
, 

. meratakan 

. Yus sama, 

    

           
    
    

  

          
      
      
       

      

   

   

    

   

    

     

  

   

    

    

     

    

   

    

   
   
   

   

        

    

 Berhul 1 
nitia untuk merubah 

jang di . 

Olah penjaran Asa 
| tundj. n pa 

maka diletakkanlah s 
»keadilan sosial”. 
Ta bahwa g dasar2 untuk 
mungkin rker ha 

2 Ip kepandaln gn Sae 

“Diteranekan | In. 

  

an 
( bersedia " memberikan 

Tamiabang atas pertanjaan2 
wartawan. jang menanjakan tentang 
kedudukan PSII, karena utusan par 
tai tersebut — Sudibjo — pada djam 

9 21.00 telah meninggalkan rapat de- 
n memberikan keterangan kepa- 
para wartawan, bahwa PSII da- 
rapat tadi malam ,,tidak dapat 

engikuti procedure”. Djuga ten- 
POaeNa kursi Mementerian   

Pembakar" Kabinar akan Na 
aa pada hari Kemis siang djam 

. soal perso- 
ndan keputru- 

n pada ma 

pe awai-ti pegawai-ren- F 

Ta ak ia di diketahui terk 
dulu, sedang keperlu 
sama. Gama    

  

  

  

  

  

   

            

   

    

   

  

   

  

Baru2 ini sinel air di Bombay alah Peleing 2 son dir Ha 
ri pipa2 tersebut telah memantjar keluar. Airnja telah memantjar sangat 

tinggi sekali sean mengakibatkan gangguan2 “Pang ane 3 air tsb. 

Je Menganganja— Kata Tedjasukmana 
     

   
   

   
   
    

  

    
     

BE : ng ter 
jang seakan-akan anta mportir” 
untuk memberi ang2 IT 

importir2 itu menguku ,yaktu un 
pada Jaiasan har A s n 
sa-kuasaan, d 
ngannja D: 
importir2 aa su 

   

   
   

: 5 5 bata 

Apa lagi berhubung deng e- 
adaan  Kabinet- dan Men Ea 
ekonomian chususnja 1 
sekarang, maka orang t 
lebih baik menunggu “dahulu sebe- 
lumnja barang2 itu an 'be- 
gitu sadja kepada nata 
dari sudut ..redelijk” : 
memang dalam Khemka tar 
pelan sa am an ada 

  

     

         

    

     

     

    

    

  

   
    
   

      

   

  

       
   

   
    
     

    
   

   
     

  

Pata 
Jajasan ini 
waktu sadja untuk 
manipulasi2 ae beli 
tuk selandjutnja supaje 
dengan sisteem2 

Kedua perlu 
soal marge keunt 
tir. 'Sebagaiman 
berhasil. menaik 
toko etjeran, ak 

LAGI 6 PERI 
DJATUHI HUKUMA 
Pengadilan militer 

Senen malam 
kuman mati k 

anggota Partai Tudel 
simpat: padanja. M 
lah Bg 
opsir jang ap. 

ke-5 dan ke-6 belum 
putusan. : 

DELEGASI INDON N. 
PERUNDINGAN 
WARGANEGARAN 

MA CHOU E 
Kantorber'ta RRT 

mengabarkan, — bahw: 
Menteri RRT Chou E: 
menerima delegasi Indonesia 
bawah pimpinan bere ann : 

  

   
kan soal kewarganegaraan pendi 
duk, Ton ghoa di Indone 

  

.Idibandingkan A.I.O. 
Sia Janda tjukup ambil V4 40, 

““ netapan 4 
usulkan : 

'dapat dikata 

! tono | 
nutu di Peking guna merunding- | 

achir ini nampak adanja tendenndi 4 pang 
dan Jajasan jang diberi 

| mau adu tenaga dan memakan 
tuk menjerahkan barang2-nja ke 
sendiri kelihatannja mau berkua- 

IP. S. T ediasukmana dalam ketera- 
juridis jang di-idam2-kan oleh 

Pa pr apakah Menteri .Iskag me- 
mengadakan peraturan2 ig. mendalam 
mensita barang kepunjaan importir, Ti 

portir belum berhasil. Penetapan 

1996 “untuk importir memang men- 

tU kertawakan day menundjukkan, bah 
“wa 'instansi2 kita sama sekali tidak 

mengerti. tentang resiko dan kebia- 

|saan2 dalam perdagangan? DEIP 
' menjarankan, “ bahwa — keuntungan 
Ikotor bagi importir ini 2599. Keti- 
ga ig perlu ditindjau kembali ialah 

marge- “keuntungan untuk 

dan tjara kerdjanja .Jajasan.  Djika 
dizaman Be- 

maka pe- 

4 Ob terasa gandjil. DEIP 

ija -marge untuk Jaja- 

san itu diantara setengah sampai sa 

& peran. (Antara). 

Ber KINI perdagangan 
berdasarkan ' atas 

spekulasi , dan soal ekonomi pada 

mempunjai hubungan satu dengan 

ut naik pula. Tetapi walaupun 

: lemikian, harga2 beras kini be- 
“dapat dikata tinggi. Angka2 

tadi dapat dibuktikan dng. adanja 
'grafiek harga beras jang menurut 
|fjatatan harga beras tuton biasa 
bada bulan 9 Rp 1,65 sampai de- 
Ingan Rp 1,80, sedangkan angka2 
Itadi pada tahun jang lampau 

Imendjadi Rp. 1,66 dan Rp 1,99 
|dan pada tahun 1952 ada Rp 5 '20 
Isampai Rp 2,44 per kilonja, de- 
imikian a.l. sdr: Soejoedono, se- 

Ikretaris J.U.B.M. dalam pertjaka- 
(pan dengan wartawan kita ' atas 

"pertaniaan mengenai situasi beras 
ana | pad» dewasa in, dimana musim 

pat!eklik sudah...menduduki. tem- 
Data. 

Selandjutnia ditegasbari! bahwa 
II.U.B.M. mengeluarkan beras in- 
jectie dengan sjarat2 al. jang 
diperkenankan membeli beras in- 

  

“ati Sastroami- 

para | 

galan Serdadu2 Djepang 

i menjed hkan 

Jajasan 

umumnia merupakan rant€ "jang 

lainnja, maka tidak mengheran- 

kan kalau harga2 barang pada. 
Te haik, pun harga. beras 

Muslimin Indonesia, Ta D. 
PNI pada tg. 20 Okober 1954 

Berdasarkan : 
maka Putjuk anang 
Meangaap tidak ada :    

    

bab psiI selandjutnja a 
luarkan kemudian. 
terangan P.P.-PSII jang at 
Kan kepada Antara. 

Perti: kabinet sekarang 
harus dipertahankan. 

H. Sofjan Siradi,  djurubitjara De 
wan Tertinggi Partai Islam ,,Perti” 
menerangkan kepada pers, bahwa da 
lam rapat2 perbaikan kabinet jang 

  

nesia memadjukan usul2nja tidak Ia 
gi dalam L'ga verband. Hal ini da 
lam anggaran dasar "Liga Muslimin 

daulatan setiap anggota tetap dihor 
mati. Usul2 PSII tidak diterima oleh 
rapat, maka karena itu wakilnja me 
ninggalkan rapat. 

Perii berpendapat, bahwa krisis 
kabinet pada waktu sekarang ti- 
dak dapat dipertanggung djawab- 
kan, karena sudah pasti akan me- 
lambatkan pemilihan umum jang 
pentjalonannja akan sudah dapat 
dimulai pada bulan Desember. 
jad. Selain itu pembitjaraan per- 
djuangan Irian Barat akan Te 
lai tg. 7 Desember jad. Kalau ka 
binet krisis mak, itu berarti te 
kalahan besar dalam soal perdjua- | 
ngan Irian dimuka form interna 
sonat' 

Oleh karena itu maka Perti ber 
spabana bahwa kabinet harus 

mn mudah2an akan dapat diper 
tahankan, biarpun terdapat sedi. 
kt pertikaan. faham diantar: 
anggota2nja. Demikian H. Sofian: 
Siradj. 

Satu Noda 
Djepang 

'Djepang Harus Perhati- 
kan 10.000 Baji2 Ting- 

Di Indonesia : 
—— 

SEORANG wanita  Djepang 
isteri seorang pedagang Indonesia 

Antar Importir2 Texdek “Dan Jajasan | Selasa Kemarin dulu berseru ke- 
pada bangsanja untuk menolong 
smp ribu sampai sepuluh ribu” 
Malih dizaman pendudukan jang 
Ctingt Ikan oleh orang2  Dik- 

di Indonesia selama perang 
dunia kedua. Njonja Aminah Us- 
man umur 40 tahun (?) jang na- 
ima Djepangnja Mchiko  Nagata 
“menerangkan, bahwa isteri-isteri 
dan anak2 serdadu2 din orang 
sipil D,epang jang ditinggalkan 
selama Indonesia diduduki Dje- 

| pang kini dalam keadaan jang 
dan  selandjutnja 

mentatakan pula bahwa keadaan: 

  
mereka adalah suatu naDaN bagi| 
Djepang. 

direktur tetap. 

Djepang jg . 
Kuyoshi Shimizu 

perkumpulan orang2 
.nenaruh minat terhadap Indonesia 
menjanggupkan bantuan organisasi- 
La kepada kampanje jg akan di mu 
Hai oleh wanita jg berdjuang itu ,,ki 

ta tidak dapat bitjara tentang serda 
du2 Amerika dan anak2nja jg di 
unggalkan dimasa pendudukan, dji- 
ka kita tidak berbuat sesuatu untuk 
wanita2 Indonesia dan anaknja jg 
ditinggalkar, orang2  Djepang”. De- 
mikian Kuyoshi Shimizu menurut 
UP dari: Tokyo. (Antara). 

ject'e adalah pemegang stamver. 
gunning AN NA 
dan djumlahnja dibandingkan de- 
ngan  djumlah jang “ ditetapkan 
dalam surat idzin menjimpan 
Dipegang, ng). Kwaliteit. beras 
jalah T.P. Rp 220—. per Ot.3 
TP/B Rp 220 SP Rp 2due3i 
BP Rp 230.—, TSP/B Rp 200.—: 
BSP/B Rp 210.- dan BS Rp 210. 
Semua ini harga bruto yoor netto. 

bangan gudang/Veem jg ditun- 
djuk oleh J.U.B.M. ditempat se- 
Derti ber kut: AN elang -— beras 
TP, Tegal beras BP-TP- SP, Solo 
beras TP-SP, Jogja beras TP-TP/ 
B-TSP/B, Purwokerto beras TP- 
SP, Tjilatjap beras BP-TP, Pur- 
bolinggo beras BSP-TSP/B, Suka 
radja beras SP. TSP/B-BSP/B. 
.Keharusan pokok ialah bahwa 

beras iniect'e itu tidak diperke- 
nankan dibawa atau didjual di 
lain daerah dari pada daerah utk. 
mana beras tadi dimintakan. Dje- 
nis beras jang didapat untuk in- 
jectie tidak boleh ditukar dengan 
dienis beras lain dan tidak boleh 
ditimbun atau digadaikan. Djenis 
dan harga beras dapat dirobah 
menurut dan sesuai dng, apa 

  

   

  

achir anggota2 Liga Muslimin Indof 

dikatakan tidak terhalang, karena kej 

    

| Badan Mutia Tja- 

I berpengaruh di Amerika. Senat : 
n:s (Senate Investigation Committee en Communist Activities) jang 

(ri, jang hendak mende 

ri Makelar Di PBB 
: Jang Mau Mengemukakan/: Soalnja — Dia Masih 
Boleh Bebas Di Amerika — “Kalangan: Berpengaruh 
Di Amerika Menghendaki Masjumi Bersama Kaum 

Sosialis Pegang Pemerentahan 

HASAN MUHAMAD — orang Indonesia di Amerika Serikat 
jang mengaku dirinja sebagai wakil Republik Islam Indonesia itu 
— hari Senin jl. kundjungi 'PBB utk mentjari delegasi2 jang akan 
mau mengadjukan persoalannja ke PBB. Hasan dizntarkan Ro- 

Iger Balidwin, ketua organisasi Amerika ,,International League of' 
ihe Rights of Man”, Hasan rupanja mendapat sokongan golongan 

om:t€ Penjekdik Kegiatan Komu- 

. menjelid'ki hubungan gerakan komunis di Amerika dan luar nege- 
jar Hasan Muhamad, diduga akan ,,terus 

mengundurkan” pemeril kannja agama waktu tida tertentu. 

Dan Selama belum sela “putusan “haleid Perdana Menteri Ati jang ia 

  

  

  

“EDISI POS. 

  

Pemandangan dari ruangan Konperensi Walikota2 Seluruh Indonesia is 
diadakan “di ,,Balai Pertemuan   

     

  

   

      
   

: are maka Irian Barat harus 
iserahkan kepada Indonesia. Austra 

tidak dapat menerima alasan. ada 
ja sesuatu hubungan racial jang de 

Ikat antara rakjat?2 Irian Barat “dan 

  

“Indonesia. Kita tidak melihat sesuatu 
keinginan darj rakjat Irian Barat un 
tuk diperintah dari Djakarta”. BA 
Menteri Casey menambahkan: 

"Akan tetapi Austrata mengharap 
kan tetap adanja hubungan persaha 
batan dengan Indonesia. Kita 9 
harapkan soal Irian Barat akan diba 
talkan dari agenda PBB.” 
Demikian AFP dari Caribartas, 

. (Antara) 
PEMBUATAN MOBIL DI RRT. 

Radio Peking dalam siarannja aa 
da hari Minggu mengatakan | 
kini sedang diadakan persiapan 1 
dirian paberik onderdil 
pertama di RRT. Paberik 

  

   
Kk 

    

        
terus. sekurangnja utk 3 bulan la-j 

Bana Kekal apa Wulan Kebao 

  

   
   
   

    

  

akan didirikan di Peking “akan 
buat onderdil dan perlengkap an 
gi paberik mobil jg pertama “di 
RRT jg djuga akan didirika mi 

kian Radio Peking. 

"rika tidak dapat turut. tjampur dan 

“luarkan perintah pengusiran, sehing- 
ga Hasan untuk waktu tidak terba-| 

—1mum jad. 

komite tsb.,. Djaw. Immigrasi Ame- 

der.gan demikian tidak. dapat menge 

tas boleh tinggal bebas di Amerika. 

Spekulasi2 di New York: menjata- 
kan, bahwa Hasan akan kembali ke 

Indonesia setelah »djatuhnja kabi- 
net Ali” dan Masjumi pegang pe- 
merintahan. Kalangan berpengaruh 
di Amerika memandang kabinet Ali 
tidak dapat berdiri kalau' tidak ada 
sokongapn' kaum komunis, Dan sete- 
lah berhentinja Menteri2 PIR pan- 
dangan , demikian itu lebih  men- 

djadi2, seolah2 ,,kekatjauan2” seki- 
tar kabinet itu berkat rol kaum ko- 
munis. 

Kalangan2 tsb. mengharapkan 
Masjumi pegang pimpinan peme- 
rintahan bersama kaum sosialis. 
Ada. djuga jang menghendaki ka- 
b'ner terdiri dari koalisi PNI 
dan Masjumi. Mereka berpenda- 
pat, kabinet sonder Masjumi ti- 
dak stabi! Orang Amerika meng 
harapkan dan jakin sekali Masju- 
mi akan menang dalam pen na 

Berbeda dengan pandangan Ame- 
rika, wakil negara Asia terkemuka 
menaruh kepertjajaan penuh kepada 

kenal sedjak konperensi Colombo 
la menjatakan kegembiraannja — de- 
ngan tidak terdjadinja krisis kabinet 

Umum” 

ikuti oleh 12 walikota dan adalah konperensi walikota jang pertama2 
diadakan dj Indonesia. 

Djakarta. Konperensi ini di   
  dan ditempuhnja djalan  memper- 

baiki "kabinet dari dalam. Diplomat 
Asia 'itu jakip Indonesia, India dan 
"Burma. jang bersama2 . mempuniai 
ratusan djuta- tenaga manusia dan 

banjak sumber alamnja, “ditambah 
lagi dengan letak Indonesia jang 
strategis dipersimpangan djalan laut 
bukan sadja akan merupakan faktor 

politik penting didunia, tetapi djuga 
merupakan kekuatan besar bagi ver 

damaian. (Antara). 

Kon perensi 

Afro-Asia 

Di Bandung? 
SEORANG pegawai tinggi dari 

Kementerian Sosial baru2 ini te- 

Klaten dan Solo telah dirugikan 
Ujawab. Menurut taksiran dj 

pekerdij jaan 

  

  

A2 
oleh Walt Presiden Moh. H 
teri P.P. & K., para Sardjana” dan 
mana telah diwartakan, pada tg, 

Presiden bagian dari museum 
dibangu 
pendirian suatu gedung Museum 

000.— dan dikerdjakan dalam 5. 

Wakil Presden dalam upatjara/ 
pembukaan resmi itu menjatakan: 
kegirangannja karena andjuran- 
a'a supaja museum itu dapat di- 
bangun setjarg darurat dalam 
djangka waktu paling lama satu 
'ahun b'sa dilaksanakan kurang 
dari waktu itu. Diterangkan, bah- 
wa suatu negara jang sudah mer- 
deka harus memiliki museum jang 
besar. Kemadjuan ilmu semakin 
meningkat, dan d'masa datang 
sardjana2 muda kita harus panda: 
berilmu kedunia luar. Seland'ut- 
aja dterangkan, bahwa iiImu bu- 
kan untuk dipergunakan buatf 
membunuh sesama manusia, te-: 
tepi untuk memperkuat persatuan 
dunia. Setelah menguraikan ten- 
tang ke'ndahan alam Indonesia, 
kunz Hatta berkata, bahwa alang- 
Kh gembiranja sard'ana2 muda 
brhubung dengan d'bukanja kem- 
bali museum binatang itu, hal 
mana bukan merupakan  kegem- 
b'raan nas'onal sadja, tetapi diu- 
g9».menimbah keka' aan 
ngetahuan dunia.   

Pengeluaran: Franco diatas tim, 

Menteri Pertanian Sedia at 
mengandjurkan, supaja didalam mu- 
scum itu. nantinfa diadakan setjara| 
tetap pertundjukan berupa2 tanam- 
an2, dan supaja anggauta2 'panitya 
jang bsrtugas membangun "museum 

nasional diberi kesempatan 'atk me-| 

nindjau ke uar negeri, “agar opzet da 
ri Museum itu kelak dapat-sedjadjar 
“Gongari ilmu pengetahuan dunia. Di 
djelaskan pula tentang maksud Pe 
merintah untuk membuat kota Bo 
gor mend' adi pusat ilmu pertanian. 

Kent Kusnoto, Direktur Kebung 
4 menguraikan riwajat 

  

»Injectie Beras” Untuk Djawa Tengah 
JUBM berdasarkan keadaan. Pe- 
langgaran atas keharusan pokok 

“akan mengakibatkan — tidak 
'dapatnja lagi beras injectie dan 
akan “djuga “membahajakan surat 
idzin menjimpan dengan kemung- 
kinan “dikurangi atau “apabila di. 
pandang perlu ditjabut. 

Injectie . beras tadi diberikan 
berdasarkan atas produksi  pe- 
ngumpulan padi Pemerintah pada 

  

tahun 1953/”54 ditambah sebagi- 
an darj pada produksi th. 1954/ 
'55. (tahun ini) berdjumlah Lk. 
126.000 ton padi jan 
lesai digil ng atau sedjumlah I.k. 

   
   

     

1 oologicum 
Di Bogor Jang Ter- 
ibangun Kembali 

ta Menteri 

  
tia setempat di Bandung “ untuk 
menjelenggarakan konperensi ter- 
sebut. Sebagaimana diketahui Pa- 
nitia Pusa: Penjelenggara biasanja 
di Djakarta. 

Mengenaj keperluan untuk pengi 

napan semua anggota para delegasi : 
Uari negara2 jang akan berkonperen 

" psi rn,-dikatakan bahwa Bandung da 
“pat memenuhinja:Sebagai diketahui 

konperensi- -Afre-Asia itu mungkin 
yakan dadakan dalam bulan .Pebru 

Rp. 130.000 

    

  na setempat. Sebagai 
27 

Kedua, menggelapkan bahan? ba- 
lah mengadakan pembitjaraan2 ngunan (bouwmateriaal) milik Dja- 
informeej tentang akkomodasi un- | tan seperti cement, tjat dan lain2 
tuk kemungkinan  diadakannja s@againja jg didjual kepada pihak, 
Konperensi Afro-Asia di Ban-| jua . memotong upah dari 
dung. Sepandjang keterangan da- | para pekerdja2, misalnja pekerdja? 
ri pegawai? jang biasa turut serta jg sehari berhak atas upah Rp. 5,25 
dim panitia? utk mengadakan kon | hanja dibajar Rp. 4 sadja. Hal ini 
perensi2 di Bandung dalam ting- | mengenai banjak pekerdja dap ber- 

:|katan internasional, sampsi Saat | djalan sediak lama. Dan jo ke-em 
ini belum ada instruksi resmi dari pat: ada pegawai menerima ua ing 
Djakarta untuk membentuk pani- untuk pemeliharaan - setasiun atau 

    

    

emplesemen dan se tap: 
uang itu tidak dike : untuk 

maksud itu atau hanja dikeluarkan 

sebagian ketjil sadja. Pegawai jg 
tersangkut dalam perkara ini telah 

" akui kesalahannja dap telah  me- 

ngembalikan uang Ik. Rp. 3500 ke- 

pada Djawatan, tetapi berapa besar 
djumlah jg telah dikorup” olehnja 

dan belum dikembalikan, itu belum 
dapat “diketahar karena penjelidi- 
kan .masih terus dilakukan oleh pi- 
hak jg berwadjib dari - djawatan 

n kembali setjara darurat: se 

Pembangunan kembali museum ' itu tela 

ilmu ps-| 

sudah se- 

ci. malam jl. Museum Zoo- 
logicum dari Kebun Raya tsb. ter bakar dan atas andjuran Wakil 

terbakar itu dalam waktu singkat 
ai langkah peralihan kearah 

um Nasional jang baru. 
menelan biaja Rp 130. 

bulan. 

muszum itu semendjak tahun 1317 
menjatakan, bahwa selama setengah 

abad ini belum pernah ada perhari 
an demikian besarnja terhadap mu 
seum itu seperti  terdjadj dizaman 

kemerdekaan. ini. Pun diterangkan, 
bahwa rentjana hendak membangun 
museum binatang jang bertjorak na 
sional.  Setzlah itu Wakil Presiaen 
dengan diantar oeh Prof. Ir. Kus- 
noto dan tamu2 lainnja melihat2 ke 

adaan dalam Museum Zoologicum 
iang dibangun se:jara darurat itu. 

Beberapa binatang jang terbakar 
dan belum dapat gantinja, mika nia 

|burung kasuarj ,/ang berasap - dari 
Irian dipertundjukkan dengan gam 
barnja TAN RAN (Antara). 

Amerika Chia- 
nati Pilipina 

Membuka Rahasia Ganti 
Kerugian Jg Mau Dimin- 

ta Dari Djepang 
PILIPINA tidak mau Mamat 

fkasi perdjandjian perdamaian 
San Francisco dengan Djepang 
|kefjuali djika Djepang mau mem- | 
bajar , ganti kerugian. ' ig. 
tjukup”. Demikian dinjatakan 
oleh senator Recto dari  Pilipina 
dalam interp.u setjara  tertul:s. 
Segera setelah menjatakan 'pen- 
dapatnja sebagai tersebut diatas, 
makp Recto memberikan . pula 
pendapatnja tentang rolnja duta 
besar Amerika Serjkat di Manita 
Spruances  duta-besar Amerika | 
Serikat itu telah membuka raha- 
sia Ma Djepang ten- 
«ang ganti kerugian perang 
dikehendaki oleh Tai a. ena: 
tor Recto. jang Ijadi. pena- 
sehat tentang “ganti Kerugian. pe- 
ang oleh Diepang kevada Pili- 
pina, nssehat2 mana dia berikan.| 
kepada dewan pemimbin2 partai 
voltk, adalah pembela terbesar | 
mengenai tuntutan, bahwa Dje- 
pang harus bajar ganti kerug:an 
perang kepada Pilip'ng tidak 
kurang dari pada satu miljard 
dollar- 

Sementara 'itu UP dari Manila 
mengabarkan, bahwa pembesar2 ke 
dutaan besar Amerika Serikat di 
Manila Rebo kemaren telah mem- 
'peladjari. kemungkinan melakukan 

1   63.000 ton beras. Pengumpulan 
padi tahun ini sampai ag '30-10- 
"54 berdjumlah I.k. t36.750 ton 
dan sedang digiling djuga untuk 
persediaan. Dengan keterangan2 
tadi, maka rakjat tak perlu kuatir 
apa-apa mengenai persediaan be- 
ras. Apabila dit'ndjau sepintas 

“lalu, niistjaja politik beras jang 
sedjak I.k. 3 tahun  didjalankan 
tadr membawa has'l2 jang agak 
menggirangkan bagi masjarakat, 
Un harga2 beras dapat dite- 
an kenaikannja, berkat saluran2   

JL. U, BM. 

Ga ata) jg diberikan oleh Tni 

njataan anti Amerika seperti jg di 
utjapkan oleh senator Pilipina Cla- 
ro M Recto hari Selasa jg lalu. Rec- 
to menuduh- Amerika sChianati” Pi 
lipina dalam hal soal pengganti ke- 
rugian perang dan memberikan ke- 
terangan2 kepada Djepang. Pembe- 
sar2 kedutaan besar Amerika Seri- 
kat di Manila Selasa jl. dengan ke- 
ras membantah kabar2 itu. dan me 
njatakan bahwa Amerika Serikat 
memegang teguh sikap tidak 'tjam- 
pur tangan dengan soal pengganti 
kerugian perang jg harus  dibajar- 

tindakan pembalasan terhadap per- 

ari atau Maret 1955 jad. DKA. 

D: Solo. 
Adapun pegawai jang tertuduh 

telah melakuk: in korupsi itu ialah 
di Solo, seorang pegawai jang 
perkaranja telah diserahkan ke- 
pada polis. Ia masih tetap beker- 
dja dan- kini dipindah ke Jogja- 
Karta. Di Solo mengenai perkara 
tsb. jang tersangkut telah dideagar 
oleh polsi. 

Adapun pegawai DKA di Jogja 
jang tertuduh telah berbuat salah 
dim perkara tsb. telah diketahui, 
sedang di Klaten djuga sudah, 
kemudian jang antara lain terlibat 
dalam ,korups: pembelian pasir 
dan pemeliharaan setasiun, empla- 
semen dan sebagainja dan ig telah 
mengembalikam uang Rp 3500.-— 
kepada Djawatan. 

Djuga pembunuhan ? 
Jang: dapat dikabarkan . menge- 

nai perkara korupsi di Klaten 

Tentang konperensi negara2-Co 

lombo Jang dalam bulan Desember 

jad. akan dilangsungkan di Bogor 
ju dperoleh keterangan, bahwa pa 
ra anggota dekgasi dari negara2 itu 
telah menjataxan keingnan untuk 

mengundjungi Bandung pula, teruta 
ma untuk melihat-lihat kawah Tang 

kubanprahu. (Antara). 

  

Traffic 
Garden 

Akan Dibangun Di 
” Bandung 

DALAM tahun 1955 jang akan itu, 
setelah Sastreprawiro seorang  aan- 

apat SR . : 
(datang Bandung Aa MN nemer di Srowot didengar ' ketera- 

»Traffic Garden”, jaitu hngannja oleh “jg berwadjib dari 
taman untuk anak2 dimana mere js PA Da ana 

DKA, sajang. beberapa hari ia ma 
ka bisa bermain sambil beladjar 
aturan lalu-lintas. Di'ka menge- 
n?j ini berhasij maka Bandung 
akan merupakan kota pertama di 
Indonesia jang mempunjai taman 
demikian. Usaha untuk mengada 
kan traffic garden” itu adalah 
putusan Panit'a Badan Keamanan 
lalu-lintas 'baru2 ini. 

ti tertembak — dirumahnja “diwaktu 

malam. 

Sampai berita ini ditulis, pengu- 

sutan oleh “DKA “ dilakukan terus 
untuk mengumpulkan bahan-bahan 

bukti2 agar perkara tsb. dapat sege 
ra diserahkan kepada Polisi setem- 

par. 

BURUH DROOGDOK AN- 
TJAM MOGOK. 

Droogdok My Surabaja telah me- 
metjat 2 orang. Pihak buruh kebe- 
ratan “akan pemetjatan tsb. Usaha 

perundingan untuk mengurungkan 
pemetjatan itu tidak berhasil, . dan 

Loleh karena itu buruh  Droogdok 
tsb. mengantjiam hendak — melaku- 

Untuk mengusahakan terlaksa- 
nanja putusan itu sekarang telah 
“dibentuk sebuah Panitia Traffic 
Garden jang terdiri “atas Komisa- 
ris Polis" lalu-lintas Kusna- Wiria 
dirana (Ketua), Inspektur SMP 
Djawa Barat Windusipuro (wakil 
ketua I), Inspektur Polisi lalu-lin 
tas Nazaruddin (wakil ketua II), 

  
Njonja Abdurrachman (penulis Kan aksi. Bagaimana aksi itu her- 
ID) dan Sm't (penulis 11). Tempat dak didjalankan dan b'lamana be- 
dan biaja untuk taman kanak2 itu lum didapat keterangan 'lebih  Ian- 

|kini masih diusahakan. (Antara) djut. 
. 

Seksi Terroris lehwanul 

Muslimien Di Mesir 
“Langsung Dibawah El Hodeiby : 

Kata ,,al Abram” 
HARIAN MESIR “al Ahram” (independent) hari Selasa me- 

ngabarkan bahwa terhadap pemimpinbesar ”Ichwanul Muslimin” 

Sheikh Hassan al Hodeibi dikenakan dakwaan2 baru. Diwartakan 
bahwa 2 orang bersaudara jang ditangkap sesudah terdjadi pertjo- 

baan pembunuhan terhadap diri perdana menteri Djamal Abdul 
Nassir telah mengaku, bahwa seksi terroris dari gerakan ,,Ichwanul 

Musl'min” langsung berdiri dibawah pengawasan Haa al Hodeibi. 

Suratkabar hanan, sesudah 'ia dipetjat dari ke- 
tentaraan. 

Suratkabar ,,al Djamhuriyyah”, se 
buah harian jang besar pengaruhnja, 
mengabarkan bahwa pemerintah te 

i lah mengeluarkan sebuah perintah 

tangkapan lagi, tetapi hal ini sangat 
dirahasiakan oleh para pembesar. 

Harian ini mengabarkan  seterus 
nja, bahwa djaksa agung Hanez Sa 
bek telah menerima 130 put'uk su 
rat jang melaporkan adanja gudang 

gudang sendjata rahasia kepunjaan 
terroris .Iehwanul Muslimin”, dan 
dilaporkan pula nama2 orang2 jang 

setengah resmi at 
| Tahtir” sementara itu mengabarkan 

bahwa setetah dilakukan penielidi- 

kan maka ternjata bahwa ada satu 
komplotan untuk. menjerahkan seta- 
Sion pemantjar radio kepada serom- 
bongan anggota .,Ichwanul Musli- | 
min”, Seterusnja diwartakan bahwa 
'sIehwanut — Muslimin” — mempunjai 
rentjana untuk mendirikan bebera- 

'pa perkemahan tawanan (kofsen- 

trasi). 
»At-Tahrir” mengabarkah setertus- 

nja, bahwa komplotan ini dipersiap- 
kan oleh Ietnan-kolonel Abdul Mu-   kan Djepang kepada Pilipina. 

ap aa 

&« 
“ 

nim Rauf, jang kini ada dalam ta- merdjaganja. (Antara). 

  
  

Korupsi Di DKA Jo- 
gja-Solo & Klaten 

Seorang Aannemwer Jg Didengar Kete- 
rangannja Kemudian Mati Tertembak 
—Korupsi Jang Didjalankan Setjara 

Berbelit-belit 
DJAWATAN D.K.A. bp, II (Djalan dan Bangunan) di Jogja, : 

oleh orang2 jang tak bertanggung ' 
jum jah dadi Bil 30000 Momirut ber ah jang dikorup itu tidak kurang 

K.R. dalam hubungan ini korupsi 
Pertama: pegawai DKA Bagian Dijalan 

dengan menggunakan 
Hian membuat tanda-tangan aanne mer tsb. 

rangan jang diperoleh wartawan 
itu dilakukan dengan tjara2 sbb.: 

& Bangunan memborong 
nama seorang aannemer, kemu- 

Harus Diper- 

hatikan 
Masih Ada Djururawat2 
Jg Lakukan Suntikan2 « 
“Tanpa Izin Dokter : 

DARI BEBERAPA kalangan 
,Suara Merdeka” memperoleh ke 
terangan, bahwa disementara dae- 
rah dalam Daerah Karesidenan 
Surakarta, terutama di daerah 
'uar kota Surakarta, kini masih 
terdapat djururawat2 jang mendja 
lankan pekerdjaan dokter jalah 
dengan mengerdjakan suntikan2 
dengan tiada izin atau 
an dari dokter terlebih - 
Suntikan2 jang banjak 
fakukan jalah suntikan pennicilin 
dan suntikan kinine. Untuk 
kali suntikan itu mereka sedikit- “3 
nja meminta ,,pengganti pembeli- 
an obat” sebanjak Rp. 5.-— sam- 
pai Rp. 15.— 

Kepada mereka itu she 
telah disampaikan  surat-edaran 
dari Kepala Djawatan Kesehatan 
Rakjat Karesidenan Surakarta, jg 
ber. Si peringatan bahwa perbuatan 
sematjam itu dilarang, karena me' 
janggar maklumat Kementerian 
Kesehatan ke-II tahun 1952 ten- 
tang ,.mendjalankan  pekerdjaan 
dokter oleh mereka jg tidak ber- 
hak (onbevoegd).” 

Akan tetapi pengawasan dari 
pihak jg berwadjib oleh kalangan 
tu dirasa kurang, karena ternjata 
»raktek2 sematjam itu masih ter 
djadi. Djuga para djururawat ig 
djudjur dan mentaati surat-edaran 
dari Djawatan Kesehatan itu me- 
minta pefhatian dari yg berwadjib . 
gar dilakukan pengawasan jane " 
semestinja, karena djika - timbul . 
ekses2 jang tidak baik, maka me- 
rekapun tdak akan terluput dari 
akibat2-nja. 
Adapun surat-edaran dari Kepala 

Djawatan Kesehata, Rakjat Karesi 
denan Surakarta itu berisi peringa- 
tan/psrintah sbb.: 

a) semua perawat/djururawat/bi- 
dan pemerintah ig bertugas di Ru- 
mah2 Sakit Darurat/Poliklinik,/ 

Pa Biro dan  didaerah2, 
pabila memberikan 'obat2, teruta- 

ma obat2 suntikan kepada. patient, 

hendaknja telah mendapat  persetu- 
djuan terlebih dahulu dari dokter 

mengawasi. 1g 
b) semua perawat/djururawat/bi- 

dan dilarang  mendjalankan/me- 

ngerdjakan. suntikan  intraveneus 
(dengan obatnja sendiri),  ketjuali 

apabila ada perintah dari dokter jg 
menanggung djawab. 

c) obat2 suntikan dibawah. kulit 
(subcutaan) atau , didalam “ spier 

(intrtamusculair) harus: diambilkan 
dari persediaan rumah2 sakit daru- 
rat/poliklinik/konsultasi biro/dja- 
watan jg berkepentingan atau resep 
dari, dokter jg mengawasinja (tidak 
boleh menggunakan obat asal dari 
pembeliannja sendiri). 

  

TAK ADA RENTJANA UTK. 
MENGEMBALIKAN KE- 
KUASAAN KAISAR. 

Menteri pertahanan Djepang, To- 

kutaro  Kimura, menjatakan di 
Niigata pada hari Sabtu, bahwa ti- 
dak ada sesuatu rentjana untuk me 
mulihkan kekuasaan kaisar Djepang 
atas pasukan2 bersendjata. Di kata 
kan lebih djauh, bahwa “sistim ig 
berlaku sekarang, jg memberikan 
kedudukan . panglima besar kepada 
perdana menteri adalah sistim 3 
terbaik. 

TJALON, PENGGANTI SHAH, 
IRAN DIKETEMUKAN 

SUDAH TEWAS, 
KALANGAN ISTANA Shah 

Iran mengumumkan hari Selasa 
bahwa pangeran Ali Reza, sauda- 
rz muda Shah Mohammad Reza 
Pahlavi dan jalon penggantinja, 
diketemukan sudah tewas dipegu- 
nungan jang letaknja 40 mil se- 
belah t'mur-laut Teheran, Ali 
Reza hilang sedjak hari Rabu j.l. 
sesudah pesawat terbangnja be- 
rangkat dari Gorgan menudju ke 
Teheran, 

     



  

   

    

   
    
     

   
    

    
     

   

  

     
     

      
   
   
     

    
    

   
     

     

   

   
    
      

      

    

   
   
   
   

    
    

    

   
    

   
     
   
   
   
     
      

     
     
     

     

    
    

     
    

      

   

   
   
   
   
   

     
      

  

   
   
     

    
   

     

     
   
       
     

     

     

       

    

     

  

. Tik Bie di Geredja Djawi Karang- 

— “stond di Geredja Sing Lin 

1 beer), 

BARANG2 
TA BE e (AFGE- 

KEURD). 

Dari tgl. 
1954 Pala penembakan, 
nizoen Semarang di Dja K4 
dilakukan Natan Gn 
besar barang2/bahan2 milik 

“Intendance Terr. IV jang 
guna lagi (afgekeurd). 
matjam barang? Inag 
tsb. terdapat a.l: veldfls. 
ah, etensblikken 3956, “heh 
1869, ezelstukken 

   

  

patu sport: 337 | 
tinggi: 22. 753 pasang, « 

1868 3 Ye : 

entjer, 1 
234.844 kg. mak shi 
nandang 

“unta 

Penarikan undian barang ke-III | 
wai 
2 

no. 2444, 2. 1 stel medja kursi. ae | 
3. 1 stel pantji masak no.f 
4. 19 dz. tjangkir no. 2636| 

Jajasan  Kesedjahteraan  Peg: 
Kota Besar Semarang PN, tel. 
Oktober jbl. hasilnja sbb.: 1 

5636, 
3436, 
dan lain2 nomer ' jang berdjumlah | 
seluruhnja 63 norger. 

P.P.A.H. AKAN 
NGESAHAN : 

Pengurus Perk. Penggc 
djing Herder mengabarkan, bahwa 
besok tanggal 6 Nopember ja.d.| 
di Semarang seorang  Keurmeester | 
jang bevoegd. Berkenaan - dengan 
itu, maka selectiekeuring akan dila 

   

ar  An- 

kukan pada hari Minggu tgl. 7 Nop. | 
dilapangan BAT Pengapon Sema- | 
rang dimulai djam 8 pagi. Seleksi 
itu ketjuali untuk para “anggauta da 
AH jang telah mendaftarkan, djuga. 
bagi bukan anggauta masih dibuka: 
kesempatan untuk mengikuti selec | 
tiekeuring itu dengan membajar Rp. 
75,— untuk setiap andjing” pada Se 
kretariaat di Tjitarum 29 Semg. pa 
ling lambat tgl. & Nopember. Ang-' 
gauta PPAH jang memiliki stam- 
boomherders dapat pula mengekir- 
kan andjingnja untuk mengetahui ni: 
lai pemeliharaannja dan biajanja 
Rp. 25.— setiap andjing, dan hal ini 
dapat berhubungan dengan sekreta- 
riaat tersebut. Diberitakan pula, bah 
wa PPAH sedang mengusahakan 
Ban pengesahan an Pemerin. 
tah. 

.ATJARA PEKAN KELUARGA | 
P. w. K.I . 

Oktober telah mengadakan Pekan 
Kelsarga (Gezinsweek) hingga pada 
“besok tgi. 6 Nopember 1954. Atjara 
mulai tgl. 3 Nopember adalah sbb.: 

1 ng 9 pagi Bidstond di Geredja 
Bala Keselamata Tiitarum 36: djam 
16.30 tjeramah dan: menjanji di Ge 
redja Djawi Karangtempel 27. Tel. 
4 Nop. djam 9 seperti tgl. 3 Nop: 
dan djam 16.30 tieramah sdr. Lie 

tempel 27. Tgl. 5 Nop. djam 9 Bid-' 
ing Pringga/ 

ding 13 dan 'petangnja diam 16.30| 
diadakan pertjakapan diatas podium 

' Goal djawab). Tgl. 6 Nov. djam 9 
Bidstond di Geredja Hoa Kiauw Djl. 
Stadion 3, dan pada djam 16. 30 di 

— adakan pertundjuka, dan makanan | 
sehat di Balai Pertemuan Keristen | 
Pegang 51 Sems. 
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HARGA EMAS. 
Chusus »Suara Merdeka” 

Gem 3 r 1954: 

  

24 karat: ta 48,50 

22 kara: djual |... “ge 450 
NN anisa Rp 

Abi, rta, 
Dp karat tiap gr. Rp. 48,75 djual 

Rp. 48. — djual 22 karat tiap gr. 

ad “ateimaa Hata 2 an harga. 
Singapor, 2 November '54: 
Emas lantakan tiap tael : 

dan Se $ NEO Dian an — dju 

Pam 2 Perak er . emas menurut 
Namgan 0 Amerika adalah 

Ia 

. 

- Emas HN tap ounce 37. 71 
Emas Hongkong tiap ounce 37.85 
Emas Bangkok tiap ounce 38.38 
Emas Beirut : Tan IN diterima tja- 
tatan harga 

  

    

M.S. Rahat 
'TABIB 

y . Seteran 109 — — Semarang. 

Specialist untuk WASIR (Aam- 
arah 

  

    

: — Ingah ini 

Hn 1954 Va 5 No « 

lagu ini, 

  

     

    

    
    

   
      

  

    

         

  

1 M 
“Ini benar2 landai, 
slot kepala studio RRT dari 

Isalah satu kota besar di Djawa Te- 
pada suatu sore. 

enak? mendengarkan radionja sam- 
bit aa "Suara Merdeka”. 

Di pada saat ia 
ng Ganda tentang lagu? 
Aduh maaak” iang perlu 

tu 
. ng .kaget 

“tepat ai in      

  

   

  

    
   

    

    

   

    

     
   

   

og h Ng 
Untung si piringan hitam tok bi- 

jara, tioba dapat, tentunia ja 
at: , duuuuhhhhhhh .makkkk, 
ting saja!” 

Jadi sampai “sekarang studio itu 
“lagi punja lagu , Aduh Maaak”. 

- Maka para pembatja jang rindu 
diangan Jalu merengek2: 

"Aduh maaaak, piringan djatuh di- 
hadi tan: RA RO 

2 Aduh PEAKK KKU) (| 

es 

B.K.L.L. 

: Belum lama ini di Semarang atas 
usaha fihak kepolisian telah diben- 
tuk B.K.L.L. atau Barisan Keaman- 
an Lalu Lintas. 

Banjak anak2 sekolah " di-kursus, 
—Iterus. diberi idjazah dan insinje. Tu- 

gasnja untuk ikut membantu polisi 
mengatur lalu lintas didepan seko- 
lah?nja masing2 diwaktu sekolahan 

ibubar. - Untuk mengurangi ketjela- 
|kaan. 

Malah waktu habis penutupan 
kursus, ini anak? anggauta B.K.L.L. 
bikin demonstrasi apa. Njetopi truck 
dan jeep didepan Hotel du Pavillon. 
'Tampaknja beres. f 
Tapi, setelah .kursus?dan dan idia- 

zah2 tambah demonstrasi2 itu habis, 
"ok soal B.K.L.L. ini ikut wakareet. 
Tak kedengaran lagi mati hidupnja.   

| 
PW.KI. Semaran wear tel. 315 

Ikaian dan buku? peladjaran, 

lagan dapat mengambilnja 

'Idjar AMS afd. B Jogja, 
| telah mendjadi dokter, jurist, 

dan ber-, 91 ERFPACHT KETJIL TELAH 

Pe 
Irumah jang terbikin dari aliminium 

itu bubar, kok tak pernah kelihatan 
ada anggauta2 B.K.L.L. jang ngatur 

lalu-lintas. Murid2 bubar se-enaknja 
sadja. 

Asal djangan 
nda jg. anta bikn tafsiran B.K.IeL. 

berarti B(iar) Kletjelakaan) Llalu) 
L(intas) 

  

SEMARANG SINGKAT, 
— Panitai Mauludih Nabi telah 

dibentuk di Kp. Djatenggaten dan 
diketuai sdr. Ridwan Muljono, wk. 
ketua sdr. Rachmad, sekretaris sdr. 
M.S. Amir dengan dibantu beberapa 
orang lagi. Maksudnja untuk mem- 
peringati Nabi Muchammad s.a.w. 
— Seorang jang bertempat ting- 

pember j.l. telah kehilangan barang? 
pakaian seharga Rp. 1.230,—- “dari 
almari jang dibongkar oleh pendja- 
hat dengan menggunakan kuntji 
palsu. 5 
-— Atas kerugiannja Toko Ratna 

sebuah sepeda perempuan merk 
New findson tjat hitam seri nomer 
2266 jang ditinggalkan 
Kantorpos Besar Semarang pada 
tgl. 1 Nopember jbl. telah digordol 
Oleh pendjahat. Sepeda tadi lengkap 

! dengan berko seharga. R». 750,—. 
— Sebuah koper kulit terisi pa- 

idja- 
zah a/n -Soeprajitno d/a Soedarso- 
no di Malang diketemukan ditem- 

| pat pemberhentian Bis di Djurnatan 
! pada tgi. 31 Oktober jbl. #jam 10 

5 pagi. Koper tadi kini berada di Sek- 
si I dan siapa2 jang merasa kehila- 

di tem- 
pat tersebut. 

— Pusat Rukun Tetangga: 

telegram kepada Presiden, 

ida waktu ini, 
— Sabtu petang jl. bertempat di 

Hotel Pavillon Smg. telah diadakan 
pertemuan (reunie) oleh bekas pela- 

jang kini 

pega- 
wai negeri, pedagang dil. 
ada di Smg. Djumlah mereka Tang 
datang dengan isteri masing2 Lk. 
100 orang. 

donesia tjb. Smg. besok tel. 
pember akan mengadakan peringa- 
tan hari ulang tahun ke-IX, bertem- 
pat di Balai Pertemuan Keristen 
Bodjong S1, dan dimulai djam 18.00. 

NOMER2 RUMAH DAN 
NAAMBORD DIAMBIL. 

Menurut keterangan, hari Selasa dj 
dil. Kendal (Karangba ong) tIh meng 
alami kedjadian jang agak aneh. Se- 
orang jang mengaku pegawai Kota- 
pradja Semarang 
nomer2 rumah jang terbikin dari 
aliminium, pula beberapa naambord. 
Dari fihak Kotapradja sendiri ber- 
kenaar dengan itu menjatakan tidak 
pernah memberikan instruksi 

merugikan kepada penduduk. Mung 

kin perbuatan tadi mempunjai mak- 
sud2 tertentu, karena setiap nomer      

9—12 pagi 
5—7 sore u Pa 

  

Pa ee 
- 

  

Sedati 
eps you fit 

berharga Rp. 5,—, sedangkan jang 
dari kaleng hanja Rp..2,50, tetapi 
tidak pernah diambilnja. Kini soal 

s tersebut sedang diselidiki. 

duduk | 

na colah “Teci 

i Yaa Kemah: studio- 
: diustru 

ni d pemban kulit, an STM penjelidik a 

ampai sekarang kalau sekolahan? | 

gal di Pengapon 13 pada tgl. 1 No: 

JOEJA 
pem 

menerangkan, bahwa i telah di 
pat persetudjuan dari pemerintah un 
tuk mendir kan. di Semaki aa 

  

dan pabrik reptiel. Biaja untuk pei 
bangunan complex jang terletak atas 
tanah seluas kira2 414 hektare La 
sama2 dengan pembangu 
ar kantor perekonomian" sg m 
dan koperasi, ditaksir Rp. Ra | 
ta. 

  
  

Diterangkan, bahwa complex Tata 
dari djawatan perindustrian: itu akan 
merupakan training-centre — (pendi- 
dikan) dan research  (penjeli 
ditangan tehnik dan kimia kepur 
an djawatan perindustrian. C3 

WONOSOBO 
RAPAT UMUM, N.U. 

“Dalam rapat N.U. di Wonosobo 
baru? ini, Biak ya Idham 
Chalid, Sekdjen P.B. N.U. a.l. me- 
ngatakan, bahwa perdjoangan NG: 
dalam Kabinet jang terpenting jalah 
bukannja untuk -berebutap kursi, 
melainkan ikut serta. untuk membe 
rikan tjorak kepada politik Pat: 
rintah. Dengan lain2 partai, misal- 
'nja PKI, PNI, Masjumi dl. -nja, 
N.U. tidak akan rangkul2an dan 

pula tidak akan diotos2an, tetapi 
N.U. ingin hidup berdampingan de- 
nfan Siapapun djuga. Kemudian pem 
bitjara Kijahi H. Wakab dari depar- 
temen Sjuriah NU al. meriwajatkan 
perdjoangan N.U. selama ini. Da- 

terangkan pula mengenai -kesulitan2 
jang menimpa perekonomian kita) 
dewasa ini. Menurut pendapatnja, 

Ikesulitan2 itu timbulnis bukan ka- 
rena kita menerima persetudjuan 

KMB. Untuk mengatasi kesulitan? 
itu, K.H. Wahab menjerukan agar 
kita bekerdja dengan ulet dan per- 
tjaja atas kekuatan diri sendiri. Ra- 

pat umum tadi dikundjungi oleh ri-' 

buan orang. 

PURWOREDJO. 

BADAN PENJANTUN 
SEKOLAH RAKJAT- 

Atas usahanja Djawatan Pengadja 
ran Inspeksi Sekolah Rakjat kabu- 

  

tjamatan) telah dibentuk Badan Pe 

njantun Sekolah Rakjat ig berazas 
| tjinta kepada anak. Tudjuan turut 
membantu kearah  penjempurnaan 
pendidikan, memelihara - semangat 
dan kemauan beladjar- anak, beker 
dja sama dengan para pendidik,: me 
ngadakan hubungan jg erat. antara 
sekolah dan rumah. : 
Perkembangan anak2 untuk bela 

djar didaerah Purworedjo sangat 
| pesatnja, sehingga pemerintah: su- 
kar untuk mentjukupi kebutuhan 

| gedung dan alat2nja. Maka usaha 
Badan Penjantun S.R. sebagai per- 
'mulaan diarahkan keusaha mendiri 
kan rumah untuk beladjar anak2.   didepan: 

'|Besar Semarang telah mengirimkan S.R- dengan 6 bilik beaia 

telah mengambili. 

pada 
Ipegawainja jang demikian tadi jang 

Dalam hubungan ini, Bari Dwi- 
djosasmito kepala diawatan tsb. 
menjatakan,. bahwa usaha rakjat un 
tuk mendirikan 
lam tahun 1954 jg sudah selesai di 
kerdjakan, didesa Sumbersari katja 

matan Banju-urip terdiri 5 ruangan/ 
dengan beaja Rp. 15.000. desa 
Kemrangger Bruno.4 bilik Rp. 15. 

000.— dan desa Pituruh, kaweda- 
nan Kemiri 6 bilik dengan beaja se 
banjak Rp. 20.000.— Didesa So- 
mongari katjamatan Kaligesing de- 
ngan dibawah pimpinan gelondong 
disitu, baru2 ini dimulai meletak- 

Rp. 45. 

Rp. 400.: 

rusak karena dibumi hanguskan su' 
dah dapat. kembali sebagai semula 
dengan beaja Rp. 160.000.— . 

  

HABIS WAKTUNJA. 
" Diperoleh berita, bahwa didaerah 
Karesidenan Semarang, hingga kini 

— Persatuan Pemuda Kristen In- | tertjatat 91 buah erfpacht ketjil jang 
7 No-' telah habis waktunja sediak th. 1951 

jl. Erfpacht sebanjak itu sebagian 
besar terletak" didaerah Kabupaten 
Kendal dan Semarang, jang luasnja 

Ik. 430 ha. Dan kebanjakan berisi 
tanama, kopi kapok dan pohon ke 
lapa. Menurut keterangan, sebagian 
besar terbengkelai karena tidak adz 
jang mengurus, dan sebagia, ketii' 
diduduki ofeh rakjat zonder  idzin. 
untuk ditanami ketela, dan tanaman 
tanaman petegalan lainnia. Untuk 
megerdjakan dan melandjutkan tan: 
man2 jang telah ada, pihak yang ber 
wadjib menghadapi kesukaran, kare 
na menurut hukum, tanaman2 kopi, 
kelapa maupun pohon kapok randu 
tersebut masih mendjadi haknja pi 

hak pachter, dan untuk mengopernja 
menemui kesulitah karena terbentur 
soal2 "keuangan. Sebaliknja kalau ta 
naman2 itu dirusak atau diambil jg. 
berhak akibatnja — akan membawa 
bentjana bandjir-dan tanah2 tersebut 
akan “mendjadi tanah tandus jang tia 
da gunanja. (Antara). 

   

  

   

  

       

   

  

demi” pak Kartamedja dan Didjan 

boong peta. waktu itu. kedua orang 

ssi 

    
   

— Iterangan, 

  

   

lam pada itu oleh K.H. Wahab di-f- 

| Lambang Negara Bhinneka 

paten Purworedjo sedjak beberapa 
Iwaktu 'jg lalu, didaerahnja (16 ka- 

  

    
   

  
     

3 2 3, 

PERAHU TENGANGKUT KA- 
— JU BAKAR 5GELAM. 

— Hari Sabtu (30 Ok 954) bl, 
prahu pengangkut kaju-No. F-27 

  

sesampainja diperairan 'antara Sen- 
'tolo dan Sodong (Nusakambangan) 
Tn “diserang. oleh angin besar, 
hingg terbalik dan achirnja teng- 
selam: dengan muatannja. Mudjur 

  

dapat tertolong oleh 
TI jang kebetulan 

“hingga korban 
      

   
    

    

     

  
ka Aga i) diperairan tsb. terutama 

Sapuregel tidak djarang  ter- 
dj peristiwa sematjam itu. 

ME WINDAHAN RANGKA2 
“DJENAZAH PAHLAWAN 

fihak resmi “d peroleh ke- 

    

  

   
Peringatan Hari Pahlawan ' 
opember jad., ketjuali diada 

kan upatiara sebaga" 'mang# biasa, 
5) Oya pada hari tsb. akan aaku. | 

kan ps nindahan rangka2 pahla- 
2 jg gugur waktu clash ke-lI 

dari: Sa Dondong (Lebeng Kesu- 
gihan) dipindah 'kemakam Pahla- 
wan Tugu Pahlawan dalam kota 
Tjilatjap. 

BANDJARNEGARA 
SAJEMBARA KARANG- 

 MENGARANG 
Berkenaan dengan  adanja 

Lagu Kebangsaan Indonesia 
tgl. 28 Oktober 

   
   

da masjarakat, dan para  peladjar 
pada umumnja, Djapen Kab. Ban- 

djarnegara: telah mengadakan sa- 
jembara karang mengarang sekitar 
pertumbuhan lagu Kebangsaan tsb., 
kepada para peladjar sekolah lan- 
djutan. Perhatian dari pada usaha 
tsb. tjukup besar, sedang dari seki- 
an banjak .murid2 sekolah 
tan jg mengikuti sajembara, 
antaranja telah berhasil menggon- | 
dol kemenangan ialah: Sofijah KI. 
UH S.K.P. mendapat hadiah perta- 
ma, dan mendapat hadiah sebuah 

Tung- 
gal Ika terbuat dari alumunium. 

Kedua: A. Hany, peladjar S.M.I. 
Muhammadijah KI. IH, dengan 

mendapat hadiah kedua berupa 
gambar Presiden Sukarno, ukuran 
besar, sedang hadiah ke III djatuh 
pada Soejati, peladjar S.K.P. KI. I, 
dengan “hadiah Globe Bola Dunia. 

akan ditentukan selandjutnja oleh 
Panitya jg terdiri dari Staf Djapen 
Kab. Bandjarnecara. 

TJEGATAN2 P.B.H. 
Baru2 'ni dibeberapa desa2/ Ke- 

tjamatan2 daerah Kab. Bandjar- 
negara, telah dilakukan tjegatan2 
PB.-H. di d 
dipimpin oleh Pendidikan: Masja- 
rakat, Diaven dan Instansi? niveau 
Ketjamatan lainnja. Hasil dari 
pada usaha2 tjegatan tsb.. davat 
memberikan gambaran akan ke- 
madiuan rakjat, ialah 50—604 
rakiat telah tidak lagi butahuruf. 
Usaha ini -selandjutnja akan dite- 

dilaksanakan. 

' TJEPU sekolah  S.R. da-', 

  

PUTUSAN MENGIKAT   
: Dengan meliwati P4 Daerah Dja 
wa Tengah, P4 Pusat telah menge- 
luarkan putusan mengikat 

bung” dalam  OERBUM 
BPM Tjepu, jg berisi 

“dengan 

ngenai - pembagian 

Sementara itu pihak 
wadjibkan menunaikan 
nja untuk mengadakan gedung per) 
temuan bagi pegawai/buruh2n'a jg: 

dari pabrik, 
hat. 

TJIREBON 

sebagai 

  

  

erhubung “dikeluarkannja — swazu 

jang menjatakan bahwa 
akan mengadakan rapat 

apabila 

kepada jang berawdjib, maka kon- 
perensi2 ranting2 Pemuda . Rakjat 

memutuskan bahwa: Mendesak ke- 
pada Pemerintah Pusat agar segera 
diubahnja peraturan2 

kang pertumbuhan demokrasi di 
daerah, dengan suatu peraturan ba- 
ru jang bersifat demokratis dan 
menguntungkan rakjat banjak.  Se- 
lain itu konperensi ranting2 Pemu- 

  
da Rakjat tidak menjetudjui adanja ? 

sistim penanaman tebu rakjat jang 
semata2 hanja merugikan buruh dan 
petani. Dan hendaknja Pemerintah 
Pusat menolak pula adanja sist m 
tersebut serta meniadakan sistim pe- 
nanaman tebu rakjat didaerah2 jg. 

  

1 JEEP merk WILLYS type 
| 1 SEPEDA MOTOR H.D. type 1945 1200 cc dengan zijspan 

semua keadaan baik dan ban baru, Harga boleh Dama', 

Balai Tn »ASIA” 
Pontjol 94 —— Magelang. 

DI DIJUAL 
1949 bekas Prioriteit 

  

  

4 GINA 

1 'GBERA 

»Fan 

Perang     
  

Tangead 2 va 5 Mopeniber 
TIAP HARI MATINEE djam 9.30 

(Marylin Monroe Italia) 

' (Robinhood Perantjis) 

Pertarungan pedang hebat dahsjat. 
Romance memikat minat, 

LOLLOBRIGTD A 

RD na aan 

Fan “Ek Talipes 

tanding anggar seru serem. 

telah ada. 

  

  

landju- |! 
tiga dif4 

Upatjara penjerahan hadiah2 tsb. £ 

dialan2, dan pasar2 ig »« 

ruskan bagi daerah? jang belum | 

sekitar/ 
tuntutan2 Buruh Miniak jg terga-! 

ketentuan?! 
sbb.: Menolak tuntutan2 buruh me) 

minjak-tanah, | 
Kota kan batu pertama membuat gedung beaja untuk kebudajaan dan olahrat 

ga serta upah buruh selama mogokj 
Kabinet 000.— Usaha pemerintah dalam tajpada tgl. 7 s/d 9 September 1954. 

dan Ketua Parlemen, jang isinja ti- hun ini mendirikan 4 buah gedung 
dak menghendaki krisis Kabinet pa- S-R. baru dengan beaja 

|000.— Sebanjak 11 gedung S.R. jg 

Penvusaha di 
kesediaan-f 

bertempat tinggal lebih dari 10 me 
nit dalam  perdjalanan naik sepedaf” 

tempat istira-| 

RESOLUSI PEMUDA RAKJAT 

peraturan oleh Pemerintah dan ada- 
aja pengumuman tanggal 8 Mci '54 

hendaknja 
memberitahukan 7 hari sebelumnja: 

ketiamatan Babakan, Kab. Tjirebon | 

jang menge- : 

   
Pr g 
Baru? ini Women International Club di pipa telah menjelenggar akan 

em Hama waktu se pempitiak ap bermatjam2 tari2an. Pada gambar: Sebuah pertundjukan 
tarian »Oriental”: 

  

2 

  

| | beajai Spionase? — 

SEBAGAIMANA PERNAH 
| Oktober jbl. fihak gran 2. Tandiung Rak Pri 
sebanjak 75 'kg. emas lantakan, jang hendi 

di Tai onesin setjara litjin. Barang2 tersebut diketemukan 
| dari 154 krandjang jang berisi bawang putih dan dialamatkan kepa- 

hari da ,,S.T.C.” di Surabaja- Apa maksud “barang2 ini diturunkan di 
Raya ! Tandjung Priok (Djakarta), yaa wa didapat. keterangan. 

1954, maka guna ! 
lebih memberikan pengertian kepa Memang penjelundupan emas 

jang ketangkap ini merupakan 
salah satu rentetan dari penjelun- 
dupan2 emas ke Indonesia jang 
rupanja di-organisir setjara luas ! 
dan mempunjai background2 ter 
tentu. Bukan sadja untuk mentijari | 
keuntungan, ekonomis, tetapi ada ' 
djuga tudjuan2 politis. 

2... Pernah ketemu di Surabaja ' 
'Dalam pertjakapan dng. fihax 

jg. . mengetahui dikatakan kepada 
Suara Merdeka,” 

| kedapatannja jang 75 Kz itu, 
il pun sudah peraan kes | 

"- smokkel di Surabaja jang | 
2 unjai harga diwaktu itu ku- 
lebih Rp 70.000. Tapi meski 

: nja penangkapan2 jang besar 
tad, ini tak berarti bahwa djalan- 
Neo 2 1 terhenti. 

el jang ketjil2-an, jg me- | 
njangkut djumlah beberapa kilo ! 

ja, masih langsung terus. Pun 
kel ketjil2-an ini sudah ada ' 
pa jang kedapatan. 

  

   

   “Dalam hal ini menurut penjelidi- 
2 ig telah dilakukan oleh fihak 
Mandi atas diri beberapa 
orang jg sudah ketangkap, didapat: 

ngakuan, bahwa pusat smok 
Pn dilantjarkan ke Indonesia ini 

at didua kota internasional: 
ongkong dan di Singapura. Ru 

| panja memang dikemudikan oleh 
"Suatu pemerintah negara asing ter- 
“tentu, jg sudah mempunjai plan- 
ining tertentu pula. Smokkel 'ini ti- 
'dak hanja ditudjukan kepada Indo- 
inesia, tetapi djuga kepada beberapa 
negara2 Asia lainnja, ialah: Indo 
China, Muang - Thai dan Pilipina. 
Djuga ditjoba untuk ' memasukkan 
ke Australia. 

     

  

Ng 
| 

| 
| 
| 

Maksud smokkel untuk 
biajai Wit anse. 

Kalau diatas disebutkan, bahwa 
smokkel emas. ini bukan semata? 

Juntuk mentjari keuntungan finan- 
cieel, ini didasarkan atas analisa 
fihak jang berwadjib dan kompe- | 
ten. Dikatakan, bahwa maksud 
utama dari pemasukan mas ini 
untuk  ,kapitaalsvormng” dari: 
negara jang menjelundupkan itu 
dinegara jang “diselundupi. Alasan 
lainnja ialah: katanja untuk me- 
nolong warganegaranja ig berada 
dinegara2 itu, jang dianggapnja 
hidupnja stertekan”. 

  

# 

  

SIARAN RR. 
Semarang, 5 Nopember 1954: 

|. Djam 06.10 Bolero, 06.15 Penga- 
Idjian: 06.40 Orkes Malaju: 07.10 

Njanjian duet: 13.15 Orkes Hawai- 

Taman Peladjar: 17.40 Piano tiipt. 
Debussy: 18.00 Dari dan untuk Ang 
gauta AP: 1815 Dari dan untuk 
Angg. AP. (landjutan), 19.30 Ra- 
juan Malam: 20.30 Klenengan Njam 
teng: 22.15 Krontjong Asli, 22. 30 
Tuup. 

Surakarta, 5 Nopember 1954:   
ngadjian: 06.45 Indonesia gembira: 
07.15. Irama Maluku: 07.45 Samba 
gembira, . 12.03 . Lagu2 Malaya: 
13.45. Rajuan siang: 17.05. Dunia 
Kanak2: 17.45 Varia Djawa Tengah: 
17.55. Waltz dari Strauss: 18:00 Hi- 
dangan O.RJ.: 18.30 Hidangan. ka- 
wan2 Dendang: 19.30 Pilihan Pen- 
dengar: 20:30 Wajang Orang: 22.15 
Wajang Orang (Jandjutan): 24.00 
Tutup, 1 

Jogjakarta, 5 Nopember 1954: 
Djam 06.10 Pembatjaan: 06.30 

Sech Albar: 06.45 Orkes Sidney 
Pe 07.15 Lambaian Pulau 
| Hawaii: 12.30 Barisan Penjanji Bin- 
tang Radio 1953: 13.10 Vocalia ba- 
rat: 13.45 Petikan piano: 14.00 Si- 
ang merajus 17.00 Tjlempungan so- 

re, 17.40 Tjlempungan sote “(lan- 
djutan): 18.00 Orkes Gordon: 18.30 
Peladjaran Njanji: 19.40 Njanjian 

Tionghoa: 20.15 Gema Malam: 20.30 
Bingkisan Malam: “21.15 Obrolan 
pak Besut: 21.30 Musik  Seriosa: 
21.30 Krontjong dan Langgam: 22,30 

Tutup. 
Diakarta, 5 Nopember 1954: 
Diam 06.10 Pengadjian: 06.40 Ga 

mela Degung: 13.10 Gitar dan Su- 
ling, 13.30 Empat Serangkai: 14.10 
Dari f'lm Malaya: 14.30 Orkes Ra- 
dio Jogjakarta: 17.00 Orkes Getaran 
Sukma, 17.30 Pilihan Pendengar: 
18.00 Varia Nusantara: 18.20 Rua- 
ngan Kesehatan: 18.30 Ruangan Pe 
muda, 18.45 The Muary Boys: 19.20 

Musik Barat Klasik: 20:40 Trio Mar 
tono: 21.00 Kontak dengat Pefide- 
ngar, 

«22.15 Tutup, 

Penjelundupan: K 
Dan Obat - Bius 

Maksudnja Tidak Utk Tjari 
cieel —Tetapi Utk »Kapitaalsvorming” 

Pusatnja Di Singapura 
Dan Hongkong 

bahwa sebelum | 

Sumber smokkel. tat, bahwa belum lama 

ian Teruna, 13.30 Vocal dan Instru- 
| mentalia: 14.15 Hiburan s'ang, 17.00 

Djam 06.03 Chasidah: 06.15 Pe-| 

21.15 Orkes Studio Djakarta: | 187505 
| 261516 

  

Emas 

Keuntungan Finan- 
an, Mem- 

  

kita Habarkan, pada tanggaj 13 
telah berhasil wankan 

dalam 4 

   

Pun dikatakan, bahwa selain un-' 

tuk maksud ini, djuga guna mem- 
| biajai dinas spionase' "nja. Kekua- 
tan analisa demikian ini lebih dje- 
las bila di-ingat, 
kin banjak emas jg di-smokkel ke- 
mari, (berarti tambah barang), ta- 

| pi harganja tidak tambah turun, 
melainkan — makin meningkat. Ini 
membuktikan, bahwa dalam smok- 
ket emas ini sudah ada pedoman2 
tertentu “tentang  harganja. Sudah 
ditetapkan dari satu pusat, harga 

"sekian. Djadi tak ada  konkurensi. 
"Koers emasnja tak turun. 

Ketjuali dengan emas, dinas 
'spionasenja — ini umumnja — dibiajai 
dengan “obat bius (opium) jg djuga 
banjak diselundupkan - dan berasal 
dari- satu gerakan dengap penjelun- 
dup2 emas tadi. 

| | '8 orang ditangkap d' 
5 Singapura. 
Dalam hal ini patut pula di tja- 

berselang 
fihak kepolisian di Singapura telah 
berhasil menangkap 5 orang ig me 
megang pimpinan affair smokkel 
emas setjara internasional ihi. Selu 
ruhnja di Singapura ada 7 orang 
pimpinan, tapi jg 2 orang masih 
'keburu menghilang. Mengenai tia- 
ra smokkei ke Indonesia dikatakan. 
bahwa smokkel jg berasal dari Si- 
ngapura lazimnja diselundupkan Je- 
wat .Medan dan ' Lampung dan ig 
dari Hongkong melalui Pangkal Pi 
nang. Umumnja dengan mengguna- 
kan perahu2 djung, demikian 'anta- 
ra lain keterangan2--jg dapat di- 
kumpulkan oleh ,,Suara Merdeka” 
dari Hak jg mengetahui. 

| sadja. 

(| diampe-djampe 

bahwa meski ma-t 

Kesusilaan — Ramai 

rewel. Sebab sedjak belum ada pe- 
nentuan itu, ada djuga dokter jang 
honorariumnja sudah rendah. Jaitu 

hanja Rp. 10,— sekali periksa, ma- 
lah tidak perlu kontan. 
ban tutup bulan dikirim 
ngan”, djadi bukan rekening. Bajar 

ja sukur, tidak nasa bodoh. 
Persis seperti dokter2 utama lai, di 

lain kota, umpamanja dokter Kar- 
tono, dr. Oen di Solo, dr. Surono 
dari Jogja dan dr. Si Kim Ay dulu: 

'dr. Atmadi dan dr. Roestamadji da- 
ri Semarang. Ini dokter ,.tanpa-hi- 
tung” lalu ragu2.: Apa “musti naik- 

Ikan ongkos itu, seperti ,,harga stan- 

daard” atau tetep seperti dulu. 
Buat rakjat seneng “kalau tstep 

Djangan ikut2 standa”rd-har- 
ga, sebab sakbetulnja Rp. 29— itu 

pun .,belum harga djelsta”. Den itu 
lah sebabnja, segala dukun, sega'a 

masih tetap laris 
Djuga di Djakarta banjak dukun? 
itu. Ini tjukup dengan ongkos: 
ruh aju, gedang aju, mori aju, 
tapi bukan wong aju. 

Ng 

te 

  

SEKARANG 'DI DJAKARTA 
ada .PRN” sesudah ,,PREI”. 
Singkatan dari Pekan Raya Na- 
sional. Tentu, tentu semua tudju- 
an bagus. Diadakan di Kotabaru 
Kebajoran. Kalau tidak dirobah 
tjaranja, selamanja akan kedjar- 
'kedjaran waktunja. Sehingsa se: 
benarnja lalu mendjemukan. Ka- 
lau Pekan Raya EKonomi Inter- 
nas onal dulu ternjata rugi dan 
hanja dikundjungi oteh 600.000 
penonton selama satu bulan lebih 
itu. kirania PRN inipun bisa djadi 
lebih rugi lagi. Apalagi kini hu- 
djan mulai turun. 

Apakah tidak bisa diatur jang se- 
laras dengan keadaan ,.djaman pri- 
hatin” kita sekarang 'ni? Dan ,,pr 
hatin” “ini “kiranja “masih — ha- 

rus diderita  beberapa..tahun lagi, 
sebelum Indonesia betul2 makmur 
dan “amap sekali. Umpamanja be- 
gini: Pekan Raya Ning boleh 
sekali setahun, tepat mulai 17 Agus 
tus. Tapi PREI dua-tisggahun se- 
kali, djadi tidak tiap Adhan begitu. 
Atau PREI ganti2 tempats Misalnja 
djuga. di- Medan, Skrabajiti, Sema- 
rang, Makasar d:l.I. kota besar lagi. 
Bisa djadi bisa lebih menarik “dari- 
pada. kalau terus di Djakarta jang 
tentu bertambah tahun akan bertam 
bah merosot lagi perhdiiannja. Jak- 
ni perhatian dari rakiat.“Sebab per- 
hatian rakjat jang tidak#kan mero- 
sot, bahkan akan tetapJmendjulang 
itu hanja soal berastjelana-gu- 
bug. Sudah tentu.....cikawin djuga.   - Ang “AN 

EKONOMI 
  

PUNFTAPAN HARGA) BARU 
- UNTUK TEKSTIL IMPORT. 

Penetapan hearga- harga “yrtuk se 
mua djenis tekstil jang diimport me 

nurut surat keputusan harga KPUH 

tertanggal 8 Oktober jl. kini diganti 
dengan penetapan baru jang dimuat 
dalam “keputusan Kantor Pusat Uru 
san Harga No. KP. 527. tertanggal | 
28 Oktober jl. dan "mulai berlaku 1 
Nopember 1954. 

' Marge importir sebesar 2015 
tj harga #.c., 

Fo da' 
termasuk 115 45 untuk 

adminsirasi Jajasan Bahan Perindus 

Irian tetap dipertahankan, akan te- 

|tapi marge pedagang besar bersama 
Pala etjeran dinakkan dari | 

172 Op mend, adi 2415 95, dengan pe 
ngertisn “bahwa marge untuk peda' 
gang besar setinggi-t'ingginja “adalah 
53K. Dengan ketentuan -terachir 
ini, maka kepentingan pedagang etje ' 
ran telah d'psnuhi, hal mana adalah j 
perlu mengngat kedudukannja da 
Jam menghadapi para pedagang be 
sar, 
Untuk pendjualan dan penjerahan 

ditempat2 lain bukan pelabuhan per 
tama harga etjeran tertinggi menurut | 
perhtungan ini boleh ditambah de 

.ngan ongkos2 jang sungguh dikeluar 
kan. 

  

TA Te NNG MA aa SEMAR, YA d2 

  

Standaard-Honorarium Bagi Dokter2 Djakarta —- 
Habis PREI Sekarang P.R N- Mendjelang Kongres 

Orang 
"Grossier" 

Melam 

DOKTER SEKARANG djadi rol di Djakarta. 
nem ramaj itu mengenai penentuan d'umlah honorar:umnja. Awas 
djangan diganti ,,larip”. Sebab ini djuga termasuk putusan resmi, 
Harus disebut ,,honorarium” unuk pembajaran dokter tadi. Se- 
karang ini sudah ditentukan stand azrd-honorarium. D,adi sama, ti- 
dak ada jang lebih dari Rp. 20,— Kzlau pemer,ksaan b'asas Ong- 
kos suntik lain lagi. Ongkos spe siat's Izin penentuannja lagi. Ong- 
kos kalau mendatangkan kerumah djuga Jain lagi. Pendeknja presis 

| seperti Oteva atau Ow'ck jang sudah tentukan ongkos sewa mobil 
biasa, ketjil, djarak djzuh, djarak dekat, dil. 

Tetapi didunia ini memang serba, Sanga.” Pertemuannja para ,,Pen 
deta”, Guru”, 
mulus dan njata. 

Kalau begitu 
pasti akan berguna besar. 

Tjukup sa-/ sekarang ini memang masih ter- 
psrhitu- | Talu.banjak orang2 jg (dak pernah 

disebut2 naman 
nja: mereka itu 
dan benar2 memikirkan 
an manusia zonder pamrih apa2. 
Langkah jang b 
bisa merobah sikap .Susila” jang 
masih lahirn 

la” 
sodent, tule, 
Ka 

besitu adanja. 
Jang paling 

nja ada jg pikirk 
sir kan tidak rep 

jat jg keblinger. 
ran ,8 Oktober” 
untuk ,,saring” 

len, mana jg 

lah djadinja. 
Pak Iskag. 

.G 

sebelasan Persid 
rest Bond A. Pal 

mah menang   

ig biasa kita saks'kan dewasa ini. 
Tapi kalau jang disebut »SUSI- 

ini berarti: dasi, Jipstick. pevo- 
wool, 

itu masih fpu-tipuan lagi. 
| Bungkus2-an lagi. Semoga 

serem kini 
ramainia di Djakarta 
mar djadi ,,grosir”, Badan. sebawa- 
hannja Importir jg akan menerima 
pembagian tiita untuk diteruskan 2 
kepada pendjual2  ketengan atau 

etjeran itu. ..Grosir Nasional” me- 
mang bisa dihitung dengan sebelah 
djari tangan sadja. $3 

Dulu pernah kami .,obrolkan” di 5 
sini. Kalau itu 4 a 5000 importir ti 5 
dak saling desak2an sendiri, sebalik 

On eat: Sekaran unta banjak 
importir mau lari djadi grosir. 

Baik djuga systeem Pak Iskag 

ini (boletr djadi nanti disebut:....... 
peninggalan Pak Iskag). Kalau nan 
ti sudah ketahuan importir mana 

jg melamar djadi Grosir, lalu tia- 
but sadja rekening-rekeningnja  im- , 

portir. Biar mengerti bahwa grosir 3 
djuga penting. “4 

Dan toh tidak bisa dikasih idzin 1 

Importir” plus idzin ,,Grosir” Ia- : 
gi. Kan numpuk lagi nantinia. Pu- 

ter-puter sadja. Achirnja djadi rak- 

mana 

Tindakan 

  

ANEKA SPORT SINGKAT. 
— Minggu sore di Palembang te- 

lah diadakan pertandingan antara ke 

tipis dengan 

ar Mendjadi 

Grundel-gu- 

8 3 

ahli2 kebatinan ig 

memang baik dan 
Dan 

ja, tapi sebenar- 
jang betul2 ernstig 

keutama-   erani ini mungkin 

ja sadja, seperti 

nylon, dH., 

tdak 

adalah 
orang mela- 

  

an kedudukan gro- 
ot seperti sekarang   

  

Djadi djika peratu 
itu sebagai taktik 

Importir tu- 

sadja, bagus 
djitu dari 

rosir” 

  
(Djambi) melawan 
embang. Tuan ru- 

angka 

    

  

— Hadiah dari Rp. 10.000,— 

358541 126338. 155123 23244 
176871 286390 280884 30118: 

329015 
263165 
211406 
71209 
40442 

211203 
142180 

5000.— 

27366 
332121 
140177 
352442 

| 290753 
64058 

170725 
! 

200658 
197393 
395864 
222205 
122647 

284849 280767 
186179 67768 

“Hadiah dari Rp. 

321865 “35511 106520 
389544 356359 
154194 

Hrd'ah dari Rp. 

363520 
166201 
57341 

221315 
18467 

160175 
278380 
207894 
232817 
238505 
27123 

256875 
154131 
17124 

212170 
64344 

225958 
93009 
13553 

47819 
47119 

248634 
351190 
52934 

147280 
68131 395469 

1000.— 

96605 
192339 
166095 
315269 
161100 
13140 

374100 
225343 
279470 
105008 
80635 
52152 

100076 
399693 
134536 
276157 
381894 
205272 
82130 

174287 
100255 
328368 
185169 
250107 
371344 
294571 
64124 

394454 
341301 
323208 
241293 
187676 
102682 
388395 
108313 
185435 
155256 

121678 
205373 
288741 
153983 
398406 
15819 
45397 

365159 
205200 
250382 
150673 
135719 
53679 
202196 
176978 
175485 
42351 
248493 
52996 

150170 

    

       

  

          

        
   

      

   

   
   
    
   

   

            

        
     

   

  

   

  

   

   

   

      

        

      
    

    

  

   
        

     

       

   
             
                   
       
      

      

          

            

Boleh pikir2 mas Lihat: itu pro-|2 — 1. : 
motor” PREI. — Djepang telah mengundang dija 

202 lari dari Singapura untuk ikut 

Garis hidup ini sediak ada ma-|dalam Asahi Marathon Internasional 
nusia sampai sekarang, merupakan (besuk 5 Desember di Tokio. Tetapi 

| garis2 lempeng-bengkok, baik-hu-| berhubung Singapura berpendapat, : 
“ruk,  bungah-susah.”  Mulur-mung- bahwa tak ada pelari jang mempu- bg 
kret kata Ki Ageng Surjomataram. |njai minat terhadap perlombaap ma e 

“Garis ini ditentukan oleh keinginan.'rathon ini, mungkin Singapura tak E 
Kebutuktan jg pasti selalu ada pada akan kirim wakil2nja. 
manusia baji, maupun manusia tu-!  — Dalam kelandjutan tournament 
wek. Dan kebanjaka, orang suka se hokey untuk kedjuaraan Eropa jang 
kali ditipu oleh “pakaian atau berlangsung di Brussel, regu Djer- 
sbungkus-bungkusan”. — Ditipu oleh man telah berhasil memukul Neder 
angpapan2. Djarang orang berani land dengan angka 1 — 0. 
kepada kenjataan dan kebenaran. — Dalam perlombaan merebut. ke 

Maka sangat menarik heti «Lan “djuaraan dunia basket-ball jang di 

adanja ,,Konggres Kesus''an»” di adakan di Rio de Janeiro, Brazilia 
Djakarta besok Diannari depan dan Amerika tetap berada di-atas. 

ini. Kesusilaan.  Djadi bukan kulit. Kedua regu ini belum pernah kalah. 5 
Bukan soal anggapan. , Bukan 2G 2 a Ta 2 kalahkan Pilipina 

bungkus. juara Asiade) dengan bidji 57 — 2 

Tetapi susila ini adalah soal ..ra- “&- 1 
sa”, perasdan”, dan rasa, perasa- Sa Senin kesebelasan Swedia k 

an jig dalam ini sudah ' melingkupi telah berhasil mengalahkan Austria 5 
seluruh kebutuhan manusia lahir engan angka 2 — 1. Goal kemena 13 
batin. Ja, soal makan, ja soal pc- Ngan Swedia ditjetak 5 menit sebe- 1 

kaian, 'ja soal seni, ja soal 'rochani, e Pa Na ini ber 1 
dan segalanja. acnir atas djasa Johrr Erickson. ti 

Teatunia Konggres ini Hen — Djuara single badminton Mu- H F 
mengutamakan kwant!tet pengus- #32 Thai, Direck Khachadbhai, hari 4 
diungnja, tetapi kwalitet bengun:. Ming telah dikalahkan oleh Wong 4 
djungnja. Bukan Djawatan, bukan Peng Soon dalam straight-set 15 — ! 
tiendekiawan, bukan - organisasi, 3 dalam pertandingan di Singapura. Ni 
bukan -badan jang semestinia di Pemain Indonesia Eddy Jusuf me- " 

undang. Tetapi ' membitjarakan ngalahkan pemain Singapura Lim 4 
soal ,.kesusilaan” adalah sematiam Wei Lom dengan angka 18 — 15. (3 
dulunja: gs .pertemuannja para De- Ferry Sonneville karena sakit tak tu 4 

wa”, Pertemuannja .,,para Wali rut datang di Singapura. TA 
4 

5 

pak 

: $ . U : 2. 

Undian Uang Besar Djakarta | 
Med dari Rp. 500.—359019 269147 121167 39019 2 

269361 195341 96368 286073 in 

49197 TG9LL 376879. 213097 ma Tn 21301 377956 E 
64270 126269 301063 378615 | 494394 16833 255149 95519 5. 

264959 138529. 273057:-2549811219479 127002 343727 123683 " 
269526 86804 59436 3975681281309 129194 14208 93008 5: 
251188 266625 225902 375382/437729 79523 250856 376131 6 

318648 351760 81849 926471318602 216232 313276 214148 
156014 147773 203219. 379375318692 131326 361913 285662 
172163 255832 217186-141411 )373436 374603 343802 303826 

1164542 235473 334615 20699 |274239 234754 250068 81702 
173079178730 238224: 290339.1..34779. 121423 71494. 398630 
236624,281207 81996 267838/277118 213811 183837 339556 
92004 285990 331599 4014491 96157 120893 376119 29096 

382536. 310953 263266 362500137083 123121 270160 111064 
387904. 75157 189416 260997145397 144660 356108 301179 
14188 25318 365454 241045 1280153 353317 156584 120192 
13954 396158 299286 867431 23779 308101 55104 301545 222153 350571 41352 143459 1298196 376195 40454 160166 84903 61244 123861 104757) 23021 45168 14112 336184 
174096 230307 . 12842 3145681 64933 67562 349408 44230 
206207 242023 53469 3566671370061 59164 28295 45698 96141 37024 293804 334410) 27894 194992 183414 90086 256985 77195 170919 133861/287280 143124 140700 386540 
85105 390524 248345 200008 | 293478 87469 248676 228019 

303821 177455 282330 250745379924 205791 127889 191204 
310236 358784 103104 102031382795 327057 267020 268099 
223310 108903 155824 908071352905 397003. 77478 274675 
197557 122651 351052 213216/349142 103670 386918 54044 t 
195841 306866 135731 2186561326013 351389 228389 90143 Cc 
280410 409663 175193 2466119328001 69559 82891 93371 10079 381888 364129 175234 | 16446 3 3158 172 #3308 223158 174/6 
241114 39611 301827 3031911349582 146646 41425 359637 
165674 179929 57333 329809106125 178058 230714 403366 403311 341492 346513 1029071167778 324719 8 236 261964 138324 353 | : SAAT 2ngan 9 “4 352822 185668-390318 “372039 175141 355034 
117816 300156 161290 16722 166890 342740 
403706 153736 202164 256687 (Bersambung) 
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t-Sebutnja Sac K 

            

“Serta? -- Kesan2 Nebru L 
—. Gjalanannja Ke Pe 

      

   

    

   

    

terbang di Cak 

n dalam konperensi pers « 
va ja tidak berusaha men 

RT, bahwa RRT tidak akan bertjampur 
n dalam negeri negara2 tetangganja”. | 

waktu ia bertemu dengan para pe 
memperoleh djaminan2 tadi. 

' Tetapi telah merundingkan kelima 
prinsip jang hendaknja dipegang te- 
|guh dalam hubungan antara negara2, 
'dan diantara kelima azas ini terda- 
pat pula azas: tidak bertjampur ta- 

ngan dengan urus: 

        
   

  

        

  

   

  

   m'mpin RRT, ia ti 
    

   

                

   

    

    

  

    

    

    

   

          

     

  

   

    

   

    
   

Mengenai keterangan2 
lapangan terbang Mingaladon (Ra- 
ngoon), seterusnja ,,Reuter” menga- 
barkan bahwa menurut Nehru, para | 
pemimpin RRT sangat tertarik hati- | 
tia Bagan Nehru memberitahukan | 
epada mereka bahwa dalam permu- | Wan, 

laan tahun jang akan datang ta n- Djuli 1907. 
dJonesia akan dilangsungkan kon- 
perensi Afro-Asia. Kata Nehru, me- | 
reka rupa2nja setudju dengan idee 
diadakannija konperensi Afro-Asia ini 
Ian Nehru memperoleh kesan bahwa 
RRT bersedia untuk menghadirinja, | 

kedua belah pihak 
mimpin2 RRT dan Nehru) tidak me- 
ngatakan sesuatu jang pasti dalam 
pertemuan tadi perihal soal ini. 

n2 dalam negeri: 

# eperti diketahui, kelima azas jg 
-|dimaksudkan itu — jang  termatuk 

dalam pernjataan . bersama 
NIRRT waktu Chou En Lai mengun-: 

djungi New Delhi 
dari konperensi Djenewa, ialah: Hor- 

tat-menghormati kedaulatan dan ke- 
'utuhan wajah, tidak "akan menje- 

ang (non-agresi), tidak akan ber- 
ur tangan dengan urusan2 da- 

.. Ham negeri negara lainnja, hubungan 
'Ididasarkan atas kesamaan deradjat 

: berdampingan setjara damai 

sesudah pulang 

(pe- 

“RRT butuhkan perdamaian 

5 
pertanjaan, apakah ia jakin 

| kenjataan ko-existensi, Nehru 
3 “bahwa ia tidak memen- 
teori, dan dinjatakannja bah- 

bada berusaha bertindak sebagai se- 
» Iorang jang praktis, ,,demikian pula 

Dikatakannja 

pendapatnja tidak 
an sesuatu kegiatan jc 

smenibahajakan: “perdamaian. 
1 mengatakan pula bahwa In- 

ia, RRT dan Birma sedang sibuk 
melaksanakan Rentjana 5 Tahun un 
tuk memadjukan taraf-hidup 

Dian. Sunia ini tidak ada djaminan” 
di Nehru: ,India telah berdjandji, 

b telah berdjandji pula” kata PM In. 
Baru dia seterusnja atas. 

o tidaknja djaminan dari RR" 

  
IRRT menurut 

| ingin melakuk: 

adalah Snp uan Waktu pesawat terbang jang di- 
naiki Nehru dan pengantar2nja (a.l. 
anaknja, Nj. Indira Ghandi) singgah 
selama 2 djam di Rangoon, Nehru 
telah bertemu pula dengan perdana 
menteri Birma U Nu. Sebelum me- 
reka bersama-sama para anggota ka- 
binet Birma makan siang, Nehru dan 
U Nu mengadakan pembitjaraan ter- 
sendiri.- AFP mengabarkan seterus- 
aja, bahwa menurut Nehru perkun- 
djungannja ke RRT dan ' negara2 
Asia lainnja “ini telah - memperlihat- 
kan kepada dunia bahwa Asia seka- 
rang sudah bukan Asia dulu lagi. 

Di Indotjina, rakjat 
mentjurahkan 
memperoleh kemerdekaan 
dari Peranijis. | 

pertanjaan ada 

  

  

Nasionalisasi ,,Ani 
Bekerdj 

0...Pegawai 

Sekara 

guh25 

  

   

  

    
   

   
   

  

   

  

   
   

    

   

Mereka memperoleh, atau tak la- 
ma lagi'akan memperoleh, kemerde- 
.kaan jang mereka ingini itu dan pa- 
da waktu ini rakjat Indotjina sudah tidak boleh dilupakan ' keterangan2 
memikirkan langkah berikutnja: per- jg sebaliknja dari itu, terutama ber 

sumber dari musuh2 RRT, jg ba-| 
dju 

obahan2 sosial. 
Adalah .sangat menarik hati, me-! njak “disiarkan diseluruh “dunia, 

lihat bahwa negeri2 Asia beralih da- ga di Indonesia, jaitu, 
ri perobahan2 - politik kepada: per- amanan di RRT masih sangat 
sobahan2 sosial, 

— RRT tidak duduk dalam 
. PBB: kerugian lebih besar 

bagi PBB daripada bagi 

   Indonesia menurut 
.. Karena kesukaran 
n keuangan, tentu sa- 

alisasi ini tak dapat 

       
    

   
   

   
   

    
    

    

    

ch menteri, bahwa da- 
al kelistrikan, memang Indo- 

sia sangat terbelakang. Indonesia 
jang berpenduduk 80 djuta 

unjai kapasitet 

Menjambung keterangan? PM 
Nehru dilapangan terbang Ra 

ugoon dalam konperensi pers pa- 
da hari Selasa, seterusnja Nehru 
ditanjai apakah ia telah mendapat 
kan ketidak puasan di Tiongkok 
karena RRT tidak diterima dalam 

4 tenaga listrik 
1,8 kw. tiap 1000 pen- 

Iduk. . Sedang Djepang 108 kw. 
iap 000 penduduk. . 

— Harus bekerdja sung- 
   

      

   
    
    

dari bo ol jang 
bung perstwa i 
djutkan bak y 
pun murid2 1: 
kukon pemeriksaan 

Kaza Nehru, ,,ja”. Menurut pen 

dapa?nja, bahwa RRT tidak duduk 
dalam PBB itu, adalah satu hal 
jang djauh lebih merugikan bagi 
PBB sendiri daripada bagi RRT.        

       

    

  

    
      
   

   

    

    

      

    

      

   

  

   

    
            

        

    

   

Lebih djauh 5, Ha Menteri In- 
dia, Jawaharlal Nehru mengatakan 
hari Selasa di Calcutta bahwa kun- 
djungannia ke Peking sangat menge- 
sankan dia dan sangat memperkuat 
persahabatan antara 2 negeri besar 
itu hal mana adalah sangat 
bagi perdamaian tidak sadja di Asia 
bahkan djuga diseluruh dunia”. 

  

pundinkkan bahw, 
pumnja Hu bertjampur 
dum. Karenanja fm 
rgaan v9ra guru 
tonte A serhusg 

murid teman s 

  

ahzan ini makin 
usa) sudah men- 

ik kita sendiri. Apabila 
,azasi   

Ketiurigaat itu da 

| karena setelah dise 

bahwa jang melakuk: 
kal jang me 

teman sekelasn 

1 keterangan, bahw 
| nas'omalisasi ini ada Je- | 

tang 300 orang pegawai 
dari ,,Aniem” seluruh 

h dan Djawa Timur 
rhenti dari peker- 
tanggaj 1 Nopem- 

. Dalam satu diam. setibanja Nehru 
di Calcutta dari  kundjungannja ke 
RRT, maka ia telah memberikan la- 

..porannja jang pertama kepada rak- 
jat India. Selandjutnja Nehru menga- 

baik India maupun 

(RRT sedang memusatkan perhatian- 
nja dalam usaha2 pembangunan ne- 
gerinja masing2. dan India maupun 
RRT tidak akan ikutserta dalam se- 
tiap peperangan ketjuali djika  dise- 

Nehru djuga mengingatkan 
bahwa politik luarnegeri India tidak 
dipengaruhi oleh tekanan atau pak- 
saan dari setiap fihak dan karena itu 
politik luarnegeri India sangat baik 

  
takan bahwa 

  

Menurut pengakuar 
crbuat demikian kai 

kan untuk mengolo 
mannja itu dengan t 

lagi akibatnja, 

dikenal sebagai a1 
kal disekolahnja 
djengkelkan orang tuan 

mann mm 2m kaka 

Dewan Revolusi Mes harj Senin 
hbentuk sebuah pengadilan isti 
terdiri darj 3 orang untuk me 
para anggota Ichwanul Mus 

baru2 ini mentjoba mem 
I. Djamal Abdul Nasser. 
wan Revolusi itu diketuai 

tua Dewan, jaitu Kolo 

  

  

    

   
    
   
   

      

1D." 
        

   

  

   

    pai keh 

  

Kala 
ve 

daratan di RRT 
Tiong 

  

   

Inja jang bernama L.Y.Ch. jg. akan 

adalah seorang djenderal 
Markas Besar Chiang Kai Shek. 
(Alamat Lee Yuon Chun 

Ketika terdjadi ramai2 
pengusiran Tjong Hun Nji, k 
Duta Besar Chou (wakil Kuo Min 

'ngan bermatjam2 siasat untuk mem 
batalkannja“ Antara lain ia tak se- 
gan2 untuk memberikan uang suap 

| sebesar $ 100.000,—. Selain itu dju- 
ga hendak -mendjatuhkan kabinet 
Ali-Wongso-Arifin diwaktu itu. 

  
| Golongan oposisi dengan pihak 

Terutama bitjarakan soal2 Pemerintah diadu domba antara In-/ 
ekonomi RRT. 

Nehru seterusnja mengatakan 
bahwa dalam pertemuan?2nja dgn 
para pemimpin RRT tidak diadju 
«an sesuatu saran, baik dari pi- 
1ak RRT maupun dari pihak Neh 

mengadakan sesuatu 
pakt antara kedua negara ini, ,,ma 
lahan disebut-sebutnjapun tidak”. 
Nehru menerangkan bahwa mere- 
ka terutama telah membitjarakan 
soal2 jang bertalian dengan ma. . — 
salah? perekonomian RRT, ialah 
masalah jang sungguh sangat pen 
ting dan sukar, dan usaha? RRT 
intuk mengatasinja. 

'donesia dan Pilipina dengan pelba- 
gai daja upaja umpamanja agar pe- 

sia di Mindanao sangat sukar dja- 

kan antjaman 
suatu demonstrasi I 
di Hongkong, Manila dan Singapura 

untuk mengadakan 

Usaha tersebut kandas | 
tetapi oleh orang2 kaki tangan jang 
telah banjak menerima uang muk: 

laporan ini dengan m 

Pertama-tama, bagi seseorang 
donesia jang terpenting 

,mendjadi objek penindjauan « | 
| suatu negeri asing seperti RRT 
jitu ialah soal keamanan. ' 

Benarkah apa jang  dikatal 
oleh orang2 jang pro-RRT, bz 
negeri jang luasnja Lk. 5 

| Indonesia, berpenduduk I.k. 7 ka | 
idjumlah penduduk 
mempunjai alat2 perhubungar 

' tidak lebh baik dari alat2 perhu-: 
bungan dinegeri kita ini, dan pada 
dasarnja tidak pernah aman sela- 
ma |.k. 100 tahun jang terachir, 
kni — 5 tahun sesudah revolusi 
11949 — telah mendjadi aman? 
Djika benar demikian, bagi tiap2 

untuk orang Indonesia tentulah mendja- 
tiknja di pertanjaan, baga'mana tiaranja 

| mentjapai sjarat jang sangat pen- 
ting sekali bagi tiap2 
nan ini? " 

Dalam  penindjauan ini tentulah 

ke- 

bu- 
jak, perlawanan2, pemberontakan2, 
'sabotase2 masih sering terdjadi, se 
kalipun selalu ditindas dengan keke 
rasan. Sebuah tjontoh adalah se- 
buah tulisan dalam 
Standard” (sebagai Singapore 
Standard” milik Tionghoa Kwomin 
tang ,,Tiger  Balm”) tgl. 22/10 jl., 
dari. ,,seorang bekas inspektur poli- 
si Tionghoa” ig tidak disebut na- 
memas al Sbb ea 

bahwa 

kaum gerilja dan serdadu2 (RRT). 
demikianpiin terdjadi sabotase2 “ter 
hadap  kereta-api, dengan  djalan 
meruntuhkannja dari rel, menghan- 
tjerkan djembatan2nja dalam route: 
antara Shanghai dan daerah di se- : 

5 Jbi, tetapi sangat gembira, melalui: 
| djalan besar” didepan . panggung .d' 

Tien An Men. Suasana kegembira-' 
Yan dan kebesaran ketika itu sulit 

latan”. 

keamanan sebenarnja ? 
Pada satu pihak adalah mus-/| 

“satu tahit untuk menelan salah 
dari kedua keterangan jg. sangat 
bertentangan itu mentah2 sebagai 
suatu kenjataan, sebab, dimana- 
kah batas propaganda dan kebe- 
naran jang terselip  didalamnja? 
Pada lain pihak bagi seseorang 
penindjau djuga mustahil untuk 
dalam waktu singkat menjelidiki 
kebenaran dengan sepenuhnia. 

Tetapi waktu satu bulan penuh 
di RRT kranja tjukup lama untuk 
mendapat kesan mengenai soal 
keamanan itu. : 

Menurut ,,Hongkong Standard” 
sabotase2 terhadap kereta-api se- 
ring dilakukan oleh kaum gerilja 
(Kwomintang). : 
Dengan anggota2 delegasi Indo- 

.nesia  lainnja saja "telah menempulk 
diarak Ik. 7.500 km.  pandjangnjc 
didaratan RRT, dari " selatan ke- 
jutara, kemudian ke-tenggara, sesu: 

dah itu ke-selatan kembali, djugc 
melalui route Shanghai 
tsb. Perdjalanan' itu kami lakukar   

  
   sI Djamal Salem. 

lutjon, njanjian bersama dan  per- 
, semuanja oleh ka- 

nak2. Ini namanja dari dan untuk 
kanak2 — Bitjara2 soal dalam nege- 

ri ini, baik kita sudahi dengap inti 
sari wedjangan KSAD waktu pelan- 
itikan perwira2 di Palembang hari 

Antaranja dikatakan, 

bahwa pangkat baru dan tugas ba- 
ru membawa kewadjiban dan tang-| y 

gung djawab jang lebih besar pulal jah minta diri pada penonton, sete- 
lah melutju selama 61 tahun. Kini 
ia berumur 74 tahun — Laksamana 
Felix B. Stump komandan armada nah ada barang 

TAK LAMA 1 Hat MAH ip jawatan Pengawasan Keselamatan 
peringati Hari dja — Djuga berita bahwa Sob- 

wa Barat menuntut berlaku- 
laja PGP baru mulai Djanuari 1955, 
Isajang kalau tak pembatja ketahui. 

ni tersebut diambil setelah di- 
sidang-keraja tingkat daerah: 
Jat2 buruh negeri — Kalau 
1 kita dengar ada bintang2 

, pemilihan2 bintang radio, bin- 
: ngan dis., kini Pekan Raya 

Oonal Djakarta mulai minggu de 
akan mengadakan 

tang Ketjil 1954”. 3 
50 anak jang mendaftarkan diri. 

» Sekolah Rakjat boleh mengi-' 
an 4 orang wakil, sedang tiap | 

mi Kanak2 boleh 2 orang. Se- 
selingan akan dihidangkan le- 

- 

mainan -piano,        

    

    

  

       

      
   
   

  

   

  

   
     

     
   
   

    

tch sikap Madjlis Perm 

di Djakarta, jg. akan m 

hari tersebut 
selama seminggu 

— 17 Nopember) untu 
bangun pekampungan ma 
Rawamangun — Bitjara 
sejang djuga kalau tak | 
bahwa kini di dil. Gere 
Djakarta telah dibuka 

Pemeriksa Keselamatan 
manja kursus 2 tahun dap : 
tara ini di-ikuti oleh 23 or 

Palembang kita terbang 
Imentjari berita dibuang sajang ke 

| Djepang. Tapi bawa kabar jang tak 
enak. Kata prof. Shigemitsu, pada 
tanggal 29 dan 30 Oktober jl. 
Djepang telah djatuh lagi 
radio-aktief. Waktu itu angin berem 
bus dari arah barat, hingga diduga, 

  
  

   
   

    

bahwa radio-aktipitet ini berasal 
dari pertjobaan2 atom jang dilaku 

20 Oktober jl. — 

ngan. 

nal diseluruh dunia, 
aslinja Adrian Wettach) 
Minggu j.l. 
Ke kalinja 

Amerika di Pasifik hari   ngan kapal selam dan 

mpai Di Indonesia Tak Ada Wa- 

Jakni pen. 
       

“Hun Nji gagal da- 
tam ja, maka kini sedang da- 

Iiam perdjalanan ke Indonesia me- 
Halui Singapora seorang pengganti- 

I mengemukakan diri sebagai seorang 

wartawan, tetapi sesungguhnja ia reueh berkobar 
dalam : 

adalah 
32 Heng Yang Road Taipeh Tai- 
wan, dan dilahirkan pada tgl. 10 didapat Utusan Nasional. 

tentang 
maka 

| Tang di Manila) telah berusaha de- 

njelesaian masalah orang2  Indone- 

lannja. Bahkan djuga telah dikeluar-. 

protes anti RL. 

djika T.H.N. djadi diusir. f 

     

  

   Datang? 
Berusaha Djangan 

empunjaifj Wakil 

perisiwa kegiatan2 pemimpin? 

baru2 ini telah djadi dikeluar- 
ar dengan mempergunakan kap: 

mendapat keterangan dari 
k Taipeh masih sadja berusa- 
'kaki-tangannja di Indonesia. 

ywa sebetulnja pusat segala ak- 

    

    

   ngan tersebut menerangkan, ba 
eit dari agen2 Ta:peh berpusat di Manila. 

“ Maksud dari gerakan tersebut ia-fusaha tersebut. ditjobanja dilandjut- 
. membentuk  daerah2 sup-Jkan sedapatnja, dan diantaranja jg: 

i ala: rang jg. | memegang peranap penting ialah se- 
sah pemilik rumah makan di Ma- 

(nila 1 
Nan "3 : 
Diterangkan selandjutnja 

nama H. Djalaludin. 

hamad 
dengan wakil K.M.T. di 
waktu ia menerima pindjaman uang 
.Demikian menurut sumber2 

- Spj Djangan 
Ledakkan Atom 

: an R sia 

dan Sovjet Uni 

has Inja sidang pania kejl ner 

Henderson dim madjelis   didjalan 
23 

   
z 

SEBAIKNJA SAJA memulai Men genal 
soal ,,biasa?” sadja sebagai objek. 

  

      

       
    
   

     
    

ngu- 

»Hongkong: 

pertempu- 
ran2 terdjadi terus-menerus antara 

Baga manakah keadaan: 

ke-selatan 

       

kan oleh Rusia antara tanggal 10 — 
Mari sekarang 

saja hidangkan kabar jang lebih ri 
Itu djago lawak jang terke. 

Grock (name 
malam 

telah melawak untuk 

takan, bhw PBB-lah 

   

A bungan " 

1 bahwa 
'pihak D.I. (Darul Islam) pun mem-) 
punjai wakil di Taipeh di Markas 
Besar C.K.S. jakni seorang jang ber-' 

Begitu pula: 
sebelum pemberontakan Daud Beu- 

maka Hasan Mo- 
telah pernah berhubungan" 

Manila. 

jang |. 

Permintaan Jg Harus 
Diadjukan Kpd Amerika 

KEPADA AMERIKA Ser:kat | 
5 harus diadjukan | 

perm n:aan supaya mereka tdak 
mengadakan perledakan atom Jle- 
b.h 4andjut sementara menunggu 

lu jutan sendjata PBB, demikian 
bari Selasa d katakan oleh Arthur 

rendah 
Ingger s. Atzs saran itu, perdana 

  

da
 r
a 

   
    

  

     
     12 men ang 
ga baik” itu dapat 

ga dengan Amerika Serikat”. 

Seorang Doktur 

  

I 'Kilsaftah Palsu 
“Dimuka Pengadilan 

'Kra Penipuan 

keluaran Barkley University, ber 
nama Moh. Jasfuy Anis kelahiran 
Makasar, hari Selasa pagi telah 
SN kan -ke pengadilan negeri 
jakarta. 

penipuan dikota Djakart, atas ke- 
rugian beberapa perusahaan dan 
djawaian sampai seharga lebih 
dari Rp. 400.000. Tjara men pu- 
nja ialih dgn mengaku dirinja se- 
“bagai seorang imrortr besar jg 
sanggup melever barang dengan 
harga murah. 

Terdakwa menjangkal segala tudu 
han dan mengatakan, bahwa dirinja 
ak bersalah. Karena masih perlu d 
lengar keterangan2 pelbagai saksi, 

maka sidang diundur sampai 30 No 
pember jad. Perlu Gterangkan. bah 
va terdakwa sudah »ernah dihukum 

21 bulan lamanja d' “Bandung kare 
na melakukan penipuan? sampai 
Yarga Rp. 100.000,—. Selain itu aa 
»un pernah didjatuhi hukuman olzh 

pengadilan negeri Suraba/a karena 
melakukan penipuan2 sampai sehar 
ga Rp. 1.000.000,—. (Antara-. 

BANDUNG .,KRING” MI- 
NJAK TANAH. 

Dalam. beberapa hari belakangan 
#4 terdjadi suatu ,,rush” dikalangan 
nenduduk kota Bandung untuk men 
dapatkan minjak tanah jg sudah su- 
kar d dapet. Harga minjak tanah jg.     men.eri Winston Church:!| menga 

jang harus 
mingusahakan pen,elesaian dalam 

4 masalah tersebut (Antara). 

antara Sovjet Uni dan Amerika Ser'ket. 
dal: asa jang lampau, ke 

ngan tetan “ 

hubungan baik dan bekerdjasama dengan segala negeri, 

Ja dituduh melakukan . 

  

d'praktekkan, "Moscow News” 

Moscow News” tulis bahwa hubu 
agan AS-URSS itu telah mengalami 
sUps and downs?, naik turun, tsrgan 
tung daripada pandangan2 madjlis 
rendah Amerika Serikat. Dikemuka 
kannja, bahwa banjak anggota Par 

: tai Republik Amerika Serikat menjo 
SEORANG JG MENGAKUI (kong politik persahabatan URSS-AS, 

bergelar Doctor dim ilmu filsafah 'diantaranja mendiang Wendell Wil 
Wilkie 

mempun,ai pandangan jang srhat, da 

lam menindjau masalah2 negara dan 
dunia, 

ke, pemimpin partai ini. 

kata s.k. ini. 
Suratkabar Sovjet ini 

ton, dalam 

nepara2 jang tertentu. 
Seterusnja suratkabar Soviet tsb. 

tadi menjatakan penjesalannja bah- 
wa kata2 Washington ini tidak di-' 
ingat lagi oleh Amerika Serikat. 

Disesalkan pula bahwa banjak pe- 
nerbitan2 dan siaran2 Amerika jang! 
menutup-nutupi soal hubungan baik 

dengan dijalan ' 
apakah ' 

dengan 

dan 

dan kerdiasama ini 
mengemukakan pertanjaan 
»ko-existensi setjara damai 

URSS “itu dapat dipraktekkan 
apakah perlu sekali”. 

Demikian pula kedok anti-komu- 

nis jang sering dipakai oleh musuh2 
kerdjasama di Asia dap Eropa itu, 

dengan dijelas dipakai untuk keper- 

luan2 jang tak ada hubungannja de- 
ngan pertahanan Amerika Serikat”, 

kata suratkabar Sorjet tadi. (Antara). 

  

kota, iaitu 

bak dar truck " berderet-deret 

seterusnja 
mengutip kata2 presiden Amerika S2 
rikat jang pertama, George Washing 

.Fareweell Address”nia, 
bahwa tak ada hal jang leb'h penting 

daripada melenjapkan anti-pati2 jang 
sudah sangat kukuh terhadap negara 

.Moscow News” Sovjet Russia Ingin - 
Kerdja- Sama Dengan Amerika 
Habungan Diplomasi-Russia-Amerika 21 “Tahun 

SURAT KABAR Sovjet berbahasa Inggris "Moscow News” menurut kantor berita ”Tass” hari 
in Karangannja memperingati hari ulang tahun ke-21 daripada pembukaan hubung- 

”Moscow N ews” tulis, bahwa sekarang lebih2 
ian dua negara ini sangat perlu 
presiden Amerika Serikat Franklin Delano Rooseveit bahwa politik ”hu- 

tulis bahwa URSS ingin mempunjai 
tanpa mem andang sistim sosial mereka, dju- 

bekerdja- bersama. Setelah 

  

Baagil 
Oleh Pembelanja Di- 
mintakan ” Vrijspraak”) 

MR. MOH. DALJONO selaku 
pembela dari terdakwa Moham- 
mad bin Hasan Baagil dalam plei 
dooinja jg dibatjakan dalam si- 
dang pengadilan negeri Djakarta 
hari Selasa minta, supaja terdak 
wa dibebaskan (vrijspraak) atas 
dasar pertimbangan, karena tidak 
terbukti kesalahan terdakwa, ja- 
itu ,,membudjuk ketiga orang” 
(Hamzah, Ahmad Usman dan Sa 
im Alkaff)untuk mentjulik bekas 
direktur ”Marb2” Ali Badjened. 
Dikatakan oleh mr. Daljono bah 
wa terdakwa tak mempunjai alas- 
an untuk mentju'k sikorban dan 
ia hanja mendjadikorban dari     

di TFkud pateuh gerd 
me 

nunggu pembongkaran minjak tanah   

kebodohannja dan kebaik-budian- 
nja, hingga tanpa diketahui terli- 
bat dalam komplotan pendjahat 
jang ulung sekali. Putusan perka- 
ra ini akan didjatuhkan besuk 
16 November. (Antara). 

BATISTA TERPILIH MEN- 
DJADI PRESIDEN CUBA 

TANPA SAINGAN. . 
Djenleral Fulgencio Batista 

hari Senin telah terpilih mendja- 
di presiden Cuba sebagai satu2- 
nja tjalon, akan tetapi pemilihan 
ini dengan penuh disertai oleh 
kekerasan dan ,,peringatan” peme 
rntah. Dr. Ramon Grau San 
Martin, satu2sja tjalon lain jang 
mendjzdi saingannja telah mena- 
rik dri dari beberapa waktu ibl. biasanja Rp. jang baru didatangkan. Menurut pe U : pemilihan (dengan 

00.65 per liter kini sudah — mulai - meriksaan jang berwadjib ada truck | menjatakan tidak tjukupnja dja- 
naik. Di ..poo?” minjak-tanah Ban truck jang sudah 2 hari 2 malam me minan2 kedjudjuran dalam pe- 
dung, iang terletak di bagian Timur . vungou disitu. mil-han2 itu. 15 

    
  

  
      an aan 

  

dengan  kereta-api,  siang-malam, 
melalui daerah jg sangat luas, Ik. 
7 kali pulau  Djawa  pandjangnja. 
Selama itu tidak pernah kami me- 
Ingalami sesuatu hal jg sedikitpun 

kas “polisi jg tidak disebut namanja 
ig dimuat dalam. ,,Hongkong Stan- 
dard” itu. Tidak ada rel jg dibong- 
kar, tidak ada-djembatan jg rusak, 
tidak 'ada gerilja jg menembaki ke- 
reta-api, ja, saja djuga tidak pernah 
melihat  serdadu2 

nja, ketjuali satu-dua didekat 
batasan daerah  Inggris-RRT 
Kowloon. Beberapa orang dari rom 
bongan2 lain, jg telah menempuh 
djalan itu “pula pada  kesempatan2 
lainnja, atas" pertanjaan djuga me- 
nerangkan, bahwa  merekg tidak 

mewa. 
Tjontoh lain: 1 Okt. di 
Pek:ng. 

Seperti saja laporkan dalam lapo 

50 negeri asing ada di. Peking pada 
tgl. I Oktober untuk ikut serta da- 

si 1 Oktober. Diantara lebih 1000 

menteri, banjak menteri2, djende- 

ral2, politisi terkemuka, ahli2 pe- 
ngetahuan, penulis2, seniman2. Se- 
mua itu, bersama dengan  pemim- 

ijuta orang jg dengan berbaris ra- 

ligambarkan dengan kata-kata. Jg 
lalu didepan kita ialah seperti lau- 
tan bunga bergelombang, beranek: 

balonan dengan poster2 keudara. .. 

/Tetapi bukan itu jang mendjadi 
maksud laporan ini.  Disam 
berbagai perasaan jg 

jang timbul pada saja ialah ini: 
»Djika ada beberapa orang sadja 

dengan diniat lebih dulu, pastilah 
akan terdjadi pan'k atau sekurang 
kurangnja keonaran. Djika ada 
seorang sadja diantara tamu2 ter 
kemuka itu mendjadi 

| nationaal schandaal.” 

'kiran 'itu saja melihat-lihat: sampai 
dimanakah. diadakan  pendjagaan? 
bersendjata untuk mentjegah terdja 
dinja sesuatu insiden? - Harus sajc 
laporkan: 

Pra- serdadu2 jg turut berparade. 

dak 'terhunus, semua 

manja. Didjalan-djalan 

mobil, saja hanja 

pat itu djuga.   di Hamburg 
engan mata berlinang-linang ia te- 

membenarkan, bahwa kapal2 patro-, lam keting 
linja telah mengadakan kontak. de- 

kapal2 pe- 
rang Rusia lainnja di Pasifik Barat. 

keamanan jang saja alami dapat 
saja kemukakian seperti berikut: 
Dibanjak tempat 

pada saja. Segala sesuatu menim- 
bulkan kepertjajaan kepada kami, 

dapat: membenarkan - keterangay “be- 

, da atau polisi ber- 
sendjata jg berdjaga dipinggir2 dja- 
lan kereta-api mengawal di dalam- | 

4 pa tus tahun 

pernah mengalami -hal2 jg 'sti- 

ran pertama, lebih 1000 tamu dari, kinbeh 

|'am perajaan genap 5 tahun revolu: 

tamu itu sedikitnja ada 7 perdana-' 

bahwa 
ada itu 

sin2 RRT, menghadiri arak-arakan. 
»g dilakukan oleh kira2 setengah 

ikarang? Djika 

Bah . "Ke I'saha emansipasi) tidak 
warnanja, bersorak gembira, sering 
dengan tiba-tiba sekali melepaskan 
ribuan burung merpati atau balon : 

(Isjarat mutlak untuk 
aAT ditimbulkan | skonomii berentjana dan peralihan 

oleh suasana ketika itu, pikiran 
“sosialisme.” 

dianfara ratusan djuta manusia itu 
jang berkehendak djahat, apalagi 

lini dalam waktu singkat sadja telah | 

korban, 
pastilah ini akan mendjadi ,,inter- 

“Sebagai konsekwensi daripada p" 

saja sendiri tidak meli- 
hat pengawal2 bersendjata, ketjuali 

djurit2 jg berdiri berdjadjar di tep. 
djalan hanja bersendjata pedang ti- 

, tegak tidak 
bergerak dari tempatnja 3 djam la- 

menudju 
Tien An Men jg kami lalui dengan 

lihat polisi lalu- 
lintas, ig sendjatanja hanja  trom- 
pet, pengeras-suara. Setahu  saja,! 
tidak terdjadi sesuatu apa.  Djuga: 
tidak ketika dua malam berikutnja 
rakjat Peking dengap bebas dapat | 
merajakan hari revolusi ini ditem- 

alah benar. Tjontoh2 ketjil lain mengenai | RRP jang" 

kamar2 hotel: 
tidak ada kuntjinja. Tidak per- 

m3 1g hilang. Foto-toe- 
Minggu stel saja di Hangchow satu ma- 

alan didalam kereta-. 

bahwa djuga dipasar-pasar dian- 
tara orang banjak tidak perlu ada 
kekewat'ran pada kami akan ke-: 
hilangan vulpen atau uang. T'dak 
pernah kami ketjopctan. 

an Karena takut? | 
Ketika di Hongkong, seorang in- 

telektuil Indonesia '3 telah lam: 
tinggal di Amerika Serikat menge- 
nai segala sesuatu itu menjatakar 
pendapatnja, bahwa keamanan se 
perti itu adalah akibat tekanan dar 
pengawasan jg keras sekali. Rak- 
jat takut Berbuat sesuatu. 

Mungkinkah demikian? L.k. sera 
rakjat. negeri itu ber- 

djuang. melawan imperialis,  feodal 
dan burokrat, dan selama itu me- 
ngalami pengorbanan jg luar biasa. 
Mereka telah mengalami pepera: 
hgan dan pertempuran t€rus-mene 
rus. Djuga di Indonesia kita menge 
nal bangsa Tionghoa sebagai bang: 
sa jg ulet sekali, baik dalam perdz 
ganyan maupu, dalam penjelundu- 
pan, kedjahatan dsb.nja.  Mendijad' 
pertanjaan bagi saja sendiri: mung- 

sekarang 'rakjat RRT iti 
tampak aman dan tenteram sebal 
takut antjaman, tindasan dan peng 
awasan keras? 

Djika tidak demikian, dan benar 
keamanan jg kini tampak 
bukan hanja ,.uiterlijke 

rust”, bukan hanja ,.tata jg tidak 
tenteram”, apakah ini berarti bhw 
sebagian besar dari rakjat Tiong- 
kok memang menjokong regiem se 

demikian, apa se- 
babnja? 

: Soal? sosial. 
Objek .,biasa2” jang lain, jang 

Ssagi tiap2 orang Indonesia jang 
menndjau RRT (sebagai suatu 
yegara muda, artinja muda dim. 

kurang 
sentingnja daripada objek keama- 
31an, jalah objek2 sosial, jang 
mendjad sjarat mutlak pula bagi 
tiap2 usaha menjusun  stabilitet 
dan pembangunan, dan bagi RRT, 

.menjusun 

setingkat-demi-set ngkat kearah 

Betulkah apa jg dikatakan oleh 
orang2 jg pro-RRT, bahwa negeri 

berhasil membrantas korupsi, pem- 

borosan dan burokrasi: berhasil me 
ngenjahkan — penjakit2.  penjelundu- 
pan padjak dan tjukai,  penjuapar. 
pegawai negeri, pentjurian informa 
si ekonomi untuk memperoleh ke- 
untungan besar jg dilakukan oleh 
orang2 partikelirs membrantas pela 
tjuran, kebiasaan berdjudi, minum- 

minuman keras, madat dsb.nja? Be 
tulkah RRT bersih, djarang didapat 
kan. lalat, njamuk dsb.nja? 

Djika separoh sadja dari segala 
sesuatu jg dikatakan itu benar, ma- 
ka bagi tiap2 orang Indonesia, jg 
benar2 mengenal penjakit2 jg ada 
di masjarakatnja sendiri, tentu tim 
bul pertanjaan, bagaimanakah tjara 
mengusahakan segala sesuatu itu? 
Apa resepnja? 

Korupsi, pemborosan, 
burokrasi, etc, 

. Siapa jang menganggap, bahwa 
RRT itu kmi sudah merupakan 
suatu sorga” didunia, adalah 

Tidak ada orang 
RRT jang menjatakan demikian. 

|Sebaliknja, kemana djuga kami 
Yadjak, selalu Binaan kepada 
kami, bahwa kemelaratan (dikata- 
kannja sebagai sisa2 imperialisme, 
feodalisme dan burokras) masih 
besar, kekurangan2 masih banjak 
sekali, dan am memamerkan 
usaha2 mereka disegala lapangan, 

Id'runtuhkan, 

gunakan 
mesin, direkturnja jg menerima ka- 

mandor di 
tidak beda dengan bu- 

ruh2. lainnja. Umumnja sidit mem- 
bedakan ig mana pemimpin, ig ma-     (pad Keesokan harinja kembali 

selalu mereka ,,minta kritik2 dan 
petundjuk2 dari para tamu”, Te- 

R. R.T. Dari Dekat (IV) 
uk| Tampaknja Keamunan Dimava-Mana Memang Terdjamin 
Baik—Salah Kalau Anggap RRT ,,Sorga-Dunia“--San-Fan Dan 

| Wu-Fan—Diseluruh RRT Mobilnja Hanja 1/7 Mobil Djakarta 
— Oleh: Djawotos Ke tua Redaksi ”Antara” — 

tapi permintaan kritik2 dan pe- 
tundjuk2 ini dinjatakannja dengan 
tjara, jang kepada saja menimbul- 
kan kesan adanja kebanggaan 
dan antusiasme pada mereka ter- 
hadap hasi!2 usaha mereka selama 
S tahun ini d'segala lapangan. 
Dan saja rasa, tidak ada orang jg 
dapat menjangkal, bahwa usaha2 
pembangunan mereka itu telah di 
lakukan dengan effisiensi, ketje- 
»atan dan has | jang benar2 meng 
herankan. 

Bagaimana tjaranja? Bagi sese- 
»rang Indonesia jang dinegeri 
sendiri terlalu sering menjaksikan 
upatjara2 ,,perletakan batu perta- 
ma” jang bertahun-tahun “ tidak 
disusui dengan ,,perletakan batu2 
berikutnja”, pertanjaan seperti itu 
yasti timbul. 

Menurut orang2 RRT, duapu- 
luh tahun jang lalu Mao Tse-tung 
memberi adjaran kepada kader2- 
aja, bahwa ,,kewadjiban terutama 
bagi kita pada waktu ini dalah 
memobilis.r massa. untuk turut 
serta dalam peperangan  revolu- 
sioner, dan dalam pada itu me- 
robohkan imperialisme dan Kwo- 
mintang, meluaskan revolusi di 
seluruh negeri, dan mengusir 
imperialisme dari Tiongkok.” 

Mob lisasi massa. Pertjaja ke- 
pada massa. Itulah dasar dan 
pangkal dari semua usaha mereka. 
Menurut orang2 RRT itu, sesu- 
jah mereka ditahun 1949 berhasil 
mengachiri adanja kekuasaan im- 
perial s,- feodal dan  komprador, 
dengan kekuatan massa, - maka 
kekuatan massa itu pula diguna- 
kan untuk memberantas segala 
penjakit seperti korups', pemboro- 
san, burokrasi, pelatjuran, pe- 
ajuapan dsb.-nja itu, jang menu- 
rut keterangan mereka sangat 
meradjalela didjaman kekuasaan 
Kwomintang-Chiang Kai-shek, jg 
mendjadi pula salah satu sebabnja 
kekuasaan itu betrekkeliik mudah 

karena tidak “diso- 
kong oleh massa. 

Sampai dimana - korupsi, pem- 
borosan dan burokrasi itu dapat 
dilenjapkan, saja tidak tahu. Ada- 
lah suatu mustahil untuk menje- 
Edikinja. Jang tampak oleh mata 
kepala ialah hanja ini: disamping 
hasil2 jang sangat tjepat dan besar 
dilapangan pembangunan,  kehi- 
dupan umum, termasuk pem m: 
pin2-nja, menurut ukuran2 biasa, 
adalah sangat sederhana, Diselu- 
ruh Tiongkok jang djumlah pen 
duduknja '.k. 7 kali. penduduk 
Indonesia ini, djumlah mob se- 
dan saja rasa tidak ada seper-7 
djumlah mobil di Djakarta. Im- 
port mobil rupanja dianggap (dak 
perlu. Jang perlu ialah import 
mesin2 untuk membangunkan in- 
dustri2 baru. 

Disamping melihat pabrik? “baru 
ig benar2 besar, antarenia  mem- 

buat rel2 kereta api, pipi2 tidak 
bertjela, plat2 badja, mesin2' tenun: 
perlengkapan2 pertanian dsb.nja, sa- 
ja djarang sekali melihat drane naik 
sepeda jg tampak baru. Di Peking 
kami mengundjungi sebuah pabrik 

tehun jg besar sekali dengan meng 
2613 buruh dan ribuan 

mi. pakaiannja 
Indonesia, 

seperti 

na bukan: jg mana professor, 

mana mahasiswa, instnjur atau kuli: 
politikus terkemuka atau orang bia 

  

  

Segala sesuatu itu menundjukkan 
adanja sematjam ,,publie morality” 
baru, suatu ,,mentale omschakeling” 

ig telah mengubah tjara hidup jg 
meliputi seluruh lapisan. Semua te- 
naga dan kemungkinan dikerahkan 

untuk “keperluan pembangunan, me 
nudju kemasjarakat sosialisme. 

Tjara mendjalankennja, 
Selalu ditekankan: kekuatan masa 

lah jg dikerahkan untuk “ melaku- 
kan segala usaha itu. Penjakit2 se- 

perti korupsi, pemborosan, burokra- 
si, pelatjuran, penjuapan dsb.nja 
itu mustahil dapat ditindas dengan 
peraturan2, undang2, tenaga polisi 
dan pendjara sadja, jg selain itu.dju 
ga tak akan terpikul biajanja. 

Massa kira2 dua tahun jang lalu 

telah digerakkan untuk mengadakan 

suatu aksi jg. dinamakan ,,san fan” 
atau ,.tiga anti”, jaitu anti korup- 
si, pemborosan dan burokrasi dika- 

langan pegawai2 pemerintah, selain 
itu suatu aksi jang dinanfakan ,,wu 
fan” atau ,,lima anti” jaitu anti pe 
njakit2 sosial jang dalam ,,masjara 
kat kapitalis” katanja sering dilaku- 
kan oleh kaum partikelir, terutama 
oleh kapitalis sendiri untuk lolos da ' 
ri pembajaran padjak atau tjukai, 
mentjuri atau menggelapkan  ba- 
rang2 keperluan hidup orang ba- 

njak, menjuap pegawai negeri, poli 
si, duane dsbnja, mentjuri informa 
si2 ekonomi negara supaja. menda- 
pat untung besar dan mentjuri har 
tabenda negara. 

Katanja, dimasa jang lampau 
biliunan yuan kekajaan pemerin- 
tah, djadi uang rakjat, jg hilang 
karena itu, memperkaja sementara 
orang dan memi'skinkan rakjat 
serta merugikan negara. Bangu- 
nan2 militer dibuat, 3 bulan ke 
mudian tembok2-nja petjah. Ba- 
rang2 jang diperlukan digaris 
depan peperangan, sesampa'nja 
disana busuk atau rusak. Senapan 
matjet. Sepatu baru dipakai be- 
djat, etc. etc. 
“Penggelapan padjak lebih ba- 

njak lagi. Sebabnja, karena erat- 
nja kerdja-sama antara kaum 
kapitalis, pedagang dan pengusaha 
jang tidak djudjur itu dengan 
pegawaiZ negeri jang korup, dng 
burokrat2 jang mudah disuap. 
Suapnja: uang, makan2, perhia- 
san, perempuan tjantik, 

Sebabnja hal2 demikian bisa ter 
djadi, djuga sesudah revolusi, menu 
tut mereka, ialah karena banjak pe 
gawai2 lama jang biasa hidup me 
wah dan nakal masih dipakai, dan 
massa belum dikerahkan untuk m:ng 
1adapj penjakit ituj selain itu djuga 
arena kader2 revolusi kebanjakan 
?erasal dari desa, kurang atau sama 
sekali tidak ada pengalaman dalam 
soal2 korupsi, suapan, pemalsuan bu 
ku dsb.nja itu. 

Tetapi lambat-Taun segala akal 
Susuk” diketahui, demikian diterang 

| kan kepada kami, maka segena» rak 
at dan organisasi rakjat (buruh dipa 
yrik, tani didesa, rukun tetangga di 
sota, pemuda, wanita dsbnja) dike 
cahkan untuk membrantasnja, Sulit 
sekali sesuatu hal dapat luput dari 
pengawasan mereka. IRakjat sendiri 
idak mempunjai kepentingan dalam 
segala Ket/urangan jang merugikan 
negara dan rakjat itu, maka gerak- 
in mereka dilakukannja dengan ef 
fektif sekali. “ 

' Apa hukumannja bagi jang bersa 
lah? : 

. Kader jang korup dengan senga- 
Tia mendapat hukuman "paling be- 
rat. Dud' orang kader menurut kete- 
rangan bahkan telah dihukum mati. 
Pemborosan jang dilakukan tidak de 
ngan sengadja  diperingatkan, jang 
melakukannja dengan sengadja dihu 
kum. Kapitalis jang melanggar hu- 
kum harus mengembalikan uang atau 
harta jang didapatkannja dengan ti- 

a- dak sah itu: djika berat pelanggaran 
12, nja, ia didenda pula. Pada umum- 

. Wa hukuman terhadap kedjahatan2 
seperti itu lunak sadja, demikian ka say pakaian wanita, pemimpin. atau tanja, tetapi terhadap pegawai nege 

bukan, sangat sederhana. Menurut | 

hidup orang dirumah- keterangan, 
pun sederhana sekali. 
dikatakan, djanganltah 
kan taraf hidup rakjat di RRT dgn. 

rakjat di Eropa atau Amerika, 
“Terserah kepada logika 
atau tidak, 

na 
rL tebih keras, dan terhadap ang- 
gauta2. Partai Komunis, djauh lebih 

hfaka selalu keras lagi. 
membanding Demikian keteranpan2 mereka itu. 

menerima   
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5 terdiri dari tiga djilid chusus Siku Ka : Dapat dipakai dalam sekolah2 S.M.E. 
  

Dunia 
an hari. 

ersi but diatas berukuran 15, 5 X 23 cm. 

tebad 138 Pn — wet 
166 . A sn an 

disediakan untuk S.M.E.A.    

    

  

    
   

   

    

da i K3 
: na 
gara: akan aa, 

  atau 

be ag ? n pada Toko 

NY. GUNUNG AGUN mana 3   
“Obat ini bermantat sekali bagi Laki-laki, 2 mahar Otak, at .Sjaraf, Buah Pinggang, Djantung Berde- Mn Lang, Pujang, Kaki Tangan merasa dingin, Semut-se- san gr dan Djengkel, Pusing suka Marah, Semangat alas dan Kusut Pikiran, Kekuatan P ary Span d.LI. Sekali tjobalah akan Beban Manan akan merasa lain dari pada lain. Sebotol Rp. 20.— 

“antuk laki-laki jang lemah ketjewa, (keterangan lebih djelas dalam doos). Sebotol Rp. 25.— SIXALIN untuk wani- ta jang merasa sakit Bulan (HAID) tidak tjotjok. Sebotol Rp: 20.— ' PREGNOL untuk HAMIL. Sebotol Rp. 25.— r 
APHRODIN untuk laki-laki 

Sebotol Rp. 109.— 
DC CREAM untuk kekolotan 

tanda2 hitam dimuka (TJANTE- 
KAN dan BERTJAHAJA) 

Kelemahan-kele- 

  

Sebotoi ......... ..... Rp. 15.— 
NO HAIR CREAM - untuk 

hilangkar rambut. Sebotol 
Rp. 19, — 

but putih djadi hitam (TJELOP). 
Sebotol Rp. 10.— dan p. 15— 
Harus ah 1575 ongkos kirim. 

D. C. PHARMA Djalan Riau/ 
Ternate — BANDUNG 

DAPAT BELI DISEMUA 
: Me TOKO OBAT TIONGHOA 
Mekah AGENj3 

Semaran : Haa aah Tay Ho Pekodjan 101: Magelang : 
Dia daa HOK AN ot Bag uan 114, " Sa #KARUHUN 

dan Pekalongarz Toko Obat Tek An Tong Petjinan 
Toko Ona pa Fay Ho Petjinan 58, Tuko Obat Eng Njan Ho 
Petjinan. 35, Jjogjas Toko Obat Junon Timuran Solo. Toko Obat 

suk Tiong Bie Karanggetas dan Apotheek 
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aa Sekali muda awet muda | 
PAKAILAH OBAT KUAT ISTIMEWA 

  

Pil kuat Istimewa. 
Buat orang laki-laki, 
Lemah menajadi kuat. 

Tanggung. 1002 mudjarab. 

PER DOOS Rp. 20.- 

  

ON 
pi na Nata hub, 

tidak ha t ap sn tanda tangan       
“ 

PIL KUAT istimewa untuk orang 
laki2 jang berbadan lemah. Mati 
angin (Weakness, Lost Manhood, 
“en bergaya Build Blood, Bone- 

2y). 
Pebekit JIRIAN adalah penja- 
kit jang sangat berbahaja, seperti 

. Api dalam Sekam. Penjakit ini 
timbul karena rusaknja achlak 
(moreel) diwaktu mudanja. 

Alamatnja : mimpi kurang baik 
. diwaktu malam, Keputihan dix 
waktu kentjing, 

| merasa sakit, 'epala pusing, Peng 
— | lihatan kurang terang, Kaki dan 

tangan merasa dingin dan semut- 
“ Ilemutan, Muka Putjat, Badan 
Itambah hari tambah lemah, dan 
| kurus.  Achirnja- badan sebagai 
| bubuk makan kaju. Untuk itu ka- 
mi sedia OBAT KUAT: "ALLA- | 

:IBOL TONIC” Obat ini dibikin 
dari pada fjampuran bahan-bahan 
jang sangat istimewa Chasiatnja. 
Yaa diantaranja Zafaran.  Am- 
bers, Mushkish, Jacuti, d.lI. ba- 
'han2 istimewa tambah darah. 

Obat ini tidak untuk orang jang 
sedang mengandung! Ditanggung 

|tak ada bandingannja diseluruh 
Dunia.. Pesenan bisa dikirim ke- 

| seluruh Indonesia. 
1 saga 20.— 

" |. Sole Agent: : 
. | MOHAMMED SADIK JOHRI 
8 Keprabon Kulon 15/D. 

“Toko Obat pore an Ox 
ko Obat Sha aa ? Pasar Dio- 
har Semarang, 
aa 6B Semarang. 

t 

      

an bahan? jang beraneka warna jang membawa Du Kehidupan Perekonomian jang mun 

To! Oo Buku mendapat potongan jang memuaskan. 
Buku Tuan setempat atau langsung pada penerbitnja : 

ATOM HAIR DYE untuk ram 

sangat LUTJU! — 

1 Premiere (17 tah) 

Waktu kentjing 

MUntemi Stores, | 

Bantulah P. V.I. 

    
atau S. M.P. 

dan 

Rp. 11,50 
Rp. 13,59 
Rp. 14, 50 

Uap 

Kwitang 13, Telp. 4678 
Gunung Sahari No. 46, Kotak- 

pos 2135 — Djakarta. 

tiap pembatja2 yja/mu- 
gkin dihadapinja pa 1 

ditjetak diatas kertas putih, 

S.M.A. b 2. Pi siap djilid jang ke-IV dengan harga Rp. ai " ga Kakek Pa wi Mi 
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DAHAGA? 
Mampirlah di: 

—enmnsntantanh 

Merasa kaki pe pergi ta (Dokter ri 5 

Rumah ES 

TJENDOL 

  

3   

Dani usia na tahun 

    

n | | 1... 

. Berduka Tjita 
An Abah kami mewartakan bahwa pada hari Slasa | : 

anggal 2 November 1954 djam 12. 45 siang telah meninggal IM 
— dunia k mi Dunia suami, papa, papa marun, Saudara, Eng- 

   

   
ari kuburnja ditetapkan. ben: dari rumah: Djalan Ma- 
m 456 Semarang dj 

1954 ke tanah ki uran. Sentong Lawang. 
On 
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Il bank Non na 
“Bank Negara. Indonesia | 
'Escomptobank N. V. RI | 

| Nationale Haodelsbank Ng Vr 
L Nederlandsche Handel- Maat- 

De Spaarbank. Te Semarang Ma 

  

    

  

jang tersebut dibelakangnja. 

| GrEvs: 
(01. “Grey Shirting 36” Sw. 

WHITES: 

“pagi hari Senen tanggal 8 No- 

Jang berduka tjitas 

DYEDS: 

Dyed Shirting 36/38” — (Njonja Meneer) 3 

| dengan keluarga 
Dyed Drill/Twill 42” 

ME
 
B
a
n
 

n
e
o
 

| | | | | J | 

aa
 
pa
 

Pp INTED: 

-
N
 

Did Printed Shirting 36” 

P
i
n
 

' Printed Haircord 36” 
Printed Shirting 36” 

a
a
 

10. 
11. Plai   schappy. N. V. 

Bank Timur N. V. | " WOVEN: 

      ”G—K”   

  

“2. Grey Shirting 36” Hongkong 
3. Grey: Shirting 36” CCC India 

Dyed Shirting 36” Sw. 2003 
American 140 threads 

Dyed Shirting 36” Hongkong 
'Dyed and Black Yeans 28” 
Dyed Drill/Twill 36/38” American 

American | ta 
Dyed Drill 36” Hongkong 
Dyed Drili 28” Sw: 5210” 
Dyed Dril 28” Sw. 2053 2 
Dyed Drill: 28” Hongkong 
Black Satin Drill 28” Japan/Hongkong " 

n Dyed Imitation Voile 38” 
126: Pri led Shirting Hungary 70” 

Woven Striped Twill 24” Sw. 2017 & Eistipkong 
“2. Bed Ticking 48” Japanese & Hongkong 

| Mosguite Netting 140 mesh - Dadumumkan ditgan ini bahwa kantor2 me. | 
—. reka akan ditutup pada hari : Senin, 8 Nopember ' 
1954 (Maulud Na Yejanlamod ga. Kg 

2023 

1. White Shirting 36” Sw. 2903 
2. White. Shirting 36” Holland d.L.l, 
3. White Shirting 36” Hungary/Poland 
4. White Shirting 36” India 
5. White Yeans 28” Sw. 2041 
6. White Satin Drill 28” Japan 

Printed Shirting 36” Sw. 2003 
Marvilla 

3,” Printed Shirting 36” Sw. 2006 & Sw. 2008 # 
Printed Shirting 36” America 140 threads 
Printed Shirting 36”. America 116 

Japanese 
Hupsari 

Printed Yeans 28” Sw. 204 
Printed Imitation Voile 38/32 397 112 Threads 

Printed Imitation Voile 36” 

” 3 

Japanese t 2 
America/Japan ' , » 

(Veronica k 23 
Kw (Penny ' 

((Lima 

” 

32 

3 

(Lampiran surat keputusan Menteri Perekonomian tanggal 28 Oktober 
No. PERDA SAP, stencil No: K.P 527 — 

Djakarta, 

2081 5 

5,— 
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PENGUMUMAN 
Kantor Pusat Urusan Harga 
Untuk djenis kain tekstil import persediaan lama jang termasuk daftar A, 

wah ini, oleh para pedagang etjeran setinggi-tin 

  

1 

jang tersebut diba- 
gginja boleh diper hitungkan/ ditawarkan harga-harga 

Harga-harga ini berlaku dari tanggal 1 Nopember 1954 sampai 1 Desember 1954, — 

p. at. 
id. 
id. 

1 November 1954 
KEPALA KANTOR PUSAT URUSAN HARGA, 

(Drs. COEMALA NOOR) 

      

  
      

LUXx 

» The 

Besok malam 
Premiere , na   

Kissah 

Tinggal INI Malam 
dan BESOK Malam 

(a.13 tah.) 

GRAND 
5.06 - “7.00 - 9.00 

2 Badut ulung dari 
Lajar Putih dengan - 
PENGALAMAN 

BARU 15 
jg. KOTIAK ! dan 

  

23 

TI : Un 
Hee La KPI 

  

an Wanita Inggeris " 3 
Lutju - Mernikat! Gernani 

— CITY CONCER N CINEMAS — 
5-7. 9. INI MALAM  PENGHABISAN (u. 13 tah.) 

Michael Deniso, — Edith Evans — Joan Greenwood — dim.: 

Importance of Being Earuest” 
Color by Technicolor The Classic COMEDY of the Year! "Suatu Romance jang KOTJAK dan LUTJU serta Mena mbir aka 

“ANNE CRAWFORD — PEGGY CUMMINGS — 
ROSAMUND JOHN — TERENCE MORGAN dim. 

»MADONNA OF THE STREET” 
(WANITA2 JANG MENGAWAS DJALAN) 
suka-duka Anggauta Polisi: Baris: 

Penuh sensatie! - Banjak Tn aneh 

  

BERBARENG 

ROYAL » 
4.45 -7.00 - 9.15 

, — Terlebih ba 

Besok malam 
Premiere »ROYAL” (seg.| 

» TALES 

BESOK “Matana 

4.45 - 7.00 - 9.15 

Film India 
terbesar 

sSHAMSHEER 

BAZ” 

Selalu siap sedia 
berdjuang untuk 
keadilan dan 
kebaikan bersama! 

ROXY 

Besok malam: 

INI 

Penuh actie dan sensatie ! 

MALAM PENGHABISAN “(v. 

ik pernah mentjinta-dan dilupa ! 

17 tah.) 
445 - 7.00 - 9.15  NUTAN — SHAMMI KAPOOR — OM PARKASH 

LAILA MAJNU”: 
ROMEO & JULIET dari Dunia Timur. ' 

ROBERT CLARKE — MARY HATCHER 
um.) — PAUL CAVANAGH — dim.: 

OF ROBINHOOD” 
. Gempar ! 

Nag 

  

5.- 7. “Sa INI MALAM PENGHABISAN (u. 13 teng" 
Roostyati — Djoni Sundawa — Mien Sondakh — dtm.: 

»NACHODA HARIMAU LAPAR” 
ASMAH — HERMAN. MMI MARIAMI — RIBUT 

RAWIT — SRIMULAT — KUNTJUNG — S. PONIMAN dini." 

»SLENGGANG DJAKARTA” 
Sebuah film hiburan penuh lelutjon dan Njanjian jang menarik ! 

KOTJAK ! 
LUTJU.! .. 

  

Batjalah: 

PEN 
( ae YOU GAVE THis Me 

PINT YOLIR. CHAMPIONSHIP 
A9 KASSLIN Beng 

— Bertha, betulkah 
memberikan “ikat pinggar 

— Ja,   
  

        

    

an Merdek as 

    

   

YES, WILLIE BOY, A 
THAT'S. RIGHT! YOU 
AIN'T JEALOUS, AKE DION'T STEAL 

| You, ISL TH" BELT, TLL 4 
BE GOIN'1 

    
kamu telah 
119mu? : 

Willie, itu. memang betul! 
Kamu tidak iri hati. bukan, kekasih- 
ku? 

puas, saja tidak 

Speck Grunther! 

NOW THAT YOWRE | NOT SO FAST"! 
(Isatiseiso 1 SPECK 

GRUNTHER! / 

  

— Sekarang kamu sudah 
mentjuri 

ikat pinggang ini, day seka- 
rang saja mau pergi! 

Djangan . tergesa-gesa, 

  

   “| menfjintai dia dan ba- 

ang » angnemaannanan 

5.00 7.00 9.00 (17 th.) 
Sebuah tjiuman jg. tak 

| di-ingin harus dibajar 
| dgn. tiang gantungan! 

Keras kepala dim. tjin- 

ta, tamak “pada harta-: 

benda! Lihat bagaima- 

: naia menjiksa orang ig   
“gaimana ia memper- 

| mainkan orang jg. tak 

mau ditjintar ! 

ROO LAMERON ARLEEN WHELAN 
FORRESI TUCKER KATT JURADO   

  

Telah menikah 

Frans Frederik Holtz 
dengan 

Caroline . Ernestine Lopulisa 
Semarang, 2 NAN 1954. 

INX 

»Erom Kiddies To Sw cet- 

" Seventeen 
  

TINGGAL INI DAN BESOK MALAM PENGHABISAN : 
RX 4.45 7.00 9.15 “47 tbf ORION 

  
reater ihan "IVANHOE:     
  
MARLON BRANDO « JAMES MASON 
JOHN GIELGUD « LOUIS CALKERN 
EDMOND O'BRIEN » GREER GARSON 

. “DEBORAH KERR in 

JULIUS 
CAESAR 

“Ag M-G-M Picture 

  

r 
Musical - Show film jang paling 

menarik dan menggembirakan !   
BESOK Malam 
PREMIERE ! 

DJAGALAN 

4.45 - 7.00 -9.15 
(au. 17 th) 

(Sedikit hari ber- 
5 SI Ara bar eng dengan Pedan Oken MMR aa DAK. BERdANASA PI Ea 38 »GRIS”) 

——.. 

Ini malam penghabisan: Film Boneka Tjekoslovakia dalam WARNA 

5.007.009.00 (See. umur) ,TREASURE OF BIRD ISLAND” . 

AKAN DATANG: | 5 ? 
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lever better than as Ist Since winning the 

aa Pane Outcasrt Ke in. "Watch On Rhine 

| RROL FLINN Au UN 

  

WarnEn Bos. 

Lor Wing 
#runraca J0 EISINGER senen o LEWIS SEi 

  

  

AN SULUIVANT “LUCILE WATSON- Raoul IT Wolah 
We Pap by Lovrla Vedna aya Ma Srang sad From aa Original Sapey toy Isa Mary ond Lost Vadngp   

  

  - Kedjam-Dja hat Seram Tjerita kedjahatap 
dan mesra!!! kedjahatan ! 

jang tak berisi   
            

      
7 vi You 

WANT ME, 

KOY 2 

AFTER TWO MEN RANSACKEP THE SANFORD'S PESERT tapa 
CAMP 1 FOUND FOOTPRINTS! ONE OF THE RAIPERS WAS 
ABOUT YOUR SIZE! 
1 WANT PEGGY 
SANFORP 19 n00n 
You 
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— Setelah dua orang merampok — Apakah kamu menghen- 
perkemahan Sanford  dipadang pa- daki saja, Roy? 
sir saja menemui beberapa djedjak 
kaki! Satu diantara penjamun itu 

persis djedjak kakimu! Saja ingin 
supaja Peggy Sanford' melihat ka- 
mu 5 

ROY ROGERS — No, 36 

5.00 7.00 9.00 (17 th). 

  

  

  

TYRE DESIGN- 

If you are looking for a general pur- 
pose tyre of the most advanced type, if 
you are looking for a tyre that offers 
longer life, higher efficiency and greater 
safety, then your search is ended when 
you own and ride the Dunlop “Universal”. 

Deep block pattern for 

EVEN TREAD WEAR : MORE MILEAGE 

SAFETY AT SPEED " TYRE EGONOMY 

Shoulder design for 

RESISTANCE TO SIDE SLIP ' RISK-FREE 

CORNERING 
Knife cuts for 

EXTRA GRIP ON WET, SMOOTN ROADS 

More flexible casing for 

BETTER ROAD HOLDING 

MOTORCYCLE TYRE 

| DUNLOP “ 
HIGHEST - EVER PERFORMANCE LONGEST- EVER LIFE 

THIS ADVANCED 

" COOL RUNNING 

The wodld 5 most populan 
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GREATEST- EVER SAFETY 

5 IS s 

  

  

Dunlop Rubber Co. (Indonesia) Ltd. 
  

  

| Did, uang 
: 

CZ 150 cc 2 Tak. 

  
| 

| 
| Puch 150 ce. 2 tak, 

) (AL W. O. 250 cc 4Tak, dan 

| 
L 

'Speda Motor: 

Ta Douglas: 350 cc 4 Tak 

Bodjong 44 A Semarang         
  

    
  

Tvpe Perti, SEMARANG” Idilh Na 

untuk rombongan PAGI, SORE dan MALAM. 
R. MOEHJIDI/Ketua, 

| 
| PELADJARAN MENGETIK Rp. 15,— sebulan. 
| MASIH MENERIMA PELADJAR2 BARU 
| 

| 
| 

IRB2/INI/A/171. 

  

— PENDIDIKAN,,OETAMA" 
Pusat : Dj. Labuan 16 Smg. Tjabang : Dj. Mataram 440, Srng.   
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