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Penerbit : 

Adv. Rp. 0.80 per m.m. kol.f 

MENTERI BI! 
sional Mesir, Major 
menjatakan pada hari 
wa Mesir hania daj 
oleh hak2nja atas d 
Suez melalui peng 
bahwa tidak ada h 
akan menerima 
Mesir. Salim 3 e-| berkepala ,,Memiliki dan memper tahankap” harian tadi mengata- 
rangan tersebut da tonja | kan, bahwa Nederland dan Aus tralia berusaha kembali menem- | “ 

didepan pemimpin2 : a yah djalan imperialist jang sudah dikenal di Irian. Harian Tribune | | 
merdekaan Mesir R ban dan 

       

tu persetudjuan jang prinsip! 
perundingan2 tak resmi itu. ' 

Kalangan penindjau di Cairo me- 

nganggap stgtement Salim ini seba 
gai tanda, bahwa pada detik2 jan 
terachir rupanja terdapat sesuatu hal 
jang menghambat perundingan2 tak 
resmi Inggeris/Mesir tersebut. Salim 
mengutjapkan pidatonja itu dengar 
antsra lain dihadliri pula oleh 2? 
orang anggota Dewan Revolusi Mi 
liter dan 3 orang menteri. Perlu di- 
tjatat, bahwa perundingan2 informi' 
jang terachir pada malam Rebo itu 
diachiri tanpa disertai sesuatu  ko- 
minike. (Antara). . 

: 

Oleh-Oleh Dari 
»Atap Dunia” 

    

SHERPA TENSING ber- 
sama-sama dengan Edmund: Hil- 

              

    
    

    

  

   

    
    

    

   

  

    
     

    

    

Penjelepggara » — Hetami. LI : 
Alamat : da vodinatan Utara No: 11 A. 
Tilpon 3” 1228, Rumah 1798 Smg. 

: 2 trasi-Ekspedisi 2087 Smg. 
Harga Lengganan (baj: Ip. 10.— didalam kota. 
Rp. 11.— luar kota Smg. Rp. 0.30 utk. meterai). 

arga etjeran 60 sen per lembar, 

TI-Chicago Tribune' Ingin 
Serahkan Irian Kepada ., 

Sum Nederland Dan Australia Sama2 Imperialistis 

    
   

    

     

s| Suka Atau 

»| Amerika Harus ,,Main 

| nasional 

| Ditanja 
senator Joseph MceCarthy (wakil 

    

  

Djepang - 
Dan Gunakan Tjara2 Lama Kolonial : 

: Kata ,,Tribune” 5 
HARIAN ,CHICAGO TRI BUNE” hari Rebo mengatakan, 

bahwa Irian harus dibuka untuk penjelesaian dan perkembangan 
setjara besar2-an oleh Djepang. Dalam induk karangannja jang 

  

selam ja memperingatkan, bahwa oleh harian ini sendiri baru2 

'ini telah diandjurkan penjelesaian dan perkembangan Irian setjara 

besar2-an oleh Djepang sebagai djalan untuk memetjahkan kesu- 

litan2 Djepang mengenai kepadatan penduduknja dan tanah jang 

  

. Atas usul ini segera terdapat dja- 

lia, “jang bersama2 memiliki pulau 

itu, kata Tribune selandjutnja. ,,Pers 

Belanda mengenai usul memberikan 

daerah ini menundjukkan sikap jang 

kurang menjenangkan. 

Australia memberikan — petundjuk2 

kepada pemerintahnja di Irian agar 

daerah itu dimasukkan dalam penga- 

wasan pemerintah pada achir tahun 

1954”. 
Adalah sesuai dengan sifat2- im- 

perialisme, bahwa Nederland dan 

Australia jang terlepas dari bahaja 

pendudukan. oleh Amerika Serikat 

kini tjukup harus mengatasi kekedju- 

tannja untuk berusaha menempuh 

djalan imperialis jang sudah dikenal. 

Tidaklah begitu diperhatikan oleh 

mereka, bahwa pemerintahan mereka 

atas Irian menjebabkan daerah jang 

produktif dan sangat kaja ini. men- 

djadi tidak subur lagi. 

Tidak 

Bola” Dgn India : 
Kata Wallace 

BEKAS WAKIL presiden AS 
Henry Wallace hari Senin menja- 
takan di Mackine Island, bahwa 
,AS harus bermain bola dengan 
perdana menteri India Nehru, 
tidak perduli tjara serupa ini ki- 
fa sukai atau tidak”. Wallace 
berbitjara dalam sebuah atjara 
tanja-djawab dimuka hadirin se- 
ijumlah 1200 orang. Keterang- 
an2nja dipirang hitamkan untuk 
disiarkan melalui djaringan radio 

pada tg. 9 September | Kepentingan mereka adalah mem 
pertahankan milik mereka, meskipun 
hal ini hanja merupakan hak seorang 

kikir. Harian Tribune selandjutnja 

mengachiri karangannja dengan me- 

njatakan: ,,Tekanan2 jang dahulu ter 

dapat dan menghasilkan kemelaratan 

dan peperangan di Djepang dapat 

dilenjapkan, djikalau - penjelesaian 
dan perkembangan daerah ini dilak- 

sanakan oleh Djepang. Nampaknja 

pemilik daerah tadi jang bersifat 

La.d, 
Wallace menerangkan bahwa 

sandaikata terdjadi sesuatu dgn 
serdana menteri Nehru, maka 
A.S. akan menghadapi kesulitan 
sesar dan komunis Rusia mung 
kin siap untuk mengoper India.” 

pendapatnja mengenai 

Republik dari Wiscopsin), Walia 
ce mendjawab: 9996 dari rakjat   

mengatakan: 
berharga jang dapat poaik: 
kepada presiden dari ,,atap du- 

J 

t 

  

MeCARTHY AKAN DATANG 

Senator Joseph MeCarthy 
Senen menerangkan di New 
York, bahwa dalam bulan Okto 

nindjau Korea, Taiwan, Philipina 
dan Indonesia setjara perseora- 

ngan. Mc. Carthy hari Senen di 
New York didengar keterangan- 
nja sebagai saksi tentang kemung | 

  

kinan infiltrasi K Pada | 

. instansi2 militer pemerintah Ame | 

rika. (Antara) i 

hari 

- telah diserang oleh badai besar 

kolonial lebih baik duduk bertopang 

dagu sambil mengharapkan, bahwa 

tentu akan datang bantuan dari pi- 
hak Amerika, djikalau perang baru 
timbul”. (Reuter). 

K.M.T. Dan 

Karen 
Sama2 Serbu Sebuah Ko- 

ta Dekat Rangoon 

Amerika menjetudjui objektivitet 
McCarthy, tetapi jang diperseli- 
sihkan ialah tjara?2 jang dipakai 
McCarthy.” 
Ditambahkannja bahwa 

tidak mau mengetjam  senator 
MeCarthy, djustru ,,pada saat 
dimana persatuan sangat perlu 
bagi bangsa.” 3 

“BADAI MENUMBANGKAN” 
S.R. DAN GEREDJA . 

Selama 2 djam kampung Kano- 
pan diperbatasan antara kabupa- 
en Simelungan dan Tanah Karo 

ia 

  

SUATU pasukan gabungan jg 

terdiri dari 300 sampai 700 orang 
anggota2 pasukan gerilja Kuo- 

mintang dan pasukan2 pemberon 

tak Karen pada malam Selasa jl. 

telah mengadakan serangan dari 

2 djurusan terhadap kota. Tha- 

dan hudjan es (hagel). Sebagai aki- 
bat badai ini 2 buah gedung, ja- 

itu sebuah sekolah rakjat dan se- 

buah geredja telah tumbang. Ba- 

dai ini terdjadi pada tg. 24 Agus 
tus j.. Demikian diberitakan ke-|ton, 80 mil disebelah timur Ra- 

pada kita. Berapa kerugian akibat |ngoon, demikian diumumkan oleh 

kementerian pertahanan - Birma 
badai ini belum diketahui. 

pada hari Rebo. Serangan itu da 
  

8 Tahun Nega 
— Rakjat - Vietnam 

Rakjat Vietnam Selalu Berdjoang Menjelamat- 

kan Kemerdekaannja 

PESANAN SALAM bersama dikirimkan kepada 

Rakjat Vietnam, kepada pekerdja -pekerdja pertahanan dan kepada 

leh panitia tetap dari Parlemen Rep. Demokrasi 
Vietnam dan oleh Komite Nasio nal dari 
semua kader oleh 

Vietnam berhubung des 
Agustus Vietnam dan Hari Pem bebasan Vietnam, 
k.b. Vietnam hari Rebo mewarta kan. 
bahwa rakjat Vietnam senantiasa 
sedangkan kaum 

nam berdjoang menjelamatkan 
volusi Agustus. 

- 2 
Kemadjuan2 jg selalu dibuat oleh 

tentara dan rakjat Vietnam telah 

mendesak musuh dalam keadaan jg 

pasif. Rakjat Vietnam  se-erat2nja 

bersatu dengan rakjat2 Khmer dan 

Pathet Lao dalam  perdjoangannja 
bersama jg anti-imperialis dan telah 
memenangkan simpati dan bantu- 
an rakjat2 diseluruh dunia, terutama 
dari rakjat2 jg hidup dalam benteng 

perdamaian dan demokrasi. Pesa 

Utk #idlihkan 

  

Persatuan Par- 

tai Buruh Ing- 
Tin 

ap .,Anti-Ame- 

HARI REBO massa anggauta 
uruh Inggris mengambil 

sikap anti-Amerika Serikat jang 
kuat dan tegas. Resolusi2 dari 
Konferensi tahunan Partai tsb. 
berisi ketjaman jang keras ter 
hadap politik luar-negeri Ameri- 
ka Serikat dan dinjatakan pula 
bahwa ,,anti-Am sme” ada- 
lah satu2-nia tjara untuk menja 
tukan kembali Partai. Banjak 
menuntut supaja didialankan po 
litik luar-negeri dan politik ekono 
mi jang netral. 
Tuntutan mereka adalah 

diadakan pertemuan 5 Besar, terma 
suk RRT, supaja RRT diterima se- 
bagai anggauta di PBB: supaja di 
adakan perdagangan jg bebas dgn. 

  

   

  

semua negeri: supaja dibentuk Djer 
man jg netral dan tidak bersendjata: 
dan supaja pengaruh Amerika Seri 
kat dihilangkan. Tidak ada satupun 
tesolusi jg mengetjam Sovjet Uni. 

fusi, f (Antara)! 

mn Hari Ulang Tahun ke-8 dari Revolusi (pat dipukul mundur oleh pasukan? 

demikianlah | pemerintah setelah terdjadi - pertem- 

Pesanan tsb: menegaskan | puran sengit selama 3 hari. Sera 

1 es Peran (jis, kaum intervensionis Amerika 

Serikat ig dibantu oleh boneka2 Vietnam memaksa Rakjat Viet- 

kemerdekaannja dan hasil2 Re- 

supaja | 

tangnja dari djurusan daerah 

penghasil karet dan timah didae 

rah perbatasan Muang Thai, yg 

sedjak tahun 1948 mendjadi kubu 

pertahanan pasukan2 pemberon- 

tak Karen. f 

Dalam serangan2nja itu pasukan2 

pemberontak tsb memutuskan se- 

mua perhubungan telepon, Semen 

ra Demokrasi 

waban2 dari Nederland dan Austra- | 

Pemerintah | 

'langsung dari pihak RRT di Indc 

China. Akan tetapi sekarang Dulles |. 

  

  

orang Adik 

  
A zdarolla, 

Salam »e- | 

adik dari Sjah Iran mentjium tangan kakaknja sebagai tanda 
Teheran setelah 

sselamat datang” sewaktu jang achir ini tiba kembali di 

Zahedi berhasil merebut kekuasaan. 

  

Dan Tjondong Kpd 

Indo-China. 

Rebo. 

nundjukkan adanja perobahan da- 

lam pendirian Amerika Serikat se- 

telah 2 tahun jg lalu mendiang mar 

sekal Jean de Lattre de Tassigny 

mengundjungi Washington. Dikata- 

kan, bahwa politik Amerika Serikat 

jg dulu ialah mengadukan kepada 

PBB apabila terdjadi - intervensi jg 

telah dengan tegas menundjukkan 

adanja hubungan antara perang In 

do China dan perang Korea. Demi 
kian kalangan itu. 

Amerika setudjui pendiri- 
an Perantjis. 

Menurut pendapat kalangan. itu 

statement Dulles tadi menundjuk- 

kan, bahwa Amerika Serikat telah 

10090 menjetudjui pendirian Peran- 
ijis mengenai pertikaian Indo China 

seperti jg dikemukakan oleh mente 
ri luar negeri Perantjis, Georges Bi- 
dault, di Washington 6 minggu jg 

lalu. Ini berarti, kata kalangan tsb   tara itu AFP mengabarkan tentang 

terdjadi serangan pasukan2 pembe 

rontak Karen terhadap pos pertaha 

nan Hlaingbwe, di sebelah timur 

laut Moulmein, jg katanja baru da 

Tentara 

Front Kesatuan Nasional 

ngan itu terdjadi pada tgl. 29-8 ii. 

dan pos pertahanan jg diserang itu 

hanja dipertahankan oleh 1 kompi 

pasukan2 pemerintah. Hlaingbwe 

adalah bekas markas besar pasu- 

kan2 pemberontak Karen jg didudu 

ki oleh pasukan? pemerintah dalam 

bulan Bjuli jl. Menurut AFP, da- 

|lam serangan ini pasukan2 Kuomin- 

' tang tidak ambil bagian. (Antara). 

berdjoang untuk perdamaian, 

nan meneruskan bahwa kaum. agre- 

sor Perantjis dan kakitangannja di 

Vietnam berada dalam kedudukan 

jg kritik dan benteng imperialis ki- 

ni.lemah, jg dipimpin oleh penglia- 

sut2 perang Amerika Serikat. 

Perlawanan bersendjata 

jg sukar pasti menang. 

Perlawanan bersendjata jang 

lama dan sukar dari Rakjat Viet 

nam akan pasti mentjapai keme 

  

Gelombang Panas 
Di Amerika 

Gelombang panas paling buruk jg 

membakar” dua pertiga bagian ti   “kat akan menganggap 
selandjutnja, bahwa Amerika Seri- 

tiap2' inter- 

vensi langsung dari pihak RRT di 
Indo China sebagai pelanggaran ter 

hadap perletakan sendjata di Ko- 
rea. Hal ini oleh kalangan tsb ke- 
mudian dihubungkan dengan per 

ingatan Dulles, bahwa pangkatan? 
RRT di Manchuria, bahkan djuga 
garis2 komunikasi dan pelabuhan? 
RRT di Tiongkok Darat, tidak akar 
bebas dari serangan lagi. 

Pasukan2 Ho akan ber 
tambah kuat. 

Kata2 baik jang diutjapkan 
oleh Dulles terhadap India oleh 
kalangan tsb. diartikan sebagai 
petundjuk, bahwa menurut pen 
dapat Amerika”Serikat, India ma 
sih akan memainkan suatu pera- 
nan didalam perundingan2 inter- 
nasional mengenai masalah2 Ti-   mur A.S. selama 9 hari ini sedikit 

nangan jang gilang-gemilang. Di 

£ nja meminta korban 100 orang djis | 
minta supaja Rakjat Vietnam 

mempertadjam — kewaspadaannja wa, demikian dikatakan oleh pem 

dan berdjoang lebih keras lagi ybesar2 kesehatan di Chicago." 

untuk  menghantjurkan semua Kantor tjuatja mengumumkan bah 

wa gelombang udara panas turun da 

ri Kanada ke Montana dan Da 

kota. 
Beberapa kantor di Chicago telah 

rentjana agressi musuh. Didesak 

pula supaja Tentara Rakjat Viet 

nam dan para kader dengan giat 

ikut serta dalam mengerahkan 

massa untuk politik tanah peme 

rintah jang merupakan kewadji- 

ban jang terpenting dari semua 

kewadjiban. 
Madju, melaksanakan 

tugas Revolusi Agustus. 

Rakjat Vietnam jakin mEnghan 

tjurkan musuh jang lebih banjak 

lagi dan 'berdjalan terus ' madju 

'untuk melaksanakan tugas Revo 

lusi- Agustus, jaitu menghantjur 

kan kaum imperialis jang agressif 

dan kaum feodal jang reaksioner 

| dan membangunkan Vietnam jg , 

merdeka penuh, bersatu, demo- atau kira2 33.840 dollar. Penentu 

krasi, dan makmur. an hadiah2 itu akan dilakukan da 

(Antara-NCNA). lam bulan Desember. 

an djuga beberapa pos kepolisian. 

Pihak kepolisian menerangkan: 

,Agaknja pendjahat2 berfiasil. mene 

mukan tempat 
disana.” 

Sedjak hari Djum'at #dak terdja- 

di pentjurian jg berarti......... 

HADIAH2 NOBEL UNTUK 
TAHUN 1953. 

Menurut pengumuman Dana 
HadiahNobel, hadiah2 Nobel un- 

tuk tahun 1953 akan meliputi 
jumlah sebesar 175.292 Kron 

  

    
5 

beberapa baik didunia, demikian harian itu 

| selandjutnja. 
.Ia bisa mengikat perhatian 

pendengarnja berdjam-djam  terus- 
menerus dan tidak sadja seorang ahli 

pidato jang penuh pesona jang 
mashur karena suara dan kata2nja, 

melainkan djuga seorang seniman jg. 

.HANJA KEPADA 

orang sadja diberikan untuk memim- 

pin suatu perdjoangan kemerdekaan 

dengan berhasil dan memelihara ge- 

lora revolusioner mereka. Orang se- 

rupa itu adalah presiden Soekarno”, 

demikian tulis harian berbahasa Ing- 

Iseris jang terbit di Dacca, Pakistan 

Timur ,,Morning News”, termasuk 

salah seorang ahli pidato jang ter- 
  guh menggembirakan mendengar ia| 

berpidato, Hingga kepada saat2 ber- 

  

ditutup sebelum siang hari, dini sambut itu dirangkaikan 

dingin dan mengaso lain menjatakan, 

“Pres. Sukarno Salah Satu 4Ahl 

mur Djauh, meskipun — India 
tidak diberi kesempatan untuk 
ambil bagian dalam  konperensi 
politik tentang Korea jad. 

Reaksi pertama dari Radio Pe 
king terhadap peringatan Dulles 
itu dalam pada itu berupa pernja 
taan, bahwa pasukan2 Ho Chi 
Minh akan bertambah makin kuat 
dalam waktu jang singkat. Per- 

dalam 
sambutannja atas hari ulang ta- 
hun jang ke-8 dari  Revublik 

Demokrasi Viet Nam 'jang antara 
bahwa RRT 

mengutjapkan sukses kepada Re 

publik muda jang dipimpin oleh 
Ho Chi Minh itu. (Antara) 

  

Kalau RRT Adakan Inter- 

vensi Di Indo China 
Akan Dianggap Amerika Sbg Pelangga- 

ran Thd Gentjatan Sendjata-Korea? 
Amerika Robah Pendiriannja Thd Indo-China 

MENURUT A.F-P., peringatan Amerika Serikat kpd. RRT, 

bahwa tiap2 intervensi jang lang sung dari 

China akan menggerakkan pasu kan2 Amerika ke Tiongkok Da- 

rat, oleh kalangan diplomatik A merika dianggap sebagai perkem 

bangan jang sangat penting dalam sikap 
Seperti diketahui, peringatan tsb. diutjapkan 

menteri luar negeri Amerika Serikat, John Foster Dulles, 

pidatonja pada konvensi Legiun Amerika di St. Louis pada hari 

Menurut kalangan tsb, hal ini mej 

Ikan demonstrasi2 militer jang di 

Pend rian Peranjjis 

pihak RRT di Indo 

Amerika Serikat terhadap 
oleh 

dalam 

  

d 

Legioen Amerika 
Andjurkan Perang 
Perang Total Bila Gen- 

tjatan Sendjata Ko- 
rea Gagal 

Anggauta2 dari legiun Ame- 
rika jang sedang mengadakan 
rapatnja di St Lou's pada hari 
Rebo telah menerima resolusi 
untuk mengadakan perang total 
terhadap komunis apabila pem- 
bitjaraan2 perdamaian mengenai 
Korea menemui kegagalan. Le- 
giun tersebut adalah suatu orga- 
nisasi raksasa dari bekas pedjo- 
ang2 bersendjata. Resolisi terse- 
but menjatakan, bahwa apabila 
pembitjaraan2 perdamaian tidak 
mendapatkan sesuatu hasil, ma- 
ka diandjurkan supaja tiap2 sen- 
Gjata di Amerika Serikat diper- 
gunakan untuk mengusir fihak 
komunis dari Korea dan mem- 
bentuk satu pemerintah jang de- 
mokratis disana. (AFP-Pia). 

Makin Tegang 
Hubungan Italia- 

Yugoslavia 

  

Yugoslavia pada hari Rebo te 
Iah memprotes Italia berkenaan 
dengan tuduhannia, bahwa pada 
tg. 31-8 il. serdadu2 Italia telah 
“melanggar daerah Yugostavia di 
dekat Goritza. Nota protes jang 
disampaikan kepada kementerian: 
luar mneceri Italia di Roma itu 
antara lain menjatakan, bahwa 
Yugoslavia tidak dapat mengabai 

lakukan oleh pihak Italia disepan 
djang perbatasan Yugoslavia. 

mentara itu telah “ mendjawab notz 

tah mengutjapkan terima kasih 

ataupun 

Kementerian luar negeri Italia se | 

   

      

    
   

TT LI 
Ta Rn 8 

  

  

Edisi 
DENGAN BERI 

  

sum 

POS 
TA3 TERACHIR   

  

  

Ali Djawab Oposisi 
Oposisi Bagaikan ,,Nguler Kambang“ 

Jang Tak Tahu Dinamik 
Kata Pendahuluan Djawaban Pemerentah 

Ce 

Dapat dikatakan, bahwa dja- 

waban pemerintah jang disam 

paikan oleh perdana menteri Mr 

Ali. Sastroamidjojo. ini adalah 

djawaban pemerintah jang paling 

pandjang selama ini. Penjusunan 

djawaban pemerintah itu dilaku- 

kan oleh kabinet. dalam waktu 

tidak lebih dari 2 hari. Sidang 

parlemen mendapat perhatian be- 

sar sekali dari 163 orang ang- 

gota. Terketjuali wakil perdana 

menteri I, mr Wongsonegoro 

tampak hadlir seluruh anggota 

kabinet. 
Dalam kata  pendahuluannja 

perdana menteri menjatakan de- 

mikian: ,,Lebih dulu baiklah sa- 

ja memakai kesempatan untuk 

menjampaikan terima kasih ke- 

pada parlemen jang telah me- 

nempatkan pendjelasan pemerin- 

tah terhadap program kabinet 

dalam agenda sebelum parlemer 

mengadakan reces, dan selan- 

djutnja saja atas nama pemerin- 

pula terhadap anggota2 jang da 

lam waktu jang pendek telal 

memberi minat dan perhatian jg 

demikian besar dan  dalamnji 

atas keter#ngan pemerintah jan: 

saja utjapkan tanggal 25 Agus- 

tus jang baru dalu itu. 

Dengan penghargaan jang sa 

ngat besar pemerintah mengikuti 

urajan2 para anggota jth. dalan 

sidang umum parlemen. 

Pemerintah memperhatikan 

sungguh2 segala analisa dan kri 

tik terhadap keterangan pemerin: 

tah atas programnja, karena pe- 

merintah tidaklah sadja hendak 

mendengarkan saran2 dan an- 

djuran jang konstruktif jang da 

pat didjalankan untuk melaksa- 

nakan kebidjaksanaan pemerin- 

tah pada hari2 jang akan datang 

melainkan djuga pemerintah ber- 

sedia mendengarkan bandingan? 

para anggota jth. sampai kema- 

na program kabinet itu dapat 

tahan udji. 

Pemerintah mendengarkan de- 

ngan saksama segala tindjauai 

dari para anggota, baik jang ter- 

golong dalam golongan opposisi 

dalam golongan, jan: 

bersedia menerima dan menjo- 

kong program kabinet, serta tin 

djauan dalam golongan anggota2 

jang masih — mempertangguhkan 

sikapnja. Djadi sungguh peme- 

rintah tidak mau mendesakkan 

program kabinet ini kepada fi- 

hak opposisi supaja ditelannja 

sadja. 

Pemerintah sudah memikirkan 

se-baik2nja segala apa jang akan 

diutjapkan dan disediakan dalam 

waktu jang sesingkat-singkatnja. 

supaja pemerintahan jang sudah 

beberapa lama terhambat dalam 

mengemudikan negara dapat ber- 

djalan kembali. 
Demikian pula pemerintah me- 

rasa berwadjib sebelum bertin- 

dak mendjalankan tradisi parle- 

menter jang baik jaitu merun- 

dingkan programnja dengan de- 

wan perwakilan rakjat Republik 

Indonesia. 

Penjesalan kepada oposisi 
Dari sebab itu, demikian PM. AF 

— sangatlah kita sesalkan, bahwa 
fihak opposisi mengatakan dengar 
tidak beralasan, seolah2 pendjelasar 
emerintah didusun setjara ter-goboh?2. 

dan tidaklah benar, bahwa pasal? 

dari program politik itu ialah menu- 
yut opposisi suatu kompilasi dari ge- 
meenplaatsen, walaupun pemerintah 
sama sekali tidak berniat untuk me- 
madjukan barang jang baru semata2. 

Selain dari pada itu fihak oppo- 
sisi rupanja agak terkedjut mende- 
ngar suara dan sikap saja waktu 
membatjakan pendjelasan itu jane 

menurut ukuran biasa adalah 
normaal belaka, tetapi buat orang 
jang hendak mendjalankan opposisi 
untuk opposisi kedengarannja scba 
gai suara menentang jang dikatakan 
nja de rumoerige en uitdagend: 
toon jang menggamat”, sehingga ang 
gota jang bersangkutan tak dapa: 
merasakan muziek dan irama dida- 
lamnja, 

: Apa perlu diladeni 
Terhadap sikap jang sangat sub 

jectief ini pemerintah tidak berdaja   protes Yugoslavia tsb dengan menga 
takan, bahwa insiden jg diadukan 
dalam nota protes Yugoslavia tsb te 
lah disangkal oleh ',,kalangan res: 
mi.” Ditambahkannja, bahwa pasu: 
kan2 Italia telah diberi perintah ke' 
ras untuk” menghindari insiden2 se- 
matjam itu. Sa 

Sementara “itu .duta2 besar Inggris, ' 
Perantjis 'dan Amerika Serikat di 
Belgrado pada hari Rebo mengun-   

Menurut kantor berita 
”Tass”, dalam tahun -pengadjaran 

baru jang mulai pada tanggal 1 

September ini djiaumlah mahasiswa 

baru di Sovjet Uni ada sebesar 

1.527.000 orang. Kalau dibanding- 

kan dengan angka tahun jang lalu, 

maka djumlah ini menundjukkan ke 

naikan sebanjak 85.000 orang. $ 

pentingnja “seperti lengang dalam se- 

para buah symphoney Beethoven. 

Ia sanggup menggesek pada jang 

paling mesra dan sanggup membang:- 

kitkan  rakjat bertindak. Presiden 

Soekarno tidak pernah enggan me- 

sempurna menguasai kata2nja. Sung: | njongsong rakjat, pernah membubar- 

kan demonstran jg. sedang marah2, 

tidak dengan kata2 membudjuk, te- nal kesunjian dalam pembuangan jg. (Pia), 

macmaswame mewah ar DNA NA BMN byte 
i 4 Law ASTRA K : 4 daisan jan 
Kam , ! Ber Oa 

  

djungi pembantu menteri luar nege- 

Sovjet ri Yugoslavia, Ales Bebler, atas un djelasan pemerintah sebagai pendje 

| dangan Bebler sendiri. Menurut kan» 

itor berita Yugoslavia ,,Tanjug”, duj 
ta2 besar tsb diundang oleh Bebler 
untuk membitjarakan tindakan2 ter- 
achir jg diambil “oleh pemerintah 
Italia terhadap Yugoslavia dan utk. 

, mendengarkan pendirian Yugoslavia 
i dalam hal ini. (Antara). 

-. . r 5 . . . 3 . 

, Pidato Terbaik Didunia 
henti ditengah pidato, tidak kurang tapi dengan kata2 jang membangkit-bisa menggilakan. Akan tetapi pen- 

ikan semangat. | 

Tak ada pemimpin Asia, terketjuali 
mungkin Mao Tse Tung jang dapat 

  

.mempunjai pegangan atas rakjatnja, | 

. seperti presiden Soekarno atas rak- 
jat Indonesia. Mereka pertjaja pe- 
nuh kepadanja. Ia bertahun-tahun 
merasakan penderitaan dan menge- 

  

     

mengutjapkan apa2 selain daripadi 

bahwa anggota jang bersangkutar 
ita mungkin wmempunjai djiwa dar 
semangat ,,ular-kambang” jg. tak se- 
suai dengan irama dan dinamik jang 
agak tegas dan djelas. Demikian pula 
fihak opposisi umumnja tidaklah me 
madjukan pokok2 jang konkrit atat 

saran2 jang konstruksif melainkar 

memadjukan beberapa kalimat2 jane 
negatif dan bersifat agitatoris belak: 
seperti utjapan2 jang kwalifikasi pen 

lasan jang tidak berdasarkan analisa 
Sebetulnja pemerintah telah mem 

pertimbangkan apakah perlu lagi ber 
tukar fikiran dengan fihak opposisi 
jang telah berpendirian a priori dar 
berdasarkan kedjengkelan dan keke- 
tiewaan sedjak pembentukan Kabinet 
ini sampai sekarang. 

deritaan tidak mematahkan kemau- 
|annja. Ia masih tetap berani seperti 
sediakala dan bila berpidato, kata2- 
nja bermutu dan harus dipertim- 
bangkan”, demikian harian ,,Mor- 
ning News” jang selandjutnja me- 
muat kutipan2 dari pidato2 jang di- 

| utjapkan oleh presiden Soekarno pa- 

|da tanggal 17 Agustus jang lalu. 

DIDALAM SIDANG pleno terbuka parlemen jang diadakan pada 

hari "Rabu malam, perdana menteri mr. Ali Sastroamidjojo telah membe- 

rikan djawaban pemerintah atas pemandangan 

dari para anggota mengenai program kabinet. Teks djawaban pemerintah 

ini terdiri dari 89 halaman dan dibatjakan oleh perdana menteri mulai 

djam 19.55 sampai djam 22.52. Djawaban pemerintah tsb. berisi suatu ke- 

tegasan sikap dalam menghadapi fraksi2 opposisi, 

  

   

umun babak pertama 

Kita tenggelam dalam laut 
analisa. 

Tetapi pemerintah pun dalam 

perundingan . didepan parlemen 

ini akan tunduk kepada dasar 
demokrasi kita: kata berdjawab 
dan gajung bersambut. Pemerin- 
tah memang tidak memadjukan 
djandji2 jang kosong dan analisa 

jang muluk2. 
Pemerintah insjaf, bahwa 

adaan kita pada masa sekarang 
ini didalam dan diluar negeri su- 
dah tjukup sekali dianalisir dasi 
beberapa sudut sehingga se-olan2 

ke- 

kita tenggelam dalam lautan 
analisa jang kita buat sendiri 

sehingga tidak dapat melaksana: 
kan tindakan? gerak tjepat da 
lam masjarakat jang begitu be- 

sar dinamiknja. 
Walaupun bagaimana 

kita tetap menghargai peker 
Ijaan2 analistis itu dan. selalu 
akan | memperhatikannja disam- 

ping analisa pemerintah sendiri. 

ajuga 

(Disambung dihal. IV bawah) 

Magsaysay : 
Saja Tak Punja Cadillac: 

Saja Tetap Miskin 

TJALON PARTAI Nasionalista 
untuk djabatan presiden Pilipina jg 
akan datang, Ramon Magsaysay ha 
ri Rebo minta supaja diumumkan 
tentang dirinja bahwa mobil kepu: 

njaannja hanjalah mobil twedehand: 
sadja. Dalam ruangan ' ,,surat ma 
suk” Time Magazine memuat se 
buah kawat dari Magsaysay jg ber- 
bunji ,,Karangan tuan jg dimuat tg. 
24 Agustus mengenai kampanje Mag 

saysay menjesatkan kalau dikatakan 
bahwa saja memiliki sebuah cadillac 
lilmousine dengan air conditioning. 
Mobil jg dimaksud adalah kepunja- 

an teman saja Emilio - Conzales jg 
sedang dalam perdjalanan ke Pam- 

panga untuk menghadiri rapat. Ka- 
rena keadaan tjuatja buruk, saja te- 
rima tawarannja untuk turut. dalam j 
mobilnja. Saja sendiri masih tinggal 

miskin dan tjuma punja mobil twe- 
dehands dari tahun 1947.” (UP). 

ALFRED W. CROWN AKAN 
KE INDONESIA 

Dari R.K.O. Radio Pictures 
Inc. di Djakarta, diperoleh kabar 
bahwa Alfred W. Crown manager 
luar negeri dari R.K.O.. dalam 
pertengahan bulan Oktober akan 
mengadakan perdjalanan tindjau 
an ke Indonesia. Bersama Alfred 
W. Crown akan turut serta Ricar- 
do Canals selaku Far Eastern Su 
pervisor jang berkedudukan di 
Tokio. Kemungkinan besar seka- 
li bahwa AlfredvW. Crown akan 
membitjarakan soal2 pengedaran 
film2 R.K.O. dengan perwakilan 
nja di Djakarta. 

  
Pen 

  

. 

  

Pentraktoran 
Tanah 

Demonstrasi Petani 
Karena Mereka Ingin 
Djaminan Hidupnja 
Peristiwa disekitar pentrakto- 

ran tanah di kampung Djati- 

| Hazairin Dan 

| 

(Bindjai) adalah akibat daripada 
tuntutan rakjat untuk minta dja- 
minan akan kehidupannja, demi- 
kian diterangkan oleh menteri 
dalam negeri prof. Mr. Dr. Ha- 
zairin kepada P.I. Aneta sekem- 
balinja dari penindjauannja ke 
Medan di Djakarta pada hari 
Selasa sore. Mengenai 
toran itu sendiri dikatakan, bah- 
wa masalah tersebut terlebih da- 
hulu telah dibitjarakan 
petani2 jang bersangkutan jang 
terdiri atas 12 keluarga. Pentrak- 
toran tersebut dilakukan selama 
dua hari menurut rentjana jang 
semula telah ditetapkan, sedang- 
kan penggantian tanah untuk 
para petani jang tanahnja ditrak- 
tor itu telah pula disediakan ter- 
lebih dahulu. 

Kedatangan serombongan pe- 
tani pada tg. 25 Agustus kekan 
tor bupati adalah untuk menun 
tut supaja pemerintah  mendja- 
min kehidupan mereka, terutama 
tempat tinggalnja. Ini disebabkan 
karena mereka tidak mengetahui 
sahwa pemerintah sudah  menje 
diakan tempat bagi mereka, kare 
1a mereka ditinggalkan oleh pe 
mimpin2 mereka dari BTI, demi 
kian menteri Hazairin. 

Sementara itu para petani jang 
bersangkutan telah diberi tempat 
senginapan dirumah  kenalan2 
mereka dan untuk  selandjutnja 
menteri Hazairin telah memberi 
kan instruksi supaja para petani 
itu ditampung dan diberikan ban 
tuan selekas-lekasnja. 

Mengenai seorang petani jang 
tertembak ketika peristiwa tsb. 
terdjadi, menteri Hazairin mene 
rangkan bahwa petani ini tidak 
berasal dari daerah Djati itu 
lagi pula ia tidak sengadja ditem 
bak oleh anggauta polisi jang 
sada waktu itu sedang berdjaga 

djaga. 2 
Acfirnja menteri Hazairin me 

nerangkan bahwa dalam pentrak- 
oran tanah itu penglaksanaannja 
kurang bidjaksana karena jang 
bersangkutan terlebih dahulu ku 
rang dalam pemeriksaannja ter 
badap tanaman para petani itu: 

. Pia.) 

Blok A-A Ke- 

walahan 
Sudah Tak Ada Hara- 
pan Utk Tjantumkan 

Marokko Dlm Agenda DK 
COLOMBIA pada hari Rebo 

mengumumkan akan menolak di 
bitjarakannja masalah  Marokko 
oleh Dewan Keamanan PBB. De 
ngan keputusan Colombia ini 
maka harapan blok Asia/Afrika 
untuk dapat mentjantumkan ma 
salah tsb. didalam agenda Dewan 
Keamanan mendjadi lenjap sama 
sekali, karena dengan itu djum- 
lah suara jang negatif mendjadi 
5, sedangkan untuk dapat diteri 
ma baik oleh Dewan, tuntutan 
blok A-A itu sedikit-dikitnja me 
merlukan 7 suara. 

  

  

Didjawab: Dulu Perlu 

Fazlollah 

Menurut. Radio Teheran, 
redi 'mengadjukan permintaan 
bantuannja itu pada tg. 26 Agus 
tus. Dikatakan bahwa djawaban 
Eisenhower datang pada hari itu 
djuga dengan disertai djandji bah 
wa administratur bantuan luar 
negeri Harold E. Stassen akan 
mengirimkan wakilnja ke Iran 
untuk merundingkan detail2-nja. 

Wakil perdana menteri Amidi 
Nouri jang bertindak selaku dju 
rubitjara pemerintah mengatakan 
bahwa Eisenhower membutuhkan 
waktu dua "tahun untuk mendja 

wab seruan serupa dari bekas per 
dana menteri  Mossadeg, dan 
djawabannja pun menolak. Mos 
sadeg waktu itu tidak mau ber 
urusan dengan Inggris. 

Kedutaan Rusia di Iran hari Re: 
bo menolak para tamu mengundju 

ngi dutabesar.. Anatoli  Lavrentiv 
dan selain dari itu mengirim pro- 
tes kepada pemerintah Iran berhu 
bung dengan berita2 ,tidak betul 
jang mengatakan, bahwa duta be- 
sar melakukan pertjobaan bunua 
diri seperti tersiar dalam pers Iran. 
Kedutaan hanja menerangkan, bah- 
wa Layrenti terpaksa tinggal ditem- 
pat tidur dan, bahwa “para tabib 
melarang ia menerima tamu. 

Atase pers Alexe Voroni menjam- 
paikan protes kepada kementerian 
luar negeri atas berita2 pers Iran 
jang mengatakan, bahwa Lavrenti 

telah membunuh diri dengan sen- 
djata api. : 

Berita lain mengatakan, — bahwa 

menurut pengumuman pemerintah 
Iran, dua anggota lainnja dari pe- 

merintah Mossadeg jang dibubar- | 
kan telah ditangkap. Mereka ada- 

    (lah bekas menteri kehakiman Ab: 

Sekarang Amerika Sangat 
»Coulant" Terhadap Iran 

Hari Ini Iran Minta Bantuan Hari Itu Djuga 
Waktu 2 Tahun Untuk 

Djawab Permintaan Pindjaman Mosaddegh 
HARAPAN IRAN akan segera keluar dari kesulitan2nja di- 

lapang perekonomian mendjadi bertambah “besar 
ban Eisenhower jang dikirim tjepat atas serua i 

Zahedi untuk wi Pelita Ba 
jang bersamaan Radio Teheran menjatakan kesediaan untuk me- 
njelesaikan pertikaian dengan Inggeris, jakni sebagai usaha, supa- 
ja minjak Iran segera mengalir lagi, kepasar2 dunia. : 

Za- dullah Loffi dan Mesd Aver men- 

dengan djawa- 

darurat. Pada waktu 

teri pendidikan. 
Diumumkan, bahwa semua hak 

milik kepunjaan Mossadeg jang ki- 
ni meringkuk dalam tahanan telah 
dipasrahkan kepada anaknja. perem- 
puan njonja Matin Daftari. 

Wakil perdana menteri 
Nouri menjatakan, - bahwa ia bi- 
ngung karena berita2 jang berten 
tangan sekitar dirinja Lavrenti. Di 
katakan, bahwa keterangan jang 
diterima olehnja, bahwa Lavrenti 
telah membunuh diri dengan tem- 
bakan, berasal dari sumber2 jang 
bertanggung djawab, 

Sementara itu pemerintah Iran 
terus berusaha mengadakan perte- 
muan dengan Lavrenti, akan tetapi 
melihat keterangan2 “kedutaan se- 
perti diatas, agaknja tanggal untuk 
mengadakan konperensi tidak akan 

segera tertjapai. $ 
Berita2 jang belum dapat dipas- 
tikan kebenarannja hari Rebo aa 
ar di Teheran bahwa perdana men- 
teri Zahedi telah memberi tahukan 
kepada dutabesar AS Loy Hender- 
son, bahwa perselisihan tentang mi- 
njak dengan Inggeris akan dipetjah- 
kan dengan djalan damai dan bah- 
wa untuk mengurus “minjak Iran 
itu akan dibentuk sebuah “organisa: 
N pendjualan internasional jang 
aru. 

Amidi 

Bantuan kepada Iran, 
(Kalangan jang lajak dipertjaja 

di Teheran hari Rebo mengata 
kan bahwa antara A.S. dengan 
Iran telah tertjapai persetudjuan 
berdasarkan mana kepada Iran 
akan diberikan pindjaman sebe- 

.sar kira-kira 20 djuta dollar, jak 
ni sebagai bagian pertama dari 
bantuan. Amerika berdasarkan 
Rentjana Pasal Empat, 

  

pentrak- 

dengan 
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D0 kantor dan lain sebagainja, 

Kan 

: 5 
Sak 

2 

- 860 -prompt: 

  

En 

. 215, pembeli 210: Osee terpil 
| “djual 245: Widjen hitam pembeli | 
  

“160: Kretek TC Tjeree pembeli 140: 

    

ndjing jar 
aa 

ita mem 
jat 

penghidupan rakjat- 
ekonomi dulu, main 
mM ini pernah pula 
pada zaman Ned. 

tadi, : boleh dikata 

n maksud jang djelas untuk 
pere mian itu untuk mem- 

Belanda dalam suasana koloniai 
d untuk menina-bobokkan rakjat sa- 
dapat makanan tjukup dengan peng- 

ia akan mendjadi tenteram serta 
kan hal-hal lainnja jang akan bisa 

“Dus tak ada bedanja (sebagai per- 
1g diberi makanan kenjang, supaja” 

akan menjalak-njalak. 
indjam utjapan Nadjib tadi untuk 

sekalian, adalah utjapan tadi 
urni jang dikandung oleh Nadjib, dan 

2 Si 2 

uk me 

2. lah 

usaha merebut dan 
an tu.    

dikandung oleh gobnor djenderal 
“berulang-ulang dikemukakan, 

dah terlalu amat di-politik- 
dak ditjampur adukkan dengan 

| Sampai urusan rukun kampung 
dirikan gapura kampung guna me- 
ini, pun ditjampuri dengan soal-soal 

ak perlu-perlu, 
ta ber-politik, hingga kita lupa dan 
mengabaikan soal-soal lainnja jang 

1 satu soal terpenting, jang mendjadi 
idupan sbg. soal perkonomian itu, achir2 

atikan sama sekali. Kita tak usah djelas-djelas 
kita mawas kanan kiri disekeliling kita. 

'angtah, ba dalam lapangan usaha dan perekonomian kita makin 
hari makin terdesak, hingga bila jang 

Akan 

demikian itu terus-menerus, pasti- 
a ja akan mati sama sekali perekonomian kita. Dan hidup serta 

kesedjahteraan kita akan tergantung pada mereka jang kini terus ber- 
memperkokoh kedudukan mereka dalam perekonomi- 

Na nba Ani — Jang demikian: itu harus segera berobah. Berpolitik se- 
bagai utjapan dari rasa tanggung djawab terhadap ichwal negara me- 
mang perlu dan wadjib. Tetapi djanganlah berpolitik ini malih mendjadi 
kebiasaan dan ,,hobby” belaka dengan mengabaikan kewadjiban? lainnja 
jang sifatnja mengisi kemerdekaan jang telah kita tjapai itu. Diantara kewadjiban-kewadjiban jang terpenting itu, soal ekonomi-lah jang ter- 
masuk primair! 

  

Kabar Kota. 

  

Kartu Kepala Keluarga 
Diperiksa Dan Dibetulkan—Maksudnja 

Terutama Utk. Pemilihan Umum 
(Oleh Wartawan Sendiri) 

“SEDJAK TANGGAL 1 Agustus 1953, U.P.B.A. Kota Besar 

ea 
“sebut , 1m Sa Ed 

takan beperti 

| Selandjutnja didapat keterangan, 
bahwa maksud dari pada pemerik- 

. saan tadi terutama untuk Pemilihan 
Umum. Dalam melaksanakan tugas 
membetulkan kartu kepala keluarga 

| tadi, ternjata pegawai? UPBA meng 
alami pelbagai kesukaran2.  Berhu- 
bung dengan itu, maka diandjurkan, 

“supaja penduduk suka menjediakan 
- kartu kepala kelmarganja dan bagi 

orang2 asing surat imigrasinja' Ba- 
njak  terdjadi, bahwa tempat pendu 
duk jg didatangi tidak  menjiapkan 
keterangan2 jg dibutuhkan, 
nja kartu kepala keluarga dibawa ke 

hingga 

| Masih dikerdjakan terus. 
Lebih djauh didapat keterangan, 

bahwa di Semarang Utara jg sudah 
“diselesaikan Kartu Kepala Keluarga 
inja adalah di Kemidjen, Sariredjo 

| dan sekarang jg lagi dikerdjakan di Taman Winangun. Sesudah ini di Purwondinatan dan Sumeneban. — Di Semarang Selatan: Ig sudah di 
selesaikan di Kintelan, Bendungan. 
Sekarang ini baru di Gadjah-mung- 
kur dan sesudahnja di Lempongsari, 
Tegalsari dan Genuksari. 
.Di Semarang ' Tengah: Jg sudah 

diselesaikan Kelurahan Kranggan. 
Sekarang ini di Brumbungan dan se 
sudahnja di Gabahan, Karangtengah 
dan Sekaju. la 

Di Semarang Timur: Jg sudah di 
Mn Lamper-lor. Sekarang ini 

'eterongan dan sesudahnja di 
' Djomblang, Karang-kidul dan Wo- 

  

#3 Di Semarang Barat: Ig sudah di | 
selesaikan Barusari. Sekarang ini 
'di Mlaju-Darat. Sesudahnja di Ban- 
djarsari, Dadapsari dan Kuningan. 

  

APOTHEEK PETANG HARI. 
| Hari ini Apotheek KOO HWIE 

Pekodjan 99 dan — TIANG Wotgandul 16 dibuka hingga . diam 20.00. n 

| Pada hari Rebo siang, kira2 djam 
. 14.00 didjalan perampatan Pandean- 
lamper—Karangtempel terdjadi ta- 
brakan antara truck Tentara no: 1I- 
17121 jang dikemudikan oleh .Raki- 

“din dan bis Liong Tik H-8117 jang 
didjalankan oleh Supardi. Truck ta- 
di datang dari djurusan Utara me-| 
'nudju ke Selatan, sedangkan bis 

     

    
      

Liong Tik datang dari djurusan Ba- 
rat menudju ke . Kedua sopir | 
“itu mempunja sah. Akibat 

     
     tidak membe 

kepada bis ter-| 

  

BUMI SMG... 

6 Semarang jg. Dunlop & Kolff pada 
-: Kapok C pen- 

'Pasar hasil bumi di 
tertjatat oleh D 
tgl. 2 Sept. 1953 
djual 800 bln. Okt. z.v. dan nom. 

e 780 bin. Okt./Nop. m.z.: Bidji ka- 

pok  nom. 62.50 Okt./Nop. m:z. 
Kopi Rob. Kampong pendjual 685 
ready: Kopi Rob. Ond. WIB/I pem- 

, pendjual 915 ready: Ex- 
'celsa WIB/I kedjadian 950 
Excelsa GB tidak terj 2 Kedele poni 

    

    

prompt: pmi Djember 
pendjual 187.80 ready Smg: Gen- 

jah pendjual 210: Gaplek. pembeli | 

  

    “41, pendjual 43 kering ena dari 
desa dng. zk., Tepung gaplek nony. 
144 pemasukan bin. Sept./Okt.: Dja- 
gung putih pendjual 87.50 Smg.: Ka- 

. tjang glondong terpilih pendjual 
.177.50 pemasukan bulan Sept./15 

Osee tidak terpilih pendjual 
"Ben 

. 200: Beras tuton Weleri BC pembeli 

SP Huller Nani 185: Bidji dja- 
tak pendjual 135 0.0.1 Karung HC 

cen  pendjual 4.10 per lembar: 

jang sebetulnja harus 
sia ata Ne anda Ta golongan Belanda dinja- 

pada golongan 9 -nja. 

misal- 

'Apotheek SIK | 

Idiskusikan setjara mendalam 

pemeriksaan dan pembetulan isi kartu 
berat kan terutama untuk menjelesaikan 

asing, djuga dilihat surat2 imigra- 
kebangsaan didalam kartu tadi di 

ditulis ,,warga 

Aa Aa AAA AN 

MOHON PERHATIAN 
PEMBATJA. 

Dari kalangan para pemba- 
tja-budiman  banjak kedengaran 
perotes mengapa kita tidak muat 
perslah pemandangan umum par- 
lemen. Sebermula kita memang 
berniat akan memuatnja. Tetapi 
setelah kenjataan bahwa: pembi- 
tjaraan2 dalam pemandangan 
umum tadi mendjadi ,,gladrah”, 
tidak lagi merupakan  pembitja- 
raan2 jang pantas diperdengarkan 
dalam sebuah Dewan Perwakilan 
Rakjat, karena sifatnja jang 'fju- 
ma mentjutji-maki, agitasi 'da 

an tadi kita urungkan. Kita tidak 
melihat gunanja 
dalam halaman ini. 

Tetapi mengingat desakan2 
dari para pembatja jang berupa 
surat jang bertubi-tubi, mau pun 
tlpon jang berdentjing-dentjing, 
maka kita harus menjerah kepada 
kehendak dan keinginan pemba- 
tja sekalian. Mulai pemandangan 
umum babak ke II nanti, semua 
pembitjaraan jang penting-penting 
akan kita muat lengkap. 

Hendaknja para pembatja mak 
lum ! 

BURUH P.P. & K. MULAI 
BERSATU. 

Untuk mempersatukan bermatjam2 
organisasi2 sekerdja dikalangan bu- 
ruh pegawai Kem. P.P. & K. jang 
masih terdapat diberbagai dacrah 
pada dewasa ini, pada tgl. 4 Agus 

Itus 1953 jl. di Sukabumi telah di- 
adakan pertemuan antara DPP SB. 
Kem. P.P.K. dengan DPP SERBU- 
KIPSI., 
Dalam pertemuan bersama tsb. di- 

akan 
pentingnja persatuan  perdjuangan 
untuk perbaikan nasib, kemerdekaan 
Nasional, demokrasi dan perdamaian 
'dunia, dikalangan pegawai2 Kem. 
P.P. & K. Pertemuan tsb. telah 
menghasilkan suatu piagam bersama 
jang ditanda-tangani oleh kedua be- 
lah pihak, jang menjatakan bahwa 

adanja 
dalam lingkungan Kem. P.P. & 
membuktikan masih terpetjah-belah- 
nja golongan buruh, jang akibatnja   

“Kh Untuk menjelenggarakan konggres 

melemahkan dan merugikari 'per- 
djoangan bersama. Telah disetudjui 
pula oleh kedua belah pihak, untuk 

- mengadakan kongres buruh Kem. 
P.P. & K. di kota Semarang, seba-: 

akan adanja ' fusi gai pelaksanaan 
seker- dari bermatjam2 organisasi2 

ja. 

'tsb, sekarang telah dibentuk Sekre- 
|tariat Bersama Konggres Buruh Kem. 
'(P.P. & K., jang diketuai oleh “Sdr. 
Soenarso. dan S. Suryanata sebagai 
wakil ketua, dengan alamat Djalan 

| Tjikini no. 75 Djakarta. 
Pada tgl. 19 September j.a.d. di 

:| Djakarta akan diadakan pertemuan 
dengan organisasi2 sekerdja dari se- 
luruh Indonesia. a.l. SBSI Surabaja. 
SSPM Kalimantan, SBPM Ngan- 

/:Idjuk, dimana akan dibitjarakan se- 
gala sesuatu mengenai keuangan daa 
persiapan2 konggres. 

SELEKSI PANTJALOMBA. 

Panitya Penjelenggara Seleksi Pan 
tjalomba mengumumkan kepada Se- 
'kolah2 Landjutan Pertama dan Atas 
dalam KB Smg. sbb.: Seleksi Panija- 
lomba '53 Kotabesaf Smg. diadakan 
pada tgl. 12 dan 13 September 19535 
Tiap2 Sekolah dapat mengirimkan 1 
regu putera/puteri,. masing2 terdiri 
dari 10 orang peserta dan 2 orang 
tjadangan: Pendaftaran sampai tgl. 
8 Sept. djam 13.30 kepada Sekretari- 
aat di Insp. Pendidikan Djasmani 

berbagai organisasi sekerdja 

“4 

TON 
tudjuannja berbeda djauh. Bila 

lam suatu negara jang ' 

untuk dimuat | 

Itera, dan 5 orang penjanji 

Dag: 

HADI DAN MARJATI 
BINTANG RADIO. 

Selasa malam jl. oleh RRI ' Sura- 

Bintang Radio 
1953 untuk Surakarta, bertempat di 
gedung Wajang “Orang Sriwedari | 

telah ikut serta 4 orang penjanji pu 
puteri. | 

Menurut keputusan juri, maka 
isdr. Hadi telah terpilih sebagai Bin 
|tang Radio Surakarta bagian putera, 
Idan sdr. Marjati sebagai Bintang 
Radio Surakarta bagian Puteri, se- 
dang Samsidi dan Sajekti — kedua 
nja adalah Bintang Radio Surakar- | 
ta tahun 1952 — masing2 keluar se 
bagai Djuara ke-II. Kepada para 

Ipemenang telah diberikan  hadiah2 
berupa piala serta medaille, sedang 

ima nilai jg terbanjak menerima ha 
diah sebuah radio dari Harian ,,Sua 
ra Merdeka.” ha 
PERLOMBAAN SELEKSI 

PANTJALOMBA SEK. LAN- 
. DJUTAN RENDAH. 1 

Dalam Perlombaan seleksi Pantja 
'omba sekolah landjutan rendah 
tuar Kota Surakarta, jg diselengga- 
rakan oleh Inspeksi Pendidikan 
'Djasmani Daerah Surakarta Sabtu 
it. distadion Sriwedari Solo, telah ke 
luar sebagai pemenang: Djuara Pu- 
tera: Regu Kabupaten Klaten dan 
Djuara Puteri: Regu Kabupaten Bo 
jolali. Perlombaan Seleksi tsb pada 
tgl. 7-9 j.a.d. akan dilandjutkan an- 
tara djuara luar Kota Surakarta, 
djuara kota Surakarta dan djuara 

Jogjakarta untuk merebut kedjuara- 
an pantjalomba sekolah landjutan 
rendah daerah VI (Surakarta dan 
Jogjakarta), jg nantinja akan mewa 
kili daerah VI dalam perlombaan 
Pantjalomba sekolah landjutan selu 
ruh Indonesia jg akan berlangsung 
dalam bulan Nopember j.a.d. di Su- 
rabaja, N 

TEGAL 
PANDU RAKJAT INDONESIA 
Dengan bertempat dirumah sdr. 

Soetarno Djl. Mangkukusuman ' pa- 
da minggu jl. telah dilangsungkan 
suatu pertemuan pengurus dan 
Kwartier Putera Puteri sebanjak kl. 

o 

2 

  

|20 orang. Dalam rapat itu dibitjara 
kan a.l. mengenai hubungan Pandu 
Rakjat Indonesia dengan  Ipindo. 
soal keuangan dan rentjana akan di 
adakannja latihan bagi para pemim 
pin Regu. 
“ Berdasar atas pengertian, bahwa 
fpindo adalah suatu badan federasi. 
maka Pandu Rakjat Indonesia tetap 
mempertahankan kedaulatannja baik 
keluar maupun kedalam dengan ti- 
dak mengurangi maksudnja untuk 
mengadakan kerdjasama dengan or 
ganisasi2 Pandu lainnja, baik jg ada 
didalam maupun diluar Ipindo. Pa- 
tut dikabarkan pula, bahwa seben- 
tar lagi, oleh organisasi tsb di Te- 
gal akan didirikan Pandu Laut. Un 

'tuk itu, sampai kini tertjatat kl. 10 
anak2 bekas Pandu jg akan meng-) 
|gabungkan dirinja dalam Kepandu- 
jan bagian Laut. 

dn | BREBES demagogie, maka niat pemasang-   TIDAK MENJETUDJUI 
BATALJON SUKARELA. 

. Konperensi Akbar Gerakan 
emuda ,,Ansor” tjabang Brebes 

g berlangsung belum lama ber 
selang dan jang dikundjungi oleh 
utusan-utusan anak tjabang serta 
ranting seluruh kabupaten Brebes, 
setelah mengetahu', mendengar | 
dan menimbang, memutuskan ti- 
dak dapat menjetudjui pemben- 
tukan bataljon sukarela seperti jg 
diusahakan oleh sementara go- 
longan. 

  

DUA PEGAWAI B.A.T. 
DIKEROJOK. - 

Hari Rebo sore jbl. dihalaman 
B.A.T., Kobong terdjadi krojokan atas 
dirinja 2 pegawai Eropa W. dan B.. 
hingga seorang antaranja mendapa' 

|luka2, sedang oto H-4158 jang dipa 
kainja mendapat kerusakan2. Menu 
rut keterangan dari fihak Polisi, ke- 
djadian tadi dapat dituturkan sbb.: : 
“Pada waktu siang harinja, ketika 

para buruh dapat tempo untuk ma- 
kan siang, seorang buruh jang di- 
pertjajai Direktur untuk menggledah 
buruh jang keluar tempat pekerdja- 
an, ternjata melalaikan kewadjiban 

tadi sehingga fihaknja directie meng- 
ambil tindakan sendiri. Akibat dari 
pada tindakan ini diketahui adanja 
ketjurangan2. Siang itu tidak terdja- 
di apa2. Tetapi ketika sore harinja, 
kira2 pukul 4.30, waktu B. dan W. 
hendak pulang dengan mengendarai 
oto H-4158, tiba2 sebelum mening- 

-Igalkan halaman B.A.T., oto tadi te- 
lah dihentikan oleh Lk. 20 orang. 
Buruh jang diserahi kewadjiban me- 
meriksa buruh jang keluar ditempat 
pekerdjaan dengan segera lalu me- 

mukul W., sedangkan lain2nja men- 
tjoba membuka pintu, oto untuk da- 
pat mengluarkan W. Pegawai lainnja 
B. jang memegang stuur oto Jalu 
mengundurkan oto tadi, berbareng 

mana oto tadi dilempari batu, -se- 
hingga  katja dimuka stuur petjah. 
Achirnja 2 pegawai tadi dapat me- 
njelamatkan diri. Berhubung dengan 
kedjadian tsb., 6 orang buruh jang 

tersangka melakukan  perbuatan2 
tsb. ditahan oleh Polisi untuk di- 
usut lebih landjut perkaranja. 

USAHA WALI KOTA ' 
. BERHATSIL. 
“Rentjana pembangunan di 
terima baik. 

Belum lama berselang, Wali Kota 
Semarang Hadisubeno Sosrowerdojo. 
telah bertolak ke Djakarta untuk 
merundingkan dengan Pemerintah 
Pusat mengenai pelbagai objek pem- 
bangunan jang akan diselenggarakan 
oleh Kota Besar Semarang. Untuk 
maksud tersebut dibutuhkan uang se- 
besar 15 djuta rupiah. Rentjana ter- 
sebut menurut keterangan dari fi- 
haknja sekretariaat, sebagaian besar 
telah disetudjui Pemerintah. Dalam 
pada itu selandjutnja  didjelaskan, 
dengan adanja rentjana jang disetu- 
djui tadi, maka tak lama lagi pasar2 
jang ada di Semarang, seperti Pasar 
Djohar ' bag. Selatan, Pasar Bulu,/ 
Dargo dil. akan dibangun dan dise- 
suaikan keadaannja menurut  seka-   .   — Tali goni per kg. pendjual 4.25, 

  
K.B. Smg, Djl. Karangtempel 292 

/ rang ini, 

  

   

Isatariaa 
karta telah diselenggarakan pertun-. 

Idjukan pemilihan 

Suaikan dasar perdjoangan serta ga- 
Dalam pemilihan Bintang Radio tsb | 

jadakan pilihan pengurus jg susunan 
Iaja sbb.: Seer. umum TI, sdr. 

|organisasi, sdr. Margono, 

|djono: pendidikan/penerangan, “sdr. 
| Kasrar, anggauta “Achmadi dan S.' 
'Wagiman: perbendaharaan sdr. Soe: 

4 on o. 

kepada sdr. Marjati jg telah meneri | PEMBUKAAN KLAS I SGB. 

.fber bertempat. diruangan SGB Ne- 
| geri di Salatiga : 
.pembukaan kelas 1 SGB untuk ang 
jauta Detasemen Subsistensi 

direktur “SGB 
sdr. Amrih. 

    

    

  

RAPAT S.B.P.U, 
Pada hari. Minggu j.l. bertempat ' 

di Hotel Kali-Taman Salatiga SBPU 
tjabang Selatiga telah mengadakan 
rapat tahunan. Adapun jg mendi:adi 
pokok. pembitjaraan jalah — menje- | 

ris organisasi SBPU sehabis 1S Or : kong- 
res jg ke IN di Surabaja. Lalu di 

Kar- 
mani: secr. umum II, sdr. Soetjipto: 

anggauta 
Soewardi: sosial-ekonomi, sdr. Moh. 
Saleh, anggauta sdr. S. Sastrohar- 

mowisastro, anggauta sdr. Soemar- | 

  

    

        

   

  

   

       

     

   
   

  

   

    
   
       
   

    

    
     

       

   

    

Pada tanggal 27 dan 28 malam bulan i4., dengan mengambil tempat di- 
ruangan gedung Jajasan Kebudajaan Bandung, diadakan malam pertun- 

djukan dari Seni-Budaja Sulawesi-Selatan disertai permainan sandiwara 
jang mengambil tierita sedjarah penghidupan Sultan “Hasanuddin 
Keradjaan Goa. Pemain2 perkumpulan tersebut “telah mempertundjuk- 
kan tjerita ini di Kepresidenan. Nampak para penari, keluarga dari Sul- 
tan di Mandar dgn. pakaian nasionalnja sedang menarikan tari Pattuddu. 

dari 

  

BAGI S.S.K. 
“Dengan disaksikan oleh beberapa 
tamu undangan pada tgl. 1 Septem 

telah “ diresmikan 

dari 
R.I. 14/S.T. 14. Setelah kata pem- 
oukaan diutjapkan oleh komandan 
Detasemen Subsistensi, kapten Dar- 
no, kemudian dibatjakan piagam da 
lam mana disebutkan » bahwa se-| 
djumlah. 38 anggauta Detasemen 
Subsistensi diberi . kesempatan utk. 
melandjutkan  peladjarannja pada 
S.G.B. dan dengan demikian mere- 
ka sebagai murid diserahkan kepada 

: Negeri di Salatiga, 

Kemudian pidato sambutan “di 
utjapkan- berturut-turut oleh sdr. 
Amrih, direktur SGB, komandan 

e 7 0. TT. @ Djemaah Hadji Indonesia 
Djumlahnja Nomor Dua Dari Semua Negara 
Jang Mengirimkan Djemaahnja : Hanja Kalah 
Dengan Mesir: Penjelenggaraan Baik Kalau 

Dibanding Dengan Negara-negara Lain 

MR. KASMAN SINGODIMEDIO wakil ketua II Masjumi, 
pada hari Selasa telah kembali dari perdjalanan "naik hadji ke 
Mekkah. Telah kembali pula bersama-sama dengan mr. Kasman, 

« letnan Princen — seorang Belanda bekas anggota K.L., jang da- 
lam masa revolusi telah melarikan diri didaerah Sukabumi dan 
bergabung pada T.N.I. — dan kini telah memeluk agama Islam. 
Letnan Princen pada musim hadji ini telah turut naik hadji pu- 
la. Menurut mr. Kasman, Indonesia adalah negara kedua sesudah- 
nja Mesir, jang banjak warganegaranja naik hadji, jaitu 14.000 
orang. Tahun ini dari seluruh dunia jang naik hadji ada kira2 an- 
tara 300 sampai 500.000. 

|diri, oleh karena tiap2 

,isasi, baru2 ini telah memperingati 

#jurian ini sebesar Ik. Rp. 3000.— dan 

RI. 14/S.T. 14, major Pranoto, wa 
li-kota M. Soedijono, jg dalam po- 
koknja menjerukan kepada para tja 
lon murid,: agar mereka dalam sua- 
sana baru nanti dapat menjesuaikan 

perobahan 
nistjaja ' membawa pengorbanan. 
Atas nama inspeksi pendidikan guru 
sdr. Endo Hardjasoewita  menjata- 
kan amat girang dengan terbukanja 
kesempatan bagi para bekas pe- 

djuang bersendjata untuk terdjun ke 
dalam pendidikan, mengingat bahwa 

Ia menerangkan, bahwa dian- 
tara para djemaah hadji Indone- 
sia, tahun ini jang meninggal ada 
antara 100 dan 200 orang, djum- 
lah mana djika dibandingkan de- 
ngan tahun2 jang sudah2 agak 
berkurang. Ia menambahkan, ba- 
hwa kematian mereka itu bukan- 
lah disebabkan karena penjakit2 
menular, (tahun ini tidak terda- 
pat penjakit menular di Saudi 

kini masih terasa sangat kekura-| Arabia), melainkan terutama ka- 
ngannja tenaga guru. rena ,zonnesteek” “dan karena 

tua-umur dari mereka jang ber- 
sangkutan. FP MAGELANG 

PANITYA PENINDJAUAN 
KEANGGAUTAAN D.P.R., 

- Di Magelang telah dibentuk pani 
tya penindjauan keanggotaan Dewan 
Perwakilan Rakjat Daerah Sempn 

tara Kota Magelang jang diketuai 
oleh Ramali Effendy dengan Rame- 
lan sebagai sekretaris dan anggota2 
nja terdiri dari Sukarto- Singolodro, 
Sujadi dan Danusumarto,: masing2| 
anggota dewan tersebut. Pembentuk | 
an panitya itu adalah berhubung de 
ngan makin berkurangnja djumlah 
anggauta dewan tsb jaitu dari semu 
fa 15 tinggal 10 orang. Empat orang 
diantaranja menduduki kursi D.P.D, 
2 orang masing2 duduk sebagai ke 
tua dan wakil ketua dewan dan 3, 
orang sebagai anggauta? biasa. 

SOKONGAN ADA KORBAN 
—. BENTJANA ALAM. 
Untuk menjokong para korban 

bentjana alam, hongeroedeem dan 
gangguan? kaemanan, Jajasan Lem 
baga Sosial daerah Kedu selama ta 
hun 1952 jang lalu telah mengeluar 
kan uang sebanjak Rp. S1.611,— Le Setjara  spontaan mengadakan 
bih kurang 507o  diantaranja diso-| Pertemuan jang “berhasil 'mem- 
kongkan kepada para korban akibat | bentuk suatu ,,Panitya Perbaikan 
pemberontakan bataljon 426. Sela-| Pelaksanaan Ibadah Hadji”. 
ma pertengahan pertama tahun 1953| - Dalam panitya ini duduk dr. 
untuk keperluan usaha2 sosial telah | Sukiman (ketua), mr. Kasman Si- 
dikeluarkan sebanjak Rp. 3.180.—. | ngodimedjo, mr. Sujudi, prof. 

Sumedi, dr. Zahar, dr. Hasan Ba 
S.M. NASIONAL 3 TAHUN Isri, ir. Djuanda dan mr. Jusuf 
Sekolah Menengah Nasional Ma-| Ardiwinata. 3 

gelang jang diselenggarakan oleh 21 Panitya ini akan bekerdja terus 
perkumpulan jang tergabung dalam sampai dibentuk oleh pemerintah 
Badan Koordinasi Partai dan Orga- j suatu panitya negara, jang me- 

a t : njelidiki perbaikan2 pelaksanaan 
hari ulang tahun jang ketiga. Dalam ibadah hadji dan mengadjukan 
udjian penghabisan sebanjak 29 mu-' usul2 konkrit kepada  pemerin- rid bagian B 8076 dan A 3096 hnlus: abi Menurut mr. Kasman, perlu 
Pa Nu Tn aa am diadakan perbaikan? dalam pe- to dan guru " lainnja terdiri dari njelenggaraan pen angkutan, 2 
Tn Sen ba at S.G.B. nginapan, KeapAtuN dan debat. 

Pi nja. Sesudahnja dr. Sukiman tiba 
di Indonesia, jang diharapkan 
akan tiba di Djakarta dalam ha- 
ri2 ini, panitya ini akan berhubu- 
ngan dengan pemerintah untuk 
membitjarakan segala sesuatu itu. 

Mr. Kasman menerangkan, ba 
hwa sungguhpun dalam pengang 
kutan djemaah hadji dari Indone- 
sia itu ada rintangan2, namun se- 
luruh djemaah hadji dapat tiba 
di Saudi Arabia tepat pada wak- 
tunja sehingga tidak terlambat. 

Menghadap Ibn Saud. 
Mr. Kasman Singodimedjo me 

nerangkan pula, bahwa sebagai 
rombongan ,,Amirul Hadj” dr. 
Sukiman, mr. Sujudi dan ia sendi 
ri telah menghadap radja Ibn 
Saud di Taif. 

Sebelumnja itu mereka stelah 
bertemu dengan putera mahkota 
di Djeddah dan mereka diterima 
sebagai tamu resmi pemerintah 
Saudi, dan mendapat segala ke- 
sempatan2 seperti mobil Cadil- 
lac, penginapan dan sebagainja 
jang segala itu ditanggung oleh 
pemerintah Saudi Arabia. 

Dalam pertemuan dengan 
dja Ibn Saud, oleh rombongan 
Amirul  Hadj itu kepada radja 
Ibn Saud diadjukan beberapa sa- 
ran2. Ditanjakan pula kepadanja 
bagaimana  pendapatnja . menge- 

Perbaikan djemaah. 
Mr. Kasman menerangkan pu- 

la kepada pers, bahwa pelaksana- 
an pengurusan djemaah hadji 
oleh kementerian agama Indone- 
sia dengan bantuan PHI itu, dji- 
ka dibandingkan dengan negara2 
'lainnja boleh dikatakan baik. 
Sungguhpun demikian, namun 
masih banjak pula kekurangan2 
jg. masih dapat disempurnakan. 

Dalam hubungan ini ia mem- 
peringatkan, bahwa dengan tidak 
melupakan mereka jang baik2, 
pada umumnja ,.sjech2” jang me 
njelenggarakan urusan? para dje 
maah hadji selama di Saudi Ara- 
bia itu, tidaklah memuaskan ka- 
rena mereka itu terlampau mem- 
perhatikan ,,keuntungan uang” 
belaka, dengan sering kali tidak 
begitu ' memperhatikan kepenti- 
ngan para djemaah hadji. 

Mengingat kekurangan2 jang 
dihadapi oleh para djemaah ha- 
dji, maka para intelek diantara 
kaum djemaah hadji Indonesia, 
setibanja “di Tanah Sutji dengan 

  

  

  

SINGKAT DJAWA TENGAH. 

— Nanti “pada tg. 7 September 
DPRDS Tegal akan mengadakan si- 
dangnja jang ke-8 dengan' mengun- 
dang beberapa instansi dan organi- 
sasi rakjat. Dalam sidang itu anta- 
ranja akan  dibitjarakanl instruksi 
menteri dalam. negeri mengenai ke- 
uangannja para anggota D.P,D., ke- 
tua, wakil ketua dan para: anggotu 
dewan perwakilan rakjat.. 

— Dalam sidangnja pengadilan 
negeri Blora baru2 ini hakim telah 
mendjatuhkan hukuman .pada para 
terdakwa jang didakwa mengadakan 
perampokan. Dakwa S. mendapat 
gandjaran 3 tahun, M. mendapat 4 
tahun, T. dan W. masing2 menerima 
5 tahun, sedang empat terdakwa 
lainnja ialah Su, N., Tu dan Mu ma 
sing2 mendapat 7 tahun dipotong se- 
lama dalam tahanan. 
— Pada tg. 8 dan 9 September 

nanti di Blora akan “diadakan per- 
tundjukan sandiwara untuk amal, 
Keuntungan bersih dibagi pada C.H. 
T.H., Perwari dan pendirian gedong 
AEENEPa F 

— Berkat usaha gotong-rojong ig. 
mendapat. bantuan dari  djawatan 
pengairan maka rakjat didaerah Sl- 
daredja telah berusaha membuat dam 
dikali Wanasari. Djika dam tsb. se- 
lesai, maka sawah jang luasnja 500 
bau. akan mendapat air jang tjukup. 

ya- 

ruh dunia dan apakah baginda 
Ibn Saud sendiri tidak sudi me- 
ngambil inisiatif kearah persatu- 
an ummat Islam itu. 

Menurut mr.  Kasman, Ibn 
Saud menjatakan sebagai penda- 
patnja, bahwa pada waktu ini per 
satuan diantara ummat Islam te- 
lah hilang, Dabulu telah vernah 
ada persatuan itu jang 'antara 
lain diperdjuangkan oleh almar: 
hum H.O.S. Tjokroaminoto. 

'Menurut 
demikian mr. Kasman, persatuan 
antara ummat Islarg itu dapat di 
galang, bilamana ” ummat Islam 
sendiri dengan setjara patuh' dan 
konsekwen melakukan adjaran2 
Islam itu sepenuhnja. Pada wak- 

PENTJURI DIWAKTU SIANG. 

Hari Rebo jbl. antara djam 4 sore 
pada rumahnja S. di Djl. Karang- 
balong Smg. telah kemasukan pen- 
tjuri jang berhasil menggondol  se- 
buah koper berisi barang2' pakaian 
dan perhiasan. Pada waktu itu njo- 
njah S. sedang mandi dibelakang 
dan dalam rumah hanja tinggal sc- 
orang anak jang masih ketjil. Hal 
ini baru diketahui oleh njonjah S., 
ketika anak tsb. ' memberi tahukan, 
bahwa kopernja telah diangkut de- 
ngan betjak oleh seorang tamu jang 
belum. dikenal. | Kerugian atas pen-   

jang berwadjib, 
  fihak Itu ummat Islam dalam melaksa- S. telah melaporkan kepada | 
nakan adjaran agamanja tidaklah 

       

nai persatuan ummat Islam selu- 

3 

pendapat Ibn Saud, 

sebagaimana mestinja: ini tidak 
hanja ummat Islam lain bangsa, 
tetapi  djuga kaum Muslimin 
bangsa “Arab sendiri, demikian 
pendapat Ibn Saud menurut mr. 
Kasman. 

Mr. Kasman menerangkan pu 
la, bahwa radja Ibn Saud mem- 
ipersilahkan kepada Indonesia un 
tuk mengambil - inisiatif dan me- 
ngadjukan 'usul2 serta saran2, 
baik mengenai usaha untuk mem 
persatukan ummat Islam, mau- 
pun untuk memperbaiki pelaksa- 
naan ibadah hadji. Radja Ibn 
Saud berdjandji akan ' memper- 
timbangkan saran? dan usul2 itu 
bilamana kelak dimadjukan. 

: AANG 
EKONOMI 
EMAS DAN UANG ASING. 
Harga emas di Djakarta tg. 2 

Sept: No.1 Rp 4225, No.2 
Rp. 41,82. Di Singapura dan 
Bangkok masih tetap. Uang asing 
di Hongkong: US Dollar cash 
Hk. $ 5.93375/tt. 5.955, pound- 
sterling 15.89, emas lantakan per 
tail 260.245. Baen 

PASAR DJAKARTA 
Lada hitam Lampong nom. 

1600, lada putih Muntok 1575: 
Di Singapura lada hitam per pic. 
Str. $ 290, lada putih 340. Mi- 
ajak sereh harga masih tetap. 

Kopra di Singapura fob. 34.25 
pemb/34,75 pendj. p. pic. Ta- 
pioca per pic. nom. Str. $ 21:50 
Kopi Bali-tua nom. 280. Kopi 
Lampong Rob. ready pemb. 685/ 
695 pendj. idem Oct. pendj. 710/ 

Tepung trigu dan tapioca ma- 
masih tetap kedjadian 700. 

HARGA KARET. 
Di Djakarta “sheets 1  nom. 

4.95, sheets 2  kedjadian 4.85 
sheets 3 pemb. 4.75, crepe 1 
pemb. 4.77!2, sheet 1 ready 
Priok pemb. 4.65. 

Di Amsterdam RSS 1 kedia- 
dian 1:76, RSS 2 nom. “1.74, 
RSS 3 penawaran 1.70, crepe 1 
nom. 1.90, pasar sepi. 

PENURUNAN HARGA 
CAMBRICS. 

Kementerian Perekonomian 
umumkan, bahwa untuk kepen- 
tingan industri batik dan konsu- 
men2 kain batik, maka mulai tg. 
1 September, harga2 cambrics 
diturunkan. 

Harga2 pendjualan mori dari 
alokasi bulan September kepada 
para pengusaha batik diturunkan 
sbb. (per blok): 5 

. Prima J 1712 y Rp. 120-— 
mendjadi Rp. 100.— Biru J 48 
Y Rp. 285.—  mendjadi Rp. 
240—3 Grey 48 y Rp. 220.— 
mendjadi Rp. 185.—, Grey 4612 
Y Rp. 190-—  mendjadi Rp. 
175. Primissima 1712 y Rp. 
150.— mendjadi Rp. 125.—, 

PENGHASILAN MINJAK 
AKAN MENINGKAT. 

Seorang pembesar NV de BPM di 
Prabumulih mengabarkan atas perta 
njaan pers, bahwa selama tahun 
1952 NV de BPM telah menghasil- 
kan minjak 4 djuta ton dari pertam 
bangan2nja di Indonesia. Penghasi- 
lan diduga akan meningkat pada 
tahun 1953 mendjadi 414 djuta ton. 
Djika ditaksir penghasilan minjak di 
Indonesia kira2 82 djuta ton, berar 
ti ton, berarti 5476 dari penghasilan 
minjak seluruh Indonesia diperoleh- 
BPM, 

Selandjutnja diterangkan, 
komplex Palembang selatan 

bahwa 
dari 

. BPM, jakni di Prabumulih, mengg- 
hasilkan 7000 ton minjak mentah 
dalam waktu semalam. 

DEWAN KEAMANAN DAN 
MASALAH MAROKKO. 

an Keamanan hari Selasa 
tidak berhasil untuk memutuskan 
apakah soal Maroko akan dima- 
sukkan dalam atjara sidang. 

Chili, Columbia dan Denmark 
tidak memberikan suara, sedang 
Amerika, Perantjis dan Inggeris 
memilih untuk mengadakan per- 
debatan pleno mengenai masalah 
tersebut, 

UDJIAN UNIVERSITER. 
Agus Garmana dan Gai Tjak Tik 

pada tanggal 7 Agustus 1953 telah 
lulus dalam udjian sardjana muda 
ilmu pasti dan ilmu dlam dalam dju- 
rusan r. pada fakultet ilmu pasti dan 
alam di Bandung, sedang A.I, Surja   
  

di dalam djurusan a, 

  

Mimbar Djum at : 

«Perhitungkanlah 
kan”! (Atsaar). 

ADALAH SUDAH DEKAT hari pergantian tahun 

Adakanlah Perhitungan! 
dirimu sebelum kami diperhitung 

Hidjrah 
dari tahun 1372 ke tahun 1373, Biasanja bagi bangsa-bangsa jang 
telah berkemadjuan, madju disegala lapangan, baik ig mengenai 
politik maupun ekonomi dan lain sebagainja, apabila telah hampir 
tutup tahun dan akan mengindjak tahun baru, tentu mengadakan 

| perhitungan dengan setjermat-tjermatnja, laba dan ruginja tiap-tiap 
jang telah diusahakan, untung 
dikerdjakan, Disamping itu, mereka menengok kebelakang 

dan malangnja segala sesuatu jg 
utk. 

memperhatikan kembali, segala sesuatu jang telah direntjanakan 
pada tahun jang lewat itu :telah berlaku dengan lantjar ataukah 

| tidak. , 
Djika memang telah berlaku 

dengan baik serta lantjar, mere 
ka meneliti pula adakah sudah 
sempurna ataukah belum, dan 
djika tidak berlaku dengan sem 
purna sebagaimana jang telah di 
rentjanakan, mereka menjelidiki 
dengan teliti pula tentang sebab 
sebabnja, Selandjutnja dalami pa 
da. itu, ' mereka memperhatikan 
pula -pengalaman2 jang telah 
lampau untuk Siperingati dengan 
seksama, dan mengadakan 'ren 
tjana jang lebih konkrit untuk 
masa depan, tahun jang datang. 
Dengan demikian, segala sesuatu 

dengan teratur, dan jang mereka 
usahakan "berlaku" dengan 
Djadi, singkatnja bagi bangsa2 
jang telah madju itu, ditentang 
segala sesuatu jang dikeryjakan 
itu pada setiap tahunnja diperha 
tikan benar-benar tentang ,,laba” 
atau ,,rugi”-nja, ,,untung” atau 
.malang”-nja, tidak main seram 
pangan. 

Pimpinan Islam. 

Menurut pimpinan Islam, bagi 
tiap2 orang jg mengaku telah meng 
ikut “agama Islam diberi pimpinan 
supaja pada setiap saat, pada tiap2 
hari dan malam mengadakan ,,ma- 
ragabah” (penelitian) dan ,,muhasa- 
bah” (perhitungan) atas segala se- 

suatu jg dikerdjakan.. Djadi bukan 
hanja pada tiap2 tahun. 

Salah seorang pudjangga Islam 

zaman dahulu ada jg berkata, jg ar 
tinja sebagai jg tertera diatas' itu, 
ig maksudnja supaja  tiap2 orang 
mengadakan ,,perhitungan” jg tepat 
terhadap segala sesuatu jg telah di 

kerdjakan, sebelum terhadap dirinja 
masing2 itu diadakan perhitungan 
kelak pada hari kemudian.  Pimpi- 
nan jg sebaik dan sepenting itu, 'oleh 
ummat Islam zaman dahulu ' me- 
mang sungguh2 diperhatikan. “Dgn 
demikian, tentu sadja mereka pada 
masa ity dapat mentjapai kemadju- 
an jg pesat sekali, kemadjuan di se- 

achiratan. Tentang ini buku2 sedja- 

rah masih tjukup mendjadi saksi. 
Berhubung dengan itu, bagi 

ummat Islam dewasa ini, adakah 
sudah mengadakan ,,muragabah” 
dan ,,muhasabah” tentang segala 
sesuatu jang telah mereka kerdja 
kan, sebagaimana jang pernah di 

'kerdjakan oleh para leluhur kita 
pada masa ke-emasannja dahulu? 
Adakah biasa mengadakan perhi 
tungan jang tepat pada setiap 
tahunnja ditentang segala sesuatu 
jang “diusahakan ? 

Tentang pertanjaan ini penulis 
tidak mengharapkan  djawaban, 
tetapi tjukup bagi kita masing2 
mengadakan perhitungan sendiri 
sendiri, meraba atau meneliti diri 
sendiri. Andai kata ummat Islam 
dewasa ini benar2 telah beragama 
Islam, sungguh2 biasa mengada 
kan penelitian dan perhitungan 
atas diri masing2 dalam menger 
djakan tugas kewadjibannja da 
lam Islam, kiranja kita masing2 
tidak akan mengalami keadaan 
seperti jang kini sedang kita 
alami ini. 

Djangan terburu ber- 
bangga. 

Biasanja kebanjakan dari anta 
ra kita (ummat Isiam) dewasa ini 
hanja suka berbangga, berbangga 
dengan tidak mengingat apa jang 
'kita banggakan. Dari antara kita 
suka berbangga lantaran  hanja 
membatja sedjarah, tetapi kita 
tidak suka mengisi sedjarah. Kita 
biasa membanggakan kebesaran 
jang pernah diperoleh para lelu- 
hur kita, tetapi kita tidak suka 
mengikuti djedjak dan langkah 
mereka. Para leluhur kita pada 
masa ke-emasan Islam memper 
oleh kebesaran dan kemuliaan 'jg 
gilang gemilang, bukan hanja de 
ngan do'a2 sadja, bukan hanja 
dengan batja wirid2 sadja dan 

kan oleh kebanjakan dari antara 
kita, tetapi dengan amal perbua 
tan jang njata, amal jang disertai 
dengan penelitian dan  perhitu- 
Ingan jang tepat. Adakah jang di 
amalkan itu sesuai dengan pim 
pinan TUHAN dan tuntunan 
RasulNja ataukah tidak? Dan 
adakah jang telah dikerdjakan 
pada setiap saat, setiap waktu 
dan setiap harinja dapat berguna 
basi masiarakat ataukah tidak ? 
Dalam Al OGur'an — sebagai pedo 

man sutji ummat Islam tidak 
ada seajatpun jg memerintahkan ke 
pada para pengikut Islam  supaja 
berbangga, supaja  membusungkan 
dada lantaran ini dan itunja, tetapi 
dalam beberapa ratus ajat membe- 
ri pimpinan kepada ummat manu- 
Sia supaja ber'amal, bekerdja dan 
berusaha menurut peraturan? jg te- 
lah ditentukan oleh TUHAN, dan 
supaja berlomba-lomba  mengedjar 

kebaikan. Kebaikan jg berguna utk 
diri tiap2 pribadinja, dan kebaikan 
untuk. pergaulan hidup bersama, 
Mitsalnja, tiap2 orang Islam di pe- 
rintah oleh TUHAN supaja pada 
setiap harinja mengerdjakan sem- 
bahjang lima waktu, tetapi disam- 
ping perintah itu ada pula suatu ps 
rintah supaja mereka memikirkan 
orang jg tengah dirundung malang, 
memperhatikan nasib para orang jg 
sedang menderita sengsara, jalah 
mereka jg biasa disebut fakir, mis- 
kin-dan anak2 jatim. Demikianlah 
/kalau kita masing2 suka kembali ke 
pada pimpinan Al Our'an, jg pernah 
dipraktekkan oleh para leluhur' kita 
dahulu, 
Berhubung dengan itu, djalan jg 

baik serta selamat bagi kita, hendak 
nja dari tahun ke tahun dan dari ma   

| 
sa ke masa, kita masing2 mengada- 
ken perhitungan jg tepat, kalau ki- 
ta akan mengetahui laba dan rugi 

  

jang mereka kerdjakan berdjalan | 

rapi. | 

sebagainja jang kini biasa di-amal | 

  

ANGKAT BESI: DOUG HEP. 
BURN DJUARA DUNIA 

KELAS BERAT. 

Doug Hepburn dari Kanada 
"telah merebut kedjuaraan dunia 
untuk kelas berat pada pertandi- 
ngan2 kedjuaraan dunia angkat 
besi jang dilangsungkan di Stock- 
holm, dengan djumlah angkatan 
467.5 kg. : $ 

John Davis dari Amerika Seri- 
kat mendjadi nomor dua dengan 
'totaal 457.5 kg. 

PERTEMUAN OLYMPIADE 
»MACCABIAH” AKAN Di- 
ADAKAN DI ISRAEL. 

kan olahraga nasional Indonesia 
PON III di Medan, mulai dari tang 
gal 20 hingga tanggal 29 September 
di ibu kota Israel, Tel Aviv 'akan 
diadakan djuga pertemuan olahraga 
jang diberi nama “Maccabiah” Ga- 
mes. Mengenai ”Maccabiah” Olym- 
piade itu, UP mengabarkan, bahwa 
lebih kurang 1000 atlit dari 30 :ne- 
3ara akan serta ambil bagian. Israel 

sebagai tuan rumah akan keluar de- 
agan lebih kurang 300 atlit. 

Menurut berita UP itu, perte- 
muan olahraga "Maccabiah” terse- 
but meliputi djenis2 olahraga bere- 
nang, basket, volley, “handball, se- 
pakbola, tindju, gulat angkat besi 
senam, tennis, hockey, anggar, me- 

nembak, balapan sepeda dan lain2. 
Suatu perkampungan untuk mem- 

berikan penginapan bagi para atlit 
akan didirikan. Sebagian besar dari 
pertandingan2 itu akan diadakan 
distadion  Ramat Gan ekat Tel 
Aviv. Stadion tersebut adalah jang 
terbesar di Asia Tengah dan didiri- 
kan dalam tahun 1950 serta dapat 
membrikan tempat kepada lebih ku 

gala lapangan, baik jg mengenai kelrang - 80.000 penonton. . Dalam 
duniaan maupun jg mengenai  ke-| Olympiade ”Maccabiah” “ nanti, 
duniaan maupun jg #nengenai ke-| Amerika akan mengirimkan suatu 

regu jang terdiri dari 100 orang 
atlit. 

Gadjah Dan 

Beruang 
Didalam Sidang Ie PR, 

. Surakarta. 
(Oleh: Wartawan Sendiri) 

SOAL PEMBELIAN binatang- 
binatang bagi Sriwedari oleh Pe- 
merintah Kota Surakarta telah 
mendjadi pembitjaraan ramai da 
lam sidang DPRDS Kota Besar 
Surakarta jang dilangsungkan ma 
lem Selasa jl. digedung Balaiko- 
ta Surakarta. Dalam sidang terse 
but a.l. telah dibitjarakan usul 
anggota M. G. Pane cs. jang telah 
meminta pertanggungan djawab 
kepada Pemerintah mengenai se- 
kitar pembelian binatang2 bagi 
Sriwedari. 

Dalam pendjelasannja M. G. 
Pane menerangkan a.l. bahwa pa 
da tgl. 7 April 1953 Kantor Sri- 
wedari telah membajar Rp. 16.500 
kepada seorang bernama Siauw 
Kiem Kiok dari Bandung, untuk 
pembelian: 1 ekor gadjah seharga 
Rp. 7.500, 2 ekor beruang dan 2 
ekor siamang dengan harga. Rp. 
7.500, dan 1 ekor burung fasant 
dengan harga Rp. 1.500. 

Pada tgl. 8 Djuni oleh sipen- 
djual telah dikirim sedjumlah bi 
natang2, tetapi ternjata tidak tjo 
tiok dengan binatang2 jang telah 
dibeli menuru tersebut diatas, se- 
dang harganja lebih dari uang jg 
telah dibaiarkan itu. ' Binatang2 
ialah: 1 ekor tapir dengan harga 
Rp. 7.500, 5 ekor beruang 
dengan harga Rp. 9.000, 1 ekor 
harimau dengan harga Rp. 7.500, 

LL ekor burung fasant dengan har 
ga Rp. 1.500, dan seekor kidjang 

|dengan harga Rp». 550, mendjadi 
selurubnja Rp. 25.050. 

  
Berhubung dengan kekurangan 

itu, maka pada tgl. 11 Djuni 1953 
Kepala - Biro Kontrolir Balai Kota 
telah memerintahkan kepada Kepa- 
la Kantor Sriwedari untuk menge- 
luarkan uang sebanjak Rp 9.550, se 
bagai tambahan uang pembajaran 
jg pertama. Pembelian setjara itu 
oleh pengusul dipandang tidak se- 
wadjarnja dan menjalahi peraturan2 
jg ada, karenanja ia minta pertang- 
gungan djawab kepada Pemerintah. 
Dalam ' djawabannja kepada si- 

dang, Ketua DPD Moh. Saleh a.l. 
menerangkan, pembelian 'setjara de- 
mikian memang menjalahi peratu- 
ran jg ada, karena Pemerintah: tidak 
/belum mengeluarkan mandat me- 
ngenai pengeluaran uang jg pertama 
sebanjak Rp 16.500, dan. Pemerin- 
tahpun tidak, memberikan idzin ke- 
pada Kepala Biro Kontrolir untuk 
membajarkan uang kekurangan se- 
banjak Rp 9.550, 

Setelah mengetahui kedjadian itu. 
Pemerintah segera bertindak kepada 
jang salah. Kepada Kantor Sriwedari 
telah diberikan hukuman admini- 
stratief, sedang kepada Kepala Biro 
Kontrolir telah disampaikan  per- 
ingatan semestinja. Mengenai pem- 
belian itu kedua pihak jg bersang- 
kutan telah mengakui kesalahannja. 

Sesudah ramai diadakan pemanda- 
ngan umum, 
memberi tugas kepada Seksi T DPR 
DS untuk mempersiapkan peraturan? 
jang berhubungan 
daerah. 

ma ki 
Aa 

kita, kemadjuan dan kemunduran 
kita, sebagaimana jg dimaksud Oleh 
kata pudjangga tsb diatas: »Perhi- 
tungkanlah dirimu sebelum kamu di 
perhitungkan,”! 

  

Berbarengan waktunja dengan pe 

sidang — memutuskan: ' 

dengn keuangan “ 
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“ kepada devisen Indonesia jang besar 

  

: palem 

— rim jang: berkepala - Demokrasi 
ngjue epala Republik Demo 

Sanggung djawabnja 

Haa     

   
. 3 Peluru Jang 

“|. Dikemudikan 

    .selandjutnja mentja- | 
a keseimbangan anta- 
perusahaannja kepada 

ia dan keuntungan | 
tjil bagi pemegang? 

        

    

  

     

  

' menghasilkan 15.900 ton ka- 
ret dan 3.100 ton minjak dan bidji 

telah memberi pekerdjaan se| 
tjara besar-besaran dan sumbangan 

jang dimaksud adalah petani 
daripada harga Thasitnja. 

    

sekali. $ 
Padjak jang ditarik oleh Pemerin- 

th Indonesia hampir berdjujnlah 
152 djuta sterling, sedangkan keun- 
tungan bagi para pemegang “saham 
berdjumlah 150.000 sterling. 

kah2 exact jang hendak di ambil 
tidak dapat mempengaruhi harga 
ran dan permintaan, 
sar seperti Amerika. 

Titikberat jang diletakkan pa- 
da sektor industri itu tidak boleh 
berarti bahwa perkembangan in- 
dustri kurang diperhatikan. Dji- 
ka kita hendak memadjukan pro- 
'duksi bahan makanan dan hasil 
tanaman2 perdagangan, haruslah 
kepada produsen itu diberikan 
kemungkinan untuk membelikan 
uang jang diperolehnja itu kepa- 
da barang2. Barang? itu adalah 

re- | Parang jang diperlukan untuk me 
o landjutkan usahanja, dan seterus- 

aja djuga barang? 
Kebutuhan itu hanja dapat dipe- 
|auhi apabila ada barang, baik kan oleh penanaman modal asing fiang berasal dari import maupun dalam hal mempertinggi tingkat hi-"jang dibuat didalam negeri sen- dup dan betapa kosong dan meru- diri. : 

saknja pendapat, bahwa  daripada- Melihat buruknja kedudukan nja | mungkin terus berlangsung neratja pembajaran kita tidak be suatu perbudakan ekonomi. sar kemungkinannja bahwa dari 

Djatuhnja harga karet m ntjam 
kesempatan bekerdja jang” begitu se 
dikit. Hasit tahun 1953 ini tidak 
akan lebih baik dari pada tahun 
1951. Adalah djelas, bahwa -hari 
kemudian Indonesia sebagai negara 
merdeka dan kesedjahteraan pendu- | 
duknja akan tergantung dari se- 
mangat kebangsaan jang tinggi dan 
ketjerdasan pemimpin2nja jang ' di- 
miliki Indonesia dan jang menginsa- 

fi kesilieke Balis — dihadapi Indone 
sia djauh lebih baik daripada jan 
diduga oleh dunia luar. Pemimpin2 
muda ini mengetahui sedikit tentang 
perananan jang ' mungkin didjalan- 

   
konsumpsi.   

  

Keadaan Buruh Di Djerman 
tipb ii it Ig aan 83 : Timur Lebih Baik Dari P1 na Tenan gi & 

: Djerman Barat 
- Djerman-Timur Benteng Perdamaian : 

Tulis Seorang Wartawan Russia 
SURATKABAR : muat karangan A. Tama- 

Djerman (Timur): ben- 
, pentjinta damai Djerman”. Tamarin tulis, bahwa pa- da waktu ini Djerman sedang mengalami babak jang paling besar 

dalam sedjarahnja. Menurut Tamarin, kaum 
nasional jang bersekutu dengan Adanauer (PM Djerman Barat) sedang melakukan politik jang dimaksudkan su- 

paja Djerman tetap terpetjah 

SOVJET ,.Trud” 

: jah, su paja militerisme dan fasisme ba- 
ngun kembali dan untuk robah Djerman Barat mendjadi sarang 

agresi baru. Politik sematjam ini membahajakan hidupnja Djer- 
maan sebagai negara jang bersatu dan merdeka, kata pengarang 

253 2x3 EH T Mengenai Dierman Timur, Tama 4 NegaraSkan- 
rin tulis bahwa negara ini melaku-| - 2 5. & kan peranan jg Juar biasa mulianja 
'dan penting sekali artinja bagi se-| dinavia 
diarah, dalam mendjamin perdamai-| Sokong Masuknja RRT 
an di Eropa dan membina negara Dal PBB 
Djerman jg bersatu, tjinta damai alam 
dan demokratis. Djerman Timur ben PARA menteri 
Ta patriot Ke an memper- 

angkan perdamaian dan persatuan 
Djerman. Moana bahwa se- 
pera sesudah achir perang, di Djer- 
man Timur telah ditindas untuk se- 
lama2nja dasar2 ekonomi daripada 
kaum monopoli dan “Junkertum” 
dan militerisme dan faisisme. Menu | 
rut pengarang tadi, jg sekarang ber 
kuasa di' Djerman Timur ialah kaum 
deakkras, f , 

luar negeri 
Swedia, Denmark, Norwegia dan 
Islandia malam Rebo mengeluar 
kan sebuah komunike, jang me 
njatakan harapan agar  supaja 
RRT tidak lama lagi diterima 
mendjadi anggota PBB. Komuni 
ke tadi menjatakan seterusnja, 
bahwa para menteri tadi telah 
memperkuat maksud mereka utk. 
membantu usaha supaja perleta 
kan sendjata jang telah tertjapai 
di Korea itu raga an 
perdamaian jang kekal. 

. Mereka berharap - bahwa hal 
'ini akan berhasilkan diwakilinja 

bahwa "didalam waktu singkat sadja| RRT dalam PBB. 
Republik Demokrasi Djerman telah | mereka ambil keputusan untuk 
banjak madjunja dilapangan ekono-| menjokong — pentjalonan Norwe- 
mi nasional dan memperbaiki taraf | gia sebagai pengganti Swedia da- 
hidup seluruh rakjat”, Dalam tahunjtam Dewan Sosial dan Ekonomi 
i., hasil industri djumlahnja 5779 (PBB: Islandia dalam konperensi 
lebih besar djika dibandingkan de- | ini diwakili oleh seorang - wakil 
ingan tingkatan tahun 1936. Dalam ' dari kementerian luar negeri. 1954 dan 1955, produksi industri se (Antara). luruhnja akan naik 796 rata2. Pro- 
Guksi alat produksi "akan naik 596, 

1 papa. mn konsumen akan naik 

$ R4 

Persentase kensikan 
—u 5 uksi. tk 5.ik 

Seterusnja pengarang tadi 'menge- 
mukakan angka? jang membuktikan 

  

    

  

' LAND DIBITJARAKAN. 2   T n “tulis: abdi sbnrati dil - Hari Senen telah Pn Ke 
Djerman Timur lebih baik : ibnja' an dengan pesawat terbang w 
dara At Sena aan Bas ra : |dari Nederland Mr. L. de Block, 

Kata Tamarin seterusnja, "jang Wakil Thesaurier Djenderal dan J. 
luar biang penting ba te kemal AA. 'Timmermans, adjun Direktur 
djuan selandjutnja dari ckonomi na- | dari Directorat Djenderal untuk hu 
sional Republik Demokrasi Djerman bungan ekonomi. Luar Negeri  Be- 
dan: kesedjahteraan rakjatnja, ialah Janda. Demikian pengumuman bag. 
pertolongan jang bersifat : persauda- penerangan . Komissariat Agung Be- 
raan itu jang diperolehnja dari Sov-/ landa di Djakarta. Bersama2 dgn. 
jet Uni”. Antara-Tass) Kas, “panggauta2 staf Kommisariat Agung 

pena ba 0 Belanda kedua ahli bangsa Belanda 

  

litu akan mengadakan pembitjaraan2| 
Li De EN dengan pembesar2 Indonesia menge 

Langkah F Pertama Ss soal2 keuangan, terutama ' ten- 
|tang transfer uang ke" Nederland. 

Djepang 

    

   
      

     

Pemerintah YoMidt Mar Dj: 
pang telah men an memper- gunakan . 890.000.000 Yen dari 
Anggaran Belandja Djep Ng UN-| — Lagi-lagi pihak grombolan tuk ' membuat pesawat2 - udara di Djawa Barat mengalami keka- 
model Pa Cab” Titans lahan. Menurut laporan sa 
uang itu Pemerintah epang bulan Agustus jl. pihak grombo- 
membeli hak2 patent membikin |.» kekifangan : bantar seba- 
pesawat udara, termasuk pula | niak 40 orang jang tewas, karena: 
pembikinan pesawat2 udara jet, menghadapi pihak alat-alat ke- 
dari 4 perusahaan pesawat udara kuasaan negara didaerah gunung 
Amerika Serikat. Le Aa Tiiremai (Tjirebon). ' Selain itu 

| An we, 198 orang anggota grombolan bisa 
MENZIES  MENJANGKAL. 'ditawan dengan — sendjatanja. — 
Perdana menteri Australia, Ro karena pertentangan paham me- 

bert Menyries, hari Rebo katakan, | ngenai interpretasi putusan P.4 
berita jang menjatakan ' bahwa (Pusat jang mengikat antara peng- 
Australia bermaksud hendak men'jusaha- pabrik gula Asem bagus 
devaluasikan . pound-nja. adalah |ian S.B.G. maka pada tg. 1 Sep- 
tidak | beralasan. . Australia tak (tember ji pengusaha dan perigu- 
pernah mempertimbangkari “un-|rus SBG dipanggil oleh P.4Pu: 
tuk mendeyaluasikan  poundnja, Isat. Berhubung pertentangan pa- 
kata Menrzies, 3 

  
"ham itu produksi gula tidak se- 

jang lemah perekonomiannja j 
Yetapi ini tidak boleh disertai oleh 

Sebab, maksudnja adalah untuk memperbaiki neratja perdagangan dan neratja 
Sampai sekarang belum diketahui lang- 

pembajaran dengan tindakan2 jang mendorong eksport. 
untuk mempertinggi eksport itu. Sudah njata, bahwa Indonesia 

dan harga hasi!2 eksport 

Selandjutnja 

SOAL TRANSFER KE NEDER- 

  

Inggeris kani giat ment 

Pada gambar: sebuah 

iannja itu, 

pasar dunia. Soal itu adalah soal 

import akan mengalir lebih ba- 
njak barang dari sekarang. Maka 
persediaan barang untuk kon- 

ruslah ditjari dengan djalan mem 
pertinggi dalam negeri. 
Ini akan berarti bahwa barang2 
import akan harus terdiri untuk 
sebagian besar daripada -barang2 
modal dan bahan2 industri. Da- 
lam hubungan pendorongan eks- 
port dengan sendirinja kita sam- 
pai kembali kepada lapangan 
agraris. , 

Konp. gula di London. 
Salah satu konperensi jang ter- 

penting mengenai salah satu bahan 
eksport Indonesia baru? sadja ber- 
achir. Jang kita maksud adalah kon 
perensi gula di London, jang meng- 
hasilkan suatu putusan jang sangat 
merugikan bagi Indonesia. Menurut 
kabar, Indonesia" telah bermaksud 
untuk tidak menandatangani perdjan 
djian baru mengenai soal itu. Dalam 
konperensi itu delegasi Indonesia 
mendapat tugas jang berat sekali, 
jaitu mempertahankan guotum se- 
djuta ton setahun jang dimilikinja 
dalam masa sebelum perang itu. 

Kerusakan Industri gula. 
Adalah sesuatu jang umum dike- 

tahui, bahwa industri gula disini te- 
lah menderita kerusakan jang berat 
sekali dimasa perang dan dalam ta- 
hun2 berikutnja. Banjak paberik2 
jang rusak, dan kapasitet produksi- 
nja mundur. Tetapi ini bukanlah 
(berarti, bahwa perbaikan industri 
itu sudah tidak mungkin lagi. 

Ditahun2 belakangan ini telah 
timbul berbagai kesulitan jang meng 
halang2i rehabilitasi produksi gula 
itu. Tetapi lambat laun dan setjara 
tetap maka mulai bergeraklah kem- 
bali produksi disektor tsb., dan 
djumlah 'areal jang ditanami tebu 
dan djumlah paberik2 jang bekerdja 

(telah bertambah besar. Dalam soal 
itu telah dimasukkan satu faktor 
baru, jaitu  bertambahnja penana- 
man tebu oleh rakjat.  Diberbagai 
daerah petani tidak lagi menjewa- 
kan tanah kepada 'paberik, akan 
tetapi mereka tanam sendiri tebu. 
Ongkos2 untuk penanaman itu un 

Ituk sebagian dipikul oleh Djawatan 
| Pertanian. Ini adalah suatu hal jang 
biasa, karena djuga perusahaan? gu 

Ia jang besar selalu harus ambil kre 
dit2 panen. Untuk tani sendiri pero 
bahan tjara penanaman tebu itu ber 
arti penambahan pendapatan. De. 
ngan memperbaiki sistem transport 
maka ongkos2 pengangkutan dapat 
diturunkan, dan inipun adalah suatu 

tebu jang bebas, karena dia dibajar 
oleh paberik pada saat menjerahkan 
nja tebu kepada paberik. Semua 
ongkos2 sampai kepaberik djadinja 
dipikul oleh petani. Politik gula ba 
ru itu kelihatannja akan memberi- 
kan hasil baik, dan dalam  tahun2 
i-a.d. ini diharapkan akan bertam- 
bah besar produksinja. 

S.HLS. tjukup baik. 
Menurur beberapa pentndjau, pro 

duksi gula dinegeri ini. dapat dibaik- 
kan apabila Indonesia meninggalkan 
tradisi untuk selalu membuat “su- 
perieure hoofdsuiker” (S.EL.S.) jang 
kwalitetnja tinggi itu, dan berobah 
membuat ,,hoofdsuiker” (S.H.S.) jang 
toh sudah tjukup baik itu. 

Ini akan dapat menaikkan. pula 
kemungkinan mengeksport  kebebe- 
rapa negeri, jang lebih suka membe 
li kwalitet gula ig. kurang mengan- 
dung gula, karena mereka hendak 
melakukan raffinage dinegerinja sen 
diri. Djadi ini adalah suatu kemung 
kinan untuk memperluas eksport 
gula kita. " 

Putusan London - menge- 
tjewakan. 

Putusan konperensi gula di Lon- 
don untuk menolak tuntutan Indo- 
nesia supaja mendapat guotumnja 
sebelum perang dan hanja memberi 
nja guotum sebesar 250.000 ton itu 
adalah mengetjewakan 'sekali. Orang   tidak boleh hanja melihat kapasitet 

perti jang diharapkan. — Untuk 
mempereratkan perhubungan be- 
"sok tg. 5 September jad. dutabe- 
sar Sailan ditunggu  kedatangan- 
nja di Surabaja, Ia akan menga- 
'dakan pertemuan perkenalan de- 
ngan para pembesar dan wakil- 
wakil golongan. — Guna memba 
ngunkan semangat. gotongrojong 
diantara orang-orang Indonesia 
jang berasal dari Atjeh baru-baru 
ini di Djakarta telah diadakan 
reorganisasi dari Taman Iskandar 
Muda. Pun dalam ' rapatnja ba- 
ru-baru ini telah dapat dibentuk 
pengurus baru jang diketuai oleh 
sdr. Abubakar Ibrahim. — Mr. 
(Gorsen, seorang 'pengatjara di   Medan jang melakukan perbua- 

   giat joba peluru2 jang bisa dikemudikan: Diantaranja ditjoba peluru2: jang dapat dilantjarkan dari sebuah pesawat terbang. 

"demikian itu akan mempunjai 

hal jang penting sekali bagi penanam 

peluru jang dapat dikemudikan sedang “ditembak- 
kan dari sebuah pesawat Meteor. 

«| Garuslah K itaTurunkan Kwalitet Gula? 
(Butusan Konperensi Gula Internasional Sangat Mengetje- 

a wakan Bagi Indonesia 3 et ap 
Oleh : Pembantu Ekonomi MU UT un 

Panen antara tahun Tode7| sek PD DALAM BAB EKONOMI-KEUANGAN 

« & 

( daripada kete rangan pemerintah titikberat dile keharusan memadjukan pertanian. Produsen disektor agraria, dan disini chususnja 
harus mendapat bagian jane lebih 

kenaikan harga2, sebab ini akan 
memperbaiki kedudukan persai- 

perimbangan antara penawa- | Indonesia ditetapkan oleh beberapa konsumen be- 

eksport jang sekarang sadja, melain- 
kan harus pula membuka mata kita 

.terhadap kemungkinan2 dimasa de sumpsi untuk sebagian besar ha- pan. Indonesia telah menderita kern 
sakan jang berat sekali semasa pe- 
rang, dan dari kerusakan? itu sebe- 
narnja bebrapa negeri sudah mena 
rik keuntungan dengan memperluas 
kekuatan produksinja, jang kini di 
pergunakan sebagai dasar untuk me 
nuntut guotum jang lebih besar da 
ripada sebelum perang. Dengan per 

| kembangan lebih Iandjut konsumpsi 
gula dengan sendirinja akan naik 
pula. 
sebagaimana djuga halnja di In- 
donesia sendiri. Tetapi eksport akan 
tetap perlu untuk mendapat devisen 
guna membeajai import kita. Karena 
itu - adalah mengetjewakan sekali, 
bahwa konperensi gula ini 'mengha- 
langi suatu negara, jang belum dju- 
ga sampai dapat mengatasi kapasi- 
tet produksinja sebelum perang se- 
bagai akibat kerusakan?nja dimasa 
perang 'itu, untuk berkembang lebih 
djauh ketingkat produksinja jang nor 
mal. - 

Sekarang ini perkembangan jang 
pe- 

ngaruh jang lebih mendalam  dari- 
pada sebelum perang, “karena seka- 
rang ini sipetani diberbagi daerah 
telah mendjadi pengusaha merdeka. 
Setelah konperensi gula di London 
itu telah merupakan suatu kegaga- 
lan djika dilihat dari segi kepenti- 
ngan Indonesia, adalah menarik un- 
tuk mengikuti perkembangan politik 
eksport gula selandjutnja. 5 

Export Djuli naik. 

lah menarik perhatian, bahwa 
angka2 bulan Djuli mem erlihat 
kan kenaikan djika dibanding de 
ngan angka2 dalam enam bulan 
sebelumnja,  Tendens kenaikan 
harga daripada 
akan merupakan dorongan lagi 
bagi kaum eksportur, 

Baik dalam volume maupun 
dalam harga maka eksport bulan 
Djuli melebihi bulan2 sebelum 
nja. Hal ini berlaku baik untuk 
angka jang meliputi minjak tanah 
maupun jg tanpa minjak tanah, 
Untuk sebagian, kenaikan itu ada 
lah berkat 
eksport karet. 
Dengan 73.000 ton maka 

ngan perdagangan luar negeri 
mungkin akan dapat 

perdagangan. Sulit sekali 

adalah meramalkan sudut 

mundurnja djumlah 

kan kekurangan didalam 
perdagangan. Bertentangan 

terima dengan tjukup reserve, 

Pusat Urusan Eksport, 
Perkembangan 

industri dalam negeri. 
Sajang kita tidak 

dikatakan, bahwa kenaikan 
rus ada, melihat kenjataan,   

  tan djahat dan sudah  didjatuhi 

   
hukuman oleh pengadilan kabar- 

dari Indonesia. nja akan diusir 
— Selama 40 menit” ketjamatan 
belum lama berselang diserang 
oleh angin taufan jang mengaki- 
batkan kerugian pada penduduk. 
Beberapa rumah “tumbang dan 
miring, sehingga penduduk tidak 
bisa menempati rumahnja lagi. 

— Lebih dari 75.000 bingkisan 
makanan dari Amerika Serikat 
pada 'hari“Senin jl. telah dibagi- 
bagikan . pada penduduk  Djer- 
man Timur. Kiriman tersebut di 
dasarkan atas maksud memberi 
pertolongan pada rakjat Djerman 
Timur. — "Perhubungan antara 
Jugoslavia dan Italia rupa-rupa- 
nja sukar diperbaiki, Ini dibukti- 

Komunis di Indo China. 

Ditegaskannja, bahwa persetudju- 
an perletakan sendjata di Korea, se- 
kalipun membawa penjelesaian poli- 
tik, tidak - mengachiri kekuatiran 

dapat membawa akibat2 jang hebat 
Indo China sadja, demikian -Dulles, 

IDulles Peringatkan RRT 
Djangan Tjampur-Tangan Di Indo-China | 

    

MENTERI LUAR Naa Kan . John Foster Dulles, 
hari Rebo memperingatkan RR! “supaja djangan mengiri im pasu- 
kan2 ke Indo China, karena perbuatan itu dapat menimbulkan 
konflik di seluruh Timur Djauh. Dalam pidato di konvensi Le- 
giun Amer'ka di St. Louis, selandjutnja dikatakan oleh Dulles, 
bahwa RRT kini memberi latihan dan perlengkapan kepada kaum 

RRT harus insjaf, bahwa agressi ke-2 
, jang tak dapat dibatasi di 

itu tidak akan memungkinkan agres- 
si baru terhadap Korea, 
Dulles. 

demikian 

Setelah itu Dulles menjebut2 per- 

  

   

    

Segala tenaga polisi jang ada di Biarritz, sebuah tempat pe- mandaian  dipesisir — barat-daja Perantiis, hari Selasa dikerahkan un tuk berdjaga-diaga, sesudah tersiar kabar bahwa pekerdja2 dart ko ta industri Tarbes malam Rabunja akan "menjerlsu”  Biarritz, “sex 
bagai protes terhadap suatu pesta jang fantastis ingwahnja, jang di: adakan oleh miljuner Marguis' de Couvas, 4009 anggota kepolisian 
di Biarritz akan melindungi tumu2 miljuner tadi jang akan mema: 
kai barang2 hiasan intan-permata. jang sungguh tidak sedikit hara 
ganja. "Ball” tadi diadakan di” country cluh Chiberta” “dan menu- 
rut perkiraan, pesta ini memakan beaja 60.000.000 frane (kiraskira 
60.000 poundsterling). : j , 

Ada alasan lain pula mengapa Polisi berdjaga2: pentjuri in 
tan-permata Dante Spada,. jang 3 tahun XL "berhasil men 22ondol 
barang2 perhiasan dari hotel? di Biarritz, "telah meloloskan diri da 
ri pendjara di Monaco, dan sampai sekarang ia belum didapatkan" kembali. 

Tea 

yo Kalau Miljuner Berpesta — 

Amerika di Pasifik Barat. 
Kemudian Dulles menerangkan, 

bahwa perdjandjian keamanan anta- 
ra Amerika dan Korea Selatan jang 
diusulkan itu adalah langkah lainnja 

njataan 16 negara, jang menegaskan 

bahwa suatu pelanggaran terhadap 
persetudjuan perletakan sendjata da- 

pat mengakibatkan permusuhan jang 
tidak terdjadi di Korea sadja. Djika 

    
Gedung Baru Universiteit 

tah, mahasiswa dan para 

Dilapangan eksport umum ada 

beberapa bahan: 

kenaikan didalam: 

bulan 
Djuli memang adalah bulan rekord. 
Eksport karet rakjat adalah 15.000 
ton diatas bulan sebelumnja, dan ka- 
ret perkebunan “eksport naik 7.000 
ton. Termasuk minjak tanah, harga 
barang2 eksport adalah Rp. 5,2 mil 
liard. Tanpa minjak tanah angka itu 
mendjadi Rp. 4 milliard. Perbaikan 
disektor eksport, ditambah dengan 
perhatian jang makin besar “dilapa- 

itu 
memberikan 

perbaikan jang besar kepada neratja 
untuk 

memberikan ramalan jang tepat me- 
ngenai soal itu. Jang lebih ' mudah 

Y import, 
jang terang akan turun djika dilihat 

izin devisen 
jang dikeluarkan. Hal ini akan mene 

neratja 
dengan 

ramalan mengenai import itu, tiap 
ramalan mengenai eksport harus di 

ka- 
rena didalam angka2 eksport jang di 
realisir sebagaimana jang dikumpul 
kan oleh Kantor Statistik itu masih 
dimasukkan dalam ichtisar2 Kantor 

perdagangan luar 
negri dan perkembangan harga2 da- 
ri berbagai barang didalam negeri 
mungkin dapat mengurangkan teka- 
nan inflatoir jang disebabkan oleh 
kekurangan anggaran belandja. Ini 
diperkuat oleh tumbuhnja: produksi 

tjukup angka2 
untuk membuktikannja. Hanja dapat 

itu ha- 
, bahwa 

dalam tahun2 belakangan ini besar -. maan 

dalam perkembangan sistim  ke- 
amanan di Pasifik. Perdjandjian itu! 
akan memperlengkapi perdjandjian2 
jang dirundingkan dalam tahun 195 L| 
dengan Philipina, Australia, New 
Zealand dan Djepang. Perdjandjian 

Libu ran Mu- 
sim Pamas 

. F 

Di RRT 
BERDJUTA2 ANAK2 seko- 

guru 
di RRT baru sadja mengadakan 
liburan musim panas jang paling 
gembira selama mereka hidup. 
Kini telah masuk sekolah lagi 
Ik. 55 djuta anak2 sekolah ren- 
dah seluruh RRT dengan badan 
sehat dan kuat. Tiap fasilitet. un- 
tuk bepergian dan bermain dibe- 
rikan oleh kementerian pendidi- 
kan, serekat2 sekerdja dan orga- 
nisasi2 pemuda di musim panas 
baru2 ini. Beribu2 diantara me- 
reka selama hari libur itu mele- 
paskan lelahnia di pantai2 de- 
ngan berenang, berlajar dan me- 
mantjing. 

Banjak diantara mereka mendiri- 
kan tenda2, terutama anak2 laki2 
dan perempuan dari sekolah perta- 
ma. Lain2-nja mengadakan perdja- 

lanan melihat2 tempat2 jang berse- 
djarah, pemandangan2 jang elok, 
kota2 besar dan tempat? jang indah. 
Selama musim panas tadi lalulintas 
ramai dengan anak2 jang ber-vakan- 
si dari utara ke selatan dan timur 
ke barat. Banjak para mahasiswa serta 
guru2 menggunakan kesempatan itu 
untuk mengundjungi beberapa bangu 
nan2 projek raksasa serta pabrik2. 

    

  

PRODUKSI PESAWAT TER- 
BANG AMERIKA TIDAK 

DIKURANGI. 
Produksi pesawat — terbang 

Amerika Serikat tidak akan diku 
rangi, demikian diterangkan oleh 
waki presiden Richard Nixon se- 
lama diadakan pembitjaraan da- 

Amerika Serikat ditudjukan un- 
tuk lebih 'banjak menghasilkan 
pesawat2 terbang. 1 

  

MENURUT WAKIL ketua dele- 
gasi Birma pada komisi militer 4 
negeri di Bangkok, kol. Tjein 
Meung, pemerintah. ,Kuomintang “te- 
lah menjetudjui untuk tarik kembali 

kaum K 
lagi peperangan, kata Dulles, 
'mereka mengetahui, 

omunis berniat melakukan 
kini 

bahwa pepera- 
ngan tidak akan dilakukan di Korea 
sadja. 

nai djuga kepentingan Amerika 
Pasifik Barat. Menurut Dulles, Indo' 1 September. 
China kini tidak lagi 
djadjahan Perantjis 

tjis sedang mempersiapkan kemerde- 
kaan jang penuh bagi daerah itu. 
entjana kemerdekaan itu adalah se- 

suai dengan -andjuran Amerika dan 
membenarkan 
bantuan lebih besar 

R 

tjis. 

lah 

  pasukan2-nja dari Birma. Di kata- 
kannja, bahwa persetudjuan penari- 
kan kembali itu telah tertjapai tgl. | 
23 Djuni jl. oleh komisi 4 negara | 
tsb. 4 Negara tsb jalah Amerika, | 
Pemerintah — Taiwan,  Muang-Thai 
dan Birma akan menanda tangani | 
persetudjuan tsb dalam minggu ini | 
dan penarikan ' kembali sebenarnja 
akan dimulai dalam waktu 10 hari. ' 

Kol. Meung hari Selasa kembali 
dari Muang Thai. (Antara). 

  

BLOKADE EKONOMI LEM- | 
BAGA ARAB TERHADAP 

ISRAEL. 
Suatu konferensi selama se- 

minggu jang dimaksudkan untuk 
memperkuat blokade ekonomi 
negara2 lembaga Arab terhadap 
Israel telah dibuka hari Selasa di 
Amman, ibukota Jordania. Nega 
ra2 Arab menganggap, bahwa 
blokade adalah satu2nja sendjata 
mereka jang efektif dan sah ter- 
hadap Israel. Konferensi diduga 
akan | memperbintjangkan masa- 
lah2 pengiriman barang2 oleh 
Djerman kepada Israel menurut 
perdjandjian ganti kerugian anta 
ra kedua negara tersebut, 

sekali djumlah uang jang diperguna 
kan untuk mengimport barang2 mo- 
dal. 'Barang2 modal itu berarti, bah 
wa disini telah dilakukan investasi2. 
Untuk semuanja itu telah dikeluar- 
kan djumlah devisen jang bukan 
ketjil, tetapi djuga “didalam 
telah dikeluarkan uang rupiah jang 
banjak sekali untuk penempatan me 
sin2, pembikinan gedung2 “ paberik 
dsl. Apakah semuanja itu meliputi 
investasi baru ataukah hanja pem- 
baharuan sadja, bukanlah mendjadi 
soal. Investasi2 itu pada suatu saat 
akan mengakibatkan kenaikan pro- duksi. Asal: diatur dengan sebaik2- 
nja.   
  

kan dengan adanja protes Jugo- 
slavia jang dikirimkan pada Tta- 
lia belum lama berselang. — Par 
tai Neo-Nazi jang mulai berkem- 
bang di Djerman Barat kini dila- 
rang oleh pemerintah. Dasar da. 
ripada larangan “ini tidak disiar- 
kan. — Djuga Inggris akan dian- 
tjam oleh pemogokan seperti di: 
Perantjis. Ketua serikat “ buruh 
kominis Inggris kabarnja sudah 
memerirtahkan “diadakannja pe- 
mogokan diseluruh negara pada 
hari Selasa pada tg. 1 September. 
Berhubung dengan itu pemerin- 
tah Inggris dengan tergesa-gesa 
minta  diadakannja perundingan 

jang mendja-   di dasar 

negeri 

djah Tunisia 

Perang Indo-China. 
Tentang peperangan di Indo Chi- 

na, dikatakan oleh Dulles, 
perdjoangan Perantjis disana menge- 

Amerika 

bahwa 

  

DI TUNISIA. 

  

Djepang mengharap dengan 
ngat, supaja pemerintah Indone- 
sia menanda-tangani perdjandjian 

'harian tersebut pertukaran 
dapat setjara informil mengenai 
soal ini rupanja sedang dilakukan 
antara konsul djenderal Djepang 
di Djakarta, Kai, dan pemerintah 
Indonesia. (Antara). 

bahwa 

merupakan didepan gedung induk dari Uhiv ersitet 
karena Peran- 

memberi 
kepada Peran- bang, terdapat pemuka? dan pemtim 

Ipin2 rakjat, pemain2 kesenian 
Setelah menjatakan, bahwa RRT 

kini sedang melatih dan 
perlengkapan 

memberi 
kepada kaum Komu- 

nis di Indo China, Dulles selandjut- 
nja mengatakan, 
mungkinan RRT mengirimkan 
sukan2 ke Indo China, seperti telah 
terdjadi di Korea. 
memperingatkan supaja 
ngan melakukan agressi 
di Indo China, karena perbuatan ini 
dapat menimbulkan akibat2 jang he: 
bat, jang tak akan dapat dibatasi di 
Indo China sadja. (Antara-AFP-UP). 

ada ke- 

pa- 

Achirnia Dulles 
RRT 
jang ke-2 

dia- 

POLISI PRANTJIS NGAMUK 

Hari Selasa oleh polisi pendja- 
telah dibunuh 4 

orang, dilukai 2 orang dan dipen- 
djarakan 27 orang Tunisia, sete- 

Seorang polisi - pendjadjah 
Prantjis telah dibunuh dalam se- 
rangan orang2 nasionalis malam 
Selasa. Pertempuran ini terdjadi 
dekat Monastir. (Antara). 

Harapan Dje- 
pang Terhad ap 

Indonesia 
Supaja Indonesia Ratifisir 

lam kongres tahunan dari ,,Lc- Frisco 
giun- Amerika”. Nixon mengata-| HARIAN ,,MAINICHI? me- kan, bahwa anggaran belandja | ngabarkan, “bahwa pemerintah 

sa- 

j TN Frisco berhubung dengan tersiar- 
: ari nja berita, bahwa pemerintah 

KMT Akan Tarik Indonesia "tidak akan meratifisir 
Pasukannja Dari perdjandjian Frisco itu, tetapi 

5 akan mengusulkan  perdjandjian 
Birma bilateral, Selandjutnja menurut 

pen- 

Moskow Dibuka 
Russia Mempunjai 1 500009 Oran Gs 

: o 
Mahasiswa   

di | 

| Moskou untuk menjaksikan pera jaan 

PERMULAAN TAHUN 'AKADEMIS ' jang baru di So jet Uni ditjirikan dengan kedjadian jang Sangat penting. Gedung b: ru jang luas sekali dari Universi tet negara ,,)Moskou” dibuka tg Beribu2 orang berkeruraun dalam rapat dilapangan 
tersebut , Diantara mereka 

pentjipta Istana Ilmu Penge ketinggalan  rakjat ibukota 
kebudajaan Sovjet Uni. 

terdapat para peladjar, mahaguru dan 
tahuan tersebut demikian pula ti dak 

Dimimbar : jang “dihiasi - dengan ko. Ia mengatakan bahwa pemban, kain2 merah tua dan banjak kem- P P "RU nan gedung 'ini adalah bukti kehor- 
matan jang terang benderang dari 
perhatian jang besar dan terus meng 
rus dari pemerintah dan Partai Ko- 
munis Sovjet Uni “untuk senantiasa 
meningkatkan taraf hidup rakjat 
Sovjet. . baik dilapangan djasmani 
maupun rochani. 

dan 
seniman2 dan wakil2 dari Corps Di- 
plomatik. Rapat itu dibuka o'eh 
Mikhailov, Sekretaris ' dari . Korhite 
daerah Moskou dari Partai Komunis 
Sovjet Uni,. Ia selandjutnja membe- 
rikan kesempatan kepada Menteri 
Kebudajaan $ovjet Uni, Ponomaren- Kemiidian ia membentangkan ten. 

tang kemadjuan2 dilapangan kebuda 
jaan. Sovjet Uni. mempunjai 890 
buah perguruan tinggi dengan 1.500, 
000 mahasiswa.  Kebudajaan telah 
masuk, pula kepeloksok2 jang se- 
djauh2nja dari negeri Soviet. Seba- 
gai Ijontoh ia mengemukakan angka? 
tentang perkembangan perguruan 
tinggi direpublik2 nasional. 

  

PendapatBea- 
Tjukai 

Bulan Djuni Lk 400 njuta 

Kantor Besar Djawatan Bea dan 

Tjukai mengumumkan, bahwa pen- 
dapatan bruto seluruh Indonesia' se- 
mentara dari 'Djawatan Bea dan 'Tju Kini Asia Tenkah “me : NA Na k Aan 5 u kai untuk bulan Djuni 1953 berdjum buah Pnb Naat dalan Tn 
lah Rp. 399.644.798,54 dan penda: PN ANaNan Ki Gabung terdapat 
patan Straits  dollars (dari daerah, » kali lebih : an Riauw dsb.) berdjumlah $ 123.332.88: ebih banjak mahasiswa dari- 

Asia Tengah  mempunjai 
89 perguruan tinggi. 

Saka pada dim z Tsar. Achirnj Pendapatan seluruhnja ini (dalam mengutjapkan, banjak Lean 1 
djutaan rupiah) meliputi a.l. 'bea peladjaran dan pekerdjaan alam 
126,7, bea keluar biasa 1025 bed Kel “ Kemudian berbijara “Td tan 
luar umum 32,5 bea keluar tamba- pat itu Ket 3 TA 
han 54,3:  tjukai minjak tanah Saga ua dari Dewati S6vjet 
29,95 tjukai tembakau 69,3» tjukai menjusut Ketua dari Aleatorit Tp : 5 emi gula 12,2: padjak masuk 41,5 dsb. Pengetahuan Sovjet Uni, Akadernikus 

Perintjian pendapatan untuk kan- Aleksander Nesmeyanoy, ' kemudia, 
tor2 selama bulan Djuni berdjumlah Ketua dari pembangun gedung dian 
sbb. (dalam “djutaan rupiah): untuk itu Aleksei Vorotkov, dan Sar 
Tg. Priok 108,1: Semarang 19,5 Su Universitet ”Moskau”  Ivari saran 
rabaja 34,55 Belawan 34: untuk Pa- kij., T , 2 5 
lembang 25,8. 

Sesudah pidato2 maka Ponomaren 
ko menggunting pita merah dan me. 
njatakan gedung itu “dibuka, Para 
hadirin menjaksikan gedung 

PAKISTAN  MENJEDIAKAN 
GANDUM BAGI KAUM PE- 
NGUNGSI DARI KASH- 

MIR. 
Pemerintah Pakistan akan me- 

njediakan 25.000 ton dari djum- 
lah 1.000.000 ton gandum jang 
didapat dari AS untuk di-bagi2- 
kan dengan pertjuma diantara 
kaum pengungsi dari Kashmir 
jang kini berdiam di Pakstan, de 
mikian didapat kabar pada hari 
Senen di Karachi.. Gandum tadi 
dikirim oleh A.S. sebagai bantu- 
an dalam meringankan krisis ba- 

reka sangat senang melihat eman- 
dangan bean dari ta 3 ge. 
dung jang ketigapuluhdua, (Antara) 

  

Nyasaland 
BergolakLagi   Pada hari Selasa terdjadi Hb pi rusuhan di djalan Zomba, ka lisi melepaskan tembakan terhadap 

han makanan di Pakistan. 
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da “| 

Toskau, Mikhail Yasnoy, latu . 

pengetahuan itu dari dalam dan me. 

68346 “37879 

261195. 
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stake "Djateng. 
Tidak benarUndian masih 
didjual di luar, sesudah 

Rally berangkat 
Wartawan Sendiri 

Berhubung dengan tersiarnja 
Gesas-desus jang menjatakan, se- 
olah-olah Undian PON-Sweeps- 
take Djawa Tengah masih didjual 
Giluar sesudah Rally berlangsung 
pada tanggal 16-8 jl. sdr. Sam: 
Sekertaris Panitya PON-Sweeps- 
take Djawa Tengah atas pertanj: 

n , bahwa desas-desu: 
aa sekali tidak benar dan tidak 

Pendjualan undian 2. Kota 

  

   

pala kantor penjuluh perburuh- 

  

kretaris panitya anket untuk. mem- 
'peladjari masalah buruh gula jang 
non-aktif,. jang diketuai oleh Imam 
Supeno. Oleh kementerian perburu- | 
han telah diberikan instruksi supaja | 
keadaan buruh gula jang non-aktif 
itu dipeladjari, agar mereka djangan 
sampai mendjadi terlantar. Akan te- 
tapi masalah ini sulit untuk dipetjah- 
“kan, demikian Sadono, karena kini 
belum dapat diketemukan kriterjum 
juntuk dapat menetapkan siapakah 
jang dianggap buruh jang tidak dan | 
jang non-aktif, 
Pengusaha P7 menganggap bah- 

wa jang non-aktif itu adalah buruh 
jang dahulu telah bekerdja dipabe- 
'rik2 gula dalam daerah jang semula 
disebut daerah Renville, sedangkan 
fihak buruh memperluas arti ini 
sampai buruh jang dahulu telah be- 
kerdja pada paberik2 “diluar daerah 
'tersebut. 'Djumlah buruh non-aktif 
jang dikemukakan oleh fihak peng 
usaha berkisar “antara 3.000 orang 

    

  

djam | sedangkan menurut pendapat S.B.G. Surakarta ditutup Sean 
sebelum Rally berangkat jalah tgl 
16-8 pagi sedang 
dian bagi luar Daerah Sur 
harus sudah ditutup paling lam- 
bat tanggal 14-8. Pengiriman kem- 
bali ,,bonggol2” undian paling | 

Pa Ta Pok KAN Peta gal 14-8 itu, karena pengiriman 
bonggol2” undian jang memakai 
stempel pos selewatnja tgl. 14-8 ti- 
dak ianggar sjah. Setengah djam 
sebelum Aly : 
lan seluruhnja telah ditutu 
semua undian, baik jang telah ter 
djual maupun jang belum, dipusat 
kan pada Sekretariat Panitya, ia- 
Jah Peka P.M.T. Tjabang Su- 
rakarta, dan setelah ditjotjokan 
djumlahnja baik jang terdjual mau 
pun tidak, kemudian dimasukkan 
dalam kantong dan disegel dgn 
disaksikan oleh pihak Kepolisian. 
Setelah mendapat ketentuan dari 
Panitya Rally bahwa juara 
Umum PON-Djateng Rally adalah 
Startnummer 116 — jalah pada 
tanggal 26-8 — kemudian telah 
diadakan pemilihan undian2 jang 
menebak startnummer 116, dgn 
ea Ng persetudjuan dari Nota- 
ris B. Suprapto dan dengan disak- 
sikan oleh pihak Kepolisian. Se- 
sudah pemilihan selesai, dalam 
mana telah terpilih ada 123 buah 
undian jang menebak startnummer 
116, kemudian undian2 tsb telah 
disegel lagi, jang dilakukan oleh 
Wakil Kepolisian. Kantong jang 
disegel itu pada tanggal 28-8 te- 

. Iah dibawa ke Semarang, untuk 
diundi dihadapan Notaris dan wa- 
kil2 instansi jang bersangkutan, 
serta dihadapan pers dan umum. 
Semua undian jang di- 

terima Panitya selewat- 
nja batas waktu jang di- 
tentukan tidak diang- 
gapsjah, dantidak ikut 
diundi 

Kemungkinan bahwa undian 
itu masih didjual sesudah ber- 
langsungnja Rally, — demikian 

. Samadi —“itu ada pula. — Akan 
tetapi semua itu tidak dianggap 
sjah, dan tidak mendjadi tang- 
gungan Panitya, karena kesalah- 
an adalah pada pendjual jang 
tidak mengindahkan peraturan? 
jang telah ditentukan. Diantara- 
nja terdapat 16 buku undian 
Sweepstake dari Purwokerto, jg 
disendirikan dan tidak ikut diun- 
di, karena datangnja sudah me- 
lewati batas waktu jang ditentu- 
kan. Kiriman kembali undian2 
jang terdjual maupun jang tidak 
dari Purwokerto itu baru diteri- 

  

   

ma oleh Panitya pada tanggal 25|ngah hanja dapat membeli 7096 
Agustus, sehingga kemungkinan 
ada bahwa sehabis berlangsung- 
nja Rally masih ada undian jang 
didjual, tetapi semuanja dianggap 
tidak berlaku. : 

Demikian keterangan Sdr. Sa- 
madi Sekertaris Panitya PON- 
Sweepstake Djawa Tengah kepa- 
da wartawan Suara Merdeka. 

ata 

berangkat, pendjua- | 
dan 

djumlah ini adalah 20.000 orang. 
Panitya anket kini belum dapat 

mengambil suatu keputusan menge- 
nai masalah ini dan minta waktu le- 
'bih banjak lagi untuk melandjutkan 
penjelidikan2nja. Panitya itu akan 
mengadakan hubungan? pula dengan 
pemimpin? ke-51 pabrik gula jang 
ada di Djawa. ! 

| KONGRES. S.B. POSTEL DI 
SEMARANG, 

| | Serikat Buruh Postel jang terga- 
bung pada Sobsi, dalam pertengahan 
bulan Nopember jang akan datang 
akan mengadakan kongresnja' ke- 
enam di Semarang. Dari fihak jang 
|bersangkutan diperoleh kabar,  bah- 
wa salah suatu atjara terpenting 

tersebut ialah mengambil langkah2 

diantara buruh PTT hanja terdapat 
satu perserikatan buruh jang besar 
sadja. Untuk menghadiri kongres ini 
akan dikirimkan undangan? 
kepada pengurus tjabang? S.B.P.T.T, 
(tidak tergabung pada Sobsi), demi- 
kian diterangkan oleh Suratno, se- 
Te umum pengurus besar Pos- 
tel, : 

Selain ini dalam kongres tersebut 
akan dibitjarakan pula perbaikan 
kedudukan golongan? pegawai PTT 

nik, djuru2 tilpun, pengantar2 surat, 
pegawai2 administrasi dan sebagai- 
nja. Djuga akan ditindjau penglak- 
sanaan peraturan gadji baru, soal 
ranglijst, pembagian golongan? dan 
formasi kepegawaian serta Oorganisa 
si PTT, pada umumnja. Achirnja 
kongres akan menindjau pula ang- 
garan belandja dan anggaran rumah 
tangga serikat buruh tersebut. Bersa 
maan dengan kongres itu-akan dipe 
ringati pula hari ulang 
berdirinja S.B. Postel, demikian Su- 
tarno. : 

PEMBELIAN PADI DI 
DJAWA TENGAH. . . 

Dari djatah padi sebanjak 
150.000 ton jang telah ditetap- 
kan oleh pemerintah akan dibeli 
dari rakjat Djawa Tengah. dalam 
tahun ini, kini telah dapat dibeli 
sebanjak 120.973 ton atau 80,676 
dari djatah tersebut. 

Akan 
belum selesai semua di Djawa 

bahwa pembelian 
lah 
lam djatah tadi 
laksanakan. Dalam tahun jang 
lalu, jang berwadjib di Djawa Te 

seluruh djum- 

dari djatah beras jang telah dite- 

merintah. Aa 

Tx 

24 ORANG LULUS DARI SE- 
KOLAH PELAJARAN SMG. 

pertama kali ini diadakan Oleh 
Sekolah Pelajaran Semarang, te-.   HARI LIBUR ASJURA. 

- Berdasarkan penetapan Menteri 
Agama no. 14 tahun 1953, tentang 
tanggal hari2 libur, maka untuk ta- 

hun 1953 ini, hari libur 1“ Asjura 
— djatuh pada tanggal 9 September 

1953, sedang pada tanggal 10 Asjura 
tidak libur. 

Harap jang berkepentingan  mak- 
lum adanja. Demikian Kapena Pre». 

Djateng. 

(Sambungan halaman 1) 
-. 

ag an . o . ... 

Ali Djawab Oposisi 
Masalah2 politik memang 

— tetap y 
Jang - penting bagi pemerintah, 

jaitu sedjak kabinet Hatta sampai 
sekarang, ialah bahwa segala masa- 
lah2 politik, sosial dan ekonomi da- 
lam garis2 besarnja tinggal tetap, ti- 
dak sadja dilingkungan Republik In- 
donesia melainkan. djuga diseluruh 
Asia Tenggara. 

Bersamaan dengan itu djuga dida- 
pat dilapangan keamanan dalam ne- 

geri, pemilihan umum, kemakmuran, 
keuangan, organisasi negara, perbu- 

.ruhan,  perundang-undangan, soal 
Irian-Barat dan hubungan kita  de- 
ngan negeri2 asing. Segala soal itu 
perlu kita selesaikan dalam waktu 
jang sesingkat2nja. Itulah sebabnja 
maka dalam program kabinet seka- 
rang ini akan terdapat beberapa po- 
kok2 dari kabinet2 jang telah lalu 
sedjak tahun 1950. 

.. Memang  benarlah gemeenplaats 
jang diadjukan oleh anggota jth, sdr. 
Mohammad Natsir bahwa segala se- 
suatu didunia ini terus bergerak dan 
jang menggerakkannja terus berubah- 
ubah. Pa 

Hanjalah perlu saja tambahkan 
kepada utjapan itu bahwa pandangan 
orang terhadap dinamik peredaran 
dunia adalah | da-beda.  Djadi 
tidaklah mengherankan bahwa da- 
lam persoalan ini ada these dan 
antithese. Sebagai saja harapkan da- 
lam uraian saja jg. dulu supaja these | 
dan antithese itu mudah2an dapat 
menimbulkan suatu synthese jang | 
bermanfaat bagi negara dan rakjat 
Indonesia. 

, Tetapi sjarat mutlak untuk men- 
tjapai synthese sudah barang tentu 
bukanlah suatu opposisi jang berpen- 
dirian a priori, melainkan jang ber- 
semangat hukum dan mupakat. 

Setelah saja mendapat kesempatan 
mengutjapkan dua tiga kali kalimat 
pendahuluan ini, maka bolehlah kini 
saja melangkah kedalam djawaban 
babak pertama terhadap uraian2 41 
saudara2 anggota jang-terhormat, 

lah lulus 24 orang dari 30 orang 
peserta. Pemberian idjazah kepa- 
da mereka jang lulus telah dilang 
sungkan pada tgl. 2 Septemb. jbl. 
di Sekolah Pelajaran, Djl. Siwa- 
lan Smg. Upatjara pemberian idja 
zah ini dipimpin oleh Residen 
Milono selaku Pengawas SPS jg 
menjatakan a.l. bahwa mereka jg 

talisasi dari djiwa pelaut jang ma 
sih tertanam dalam dada pemuda 
Indonesia. R.K.W. Soediono Pe- 
mimpin Umum SPS dalam kata 
sambutannja a.l. mengharapkan, 
agar mereka jang telah lulus ini 
dapat menjumbangkan tenaganja | 
sebagaimana jang diharapkan oleh 
Djvwt. Pelajaran di Djakarta, se- 
kalipun mereka ini tidak terma- 
suk dalam ikatan dinas. Kemu- 
dian berturut2 sambutan diberi- 
kan oleh Kepala Guru SPS, Re- 
siden d.p. Subekti Pusponoto se- 
laku wakil Gubernur Diateng, 
Walikota Hadisubeno dan seorang 
wakil dari peladjar. Murid2 jang 
telah lulus jalah: Sudarsono, Su- 
giarto, Suntono Gatot Sukotjo, 
Robertus Oei Boen An, E. Supa- 
ran, Erust Samarandak, Setjohar- 
sono, Samingun, Abubakar Tuki- 
min, A. Anwar,  Hadisuwardjo, 
Edy Suharsono, Abubakar Hato- 
jo, Moh. Natsir. Njatmanto, Pur- 
nomo A, Purnomo B, Suslani, 
Moh. Sampurno, Sudjadi, Hary 
Suwito, D. Sutarto, Sutopo . dan 
Untung. Pada nanti tgl. 12 Sept. 
ja.d. mereka akan diangkut dgn 
kapal dari Semarang ke Djakar- 
ta untuk meneruskan tugas selan 
djutnja dalam dunia pelajaran. 

MR. LITTLE DAN MR. MAS- 
UD DARI UNESCO DI 

DJATENG. 
Dalam minggu ini ditunggu keda- 

tangannja di Semarang, Mr. Little 
dan Mr. Masoed dari Unesco. 

Kedatangan mereka di Semarang 
iang disertai oleh Mr, Hutasoid dari 
Kementerian P.P.K. dimaksudkan 
untuk mengadakan penindjauan di 
sekitar perkembangan? usaha P.P.K. 
disekitar wadjib-beladjar (leerplicht) 
di Djawa Tengah. 

Dapat ditambahkan, bahwa Mr. 
Hutasoid adalah salah satu pemim- 
pin dari bagian rentjaha. wadjib-be- 
ladjar dari Kementerian P.P.K., jg. 
baru tiba dari “perdjalanan keliling 
didaerah - Eropa Barat: dan: Asia 
Tenggara untuk mempeladjari ma- 
salah2 pendidikan jang dapat dise- 

ISurabaja selama 4 bari sebagai se- 
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Harga : 

  

    

Sudah terkenal sedari 50 tahun lebih 

MASIN dari kwaliteit” TINGGI 

“kp, 3. 385uk 

Toko MALTA Il 
| BODJONG 32 — TELF. 1751 — SEMARANG | 

Djuga sedia LAIN2 MERK MASI N 3T U Li S dan MASIN 
HITUNG, serta MASIN2 2e hands (bekas pakai.) 
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| 
| 

| 
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MAL ALA TEA 

Ditjari : 
Oleh 1 Pemudi Indonesia be- 
kerdja in de kost pada keluar- 
ga baik-baik. Permintaan 

'pembajaran sebulannja harap 

disebutkan dalam surat jang 
dialamatkan harian ini Adver- 

tensi No. 4/2715.     
jang - : 

akap dibitjarakan dalam — kongres Keterangan pada: 

konkrit untuk mengusahakan agar |, Patangpuluan No. 45 — Solo. 

pula | www 

jang tertentu, seperti para ahli teh | 

tahun ke8 | 

tetapi panen padi kini | 

Tengah, sehingga pembelian ini | 
masih dilandjutkan. Diharapkan |    

  

jang telah ditetapkan da-t' 
akan dapat di- | 

tapkan untuk tahun itu oleh pe- | 

Dalam udjian terachir jang utk | 

lulus ini adalah merupakan kris- | 

model dim pemandangan j 

  suaikan dengan kepentingan penga-   demikian perdana menteri Ali Sas-| 
troamidjojo. Tai . 

Hak al 3 HA Aa djaran dan pendidikan di Indonesia, 

SL TN TN LN TE LT AS 

KEKE EKKKEKK KEK 

DIDJUAL 
BETJAK?' MODEL NORTON 
(Surabaia) dengan harga pantas. 

TAN JEN HWA 

  

5 SEPTEMBER 1953 
(Mulai 

23 5 ! AKAN DIBUKA 

Rumah-Makan “»Masakan Djawa" 

| di 

Dj. Mataram 830 - Semarang 
Specialiteit : 

djam , 17.00) 

Sate, Gule, Soto, Lontong Tjap Go Me dll. 

Njonja. 

     
  

SEEEEEEKKEEKEES KEKE 
  

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

M. S. RAHAT 
| OcculLtist. 

. Seteran 109 — Semarang. 

'Djam bitjara:  9—12 Pagi 

- 5—7 Sore 

Mm 
    

  

panas Untuk Luar Kota 
Kesempatan untuk membeli ,,SWEEPSTAKE JAVABODE- 
RIT” sudah tinggal beberapa hari lagi. | 
Pergunakanlah kesempatan jang bagus ini. 

Kota Rp: 5— 
Luar kota tambah Rp. 0,50 

  

  

LELANG 

1953 djam 09.00 pagi. 

plex BPM Pengapon Semarang 
08.00 sampai diam 11.30 

Keterangan? lainnja dapat 

08.00 sampai djam 11.00 

“geri Semarang pada 

Ps 
Dgn adanja advertentie ini 
maka advertentie kami tgl. 
29-9-1953 kami batalkan. 
Harap umum ma'lum. 

Tempat2 bekas hatsil minjak : . j 
ji k 2 erolie drums 4 200 Itr. Partij ke I 454 smeer toa 

- » M0 — 8  leerdrums 4 200 Itr. 5 4070 

5 s UT — “38 vetdrums A 181 Itr. si 60an 

5 » IV — 5000 jerrycans Ta SN 
Penawaran untuk tiap2 partij dengan sampul tertutup di 

alamatkan kepada Corps Intendans Terr. IV (Gedung N.I. 

.S. lama) kamar No. 64 Semarang, paling lambat tgl. 11 -9 

Barang2 dapat dilihat di Gudang Spoorlaan dan com- 

wasan Corps Intendans Terr. IV tiap hari kerdja mulai djam 

“Pembukaan couverts dilakukan oleh Kantor Lelang Ne- 
tgl. 11 September 1953 djam 09.00 

pagi di ruangan atas Corps Intendans Terr. IV. 
: $ Landsvenducommissionnair 

BESAR 

tiap hari kerdja mulai djam 

diminta pada bag. Penga- 

Djawa Tengah 

HARDJOPAWIRO   
ML AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL ALLAH. 

Bantulah P. M. $. 
Ta LL LT NA AR ta AU TA 

Ini mlm Indonesia 

Premiere 

  

love toagsi 

»METROPOLE" 
Ini mlm d.m.b. 5- 7.- 9. (17 th.) 

FRED ALLEN - ANNE BAXTER 
JEANNE CKAIN - FARLEY 
GRANGER - CHARLES LAUGHTON. N 

“RATOFF- DALE ROBERTSON 
DAVID WAYNE RICHARD WIDMARK 

  

ami LONED Ar RED SKELTON 

SISA ("MANIS DIPANDANG MATA") 
jangi 25 djubkan, dgn tjiptaan baru oleh 

Ka aa eh wanita? HOLLYWOOD tertjantik 'Beba 
1 g indah2 hingga terpaksa menahan nafas ! 

  

   HOWARD KEEL 
HWS me SME DNAN 

$ KN MU Xx 

   

     

    

Ini malam d. m.b. 

      

—TI— — 
,ORION" " (Eun t 

j 9g79.G-D2 proses 

DJAGAIAN 7. 9. (17 ih) 
Film Tiongkok paling baru 

i& .. SIK FEI-FU CHIH   "MI YIAH" (Rulan Madu) ' 

  

gers 2 
UM ONLY TRYING TO 
KEEP YOU FROM 

| PROWNING, MISTER! 

    

Roy Ro 

    

   
   

    
    

     

IP You HAp 
FALLEN 
INTO THAT 

I KNOW WHY 

BUT I WONI!T -   
    

—— Biarkanlah saja pergi. 
— Saja hanja hendak mentje- 

gahnja, djangan sampai engkau 
kedjeblos dalam kolam, Tuan. 

HAVE BEEN / CANIT MAKE 
A GONER! i 

— Djika engkau djatuh ke- 
dalam kolam itu, tamatlah ri- 
wajatmu. 

— Saja mengerti, mengapa 

engkau menolong saja — tetapi 
saja tidak ingin  berbitjara dan 
engkau tidak dapat memaksa 
saja, 

'hb) Losman's Emmenagogue Tablets.   
Ih) Losmar's Calosion Tablets. ........................... 

ebagai 

     
        

    

Y | You'vE GoT ME 
YOU SAVED ME — 

       

POOL, YOU'p J TALK AND You / 
IsomeBobDy ELsE! GLASSES! BUT THAT'S ALL YY ARE THO 

I'M ROY ROGERS! / CAN'T seE YOU'RE On 3 3 aEAn 
MUCH GET OUT O' GOLD “ 
WITHOUT MIDAS 

Tata Usaha Harian 
SUARA MERDEKA” 

: Purwodinatan Utara 11 A 
— Semarang — 

$3 PA-MSP .4/1l   

se-sempurnanja 

Memang - margarine jang kaja 
vitamin dan lezat ini akan 
menambah sedapnja masakan 

  

   

an 

    
Palmboom mengandung banjak vitamin A dan 
D. Belilah hari ini djuga Palmboom dalam kaleng 
besar dan. pakailah Palmboom untuk hidangan 
dan masakan?-dapur — keluarga Njonja akan 
menikmati - kemanfaatannja dan kesedapannja, er 
Lebih hemat bila memakai Palmboom 
jang sedap dan seperti krim Ini sebab 
mengandung lebih banjak bahan? jang 
menambah kesehatan dan semangat, 

Margarine jang dipakai isteri? bidjaksana. 

    
PA 

     
7» 

OBAT2 UNTUK 1 
SEGALA RUPA 
KEPERLUAN. 

a)  Losman's Vigosen Tablets. Rp. 12,50 
“Obat ini menambahkan darah, sungsum, manik dan napas ter 
utama memberi tenaga baru. Sangat berguna bagi orang Le- 
laki atau Perempuan jang badan lemah dan berpenjakit. 

Rp. 12,50 
Obat pendapatan baru untuk Orang Perempuan datang bu- 
lan tidak tentu, darah kotor mengumpet, perut berasa sakit 
Kumang darah, muka putjat, kepala pusing dan pinggang linu 
pegal. Bp 
Awas Perempuan hamil dilarang minum. 

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

  

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

2) Tamara Santal Cyatols 5... naa Rp. 12,50 
Istimewa buat penjakit kentjing jang bernanah (Twitjing). 

') “Losman's Chocolate Laxative Pil. ..................... Rp. 3,— 
Pil urus2 mandjur untuk bersihkan perut. , 

28) Losman's- Hemorrhoids Pil. ............ JJ... Rp. 12,50 
Amat mustadjab bagi ambei atau wasir baru dan-lama. 

« Rp. 12,50 
.Antjurkan riak, legakan napas, hilangkan segala batuk. . 

1. “Losmaws ' Nemring PIL Wo en ani Bana aa. Rp. 12,50 
.. Istimewa buat mengobati otak lemah, pikiran tidak tentu. - 

» Losman's Anti Pollution Tablets. 
. Obat adjaib buat hilangkan besarmani atau bongsiat. 

k) . Losmamn's Deafness Pil. Rp. 12,50 
“Obat penulung bagi orang tuli dan kurang pendengaran. 

) . Losmar's Rheumatic Pil. ........ Ga kaga Aa Lt Rp. 12,50 
Untuk sakit tulang entjok d.I.l. sakit rheumatiek,. 

m) Losmar's Antacid Powder. ........iJoooooo.. Ps 4,— 
Buat sakit Ulu Hati, kelebihan asem, makanan tidak hantjur. 

n) Losman's Nier & Blaas Tablet. Rp. 12,50 
Mustadjab sembuh sakit Pinggang, gegindjel, lemah, djalanan 
kentjing berasa sakit d.l.I. 

0) Losmar's Bloodtonic Tablet....................... Rp. 12,50 
Mengandung Vitamin A. B. C. Untuk orang sakit baru sem- 
buh badan lemah muka putjat, makan tidak enak. 

Terdapat di semua Toko-toko Obat Tionghoa. 

Semarang: TEK SENG TONG 
  

STAR THEATRE 
S0 LO 

“ Premiere Besar Tiap Hari 4 Kali 

2.19 »Ouo Vadis” 0 17. 
Harga kartjis djam 9 pagi dan 3 siang biasa. 
Buat djam 6 dan 9 malam Rp. 4,75 Rp. 3,20 
Rp. 1,10 seizin Kementerian Perekonomian Kantor 

: Pengendalian Harga No. 521-KP 13142/8511 
d.d, 20-2-53, 

  

    

       
              

SO AHEAD! TAKE MY creepin' 
GOLD BUTTONS — J/ CACTUS! 

DONIT MOVE — 
THERE'RE MY   MIXED UP WITH 

      

       

   

     

        

         

  

         

       

       

    

JONES NUGGETS? 

  

  
  

— Engkau  mempersamakan — Mari kita teruskan. Am- 
saja dengan orang2 lain. Saja billah kantjing emas saja ini 
Roy Rogers. — tetapi itulah - semuanja jang 

|. —— jangan bergerak. Itulah kau dapat dari Midas Jones. 
katja mata saja. Baja tidak “da- — Astaga, Apakah itu se- 
pat 'melihatnja  zonder  katja- muanja sungguh2 dari emas 
mata ini, murni? 

  

  

Rp. 12,50 . 

  

et 

Toko ,»,WARN As 
Kauman 39 — Telf. 2245 — Semarang. 

Satu'-nja TOKO WENTER (Bahan Kleur) jang paling com- | 
plit persediaannja, dapat melajani 

dengan harga menurut pasar. 

Silahkan membuktikan adanja. 

dalam dan luar kota,   
Pr 

    

  

2 CITY CONCERN CINEMAS pa 
P. Ramlee— Rokiah — Musalmah 

u. 17 ,Antara Senjum 
LUX 3» 

445—7.-015— Dan Tangis 
SHAWBROS FILM MALAYA JANG 

  

Ini malam 
penghabisan 
tu. 17 tahun) 

MENARIK 
DAN GEMPAR! 

BESOK MALAM PREMIERE JOSEPH COTTEN — VALLI 
LUX 5.-7.-9. —ORSON WELLES — TREVOR HOWARD 

sIHE THIRD MAN” Kegarder 
(ORANG TIGA) David O'Selznick production. 

The Mystery Man who baffled the best Police brains. 
Satu Film luar biasa —Menggemparkan ! 

  

Inimalam & Besokmalam Ini Malam Penghabisan 
oo—7,—09, 5.30-—7.30 GRAND ira ROYAh San 

Film penuh hiburan dan lelatjon-lelutjon istimewa 
Asmah — Herman — Mimi Mariani — Ribut Rawit 
Srimulat — Kuntjung —S Poniman — Moh. Jusuf 

»Lenggang Djakarta" 
(Sedikit Air Mata — Banjak Tertawa!) 

Dgn 9 lagu2 Radio jang sangat populair | 

Menarik ! — Heibat! — Menggembirakan ! . 

Besok Malam ,, GRAND »sHIAWATHA” 
5. 51,—9,— (a. 13 tahun) 

Ini Malam Premiere fu. 17 tahun) INDRA 
EVA de VILLA — SALLY RAMAS 

  

— 5.09, — 
dalam Philipina Film berbahasa Indonesia 

slIIMBU MATA” 
Satu tjeritera jang terdjadi di pulau Timbu Mata! 

Tari-tarian jang sangat menarik. — Perkelaian heibat! 
Pertjintaanj jang tak dapat di halang-halangi ! 

ROXY  Melingkan Ini Malam Premiere (13 th.) 
R7.-—9.—4$ VINCENT EOWARDS — YVETTE DUGAY: 

» Mightiest of the 
sHIA W ATHA American sagas 

IN ALI. ITS NATURAL BEAUTY AND COLOR ! 
Film terbesar! penuh actie dan sensatie ! 

Heibat dan Menggemparkan! 

Besok malam Premiere: VICTOR JORY dalam : 
Sabat THE SHADOW” I 

  

  

  

Mulai tanggal : 3 September 53 
" Perguletan dengan buaja jang seru meng- 
Nan j 

" Didjalin dengan Pertjintaan jg hangat di- 
dim sebuah JUNGLE Film in TeonMteuls 

»Lure of the Wilderness” 
y 3 dgn JEAN PETERS — JEFFRY HUNTER 

FILM:COLUMBIA Teks INDONESIA Utk. 13th. 

V 
THEATER 
SOLO“ 

! (uni th. Yi   
    

Typ Pertjetakan ,Semarang” 
sa 

s3 
' 

: 
6 

: 
| 

$ 
1 

| 
t 
t 

“ : 
$ 

4 

| 
' 

: 

    

Lu
la
.


