
      

| warga-negaranja di Pilipina itu, akan 
| tetapi“ menurut keterangan kala- 
| ngan2 resmi tsb, pemerintah akan 

berusaha mentjarikan  penjelesaian- 

“Dapat dikabarkan djuga, 

. Amerika Serikat 
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kota Smg, (ditambah Rp. 0.30 utk. meterai). 
m.m. kol.Harga etjeran 60 sen per lembar. 

—.. Sardjana Inggeris 
“SARDIANA Inggris hari Kemis meramalkan, bahwa 

ik untuk pabrik2 dan rumah2 di hari kemudian 
ngkin akan diperoleh. dari pada gunung2 berapi dan bahwa 
"9. sir mungkin akan dapat disuburkan dengan air laut 

     

  

   

ig dikent Ikan. Mereka selandjutnja meramalkan, bahwa tingkat 
“hidup dalam waktu 2000 tahun jg akan datang mungkin akan 
mendijadi buruk dan bahwa suhu udara dalam djarak  tingei 
1 in mendjadi J5 kali sepanas air mendidih. Ramalan? tadi 
dikemukakan oleh delegasi2 dalam konperensi tahunan dari Per- 
himpunan untuk memadjukan ilmu pengetahuan Inggris, ig dewa- 

" , ini sedang mengadakan pertemuan tahunan di Liverpool, 
nggris. 

  

  
  

wa sebentar 
mengangkat 

Filipina, sebagai pengganti A. Ma- 

Indonesia. Dan Pilipina 
Banjak Persesuaian 

Karenanja Tidak. Sulit Utk Selengga- 
rakan Hubungan Persaudaraan: Kata 

Menteri Sunario 

. . MENTERI LUAR NEGERI Mr. Sunario jang kini dalam per 
djalanan ke PBB, setibanja di Manila Kemis petang, menerang 
kan kepada pers bahwa perhubungan lebih erat dalam lapangan 
ekonomi dan kebudajaan antara Indonesia dan Filipina harus di 
pupuk. Dikatakan bahwa bagi rakjat Indonesia dan rakjat Fili- 
pina ,,sama sekali tidak sulit utk. menjelenggarakan hubungan per 
saudaraan jang erat satu sama lain, karena kepentingan dan tji- 
ta-tjita kedua bangsa itu bersesuaian semendjak dahulu”. 

Menteri Sunario mengatakan, bah 

Hitler Ma- 

  

lagi Indonesia akar 
dutabesar tetap untuk | 

' Seperti diketahui -Menteri Luar 

pemerintah Indonesia akan tetapi jg 
. terutama bagi mereka jg bersangku- 

ni adalah berbelit-belit 

ramis, jg telah dipindahkan ke Djer 
man Bafat. 
Demikian U.P. dari Manila. 

Sebagai diketahui Menteri Sunari 
singgah beberapa hari di Manila da 
lam perdjalavannja ke PBB di New 
York untuk memimpin delegasi In- 
donesia, : 

Sunario akan bi- 
masalah orangz 

Indonesia dengan  peme- 
rintah Pilipina. 13 

Masalah orang2 Indonesia jg ber- 
diam diselatan Davao (Pilipina) jg 
pada waktu ini mendjadi hangat di 
sebabkan. pemerintah  Pilipina hen- 
dak mengusir orang? tsb, akan di 
bitjarakan oleh Menteri Luar Nege-) 
ri Mr. Sunario dengan pemerintah 
Pilipina. Demikian menurut ketera- 
ngan kalangan2 resmi kepada An- 
tara 

Menteri 

Negeri Mr. Sunario dalam. perdja- 
sasa untuk menghadiri sidang 
umum PBB singgah di Manila utk. 
beberapa hari. 

| Pada waktu ini masih belum da 
pat diketahui, bagaimana sikap pe 
merintah Indonesia terhadap nasil 

nja jg dapat memuaskan bukan sa- 
dja bagi. pemerintah Pilipina dan 

tan itu. 
| bahwa 

Gubernur Sudiro dari propinsi Sula 
wesi jg berbatasan dengan Pilipina 
1g sedjak beberapa hari ini ada di 
Djakarta telah pula mengemukakan 
persoalan orang2 Indonesia di Pili- 
pina itu kepada pemerintah pusat. 

  

Pulutan 
Prof. Coon: 

Djangan Takut Pada Im- 
perialisme Amerika 

| Di Perguruan Tinggi Philadel 
phia malam Kemis mahasiswa2 
Iran mengadakan suatu pertemu 
an nasional. : , , 

Dalam pertemuan ini telah ber 
. bitjara seorang mahaguru Ameri | 

- ka Dr. Carlton Coon. Anfara lain 
ia mengatakan, bahwa di Iran 

ner tidak hendak 
Kana Ka tetapi hendak 
mentjari erdja-sama — dengan 
Iran. Orang tidak perlu takut Toe 
hadap ,,imperialisme” A.S., kata 

lebih djauh. 

Akan tetapi penghidupan dewasa 
dan membu 

tuhkan banjak sekali orang? terdi- 

dik untuk melantjarkan  djalannje 

dunia. Tidak ada sesuatu negeri js 
       

   

    

tjukup mempunjai orang2 jg dapat 
. melaksanakan px lidikan jg tjukup. 

Karenanja, d ikian  Coon, ,.kita 

napi warn seat tuk  meningkat- 
kan penc Ha 3 1g 

Dalam pada 
.ngatakan bahwa Coon adalah hati? 
sekali untuk tidak 'menjinggung- 
njinggung — kedjadian2 politik di 
Tran. Ia hanja sekedar menguraikan 
“tentang masalah kekuasaan sedunia 
dan pimpinan sedunia. 
Ja mengadakan tindjauan umum 

tentang pimpinan sedunia di Eropa 
Barat dari sedjak kekuasaan Romz 
sampai kekuasaan Inggris. ..Dan se 
karang kita, Amerika”, kata Coon. 

DK Tak Bigarakan 

  

Liku 

|inja, demikian ,,Al Ahram', 

pengangkutan, bahan bakar dan 

"luar negeri, Sir Mackinson, djuga 

sih Hidup? 
HARIAN ,,AL AHRAM” hari 

Kemis beritakan telah memper- 
oleh keterangan dari seorang be- 

Hitler sebenarnja tidak membu- 
ruh diri dalam tahun 1949, akan 

(tetapi melarikan diri ke Brazilia 

kas epsir Djerman, bahwa Adolf | 

   

  

   

  

   

  

   

    

   

    

   

  

     

        

  

       
     

  

wa ia melihat djuga 

kan, Ia melihat adanja bahaja, 

. Dari sebuah pernjataan tertu- 
lis, Dulles selandjutnja menerang 
kan, bahwa pembagian Djerman 
sesudah perang berachir dalam 
zone2 Amerika, Inggris, Peran 
tjis dan Sovjet Uni untuk waktu 

djutkan. Tiga Besar Barat 4. ta- 
hun jl. telah mempersatukan 
z0ne2 jang diduduki masing2, 
akan tetapi Rusia ,,berkeras ke 
pala menduduki bagian Djerman 
jang ditangannja.” Ini tidak sadja 
salah, bahkan mengantjam per 
damaian, kata Dulles. Dikatakan 
bahwa sebelum berlangsung pemi 

Ilihan dalam tahun 1948 di Halia, 
A.S. menjatakan setudju - kalau 
seluruh daerah. Trieste dimasuk- 
kan kewilajah Italia. 

Akan tetapi sedjak tahun 1948 
A.S. telah mengusahakan djalan2 
lain dalam politik tsb. dan pada 
waktu sekarang A.S. dalam soal 
itu menganut politik setjara te- 
rang-terangan. 

Dulles mengulangi peringatan ter 
hadap RRT supaja djangan melaku- 
kan sesuatu avontur terhadap Indo- 
china. Diterangkan bahwa disepan- 
djiang perbatasan  Indochina Utara 
dipusatkan ribuan pasukan RRT se- 
djak beberapa lama. 

Andaikata  Vietminh dikalahkan 
oleh Perantjis, Vietnam, Laos sdan 
Kambodja, mungkin RRT akan 
mengulangi tjontoh di Korea, dima- 
na mereka ' terlibat dalam perang, 

setelah pasukan2 PBB menjapu ber 
sih tentara2 Korea Utara. 

Menteri luar negeri tidak mau 
mengatakan apa jg akan  diperbuar   dengan sebuah kapal silam Nazi. 

Menurut harian Mesir tersebat, | 
orang Djerman jang memberi ke- | 
terangan itu, baru2 ini telah me- 
ngundjungi' Mesir dalam perdjala 
nan menindjau Timur Tengah. 

Orang Djerman itu menjatakan, | 
bahwa Hitler bersama2 Eva Braun' 
dan 3 orang budjangnja telah ter- 
bang dari Berlin ke Hamburg, dima- | 
na Hitler kemudian menumpang ka- 
pal silam. Menurut orang Dierman 

jang tidak “man: disebus-nama- 
majat | 

rusak jang diketemukan ditempat ke- 
diaman Hitler oleh. pembesar2 Se- : 
kutu adalah majatnja orang lain, bu- , 
kan Hitler. 

Balon? Dengan 

Tekst I ndjil 
Diarahkan Ke Negara2 

Tabir Besi 
5000 BUAH balon jang mem 

bawa teks2 Indjil jang tertjetak 
dalam bahasa Rusia pada Rebo 
malam telah dilepaskan keangka 

ngan harapan akan djatuh di 
Sovjet Uni dan daerah2 jang ber 
bahasa Rusia dibelakang Tirai 
Besi, demikian dikabarkan 
Kemis di Nurenburg. 

Pastor Emil Schmidt dari ge- 
redja evangeli Luther jg mengam 
bil inisiatif dalam hal ini mene 
rangkan bahwa tindakan ini di 
maksud memberi tahu kepada 
lorang2 Kristen dibelakang Tirai 

“I Besi, bahwa dunia Barat tidak me 
'upakan mereka. Balon2 lainnja 
akan segera pula dilepaskan dgn 
membawa teks2 Indjil dalam ba 
Sasa Polandia dan “Tsjech, demi 
kian diterangkannja. 

  

sa didekat Bavaria (Djerman) de ! 

hari j 

' Dulles menerangkan bahwa andai 

A.S., andaikata kaum komunis ber- 
gerak masuk ke Indochina. 

Dikatakan bahwa dalam keadaan 
serupa itu Peking boleh  mengira2 

.nja sendiri. 

Djepang harus tanggung 
sendiri keamanan. 

Dulles menerangkan bahwa A.S. 
terlalu banjak “memikul beban ke- 
amanan dalam negeri Djepang dan 

bahwa Djepang jg berpenduduk 85 
djuta djiwa sanggup memberikan 
sumbangan lebih besar untuk men- 
djamim keamanannja sendiri. Di te 
gaskan bahwa A.S. tidak mengingin 
kan Djepang membentuk suatu ten 
tara besar, tetapi” tjukuplah bil: 
mempunjai pasukan? jg bisa mendje 

min keamanan - didalam “ wilajahnja 
sendiri. 2 : 

Ditanja apakah Djepang minte 
izin Amerika untuk memperluas 
perdagangan dengan RRT, Dulles 

Imendjawab bahwa ini urusan Die- 
pang jg harus diputuskan olehnja 

sendiri. Selandjutnja dikatakan bah 
wa perekonomian Djepang bisa ter- 
diamin bila A.S. membeli barang? 
untuk pembangunan Korea dari Dje 
pang. Ia sangat tidak tjotjok dengan 

tuntutan2 Korea supaja djangan di 
lakukan pembelian? serupa itu. 
Menurut dugaannja, beberapa pe- 

mimpin Korea keliru dalam angga- 
pan bahwa kepentingan2 besar an- 
tara Djepang dengan Korea tidak 
bisa dipersatukan. He 

Mendjawab sebuah pertanjaan, 

kata kanselir Djerman Barat 
Konrad Adenauer dikalahkan da 
lam pemilihan umum jad., maka 
akibatnja akan sangat merugikan 
kepada harapan2 dapat dipersa- 
tukannja kembali Djerman. 

Jang sedemikian itu dapat me 
nimbulkan kekatjauan dan me- 
nunda semua djalan penjelesaian 
jang lajak dalam masalah Djer- 
man demikian AFP. 

(UP-Aneta). 
  

kan reorganisasi dalam 

kepada Inggris 

agan demikian dapat menghemat 
hun. 

Menurut kalangan jang menge 
tahui, bahwa reshuffle jg diada 
kan itu akan hanja merupakan 
permulaan bagi reorganisasi lebih 
landjut dalam kabinet Churchill, 
setelah menteri luar negeri  An- 
thony Eden sembuh dari sakitnja 
dan kembali bekerdja di bulan 
depan. 

Dan perobahan2 besar jg telah 
diumumkan hari Djum'at jalah 
mengenai berhentinja menteri ba 
han2 keperluan (materials), Sir 
Arthur Salter dan Lord Leathers, 
koordinator (kaisar — czar”) 

tenaga listrik. ' Menteri dagang 

berhenti. Pengganti Lord Leather 
belum ada, jang pekerdjaannja   Soal Marokko 

DEWAN KEAMANAN hari Ke- 
mis telah menolak permintaan Blok 
Asia/Arab untuk memasukkan ma- 
salah Marokko dalam , agerida pem 
bitjaraan2nja. Hasil - pemungutan 
suara adalah sbb: 

5 suara menjokong (Pakistan, Li- 
banon, Sovjet Uni, Tiongkok Kuo- 
mintang dan Chili): 3 suara menen- 
tang (Perantjis, Inggris, Amerika Se 
rikat, Colombia dan Denmark): dan 
L suara blangko (Junani), 

Magi, karena telah adanja denasio 

'nalisasi atas industri pengangku- 

sebagian besar tak diperlukan 

tan dan desentralisasi kereta-api.   
Lord Woolton diangkat djadi | 

menteri bahan2 disamping kedu 

dukannja sebagai perdana men- 

teri Duchy of Lancaster — se- 

rupa dengan kedudukan menteri 
negara. $ 

Kedudukan2 menteri 

dan bahan makanan serta perta 

nian dianggap tak begitu perlu 

lagi oleh pemerintah konservatif, 

karena penghapusan pengawasan 

bahan2 

Rcorganisasi Kabinet Inggr. 
Langkah Kearah Perdagangan Bebas Lagi 

Perdana menteri Inggris, Wiuston Churchil!, telah mengada- 
pemerintahnja dengan maksud ' mengha- 

puskan ”kaizar” jang telah diangkatnja untuk memberi bimbingan 
dalam langkah2 periama 

saingan bebas. Perobahan2 ketjil itu dalam hakekatnia akan meng 

hapuskan pengluaran2 pemerintah untak tiga djabatan 

guna hembali kepada: 

5 dan de- 
sebanjak 25.600 dollar tiap ta- 

atas ekonomi jang dilakukan se 
dikit-demi sedikit. 

Kemudian . Churchiil mengang 
kat dan memberikan kedudukan 
sebagai menteri kepada 3 kepala 
djawatan,  jalah: Miss Florence 
Hersbrugh sebagai menteri pen- 
didikan, Sir. Thomas Dugdale 
menteri pertanian dan major 
Lloyd George sebagai menteri 

Dimana-Mana Ia Lihat Bahaja Ko 
MENTERI LUAR NEGERI A.S. John Foster Dulles 

Kemis menjatakan dalam konperensi pers mingguannja 
sikap Moskow jang ,,berkeras kepala” terhadap Dje 
smembahajakan keamanan”, Dulles selandjutnja men: 

i bahaja, bila RRT  menggunaka 
ribu serdadunja dekat tapal batas Indotjina untuk r 
Indotjina, kalau gerilja komunis jang memerangi Per: 

ngan RRT di Korea mungkin akan ditjontoh di Indot 

jang tidak ditentukan akan dilan | 

   

   
   

       
     

  

   
   

   

kalau2 model  pertjampt di 

——- 

Pesin Malenkov 

Kepada Mao ! 

Siaran New China New Agency 
ig hari Kemis ditangkap di Hong- 

kong mengatakan bahwa Mao Tsc 
Tung dan Chou En Lai telah mene 
rima sebuah pesan dari Malenkov 
dan Molotov maker (dengan - 
nap 8 tahun jg lalu tertjapainja | 
menangan atas Djepang. . Dikatakan 

dalam pesan itu bahwa usaha? ber- 
sama antara rakjat RRT dan Sovjet 
|Uni bersama-sama dengan sekutu? 
nja telah mendjamin  tertjapainja 

| kemenangan. serta membuka kemung 
kinan terwudjutnja perdamaian d: 

Timur Djauh.” S 
Pemimpin2 Rusia itu selandjutnja 

merasa jakin bahwa persekutuan 

Tiongkok—Rusia akan dilandju utkan 

guna merupakan ,,dasar Maa 
perdamaian serta keamanan di Ti- 
mur Djauh dan memperkokoh per- 
damaian diseluruh dunia.” 

(Reuter). 

  

Penaklukan: 

Mau-Mau 
Dapat Dilakukan Setjara 

      
AUTA S5. P. 5 TAHUN KE VIII No. 167. 

A BNNK HA ENENNENN KENA BENERAN SEN UNA Ku ST) 
- 

  

      

   
   

    

   Binatang kuno terbawa kepantai. Dipantai Girvan, sebuah kota Scot, 
baru-baru ini terdampar bangkai ,,raksasa laut” jang pandjangnja 10 me- 
ter, berkaki empat pendek2, ekor dari empat meter jang menjerupai 

rambut kuda. Penduduk disana, jang karena baunja jang busuk itu, amc- 

njiramnja dengan minjak dan kemudian dibakar. Ada jang mengatakan, 
bahwa mereka telah melihat se-ekor lagi matiam binatang tadi dan meng- 
harapkan dapat menangkapnja. Ada teori jang mengatakan, bahwa ge- 

lombang air jang mengapungkan binatang2 itu kepantai Eropah. 
  

SikapMasjumiBelumTerang 
PSI Mungkin ,Abstain” Kalau Diadakan Pemu- 
ngutan Suara—37 Anggota Akan Bitjara Dalam 
Pemandangan Umum Babak Il—Dari Masjumi 

Sendiri 12 Pembitjara 

37 ANGGAUTA TELAH mentjatatkan namanja kepada se- 
kretariat Parlemen untuk berbitjara dalam sidang pemandangan 
umum babak kedua mengenai keterangan pemerintah, jang akan 
diadakan mulai Sabtu pagi ini. Diantara mereka itu terdavat 12 
pentbitjara dari fraksi Masjumi, 3 dari PSI, 2 dari Kathosik, 3 
dari Partai Murba, 1 dari Demokrat, 1 dari Pert!, 2 dari Sobsi, 
1 dari PKI, 1 dari PNI, 2 dari N.U., 1 dari PIR, 1 dari Progres 
sip, 1 dari PRN, 2 dari SKI dan 4 anggauta tidak berfraksi. Se 

Beberapa kalangan politici dalam 
Parlemen berpendapat, bahwa ber   Psychologis: Kata 

Erskine 
DJENDERAL SIR GEORGE 

Erskines komandan pasukan2 Ing- 
gris di Kenya, dalam suatu rapat pa 
da hari Kemis mengatakan bahwa 
kampagne penindasan pemberonta 
kan rakjat Maumau itu membutuh 
kan suatu ,,penindjauan setjara PSy- 
chologis.” : : 

Lebih djauh ia mengatakan bhw 
dewasa ini “perlu sekali ,,untuk men 
djelaskan kepada suku-bangsa2 Ki- 
kuyu, bahwa 'way of life” rakjat 
Mau-mau-itu sama ali tidak 'be- | 

rar dan bahwa satu2n 
life? jg tepat dan mengandung peng 

mengikuti penghidupan Barat jg 
beradab”. : 

Erskine mengatakan bahwa kam- 
panje psychologis itu tidak sadja ha 
rus dilakukan terhadap 27.000 orang 
Mau-mau jg dewasa ini ditahan da- 

lam pendjara, akan tetapi djuga ter 
nadap banjak ribuan orang Kikuyu 
lagi jg bersimpati terhadap rakjat 
Mau-mau diluar pendjara. (Antara). 

Kem-Lu Tak 

Tahu 
Mengenai Akan Dimu- 

lainja Lagi Perundingan 
Djepang - Indonesia 

BERHUBUNG DENGAN tersiar- 

nja berita, jang bersumber dari To- 

kio jang mengatakan bahwa perun- 

dingan mengenai ganti kerugian 

perang” antara pemerintah Indone- 

sia dan pemerintah Djepang akan 
mulai berlangsung dalam bulan Sep- 
tember ini, dan bahwa pemerintah 

Djepang telah menjetudjui usul In- 

donesia untuk memulai merunding- 

kan soal tersebut dengan mengirim- 
kan delegasi ke Tokio, 
tentang pengiriman delegasi mana 

  

Luar Indonesia sebelum Menteri : 
8 Negeri Mr. Sunario berangkat 

no kepala Direktorat Asia dan Pasi- 

fik Kementerian Luar Negeri dalam 

suatu keterangannja kepada ,,Anta- 

ra” menerangkan, bahwa sampai sa:   
  bahan makan. 

at ini( Hari Kemis 3 Sept.) maka 

' Kementerian Luar Negeri belum ta- 

hu menahu tentang kebenaran berita 

tersebut. ' Dapat dikabarkan, bahwa 

dalam berita tersebut dinjatakan pula 

bahwa pemerintah Djepang kini ha: 

nja tinggal menanti djawaban dari 

Djakarta sadja. 

DJUMLAH PEMUDA DJER- 

MAN TIMUR JG DITANGKAP 

DIDAERAH PERBATASAN 
SUDAH MENINGKAT 

Djumlah pemuda2 Djerman da 
ri daerah Sovjet ja ditangkap di 

daerah perbatasan oleh polisi Djer 
man Barat atas tuduhan mau me 

njelundup ke Barat kini telah me 

ningkat mendjadi 5.000 orang. Da 
lam waktu 24 djam Te terachir, 
di Helmsted telah dit 

  

angkap 300 

orang, semuanja ditangkap dida- 

“way ofj | umuan Ba 
5 Pa paman ..| pemerintah 

harapan? ialah djika mereka mau| p P 

keputusati | 

katanja akan diputuskan pemerintah | 

Amerika (PBB), maka Dr. Sudarso- | 

' hubung dengan tidak dimintanja vo- 
tum kepertjajaan oleh pemerintah, 
maka Parlemen mungkin hanja akan 
memberikan kesempatan bekerdja 
kepada "pemerintah. Itupun djika ti 
dak ada asal ..mosi tidak pertjaja' 

dari pihak oposisi. Prawoto Mang: 
kusasmito dari fraksi Masjumi atas 
pertanjaan ,,Antara” tentang sikap 
fraksinja dalam menghadapi uit- 

spraak nanti, artinja apakah . akar 
memadjukan usul ,,mosi tidak per 

tjaja”, atau tidak, belum  bersedis 
memberikan keterangan, karena me 

| nvrut Prawoto segala sesuatu masih 
pemandangan | tergantung. pada 

1 « kedua dan  djawaban 
tasnja. 

Dalam pada itu Mr. Tan Po 
.Goan dari PSI menerangkan, bahwa 
'fraksinja masih akan mengadakar 
- rapat dan menurut pendapatnja per 
soonlijk, mungkin PSI akan :bersi 
kap ..abstain.” 5 

Umbas dari Dewan Pimpinan Par 
kindo menjatakan, bahwa djika Par 
lemen hanja akan memberikan ..ke 
sempatan bekerdja”, menurut penda 
patnja, fraksi Parkindo akan mem: 
berikan sokongan. 

Rapat K:S.P. dan fraktor2 
Pemerintah. 

Selandjutnja dapat dikabarkan, 
bahwa atas inisiatif K.S.P. (,,Kerdja 
Sama Politik”) badan itu mengada- 

kan rapat dengan fraksi2 pemerin- 

tah kemaren sore untuk membitia- 
takan sikap terhadap keterangan pe 
merintah mengenai program politik. 
Sebagaimana diketahui anggauta2 
K.S.P. jg mempunjai fraksi di Parie 
men ialah Demokrat, Progresip, Par 
tai Buruh, Parkindo, SKI dan PIR. 

Rapat tersebut akan dipimpin Um- 
bas dari Parkindo. 

   

Tangan Besi Pe- 
rantjis 

| Hukuman Kerdja-Berat 
Bagi Nasionalis2 

Tunisia 
SUATU MAHKAMAH - militer 

Perantiis hari Kemis telah. menga- 
dili 37 orang Tunisia jg telah di ta- 
han sedjak bulan. Djanuari 1952 se- 
habis terdjadi bentrokan2 antara po 
lisi dan kaum demonstran pada wak 

tu itu, dengan menetapkan hukuman 
kerdja berat dari 10 tahun sampai 
1 tahun. Demonstrasi tsb jg menga 
kibatkan ditangkapnja 64 orang ada- 
Jah utk. memprotes ditangkapnja pe- 
mimpin2 nasionalis. 2 Orang pem- 

bela terpenting dari  tahanan2 tsb 
diatas ditetapkan “mendapat ' huku- 
man kerdja berat selama: 10. tahun, 
sedangkan 17 orang - pembela lain- 
nja dibebaskan. HAN 

  

Airways telah mengangkut bendera 
PON dari Palembang . ke Padang. 
Seperti diketahui" bendera PON ini 

ke Medan. Gambar ini memberi pan 
dangan dilapangan Talang Betutu, 
Palembang, sewaktu upatjara sebe- 
lum berangkat. Didepan sebelah kiri   lam kereta api antara daerah. 
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Map mmg bana 

nasa 

hanpen” 

Sebuah DC-3 Garuda Indonesian 

sedang berada dalam perdjalanannja 

bagaimana telah kita kabarkan, untuk pemardangan umum 
bak kedua ini disediakan 4 kali sidang. 
spraak” Parlemen akan diberikan pada 
malam atau Selasa siang tgl. 8 September jg akan datang. 

tahun 1946 

  

ba- 
: Menurut afjara ,,uit- 

Senen tgl. 7- September 
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  Komentar Ma. 
djallah ,Times 
Masih Disargsikan Apa 
Pengusaha Amerika Mau 
Tanam Modalnja Yi 

Indonesia 

DALAM lembaran  madjalah 
»Yime” jang dikeluarkan terachir 
ini dimuat karangan mengenai 
pemerintah Indonesia jang baru, 
dimana dinjatakan, bahwa perda 
na menteri mr. Ali Sastroamidjo 
jo sewaktu ia mendjakat duta-be- 
sar di Amerika Serikat telah me 
ngadakan perdjalanan pulang per 
gi untuk mentjari pengusaha2 su 
paja menanamkan uangnja dine 
gerinja. Melihat kepada kabinet 
nja, maka kebanjakan dari pengu 
saha2 Amerika tidak akan membe 
rikan kepertjajaan karena ,,par- 
Kai-poifai katolik, demokrat dan 
kristen tidak ikut serta”. Demiki 
an pula part2i2 sosialis dan Ma- 
sjumi (partai terbesar di Indone 
sia), kedua2-nia bersikap ammentja 
ri djalan tengah terhadap Barat. 

Partai2 nasionalis dari sajap kiri 
mempunjai wakilnja jang kuat dalam 
kabinet dan beberapa partai dari 
blok kiri. Seorang Marxist jang mili- 
tan, Iwa Kusumasumantri, jang pada 

telah ditawan berhu 

bung dengan ikut dalam pemberon- 
takan Tan Malaka, telah diangkat 
mendjadi menteri pertahanan. Men- 

teri kehakiman jang baru ' pernah 
menghadiri konperensi2 perdamai- 
an: menteri luar negeri jang baru te- 
lah menandatangani manifes perda- 
maian di Stockholm: kementerian? 
keuangan dan pengadjaran ada da- 

lam tangan orang2 jang pro komu- 
nis”, demikian menurut ,,Time”. 

Selandjutnja Time menulis ,.Sastro- 
amidjojo merasa sedikit tjemas bah- 
wa Amerika mempunjai kesan jang 

salah. Mereka jang melihat  adanja 
pengaruh merah adalah kliru”, de- 
mikian ditambahkannja. ,.Selama pi- 
hak komunis tidak mengadakan opo- 
sisi terhadap kami, maka kami da- 
kat bekerdja dengan lantjar”. Pe: 
mimpin partai sosialis: menjatakan 
»Barangkali mereka mempunjai ala- 
sari untuk mengharap, bahwa pihak 

komunis tidak akan mengadakan 

oposisi terhadap mereka”. 

Walaupun aliran2 jang anti Barat 
telah beberapa kali menggulingkan 
pemerintah koalisi, ini adalah untuk 
pertama kalinja, bahwa mereka me- 
megang sendiri kekuasan. Seorang 
penindjau Amerika memperingatkan: 
»Orang2 nasionalis mempunjai pan- 
dangan jang naif bahwa mereka da- 
pat bekerdja sama dengan orang2 
komunis. Dengan segera mereka 
akan melihat, bahwa ini adalah se- 
baliknja”. (Pia). ' 

Pemerentah 
men Perhatikan Segala 

Persoalan 
Lebih Baik Minta 

jaan: 

DALAM SUATU PERTJAKAPAN dengan ,,Antara”, Dr. Diapari 
anggauta Fraksi Progresip dalam parlemen, menjatakan pendapatnja bah- 

wa ia merasa senang setelah melihat bahwa pada umumnja minat jang 
ditjurahkan oleh pemerintah maupun parlemen terhadap masalah-masalah 

jang bertumpuk-tumpuk itu tjukup « 
raemikirkan dan mempersoalkan segala sesuatu 
perbaikan negara, Ia menjatakan kejakinannja bahwa 
tang akan memperhatikan segala saran2 jang berguna dari parlemen. 

Menurut 
tangan2 j 

pendapatnja, perten- 
jang kelihatannja me- 

runtjing itu pada hakekatnja 
adalah akibat daripada perasaan 

masing2 fihak jg. sudah tidak se- 
nang lagi melihat keadaan nega- 
ra jang demikian ruwetnja ini, 

jang penuh dengan persoalan2 
jang masih belum djuga menda- 
pat penjelesaian2nja. Sikap jang 
demikian ini kesemuanja menun- 
djukkan tanda2 jang sehat dari 
baik, walaupun tentunja banjak 
hal2 jang penting bagi golongan 
jang satu sebaliknja kurang pen- 

ting bagi golongan jang lain. Ini 
semua hanja merupakan perbe- 
daan dalam ,,accent” sadja, dan 

bukan merupakan soal jang prin- 
cipiil, katanja. Kemudian ia me- 
njatakan kejakinannja bahwa da- 
lam hubungan-ini opposisi jang 
akan datangpun akan bersifat 
positief dan konstruktief, karena 
menurut  pendapatnja didalam 
fihak opposisi itu terdapat pa- 

triot2 jang bermutu tinggi. Suatu 
permainan silat dengan lidah 

adalah ,,bur dari tiap per- 

mainan, katanja. 

  

Suatu Kabinetsprogram bukan 
suatu Staatsprogram. 

Berbitjara tentang votum, maka 
Dr. Diapari berkata bahwa setjara 
praktis hal ini tidak mendjadi per- 
soalan, pokoknja pemerintah dapai 

bekerdja terus setiara geruisloos me 
laksanakan programnja dengan se 
baik2nja, Ia berpendapat bahwa wa- 
laupun kita telah berikan votum 
kepertjajaan tetapi djika achirnja 
pekerdjaan pemerintah ini tidak be 
par, ia toch akan djatuh djuga, dar 
ia sendiripun “eventucel “akan turu: 
mendjatuhkannja. Tetapi dalam pada 
tu katanja, djika perlu dimintakar 
vitspraak dari parlemen maka menu- 
rut pendapatnja harus dimintakan 
votum keperfjajaan. Ia melandjutkas 
keterangannja bahwa ia mempunja 

pandangan, jang kebanjakan dar: 
orang tidak dapat membeda-bedakar 
antara program-kabinet dengan 
»staats-program”. 

yg kita perscalkan se- 

karang adalah hanja suatu ka- 

binets-program dan bukan staats- 
program. Suatu kabinets-pro- 

gram jang waktu penglaksanaan- 
nja hanja sempit sekali  jaitu 
sampai pemilihan umum. Dalar 
pada itu, tidak berarti bahwa 

soal2 lainnja jang mungkin tidak 

dimasukkan didalamnja akan 
diabaikan, karena harus dime- 

  

  

  

Alg. Handelsblad 

Tidak Setudju 
Saran ..Tribune” Untuk 
Berikan Irian Kepada 

Djepang 

BERHUBUNG dengan andju- 
ran harian Amerika Chicago 
Tribune”, supaja Irian - Barat 
diserahkan sadja kepada Djepang 
sebagai pemetjahan masalah ke 
padatan penduduknja, maka s.k. 
Belanda ,,Het Algemeen Handels 
blad” dalam tadjuk rentjananja 
menjatakan, bahwa surat. kabar 
Mc. Cormick tsb. tidak menjo 
kong politik pertahanan Amerika 
Serikat seperti terlihat dalam per 
njataan2-nja, bahwa usaha pem 
bebasan jang diusahakan oleh 
Amerika Serikat terhadap sekutu 
sekutunja sebagai pemberian Ame 
rika kepada pengemis. 

Demikian menurut ,.Antara” Am- 

sterdam. 

Selandjutnja Antara”  Amster- 
dam berhubung dgn. tulisan Chicago 
Tribune tsb. memperingatkan akan 

pernjataan Menteri Luar Negeri 
Luns setibanja di Nederland sesudah 
mengadakan “perdjalanan ke Irian 
Barat, bahwa Nederland menolak 
imigrasi orang2 ' Djepang ke Irian, 
Lain dari pada itu dikabarkan, bhw 
Panitya Parlemen Irian Belanda pa 
da tgl. 5-9 ini akan kembali ke Ne   derland. (Antara). 

uu 

Harta Terpendam Barito 
Kalau Dikeluarkan Semua Dapat Bawa 

' Kemakmuran Seluruh Indonesia 

Pihak DPD kabupaten Barito dalam suatu keterangannja kepado 

sAntara” menjatakan, bahwa harta jang terpendam didaerah Barito ma 

sih banjak jang belum dikeluarkan, antara lain emas, jang terdapat didae 

tah Kunjing, kampung Tumbang Sungai Utjang, batu bara di Djangkang 

Baru dan 

rotan 

Lama, Djangkang 

sekitarnja, — minjak, dan 

Muara Bakah, ihtan 

hampir 

di Lahung dan 

kaju diseluruh Barito. 

Adapun jang baru dikerdjakan dan dikeluarkan hasilnja hanjalah sediki 

sekali, jaitu intan, rotan, kaju, karet dan batu bara. Sedangkan mas dan polisi Dierman Barat selama 6 hari 

ninjak sama sekali belum. Djika hasil2 bumi Barito dapat dikeluarkan se- Jang telah lampau ini semuanja te- 

lagammana mestinja, menurut pandangan DPD bukan hanja membawa 

kepada kekajaan Kalimantan sadja, tetapi dapat membawa kepada ke: 

makmuran seluruh Indonesia. Diterangkan pula, bahwa oleh DPD mulai | kembalikan ke Djerman Timur, se- 

birentjanakan akan mengeluarkan hasil2 kekajaan Barito dengan berba 

gai dijalan, hingga dapat memberi manfaat kepada rakjat diseluruh In- 

donesia. 

ENAM Umum nanti telah selesai, (Antara), 

  

     

      

Kata Diapar 
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Dan Parle- 

Negara 
Votum Kepertja- 

Masing-masing — telah 
jang tertudju kepada 

pemerintah seka- 

besarnja. 

ngerti bahwa dalam keseluruhan. 

nja penglaksanaan soal2 kenega- 

raan itu mempunjai suatu ,,Wis- 

sel-werking” satu sama jang 

lain. 
Maka dari itu katanja, djika 

orang mau berfikir, maka harus 

dimengesti2 bahwa jang perlu 
dalam negera ini ialah kelandju- 

tan daripada suatu penglaksa- 

naan pemerintahan jang dapat 

menghasilkan penjelesaian2 atas 

masalah2 jang kita hadapi seka- 

rang setjara teratur dan sistima- 

tis. Demikian Dr. Diapari. (An- - 

tara). 

Panitya Pemili- 

han Indonesia 
1 Oktober Akan Diben- 

tuk: Kata Djody 

TENTANG Panitya Pemilihan 
Indonesia, menteri kehakiman 
Mr. Djody menerangkan kepada 
wartawan kita, bahwa pn 
tsb. akan dibentuk pada tanggal 
1 Oktober jad. Atas pertanjaan 
siapakah anggota2-nja, menteri 
belum dapat memberi keterangan 
karena orang2-nja belum lagi di 
tentukan. Dalam hubungan ini ia | 
menerangkan, bahwa, jang akan 
dipilih tentulah orang2 jg tjakap 
dalam menjelenggarakan  tugas- 
njawtetapi bukan sebagai wakil2 
dari sesuatu partai atau organisa- 
si, meskipun tenaga2 ini nantinja 
ikan diambil oleh pemerintah 
dari kalangan partai dam organi- 
sasi. 

Usaha2 disekitar pemilihan 
umum itu jang sedang giat diker 
djakan sekarang ditudjukan utk. 
menjamakan satu2-an desa dita- 
nah seberang seperti ketjamatan 
di Djawa. Kesulitan2 jang di- 
djumpai dalam hal ini ialah ka 
rena ditanah seberang banjak ter 
dapat hukum2 adat jg berlainan 
satu sama lainnja, demikian men - 
teri kehakiman. | : 

Tentang panitya pemilihan ka 
bupaten di Djawa dikatakan, bah 
wa panitya ini sudah siap, semen 
tara jang diluar Djawa: sudah 
selesai pula kira-kira 24 dari 
djumlahnja. : | 

Pembentukan badan penjeleng 
gara pemilihan sudah hampir se- 
lesai seluruhnja, sementara per 
siapan2 untuk melaksanakan in- 
struksi2 dan peraturan2- akan 
selesai pada achir Nopember jad., 
demikian menteri kehakiman, — 
mr. Djody Gondokusumo. 

ADMINISTRATUR PERKEBU- 
NAN DIBUNUH. 

Sclasa malam kira-kira pukul 
setengah sembilan  administratur 
perkebunan karet ,,Toge” H. W. 
Neuteboom telah dibunuh dikan 
tor: perkebunannja jang letaknja 
kira-kira 40 km sebelah barat 
Bogor, diperbatasan dgn Banten. 
Majatnja diketemukan dalam le- 
mari besi jang terbuka dan di 
ikat dengan tali. Dari bekas2 ten 
tang apa jang terdjadi dan dari 
beberapa peluru jg diketemukan, 
orang menduga bahwa administra 
tur itu diserang oleh beberapa 
orang bersendjatakan sebuah stea 
dan Lee Enfield, 

  
Agen' Djer- . 
man - Timur 

Sengadja Dikirimkan Ke 
Djerman Barat Utk Ka- 

tjaukan Pemilihan 
Umum ? 

DJERMAN TIMUR sekarang 
sedang berusaha untuk melaku- 
kan infiltrasi oleh ribuan agen2 

.Inja lagi ke Djerman Barat dengan 
perintah untuk mengatjaukan pe 
milihan2 umum jang akan dila- 
kukan pada hari Minggu jang 

“takan datang ini, demikian menu 
rut sumber kementerian dalam 
negeri Djerman Barat di Bonn 
pada hari Kemis. 

Menurut sumber itu lebih dari 
2000 orang .penjabot pemilihan” se- 
djak Rebo petang telah ditangkap 
oleh polisi Diefman Barat disepan- 
djang 600 mil perbatasan antara 
Djerman Barat dan Djerman Timur. 
Dengan penangkapan2 terachir ini, 

  
lah menangkap 8000 orang. - Dari 

Ldjumlah ini kira2 4000 orang masih 
|dalam tahanan. Selebihnja telah di- 

belum ada perintah dari perdana 
menteri Djerman Barat Konrad 
Adenauer supaja mereka ditahan 
untuk sementara hingga pemilihan2 

 



    

    

    
     

         

   

wi Sina Big Pe ba n dan jari ini kita -mubt dala lan intah 
atas pemandangan 

& ngemukakan djawab 
tadi jang hanja memakan ' 

   

  

jepatan tjaranja cmenjuSun djawaban 
hari dengan zonder mengurangi 

      

  

     

         

  

kesungguhan isi da vab tadi, mengesankan bahwa Pemerintah 
benar-benar menguasai segala mater 

: Maa penata aa benar, mulai Hatta, Ikon Natsir, 
“ lalu Sukiman « g Wilopo, baru sekali inilah terdjadi, 
     

   

bahwa djawaban : elah menelan waktu hampir tiga djam, 
tetapi jang hanja susu: alam “waktu dua hari. Bukan pandjangnja 
djawaban sadja, djuga bukan waktunja menjusun djawaban itu jang meng- 
agumkan, dan jai Siak boleh tidak memaksa »kawan” dan ,lawan” 
memberi penghargaan dan hormat, tetapi djuga isi, semangat dan gajanja. 

Djika kita selami isi, semangat dan gaja kata-pen- 
dahujuan Pemerintah itu, maka dalam mendjawab kepada 41 orang pem- 
bitjara, chusus kepad: mereka dari fihak opposisi itu, dapat dibajangkan 
lebih dulu, bahwa satu ii satu akan diberi ,,tempilingan” jang sesuai 
dengan tjara para pembitjara fihak opposisi melontarkan ketjaman dan 
serangannja. 
SN nian Dan — Dalam pada itu, kita sajangkan, bahwa kata-pendahu- 

Thi ' nan itu mengandung sifat-sifat jang agak menantang dan menggdjek. 
3 Kita katakan menantang, : memang ada ditimbulkan kesan, seolah- 

3 olah Pemerintah hendak melakukan pepatah ada ubi ada tales”, padahal 
seharusnja Pemerintah ,,mengemong” kepada fihak opposisi, selama op- 
posisi masih ada dalam. batas-batas keharusan: parlementer dan sopan- 
santun. : 
Dn ira Tono Anna - Apakah nga menantang itu -mungkin berarti, Aha 
Pemerintah sur ngguh akan bertindak keras dengna kaum 

ngatj baik 1 i u politik, pengatjau ekonomi dan pengatjau tata- 
aa an ha: Naba, hal tersebut tetap kita sajangkan. Lebih- 
lebih sifatnja jang "mengedjal , seolah-olah opposisi hanja asal bitjara 

2 sadja, sehingga te eluar (anijaman atau al apakah "Pemerintah 
UB masih lu melajani fi! tu) 

He et ah sada — Kita Ta Ke dapat Memikat baik orang bermain 
1 oppesisi, jaitu opposisi hanja “untuk opposisi, bukan opposisi untuk men- 

tjari persesuaian dan me kekurangan dan memperbaiki kesalahan. 
IN aan Lai Ta Pemerintah djustru dalam waktu ini harus ber- 
sikap ,,mengemong”. Biar nakal bagaimana djuga, orang tua harus ber- 
sikap ramah-tamah. (kepada 'anaknja. Begitu djuga Pemerintah terhadap 
opposisi. Ketjuali kalau yen: telah tampak gedjala-gedjala jang me- 
rusak. 
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SEDJARAH RADIO 
DLINDONESIA 

@ 
Akan terbit tg. 1 September 1953 buku ,,SEDJARAH RADIO 
Di INDONES tebal k.l. 300 pagina dihias dengan ber- 
pan gambar bersedjarah, seniman-seniwati dan pemimpin? 
R.R 
Semakan setjara enak dibatja Sedjarah Radio sedjak djaman 
pendjadjahan Belanda sampai perkembangannja sekarang. 

| Buku ini djuga banjak sangkut- -pautnja dengan sedjarah per- 
:djoangan Nasional pada umumnja, terutama didalam merebut 
Kemerdekaan. Istimewa sedjarah Radio Gerilja Hasta-Tjandra. 

Harga hanja Rp. 15.— 
. Ongkos kirim Rp. Pak tertjatat 5 

Setiap putera Indonesia, terutama para pemimpin, harus menjim- 
pan buku sedjarah radio ini dalam almari-bukunja. $ 
Pesanlah pada : 

TATA USAHA PENERBITAN RADIO 
MERDEKA SELATAN 17 DJAKARTA. 

  

& 

  

Ipa 

.Djangan lupa : 

5 SEPTEMBER 1953 

” Mulai djam 17.00 (besok sore 
dibuka dengan resmi 

ADIPOLO 
Dji. MATARAM 830 — SEMARANG. 

  

  

  

  

  

iumah-Makan ,Masakan Djawa” jang sudah dikenal baik 
0 maupun di Djakarta dll. tempat, teristimewa SATE, 

GULE, SOTO, LONTONG TJAP GO ME-nja dil.   

“babak ke-l, Ketangkasan tjara pemerintah me- | 
ta k 

(bagian telah mendjadi hangus, 

Inar ialah 

/pasar2 di Semarang: 

   

Aporman PETANG HARI. 
Hari ini Apotheek KOO HWIE 

Pekodjan 99 dan  Apotheek SIK 
IANG Wotgandul 16 dibuka hingga 
djam 20.00. , $ 

PERTJOBAAN PEMBAKARAN. 
Seorang bernama OST. telah la- 

por kepada fihak jang berwadjib, 
bahwa rumahnja di Karang Wulan 
Barat Smg. telah ditjoba akan diba- 
kar oleh orang jg. belum diketahui. 
Hal ini diketahui pada hari Selasa 
pagi2, dipintu depan rumahnja se- 

dan 
disekitar tempat itu terdapat tumpu- 
kan kertas jang telah disiram dengan 
minjak tanah. Fihak jang berwadjib 
sedang mengadakan penjelidikan Ie- 
bih. landjut, 
perbuatan itu. 

UDIIAN PENGHABISAN 
S.MLA. ISLAM. 

Menurut keterangan, udjian peng- 
habisan SMA Islam bag. A 
baru2 ini diselenggarakan di Sema- 
rang. telah diikuti oleh 32 orang. 
Jang lulus ialah 18 orang. 

HASIL PADJAK SEPAKBOLA 
KES. YUGOSLAVIA 

Rp. 75.000 — 
Menurut ke amkan dari fihaknja 
Kota Besar Semarang bag. padjak 
tontonan, djumlah uang padjak se- 
pakbola Kes. Jugoslavia jang baru2 
pertandingannja berlangsung di Sta- 
dion Semarang didapat uang padjak 
sebanjak Rp. 75.000.—. Ini hania 
terhitung pendjualan kartjis sepak- 
bola jang dilakukan di Kota Sema- 
rang. Belum, didapat keterangan, be- 
rapakah djumlahnja penghasilan se- 
luruhnja dari pertandingan tadi, ka- 
rena seperti diketahui, pendjualan 
kartjis itu dilakukan djuga di Solo, 
Jogja dll.nja. 

Mah 

S.B.B.T. TIDAK PETJAH DAN 
TIDAK MASUK SOBSI. 

Menjambung berita dari Semarang 
mengenai kongres SBBT (Serikat 
Buruh Bea-dan Tjukai) jang kata- 
kan bahwa organisasi” ini petjah 
mendjadi dua mendjadi SBBT (jang 
masuk Sobsi) dan SBBT (Serikat Se- 
kerdja Bea dan Tjukai jang masuk 
KBSI), pengurus besar SBBT mene- 
rangkan, bahwa kongres tidak mem- 
bitjarakan dan sama sekali tidak me- 
mutuskan masuknja $BBT kesesuatu 
Vak Sentral. , 
Didalam kongrespun “tidak ada 

pernjataan atau keterangan bahwa 
SBBT petjah mendjadi dua. Jang be- 

adanja beberapa orang 
(Windoe-Anwar Nurdin cs.) jang se- 
telah mengalami kekalahan dalam 
pemungutan suara untuk membitja- 
rakan hanja mengenai soal2 perbai- 
kan nasib anggauta umumnja dengan 
menjampaikan atjara2 “jang dapat 
menimbulkan ketegangan, ' mening- 
galkan sidang kongres. Setelah itu 
kongres berdjalan terus. (Ant.). 

PENGHATSILAN PASAR 
SEMARANG. 

Didapat kabar, bahwa penghasilan 
selama. bulan 

1 April, Mei dan Djuni 1953 Rp. 601. 
1245.62, Pukul 'rata setiap bulannja 
didapat hasil Rp. 200.00y.—. 

BULU TANGKIS. 
Pada tgl. 2 Sept. jbl. di lapangan 

Chen Kuang Gabahan telah dilang- 
sungkan — pertandingan Bulutangkis 
antara Chen Kuang dan PB Siauw 
“You Hwee jang kesudahannja 7—2 
Juntuk kemenangan Chen Kuang. 

. PESAWAT « TELEPRINTER” 
Menurut keterangan dari fihaknja 

Kantorbesar Pos dan Telegrap, pe- 
sawat ..teleprinter” . jang mungkin 
(dalam “Bulan Oktober jia.d. akan di 
pergunakan di Semarang, kini masih 
dalam tingkat pertjobaan. Pertjoba- 
an tadi diharapkan didalam waktu 
sesingkat-singkatnja akan berhasil 
sebaik-baiknja, hingga perhubungan 
resmi dengan pesawat tadi dapat di- 
laksanakan. - Dengan demikian. ke- 
pentingan umum mengenai penuka- 
ran telegram dapat dilajani sebagai- 

| mana mestinja.   
  

     
    

    

    

  

   

2 

nu memna memet mna 

Diperkenalkan pada umum : | 

7 Sept.1953 sid 9/9-1953 
Toko di aa | 

"NO — 13.30 

— KIRIMAN. pertama akan. sampai 9/9-53 de- 
gan Kapat WIL EM RUYS. 

TEE 1 15 HORSE, POWER 

SN ah 5 2000 | 

The modern styled 250 ce motor cycle with classical lines for all 
occasions, hitted with flat-twin cylinder engine and shaft drive 

Ta A"TAKT (£TROKE) 
Agen 

Manager: TAN 

        |       

ISie - An ea Bea manghi 
bur hatinja di Taman Makamdowo,     

    

: (EKONOMI 
jang| 

Tiandi Na HenaaN Hbad telan dn 
id 

KN antjaman Ba k orang | 
ini merampas uang tunai dan lain2 

barang milik S.L.A. hingga mende- 
rita kerugian sebesar Rp. 267.—, 
Dengan hasil ini kemudian peram- 
pok melarikan diri dan tidak meng- 
“adakan penganiajaan. 

SIDANG PLENO.. DPRDS 
PROP. DJATENG. : 

Bulan ini DPRDS propinsi BDjawa 
| Tengah akan melangsungkan sidang 
plenonja “dari tg, 28 sampai 30/9 
-ad. 
Diantara atjara2nja jang terpenting 
diumumkan, bahwa dewan tsb. akan 
membiijarakan soal keuangan tahun 
1954, sekitar kedudukan mobi! oto 
nom, dan Ha dari DPD. 

. 

    

PASAR HASIL. BUMI SMG. 
Pasar hasil bumi Semarang jang 

tertjatat oleh Dunlop & Kolff pada 
tgl. 3 Sept. 1953 sbb.: Kapok C ke- 
djadian 805 Okt. lev. z.v. nominal 
780 Okt./ Nop.: Bidji kapok nom. 
62.50 Okt./Nop. m/z.: Kopi: Rob. 
Kampong pendj. 685: “Rob. ' Ond, 
WIB/I pembeli 880 pendj. 915: Ex- 
celsa WIB/I pendj. 950: Kedele pmi 
Djember pendjual: 187.50: Gendjah 
pendjual 210: Gaplek pembeli 31 
pendj. 35 ex dessa z/z.: Tepung ga- 
plek kedjadian 46 Sept./Okt.: Dja- 
gung putih pendjual 86: Katjang 
glondong tidak terpilih kedjadian 
177.50 ex dessa z/z. Katjang terpi- 
lih pendjual 177.50 Sept.: Katjang 
osee tidak terpilih pembeli 210 pen- 
djual 215,  Osee terpilih pendjua! 
245: Beras tuton Weleri BC psm- 
beli 160: Kretek T.C. Tjeree pen- 
djual 145:  Widjen hitam pembeli 
200: Karung H.C, pendjual 4.10 per 
stuk: Tali goni pendjual 4.25 per kg. 

EMAS DAN UANG ASING 
Emas No. 1 di Ne tg. 3 Sept. 

Rp. 42.20, jang No. 2 Rp. 4190 Di 
Surabaja Rp. 41.50. Di Medan No.1 
Rp. 41:50, No. 2 Rp..41.25, No. 3 
Rp. 39.50. Di Singapura emas lan- 
takan per tail Str. $ 156.50 pemb./ 
162.50 pendj. Di Bangkok per baht 
weight 350 ticals. Di Bombay per 
tola 87 rupees 11 annas. 

Uang asing di Hengkong US Dol- 
lars' cash. HK. .$ 5.94125/itt. 5.96, 
poundsterling 15.88, emas lantakan 
per tail 260.375. 

PASAR DJAKARTA. 
Lada hitam Lampong nom. 1 

lada putih Muntok 1800. 
625, 

Kopi Lampong Rob.- ready 690 
pemb./700 pendj., idem Okt. 710 
pendj., idem Nop. 710 pemb./ 730 
pendj. Minjak sereh harga masih te- 
tap. Tepung trigu Red Robin pemb. 
44/pendj. 46. O.K. Brand idem 44 
pendj. 

125, 3A Bandung 110, 2A Bandung 
100, 1A. Bandung 90, semua harga 
pendjual 
Priok. 

PASAR SINGAPURA. 
Kopra 9546 kering Banten 185, 

idem Padang 175, bungkil 80, schii- 
fers 65. 

Kopra fob. Str. $ 34.25 pemb./ 
34.75 pendj. per pic. 
' Tapioca nom. Str. $ 21.50. Kopi 
Bali-tua nom. 280. 
Lada hitam Lampong per pic. Str. 

$ 300, Iada putih Muntok 345, se- 
mua harga pendjual. 

HARGA KARET. 
Di Djak. sheets”1 pemb. 5.024, 

sheets 2 idem .4.90, sheets 3 idem 
4.75, crepe 1 pemb. 4.7712, sheet 1 
f/c ready Priok pemb. 4.67!2. 

Di. Surabaja RSS 1 'nom. 4.65, 
RSS 2 kedjadian 4.55, RSS 3 pemb. 
44712, crepe 1 kedjadian 4.75. 

Di Medan RSS 1 “'pemb. 4.475, 
RSS 2 pemb. 4.37!45, RSS 3 pemb. 
4.25. Di Colombo RSS spot 136, 
crepe 108 sampai 113. 

Di Amsterdam RSS 1 nom. 1.7 
7 

74 
RSS 2 idem 1.74, RSS 3 idem 1.70,   

tunggal seluruh Djawa-Tengah : 

N.V. DUWET 
TRADING COY 

Duwet 56 — Tilp. 1635 
SEMARANG 

SOLE IMPORTERS: 

NV.H. Mij. GALOEH Nillmy Building-Bandung 

crepe 1 nom. 1.90. 

THIAN TJO 

Tapioca 3A Spec. 150, 3A Known 

franco gudang Djakarta/:   
    

  

  

   

    

    
      

     

  

        
           

PERSIDJA — JUGOSLAVIA j3 Dengan "memusatkan perhatiannja 
rara bola untuk ditangkap, Saleh 
tangkap dan pula Van den Berg, kini jang melontjat 'tinggi2, tidak da- 
pat menerima bola Budiuski. Serangan dari Jugoslavia dapat dikembali- 

kan oleh team aa 

bersedia “apabila van de Vin salah 

  

  

MEMELIHARA TUNAS TEBU. | 
Pertanian | Dari fihak  djawatan 

Rakjat Djawa Tengah diperoleh ka- 
bar, bahwa kini oleh rakjat 
Ngemplak Lor (Pati) telah dimulai 
dengan memelihara tunas tebu jang 
telah ditebang oleh pabrik gula Pa- 
kis, hingga terpelihara mendjadi te- 
bu. Luasnja tunas tebu itu ada 24 
ha. 

Diterangkan lebih Iandjat, bahwa 
kini dengan perantaraan pabrik gu- 
la Pakis, pemelihara tebu rakjat ter 
sebut akan mendapat bantuan dari 
Jajasan Tebu Rakjat di Solo berupa 
uang, jaitu bagi perbekalan hidup 
Rp. 750.— tiap ha. ongkos pengga- 
rapan per ha. Rp. 1.500, bagi 
Pn penggarapan per ha. Rp. 
300.— untuk administrasi dan Rp. 
800.— untuk rabuk. Dengan  ban- 

tuan demikian, maka usaha mema- 
djukan tebu rakjat akan tertjatat, 

MAGELANG 
  

PEMBEBASAN TAWANAN 
S. O. B. 

Sedjumlah 138 orang orang tawa- 
nan SOB pada tgl. 8 September jad 
atas keputusan panglima tentara 
dan teritorium IV  Djawa Tengah 
akan dibebaskan dari pendjara Ma- 
gelang. Diantara mereka itu 110 
orang diantaranja dari daerah Ma- 
'gelang, 3 dari Temanggung, 4 dari | 
Wonosobo, 7 dari Kebumen, 5 da-| 

ri oredjo, 6 dari Sleman (Jog: 
ja) Orang masing? dari daerah 
Salansa Kendal dan Bantool (Jog 
ja). Pada tgl. 1 September jl. telah ' 
dibebaskan dari pendjara Magelang ' 
sedanjak 25 orang tawanan  SOB, 
semuanja berasal: dari daerah Ma- 
gelang. Upatjara pembebasan diada- 
kan “dikantor kabupaten Magelang 
dan dihadiri oleh pembesar? militer 
dan sipil setempat. 

— 1B0JOLALI 
P. P. I. ACTIEF KEMBALI. 
Dalam rapat anggauta P.P.I. Tja- 

bang Bojolali, baru? ini digedung se 
kolah rakjat putri, telah dapat kata 
sepakat dari hadlirin untuk  meng- 
aktipir lagi usaha-usahanja. 

Rapat jg dipimpin Nj. Wardojo 
itu, berdjalan dengan Ilantjar dan 
memakan waktu #& 3 djam. Telah 
dapat diputuskan pula untuk meng- 

  

desa 

saga 
OBJEK PENJELIDIKAN 

DES 

  

Berhubung dengan akan diadakan 
nja konperensi Djawatan Pendidi- 
kan Masjarakat pada tgl. 10 sampai 
17 Oktober 1953 di Salatiga dan 
akan dikundjungi oleh para utusan 
dari seluruh Indonesia, maka salah 
Isatu  atjara 'konperensi tsb ialah 
lakan mengundjungi desa Udjung- 
Udjung ketjamatan Salatiga jg akan 
didjadikan objek penjelidikan desa. 
Walaupun desa Udjung-Udjung itu 
terhitung desa jg tidak makmur, ma 
lahan tergolong daerah minus, na- 
mun berkat perkembangan usaha? 

jg diselenggarakan oleh Djawatan 
Pendidikan  Masjarakat kabupaten 
Semarang didesa tsb adanja pemba- 
ngunan boleh dikatakan lantjar. Ha 
sil2 jg nampak: sangat memuaskan, 
Penindjauan itu akan di ikuti oleh 
beberapa tamu dari luar: negeri. 

LASI GEROMBOLAN MENG- 
GANAS. 

Baru-baru ini gerombolan bersen- 
djata jang djumlahnja k.l. 200 orang 
dan datangnja dari djurusan Selatar 

. telah menjerbu ketjamatan Djatiba- 
rang dan selandjutnja mengadakan 

penggedoran rumah kantorpos Dja- 
tibarang dan dapat menggondol uang 
sebanjak Rp. 8196,16. Sebelum 
mengadakan penggedoran rumah 
kantorpos tsb., mereka mengadakan 
tembakan2 jang gentjer kesemua 
pendjuru hingga menjebabkan 4 

| orang - penduduk tewas.  Seterusnja 

i mereka melandjutkan aksinja meng- 
garong 13 rumah kepunjaan Belan- 
da dan menggondol uang tunai seba- 
njak Rp. 27.000.— dan beberapa ba- 
rang lainnja jang kini belum dapat 
diketahui djumlahnja. Perlu diketa- 
hui, bahwa Bn. 435 pada waktu itu 
djuga terus mengadakan tindakan 
dan perlawanan hingga terdjadi tem- 
bak menembak selama 2 djam. Se- 
landjutnja gerombolan melarikan diri 
tunggang langgang kembali kearah 
Selatan sambil meninggalkan majat 
2 orang kawannja. Bn. 435 dapat 
merampas 1 sendjata dan 1 tas kulit 
berisi dokumen? penting. 

  

— Baru2 ini P.M.I. tjabang Peka- 
longan telah menerima sumbangan 
uang sebanjak Rp. 1.972.25 dari 
Ching Tsing Hui. Uang tsb. adalah   adakan susunan baru pengurus utk. 

itu dipilih Nona Sudjinem “ sebagai 
formatir. 

sebagian dari hasil pertundjukan 
amal Malang Mignon jang dilang- 

Ma
ra
 

- 

| dipakai hanja sekali sehari, 
'kan obat2 jang sekarang ini dipakai 
dua kali sehari. 

Kentjing Manis 
“TELAH DITEMUKAN obat baru 

luntuk mengobati penjakit kentjing 
"manis di Inggris dan obat itu akan 
|didjual dipasar dalam musim rontok 
jad. Obat tsb. dibikin dari insalin 
dan basa seng (zink) dan obat tsb. 

sedang- 

Obat itu terkenal 
(2? sebagai ,,insulin zinc suspesion” 

redaksi)”. (Antara.) 

  

ATLETIK KEDJUARAAN 
SOVJET RUSIA. 

Pada pertandingan2 atletik mere- 
but kedjuaraan atletik Sovjet Rusia 

Di Moskou, Prajnik telah merebut 
kedjuaraan pada. nomor lontjat ga- 
lah dengan lontjatan 4.30 meter. 

Gragalka menang pada - nomor 
tolak peluru dengan 16,49 meter. 
Feino Lipp mendjadi pemenang no- 
mor dua dengan 16.27 meter. 

Zoya Petrova merebut kedjuaraan 
lari 400 meter untuk -puteri, dengan 
mentjatat waktu 56,2 detik. Pengn 

Maria Golubnichaya — mendjadi 
djuara lari gawang 80 meter. puteri, 
dengan waktu 11,5 detik. 

Nadezhda Dyalishvili menang pa 
da nomor 200 meter dengan 24,4 
detik, sedang Alexandra Tschudina 
keluar sebagai pemegang pertama 
pada nomor lempar lembing dengan 
49,90 meter. 

TENNIS: INDONESIER KARA 
MOY DJUARA SINGLE 

NEDERLAND. 
Di Scheveningen baru2 ini te- 

lah dilangsungkan turnamen ten- 
nis merebut  kedjuaraan Neder- 
land. Terutama pertandingan fi- 
nale banjak menarik perhatian 
umum. 

hatian besar terhadap pertandi- 
ngan finale permainan single pu- 
tera antara pemain Indonesia Ka 
ramoy dan Dehnert, Pemain In- 
donesia tadi, jang terlebih dulu 
telah mengalahkan Van Swol — 
pemain Belanda jang kuat — ti 
dak menjangsikan lagi, karena 
Dehnert, jang permainannja ter- 
utama berdasarkan kepada ketje- 
patan dan kekuatan, tidak banjak 
berdaja terhadap permainan Ka- 
ramoy jang sering kali memang 
bagus sekali. 

Pada set pertama, mula2' Deh- 
nert memperoleh kelebihan 1—0, 
2—0 dan kemudian 4—2, ' akan 
tetapi kemudian keuntungan ber- 
balik. Karamoy mentjapai 4—4, 
dan sesudah 5—4, Dehnert ma- 
sih berdjuang sekuat tenaga dan 
berhasil 'memforsir 5—5, akan 
tetapi sampai disini keuntungan- 
nja berhenti. 

Dengan 7—5 Karamoy meme 
nangkan set jang pertama. Dida- 
lam set kedua dengan tidak ba- 
njak menghadapi kesukaran 'ia 
mentjapai 1—2, 3—3 dan achir- 
nja 6—3. Ja dapat mengembali- 
kan bola jang melajang sukar se- 
kali. Set jang ketiga sangat mirip 
dengan set jang kedua dan kem- 
bali pula Karamoy menang - de- 
ngan 6—3. 

Dengan demikian “ia merebut 
pertandingan itu serta gelar ke- 
djuaraan single putera Neder- 
land. Kemenangan atas tiga set 
itu adalah sepantasnja dan Kara- 
moy mendapat sambutan jang ha 
ngat dari penduduk. 

— Dalam maklumatnja jang ditu- 
djukan pada penduduk daerah kota- 
besar Pekalongan, walikota meman- 
dang perlu, bahwa segenap” pendu- 
duk jang berumur 15 tahun “keatas 
mempunjai kartu penduduk dimana 
ditempelkan gambar potret masing? 
untuk kepentingan ketertiban dan ke   sungkan bejum Jama berselang. 
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Beristirahat ? 

Bertamasia : 
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Kundjungilah 

  

  

  

Hotel & Restaurant 

ak AMAT 
TAWANGMANGU 

Rumah Makan 
Sriwedari 

Lodjiwetan 
  

    

  

Solo 

  

  

Obat Baru Anti : 

Publik terutama menaruh per-. 

PIN ANT 
UDJIAN UNIVERSITET 

    
Ketua fakultet kedokteran Djakar 

ta mengabarkan, bahwa tjalon?2 di 
bawah ini telah lulus udjian pada 
fakultet tersebut: 

Dokter tingkat pertama (Semi- 
arts): R. Waloejo Soemodilogo. 

Sardjana kedokteran (doktera! ID: 
Willy Hadisoemarto, 

Sardjana tingkat pertama (dokto-' 

ral D): Nn. Ratna Kentjana Radia- 
min, Triman Prasadio,  Soegianto, 
Nn. Ko Kiem Hwa Nio, Gan Pik 

Hiem, Roesli Dharma, Soejono Joe- 

dodibroto, Oey Hok Kim, Ang Pin 
Hian, Nn. Soeprapti Soetosoewarno, 
Nn. Josephine Widatoen, Nan. Siti 
Aminah dan Oey Beng Po. 

t 

Fakultet Pertanian: Universitet In 
donesia di. Bogor mengumumkan te 
lah Tulus udjian pada ' fakultet tsb 
sebagai berikut: Sardjana muda ting 
kat pertama, djurusan pertanian: 
Tan Tek Lee, Bambang  Duradjak, 

Ibnu Soedjono, Iman Rahardjo, Ha 
di Atmowasono,  Soemartono,  W. 
Harjadi, Sutyoso. Suprapto, Raha- 
joe Iskak dan R. Salmon Padmana- 
gara. 

Sardjana muda tingkat pertama, 
djurusan kehutanan: Thung Liong 
Pho, Soedarwono Hardjosoediro, R. 

Supangat Dirdjosudarso dan Apandi 
Mangundikoro. 

Sardjana muda, djurusan pertani- 
an: Lauw Sik Liem, R. Karhi dan 
R. Gunawan Satari. 

Sardjana muda, djurusan kehuta- 
nan: Junus Kartasubrata, Soemario 

Joeswopranjoto, Sunarjo Hardjodar- 
sono dan T.M. Lumban Tobing. 

  

SIARAN RRI TRITUNGGAL. 

Semarang, Sabtu 5 Sept. 1953: 

06.10 Wals tjipt. Brahms:. 06.45   Biduan terkenal, 07.15 Glenn Miller: 

07.30. Tionghoa modern: 07.45 Em- 
pat Sekawan: 12.05 Dua buah suite 
tjipt. Bizet: 12.30 Buluh Perindu, 
13.15 Piano tunggal: 13.40 Lagu? 

barat populer: 14.00 Orkes Studio 
Djakarta: 17.05 Taman . Kusuma 
asuhan Pak Djangxun2: 17.48 Didi 
dan Nien: 18.00 Obrolan Pak Pas 
trol, 18.15 Hiburan Sendja hid. O.K. 
Chung Hua Jazz: 20.30 Orkes Ha- 
warian Suara Istana, 21.15 Ketoprak 
Mataram .oleh Keluarga Kesenian 

Dj#wa: 22.20 Ketoprak Mataram 
(landjutan): 23.00 Tutup. 

| Surakarta, Sabtu S Sept. 1953: 

06.03 Hiasan pagi: 06.15 Ruangan 
gerak badan, 06.45 Suara Abdulgani 

dan Erwani, 07.15 Irama Ouartet, 

07.45 Waltz dan samba: 12.03 Kle- 
nengan gadon, 12.45 Klenengan ga- 
don: (landjutan): 13.45. Sekedar: pe- 

nawar lelah oleh O.K. Widjaja Ku- 

suma: 17.05 Njanjian bersama: 17.45 
Musik tenang, 18.00 Sandjungan 
Bakti: 18.15 Seni Karawitan: 19.15 

Kontak dengan Pendengar: 19.36 
Pengasah fikiran: 20.30 Rajuan pu- 
lau Kelapa: 21.20 Manasuka gem- 
bira oleh R.O.S.: 22.15 Manasuka 
gembira (landjutan), 23.00 Tutup. 

Jogjakarta, Sabtu 5 Sept. 1953: 

06.10 Morton Gould dengan Or- 
kesnja, 06.40 Pengisi waktu: 15 djam 
dengan Frankie Laine: 07.15 Pemu- 
da Maluku Sam Saimun dll.: 12.05 

Dari Hindustani, 12.15 Simphonie 
no.5 tjiptaan Dvorak, 13.15 Vakalia 
Barat, 13.45 Walsa gembira: 14.00 
Hiburan siang oleh O.K. Setia Hati: 
17.00 Njanjian kanak2: 17.45 Musik 

Tiup Jogjakarta: 18.10 Hiburan ma- 
lam Minggu, 18.30 Merdu meraju 
oleh Eddy, 19.15 Bingkisan penjiar: 
19.40 Bingkisan sastera: 20.15 Sid- 
ney Torch dalam Conerto in jazz: 
20.30 Lagu2 langgam dan Krontjong 
oleh O.K. Mekar Sari, 21.15 Wa- 
jang Kulit dengan iringan gamelan: 
22.15 Wajang Kulit (landjutan): 
05.30 Tutup. 

Semarang, 6 September 1953. 

07.10 Gong Angklung: 07.30 La 
gu2 barat populer, 08.15 Hidangan 
Kwartet Koch.: 08.30 Irama Pagi: 
09.00 Gema Angkasa: 10.30 Kon- 
sert pagi: Symphony untuk Biola & 
Violaz 11.00 Ujon2 hari Minggu 

'holeh Setyo Raras, 12.00 Krontjong 
Aseli hid “orkes Studio Djakarta: 

112.50 Njanjian duet, 13.15 Steve 
Conway & Vera Lynn: 13.40 Lang- 
gam Hawaii hid Twilight. Serena- 
ders, 14.15 Buah  tjipt Ismail Mz, 
17.05 Taman kanak2, 17.45 Rajuan 

| Bing Slamet, 18.00 Kenalkan Per- 
kumpulan Peladjar: 18.15 Dorothy 
Sguires, 18.30 - Peladjaran Njanji, 
19.15 Lembaran Budaja: 19,30 Mu- 
sik Ballet: 20:05 . Podjok Studio, 
20.25 Mazurka's  (Chopin): 20.45 
Kesenian Daerah: 21.30 Irama Ria 
hid Periang Sukma: 22.15. Hiburan 
Malam, 23.00 Tutup. 

Spiakarta, 6 September 1953 
07.15 Imbuan pagi, 07.45 Suara 

bersama: 08.30 Taman Indrija asu- 
han Bu Nati: 
oleh Tangkai Seruni: 10.30 Tjiptaan 
Strauss Lohars 10.45 Radio toneel 
wajang gedog Tjer, Djaka Lalito, 
13.45 Dari dan untuk wafitas 17. 45 
Sendja meraju oleh Suara Kentjana: 
19.15: Ruangan “A.P. 2 Kerontjong 
aseli, 20.05 Si muda dan Si Mudi: 
20.15 Irama klasika oleh Gema Se: 
riosas 21.20 Gambjongan dan klene 
ngan, 22.15 Gambjongan dan klene 
ngan (landjutan): 23.00 Tutup. 

Jogjakarta 6 September 1953. 
07.10 Hidangan tak bersjair oleh 

Tiga Sekawan: 07.40 Pilihan imbau- 
an merdu, 08.15 Hidangan pagi 
08.45 Serba-serbi Minggu pagi, 
10.00 Konsert Minggu pagi: 10,15 
Ujon2 Hadiluhung: 13.15 Rajuan 
ringan: 13.40 Hiburan Minggu siang 
oleh ORI: 17,00  Genderan sore: 
17.45 Genderan ' sore (landjutan): 

Hores, 19.40 Lagu 'Tapiana 
(landjutan), 20.05 Warna-warni mas 
lam hari, 20.30 Rajuan malam ole 
Kwartet Teruna: 
malam oleh O.K.. Irama 
2.15 Sandiwara Radio: 

tor Silvester menutup atjara, 23.00 

Murni       
| Tutup, 

10.00 Irama gembira 

19.15 Lagu2 Tapiana Uli oleh Ork” 
Uli 

21.30 Krontjong. 

22.45 Vics 
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merintah,” ' 
para anggota - me 

— mengandung 
mes hampir sama, 

' Pemerintah eng: 

    

   

Pena. gangguan Lg 
n umum jang didjalankan: oleh 

| gerombolan? bersendjata dan per 
|tanjaan2 jang dimadjukan. pada 
umumnja mengenai tjara2 “ dan 

- tindakan2 jang akan diambil Pe 
cama 

   

    

   

   

merintah dalam lapangan 
nan. | 

Diterangkan, bahwa jang 
maksudkan Pemerintah dengan 
benih2 gangguan keamanan itu 
adalah misalnja rasa tidak puas, 
tepat atau tidak tepat, mengenai 
berbagai2 masalah, didalam masa | 
jang penuh kesukaran ini, dan 
banjaknja sendjata jang ada da 
lam tangan orang2 jg tak berhak. 

Diterangkan selandjutnja, bah | 
wa perlakuan baik jang didjandji 
kan kepada anggota2- gerombo- 
lan bersendjata jg aan keinsja- 
fannja menjerahkan diri kepada 
Pemerintah, ialah berupa usaha 
penampungan dan rehabilitasi se 
perti jang sampai kini diusahakan 

"dalam rekonstruksi nasional. Me 
ngenai tawanan2 SOB jg sudah 
lama belum dimerdekakan, Peme 

     

rintah berhasrat untuk. memper | 
Ijepat penjelesaiannja. 
: Pemerintah Gea .. membenar- 
an pendapat Moh. Natsir, bah- 

wa Pemerintah seolah-olah hen- 
dak menjelesaikan soal keamanan 
ini setjara ,legercentris”.  Dite- 
rangkan, bahwa djika Pemerintah 

enggan ran ta bakalan Ba 

disebabkan 

“ 
2 

| sendjata 

letaknj 

Wa antara Naa keama- 
nan kabinet sekarang dgn politik | 
keamanan kabinet2 jang lalu, 
demikian P.M. jang menerangkan | 
djuga, bahwa disamping  tinda- 

| kan2 kekerasan itu Pemerintah ig mempertjepat 

| saian jang lain, jang disebut don 

dalam keterangan ' Pemerintah 
pada tg. 25 Agustus j. 

... Belum dapat persendjatai Tadi Senin 

Dalam hubungan ini Pemerintah 
menjatakan, bahwa usaha Pemerin- 
tah dalam lapangan keamanan akan 
dapat berhasil lebih baik  apah'la. 
mendapat sokongan dari rakjat. Pa- 
da hakekatnja musuh2 negara itu 
adalah musuh2 kemerdekaan  Indc- 
.nesia. Oleh karena kemerdekaan kita 
telah ditjapai dengan  perdjoangan 
seluruh rakjat, maka sudah selajak- | 
njalah rakjat membantu Pemerintah 
dalam menjelesaikan - masalah  -ke- 
“amanan dengan maksud untuk mem- 
bela hak2 kemerdekaannja, demikian | 
Pemerintah. 

Meskipun demikian Pemerintah 
belum dapat mempertimbangkan sa- 
ran beberapa anggota untuk - mem-. 
persendjatai barisan2 rakjat, jang de- 
ngan sukarela menawarkan bantuan- 
nja, karena Pemerintah beranggapan 
dan pertjaja, bahwa alat2 kekuasaan 
negara sanggup dan tjakap mengha- 
dapi serangan2 pemberontak2 itu. 

Terhadap pernjataan - anggota 
Sudijono - Djojoprajitno bahwa 
terdapat gerombolan? jang latar 
belakangnja ialah oleh karena ku 
rang puas dengan politik kabinet2 
jang lalu, maka Pemerintah me 
negaskan, bahwa apabila mereka 
untuk mentjapai maksudnja itu 
mempergunakan kekerasan sen 

- djata, maka Pemerintah harus 
djuga menghadapi mereka dengan 
kekuatan sendjata. pa! 

Pemerintah menjatakan keper 
tjajaannja bahwa berhubung dgn. 
“politik luar negeri jang tegas dari 
Pemerintah sekarang, — terutama 
jang mengenai akibat2 dari KMB 
jang merugikan negara dan rak 
jat, maka mudah2-anlah mereka 
akan mendjadi insjaf dan bergan 
ti haluan dan dalam hal ini Peme 
rintah telah mempunjai sikap jg 
tertentu seperti jang disebutkan 
dalam keterangan Pemerinah tg. 

25 Agustus jang lalu. 
—.. Peristiwa 17-Oktober. 

enjelesaian peristi- 
1952 Pemerintah 
masuk rentjana 

Pemerintah menjelesaikan peristi 
| wa itu dalam waktu pendel 
tama, penjelesaian itu akan didja 
ara Pan an en 
djaksaan . Agung dan disamping- $ djalan2 Aan 

  

       

    
   
   

  

    

  

nja akan ditempuh d 2 penje 
lesaian lain, demikian Pemerin 
tah. Ki | 

Pemerintah menjatakan, bah 
wa dengan tidak mengurangi per 

    

   

    

   

     

hatiannja terhadap seluruh Angk. 
Perang ra ea ja, dan chu- 
susnja dengan tidak mengurangi 
pula kepentingan2 A aa Data 
kepada Angk. Laut dan Angk. 
Udara akan diberikan perhatian 
lebih dari selama ini. 

Tentang adanja orang 
si jang menjingkir ke Sura aja 
karena terganggu sam: ann 

Pemerintah akan 
njelidikan. (Te 

Tindakan thd. jang 
lindungi 

      

  

(melindungi atau membantu : 

a |sar hukum, baik jang telah ada 

ngan |tian, bahwa sukarl. 
dan usahanja wadjib 

HM | harga, n 

di dari pihak opposisi jang mema- 

|mentjapai stabilisasi politik dan pe- 

fkan dalam waktu setjepat mungkin, 

  
  

  

risan2 Rakjat 
gi atau membantu mereka, 

ep jang ditanjakan oleh Sa- 
'kirman dari PKI, demikian P.M. 

Bagaimana tjara menuntut jg 
ge- 

rombolan2 itu akan dipakai da- 

maupun 2g akan Dae dengan 

| Rentjana masih dira- 
» hasiakan. 

engenai pertanjaan2 tentang 
rentjana penjelesaian masalah ke 
amanan dan pelaksanaannja, Pe 
merintah: Pena | penger 

h bagi Peme 
rintah pada waktu sekarang mem 
berikan keterangan tentang ren 
tjana itul dan pelaksanaannja jg 
untuk mendjamin hasil2 sebesar2 
aja harus dirahasiakan sebaik?nja 
dulu. Diterangkan, bahwa djika 
beberapa anggota memberikan 
saran2 en Ken grak dan ber 

aka, m lain sekali” suara 

sukkan program dan keterangan 
merintah tentang keamanan di 

dalam - terminologi ,,vis  noch: 
vlees”. (Seperti pernah diutjapkan 
oleh Natsir. — Red.) x 

Pemerintah merasa heran bah 
wa kritik jang tidak serieus de 
mikian itu diutjapkan oleh ang- 
gota2 jang menurut penjelidikan 
Pemerintah dari dokumentasi pe 
merintahan didalam keterangan? 
nja didalam sidang ini tidak per 
nah mengutamakan ketegasan. 
Maka dari itu timbullah pertanja 
an tidak sadja pada Pemerintah 
akan tetapi djuga dikalangan cha 
'ajak ramai, bagaimanakah sikap 
'ang sebenarnja dari opposisi itu 
terhadap pernjataan Pemerintah 
jang begitu tegas tentang peng 

| yanggu keamanan dan pengrusak 
kemerdekaan kita. Sampai seka 
cang sikap opposisi masih samar. 
Demikian Pemerintah. 

Pemilihan umum. 
- Bahwa pemilihan umum itu me- 
rupakan salah satu hal jang amat 
penting bagi negara untuk dapat 

merintahan, dan bahwa sudah sewa- 
djarnja pemilihan umum dilaksana- 

maka dalam hal ini tidaklah ada 
perbedaan faham antara Pemerintah 
dan anggota? Abulhajat, Ir. Sakir- 
man, Maruto Nitimihardjo, Yunan 
Nasution,  Soemarto, Moh. Isa 
Anshary d.LI., demikian - Pemerin- 
tah. —- , 
Menurut Pemerintah  djangka 
waktu 16 bulan adalah suatu plan- 
ning waktu berdasarkan perhitungan 
ig resel, tetapi bila terdapat faktor2 

Panitia Pemilihan Indonesia akan 
dibentuk dalam bulan Oktober jad. 

. Atas saran St. Makmur, diterang- 
kan, bahwa bila ternjata - memang 

N- pelaksanaan, ma-f 
akan mendjalankan tjara venjelefka faktor2 itu akan sungguh? diper 

Guna Member 
diaannja dalam pembelian, dengan 

   
   

e. reguleren harga dan persediaan 
bahan makanan kita jg primair ia 
lah beras, sehingga harga beras ig 
direguleer ini dapat mempengaruhi 
harga barang2 lain sebagainja. 
Tindakan2 untuk mengurangi ke- 

untungan2 jg luar biasa diantara: 
lain: a. dikeluarkannja  calculatie- 
schema besluit, b. memperpendek | 

pada konsumen, ec. mengizinkan pa 
ra pedagang mengimport barang se 
dapat mungkin menurut kekuatan 
devisen, d.. memberantas manupula- 
ties jg merugikan negara dan jg 
menguntungkan para pengusaha de- 
ngan tjara mengontrol perdagangan 
nja dalam soal harga kwalitet dan | 
gewicht (eksport). 

. Industri dalam negeri. 
Mendjawab pertanjaan Ibrahim 

Sedar tentang rentjana memper 
besar dan memperluas industri 
dalam negeri, dikemukakan  tin- | 
dakan2 sbb.: Sat aga at 

a. Menentukan djenis2 peru 
sahaan terutama jang dapat meng 
hemat devisen dengan pula me 
nentukan prioriteitnja mana jang 
harus didahulukan. 

b. Adanja suatu panitia utk. 
membatasi atau menghentikan 
pembelian2 barang dari luar ne 
geri jang dapat dibuat - didalam 
negeri,-sebagai satu bantuan ter 
hadap perusahaan2 dalam negeri. 

.c.. Menempatkan beberapa dje 
nis barang import dalam daftar 
barang jang guna importnja ha 
rus dibajar ,,tanda pembajaran 

industri dalam negeri. 
Mengenai industrialisasi,  dite 

rangkan, bahwa Pemerintah me 
naruh perhatian sebesar2nja ter 
hadap perkembangan perindustri 
an. 

Usaha2 kedjurusan ini diantara 
lain ialah: a. Pemberian devisen 
untuk barang2 modal serta bahan 
bahan. 

b.. Walaupun pada umumnja 
Pemer:ntah menghentikan pene- 
rimaan pegawai2 baru, tetapi 
bagi tenaga2 ahli jang dapat mem 
perkuat perindustrian, tidak di 
adakan pembatasan. 

cC.. Kredit2 untuk usaha per- 
industrian selalu diusahakan su 
paja mentjukupi. : 

Diterangkan, bahwa andjuran 
Hadikusumo,  supaja — diadakan 
bimbingan terhadap  keradjinan 
dan perindustrian besar dan se 
dang, sudah didjalankan Pemerin | 
tah. 

Mengenai keluh-kesah tentang 
kurangnja koordinasi antara dja 
watan2 dan -industri jang. menga 
tur pesanan2 Pemerintah, hal tsb. 
mendapat perhatian  sepenuhnja 
dan telah diusahakan agar kedja 
dian2 sematjam itu tidak terulang   perlu dimadjukan suatu rentjana un | 

dang2, diharapkan oleh Pemerintah, 
bahwa Parlemen akan memberikan 
prioritet pertama guna membitjara- 
kan rentjana tsb. Peraturan? Peme- 
'rintah guna pelaksanakan pemilihan 
umum menurut Pemerintah dapat di 
harapkan selesai achir bulan No- 
|pember jg akan datang. 

000.0 Kemakmuran dan ke 

Untuk mendapatkan ahli2 pe 
nangkapan ikan tongkol telah di 
datangkan tenaga dari Amerika 
dan Inggris dan telah dikirim 3 
tenaga ke Djepang dan Amerika. 
Kechewanan di Sunda Ketjil di 
perhatikan oleh Pemerintah. 
Mendjawab Abulhajat, dite- 

rangkan, bahwa pendirian pabrik 
kunstmest telah masuk rentjana. 

Ir. Sakirman dari PKI didja- 
wab, bahwa pada azasnja Peme: 

  
itani2 jang kurang atau 
punja tanah, tetapi Pemerintah 
jakan berhati2, dan Pemerintah 
telah merentjanakan mengadakan 
transmigrasi besar-besaran. 
-'Dalam memetjahkan soal kemero- 
sotan harga karet, Pemerintah akan 
berusaha memperluas pasaran di- 
'luar negeri dan mempertinggi mutu 
/karet rakjat. 5 
| Pemerintah telah - menjusun  op- 
koopcentrale dan exportcentrale gu 
na mempertinggi harga hasil perke 
bunan, sedang undang2 koperasi te 
'lah disiapkan rentjananja, pun Pe- 
merintah memperhatikan sarannja 
luntuk menurunkan bunga perkredi- 
tan. 5 
Untuk  memperkembang perlaja- 

ran2 perahu2 di Makasar telah dise 
diakan kredit oleh Jajasan Perlaja- 
ran Indonesia, sedang untuk pergu- 
saha2 jg mendapat kerugian karena 
bentrokan2 sendjata, disediakan kre 
dit oleh Jajasan Kredit. 

' Mendjawab Mr. Tan Po Goan 

dan Siauw Giok Tjhan diterangkan, 
ig menjinggung2 soal diskriminasi 
diterangkan, bahwa bagi Pemerintah 
hanja ada satu warga-negara, tetapi 

pada waktu sekarang ini adalah pan 

tas djika daiam beleid Pemerintah 

diperoleh suatu middenstand  peda- 

gang jg harmonis. 
: “Untuk 

harga. 

kan barang2 makanan, 
diterangkan sbb: 

a. mengadakan perimbangan anta 

ra kekuatan pembeli dengan adanja 
'tjukup persediaan barang untuk kon 

pakaian dll. 

8 sumsi, 

' b. mengadakan. imbangan perse 

'diaan barang dengan kebutuhan ba 

“ Irang konsumsi, 
c. dengan mengadakan peratu- 

'ran2 sehingga barang produksi da- 
lam negeri, maupun barang2 impor! 

dapat sampai ditangan konsumen, 

dengan harga jg lajak setjara meng 

adakan kalkulasischema serta pene-   gerombolan. 
Karena sudah diterangkan, bah. 

wa gerombolan2 bersendjata 
mengganggu keamanan jm 
adalah musuh negara, maka « 
dah barang tentu Pemerintah 

  

   

akan bertindak terhadap siapa | 
sadja jang dengan sengadja me 

  

   
     

        

|tapan harga2 sehingga keuntungan 
'jg diterima oleh pengusaha pada 
lumumnja dapat dikatakan  lajak 

9 Jadanja (redelijk) 
| d. mengatur pendjualan tertentu 
sebagai barang2 jg diawasi (gecon- 
oleerde goederen atau/masuk da- 

lam hamster ordonnantie), sehing- 

“ga para konsumen terdjamin perse- 

Irintah tidak berkeberatan membe | atkan keluar negeri Li « tenaga 
'rikan tanah2 kosong kepada pe-| 

tidak 

diadakan perlakuan sendiri2 supaja 

tjegah kenaikan 

Mengenai usaha mentjegah kenai-| 

"kembali. 

Memadjukan Kooperasi 
Tentang koperasi diakui, bah 

wa masih 'ada- beberapa kekura 
ngan pada Djawatan Koperasi di 
antaranja soal perlengkapan ken 
daraan. : 2 ui 

- Guna memperoleh pegawai2 jg 
lebih tinggi mutunja oleh Djawa 
'ttan Koperasi diadakan kursus 
djawatan dan dalam 12 bulan 
ini telah diadakan 7 kali kursus 
dari mana jang 5 telah mengha 
-silkan 96 pegawai. Disamping 
pendidikan pegawai didalam ne 
geri diusahakan pula pendidikan 
tambahan diluar negeri. Selama 
12 bulan ini telah dikirim 11 
|orang untuk menambah pengeta 
huan dalam soal2 koperasi, - kini 
telah siap pula untuk diberang 

buat lapangan koperasi. SEP 
. Sedjak tahun peladjaran 1952/ 
1953 pada Fakulteit Pertanian 
di Bogor dan dalam - Fakultet 
Ekonomi di Djakarta diberikan 
kuliah tentang koperasi. 

Untuk memperluas pemanda- 
ngan dan pengetahuan para pe 
mimpin- gerakan koperasi telah 
diputuskan mengirimkan 3 orang 
keluar negeri, diantaranja seorang 
chusus menjelidiki sistim pendidi | 
kan tentang koperasi dibeberapa 
negara tetangga dan ' di Eropa 
dan Amerika Serikat. Demikian 
Pemerintah. «3 

.. Bank dan Perkreditan. 
Mengenai bank2, bahwa tjara be- 

kerdja bank2 kita sekarang ini ma- 
sih dapat diperbaiki dan bahwa per- 
baikan akan diusahakan oleh peme 
'rintah dan pemerintahpun berusaha 
untuk mengatur keadaan bank dan 
perkreditan  seluruhnja. 
keperluan itu tidak lama lagi akan 
diadjukan suatu rentjana  undang2 
kepada DPR. Djika undang2 itu te- 
lah ditetapkan , maka pemerintah 
'akan dapat melakukan pengawasan 
'setjara acticf dan zakelijk... 

  

, Foreign Investment. 
Mendjawab Engel dan Mr. Tjung 

Tin Jan diterangkan, bahwa peme- 
rintah belum dapat memberikan 

Ipendjelasan jang gedetailleerd  ten- 
tang ,foreign investment policy”, ka- 
'rena soal itu memerlukan  tindjau- 
an jang lebih mendalam dan cirusus. 
Sekalipun demikian pada umumnja 
politik penanaman modal asing itu 
harus disandarkan atas saling me- 
ngerti dan saling ' menguntungkan 
(mutual understanding dan mutual 
benefit) dari kedua belah pihak, ja- 
itu dari pihak modal asing dan dari 
pihak Indonesia. 

. Selandjutnja diterangkan, bahwa 
anggaran belandja dan keterangan 
mengenai keadaan keuangan dalam 
waktu jang singkat akan dikemuka- 
kan oleh pemerintah kepada DPR. 
Djika dipandang perlu maka peme- 
rintah bersedia pula untuk menge- 
mukakan hal2 mengenai perkem- 
bangan keuangan dan devisen dalam 
rapat jang tersendiri dengan DPR. . 

Pemerintah mengakui bahwa 
pada waktu sekarang negara me- 
ngalami waktu jang sangat sukar 

   

pertimbangkan Sai tuk F 
berantas Gerombolon2 

daripada jang dis ambarkan da- mengetriilkan kekurangan hingga ba 

djalannja barang dari pengusaha kel 

import”, untuk  memperlindungi | 

|karena kerusakan2, jang dialami 

dan untuk | 

    
/ Saran Untuk Persendjatai 

demikian maka harga pun dapat di lam rantjangan kabinet Wilopo | ras jang masih dapat dipertanggung 
reguleer, selain daripada dislocatie semula. na pan. djawabkan berhubung dengan kewa- 
dan distribusi “barang jg dapat di Sebagai telah dikemukakan, | djiban2 pemerintah. untuk memba- 
atur, Pa 1 maka deficit pemerintah akan |ngun negara dan mendjaga  keama- 

melebihi djumlah Rp, 1.800 dju- (nan. 
Ba aa an Rp. N Kekurangan devisen negara untuk 

, djuta Steak tahun 1953, teruta- | ah jang penting sekali disebab- 
NE TE Ka Lama agan tkan karena kewadjiban kita untuk 
ma disebabkan karena rentja na membajar djasa2 (nvisibles) keluar 

un na sa ana negeri. Untuk tahun 1953 melebihi 

sanakan dalam tahun 1953. dari djumlah tersebut merupakan 
5 PAN nu, pembajaran untuk modal asing jang 

| , tidak dapat hanja (P2 , : 
di nia aa : Telbat yan ditanam diwaktu jang lampau seba- 

ungaran Man pemakaian . Un. sada | Teh Okibat focelam investment policy 
Werrorinssdafia dikurangi Peni Bai Jpn Tag sekarang  dita- 
kekurangan ' neratja . pembajaran) |... : Paya pa 2 TRI, 
'karena masih ada factor-factor jang Ta KAN, Lakaguesa Pemorin Nana Sa 2 2? Itah pada- hakekatnja lebih- mudah: 
lain jang mempengaruhinja, — dalam, bi ana Livane Not Soaia 

(waktu sekarang jang penting antaraY asan devisen. 2 lain ialah pembajaran 7596 untuk | Djika kita mengadakan foreign- 
aa jang mempunjai deflactoir investment-policy pada waktu seka- 

1 ig rang maka harus - ditjegah,- bahwa 
.  Diterangkan,. bahwa kesimpulan kesalahan? dalam foreign-investment- 
Natsir, berdasarkan angka2 Bank|policy dalam zaman kolonial itu 
Indonesia, bahwa dalam dua bulan|djangan terulang lagi. Modal asing 
jang terachir ini kas pemerintah nre-| dibutuhkan untuk memperbaiki nera- 
ngalami kekurangan lebih “dari 200 1 tja pembajaran dan untuk menjo- 
djuta rupiah sebulannja, kurang be-| kong. pembangunan negara. Demi- 
nar, karena menaiknja debet stand | kian Pemerintah. 
pemerintah pada Bank Indonesia itu , 
terutama disebabkan “karena turun- 

'nja djumlah pembajaran 7590 untuk 
import (300 djuta rupiah), bukan ka 
rena pembajaran guna anggaran pe 
merintah: 

Modal asing dan ke- 
amanan. 

Menurut Pemerintah jang ti- 
dak menarik bagi pemilik modal 

Pemerintah sependapat bahwa da-|#sing pada waktu sekarang teruta 
lam lapangan keuangan harus ber-| Ya ialah keadaan keamanan ne- 
tindak berhati-hati sekali. .|gara. Oleh karena itu barulah po 

We Hitik Pemerintah tentang penana- 
man modal asing itu bisa berha- 
sil, apabila soal keamanan dalam 
negeri kita ini dapat penjelesaian. 

Sebab meskipun  peraturan2 
tentang penanaman modal asing 
itu sudah demikian rupa sehing- 
ga menguntungkan bagi rakjat | 
dan negara kita dan tidak meru- 
gikan kaum penanam modal te- 

'Mendjawab Ir. Sakirman jang 
menginginkan perobahan peringa- 
nan beban: padjak memperlipat 
ganda keuntungan. perusahaan 
pemerintah, diterangkan, bahwa 
pada pokoknja pemerintah sa- 
ngat menjetudjui saran demiki- 
an ini dan sebagai hasil terachir 
maka keadaan demikian itu da- 

12300 djuta" rupiah, Sebagian besar , 

ngan segala perusahaan jang hendak 
didirikan di “Indonesia, demikian 
(PM ha Ie 

AT Plan Murdjani. 
Tentang ,,plan Murdjani” di- 

terangkan bahwa rentjana terse- 
but berhubungan dengan usaha 
menambah hasil bumi antara lain 
diandjurkan membuka tanah da- 
tar jang letaknja di Kalimantan 

“Selatan, ialah wilajah pengaliran 
(stroomgebied) . daripada Barito, 
Kapuas, Kahajan dan beberapa 
sungai jang ketjil sebelah barat- 
nja sungai Kahajan, jang besar- 
nja kira2 600.000 ha. 

| Wilajah ini  dipropagandakan 
'karena telah diketahui ,,vrucht- 
| baarheid”-nja dan selainnja su- 
'dah mulai dibahas keadaan ke- 
|airannja oleh, suatu panitia pada 
waktu sebelum perang jang dike- 
tuai oleh ,.de Eerst aanwezend 
Waterstaatsambtenaar”- di  Ban- 
djarmasin. Pekerdjaan di Kali- | 
mantan sekarang sedang dalam 
stadium  mengerdjakan  polder 
pertjobaan ini. Pekerdjaan sebe- 
sar ini termasuk rentjana djangka 
pandjang. 

Tentang nasionalisasi perusahaan? 
listrik dan gas diterangkan, bahwa 
selain telah dibentuk ”Panitya Pe- 

'rundingan Nasionalisasi Perusahaan? 
i Listrik dan Gas”, Kementerian Pe- 
kerdjaan Umum dan Tenaga se- 
dang mempersiapkan. . pengangkatan 
panitia2 lainnja untuk menentukan 

|harga dan aktipa2 jang akan diam- 
bil over, agar supaja pada tg. 1 Dja 

nuari 1954 sudah dapat didjalankan 
nasionalisasi pada 'OGEM  ”"daad- 
werkelijk” dan selandjutnja beberapa 
My jang lain, 

Diterangkan, bahwa oleh  kahinet 
jang lalu telah diputuskan bahwa 
sekaligus akan dinjatakan kepada 
semua perusahaan listrik jang terdiri 

dari 10096 modal partikelir, bahwa 
perusahaan2 tsb. akan diambi! kem. | 
bali haknja (naasting) menurut ke- 

  

10970 sudah mendjadi milik Pe- 
'merintah. Untuk — menjelenggara- 
kan kesemuanja ini, Pemerintah 
sudah mengadakan persiapan2 se 
perlunja. 

Menurut pendirian Pemerintah 
perhubungan jang vital harus di- 
kuasai seluruhnja oleh Pemerin- 
tah, tapi mengingat kebutuhan 'jg 
timbul dalam masjarakat, maka 
dalam melaksanakan . kebidjaksa- 
naan mengenai monopoli, Peme- 
rintah tidak akan menolak inisia- 
tip partikelir selama inisiatip par 
tikelir ini bersifat menambah usa 
ha untuk memenuhi kebutuhan. 
Sjarat terpenting bagi usaha par- 
tikelir itu ialah, bahwa usaha itu 
harus usaha nasional, paling sedi- 
kit 2/3 dari djumlah saham2nja 
dipunjai bangsa Indonesia. 

Status ' DAMRI masih 
penindjauan. 

Pembangunan rechani. 
Mengenai apa jang dikemuka- 

kan oleh Zainal Abidin Achmad 
sekitar agama, diterangkan, bah- 
wa tidak tertjaritumnja soal 
agamaan chususnja dan pemba- 
ngunan rohani umumnja baik 
dalam pasal2 program maupun 
dalam keterangan Pemerintah: ti- 
dak berarti bahwa Pemerintah 
tak mengindahkan - sama sekali 
soal2 keagamaan dan kerohanian 
umumnja. 

Pun usaha untuk menjempur- 
nakan perguruan agama kearah 
ikut sertanja perguruan agama 
itu dalam melaksanakan kewadji- 
ban beladjar kelak dan usaha un- 
tuk melaksanakan pemberian pen 
didikan - agama pada sekolah2 
umum: akan mendapat perhatian 
Pemerintah sepenuhnja. 

P. P. K. 
Diterangkan, bahwa daripada se- 

kolah2. kursus, dari jang tinggi sam- 

pai jang terendah, Pemerintah akan 

tentuan2 jang tertjantum pada “con- | Kain at pe uan Kapan 
sessie voorwaarden” jang terdapat | PI jab npajaknin mn 
antara Pemerintah dan perusahaan? ' aa na PenolAn Hata Pn Ii iah daripada naasting itu | tengahan dalam sekolah  keradjinan 

akan dibebankan pada anggaran be- Mean lapgngan. . 
landja 1954 dan putusan “itu akan! 27an Mengenai Kemenpan Nela: 
didjalankan oleh Pemerintah seka- djar, menurut suatu plan nasional Hanan | jang didukung oleh seluruh kemen- 

iterian dan diurus oleh Kementerian 
| Pendidikan, Pengadjaran dan Kebu- 

dalam 

ke- 

  
  

Perhubungan.   tapi toch tidak akan menarik apa 
bila iklim untuk penanaman mo- | 
Pa ra belum dapat dipandang 
aik. 

pat dipandang sebagai keadaan 
jang sebaik-baiknja, hanja sadja 
keadaan sebagai dikehendaki ini 
tidak dapat ditjapai dalam wak- 
tu jang pendek. Kenjataan seka- 
rang ialah, bahwa  perusahaan2 
negara untuk sebagian besar ti- 
dak menguntungkan, - terutama 

melalui Pemerintah.. dan diatur pe- 

makaiannja oleh Pemerintah masih 
banjak pula kemungkinan uniuk 

k memperkembangk inisiati & pada waktu perang. perke gkan inisiatif pengu 

Akan ketjilkan kekurang- 
an-kekurangan.  - 

Diterangkan kepada anggota Mr. 
Jusuf Wibisono, bahwa dalam la- 
pangan keuangan kekurangan seba- 
gai beberapa tahun berturut2 ini di- 
alami tidak dapat dipertanggung-dja 

untuk selalu memindjam . sadja mo- 

Bentuk 
hendak" Pemerintah dan kehendak 
dan inisiatip partikelir dapat diren- 
tjanakan dalam tiap2 soal jang ter- 
sendiri. Bukan-pula maksud Peme-   Dengan menjalurkan modal asing | 

  

saha itu. Bukan maksud Pemerintah ' gentlemen's agreement, KPM di- 

dal demikian dan membajar bunga. lenggaraan . perhubungan interin- 
untuk menghubungkan ' ke- 

Diterangkan Repada S. Engel, 
bahwa Pemerintah belum meng- 
adakan pembitjaraan dengan KP 
M jang kontraknja (Groot Arcki 
pel Contract) dalam tahun 1945 | 
sudah berachir. Karena Pemerin- | 
tah belum dapat menggantikan 
KPM jang mempunjai armada 
dari Ik. 200 buah kapal sebesar 
1k.200.000 ton, maka sebagai 

dajaan setjara interdepartemental 
akan dipertimbangkan, supaja men- 
djadi tindakan kolektif dari Peme- 
rintah dalam sidang kabinet. 

Kesehatan. 
Menurut Pemerintah, dalam usaha 

kesehatan titik-berat diletakkan pada 
bagian preventip, ialah  mentjegah 
penjakit?2? dan. memperbaiki sjarat2 
kesehatan. Dalam hal interpretasi 

”sehat” dan "tidak sehat” diperha- 
-. |tikan djuga perhubungan manusia 

meneruskan penje- | dengan kedaan sosial dan physik da- 
. . " |ripada sekitarnja. 

- 10 Pan sampai saat | Diterangkan, bahwa disamping pen 
remerintah dapat mengoper Per- | dirian rumah?2 sakit dipelbagai tem 
hubungan ini seluruhnja. |pat, diselenggarakan djuga untuk 

Pemerintah memang bermak- | mendatangkan 175 dokter2 luar ne- (sud membeli saham2 dari KLM ' 

' perbolehkan 

dan 

apabila 

wadjib, 

jat, 

1951 

watan 

jang   

Pemerintah, 

maka 

permulaan tahun 1954 GIA lir Kesehatan, Sekolah Perawatan 
Sekolah Guru Perawat 

akan disusul dengan Sekolah Guru 

Bidan, Sekolah Public Health-nurse. 
Kementerian Kesehatan sedang mem 
bikin suatu planning. 

Mengenai rumah2 sakit. partikelir, 
diterangkan, bahwa Pemerintah se- 
dang menjelenggarakan  pengemba- . 
lian rumah2 sakit tsbe kepada jang 
empunja, jang . harus dikerdjakan 
oleh Pemerintah Pusat dan Pemerin 

tah Daerah, karena rumah? sakit 
tsb., oleh sebab  diexploitasi 

”mendjalankan 
rumah sakit Pemerintah”. 

Tanah untuk keturunan 
Tionghoa. 

ada keputusan dari ha 

Diterangkan, bahwa 

sampai 

Transmigrasi 

harus 

anggota2, 
kembali 

Mendjawab Siauw ' Giok 'Tjhan 
tentang soal tanah2 

|gara keturunan Tionghoa di 

jang mendapat 
bangsa Indonesia 
bahwa menurut aturan? jang berla-. 

ku sekarang, hal itu tidak dilarang,” 
karena dalam hal tsb. hak tanah ti- 
dak diasingkan, tetapi djatuh kepa- 
da pihak lain sebagai 
lam pada itu 
apakah dalam hukum adat jang me 

liputi hak2 rakjat atas tanah ditem- 
pat itu mengizinkan pula pewarisan 
tanah jang demikian itu, dan ini ba 
ru dapat. diketahui 

dalam persoalannja 
kim jang ber 

warisan 

asli diterangkan, 

Diterangkan, bahwa didaerah Bali . 
barjak tanah-hak-rakjat dalam wak- 
tu jang lampau dibeli 
bangsa Tionghoa dengan memakai 
“strooman” atau atas nama” sendiri, 
kebanjakan dengan harga - jang sa- 
ngat rendah. 

Untuk mentjegah meluasnja kete- 
gangan, terutama pula untuk men 
djaga keselamatan golongan 'Tiong- 
hoa jang disana hidup diantara rak- 

Pemerintah menaruh 
penguasaan diatas tanah2 jang dalam 
pertikaian itu dibawah sesuatu pani 
tia jang terdiri dari wakil2 Pemerin 
tah, wakil DPR, wakil2 rakjat dan 
djuga dari golongan Tionghoa jang 
berkepentingan. 

Transmigrasi. 
sedjak tahun 

pertengahan 
1953, telah dipindahkan dari pulau 
Djawa kedaerah seberang oleh Dja- 

33.729, “oleh 
BRN 24.170 dan oleh CTN. 20.078 
orang, djumlah 77.977 djiwa. 

Dalam angka2 itu belum 
suk jang ditransmigrasi 
Rekonstruksi Nasional dan  Djawa- 
tan Transmigrasi setjara 
lah di Sulawesi, 3:600, di Lampung 
1.600, di Palembang 280 dan 
Banten 2.138 orang. 
Mengenai 

ingin 

bagi wargane- 

warisan. Da- 
diperhatikan, 

dengan 

oleh orang2 

oleh Biro 

gerombolan 
kemasjarakat 

dengan bantuan Pemerintah, dikemu 
kakan bahwa pada dasarnja Peme- 
rintah membuka kemungkinan bagi 

bekas pedjoang bersendjata 
mendapatebantuan guna bekal hidup 

dalam masjarakat. Bantuan itu beru 
pa pendidikan dalam sesuatu kepan- 

   dan 
        

       
       

    
   

    

    
oleh 

funksi       

    

   

   

       
          

        

  

   
    

Bali 
ibu 

    
dari 

    
         

   
        
       

      
        

      

    

pasti, 
sudah     

   

    

  

     

    

        

    

    

                

    
    

        

   

tahun 

terma- 

lokal, ia- 

di 

untuk 

  

  

   

    

  

  

    dalam lapangan keuangan dan de 
visen, pada umumnja lebih sukar     
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jang meninggal 
Terutama kepada Sdr. Dr. 
kami menghaturkan terima 

| na mengatasinja. 
Dalam konperensi itu telah dipu-| 

tuskan suatu 
akan dimintakan. 

njata. gagal ka 
n finansiil. | # 

lain. Storingvrij, 
£ Kompor. minjak tanah 

: Kh Radio 
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$ -Gan Tiong Gie Institute 
4 KEBON TIONGHOA 108/110. e ( MEMEGANG BUKU A: Selasa Djum'at 5—6 sore / / atau Rabu Saptu 7—8 malam / 

Mulai Oct, 12 Bin. A Rp. 25,— Pendaftaran Rp. 10,— . ( BAHASA INGGRIS : Semua klas2 landjutan : / 
/ Ulangan S.M.A., S.G.A. : Rabu, Saptu 5-6 sor& Rp. 30 sebi. " 
» Nilai S.M.P, klas Ia Selasa, Djum' at 4—5 sor& Rp. 15. sebl. / ( Keterangan: Senen 4—5 sore, Kemis 4—6 sore / 
NN AAL MTA LA AM eU Ma 

  

DIDJUAL 

Mobil Sedan Studebaker1951 
sekali dan origineel 

KRANGGAN 25 — SEMARANG.       

NN AL LI L ALL AL  L TN AL LL TK 

TOKO KUWE & RUMAH MAKAN 
1 1 A 
TAN GOKEI 

KR. TENGAH TIMUR 25 (GENIELAAN) 
Tiap-tiap hari sedia : 

Nasih Soto Kudus 
Nasih Pindang Kudus 
Lontong opor compleet 
d.I.I. matjam masakan jg lezat. 

EXTRA NASIH LAPIS 
Saben kira2 djam 4 sor& sedia : 

/ Oliebollen — kuwe Klepon — Wadjik — d.LI. 
SELAT LM MW MM MLM IL AL AL LN EL AE EK 
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BADAN GAGAH TENAGA 
KURANG 

  

    UNTUK WANITA& LA K1? 
AMIROSOL Paling berharga Dan tjepat bagi Mereka jang Ter- 
ganggu kesehatan. 
AMIROSOL paling Mudjarab dan tjepat kembalikan bagi tenaga- 
nja jang sudah Hilang. Orang lelaki jang sudah tua maupun mu- 
da. Seperti mani entjer. Pelo (Impotensi) kurang shawat. Inilah 
satu tenaga kalau sudah hilang bisa Timbulkan rupa2 penjakit. 
Misalnja BUAH pinggang, hati berdebar2, muka putjat Lekas 
marah, Suka lupa, Kurang makan, kurang tidur, Muka putjat, 
Dan Lain. 
AMIROSOL bisa djuga tolong orang wanita. 
Seperti kain kotor tidak tjotiok pinggang brasa sakit, kurang da- 
rah, tidak Punja anak, Dan lain-lain, LARANG MAKAN INI 
OBAT WANITA JANG HAMIL 
AMIROSOL harga ..: Rp. 25.— 
AMIRODOL. Sakit keputian (Pe kthai) Rp. 25.— 
AMIRO OLI, Obat Luar Buat orang lelaki, tambah kuat Rp. 20,— 
TRANG BULAN. Hilangkan kukul (Djerawat) dan 
muka bikin bersih 

Tjatjap rambut, Bikin pandjang dan gemuk 
    Rp. 2 dan Rp. 10.— 

"Tambah ongkos kirim 1076 
Agen: Ngupasan 12 Jogjakarta. 

KASIM DADA Kp. Melaju 30 Semarang 
HOK AN Patjinan Magelang 

ee ENG TAY HO Pekodjan 101 Semarang 
Toko Obat ENG TJE HOO Djl. Nanking 17 Madiun. 

Universal Stores Bodjong 6B Semarang. ' 
'Toko RADJA BALI Djl. Kaju Tangan, Malang. 

' Toko Tjap KENDI Klaten 
Toko Obat Po Ning Tong Djl. Pemotongan 9 Salatiga. 

, Terbikin oleh. tabib AMIRODIN Depan Kusumojudan Solo. 

NIHH AMA AL LL AL 

STAR THEATRE 
“8010 

Premiere Besar Tiap Hari 4 Kali 

»Ouo Vadis” 17. 
, Sita kartjis djam 9 pagi dan 3 siang biasa. 

|. Buat djam 6 dan 9 malam Rp. 4.75 Rp. 3.20 

Tya Rp. 110 seizin Kementerian Perekonomian Kantor 

ngendalian Harga No. 521-KP 13142/8511 

(u. 

   
Aa 20-2 253. 

       TP | KaruryN Grayson EH Ini malam d.m.b 
RED SKELTON 

    

Aa 
   

  

   

  

EN | y 
Ka pe Toobai cw Kr) 1 

ara (Ah DIPANDANG MA ND) 
Kundjungilah »Pameran Mode” jg menadjubkan, dgn tjiptaan baru oleh 

Adrian jg disemarakkan oleh wanita2 HOLLYWOOD tertjantik sebagai 

model dim pemandangan jg indah2 hingga terpaksa menahan nafas ! 

Ini malam dan besok 

H Lae Tas 39 ba 
(17 th) 

E" : / 

(17 th.) 
TROPOL: »ME 

Ini mlm Nm Sa 9 sORION" 
pemaah    

     
| Oon ne & SAK “WASAMG »#A) 

  

TJAGALAN 7: 8. (17 ih) 
Film Tiongkok paling baru 

SIK FEI- FU CHIH 
.MI YIAH" (Bulan Madu)   
  

“Taylor Ava Gardner: ,,THE BRIBE" 
Maan Pan ba. NN Manna Aoa Sa an in 

banjak terima kasih atas Pata kalian 
waktu pemakaman Ibu kami :$ 

R Aloe Pandji Notodipoetro 
pada tanggal 31 Agustus 1953.” 

H. Tjokronegoro, dengan ini pula 
kasih kami, atas: perawatannja. 

SOEDARNO /- SOEARMAN 

    

Baru Haa Dari Djerman 
- Setrika listrik merk ,,Kaltschmid” 

250 W. & 450 W., 110/130 Volt, 
' “ Motor mesin djahit »FORMICA?”, 

compleet dengan lampu. 
(vergasser) »SRC” Kuat dan irit. 

Rp. 25—: 
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' Hormat kami 

“ atas nama keluwarga 

     

            

jang terkenal, dari 

Kwaliteit lain dari jg 

Company N. V.   

Masih dapat pesan dengan shipment SEPTEMBER 1953 

. STABIEL - KUAT - TJEPAT 

Prod 

(Semarang "1 233. 234 

  

Aronpvr 
“(De ,,Franse FTAT”) 

UICK” 
Solo Telp. 123   

  

SETERAN (Duwet) 5 “ 
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KENEKEEEKEKE KKR KAKI 

Swengthening & Kidney Pills 
aah Kerindjal) 

Ibarat transformator kerindjal orang 
adalah ' stroomverdelernja. Ibarat 
dynamo : kerindjal orang adalah 
ankernja. Kalau bekerdjanja kerin- 
djal kurang sempurna, djalannja da- 

rah pun mendjadi tidak lantjar, hing- 
ga menimbulkan rupa-rupa penjakit 
seperti : 

su
su
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- 

suka sakit pinggang? suka besar raa- 
“ nik-waktu tidur? kurang napsu ma- 

kan? kurang kenikmatan waktu ber- 
setubuh? kurang harmonisch dalam 
rumah tangga? kurang darah atau 
darah kotor achirnja mendjadikan 

rupa-rupa gangguan urat sjaraf, mata lamur, kuping berbunji, muka pu- 
tjat dan badan kurus. Untuk memulihkan soal-soal diatas, tjoba minum- 
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siatnja. Karena hanja STRENGTHENING & KIDNEY PILIS jang da- 
pat menolongnja. Ini semua dapat diwudjutkan oleh STRENGTHENING 
& KIDNEY- PILLS tua dan muda boleh meminumnja, tidak mengganggu 
kesehatan. .. 

Agen Semarang : Toko Hway An Tong 6g. Warung 3 
Pusat pendjual Toko Obat SIN BAN SAN 

Djl. Songojudan 14. Telp. 2028 U. 
». SOERABAJA. 

s 
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Jang dibuat istimewa dari bahan2 jang ter- 
pilih seteliti-telitinja. dan terudji, itulah 
GOODYEAR ,,DE LUXB ALL-WEAT- 
HER”, ban jang kenamain sedunia dalam 
hal keselamatan pengendarain, 

V (Le banijak orang berkendaraan dengan memakai 
ban Goodyear daripada lain merek 

GOOD/AYEAR 
Untuk SEMARANG: 

Toko EXCELSIOR, Toko AMERICAN, 
. Toko SELECTA, Toko KAUW 

dan semua IMPORTIR? AUTOMOBIEL, 
Selandjutnja Agen” diselurgh Indonesia. 
  

2B-GY-5202 
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| Roy Rogers 3 | 

lah STRENGTHENING & KIDNEY PILLS hingga “akan terbukti cha- 
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NEK K Kana 

Kasehatan badan lebih dari pada harta maka dari itu boleh 
selalu minum ANGGUR KUAT KOLESOM jg istimewa Tj jap 

Lontjeng terbikin oleh Pabriek Anggur Jannen Djakarta Ko- 

ta jang sudah termasohor seluruh Indonesia — dafi kaman- 

djurannja dan kakuatannja telah terbukti mendjadiken kuat 

sehat dan timbul tjahaja tetap muda ini anggur terbikin' de- 

ngan obat2 akar2 dari Tiongkok dan pake kolesom jg. No. 1. 

ANGGUR KUAT ANGGUR 

KOLESOM ANTANY 

Bisa sehat badan Buat prampuan 

dan tambah darah jang lagi bunting 

tambah air manik supaja — sehatken 
mendjadi kuat pianakan dan men   . djadi slamet bun- 

ting dan bisa me- 

nolak segala pe- 
njakit waktu lagi 

bunting dan gam- 

ANGGUR 

WANITA 

Buat orang pram- 

puan tjotjok da- Peng babar 

tang bulan dan bi- ANGGUR 
sa ilangken segala BERANAK 
penjakit lantaran Buat prampuan 

datang bulan tidak 

tjotjok ,atawa dja- 

lan darah kurang 
deres mendjadi pe- 

gel linu boleh mi- 
num Anggur ini. Neng 
Harga sebotol besar Rp. 12,50 ketjil Rp. 7,50. 

— Bisa dapat beli di toko2 obat dan warung? serta seantero to 
“ko besar dan ketjil seluruh Indonesia pun bisa dapat beli harga 
menurut tersebut diatas (via Djawa). 

Pusat terbitken oleh PABRIEK ANGGUR OBAT 

JAN NEN 
Pinangsia H No. 30 Djakarta. 

abis beranak bisa 

bikin bersih darah 

kotor ilangken pe- 

njakit mendjadi 
sehat.   
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SEN EENKAR ESEK RARK 

Dibuka Setengah Ha ri 
  

  

Besok tg. 6 September j-a.d. ' hari Minggu pertama pada 
tiap-tiap bulannja, seperti biasanja toko kami DIBUKA SE- 
TENGAH HARI. 

Baru Terima : 

Shantung Linnen polos — Seventh Heaven — Satyn Taft 
polos — Taftzij polos — Bludru Matjan Ketawa — Duyal 
Linnen Kembang — Staffel Voile polos — Anticrease Lin- 
nen polos — Voile Kembang Baru — Chiffon Kembang — 
Kain Handdoek — Kain Pyama Totaal Tobralco dan se- 
djumlah besar Katoen Linnen Kembang dengan warna dan 
motief -motief jang terbaru. 

  

  
  

Soir de Paris Komplit — Coty parfums Max Factor 
Ontharings Cream Dipinol, 

Odo-Ro-No — Pakaian anak2 — Overhemden da- 
ri dalam dan luar negeri — Luchttassen — Koper Kulit dan 
Nylon — Sepatu buat Tuan2 dan Njonjah2 dari Nylon, 

Anggur ini ada AMPAT matjem 

Achirnja kita dapat memperkenalkam kepada Njonjah2 se- 

Komplit — 4711 Komplit — 

Plastic dan Kulit buatan dari dalam dan luar negeri — Tas2 
Wanita dari Plastic dan sedjumlah besar Alat-alat Dapur 
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djenis kain model jang terbaru : 

Stillman, 

Komplit. 

33 

: “SU Ay” 

7 

“ DAK SAMPAI KEHABISAN, HARGAZNIA DITANG- 
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Stoffel Linnen Aneka-warna 

BERBELANDJALAH SEKARANG DJUGA AGAR Ti- 

GUNG BERSAINGAN..........., 

Toko SHTEN” 
BODJONG No. 25 — TILPUN No. 1577 

SEMARANG. 

     SANA 

  

FROM SOME OTHERS I 
KNOW, ROY/ THEY'D po 
ANYTHING TO FIND OUT 
WHERE 1 GET pd 

MIDAS JONES, GET THIS THROVGH 
YOUR HEAD! I DIDN'T SAVE YOUR 
LIFE SO TI COULD ROB You ad 
YOUR GOLD BUTTONS/ ma 

    

— Kalau begitu eng- 
kau tidak seperti lain2 
orang sebagaimana ig. 
saja kenal. Mereka ber- 
buat sesuatu "untuk da- 
pat mengerti dimana 
saja “ mendapat emas 
ini. 

— Midas Jones, ingat2lah, babi 
saja menjelamatkan. djiwamu tidak 
untuk merampok kantjing emasmu. 

— Heemm. 

( ruen You're DiFreRenT 9 

     
I TOLD YoV TO KEEP 

ON HIS TRAIL! WE GOT 
TO FIND OUT WHERE HE'S 
GETTIN' THOSE GOLD 

NUGGETS/ 

Kena IN NEKRBY ORETOWN.. 

ROCK, THAT BLASTED MIDAS JONES Y GAVE ME THE SLIP TWO MILES OUTA TOWN — JUST DISAPPEARED! 1   
  

  

Sementara itu, didekat Oretown.....ii.... 
— Rock, itu si tua bangka Midas Jones dapat meloloskan diri dari 

pengintaian saja dua mil dari kota — lalu menghilang. 
— Saja 'kan berkata untuk mengikuti djedjaknja. Kita harus tahu, 

dimana dia mendapatkan emas lantakan atu. 

    
Me bahah 

Typ Pertjetakan ,,Semarang”     
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CSW.D3-U K3 

      

   

   

    
   

  

Bukan pantun, sembarang pantun 
Pantun gubahan pudjangga kelana Y 

Bukan sabun, sembarang sabun » 

Sabun Colibrita, pudjaan wanita. eh 

7 
Bukan djarum, sembarang djarum 2 

Djarum emas berbenang sutera N 

Bukan harum, sembarang harum 9 

Harum meresap sampai kesukma, ( 

SAK S0 VON 

sabun wangi penawan hati ! 

LE P ISIAN 
« AA SIR 
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Pernjataan Terima Kasih 
Dengan djalan ini kami Panitya  Penjelenggara XI-JUGO- 
SLAVIA merasa wadjib me njatakan penghargaan serta teri- 
ma kasih jang sebesar-besarnja kepada  instansi-instansi, 
Kepolisian dan Ketentaraan di Semarang atas bantuan2 baik 
jg langsung maupun tidak jang telah diberikan/sumbangkan 
kepada Panitya, sehingga keamanan dan tata-tertib selama 
pertandingan diadakan sungguh2 terdjamin 

Semarang, 4 September 1953. 

Panitya' Penjelenggara 
2 rta Jugoslavia 

  

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo 

PENGUMUMAN Ne. 7/V/53 
tentang 

Pemakaian djalan WONOSOBO — DIENG 
dengan kendaraan bermotor. — 

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa untuk memper- 
oleh idzin melalui djalan dari WONOSOBO sampai DIENG 
pulang-pergi dengan kendaraan bermotor, baik dengan ken- 
daraan ringan untuk keperluan dinas maupun dengan ken- 
daraan berat untuk keperluan apapun djuga, jang berkepen- | 
tingan harus memadjukan permintaan idzin dengan tertulis : 

  
ragi 

kepada kami, jang satu minggu sebelum tanggal perdjalanan 
harus sudah kami terima, demikian untuk menghindari ke- 
sulitan2 dan keketjewaan2. 

Wonosobo, 29 Agustus 1953 
Bupati, Kepala Daerah Kabu- 

paten Wonosobo, 
R, OEMAR STERJOK OESOFMO 

Tambahan : 
Dalam permintaan idzin 

#4 harus lengkap ada kete- 
@ rangan tentang : 

4 1. keperluan, : . 
2. kendaraan: banjaknja, type (bus, truck, jeep, 

dsb): dan huruf pula nomor pendaftaran polisi, 
3. tanggal perdjalanan. 

pick-up   
  
  

  

2 CITY CONCERN CINEMAS -— 

LUX ih aan premiere (u. 17 tahun) 

Joseph Cotten - Valli - Orson Welles 
Trevor Howard 

(THE THIRD MAN" Berada, 
(ORANG TIGA) David O'Selznick production. 

The Mytery Man who baffled the best Police Brains! 
Danger walks the streets of Vienna! Who is the THIRD MAN? 

Alexander 

    Thrpise ee Ke Adnan Mystery. 
Vienna 1949. Kota jang tjemas akan hari sekarang............:. Bimban 
akan hari “depanisesseccooo Dahulu kota jang gembira, ramai — kin 

tempat pelarian, lapangan pemburuan — Gempar! 
  

Ini malam premiere (u. 13. th.) GRAND gs T i 

,HIA WATHA? Kesan ats 
in all its Natural Beauty and Color. 

Film terbesar — penuh actie dan sensatie — Penghidupan dan pertarungan 
dari suku2 Indian. 

INDRA Ini malam d. m. b. (u. 17 th. 
5— T— 9,— 

EVA de VILLA — SALLY RAMAS 

dalam Philipina Film berbahasa Indonesia 

»TIMBU MATA” 
Satu tjeritera jang terdjadi di pulau Timbu Mata ! 

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

ROYAL Ini mlm penghabisan (u. 17 th.) 
5x 7x 9.- 

FILM PENUH HIBURAN DAN LELUTJON ISTIMEWA 

Lenggang Djakarta" 
(Sedikit aer mata — Banjak tertawa) 

Dengan 9 lagu2 radio jang sangat populair. 

BESOK MALAM 
5 30-1,30-9.30 » THE Ka MAN” 

ROXY Ii alam roma fo. 1 Ih 
ta JORY dim Columbia Super Serial 

jerih SHADOW" 1 penuh actie dan ' $ 
sensatie-gcmpar! 4 

| Mulai tanggal : 3 September 53 

  

  

  

berbareug 
sLUX” 

  

" Perguletan dengan buaja jang seru meng- 
hebat. 

" Didjalin dengan Pertjintaan j 
af 

hangat di- 
dim sebuah JUNGLE Film i echnicolor 
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oto” sLure of the Wilderness” 
(wu. 18 45) dgn JEAN PETERS — JEFFRY HUNTER 5 

FILM columbia” Teks INDONESIA Utk. 13th. 

 


