
   

  

    

   

o nja, ialah Bonn. Menteri ke- | 

  

    

  

Utara No. 11A. | Rumah 1708 Sing, 
ar Magang alang 

  

  

  

    

     
an dengan 

an 9 ai -— BA 

ka Serikat "karen mENAN 
um monopolis Wall Street”. 

munis A.S. tadi mengatakan 

    

| Kongres Persatu: n Nasional Visrosia Dil 
his, Cholon Tuduh Perantjis Kobarkan Pe- 
jrang Imperialis—Seruan Supaja Perang 

    

    

  

          

    

   
me /maan dan politik V:    

  

njokong politik luar negeri ,,ka 

       

  

Dea Vietnam Dihentikan — Kaum 
— Igama Djadi P     

ictnam, jang hari Sabtu jl. diselenggarakan di Cho- 
aja diadakan kampanje untuk men- 
rut wartawan k.b. Perantjis AFP, 

   

   

  

lon dekat Saigon, telah berseru sup 
Itjapai kemerdekaan nasional. Menu 

antara para delegasi timbul 

utama ialah kemerdekaan Vietnam, 
  

  

kelas buruh Amerika Serikat kinij "“— 1 i f “pers: sedang menghadapi antjar ' ke- meng gmana pan adaan politik dan ekonomi jg meng|"“" — ”—— 
chawatirkan. Kaum o! 
Wall Street” berusaha sekuat ten 
ga untuk mempertadjam ketegangan njabot kemung internasional dan me ) 
kinan2 untuk mentjapai lesai- 
an jg damai di Korea. 220 3 
Dikatakan selandjutnja, bahwa ke 

tjuali terantjam peperangan lagi, 
rakjat Amerika djuga terantjam oleh 

  

     

  

»kanker — busuk “ Fasisme-McCar- 
thyisme” dan raksasa krisis ekono-! Harian Djerman Barat ,Der ' 
mi jg hebat. Achirnja dinjatakan Abend” “hari Sabtu mewartakan, 
bahwa pada Hari Buruh, soal uta- 
ma jg dihadapi oleh ,,buruh jg ber- 
Organisasi serta sekutu2 politiknja” 
ialah perdjoangan untuk 'perdamai- 
an. Segala soal lainnja, ialah per- 
djoangan upah, melawan fasisme 
untuk persatuan buruh, untuk aksi 
politik merdeka, amnesti bagi ang- 
gota2 Komunis jg dipendjarakan, se 
muanja ini terikat erat? dengan per 
djoangan melawan peperangan, ka- 
ta pernjataan Pan. Nasional P. Ko- 
munis Amerika Serikat tadi. 

(Antara—Tass). 

Istiglal Terus Melawan 
Kolonialisme Peranijis 

Perantjis Tetap 
| SEKDJEN. PARTAI Istiglal Marokko 

delegasi Pakistan di PBB, Hadji Ahmad Balafrej, 
nja dengan akam Kerak 

aki t 

  

    

Suasana Pemi-| 
lihan Di Djer- 
man-Barat 

Kalau Pihak Kominis 
Tidak Dapat 5 pCt Djum- 
lah Suara Berarti la Akan 
.Lenjap Dari Madjelis 

en 

Minggu dilakukan di Djerman 
Barat, sudah dapat diketahui bah 
wa beberapa menteri dalam kabi 
net Adenauer telah dipilih kem 
bali, dibebei tempat. 

- Ketika djam 22.00 GMT, 
Adenauer sudah djelas akan dipi 
lih kembali didaerah pemilihan 

uangan Djerman Barat Fritz 
Schaffer telah dipilih kembali di 
Passau (Bayern), sedangkan men 

teri perekonomian Prof. Ludwig 
Erhard dipilih kembali di Ulm 

(Wirttemberg) dan menteri PTT 
Hans Schuberth 

| pertama jang menang 
dalam pemilihan anggota Madje 
lis Rendah pada hari Minggu, ia- 
lah Njonja Gisela Praetorius. 
Partai Kristen Demokrat, jang 
merebut kursi dari Partai Sosial 
Demokrat, di Miihlheim. Dalam 
Madjelis Rendah jang terachir, 
duduk 26 orang wanita. 

Perhitungan suara sulit. 

  

     

  

Penghitungan suara dalam pemili 
han di Dje an Barat agak sulit dja 
Jannja, karena , tiap2 warganegara 
mempunjai 2 sua itu satu suara 
untuk seorang tjalon dan satu suara 
.lagi untuk sebuah partai. , Setengah 
dari djumlah anggota Madjlis Ren- 
dah dipilih setjara langsung dan jg 

   

  

   

wartawan ,,Antara” baru2 ini katakan, bahwa: Istiglal h berdjoang melawan kolonialisme 
kini 15.000 orang serta pemimpin dipendjarakan.  Dinjatakannja, 

il manusia berpihak pada Marokko. 

.gota delegasinja dan Balafrej sudah 

dipilih lagi di | 

Landshut (Bayern). 
1 W. |kabarkan, bahwa delegasi tetap Pe- 

  
Inati Oleh Iste- 
rinja Sendiri? 

bahwa Lavrentia Beria, bekas kepala 
polisi rahasia Rusia telah dichianati 

oleh isterinja. Menurut suatu berita 
. dari Stockholm, ' 
.rangkan, bahwa Mariuna Beria, ber- 

usia 38 tahun telah ' membongkar 
maksud2 suaminja untuk memegang 
tampuk kuasaan diseluruh Rusia. 

Berkat djasa2nja itu ia tidak di- 
tangkap dan lima hari sesudah sua- 
minja ditangkap ia telah dapat di-i 
kundiungi oleh seorang diplomat | 
Skandinavia, dirumahnja, 450 km. 
disebelah utara Moskow. (UP-Pia). 

.Keras- Kepala“ 
p ' anggota 

dalam interpia- 

Perantjis, walaupun 

  

   

Rakjat  Marokko, kata hadji Ba- 

akan sikap Amerika dewasa ini dan 
menduga, bahwa kini antara Peran- 
tjis dan Amerika Serikat ada perse- 
Tudjuan rahasia. Sebagai diketahui 
di Marokko ini terdapat banjak pang 
kalan2 Amerika. : 
lafrej menjatakan harapannja, hen- 
daknja pemandangan internasional 
terhadap Marokko tetap merupakan! 
bantuan moril. Achirnja dinjatakan, 

bahwa sekalipun  perdjoangan Ma- 
rokko gagal dalam Dewan Keama- 
nan, dalam forum dunia  (Madielis 
Umum PBB) lebih 34 djumlah umat 

Perlu dinjatakan, bahwa dalam 
sidang D.K. baru2 ini Perantjis te- 
lah memprotes duduknja Hadji Ba- 
lafrej dalam delegasi Pakistan dan 
wakil Pakistan, Hamdani tegaskan, 
bahwa negaranja adalah merdeka 
dan berdaulat untuk memimpin ang 

djadi warga-negara Pakistan. 
Sebagai diketahui Dewan Keama- 

nan dalam sidangnja achir2 ini telah 
menolak atjara untuk membitjarakan 
masalah Marokko, dengan 5 suara 
anti (termasuk Inggris, Perantjis, 
Amerika) 5 pro dan 1 blangko. 

Perantjs akan terus keras 
| kepala. 

AFP lebih landjut dari" N. York 

raritjis di PBB, Henri Hoppenot, da 
lam pidato radionja njatakan, bhw 
Perantjis tidak akan takut mengenai 
perdebatan tentang masalah Marok- 
ko tapi akan menentang perdebatan 
tsb karena perdebatan sematjam itu 
akan merupakan suatu ,,pelangga- 
ran terang2an” terhadap Piagam 

PBB. Piagam tsb kata  Hoppenot. 
melarang PBB untuk tjampur tangan 
mengenai masalah dalam negeri da 
ri negeri2 anggotanja dan tegaskan, 
bahwa kedjadian2 baru2 ini di Ma- 

— Demonstrasi Anti — Perantjis Dilakukan Oleh 
“ 100.000 Orang Di Hanoi 
ES PERSATUAN Kebangsaan dari para pemimpin keaga- 

Seterusnja pernjatagn Bartat KO dang terpenting. Beberson deana mangan paham mengenai tudjuan2nja 

eria Dichia. 

harian itu | mene- | Buddha dan Caodai sebagai pemim- 
i 

@- dung sandiwara dikota Hanoi, untuk 
lafrej selandjutnja, tidak mengerti | mengadakan demonstrasi guna me- 

nuntut kemerdekaan bagi Vietnam. 
Demikianlah diumumkan setjara res- 
mi oleh pihak Vietnam. Diumumkan 
seterusnja bahwa 
Perantjis tadi bersifat spontan. Pem- 

Selandjutnja Ba-besar2 Perantjis mengatakan bahwa 
djumlah demonstran 

elopor Kongres 

mereka menjatakan, 
tetapi ada pula ja 
uan jang terdiri dari 

Berita UP dari Saigon mengata: 
ikan hari Minggu bahwa Perantjis 
kini menghadapi kesulitan2 baru di 

bahwa tudjuan 
menghendaki 
asir2 nasio- | Beribu-ribu lembar uang kertas'basah 

    

     

  

    

  

dikeringkan didapur Bangue de' Bruxelles. Sedang wakil presiden Mr. J 
'Sevrain (kiri) dan Mr. T. Simens (tengah), salah seorang direktur, men- 

djaga dan meletakkan uang kertas tadi diatas kompor, seorang djuru ma- 
sak dari bank mengatur panas 'jang diperlukan, : 

  

jang berasal dari »Flving Enterprise” 

  

Vietnam, sesudah pemimpin2 nasio- 
jnalis Vietnam jang berkongres di: 
Cholon itu mengeluarkan seruan, jg. 

| menjatakan bahwa Perantijis mengo- 
.barkan perang imperialis di Vietnam 
Kepada rakjat Vietnam diserukar 
supaja menghentikan perang saudara 
jang sudah berkobar selama 7 tahur 
ini, Seruan ini ditandatangani olek 
Gerakan Kebangsaan (Vietnam) 
untuk Perdamaian jang baru sadja 
terbentuk, dalam mana duduk pula | 
pemuka2 agama Katolik Rumawi 

Pemerintah Bao Dai dipersa- 
lahkan. 

Seruan tadi menuduh bahwa 
Perantjis serta pemerintah Viet- 
nam Bao Dai ,,mengabaikan tji- 
ta2 jang sah dari rakjat Viet- 
nam”. Penandatangan2 seruan 
tadi ialah Mgr. Ngo. Dinh Tuc 
(uskup Katolik Vinh Long), 
Pham Cong Tac (,,Paus” kaum 
Buddha Caodai, jang punja ten- 

tara sendiri), Mgr. Huynh Congi: 
Bo (,pendeta tertinggi” kaum 
Buddha Hoa Hao) dan - Dr. 
Nguyen Xu Chu (pemimpin na- 
sionalis jang tidak berdiri dibe- 
lakang Bao Dai atau Ho Chi 

Minh). Pembesar2 Perantjis me- 
ngatakan, bahwa seruan ini 
mungkin akan mempunjai akibat 
buruk pada perundingan antara 
Perantjis dan Vietnam Bao Dai 
ja.d, mengenai kemerdekaan: 
mereka katakan pula bahwa Bao 

partai2 
dah.” 

Partai Sosial Demokrat, menurut 
hasil penghitungan sampai djam 
01.00 malam Senen, memperoleh 
719.021 suara. 

laruhnja ada 484 buah, diperdjoang 
kan oleh 17 partai. ' 

Tidak lama sesudah djam 12 ma- 

lam, kepala pers Sosial Demokrat 

jg terbesar dalam parlemen Djer- 

wa djumlah warganegara  Djerman' 

Barat jg menjatakan suaranja 2 
kira2 30.000.000  djiwa 
ngan suara segera dilakukan sesudah ye aan Tn : 3 £ kotak2 ditutup, jait da |suara pada djam 02.30 GMT ada -nae am Na Marokko terkedjut, setelah mendengar sikap Ana Ea Knnan akan memperkeras ri ne SEP Ing Pata (sbb. an 14 ka Serikat dalam Dewan Keama Ima p: . menganggap keadaan di - | sikapnja. bnar masa ai am ag Ki: Sosed Demokrat: 22, Demokr "N Kko “dewasa ini tidak mem m bz aka perdamaian — interna- . asi anti-Perantjis di Bagaimana kemungki: | Bebas Pen enam 7 dan "3 oat Ditegaskannja, ketika Am erik ika Serikat memperd joangkan Hanoi. f Kk nan2 partai komunis ? Partai T ngah-1 3 : kemerdekaannja diwaktu jl., Marokko-lah negara pertama jang | 100.000 orang bangsa Victnam ke- AN ken aa. ic bg en mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Amerika. : . malam nang tag Mens - mentara, di. sbenteng”” “Pamer Ka Djam 03.30 hari Senen: 
munis Djerman Barat, ialah kota in 
dustri Solingen (daerah Ruhr), Max 
Reimann (pemimpin Komunis) ha- 
nja memperoleh 3.550. suara. Seba- 
liknja, tjalon Partai Kristen Demo- 
krat-dikota tadi memperoleh 115. 
624 suara. Tjalon Sosial Demokrat 
mendapat kira2 4.900 suara kurang 
daripada tjalon Kristen Demokrat. 

»Ordnung”, tak ada 
insiden2. 

Berita AFP seterusnja menga 
takan, bahwa sedjak permulaan 
sampai pada saat berita ini disiar 
kan, dimana2 di Djerman Barat 
tampak suasana .Ordnung”, 
tidak ada sesuatu insiden kekera- 
san. Pemimpin2 politik telah me 
mudji pendengar? 'mereka bahwa 
kesadaran politik mereka sudah 
matang. Kata koresponden AFP, 
teriakan2 edjekan jang terdengar 
pada rapat2 kampanje pemilihan 
di Inggris, Perantjis atau Ameri 
ka Serikat, sama sekali tidak ter 
dengar di Djerman. 

Imbangan suara dalam 

demonstrasi anti- 

tadi ,,hanja 
kira2 8.000 orang”: dalam pada itu 
mereka kemukakan bahwa djumlah 
penduduk Hanoi, termasuk djuga 
penduduk bangsa Perantjis, hanja ada 
250.000 djiwa. 
Demonstrasi tadi diselenggarakan 

atas seruan gubernur Vietnam Utara, 
N Huu Tri. 
1 etapa?kah pemimpin Gerakan 

Perdamaian? 
Berita AFP dari Saigon me- 

ngatakan, bahwa menurut pen- 
dapat kalangan2 politik disana, 
kenjataan bahwa para pemimpin 
agama Katolik Rumawi telah 
ikut menandatangani seruan ke- 
merdekaan dan persatuan nasio- 
nal Vietnam, adalah suatu peris- 
tiwa jang sangat penting. Ngo 
Dinh 'Tuc, uskup Vinh Long, pemilihan di Dierman 
adalah seorang saudara"dari pe- Barat pada djam 02.00 
mimpin Katolik Ngo Dinh Diem, GMT. 

jang. bersama2 Met. Huu Tul Hasil “pemilihan "di Dierman 
(uskup Phatdiem), pernah djadi | Barat ketika malam Senen djam 
De an Se age 102200 GMT kurang sedikit ada- 
Pn ae Ta pon onga lah sebagai berikut imbangannja: 

agama Katolik didaerah ini, ka- | Partai sh mba MN So- 
ta kalangan politik tadi. sial Demokrat 8, Demokrat Be- 

Sesudah menempatkan tanda-|bas 8, Partai Djerman 2, lain2- 
tangannja Mgr. Tuc tulis: ,,Kamifnja Il. Ini berarti bahwa partai 

sudah siap untuk menjokong se-| Adenauer telah merebut 23 kur-. 
gala tindakan kearah persatuan si, lain2-nja 0. Hasil2 sementara 

dari penghitungan suara menun rakjat Vietnam dan pemulihan| dar | 
perdamaian dalam waktu sing- |djukkan, bahwa Adenauer sedjak 
kat di Vietnam”. . Ipermulaan memperoleh  kemena 
Paus” Caodai Pham Cong Tac |ngan2 besar dibagian selatan Djer 

man Barat jang penduduknja ke ikut serta pula menandatangani 

Penganutnja terutama terdapat | banjakan beragama Katholik itu, 
seperti djuga dibagian barat nege   rokko semata2 adalah urusan Pe- 

rantjis dan Marokko. Dikatakannja, 
tuduhan2 jg dibuat oleh blok Asia/ 
Afrika, bahwa keadaan  Marokko 

- ad ala - » Imembahajakan perdamaian dan ke- 

Bag fat jg i sari na wig amanan internasional sama sekali 
tai? “masing TT Itak perlu dibitjarakan. 

Tentang kemu 's inan2 bagi Par- Achirnja “Hoppenot  menjatakan 
     

   tai Komunis, jg dalam Madjlis Ren 
dah jl. menduduki 13 kursi,. pada 
saat berita ini dikirimkan ha: d: 
pat dikatakan, bahwa dibenteng me- 
reka, Solingen, Max Reimann: men- 
dapat suara jg sangat banjak .ku- 
rangnja djika dibandingkan dengan 
tjalon Kristen Demokrat atau Sosial 
Demokrat. Kalau2 Partai Komuni 
tidak sekurang2nja mi 
dari djumlah suara diselur 5 
man Barat, atau setidak2nja 1 dian- 
tara tjalon2nja dipilih dengan suara 

   
  

  

   

  

   
langsung, maka partai ini 
njap dari Madjlis Rendah b 

Golongan 
Partai extrim kanan, Reichspartai 
(neo-Nazi) berhasil mendapat pengi 
kut jg tjukup banjak didaerah Nie- 
dersachsen, akan tetapi disangsikan 
apakah tjalon2nja ada jg akan dipi 

  

  akan le-| Y 

penghargaannja terhadap Dewan Ke 
amanan, jg. telah menolak penempa- 
tan atjara masalah Marokko dalam 
dewan tsb. (Antara—AFP). 

bj. Dean Dapat 
Perawatan Baik 
Sampai Tukang-Masak 
Dari Rumania Disedia- 

kan Untuknja 
Djenderal major William F. De- 

an, bekas komandan — divisi ke-24 
Amerika, pada hari Djum'at telah 
dihebaskan setelah — beradadi kamp 

' Korea Utara selama 3 tahun. 
Dalam keterangan pada pers sete- 
lah. dibebaskan, Dean ' antara lain   lih. Adolf von Thadden, jg memim 

pin Reichspartai ini, telah dikalah-Titw ia mendapat 
kan, sedangkan bekas pembantu Jo-! baik, bahkan 
sef Goebbels dalam kementerian pro 
paganda Hitler, Warner Naumann, 
dan bekas djago ,,Luftwaffe” Hans 
Ulrich Rudel, dilarang ikut sebagai 
Kalon. (Antara), Ei | 

menjatakan, bahwa dalam tawanan 
perlakuan . tjukup 

belakangan ia mem- 
peroleh makanan2 — mewah, antara- 

| nja tukang2 masak dari Rumania. 

Dan mereka ini sesungguhnja ada- 
lah tukang masak jang baik, de- 
mikian Dean. (Antara) 

Metang 

di Vietnam Selatan, pusatnja ko- 

ta Tayninh, baratdaut Saigon.frj ini. Tetapi kemenangan? “ini 
ternjata diperoleh pula di Djer- Dia dua tahun lamanja telah ber- 

berang Iaday an Ti Na Ia man Utara jang penduduknja ke 
daerah Tayninh, “ea Ja2 gl panjakan beragama Protestan. 
Pe neng & Tak lama sesudah djam 02.00 Saigon jang memperhatikan per- 

Ka - (GMT, . seorang pembesar Sosial 
kembangan2 politik seterusnja 1 Na 3 ? 

mengatakan, bahwa tuntutan Ne menamakan Ka 
akan kemerdekaan ini tak bolen' "gan enauer IM ,,menentu- 
tidak tentu dipengaruhi oleh per-! kan”. Demikian pula — menurut 
tumbuhan kampanje perdamaian | Wartawan ,,Reuter” — pendapat 
di Perantjis, dan oleh pernja-| di markasbesar Sosial Demokrat 
taan2 kalangan2 politik Perantjis | pada umumnja. 
achir2 ini supaja perang Indotji- 9.500.000 suara 
na diachiri. terhitung. 

Berita UP dari Bonn mengata 
PM pemerintahan Bao Dai tak|kan, bahwa pada djam 01.30 
tahu-menahu, He GMT djumlah suara jang sudah 

Seterusnja AFP mengabarkan, | terhitung ada hampir 9.500.000. 
bahwa perdana menteri pemerin- me Pada saat itu partai2 koalisi 
tah Vietnam Bao Dai, Nguyen (Adenauer) sudah memperoleh 
Van Tam, serta pembesar2 Viet-| 166 dari djumlah kursi Madielis 
nam Bao Dai lain2nja, hari Ming- i 5 : Rendah 484 buah, sedangkan 
gu menjatakan tidak mengetahui Sosial Demokrat hanja memper 
terlebih dahulu mengenai seruan . 
jang dikeluarkan oleh Gerakan 2 “page ea Na da 
Persatuan untuk Perdamaian, 2 599.318 Ta kan “Sogtat “De supaja Vietnam merdeka sepe- | makrat ambuetan 2 AEI.94a 
huhnja dan supaja dipulihkan! MOkrat memp Ha ajanta 
perdamaian di Vietnam. Demi- | Menurut perkiraan, djumlah war 
kianlah menurut sumber jang pa-(ganegara Djerman Barat jg telah 
tut dipertjaja. Seruan tadi di-| Mmenjetorkan suara ada 26 djuta 
sampaikan kepada pers, untuk | lebih. 
dimuat pada hari Minggu, 

sudah 

Ketegangan, 
Sementara itu diterima kabar 

dari Celle (Niedersachsen), bah 
wa 5 orang pengikut Adenauer 
telah mendapat luka2 ketika dise 

tetapi wakil PM Le Van Hoach 

memutuskan untuk menunda pe- 
nempatannja dalam surat2 kabar. 
(Antara-AFP).     

& 2 1 $$ :: 1: , . 

Adenauer Mungkin Menang? 
Suasana ,Ordnung” Dalam Pemilihan Umum 
Djerman-Barat — Amerika, Merasa Gembira' Dgn 
Hasil2 Adenauer—Komentar ,Pravda': Dibawah 

An Tekanan | 
DALAM PEMILIHAN Ma djelis Rendah baru di Dierman 

Barat, jang dilangsungkan pada hari Minggu, 
menundjukkan bahwa Perdana Menteri Konrad Adenauer 
partai2 koalisinja telah memper oleh kemenangan besar. Menurut 
penghitungan suara sampai djam 01.66 partai2 
koalisi (Kristen Demokrat, Demo ebas dan Partai Djerman) 
ternjata memperoleh 1.737.044 suar: 
sudsh terhitung kira-kira 2.600.000. Dengan 

pemerintah akan menda pat 68 kursi dalam Madjelis Ren 

: (wartawan UP, pemilihan ini dila 
Diumlah kursi Madjlis Rendah se kukAn 

Iman Barat berpatroli dekat garis 

Fritz Heine, mengakui bahwa Kris- £ 
ten Demokrat akan mendjadi partai pa 

man Barat. Perlu dikemukakan, bah ” 

penghitu- | 

hasil2 sementara 
dan 

malam Senen, 

dari djumlah suara jang 
demikian maka 

rang oleh ,,Komunis”, ketika me 
reka sedang  menempel-nempel- 
kan poster2 pemilihan. Menurut 

dalam suasana tegang” 
dan 100.000 anggota polisi Djer 

demarkasi Barat-Timur, -sedang 
kan 450.000 pemuda dgn suka 

mendjaga tempat2 penjeto- 
ara jang berdjumlah 70.000 
itu:      

   
   
    

  

Imbangan pada djam 
1 02.30 GMT. 
Berita ,,Reuter” jg ' "menjusul 
gatakan, bahwa - imbangan 

Koalisi Djerman Barat 
160, - Sosial: Demokrat 
36 kursi. 3 

Pada djam 03.30 hari “ Senen 
pagi, djumlah suara jang sudah 
terhitung dalam. pemilihan di 
Djerman Barat, ada 12.409.397, 
atau hampir separo dari diumlah 
seluruhnja. Adenauer dan partai2 
koalisinja pada saat itu. mendapat 
160 dari djumlah kursi Madjelis 
Rendah 484, buah, sedangkan 
Partai Sosial Demokrat hanja 
memperoleh 36 kursi. Dari djum 
lah suara jang sudah terhitung, 
partai2 koalisi mendapat 7.213. 
393. sedangkan Sosial Demokrat 
memperoleh 3.341.641 suara. 

  
$ 
f Djam 04.15 pagi hari | 

Senen: Koalisi 171 kur ' 
Si, Sos. Dem. 41. 

Djumlah suara jang sudah ter ! 
hitung dari “hasil pemilihan di ' 
Djerman . Barat, pada  djam 
04.15 pagi hari Senen ada 15.482. 
142, atau sudah melebihi separo 
dari djumlah. suara  seluruhnja. 
Dari djumlah tadi, partai2 koali 
“4 memperoleh 8.911.870 suara 
'tau 171 kursi, sedangkan Sosial 
Demokrat memperoleh 4.177.435 
suara atau 41 buah kursi dalam 
Madjelis Rendah. 

Reaksi pertama di 
Amerika, 

Dari Washington diterima beri 
ta UP, jang mengatakan bahwa 

  

  

  

Edisi POS 
DENGAN BER ITA2 TERACHIR     

TAHUN KE VIII No. 169. 

PolitikBebas Bukan 
Berarti Netral 

(Indonesia Bebas Aktip Jang Dilahirkan 
Dari Keinginan Untuk Mentjapai Perda- 

maian Sedjati Don Perbuatan: 
Kata Mr. Sunar'o 

.besar artinja” dalam perundingM 

Kita Enggan Terikat Utk Memuaskan 
Keinginan2 Bangsa Lain 

MENURUT U.P. dari Manila, Menteri Luar Negeri Mr. Su 
nario, menjatakan Minggu malam, bahwa meskipun negerinja ber 
politik bebas, pemerintahnja mau kerdja bersama dengan dunia 
bebas ,,untuk mentjapai perdamaian dunia” Mr. Sunario menge- 
luarkan pernjataan begini didalam p'datonja tentang politik Juar 
negeri Indonesia dihadapan ,,town meeting” dari Asia Tenggara. ' 
Menteri Luar Negeri jang baru itu menegaskan lagi, bahwa ,,mes 
kipun negerinja berpolitik bebas, ini tidak berarti bahwa Indone 
sia netral: melainkan dia bebas aktif, jang dilahirkan oleh ke- 
inginan untuk mentjapai perdamaian sedjati dengan perbuatan.” 

,Politik ini berdasarkan  kejaki- 
nan, bahwa djika sesuatu bangsa 
ingin berbuat dengan bebas, djangan 
lah ada 'ikatan-ikatan ig menjuruh- 
nja memuaskan “keinginan — bangsa 
lain, keinginan jg mungkin memba- 

hajakan kepentingannja sendiri”, ka 
ta Mr. Sunario. 

Kejakinan dan azas ini tumbuh da 
ri perdjuangan Indonesia jg telah 
bertahun-tahun lamanja merebut ke 

merdekaamnja dari pendjadiahan Be 
landa, kata Sunario. Setelah diurai- 

kannja-sedjarah Indonesia selama ti 
ga “abad, ia mengatakan, bahwa ,,se 
sudah perdjuangan selesai, maka 
bangsanja mulai menghargakan ting 

gi kebebasan isu lebih berharga dari 
segala-galanja, dan ditegaskannja pu 
la bahwa dalam pertjaturan politik 
internasional, Indonesia tidak hen- 
dak mengasingkan dirinja “diluar? 
Demikian U.P. dari Manila. 

: (Antara). ' 

Selama liburan Hari Buruh Ame 
rika Serikat, terhitung mulai hari 

Djum'at petang djam 6 sampai ma' 
lam Senin ini, ada 255 orang jang te 
was dalam ketjilakaan2, diantaranja 
191 orang dalam ketjilakaan2 didja 

lan2 raja, 23 orang tenggelam, £ 
orang dalam ketjilakaan terbang dan 
36 karena ketjilakaan2 lainnja. 

Indon. Sokong 

Kemerdekaan 
Antillen 

»ANTARA” mendapat kabar, 
bahwa dalam Sidang Umum Per 
serikatan Bangsa2 jang bakal di 
adakan, diduga pihak Amerika 
Selatan akan mengambil inisiatip 
supaja soal kemerdekaan Antillen 
Belanda diperbintjangkan  dida- 
lam sidang. Diduga, bahwa Ame 
rika Selatan akan  memadjukan 
resolusi jang mungkin sekali di 
sokong oleh Indonesia, dan mung 
kin djuga oleh negeri2 dan Blok 
Asia-Arab-Afrika. 

  

  

pembesar2 Amerika Serikat ma 
lam Senen ,.merasa gembira” de 
ngan hasil2 sementara dari pemi 
lihan di Djerman Barat. Imba- 
ngan suara pada saat itu sudah 
mereka anggap sebagai ,.kemena 
ngan besar atas Rusia” dan ,,ke 
menangan Adenauer ini sangat 

jad. antara Barat dan Sovjet Uni, 
mengenai nasib Djerman. 

Komentar ,,Pravda” : ,,di- 
|. bawah tekanan”, 

Berita UP dari Moskow mengata 
kan, bahwa harian Pravda menama 

kan pemilihan di Djerman Barat itu 
»dilakukan dengan tekanan ' kasar”, 

dalam mana polisi jg membawa 
andjing mentjegah kaum Komunis 
untuk mengganti poster2 mereka 'jg 
telah dirobek-robek, 
dang menempelkan plakat2 ditang- 

kap, “bandit2: pembantu polisi menje 
rang anggota2 Komunis & Sosial 

. nurut dugaan 

jatom di Rusia meliputi djumlah an 

orang2 ig 3   Demokrat, suatu rombongan di 
Frankfurt keliling kota dalam truck | 

suratkabar tentara Amerika dan 
membakar  kiosk2 suratkabar ,,So- 
sialistische Volkszeitung.” 

  

Hari Minggu Penuka- 
“ran Tawanan Selesai 
Djuga Orang2 Je Melakukan Perang- 

Kuman Dipulangkan 

Pertukaran tawanan2 
berachir, 33 hari sesudah 

berdasarkan persetudjuan 

Sebagai diketahui berdasarkan per 
setudjuan  gentjatan sendjata - ta- 
wanan2 perang jang menghendaki 
repatriasi harus sudah dikembalikan 
didalam waktu 60 hari, pihak Utara 
tiap harinja mengembalikan 400 ta- 
wanan Serikat dan pihak PBB 2400 
tawanan Utara hingga pertukaran 
tawanan selesai seluruhnja, 

Dengan djumlah tawanan jang di- 
kembalikan pada hari Minggu itu, 
pihak Utara seluruhnja telah me- 
ngembalikan 12.752 tawanan2 serda- 
du2 Serikat, diantaranja 3596 orang 
Amerika, 40 orang Inggris 21 Orang 
Australia, dan 30 orang Canada. Ne- 
gara Serikat lainnja jang menerima 
kembali tawanan2 perang ialah: Ko- 
rea Selatan 7.483, Junani 2, Afrika 
Selatan 6, Nederland 2, Belgia 1, 
Columbia 22, Philipina 40,  Peran- 
tjis 12, New Zealand 1, Turki 228,     dan 2 orang pelajan bangsa Djepang. 
Selama 33 hari ini pihak PBB te- 

  

Lambaga K 

  

ebudaiaan Indonesia 
Kon Betaviamach Gamootschap 

Lan Lunctanan Wat asichannan   
  

  

perang di Korea pada hari Minggu telah 
pihak PBB dan pihak Utara 

5 Agustus jl mulai menjerahkan tawanan2 perang di Panmunjom 
gentjatan sendjata, 

habisan itu pihak Utara mengembalikan 124 
kat, diantaranja beberapa serdadu Amerika 
Utara katanja telah mengaku tentang tuduhan2 perang kuman. 

pada tgl 

Pada hari jang peng- 
orang tawanan Seri- 

. jang menurut pihak 

lah mengembalikan kira2 60 hingga 
70.000 tawanan Korea Utara dan 
Tionghoa. 
Dengan selesainja pertukaran ta- 

wanan perang di Panmunjom itu, 

langkah berikutnja sekarang ialah 
mengenai tawanan2 perang Utara jg. 
tidak mau dikembalikan, jang nanti 
akan dibawa kedaerah demiliterisasi 
untuk diperiksa dibawah pengawasan 
pasukan2 India. 

Di Tokio, djenderal major S. P. 
Thorat, komandan pasukan2 India 
jang akan mengurus tawanan2 Utara 
jang menentang repatriasi itu dalam 

statement jang dikeluarkan oleh ke- 
dutaan India menjatakan bahwa se- 
mua tawanan nanti akan diperlaku- 
kan sesuai dengan persectudjuan gen- 
tjatan sendjata. Dikatakan bahwa 

tawanan2 Utara itu akan dikadungi 
terhadap tindakan2 kekerasan djas- 
mani dan rochani, dan akan diper, 
lakukan dengan sikap jang sama sz 
kali tak memihak. (Antara-UP). 

  

Persediaan Bom 
Atoom USA 

Dapat Dikatakan Telah 
Mentjapai Djumlah 

Empat Angka 

HANFON BALDWIN, kores- ! 
ponden militer harian ,,New York 
Yimes” dalam karangan jang di 
muat oleh harian tsb. pada hari 
Wunggu bahwa persediaan sendja 
ta atom A.S. sekarang mungkin 
kini sudah dapat dikatakan 
mofiputi djumlah dengan 4 angka 
artinja melebihi 1000 buah sen 
Gjata. Dalam pada itu, demikian 

| Baldwin selandjutnja, hingga kini 
belum ada bukti bahwa Rusia 

|telah dapat djuga membuat pel 
bagai matjam sendjata atom se 

inerti jang telah dapat dibikin di 

walaupun pada waktu ini 
n2 di Sovjet menundjuk 
22 kearah itu. 

A.S   

   
Baldwin mengatakan bahwa 

persediaan sendjata 

tara 100 dan 300 buah. Tak dapat 

disangsikan, demikian Baldwin, bah 
wa A.S. masih tetap memegang pim 

pinan, jg njata dalam hal djumlah 
persediaan sendjata atom dan da- 

Jam "hal alat2. pembawa sendjata 
atom ke sasaran. Tetapi Sovjet Uni: 
dengan bantuan  'ahli2 ' tehnik dan 
fasilitet2 Djerman dapat menjamai 
bahkan- melanggar A.S. dalam per- 

kembangan perbuatan peluru, demi- 
kian Baldwin. (Antara). 

MENTERI SUNARIO MELE- 
TAKKAN KARANGAN BU- 
NGA DIMONUMEN RIZAI. 

Menteri Luar Negeri, Mr. Su- 
nario, hari Sabtu telah meletak- 
kan karangan bunga dikaki mo- 
numen Jose Rizal, pahlawan na- 
sional Filipina jang terkenal, jg. 
terletak di Luneta Park. Mr. Su- 
nario diiringkan oleh Mr. Tjokro 
hadisumarto, Kuasa-Usaha Indo- 
pesia di Filipina dan atase militer 

aN RE TAN ATA 2 
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|. Abikusho 

Di-Schors 
Dari PSII 
DALAM SATU pers-statement 

jang dikeluarkan oleh PSif hari 
Senen dinjatakan, bahwa ' berhu 
bung dengan tindakan kebidjak- 
sanaan Abikusno Tjokrosujoso 
sebagai presiden Ladjnah Tanfid- 
zijah PSII- mengenai pentjalonan   
ngan dalam kabinet Ali Sastro- 
amidjojo, setjara procedueel, jg 
(menurut hukum musjawarah da 
(lam partai tidak bisa dipertang 
gung djawabkan hal mana telah 
menimbulkan kegontjangan da 
lam kalangan PSII, maka Dewan 
Partai PSII berdasarkan pada ang 
garan Rumah Tangga PSII pasal 
9, pada tg. & September '53 telah 
mendjatuhkan hukuman pemetja 
fan sementara 4schorsing) dari 
keanggotaannja atas diri Abikus 
no Tjokrosujoso, 2. Sudibio dan 
3. Ahmad Masruri sampai kepa 
da Madjelis Tahkim (Kongres) 
PSI jang ke-30 jad. . 

Berhubung dengan keputusan 
tsb., maka kepada Arudji Karta 
winata ditugaskan  mendjabat 
Presiden  Ladjnah  Tanfidzijah 
PSII sampai kepada  Madjelis 

' Tahkim PSII jad. 
Sikap PSII selandjutnja terha 

dap kabinet. Ali Sastroamidjojo 
akan ditentukan dalam sidang Pu 
tjuk Pimpinan PSII.- Demikian 
statement PSM tsb. 

Pa 

Harta-Karun 
s @ 

Di ,FIying En- 
t 2 Ge erprise 

285.000 Dollar Terdapat 
Didalamnja 

BERITA jang mengatakan bah 
wa dalam kapal ,,Flying Enter- 
prise” jang dalam keadaan me- 
njedihkan telah tenggelam dimu- 
ka pantai Inggris dalam tahun jl. 
terdapat kira-kira 285.000 dollar, 

joleh seorang pembesar asuransi 
| Inggris di Den Haag dianggap 
| ,soal biasa sadja.” Hamilton 
! Mack, direktur  tjabang firma 
Inggris Tyler & Co. di Antwer- 
pen mengatakan bahwa menurut 
prosedure jang lazim bagi bank2 
wang2 kertas itu dikembalikan ke 
pada negara asalnja. 

Kapal tsb sedang dalam perdjala- 
nan ke AS. Wang kertas tadi dima- 

sukkan dalam tas persuratan dan 
diketemukan oleh sebuah maskapai 
pengangkutan kapal bersama-sama 

dengan 1500 buah arlodji Swiss di- 
dalam kapal. Mack - menambahkan 
bahwa maskapai perseroan jang bisa 
tahu dibagian kapal mana tas2 ber- 
isi wang kertas itu ditaroz Ketera- 
ngan ini berkenaan dengan -ketera- 
ngan jang belum ' lama diutjapkan 
oleh kapten kapal Curt Carlsen jang 

termasjhur itu, jang tidak pertjaja 
bahwa wang2 kertas itu di-ketemu- 
kan (AFP). 

  

  

Tito Sarankan Trieste Di- 

djadikan Kota Inter- 
nasional 

€ 

Peringatan Kepada Italia Supaja 
Djangan Lakukan Tindakan2 Mili- 

ter Thd. Yugoslavia 
Presiden Jugoslavia, Josip Broz Tito, pada hari Mi ggu me- 

njatakan bahwa djika Italia mentjoba untuk mengambil sedjeng- 
kal tanah dari wilajah Jugoslavia 
rentak berdiri untuk mentjegah pertjobaan itu, 
pernjataan ini di Orroglica kira2 
— Italia dalam peringatan ulang 
Slovenia. Dalam rapat raksasa, jang dihadliri 
200.000 orang, Tito selandjutnja 
mempunjai hak atas daerah pan 

Italia kini -melakukan tindakan2 
militer jang agresif disepandjang per- 

batasan Italia — Jugoslavia, demiki- 
an Tito, tetapi walaupun. demikian 

ia mengusulkan suatu perundingan 
antara Jugoslavia dan Italia untnk 

menjelesaikan  perselisiian paham 
antara kedua negara tsb. 

Pernjataan2 Tito lainnja dalam ra 
pat raksasa tsb. ialah: 1. Tidak akan 
mungkin lagi. untuk menimbulkan 
perpetjahan dalam negeri di Jugosla- 
via. 2. mengusulkan supaja Trieste 

didjadikan kota internasional dengan 
menjerahkan kepada Jugoslavia pe- 
ngawasan atas bagian2 dari daerah 
bebas Trieste. diluar kota  Trieste 
sendiri. 3. menjangkal bahwa Jugo- 
slavia bermaksud mentjaplok zone B 
dari daerah bebas Trieste, dengan 
mengemukakan keterangan  ,.buat 
apa bertindak sedemikian djika kita 
sudah ada di zone itu”. 4. memper- 
ingatkan negara2 Barat supaja ,dia- 

ngan mengambil tindakan jang da- 
pat menimbulkan kebentjian rakjat 
Jugoslavia: 4. mengemukakan Trieste 
sebagai salah satu soal internasional, 
jang harus diselesaikan “ atas dasar 
persahabatan djika perdamaian hen- 
dak ditjapai. 

Jugoslavia mengusulkan kepada 
Italia supaja menghentikan demons- 
trasi militer dan menarik kembali 

pasukan2nja dari daerah perbatasan 

supaja dapat dimulai perundingan 
medja bundar antara Italia dan Ju- 
goslavia, demikian Tito. 
Menurut Tito demonstrasi militer 

Italia itu dapat tidak dikuasai lagi 
oleh pemerintah Italia dan  djatuh 
dalam tangan orang2 jang tak ber- 

tanggung djawab. Dan djika hal ini 
terdjadi maka menurut Tito Jugo- 
slavia akan djuga mendatangkan be- 

berapa divisi kedaerah perbatasan. 
(Antara), 

maka rakjat Jugoslavia akan se 
Tito memberikan 

5 mil dari perbatasan Jugoslavia 
tahun ke-10 pembebasan daerah 

oleh lebih dari 
mengatakan bahwa Italia tidak 

tai Slovenia. 

  

PIN Setudjui 
Keterangan 
Pemerintah 
PARTAI Persatuan Indonesia 

ganegara keturunan Belanda, pa 
da tg. 4 September 1953 telah 
mengeluarkan kominike, dimana 

| dinjatakan, bahwa partai tersebut 
,menjetudjui program pemerintah 
baru. Atas dasar pernjataAn tsb., 
(maka P.LN. akan menjokong pe 
| merintah, asal sadja dapat melak 
sanakan programnja, chusus me 

|ngenai perundang-undangan 
|Sional mengenai soal2 sbb.: 

  

ta Semua kaum peranakan, sebagai 
. golongan adalah bahagian dari bang 
sa Indonesia jang tak dapat dipisah: 
pisahkan dari padanja, berhak mem 

. peroleh kebangsaan Indonesia. 

b. Perundang-undangan umum jang 
diadakan tidak akan lagi mengizin- 
kan adanja diskriminasi seperti jang 
masih terdapat sekarang. 

, Dalam hal tindakan2 jang konkrit 
jang harus diadakan ialah selekasnja 
mengadakan Undang2 Kewarganega- 
raan dan Undang2 Agraria baru jang 
mentjukupi kebutuhan  masjarakat 
dan mentjabut segala peraturan Agra 
ria jang sudah tidak sesuai dengan ke 
adaan. Demikian antara lain isi ko 
minike tersebut, (Antara),   

dirinja sebagai Menteri Perhubu ' 

    

Nasional, jaitu partai politik war 
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- meskipun demikian pendidikan aga- 

“tamatan P.G.A. (Pendidikan Guru 

“ke kantor : 

  
  

   
       

  

Perilitaa Akan. mau An Ba    

  

   
   

  

pakan suatu politiek-schandaa! 
ip | jang memalukan. Dari sudut mana sadja peristiwa ini ditindjau, dari 

sudut chalajak ramai, dari sudut pribadi Abikusno sendiri, dan terutama 
dari sudut kabinet, peristiwa .tadi sangat tidak menguntungkan. Dari 

    

   
akjat umumnja, peristiwa tadi untuk ke-sekian kali- | masih adanja suatu corrupte geest dikalangan pe- .kita, jang dalam tingkah lakunja dan tindakannja ma- entingkan kedudukan atau kerosi bagi dirinja sendiri, 

| dengan tidak" enghiraukan pertimbangan-pertimbangan prinsipieel atau 

  

moreel: a : 
di-abdikan itu... 
— — — —— Bagi diri 

kan gambaran jang tidak 
Chalajak ramai serta r 
demikian tersesat d 

    

    
   

    

timbangan-pertimbangan kan ambitie tadi. Jang de 
baran baik bagi karakter-nja. — — — —— Terutama bagi itu, peristiwa Abikusno 
lit. Belum lagi parlemen 

   

  

apa lagi mempertimbangkan -kepentingan rakjat jang katanja 

Abikusne sendiri, tindakannja itu mengesan- 
baik bagi pribadi serta karakter-nja sendiri. 

kjat mudah mendapat kesan, bahwa ia sudah se- 
dibutakan oleh ambitie dan keinginan persoon se- 

ia tak segan-segan menjampingkan segala per- 
prinsipieel untuk dapat mentjapai dan memuas- 
mikian itu pastilah tidak mewudjudkan gam- 

si kabinet jang baru berusia Lk. 1 bulan 
menempatkan ia dalam kedudukan jang su- 

sikapnja terhadap kabinet, sekarang ia sudah terantjam bahaja petjah dari dalam. Dan lebih tragiseh lagi bagi: kabinet itu sendiri, karena bahaja 
suatu selisih paham mengenai ses 
tetapi bahaja petjah itu djus         

mampuan kabinet itu sendiri. Peristiwa intern dalam P.S.LI. 
(tanggung djawab kabinet. 

Yamun, untuk menolong keadaan jang belum rusak, 
bikusno cs. setjara sukarela mengundurkan diri dari 

sukar ditempatkan 

  

ada baiknja bila 

'petjah ini bukannja timbul dari salah : 
atu hal didalam kabinet itu sendiri, 

ul karena sesuatu sebab diluar ke- 
memangnja 

kabinet. Dengan suatu reshuffle . ketjil, mungkin tempat jang terluang bisa di-isi oleh orang-orang ahli jang tak berpartai. Dan reshuffle ketjil 
ini tidak perlu menggontjangkan ka 

2 m ini, walau tidak identiek sebab-sebabnja, 
dikerdjakan oleh Kabinet. Sukiman-Suwirjo dengan 
sematjam 

binet itu sendiri. Sebab peristiwa 
pernah dialami dan 
peristiwa tindakan Menteri Mohammad Yamin jang terkenal itu. Dan kabinet Sukiman tadi, toh setelah 

gontjang. 
'mengalami penggantian Yamin, ternjata tidaklah seketika 

Pa ai sae aa Len Kiranja reshuffle ketjil tadilah satu-satunja djalan jang bisa ditempuh dan jang akibatnja akan baik bagi kabinet itu sendiri, dan terutama akan baik sekali bagi usaha rehabilitasi diri-pribadi Abikusno. 

   
Tidak Terbit 

Pada hari REBO, tgl. 9 SEPT. | 
1 Muhar- Waktu menuntut berdirinja Pakistar. 1953 Hari Besar tgl. 1 

ram (Sura) tahun 1373 Harian! P 
TIDAK paling galak dalam tuntutannja me- »SUARA MERDEKA" 

| 

  

ALI. 
Agaknja nama Ali itu 

gaja galak dan berani. Tjontohnja: 
P.M. Ali kita paling galak waktu 

| smenempeleng” pihak oposisi. 

membawa 

Almarhum Ali Jinnah pa'ing galak 

P.M. Ali dari Pakistan sekarang 

terbit. Harap para pembatja dan ngenai soal Kashmir. 
lengganan maklum adanja. 

KANTOR2 PEMERINTAH 
TUTUP PADA 1 MUHARRAM 

Berhubung dengan banjaknja 
pertanjaan2 jang disampaikan, 
berkenaan n Hari 1 Muhar 
ram 1373 Hidjrijah, Djawatan 
Penerangan “Agama umumkan 
sbb.: 

»Berdasarkan Penetapan Men- 
teri Agama No. 14 tahun 1953 
tentang tanggal hari2 libur da- 
lam tahun 1953, jaita 1 Muhar- 
ram djatuh pada tgl. 9 September 
(hari Rebo) 1953. Pada hari tsb. 
semua kantor2 pemerintah ditu- 

Adapun Hari. Asjura 10 Mu- 
harram 1373 H. djatuh pada 
tgl. 18/9-1953, pada hari terse- 
but kantor2 pemerintah dibuka 

i biasa. 
DAPAT BANTUAN. 

t 

i 
t 

|analisa”. Sebab analisa sesuatu ke. ' benarnja lebih besar, tetapi seba- | 
'adaan bisa dibikin-bikin menurut xe- gian besar 
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Pangeran Ali Khan paling galak 
banget 'soal............ kawin,  tjerai, 
kawin tjerai dengan bintang? pilem. 

Jg. paling tidak galak sampai se- 
karang tampaknja tjuming itu direk- 
tur2 perusahaan? Ali-Baba: itu loo, 
direktur2-bajangan jg. menghalang- 
halangi kemadjuan ekonomi kita de- 
ngan mau diperalat oleh lain orang. 

PARLEMEN 

A. Achsien, anggota parlemen da- 
lam pemandangan umum babak ke- 
HH mengatakan, ,,tidak perlu adakar 

hendak jang mengadakan analisa 
sendiri. 

Perkataan Achsien ini tentunja 
djuga mengenai Achsien sendiri, dan 
sesama kawannja  anggauta “parle- 
men. Djadinja menurut Achsien, se- 
mua keterangan dari parlemen dan 
anggotanja itu bisa dibelok-belokkan 
menurut kehendak dan kepenti:gan 

Menjambung berita tentang diri anggota2nja. 
sdr. Moe Kwie Siang jang telah ber- Kaluk begitu, pantas djuga ada 
putus asa hingga akan menggantung ' orang jang katakan, kalimah Parle- 
diri karena kekurangan bekal, lebih men itu asalnja dari bahasa Perantjis 

- landjut fihak CHTH Smg. kini telah Parler dan Mentir, atau Bitjara dan 
memberikan bantuan ongkos2 seper- Membohong............... 
lunja sdr. Moe, guna dapat mene- 
ruskan perdjalanannja ke Surabaja, 

PENDIDIKAN AGAMA DI 
SEKOLAH2 NEGERI 

Menurut keterangan Kepala Kan- 
tor Pendidikan Agama Propinsi Dja- 
wa Tengah sdr. Sutarjo, maka djum- 
lah sekolah2 Rakjat negeri seluruh 
Djawa Tengah jang mendapat pen- 
didikan agama, kini telah mentjapai | 
5099. Dibanding dengan tahun 1952 ! 
maka tampak kemadjuannja. Tetapi 

ma di sekolah2 negeri jang berada 
di plosok2 desa masih sulit djalan- 
nja. Ini disebabkan terutama kurang- 
nja tenaga guru agama. Untuk meng 
atasi kekurangan ini, fihak Pendidi- 
kan agama terus giat mengadakan 
kursus2 guru agama untuk sekolah 
negeri. Akan tetapi kirsus sematjam 
ini akan diachiri pada tahun 1954 
dan selandjutnja kekurangan? guru 
itu akan dipenuhi dengan tenaga? 

Agama). be ba BA PENGGREBEGAN ADU 
DJAGO. 

Didapat keterangan, bahwa pada 
hari Minggu jbl. kira2 djam 10 pagi 
tempat beradu djago di Kalikopeng 
Semarang telah diserbu oleh Polisi 
Seksi II, hingga hasilnja 59 orang 
jang diduga mempunjai sangkut paut | 
dengan permainan tsb. telah digiring 

» kanto si untuk diselidiki 
lebih djauh perkaranja. 10 Ekor   djago telah disita. 

  

KONGRES P. P. D.I. 
Kongres Persatuan Pamong Desa 

seluruh Indonesia akan dilangsung- 
kan di Semarang dari tgl 28 sampai 
31 Oktober jad. Kongres itu akan 
membitjarakan terutama soal status 
pamong-desa. Sementara itu dari pi 
hak gubernuran Djawa Tengah dida 
pat kabar, bahwa djuga Presiden Su- 
karno serta ketua parlemen dan Men 
teri Dalam Negeri telah diundang un 
tuk hadiri kongres PPDI itu. 

2 

BEBERAPA PENDJAHAT - 
TERTANGKAP DI JOGJA. 

hasil melakukan penangkapan atas 
beberapa orang jang pernah melaku 
kan pembunuhan dan perampokan 
didalam kota Jogja. Diantara mereka 
seorang pembunuh jang terkenal, 
waktu hendak ditangkap polisi tjoba 
melawan, hingga terpaksa dilepaskan 
tembakan dan karena lukanja diang 
kut kerumah sakit. Dengan tertang- 
kapnja 4 orang pembunuh dan peram 
pok itu, kini sudah dapat dibikin te 
|rang kerusuhan2 jang dialami di Jog 
ja. Achirnja dikatakan, bahwa sesu 
dahnja diperiksa, kedjahatan itu bu 
kan berlatar belakang politik, seper 

| biasa sadja. 

KETUA ORGANISASI KEBU- 
DAJAAN DJERMAN BARAT. 

Koernicke, Ketua Organisasi Ke- 
'budajaan  Djerman Barat te- 
lah diterima oleh Wakil Kepala 

sal Kepatihan. - Kundjungan tsb. 
merupakan kundjungan balasan. 
Sebagaimana kita ketahui pada 
beberapa bulan berselang, sete- 
lah menghadliri upatjara peno- 
batan Ratu Elizabeth II di Ingge- 
TiS, — S.P. Paku Alam selaku Ke 
tua Dewan Kurator Unv. Negeri 
.Gadjah Mada”  mengundjungi 
pula beberapa negara Europa, di 
antaranja Djerman Barat. Setelah | 
itu Prof. Koernicke djuga diteri- 
ma oleh Prof. Dr. Sardjito, Presi- 
den UN. Gadjah “Mada” -— 
dan seterusnja melihat-lihat kea- 
daan dalam Kraton, — Borobu- 
dur dan mengundjungi djuga be- 
berapa object. kebudajaan. Ja 
akan berada di Jogjakarta, hing- 
ga tg. 7/9 jad. ini. 

  

DI SEMARANG TERTJATAT 
642 ORANG PEREMPUAN JG 

MENDERITA PENJAKIT 
KELAMIN. 

Dari instansi jang bersangkut- 
an di Semarang diperoleh kabar, 
bahwa pada waktu ini terdapat 
sebanjak 642 orang wanita jang 
pergi berobat, karena mendapat 

' penjakit kelamin. Djumlah mere- 
| ka jang menderita penjakit ini se- 

  
mereka itu tidak pergi 

kedokier melainkan berobat di- 
kampung. - 

Dari pihak polisi didapat kabar, | 
bahwa baru2 ini kepolisian Jogja ber | : 

ti disangka orang, hanja kedjahatan| 
' - Imendjadi korban 

Didapat keterangan, bahwa ki- | $ 

  

UDUS | 
PROTES TERHADAP PER- | 
MAINAN DJUDI DI PASAR 

. MALAM. 

di Kudus seperti Masjumi dan Par- | 
kindo serta 8 organisasi Islam lain- 
nja baru2 ini mengadjukan protes ke 
"pada kepala daerah, bupati Kudus, ! 
bahwa di Pasar Malam jang diada- 
kan di aloon2 orang diberi kesempa | 
tan untuk berdjudi. 1 

Mengingat bahwa perdjudian ada! 
lah suatu keburukan dan sangat mem 
bahajakan, karena para petani akibat 
turunnja harga2 dan kaum buruh 
akibat kesukaran dalam industri pa 

   

10 Partai? politik dan organisasi | - 

  brik rokok kretek di Kudus mengha ! 

    

  

mmc 

— SI GRUNDEL — 
kalau adu djago di-oprak 
oprak jang berwadjib, 
adu-manusia — disuruh boksen 
babak-biru malahan dikasih 

sm j f .. 

| Medan Siap Untuk I 
| Stadion Sudah Selesai — Makan Beaja Rp. 6.000.000 — Konstruksi Pang- 
(igung Stadion Dibikin Oleh Konstrukteur Dari Semarang — Penindjau 
Ta Dan Supporters Bisa” Nginap Sbg. »Paying Guests” 

pesta olahraga jang terbesar bag 

ras keringatnja selama berbulan 

gung keberesan bagi para tamu   
“pada Panitia Besar 

kalau $   
  pi kesukaran? dalam keuangan mere 

ka. , 
' Dichawatirkan bahwa mereka akan 

permainan djudi . 
dan bahwa keamanan akan mendja- 
di mundur. Partai2 tadi minta supaja 
idjin permainan djudi dtarik kemba-i 
1 

  
pembelian traktor , 
C.T.N. daerah Kalimantan baru sebe beberapa garis ketjil, kita telah se- 
sar Rp. 11.000.— termasuk djuga pe dia untuk menerima para tamu da- 
gawai Non jang menerima uang pe ri luar daerah”, demikian diterang- 

mulihan dikantor karesidenan. 

guna keperluan 

Menurut perhitungan bahwa djum 
ni berada di Jogjakarta, Prof. | lah uang itu baru sebagian jang ma 

suk, dari daerah beberapa kabupa- 
ten belum semua memberikan lapo- 
ran. Sebagai diketahui, bahwa pe- 
ngumpulan uang tsb adalah andjuran Daerah S.P. Paku Alam di bang- | 

|dan teritorial Djawa Tengah, baru2 
'ini telah dibebaskan lagi 25 orang 

di Magelang dilakukan timbang te- 

rus mereka. Pada tanggal 8 Septem 

TAWANAN S.0.B. Di 

Mamat surat keputusan koman- 

tawanan SOB dari pendjara Nusakam 
bangan. Mereka berasal dari Mage- 
lang dan pada tanggal 1 September 

rima para tawanan tadi kepada ko 
mite jang selandjutnja akan mengu 

Gubernur Djawa 
N. baru2 ini 

| Moh. Bahrun Panglima Divisi Dipo 
| negoro telah menindjau C.T.N. dari 
dekat di Kalimantan. 

TUILATJAP 
  

Tengah Budiono 
bersama-asama  overste 

MEMBANGUN SEKOLAHAN 
DGN. GOTONG-ROJONG. 

ber akan dibebaskan lagi 138 tawa- 
nan SOB dari kamp di Magelang. 
110 Orang diantaranja berasal dari 
'kabupaten Magelang sendiri sedang 
kan jang lain?nja dari daerah8 seki 
tarnja. 
KURSUS TEHNIK KESEHAT. 

AN SELURUH DJAWA 
Baru2 ini di Magelang telah dilang 

— Atas usaha rakjat Kroja didesa2 
Mudjur dan Gentasari baru2 ini te 
lah selesai dibangunkan dua buah se 
kolah rakjat VI dengan tenaga go- 
tong-rojong jang menurut keterangan 
telah menelan beaja sebesar Rp. 50. 
000.—. Dengan selesainja dua buah 
rumah sekolah tsb., maka kini ke 
adaan anak2 jang semula akan terlan 
tar- peladjarannja ternjata mendjadi 

sungkan upatjara pembukaan kursus 
teknik kesehatan pemberantasan pe- 

njakit pes lichting ke IV dengan di 
saksikan oleh instansi pemerintah se 
tempat. Penjelenggara kursus tsb di 
bawah pimpinan dokter M. Supardji 
selama 1 tahun dengan diikuti oleh 
20 orang dari pelbagai tempat di Dja 
wa. Jang diterima mendjadi pengikut 
talah tamatan Sekolah Tehnik Perta 
ma 2 tahun bagian Bangunan. Sete- 
lah keluar dan lulus udjian mereka 
dipekerdjakan pada Djawatan Kese- 
hatan bagian pemberantasan penjaki 
pes didaerahnja masing2. x 

terdjamin sehingga tidak dichawatir 
kan mereka kandas ditengah djalan. 
Selain itu djuga oleh penduduk desa 
tsb dengan tenaga gotong-rojong dan 
beaja pengumpulan 
kini telah berhasil dikerdjakan sam- 
pai selesai sebuah djembatan kaju jg 
dibuat dari kaju2 djati. 

uang sukarela, 

P.P.P.K.P. 
— Baru2 ini oleh suatu panitya jg 
dipimpin oleh F.N.O. Tjilatjap da- 
lam sidang plenonja memutuskan un 
tuk mendirikan sebuah panitya jang 
bernama P.P.P.K.P. (Panitya Peno- 
long Pengungsi Korban Pengatjau). 

p 

Rp. 11.060 UNTUK C.T.N. 
Didapat keterangan, bahwa sam- 

ai achir bulan Agustus jl pengum- 

Maksud daripada panitya jang diben 
tuk itu ialah untuk memikirkan dan 
menolong nasib para pengungsi? aki- 
bat. kekedjaman gerombolan penga-   | Lebih landjut dikabarkan, bah 

wa menurut tjatatan dari Kantor 
| Sesial Semarang hanja terdaftar 
(lebih kurang 1.500 orang pela- 
tjur sedangkan menurut taksiran 

- Gjamlah pelatjur melebihi dari 
14.000 orang. Sebagian besar dari 

'pelatjur2 itu termasuk golongan 
masjarakaft jang rendah dan me- 
reka inipun datang dari luar kota. 

| SUNTIKAN TYPUS DAN 
CHOLERA KURANG MEN- 

DAPAT PERHATIAN. 
Sedjak tanggal 15 Djuli sampai 1 

! September jl. oleh djawatan keseha- 
itan kota Semarangan telah dilang- 
sungkan gerakan suntikan setjara be 

isar2an terhadap penjakit typhus dan 
cholera kepada rakjat terutama' jang | : 

: berdiam dikampung2. Akan tetapi 
' penjuntikan terhadap penjakit ini ter 
njata kurang mendapat perhatian da 
ri masjarakat kampung, karena jang 
mau disuntik itu hanja 64.372 orang 
sadja. Pada tanggal 1 September, di 
mulai dengan mengadakan suntikan 
terhadap pegawai2 negeri, perusaha 
an partikelir dan murid2 sekolah. 
APOTHEEK PETANG HARI 

|. Hari imi 
djang 57a dan RATHKAMP Peko- 
djan 19, dibuka hingga djam 20.00. 

  

September 1953 di Medan. 

  

Mengingat surat2 Kementerian Perburuhan R.I. tgl. 24-8- 
1953 No. 6309/53 dan tgl. 25 -8-1953 No, 6379/53, ma- 
ka diandjurkan kepada segenap Pengusaha perusahaan? wi- 
lajah Djawa Tengah, untuk memberikan perlop dengan upah 
penuh kepada buruh2nja jang ditundjuk dan mengikuti seba- 
gai atlit/official dalam P.O.N. ke-IlI pada tgl. 20 s/d 27 

Semarang, 5 September 1953. 
KANTOR PENJULUH PERBURUHAN SEMARANG 

Kepala ' 
SADONO HENDROATMODJO. 

  

      Le 

  

“ata 

dalamnja 
at 

  

  
  

dara?, Tuan2, Njonja? dan 
pada tg: 5 Sept. “53. 

ta. Berbareng dengan itu, disini kami pun minta beribu ma'af pada 
Ihereka atas segala kesalahan, kekurangan dan kelambatan pelajanan. 

— KADIPOLO 
in Rumah Makan "Masakan Djawa" 

Djl. MATARAM 830 — Tel. Smg. 2203 
| SEMARANG, 

1 

: piRkksi Ig 

TERIM4 KASIH & MA'AP 

Il. Bersama dengan ini kami mengutjapkan diperbanjak terima kasih 
beratus perhatian, kundjungan, rupa? sokongan dan pemberian 

bertimbun? Buket dari pada para Langganan sekalian, Kawan?, Sau- 
Nona? pada hari Pembuka'an ,,KADIPOLO" 

III. Kami 'berdjandji selandjutnja akan memperbaiki segala sesuatu jang 
—. masih belum sempurna. : 

In. Sekali lagi banjak-banjak terima kasih dan ma'af jang sedalam- 

Hormat, 

ADIPOLOoO 

  

Apotheek NUMA Bo-| 

pulan uang dari pegawai negeri dae 
rah Kedu, sekedar sumbangan untuk   tjau jang tampaknja meradjalela itu. 

Seluruh organisasi diserahkan ke- 
PON, sedang 

. bagian teknisnja diserahkan kepa- 
:da suatu panitia teknik di Djakar- 
ta. Disamping itu  Territorium I 
Angkatan Darat menjediakan orga- 
nisasinja. 1 : : 

| .Dengan  kerdjasama jang baik, 
“kita sekarang telah sampai sedemi- 

terketjuali kian  djauhnja, hingga 

kan oleh-Jusuf Puar, pemimpin ba- 
'gian publisiteit Panitia Besar PON 
didalam suatu pertjakapan dengan 
beritawan kita. 

Sdr. Jusuf Puar menerangkan, 
bahwa stadion di Medan telah se- 
lesai samasekali, dan bahwa bagi- 
an2 organisasi jang telah  diserah- 
kan kepada pihak Angkatan Pe- 
|rang, djuga telah siap untuk beker- 
dja. Disebutkannja antara lain sek- 

|si2 pengangkutan, makanan, peme- 
liharaan lapangan dan - perawatan 
kedokteran, jang  kesemuanja dise- 
lenggarakan oleh tentara. 

. Akomodasi Stadion. 
Biaja pembangunan - stadion se- 

djumlah Rp. 6.000.000.- 
kumpulkan. seluruhnja oleh propin- 
si Sumatera Utara. Dari dua Pasar 

Malam jang telah dilangsungkan di 
Medan, diperoleh ' uang sedjumlah 
kira2 Rp. 2.500.000. Penambahan 
biaja 50 sen atas kartjis2 bioskop 
telah.. menghasilkan.. kira2.. Rp. 
1.500.000.- Djumlah uang selebih- 
nja telah disetorkan oleh para bu- 
pati, jang masing2 bertindak selaku 
ketua Panitia PON: kabupaten ma- 
sing2. Dari pendapatan pertandi- 
ngan2 dikabupaten2 dan dari fancy- 
fair2 telah diperoleh pula sedjum- 
lah uang jang berarti. 

Stadion tersebut pada bulan jang 
lalu telah diserahkan kepada Jaja- 
san Stadion Sumatera Utara, jang 
kemudian meneruskan — penjerahan 

ini kepada Panitia PON Pusat. Ber- 
dasarkan anggaran  dasarnja, maka 
duduk sebagai pengurus jajasan ter- 
sebut, residen jang tertua didalam 
propinsi selaku ketua, walikota Me- 
dan sebagai wakil ketua dan wakil2 
organisasi2  keolahragaan sebagai 
anggauta. 
Sekurang-kurangnja 40.0000 orang 

10.000 orang dipanggung dan 30.000 

telah. di- 

  
  

  2 

sa
ba

n 

Bahasa Indonesia. 

(Djam 7 — 2 siang). 

  

“NAS ENI 

NEK 

  

“gi lebih diutamakan. 

tehnik Kl. I (MTA/MTA: 1). 

nik KI. 1 (MTA/MTA 1). 

BK. 

Nawawie 

kan bersama.   

amen LM 

Dujari Beberapa Pembantu | 
untuk menterdjemahkan peladjaran2 (DICTATEN) kedalam 

: 1 TE GD Praya Han KAN “3 5 

Keterangan lebih landjut bisa didapat pada tiap hari kerdja. 

Lem baga Pendidikan Tertulis 
DUNIA PENGETAHUAN - SAMPURNA. 

, Wotgandul Dalam 23. Y 
— SEMARAN 

MARWan ane. 

  

Fakultet Tehnik 
Universitet Indonesia di Bandung 
“ membutuhkan 

1. SEORANG AHLI TEHNIK LISTRIK MENENGAH 

(beridjazah M.T.S. bag. Tehnik listrik atau idjazah jang se- 
1  deradjat dengan ini) jang berpengalaman luas tentang instal- 

| lasi tegangan rendah (laags panningsinstallaties). Jang berpe- 
ngetahuan dan berpengalaman tentang instalasi tegangan ting- 

Jang bersangkutan akan diberi tugas untuk memimpin in- 
stalasi bureau dari Fakultet dan 
longan. pegawai menengah tehnik 

H. SEORANG AHLI TEHNIK LISTRIK MENENGATF:. 
(beridjazah M.T.S. bagian. Tehnik listrik atau idjazah jang 
sederadjat dengan ini) jang berpengalaman luas 
perlengkapan listrik (electri citeitsvoorziening) pada umumnja. 
Jang bersangkutan akan diperbantukan pada Guru Besar 
dari bagian Electrotechniek dan akan diangkat dalam golo- 

.ngan pegawai menengah tehnik atau pegawai menengah teh- 

Pelamaran2 disertai keterangan2 jg lengkap tentang pendi- 
dikan dan pengalaman harus diadjukan kepada Ketua Fa- 
kultet Tehnik tersebut diatas, Djl. Ganega 10 Bandung. 

NN naa SN SXNXEKKN KKN 

Pernjataan terima kasih 
Salam bahagiaraja 

Kami utjapkan sjukur kehadlirat Ilahi, berlangsungnja dan 
“selamat bahagia-raya, atas perkawinannja kemanten herdua: 

Sa'adah dengan 

di Kudus pada tg. 27 Agustus 1953, e 
Begitupun tak kami lupakan atas kedatangan, pemberian jg 
berupa apa sadja dari bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, sau- 
dara-saudara dan tuan-tuan, kami haturkan banjak terima 
kasih dan sekiranja ada kechilafan suatu apa harap dimaaf : 

Ni Hormat kami sekeluarga 
Cw H. M. C. NOORCHAMID 

5 Mt KUDUS. 

| 
| 

  

| 
| YANG — | 

  

LN) 

akan diangkat dalam go- 
atau pegawai menengah 

tentang 

  
x 

Roesjdie 

      
PROTES KENAIKAN HARGA 

BUKU-BUKU. 
Didapat kabar, bahwa baru? ini 

dalam rapat ketua dan wakil2 kelas 
SMA a/c Negeri Smg., telah diben- 

rtuk- Panitya Aksi Pemerotesan Ke- 

Sumatera Timur itu. Sebelum terijapainja fase ini, m 

teliti, melainkan djuga diberbagai Japan 

kan Diri 

MEDAN SEDANG MEMPERSIAPKAN diri untuk PON ke-IIl. 
beberapa waktu tampak dimana-mana dikota dengan gambaran stadion 
lah dipandang sebagai pernjataan dari fase jang terachir didalam 
lt dan official beserta banjak supporters dari segenap daerah di Indonesia ak 

tanggal 20 sampai 27 $ 
ereka jang bertanggun 

1 Indonesia ini dari 

“bulan, Bukan sadja harus disusun 

nanti. 
orang ditempat-tempat berdiri — da- 
pat menjaksikan pertandingan? di- 
stadion Medan itu. Lapangan terse- 
but terletak dibagian Selatan Kota, 
bada djarak 2 kilometer dari pusat 
kota. Pandjang kota Medan ialah 
12 kilometer dan lebarnja ialah 8 
kilometer. Stadion tersebut mudah 
dapat ditjapai dari lapangan ter- 
bang dan dari stasion. Letaknja ialah 
kira2 25 kilometer dari pelabuhan 
Belawan. Selain itu maka didekat 
gelanggang tersebut terdapat tem- 
pat2 perhentian  dinas2 otobis pe- 
merintah. j 

Seluruh  pekerdjaan dasar pada 
stadion tersebut dilaki'kan oleh se- 
buah aannemer di Medan, sedang- 
kan konstruksi badja untuk pang- 
gung2 adalah dari suatu konstruk- 
tur di Semarang. 

Suatu maskapai Belanda di Dja- 
wa telah ' menjelenggarakan pema- 
sangan sistim air leiding, termasuk 
pula krachtinstallasi jang berada di- 
dalam menara jang tingginja 35 
meter itu. 

Pertandingan dan demons- 
trasi. 

Atjara PON III, ketjuali pertan- 
dingan2, djuga meliputi demonstra- 

si-demonstrasi dari tjabang2 keolah- 
ragaan jang masih hanja dilakukan 
didalam beberapa daerah. Sdr. Jusuf 
Paur menjebutkan antara lain pen- 
tiak, panahan, berlajar — jang akan 
dilangsungkan  dipelabuhan  Bela- 
wan — dan lontjat batu sebagaima- 
na jang dilakukan oleh penduduk 
pulau Nias:  Dilapangan olahraga 
lainnja akan diselenggarakan dila- 

pangan-lapangan jang berada diba- 
wah pengawasan 'partikelir dan di- 
sediakan “ untuk keperluan PON 
HI. Perlombaan balapan sepeda 
akan dilangsungkan pada djalan Me 
dan-Siantar.  Perdjalanan akan di- 
langsungkan sampai  kepadas Ram- 
pah di Tebingtinggi, Setengah dja- 
rak jang harus ditempyh itu pan- 
djangnja ialah 129 kilometer. 

Ke-3000 peserta itu di Medan 
akan mendapat penginapan  dida- 
lam sekolah2. kotapradja dan ge- 

dung2 sekolah Tionghoa. Untuk 
keperluan itu lembaga2 pendidikan 
tsb mendapat libur dari tg. 10 Septem 
ber sampai 4 Oktober. Para tamu 

puteri dari semua 13 daerah akan 
ditempatkan didalam satu gedung 
sekolah. “Para peserta putera dan 
officials akan ditempatkan: didalam 

berbagai gedung sekolah, menurut 
daerah2 masing2. Dalam pemeliha- 
raan makanan,  sebanjak mungkin 
akan diingat akan kesukaan  dima- 
sing2 daerah. Pada tiap2 tempat 
penginapan akan - ditempatkan ken- 
daraan2 untuk - keperluan pengang- 
kutan para peserta.     Inaikan Harga Buku2. 

|golongan atau aliran peladjar. Tin- 

Panitya aksi 
ini dalam waktu jang singkat akan 
mengadakan hubungan dengan selu- 
tuh sekolah2 landjutan dalam kota 
Smg., guna melaksanakan aksi ber- 
sama. Dalam program panitya a.l. 

dinjatakan, bahwa aksi pemerotesan 
didjalankan tidak melalui salah satu 

dakan apa jang akan didjalankan, 
tergantung kepada keputusan rapat 
gabungan sekolah2 landjutan dalam 

kota Smg., jang segera akan diada- 

Untuk keperluan ini 'pihak tenta- 
ra telah .menjediakan 50 buah truk. 
Apabila nanti ternjata djumlah ini 
belum lagi mentjukupi, maka Pani- 

|tia PON akan berusaha mendapat- 
kan tambahan, misalnja dengan 
mengadakan penjewaan dari perusa- 

haan2. pengangkutan partikelir. Da- 
lam hal itu penjewaan akan mema- 
kan biaja kira2 Rp. 75 sehari. 

Sbg. ,,Paying Guests”. 
Para supporter jang datang ber- 

sama. rombongan2 dari daerah? 
akan mendapat penginapan - pada   kan oleh Panitya Aksi ini. Susunan 

pengurus sementara 'Panitya Aksi | 
Pemerotesan Kenaikan Harga Buku? | 
dari SMA a/c Negeri Smg., terdiri 
dari Ketua: Husny Suncar: Wk. Ke- 
tua: Mochtar Bachrok, Penulis: Ab- ' 
dulmadjid. dan Pembantu: Urip Su- ' 
harto dan Sutrisno. 

3 MUTASI. 
Berhubung dengan keangkatannja 

sebagai Inspektur pendidikan Agama 
seluruh Indonesia untuk sekolah? 
negeri, maka sdr. Sutarjo Kepala 
Kantor Pendidikan Agama Propinsi 
Djawa-Tengah akan dipindahkan ke 

Pusat Djawatan Pendidikan Agama 
di Djakarta. Sebagai gantinja ditun- 
djuk sdr. Mukmin Tardjo jang sebe- 
lam memangku djabatannja jg. baru 
ini, mendjabat pemeriksa pada Kan- 
tor Pendidikan Agama daerah Isti- 
mewa Djokjakarta. 

SEMARANG SINGKAT. 
— Menurut keterangan dari pihak 
inspeksi exploitasi DKA Djawa Te- 
ngah, ketika kesebelasan sepakbola 
Yugoslavia main di Semarang, per- 
djalanan kereta api Jogja — Sema- 
tang pulang pergi telah ditambah de 
ngan 8 kereta CL. Pendapatannja pa 
da hari itu lebih kurang Rp. 12.800. 

— Pada tgl. 2 September jang baru 
lalu di Ungaran telah dilangsungkan 
upatjara pemberian idjazah kepada 
58 pegawai kehutanan jang telah 
mengikuti kursus selama 1 tahun. Ke 
58 pegawai jang mendapat idjazah 
itu adalah angkatan ke-10 sedangkan 
angkatan jang akan datang akan di 
mulai pada bulan Oktober. Pada up3 
tjara pemberian idjazah itu, hadir pu 
la ir. Soesilo, kepala djawatan kehu 
tanan pusat dan beberapa pembesar 
Sipil dari luar Ungaran. 

,— Dim. minggu ke-3 bulan ini 
di Semarang ditunggu kedatang- 
annja Thaher Samad gelar Datuk 
Radjo Mangkuto dan Bagindo 
Achmad Mochtar, masing2 Bu- 
pati Padang/Panama - dan Beng- 
kalis untuk mempeladjari objek2 
pemerintahan dan perekonomian 
di Djawa Tengah. Kundjungan 
itu akan berachir pada tanggal 
24/9 jang akan datang. 
.— Tgl. 5/9 Dr. Mardjuki wa- 

kil ketua Dewan Pemerintah Da 
erah propinsi Djawa Tengah ber 
tolak ke Djakarta untuk kemudi 
an dalam bulan ini djuga mene- 
ruskan perdjalanan ke Australia 
guna mempeladjari soal2 peme- 
rintahan otonomi di negara terse 
but. Lama peladjaran itu 4 bulan. 
— Pada tanggal 15 September jang 
"gkan datang ini ditunggu kedatangan 
nja di Semarang rombongan dari dja 
watan pertanian di Flores. Maksud- 
nja ialah untuk mengadakan penin- 

rumah2 partikelir sebagai ,,paying 
guests”, (tamu jang membajar). Ba- 
gi mereka, pembajaran ganti keru- 
gian ialah antara Rp. 35.- sampai 
Rp. 60-- setiap harinja, dengan ma- 
kan pagi dan dua kali makan 
hangat. Akan tetapi apabila untuk 
para ,,paying guests” jang hanja da- 

|pat memperoleh penginapan sadja, 
makan . harus membeli ' makanan 
sendiri pada restoran2. 

Tudjuribu orang bukan-peserta 
dapat diterima sebagai ,.paying 
guests” oleh pihak pemerintah ko- 
ta dengan ganti kerugian Rp. 200.- 
seminggu. Mereka itu akan menda- 
pat tempat didalam ruangan2 jang 
tersedia. 

Publisiteit. 
Untuk kepentingan publisiteit, ma- 

Ika seksi jang berada dibawah pim- 
pinan sdr. Jusuf Puar itu setiap ha- 
ri akan mengeluarkan sebuah bulle- 
tin PON, dalam mana akan dimu- 
atkan  hasil2 dari “pertandingan? 
jang  terachir. Bulletin tersebut 
akan diterbitkan dengan Oplaag 
5.000 ekseplar dan akan  didjual 
dengan harga Rp. 0.50 per eksem- 
plar, Sampai sekian djauh, seksi 
tersebut menjelenggarakan penje- 
baran surat2 selebaran ((affiches), 
bahkan sampai ke Singapura. Su- 
rat2 itu ditempelkan  djuga pada 
kopor para penumpang  pesawat2 
terbang GIA pada berbagai tem- 
pat. 
Selandjutnja seksi ini telah meng- 

usahakan terbitnja sebuah risalah 
tentang PON. 6000- Eksemplar ter- 
sedia untuk pendjualan. 
Untuk keperluan pers, maka di- 

samping bulletin setiap -hari akan 
diberikan djuga laporan2 singkat 
dari pertandingan2. 

Selandjutnja 
Antara, PI Aneta dari djika 
dapat mempergunakan 
ru2 foto jang ditundjuk 

perlu 

lam memilih gambar jang diambil 
oleh djuru2 foto tadi. Tenaga2 isti- 

lam pada bagian foto ini. 
Pembukaan oleh Presiden, 

Achirnja sdr. Jusuf Puar me 
nerangkan, bahwa Presiden Su 
karno telah ternjata sanggup me 
lakukan pembukaan ' PON III, 
Djuga wakil-presiden Hatta dan 
beberapa anggauta kabinet akan 
hadir, beserta pula walikota Dja 
karta Raja, Sjamsuridzal. Untuk 
hari pembukaan akan  ditarut 
atjara jang serupa dengan 
PON II. Hanja Komite Olympia- 
de Indonesia baru2 ini telah me 
ngumumkan, bahwa untuk selan 
djutnja didalam Pekan Olahraga 
Nasional defil& para peserta akan 
didahului oleh rombongan  Dja   djauan kepada beberapa objek perta 

rut keterangan, rombongan itu akan 
mengundjungi Semarang selama satu 
minggu,   

  

nian di daerah Djawa Tengah. Menu. 
wa Tengah — sebagai tempat 
kelahiran Pekan Olahraga Nasio 
nal — dan ditutup oleh rombo- ' 
ngan daerah jang mendjadi tuan 
rumah, 

  

gan lainnja haruslah dilak ukan persiapan 

kedua kantorberita, | | 

tenaga dju- 
oleh Pa- 

nitia PON. Kedua kantorberita ter- 
sebut djuga mendapat prioriteit da: 

mewa akan bekerdja siang dan ma- 

pada. 

| Karangturi dan Tjandi ditutup, 

  

Jntuk PON     

  

   

     
   
     

    

    

   
rat2 tem pel jang sedjak 

S3 nbang PON, dapat- 
orsi $ | 3000 orang at- 

rude mengikuti . 
diibukota 

suatu atjara 

  

KES. AUSTRALIA —  KES 
EASTERN HONGKONG 3 
Menurut berita Reuter dari Mel- 

bourne, kes. E longkong jg 
sedjak bulan jg”lalu mengadakan 
kundjungan ke Australia, telah men 
derita kekalahan 0—3 dari kes. Aus 
tralia. Kedudukan - diwaktu istira- 
hat 0—2. Gol kedua terdjadi dari 
tendangan penalty. : tt 

Sesudah turun minum kes. Austra 
lia dapat membuat sebuah gol, se- 

hingga achir pertandingan “mendja- 
di 0—3 untuk. kemenangan ' kes. 
Australia. 

KOSYIMO PERBAIKI REKORD 
DJEPANG LEMPAR PELURU. 

UP mengabarkan, bahwa atlit Dje 
pang Joshie Kojimo telah berhasil: 
membuat rekord-Djepang baru da- 
lam lemparan peluru - sedjauh 14.3 
M. Hasil tsb ditjapai Kojimo da- 
lam perlombaan atletik jg diadakan 

antara regu Djepang dengan regu 
kan oleh regu Djepang 8 dari 13 
Swiss di Biel, Swiss, dan dimenang- 
nomor perlombaan. 

Personelia: 
AN INA 
UDJIAN UNIVERSITER. 

Telah lulus udjian sardjana K. Ng. 
Moh. Zainal Abidin ' Sumodipruro, 
dengan mata peladjaran utama kimia 
organik dan tambahan ilmu biokimia 
dan ilmu pharmacognoti. 

Lulus pula sebabgai sardjana-muda 
Susilo dan Subagio Hardjodipuro, ke 
dua-duanja dalam djurusan O dengan 
ilmu pasti dan ilmu alam sebagai ma 
ta peladjaran utama dan meteorolo- 
gi sebagai tambahan. 

Selandjutnja menurut  pengumu- 
man Fakultet Pertanian di Bogor, 3 

orang telah lulus udjian sardjana mu 
da djurusan pertanian, 4 orang lulus 
udjian sardjana muda djurusan kehu 
tanan dan beberapa orang lagi dalam 
tingkat pertama djurusan kehutanan 
dan pertanian. 

KE KONPERENSI G. A. TT. T. 
Delegasi Indonesia jang akan me 

wakili pemerintah Indonesia didalam 
konperensi GATT (General Agree- 
ment of Tariff and Trade) jang akan 
berlangsung di Djenewa akan berang 
kat dari Djakarta pada tgl. 6 Sep- 
tember 1953.  Konperensi tersebut 
akan berlangsung mulai tgl. 17 Sep 
tember hingga achir Oktober 1953. 

    

oleh Dr. Helmi, duta Indonesia di 
Swiss dan anggota2nja terdiri - dari 
Natadiningrat (dari kedutaan Indone 
sia di Swiss), Mr. A. Murad Astrawi 
nata (inspektur keuangan pada Direk 
torat Turan Negara), Njio San Goan 
(ispektur pada Bea dan Tjukai) dan 
Mr. Weeda (pegawai tinggi Direkto- 

rat Inran Negara), Kedua orang jang 
tersebut per-tama2 sudah berada di 
Swiss. 

  

SIARAN RRI TRITUNGGAL. 

Semarang, Selasa 8 Sept. 1953: 

06.10. Njanjian Momo dan Mob. 
Jatim, 06.45 Sal Saulius dan Hadi: 
07.15 Serbaneka lagu2 barat: 07.45 
Langam Hawaii: 12.05 Bing Slamet: 
12.15 Konsert siang, 13.15 Njanjian 
Pingastono dan Rany: 13.40 Orkes 
Victor Silvester, 14.00 Rajuan Siang: 
O.RJ.: 17.05 Hiburan Sore hid. 
O.K. Panorama: 17.45 Hiburan Sore 
(landi.): “ 18.00 Serba-serbi A.P: 
18.15 Anekawarna dikala  sendja: 
19.30 Senandung Hidup: 19.45 Piano 
tunggal: Anwar Sunarjo, 20.30: Kwar 
tet Teruna: 21.15 Klenangan Mat2- 
an, 22.20 Klenengan Mat2an (landj.) 
23.00 Tutup. 

Surakarta, Selasa 8 Sept. 1953: 
1 06.03 — 06.45 — OZ.iS — 07.45 
Genderan pagi: 12.03 Musik ruang- 
an, 12.45 Penjanji Negro: 13.00 The 
Fontane Sisters dll: 13.15 Musik 
swing, 13.45 Rajuan siang oleh O.K. 
Tjepaka Putih, 17.05 Rajuan pemu- 
di oleh S.K.P.: 417.45 Dongengan 
kanak2, 18.00 'Riang gembira de- 
ngan Suara Astana, 18.30 Sambutan 
Hari 1 Muharam, 18.45 Sekuntum 
Melati: 19.15 Kontak dengan pende- 
ngar: 19.30 Pilihan pendengar 'asu- 
han Kak Tatiek: 20.30 Wajang ku- 
lit semalam suntuk, menjambut Tang 
Bap Warsoj Tjer.: Kilat Buana: 21.20 
Wajang kulit: 22.15 Wajang kulit. 
05.00 Tutup. 

Jogjakarta, Selasa: 8 Sept. 1953: 
! 06.10 Tino Rossi menjambut pa- 

' gis 06.40 Njanjian2 sunda: 07.15 Per- 
cy Faith dengan orkesnja» 07.45 
O.K. Puspa Kemala: 12.05 Untuk 
melepaskan duka: 12.30 Petikan2 
dari Opera, 1345 Njanjian2 oleh 
Rahman: 13.45 Orkes Ray Martin: 
14.00 Riang ringan: 17.00 Taman 
Ksatria: 17.45 Santapan djiwa Ang- 
katan Perang: 18.00 Dikala sendja 
hari, 18.30 Taman Pemuda oleh 
IPPI 19.15 Mimbar kebudajaan, 
19.40 Gadon malam oleh Kel, 
Kes. Djawa studio: 20.15 Gadon 
malam (landj.): 21.15 Obrolan pak 
Besut: 21.30 Konsert malam Oleh 
ORJ, 22.15 Wajang Golek Tjirebon- 
an modern, Tjerita: MINTARAGA, 
24.00 Tutup. 

  

POS PADA 1 MUHARRAM, 
Berhubung dengan hari besar 1 

Muharram, (tgl. 9 Sept. '53), loket2 
pos pada Kantorbesar Pos dan Tele- 
grap ditutup. Loket telegrap: dibuka 
dari djam 8.00 sampai djam 10.00, 
Pengangkatan bis2 dan pembestelan 
surat2 tidak ada, Kantorpos dan te- legrap tambahan kota Semarang 

      
  

Delegasi Indonesia akan dipimpin 

        

Spg 

    

    

  

    

      

   

    

   

        

   

  



    

     

  

   

Telah Tertjapai: Mosad- 
degh Mulai Dipereksa:| 

fa Menderita Sakit | 

RADIO MOSKOU dalam 
: aran pada hari Sabtu : 
' kan bahwa Rusia da 

  

   

bar Pn T can sar 

    

    

    

   

  

   
      

    

   

    

   

   

  

  

   

   

   

              

   

  

   
   

  

   

  

   

  

tidak lagi mendjadi djuru-tindju, 
   

  

#ossadeg dikemukakan per- | 
mengapa ia telah menza-| 

ikan perintah Shah supaja ia rne- 
“ ngundurkan diri sebagai P.M. Iran 
pada tanggal 13 Agustus j.L Meng 
ingat keadaan kesehatan Mossadeg 
pemerintah Iran telah menundjuk se-j 
orang dokter tentara untuk merawat 
“Mossadeg setjukupnja sehingga pe- 
.meriksaan terhadap Mossadeg dapat | 
dilakukan. Pendjelasan tentang sa- 
kitnja Mossadeg tidak didapat, te-| 
tapi pembesar2 jang dapat mengeta- 
hui mengatakan bahwa Mossadeg se- 
djak hari Djum'at menderita sakit 
demam, dan kesehatannja pada hari 
Sabtu itu kelihatannja mendjadi le- 

“bih buruk. “3 
0... Uijapan terima kasih 

| Zahedi. 
. Sementara itu P.M. Iran, Fazloliah 
Zahedi, pada hari Sabtu menjampzi- 
kan utjapan terima kasih kepada 
presiden A.S., Eisenhower, atas ban- 
tuan A.S. sebesar $ 45.000.000 kepa- 
da Iran. Dalam pesan itu Zahedi 
djuga menegaskan bahwa pemerin- 
tahannja akan berdaja-upaja untuk 
mengachiri krisis ekonomi di Iran 
dan akan segera mengadakan tinda- 
kan2 guna memperbaiki taraf hidup 
rakjat Iran. 

Reuter dalam pada itu mewarta- 
kan bahwa kementerian luar neseri 
Inggeris pada hari Sabtu telah me- 

    

     

soalan 

jang berdisiplin. Akan tetapi ini t 

Djuga pemimpin2 lainnja dari par 
dapat perhatian rakjat. 

Politik luar negeri Adenauer me- 
njatakan bahwa Inggeris ,,dengan rupakan salah suatu soal perdjo- 
gembira” menjambut Htakaa A.Ss.tangan jang besar. dalam kampanje 

itu. Kanselir republik federasi Djer- 
man Barat ini adalah seorang pe- 
djoang supaja Djerman Barat turut 
serta dalam masjarakat pertahanan 
Eropa dalam bentuk - kerdja-sama 
antara negara2 - Eropa. Ia adalah 
promotor dari Federasi ke-enam ne- 
gara rentjana Schuman, seperti dju- 

ga Schuman sendiri. 

Sebagai  lawannja jang terkuat 
dari politiknja ini ia harus meng- 
hadapi para anggauta - partai sosia- 

lis dibawah pimpinan Erich: Ollen- 
hauer, 
menggantikan pemimpin ““terkemu- 
ka “partai “sosialis Kurt ' Schuma- 

|sher, tanpa memiliki talen-talen 
Tig baik sekali dari Schumacher seba- 
gai pemimpin dan pembitjara. Pen- 
diriannja- ialah, - bahwa masjarakat 
pertahanan Eropa" itu membahaia- 
kan bagi persatuan Djerman, kare- 
na apabila pertahanan ini kelak 
dapat diudjudkan, “Rusia tak ,akan 
lagi memikirkan untuk meninggal- 
kan Djerman Timur, Pendirian ini 
dengan keras ditentang oleh Ade- 

nauer. $ $ 2 

memberikan bantuan 45 djuta dollar 
kepada Iran. Kalangan diplomatik di 
London berpendapat bahwa sokong- 
an Inggris terhadap pemberian ban- 
tuan A.S. berdasarkan kepertjajaan 
bahwa Zahedi akan menjetudjui pe- 
mulihan perhubungan diplomatik 
Inggeris-Iran. (Antara). BN 

5 - £ : 

Ethika Dokter 
Harus Rebas Pari Polit k 

“Diana djiga harus “tetap “bebas " 
dari pengaruh Pa demikian 
keputusan jg diambil oleh lebih 
dari 500 orang tabib jg sedang 
mengadakan konperensi di Den 
Haag hari Djum'at. 23 

Dr. Paul e dari Perantjis, 
ketua panitia ethika kedokteran 

bahwa ,.kewadjiban serta hak2, 
djabatan2 kedokteran haruslah se 
djalan dengan kewadjiban serta 
hak-hak pergaulan manusia, kare 
na merupakan bagian dari per- | 

“Ethika - kedokteran disemua 
negara harus berdjalan harmonis 
dengan kewadjiban dan.hak kum 
pulan2 manusia, sedang ethika 
kedokteran disemua negara harus 
ea dari sesuatu pengaruh .poli 
tik. 2 

. sHendaknja djangan ada per | 
bedaan antara hak2 dan kewadji ! 
ban kedokteran dimasa damai | 
dan dimasa perang,” demikianlah 
laporan itu. ,,Para tabib partiku 
lir dimasa perang memikul per 
tanggungan djawab jang sama | 
pentingnja dengan mereka - jang | 
berpakaian seragam militer.” . 

LAN (Reuter) 

  “ 
1 

Ollenhauer menganggap bah- 
wa pengembalian persatuan Djer 
iman itu merupakan kewadjiban 
utama dari tiap2 pemerintah dan 
juntuk dapat mewudjudkannja ia 
'bahkan bersedia unuk menerima 
neutralisasi militer seluruh Djer- 
man, seperti jang senantiasa ia 
kemukakan selama kampanje pe- 
milihan umum itu. Pendirian 
jang terachir ini pada hakekatnja 
bertentangan dengan apa jang 
dahulu - selalu  diperdjoangkan 
oleh partai sosialis, jakni jang 
(menghendaki supaja  Djerman 
Barat langsung diterima mendja- 
di anggauta NATO. 
'Ternjata tiap2 kali bahwa ten- 

'tang politik luar negeri mereka 
diantara para anggauta2 partai 

an (sosialis itu terdapat perbedaan2 

akan dibuka fakultet ihmu hu- (pendirian. Ada anggauta2 sosia- 
kum dan pengetahuan masjara-|lis jang menjetudjui untuk meng 
kat di Tondano, Sulawesi Uta- |adakan koalisi dengan partai 
ra. Untuk mengadakan persia- | Adenauer. 

- pan2 terachir pembukaan fakul- | 
tet ini, maka baru2 ini telah ti-! Mereka dalam pada itu menghen 
ba di Djakarta ketua jajasan ter- daki supaja Adenauer lenjap dari ge- 
sebut, nona W.B. Politton. langgang pemerintahan dan mau mem 

  

Pada tgl. 1 Oktober jad. oleh 
Jajasan “Universitet Pinaesaan 

    

  
aa 

»Pakt Pasifik“ Di-Sing- 
gung' Lagi Mendjelang 

—. Konp ANZUS 
Kenek , Ega $ 

PEMBESAR2 DIPLOMAT ci Washington pada hari Sabtu 
menjatakan bahwa pertemuan jang akan diadakan pada hari Rebo 
jad antara para menteri luar negeri Amerika, Australia dan New 

   

  

Zealand jang merupakan Dewan ANZUS, sekali lagi telah me- 
nimbulkan kabar2 angin bahwa (ndakan2 pertahanan jang akan 

eh geri tadi dapat diperluas hingga meliputi ne 

didaerah Pasifik. Akan tetapi ditambahkan oleh para 
ebut bahwa pada waktu ini tidak ada maksud dari 

Dewan ANZUS untuk mengadakan persiapan2 per- 
y7 Sega bong : 

gas jang hingga" Dalam pertemuan di Washington 

il kearah pembentukan pada hari Rebo nanti para menteri 

apa jang disebut t Pasifik” gu- Juar negeri ANZUS hanja akan me- 

  

       

    

       
    

  

        
    

   
     

na menghadapi tiap : 'agressi mentingkan soal persiapan2 kerdja- 
didaerah Pasifik dan Asia rupanja sama militer jang telah dirundingkan 

datang dari pihak pembesar2 Ing- oleh para ahli militer mereka guna 
  

gris jang sekarang kabarn 2 (menghadapi tiap kemungkinan 'me- 
merentjanakan suatu s -|lirasnja agressi komunis di Asia. 
arah maksud tadi. Se 
pihak Inggeris telah 
ketjewaannja karena Ar 
lak untuk mengundang In 
lam sidang2 Dewan ANZ 
tu jang lalu sebagai penin 
dirian Amerika dalam h: 

tahui | Australia dan New Zealand . mung- 
ke- |kin dapat menjetudjui untuk membi- 

meno-|tjarakan soal penerimaan beberapa 

-Inegara lainnja dalam  perdjandjian 

'ANZUS, tetapi menurut dugaan un- 

jau, Pen-|tuk sementara ini Amerika tidak 
hal ini ialahjakan bersedia usaha - memperluas 

bahwa andaikata Inggris sampai di-|perdjandjian tadi. Oleh sebab itu pa- 

undang, akan sulitlah untuk meno-|ra pembesar Inggris berpendapat 
"lak ikut sertanja wakil2 Belandalbahwa suatu langkah jang tersendiri 

dan Perantjis hingga perdjandjian|ian jang baru sama sekali mungkin 

pertahanan jang dirundingkan ne Harus diambil mengenai ,,idee” pem- 

      
    

   

    

    

  

  

PRIMO CARNERA, dulu djuara dunia tindju kelas berat, kebangsaan 
Italia, jang terkenal dengan perawakannja jang tinggi besar itu, kini di- 
kabarkan telah mendapat kewarganegaraan Amerika. Sekarang Carnera 

,njambi” djadi tukang-gulet. Pada « 
, setelah mendapat kewarganegaraannja jang baru. 

Apakah Adenauer Panj a 
Kemungkinan Untuk 

| Menang 
Dierman Minggu J: 
Kotak-Pemilihan — Soil Fo'itik Luar 

Negeri Adenauer Mendjadi Per- 

jang baru-baru “sadja ini| 

  

   

tetapi ia mendjadi pemain film dan 
gambar: Carnera dengan keluarganja 

« 

3. Lalu Madju Ke 

Penting 

KAMPANJE UNTUK pemilihan? umum di Djerman Barat 
(diadakan pada hari Minggu kemaren) menurut pendapat para pe- 
aindjau telah berachir tenang dan teratur. Dalam pada itu mere- 
ka mengatakan bahwa baresa Djerman itu memang adalah bangsa 

idak berarti bahwa publik tidak 
menaruh perhatian akan kampanie ini, malah sebaliknja. Dengan 
penuh perhatian kampanje pemilihan itu diikuti oleh vara pemi- 
lih dan pembitjara2 jang terkemuka, Adenauer dan Ollenhauer di- 
mana-mana sadja mendapat sambutan jang meriah dari rakjat. 

tai2 jang ketjil jang kurang men 

  

1 —  Adenauer — 

pertjajakan tampuk pemerintahan itu 
kepada seorang anggauta uni kristen- 
demokrat jang lebih progresif dalam 
lapangan sosial-ekonomi. 

Sebagai penggantinja : anggauta2 , 
partai sosialis ini mau  menjekong, 
politik Adenauer tentang Eropah. 
Apakah tjita2 ini dapat diudjud- 

Ikan tidak dapat dikatakan dan me- 
|ngenai ini harus ditunggu dahulu sam 

pai pemilihan itu selesai Akan tetapi 
boleh dikatakan pasti bahwa apabila 
koalisi Adenauer keluar dgn. tidak 
kehilangan kekuatannja dari perdjo- 
angan ini, maka Adenauer akan. me 
ngendalikan tampuk pemerintah de 
ngan partai sosialis sebagai partai 
oposisi. 4 y 

Adenauer mungkin me- 
nang ? 

Pada umumuja orang berpenda- 
pat, bahwa kemungkinan Adenguer 
akan menang adalah besar, Teruta- 
ma karena ia .terang)an mendapat 
sokongan dari pemerintah Amerika 
dan kenjataan betapa  besarnja so- 
kongan ini bagi rakjat  Djerman, 
jang lebih2 penting bagi dunia pe- 
rusahaan. Sementara itu pemerin- 
tah Amerika terlalu  banjak mem- 
perlihatkan ' sikap mereka, “bahwa 
mereka lebih ' menjukai. Adenauer. 
Pada hari menteri luar negeri John 
Foster Dulles mengatakan: ,,Keka- 
lahan Adenauer berarti, bahwa per- 
satuan - Djerman akan  terantjam 

oleh bahajd”. Pernjataan ini pada 
umumnja oleh bangsa Amerika sen- 
diri dianggap. sebagai ,,onhandig” 
dan ditindjau dari . sudut. opportu- 
nisme sehingga oleh karenanja me- 
nimbulkan amarah karena kekasa- 
ran diplomatik daripada  perkata- 
an2 tadi. Orang mengchawatirkan 
bahwa ' pernjataan. tersebut akan 
menimbulkan akibat2 jang merugi- 
kan, karena dengan demikian mem- 
beri alasan kepada anggauta2 par- 
tai sosialis untuk menuduh bahwa 
Adenauer itu hanja boneka  sadja 
dari Amerika. : 

Djerman lebih ,,nuchter”, 
Di Italia peristiwa sematjam itu 

pernah dialami.. Dutabesar ' Amerika 
disana, Clare kuce tak lama sebelum 
pemelihan2 umum di Italia dimulai 
mengutjapkan perkataan2 serupa itu 
mengeriai diri De Gasperi dan para 
penindjau pada umumnja berpenda- 
pat, bahwa hal ini menjebabkan per 
dana menteri Italia itu banjak kehi 
langan suara2. : 
Akan tetapi rakjat Djerman itu me 

mang lebih ,,nuchter” daripada bang 

sa Italia dan oleh karena itu reaksi 
ini tidak akan demikian mendalam- 
inja seperti di Italia. Dengan sendiri 
Inja basil2 pemilihan umum di Djer- 
Iman 'itu diikuti dengan penuh perha 
tian oleh seluruh Eropah, Kremlin 
'dan Washington, karena inti daripa 
da kekuatan untuk menguasai du- 
nia antara Amerika dan Rusia ter- 
letak dalam perdjoangan merebut 
Djerman. 
Untuk. mengatur Eropah, masalah 

Djerman ini tidak pula kurang pen- 
ting artinja. Djika Adenauer akan 
memperoleh kesempatari untuk ke- 
dua kalinja mengendalikan tampuk- 
pemerintahan, maka mereka jang 
mengharapkan terlaksanakannja per- 
hubungan dan kerdja-sama jang le-   dapat mengambil aspek ja bentukan suatu Pakt Pasifik. Demi- 

dipropagandakan oleh kaum komu- kian menurut pembesar2 diplomatik 
nis di Asia sebagai ,,kolonial”, 'di Washington. (Antara).      

bih erat lagi antara negara2 bukan 
komunis, akan memperoleh semangat 
jang baru lagi.- 

(Peralatan Kabi 

  

   

  

  tunga 

» 
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Pemandangan umum babak kedua 
“terhadap keterangan Pemerintah di- 
adakan dalam sidang Parlemen pleno 
terbuka hari Sabtu jl, dihadiri 118 

  
| anggota serta Menteri2 Agama, PPK, 
Kehakiman, Pekerdjaan Umum, So| 

  sial dan Agrari sig 3 Ba 
Berbitjara 8 anggota, jakni S. Har 

son (PRN), Nj. Mangunpuspito (Ma: 
sjumi), ALA: Achsien (N.U.), Mr. Bur 
hanuddin (tidak berfraksi), K.H. Sji- 
radjuddin Abbas (Perti), Alwi Isa 
(Masjumi), Andi Gappa  (Masjumi) 
dan Dr. Diapari (SKI). Amelz (tidak 

(berfraksi) dan K.H. Abdul Wahab 
(N.U) menarik diri. Se Ketan 5 

Nanti malam jang akan berbitjara 
“Sutarto Hadisudibjo (Katholik), Rasu 
na Said (tidak berfraksi), Moh. Nat 
sir (Masjumi), Kasimo (Katholik), G. 
A. Moeis (Masjumi), S. Djojoprajit- 
no (Partai Murba) dan Arso Sosroat 
modjo (Masiumi). : 

Saroso Harsono (PRN) menerang 
kan atas nama fraksinja, bahwa dja 
.waban Pemerintah atas pemandangan 
umum babak ke-I sudah djelas. 

Pembitjara mengemukakan, bahwa 
dalam prakteknja sampai kini ma- 
sih diadakan perbedaan antara pega 

  

adakan panitia untuk menjelidiki pe 
ngangkatan2 pegawai dalam hubu- 
ngannja dengan perbedaan2 itu. 

|. Pembitjara achirnja minta penin- 
djauan kembali keputusan kabinet jg 
lalu tentang penghentian masuknja 
barang2 import dari Singapura, Pe- 
nang dan Hongkong. : 

Ia kurang mengetahui tjara Peme- 
rintah mendjawab pihak oposisi. 

A. A. Achsien (N.U.) sebagai 
pembitjara jang pertama kali dari 
fraksi tsb.,. mula2 menerangkan, 
bahwa bagi politisi jang mau me 
njokong kabinet, ataupun jang 
ber-oposisi adalah menurut pem 
bitjara gampang sadja guna me 
hindungga cin. karena politisi 
tjukup pandai untuk mentjari 
alasan2 guna Mae muta Daan 
persoalan, dan berbarengan dgn 
itu | memadjukan kepentingan2 
sendiri jg kebetulan tidak tjotjok 
dengan keterangan Pemerintah, 
hingga analisa itu  kelihatannja 
benar dan bagus, demikian pem 

(bifjara, 

Terhadap pihak jang meminta su 

kan, bahwa kalau mau, Pemerintah 

mesti dapat membikin program jang 
mentereng itu, tetapi apakah pro- 
pram jang mentereng itu akan dapat 
dilaksanakan, tanja- pembitjara- Ka- 
binet Ali baru berdjalan sebulan, jg 
penting ialah nanti djika kabinet ini! 
sudah — menundjukkan  kebisaannja 
atau kegagalannja dalam waktu jang 
tertentu, sesudah diberi kesempatan 
bekerdja dalam waktu jang tjukup, 
disitulah! fraksi N.U. akan menentu- 
kan sikap jg. tegas, demikian Ach- 
sien. 

Menurut pembitjara, dalam se- 
mua kewadjiban kabinet ini, jang 
paling penting ialah jang menge- 
nai bab ,,kebidiaksanaan”. kare- 
na Pemerintah harus menghadap 
partai2 jang kehendaknja ' ma- 
sing2 bersimpang-siur. Dalam hu 
bungan ini pembitjara meminta 
supaja ,,vrieskamerartikelen” di- 
selesaikan dengan kebidjaksana- 
an, karena menurut pembitjara 
»Vvrieskamerartikelen” — itu . me- 
ngandung perdamaian antara ki- 
ta sama kita. Pembitjara meng- 
ingatkan “akan interview ketua 
N.U., bahwa pelaksanaan ,.vries- 
kamerartikelen” itu tidak dapat 
“dipaksakan. 

Selandjutnja mengenai keama- 
nan pembitjara memberi saran 
supaja lebih dulu diselidiki sek- 
isama apakah apparaat Pemerin- 
tah sudah tjukup sempurna utk. 
-mendjalankan tugas mengembali- 
kan keamanan itu. Ia kemuka- 
ikan, bahwa usaha dalam lapang- 
an keamanan dimasa kabinet2 
jang lalu tidak memuaskan, ter- 
utama karena banjaknja ulama2 
mendjadi korban pembersihan 
jang sampai sekarang masih ba- 
njak jang menurut pembitjara 
sampai sekarang belum diperiksa 
atau diselidiki. Pembitjara meng- 
harap hendaknja Pemerintah se- 
karang berani mengadakan tin- 
dakan koreksi terhadap kesala- 
han2 jan telah dilakukan oleh ka 
binet2 jang lalu. 

Mode” Jajasan, Pemi 
lihan Umum dil. . 

Tentang pemilihan umum dite 
rangkan, bahwa djangka. waktu 
16 bulan terhitung mulai Djanua 
ri 1954 adalah pantas dan menja 
rankan, bahwa pendaftaran jang 
akan dilakukan oleh Panitia Pen 
daftaran haruslah aktif,  artinja 
panitia mendatangi rumah2 pen 
duduk, djangan sebaliknja, orang 
jang mempunjai hak-pilih  diha- 
ruskan datang kepada panitia, se 
dang mengenai tempat pemungu 
tan suara disarankan supaja di 
tiap2 desa diadakan satu. 

Kemudian pembitjara meminta 
supaja kesalahan2 beleid Pereko 
nomian jg lalu djangsn diulangi. 
Pembitjara  mengeritik  tjampur 
tangan Pemerintah setjara direct 
terhadap usaha  rakjat, tjara 
modes jang dilakukan Pemerintah 
dengan mengadakan pelbagai ,,Ja 
jasan” dan kurangnja perhatian 
pada pengusaha2 pertenunan ke- 
tjil disamping tindakan jg hake 
katnja memperbesar perusahaan2 
tenun jang sudah besar.  Djuga 
dikeritiknja peraturan monopoli 
atas cambrics pada satu perusaha 
an sadja dan mengharapkan supa 
ja dlm menghadapi perusahaan2 
nasional itu, Pemerintah berdiri 
netral dan memberikan kans2 jg 
sama, 

Perbaiki 
padjak ! 

Mengenai keuangan negara di 
sarankan supaja Pemerintah mem 

djawatan   

   

   

  

| wai2 non dan co. Ia minta supaja di 

paja program Pemerintah jang “dibi' 
kin mentereng pembitjara menjata | 

ri: Parles 
c Saling 

| » Pemeren tah Keterland jura n Lidah— 

  

  

et — Siapa Bilang Saja Dulu Tidak Tega 
(Pandangan Umum Babak Ke II) 

perbaiki . Djawatan Padjak dan 
Djawatan Pabean, karena menu 
rut pembitjara, deficit anggaran | 
'belandja bisa sebenarnja dapat 
ditutup dari dua sumber pendapat 
negara tsb. 
“ Achirnja diterangkan, bahwa 
tidak masuknja fraksi N.U. dim 
kabinet Wilopo dan masuknja da 
lam kabinet jg sekarang, adalah 
menurut pembitjara sesuai dgn 
'peladjaran jang berbunji: bahwa 
hari2 itu senantiasa bertukar2 
diantara semua manusia, artinja 
hari ini giliran Anu, besok mung 
kin giliran Pulan, demikian pem 
bitjara. Diterangkan, bahwa dim 
'menghadapi 2 kabinet itu fraksi 
|N.U. tetap memakai tjara musja 
warah dan djika tjara.ini dipakai 
oleh seluruh masjarakat dan rak 

|jat Indonesia, maka menurut pem 
bitjara bolwerk bangsa Indonesia 
tidak akan mungkin dapat terpe- 
tjahkan oleh siapapun djura. 

Pemerintah tidak pakai 
simusjawarah”. 

“H. Farid Alwi Isa (Masjumi) me- 
ngeritik, bahwa djawaban Pemerin- 

|tah atas pemandangan umum babak 
pertama berlainan dengan tjara2 jang 
|dipakai oleh kabinet jang sudah2 
dan tidak mentjoba memakai djalan 
musjawarah, ' mengudji  pendirian2 
masing2 pihak serta membimbing ne 
gara. Menurut pembitjara, Pemerin 

hak oposisi dan oleh karenanja me 
nurut pembitjara timbullah suasana 
jang tidak diharapkan. 

Ia tegaskan, bahwa fraksi Masju- 
mi tidak akan beroposisi untuk opo 
sisi dan bahwa partai2 oposisi mem 
punjai tanggung djawab jang sama 
dengan tanggung djawab Pemerintah 
untuk menjelamatkan negara." 

Achirnja ia menjatakan sangsinja 
apakah niatan Pemerintah akan mem 
berantas korupsi “berhasil dan mena 
njakan apakah bentuk korupsi jang 
akan diberantas oleh Menteri" Kese 
djahteraan Negara itu, dan “berapa: 
kah djumlah pegawai jang sudah di 
nonactif-kan”. Pembitjara berpenda- 
pat, bahwa tindakan ' ,,me-nonactif- 
kan” itu tidak pada tempatnja, sebab 
djika sesorang pegawai memang be- 
tul2 korup, maka “harus dilakukan 
hukuman. 

Pemberantasan korupsi 
dgn djalan2 hukum. 

“5. Mr. Burhanuddin (tidak berfrak 
si) mengenai keterangan Pemerintah 
|bahwa Pemerintah  mempunjai sa- 
'ham2 pada Djakarta Lloyd jang me 
nurut pembitjara ' kini sudah tidak 
da, maa Obat. berapa kapal 
ang inja dari uang Pemerintah 

— Pembitjara “mer 
pannja semoga2 desentralisasi dilak- 
sanagan oleh Pemerintah sebaik2- 
nja. Mengenai Irian Barat dikemuka 
kan, bahwa jang penting bukan ,.ke 
merdekaan an sich” untuk Irian Ba- 
rat itu, tetapi isi daripada kemerde 

kaan tersebut. 
. Mr. Burhanuddin minta nama? da 

ri anggota? delegasi jang akan me: 
ngundjungi minta nama2 dari anggo 
ta2 delegasi jang akan mengundjungi 
PBB dan dalam hubungan ini meng 
andjurkan 'supija Pemerintah berhe 
mat memakai devisen jang hakekat- 
nja didapat dari daerah2. Achirnja 
ia minta supaja pemberantasan korup 
si dilaksanakan dengan tidak menjim 
pang dari djalan2 hukum. 

Rakjat tidak pusingkan si- 
| apa djadi menteri. 

K. H. Sjiradjuddin Abbas (Per 
fi) mula2 menjatakan sjukur, bah 
wa negara telah terhindar dari 
bahaja, jang mengantjam  demo- 
krasi dan atas nama Perti menjam 
paikan penghargaan terhadap Pre 
siden jang menurut pembitjara 
telah berpendirian tegas pada 
ketika terdjadi peristiwa 17 Ok- 
tober 1952 dan pada pembentu- 
kan kabinet jang sekarang. 

. Kemudian oleh pembitjara di 
kemukakan, bahwa sebenarnja 
bagi rakjat tidak mendjadi soal, | 
siapa2 orang jang duduk dalam 
kabinet, karena menurut pembi- 

tidak berubah, bahkan semakin Sa ne | 
Ka memperbaiki bedghitupan 
rakjat itu dengan djalan mengem | 
balikan keamaniii?” Tirbhibktikan 
pasaran jang baik bagi hasil2 pe 
rusahaan rakjat, menambah Pa 
nja bahan2 jang dibutuhkan utk. 
penghidupan rakjat, 

. Partai dengan ,,Badju: 
MN nebak | 
Achirnja ia bertanja, apakah: 

ada gunanja Kementerian Aga- 
ma dipertahankan. Pertanjaan ini 
didasarkan pada pendirian par- 
tainja jang tidak menjetudjui ada 
nja tjampur-tangan Kementerian 
Agama terhadap agama, dan da- 
lam perhubungan ini ia kemuka- 
kan pertentangan pendirian anta 
ra Perti dan Kementerian Agama 
mengenai masalah ,,perwalian” 
dalam urusan perkawinan. 

Achirnja mengenai pemberan- 
tasan korupsi, ia memperingatkan 
kepada Pemerintah, bahwa dima 
sa jang lampau, banjak untuk 
soal2 kepentingan partai kerap-: 
kali dipakai beaja atas keuangan 
negara, dengan ,,badju” mendja- 
lankan tugas negara. 

Pemerintah tidak berirama. 
Andi Gappa (Masjumi) menja- 

takan belum puas terhadap dja- 
iwaban Pemerintah atas peman- 
dangan umum babak ke-1 dar 
mengeritik, bahwa dalam meng- 
hadapi oposisi, Pemerintah tidak 
berirama. 

Mengenai soal keamanan ia ke 
mukakan, bahwa tidak sadja soal: 
tersebut. mendjadi tugas oposisi: 
tetapipun mendjadi tugas Peme- 
rintah. Dalam hubungan ini ia 
menanjakan lebih Tandjut tentang 
korban2 kekatjauan di Sulawesi 
Selatan, karena djawaban Peme- 
rintah mengenai hal itu menurut   pembitjara terlalu summier, 

tah memandang enteng pendapat2 pil 

'menjatakan penghara-f 

tjara sampai kini kead rakjat |dapat menjetudjui pendapat 

lainkan  djuga 
'Tenggara sedjak kabinet 

Parlemen bukan untuk 
saling menghantam, 

Dr. Diapari (SKI) sebagai pem 
bitjara terachir untuk-hari itu 
berpendapat, bahwa suara2 dari 
Oposisi, suara2 dari fraksi2 Peme 
rintah dan keterangan2 Pemerin 
tah adalah semuanjae menghenda 
ki supaja bahfera negara ini di 
selamatkan, hanja sadja iramanja 
berlain-lainan. 

Tetapi menurut pembitjara ada 
salah paham tentang hal ini, di 
dalam maupun diluar Parlemen, 
jang lalu ditiup2 untuk "mengadu 
dombakan antara kita dgn kita, 
merembet kepada alat2 negara, 
merugikan dan mengeruhkan pi- 
kiran, mengalihkan pokok per- 
sealan dan berbahaja, demikian 
pembifjara jang memperingatkan 
pula tentang masih adanja musuh 
musuh negara jg mengintip-intip. 

Menurut Dr. Diapari, keadaan 
dalam negeri dapat diatasi dgn 
djalan bersatu antara kita dengan 
kita dan dalam hubungan ini ia 
memperingatkan, bahwa para ang 
gota berkumpul dan berhadapan 
dengan Pemerintah digedung Par 
lemen bukan untuk saling meng 
hantam, tetapi untuk mengudji 
setjara objektip program Pemerin 
tah, apakah dapat pimpinan ne 
|gara dipertjajakan kepadanja. 

Mengengi pemberian otonomi, pem 
bitjara mengeritik, bahwa menurut 

pendapatnja ada pemimpin2 dari 
orang Djawa jang sampai kini ma- 
sih ragu2 terhadap pemberian otono 
mi jang luas dan sungguh2 

Dianganlah dikuatirkan, — bahwa 
intelektuil2 dari daerah Inar Djawa 
provincialistisch.” Bahkan kalau ada 
jang  chawvinistisch-provincialistisch, 

maka jang demikian itu ialah sauda 
ra2 dari Djawa”, demikian Diapari. 

Reaksi2' didaerah menurut pembi- 
tjara tidak lain daripada realisasi po- 
litik pembangunan jang dipusatkan 
di Djawa dan pelaksanaan daripada 
politik kepegawaian. 

“Sidang kedua Sabtu malam. 
Pemandangan umum babak ke 

dua atas keterangan Pemerintah 
dilandjutkan Sabtu malam dalam 
sidang Parlemen pleno terbuka 
jang dihadiri pula oleh Wakil 
P.M. Wongsonegoro,  Menteri2 
Pertahanan, Pekerdjaan Umum, 
Perburuhan, Perekonomian dan 
Perhubungan. 

Berbitjara - diantaranja anggo- 
ta2 Moh. Natsir (Masjumi), Ra- 
suna Said (tidak berfraksi), Su- 
'tarto “ Hadisudibjo (Katholik), 
G.A. Moeis (Masjumi), S. Djojo- 
prajitno (Partai Murbaj, Kasimo 
(Katholik) dan Arso Sosroatmo- 
djo (Masjumi). 

Pemerintah ketelandjur 
lidah. 

Mohammad Natsir (Masjumi) me 
nerangkan, bahwa Pemerintah telah 
ketelandjuran .lidah dalam memba- 
las kupasannja mengenai keterangan 
Pemerintah dan menurut pembitjara 
peristiwa itu memberikan gambaran 
jang lebih njata, bagaimana tjara dan 
dalam ,,geesteliike toestand” jang ba 
.gaimanakah Pemerintah melihat per 
soalan2 jang timbul “ dihadapannja, 
dan karena itu menurut pembitjara 
Pemerintah seakan2 kehilangan pedo 
man dan pegangam dalam djawaban 
nja. 

Pembitjara mengemukakan, bah- 
wa keketjewaannja atas keterangan 
Pemerintah bukan tentang ,,soal mu 
luk2”, tetapi tentang tidak adanja 
analisa, sebah menurut pembitjara 
tidak ada suatu perbuatan politik jg 
tidak berpangkal kepada suatu kon 
sepsi politik, jakni kesimpulan anali 
sa situasi jg. dihadapi. Apabila orang 
melaksanakan tindakan2 gerak tie- 
pat setjara tergopoh2 dengan tiada 
perhitungan, maka djangankan dilau 
tan, diair keruh jang dangkal sekali 
pun ia bisa kelelep dan hanjut, 
demikian Moh. Natsir. : 

Dalam air dangkal bisa 
kelelep. 

Selandjutnja pembitjara tidak 
Pe 

bab factor pengentengan jang diadju 
kan Pemerintah, jakni pembajaran 
uang maka 7596 dari import, pada 
saatnja barang datang harus dibajar 
kembali oleh Pemerintah kepada im 
portir dan akibatnja akan mempu- 
njai effect inflatoir. 

Parlemen akan 
»Super-kabinet”, 

Selandjutnja tentang kebidjaksana- 
an kabinet jang akan  memadjukan 
persoalannja kepada Parlemen djika 

tidak terdapat persesuaian dalam ka 
binet, menurut - pembitjara adalah 
berarti memindahkan “ pertanggung 
djawab kabinet terhadap Parlemen 
kepada Parlemen sendiri, sehingga 
Parlemen itu lalu mendjadi super-ka 
binet, dan Pemerintah akan merupa 

kan sekedar panitia- pelaksana jang 
tidak mempunjai tanggung djawab 
politik. Moh. Natsir menamakan tja 
ra jang demikian itu ,,uniek” dalam 

rangkaian 'stelsel parlementer, 
Menurut pembitjara kabinet jang 

tidak bertanggung djawab politik itu 
akan stabil seperti suatu kabinet pre- 
sidentil, bedanja ialah bahwa dalam 

hal ini Presiden digantikan oleh Par 
lemen, 'artinja beberapa fraksi: jang 
mempunjai sedikit kelebihan suara 

Menurut Natsir orang jang tadinja 
tidak menjetudjui pembentukan ka- 
binet presidentil kini dikonfrontir de 
ngan bentuk diktatuur oleh beberapa 
fraksi tsb. 

Mengenai djawaban . Pemerintah 
jan menerangkan, — bahwa menurut 
dokumentasi pemerintahan dimasa jg 

lalu Natsir tidak mengutamakan ke 
tegasan, didjawah oleh pembitjara 
hahwa djika jang dimaksud dengan 
ketegasan itu tindakan operasi militer, 
maka ia mengingatkan  adanja dua 
kali berturut2 dilakukan operasi mil 

ter jang disebut operasi merdeka dan 
operasi halilintar, jaitu ketika partai 
nja mengendalikan pemerintahan se 
mendjak 1951, Pun diterangkan oleh 
pembitjara, bahwa partainja tegas ti 

ap2 tjara jg. dilakukan oleh gerom- 
bolan bersendjata. Pembitjara menge 
mukakan djuga, bahwa menurut pem 

birjara kini ada tendens dalam kala 
ngan tertentu untuk memakai istilah 
musuh negara” bagi D.I. dengan 

maksud untuk memanah  Masjumi, 
demikian Natsir. 

Sesudah pembitjara mengemu: 
kakan dua aspek dalam soal ke- 
amanan jang menurut pembitjara 
tidak dapat terpisah2kan, “jaitu 
menaklukkan  sendjata dengan 
sendjata serta memulihkan keper- 
fjajaan dan hati rakjat, maka ia 
mengeritik Pemerintah,” bahwa 
sumbangan pikiran jang diadju- 
kan oleh oposisi dalam soal ke- 
amanan ini didjawab oleh Peme- 
rintah . dengan suatu ,,verdacht- 
making” tentang sikap oposisi ter 
hadap masalah keamanan itu. 

'“Achirnja pembitjara berpenda- 
pat, bahwa Pemerintah  mendja- 
lank#n offensief zonder memper- 
hatikan stelling lawannja dan zon 
der memperhitungkan kekuatan 
barisannja sendiri dan bahwa Pe- 
merintah hakekatnja tidak sema- 
ta2 menghadapi oposisi dalam 
Parlemen, tetapi djuga akan me- 
nemui kehendak rakjat diluar 
Parlemen. 

djadi 

    

Keamanan dari sudut ke- 
makmuran. 

Rasuna Said (tidak berfraksi) 
berpendapat, bahwa soal keama- 
nan harus pula dilihat dari sudut 
kemakmuran dan  kerochanian 
dan berpendapat, bahwa program 
Pemerintah mengandung koordi- 
nasi antara satu dan lainnja itu. 

Ia bertanja apa arti modal na- 
sional, modal kepunjaan bangsa 
Indonesia asli ataukah djuga mo- 
dal asing jang tidak dapat dipin- 
dahkan keluar negeri? Pembitja- 
ra menghendaki supaja Pemerin- 
tah segera mengadakan perundi- 
ngan dengan KPM untuk meng- 
adakan tindakan2 lebih Jandjut 
berhubung dengan telah selesai- 
oja kontrak KPM sedjak 1945.   merintah, bahwa segala masalah 

politik, sosial dan ekonomi dalam 
'garis besarnja tinggal tetap, tidak 
sadja di Republik Indonesia, me 

diseluruh Asia 
Hatta. 

Pembitjara menundjuk kepada 
perubahan2 dalam perimbangan 
tenaga2 jang bertarungan dan ber 
kepentingan, adanja ,,economi- 
sche dan politieke spanningen” 
antara tenaga2 Eropa dan Ameri 
ka, antara djago2 imperialis satu 
dan lainnja, antara negara2 anti 
imperialis satu dengan Jain, anta 
ra dunia imperialis dan anti-impe 
rialis, dan bahwa kedjadian2 jang 
berlaku di Asia Tenggara tidak 
seharusnja dilihat setjara ,,an 
sich” tetapi dalam kerangka hu- 
bungannja dengan  pergolakan2 
dan pergeseran2 di Dunia Barat 
dan Timur. 

Ia 
kabinet. 5 

Menurut pembitjara perkembangan 
tenaga2 dunia itu tidak sadja dina- 
mis, tetapipun tidak merata, melain 
kan berombak2, dahulu mendahului 
nja “dan menimbulkan pertikaian, 
pergeseran dan pertentangan jang 
akibat2nja menentukan taktik 

»kepala-dapur” 

“Istrategi politik pada waktu2 tertentu. 
(Pun pembitjara tidak  menjetudjui 
pendapat Pemerintah, bahwa masa- 
lah2 dalam lingkungan Indonesia ti 
dak berubah2, misalnja Irian Barat, 
keadaan ekonomi dan keuangan, ke 
adaan moteel dari matericel dan ke- 
gentingan2' dalam lapangan masjara 
'kat.. Mohammad Natsir mengemuka- 
(kan bahwa 4 tahun jang Jalu party2 
rasional tidak suka kerdja sama de- 
ngan partai2 jahg mendjadi promo- 
'tor pemberontakan Madiun, tetapi 
menurut pembitjara sekarang ,,PKI 
didjadikan ,,kepala-dapur” dalam per 
alatan kabinet”, 
Mengenai keuangan, anggota tetap 

berpendirian, bahwa keadaan-suram 
dan djustru djawaban Pemerintah 
menurut pembitjara memberi penger   

  

dan, 

Masalah kekurangan kapal, me- 
nurut pembitjara dalam urusan 
perdagangan dapat diatasi de- 
ngan berusaha, bahwa dalam 
tiap2  perdjandjian dagang de- 
ngan lain negeri, ditentukan pe- 
ngangkutan barangnja oleh ka- 
bal2 dari negeri luaran itu. 

Selandjutnja  pembitjara me- 
nanjakan, apakah politik kemak- 
muran jang “dianut Pemerintah 
liberale ekonomi ataukah geleide 
skonomie. Mengenai perobahan 
kabinet, ' ia berpendapat, bahwa 
perobahan itu adalah rachmat 
Yuhan, sebab djika kabinet tetap 
seperti jang sudah2, pastilah ti- 
dak akan terdjadi perobahan2 da 
lam kebidjaksanaannja. 

Sutarto Hadisudibjo (Katholik) 
menghargai Pemerintah jang da- 
lam waktu singkat telah dapat 
memberikan djawaban jang me- 
nurut pembitjara telah mengenai 
sebagian besar dari hal2 penting 
jang diadjukan oleh para anggo- 
ta. Hanja ia sesalkan, bahwa ter- 
hadap oposisi Pemerintah bersi- 
kap tadjam. 

Buruh merdeka pilih sare- 
| kat sekerdjanja. 

G. A. Moeis (Masjumi) memba 
has soal. perburuhan, terutama menge 

    
nai interpiu Menteri Perburuhan jg| 
menurut pembitjara tidak menjetu- 
djui adanja lebih dari I serekat seker 
dja dalam satu perusahaan, sebab me 
nurut pembitjara  timbulnja serekat 
sekerdja bukanlah karena sentimen 
persoonlijk, tetapi karena perbedaan 
paham dan karena prinsip demokra 
si membebaskan kepada tiap, orang 
untuk berorganisasi menurut kesuka- 

annja, maka seharusnja Pemerintah 
melindungi tiap2 serekat sekerdja itu 
dan mendjamin supaja buruh merde 

ka memilih serekat sekerdja jang ma 
na, sebab djustru untuk menenteram 
kan semangat kerdja mereka, demiki 
an pembitjara, 

tian semakin suramnja keadaan, se- 

en Bukan Tempat 
Menghantam 

Kalau Tergopoh Dan Zonder Per- 
u Dlm Air Dangkal Sadja Bisa Hanjut - PKI Djadi .,Kepala-Dapur“ Dim 

s Terhadap “Gerombolan ? 

Pemerintah harus tjam- 
pur tangan perburuhan. 

Ia tetap  berpendirian, bahwa 
Pemerintah harus tjampur tangan 
dalam penjelesaian pertikaian per 
buruhan antara. madjikan dan 
buruh, artinja mempunjai kekua- 
saan rekomandasi dan achirnja 
kalau memang kedua pihak tidak - 
dapat dipersatukan lagi, Peme- 
rintah berkuasa mengadakan ke- 
putusan jang -mengikat kedua 'pi- 
hak. 

Membalas K. Werdojo, pembi- . 
tjara pun menjetudjui penggan- 
tian Undang2 Darurat no. 16, 
tetapi prinsip tjampur tangan Pe 
merintah harus tetap. Tentang 
keadaan di RRT “ia kemukakan, | 
bahwa menurut gegevens jang ia 
terima, di RRT hanja ada satu 
vak-centrale dan hanja 1 serekat 
sekerdja pada satu perusahaan, 
sedang mengenai  Djerman Ti- 
mur diterangkan, bahwa selama 
jang memegang kekuasaan dise- 
suatu negeri “masih pihak orang 
asing, maka negeri itu masih ter- 
djadjah. 

»Murba” puas. 

S. Djojoprajitno (Partai Mur- 
ba) menerangkan, bahwa sikapnja 
terhadap keterangan Pemerintah 
akan diberikan sesudah  djawa- 
ban atas pemandangan umum ba . 
bak ke-2. Ja terangkan, bahwa 
djawaban Pemerintah  sympatik 
Ian menurut pendapatnja baru 
sekali ini djawaban sesuatu kabi 
net memuaskan terhadap saran2 
partainja. Pembitjara sependapat 
dengan Pemerintah, bahwa garis2 
besar keadaan politik-sosial-ekono 
mi di Indonesia tetap sama, se 
hingga djika diadakan analisa 
djuga akan ,,itu2 sadja” hasilnja, 
maka menurut pembitjara per- 
soalannja bukanlah untuk mem- 
bikin analisa, tetapi bagaimana 
kita dapat keluar dari situasi dan 
mendjalankan gerak tjepat. 

Mengenai soal keamanan, bagi 
traksinja jang penting ialah ke- 
amanan untuk rakjat, bukan 'ke-. 
amanan untuk modal asing, Ke-' 
amananmeuntuk modal asing menu 
rut pembitjara tidak akan terba- 
tas pada keamanan2 jang biasa 
sadja, tetapi djuga pada keama- 
nan dalam hubungan antara -ma- 
djikan dan buruh, supaja modal 
dapat bersimaharadja lela. 

Pembitjara memperingatkan, 
djanganlah Pemerintah menitik 
beratkan ' usaha2 pembangunan 
ekonomi nasional dengan menitik 
beratkan ' pada pembangunan 
kaum-menengah — (middenstand), 
disamping adanja modal mono- 
poli asing. ' Menurut pembitjara 
gagalnja revolusi Kuomintang di 
Tiongkok dulu pun karena kesa- 
lahan jang serupa itu. Midden- 
stand jang terbangun 'itu Jalu 
mendjadi “kaki tangan modal - 
asing dan menghantjurkan peng- 
usaha2 nasional. 

Dalam hubungan ini pembitja- 
ra menerangkan, bahwa didja- 
man pemerintahan federal, pihak 
Belanda mengeluarkan peraturan 
jang mentjiptaka n ,,beschermde 
importeurs” jang kemudian ' me- 
nurut pembitjara ' ditelan begitu 
sadja oleh Pemerintah RIS, se- 
hingga timbullah importeur2 ben   
.merintah, 

  

teng jang hakekatnja melakukan 
diskriminasi racial. ' 

Menurut pembitjara djalan un- 
tuk membangun ekonomi nasio: 
nal, pertama2 harus lebih dulu 
ditiadakan modal monopoli asing, 
dan menggalang ekonomi nasio- 
nal antara aim dengan djalan 
menasionalisasi sumber2 vital. 
Selandjutnja pembitjara mema 

djukan pertanjaan lagi tentang 
.mbargo, tentang  perdjandjian 
Frisco, perdjandjiam bilateral de- 
ngan Djepang dan. mengandjur- 
kan supaja dalam mempeladjari 
soal Saigon Pemerintah diangan 
melupakan pembukaan kedutaan 
li Moskow dan Peking. 

Ia menerangkan pada achir pi 
Jatonja, bahwa antara djawaban 
Pemerintah dan pendirian fraksi- 
1ja sudah terdapat titik2 perte- 
muan, hanja mengenai pemba- 
ngunan ekonomi nasional - jang 
belum. Pembitjara melampirkan 
kepada pidatonja suatu daftar jg. 
menurut keterangannja berisi ba 
han2 mengenai korupsi, nentju- 
ran dan sabotase disalah satu 
djawatan Pemerintah. 

Kasimo (Katholik) karena be- 
lum mendapat djawaban dari Pe 

mengulangi pidatonja 
pada pemandangan umum babak 
vertama, jaitu tentang saran2nja 
supaja bahan2 eksport ditambah 
oroduksinja. Bahan2 ini sebagian 
besar ialah hasil perkebunan be- 
sar, maka perlu perkebunan2 be- 
sar Nu segera direhabiliteer, Un- 
tuk ini diperlukan modal asing 
dan supaja pemilik modal asing 
tertarik hatinja untuk menarmm- 
kan modalnja di Indonesia, ma- 
ka Pemerintah hendaknja meng- 
adakan peraturan2 jang mendja- 
min .zekerheid” kepada mereka, 
bahwa usahanja di Indonesia 
akan memberi keuntungan: djuga 
supaja mereka dibolehkan mema 
kai tenaga2 ahli bangsa asing de- 
ngan ketentuang bahwa setjara 
berangsur2 staf nantinja didudu- 
ki oleh pegawai2 bangsa Indone- 
sia, 

Olehnjapun diterangkan, 
wa soal keamanan ' perlu diatasi 
guna menarik modal asing itu. 
Pengertian keamanan itu menu- 
"ut pembitjara tidak semata? me- 
ngendi keamanan dalam arti ka- 
ta biasa, tetapipun mengenai hu- 
'ungan antara buruh dan madji- 
kan, 

bah-   
aa 
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Jewel Paud (ot & “SWabebl Company 
0000 Bodjong 1I0A Phone 1233 | 
s0 Semarang (Indonesia) 
& 

Menerima segala matjam Reparatie seperti : 

Horloges, Wekkers, Lontjeng tik Lon- 
tjeng tembok, Vulpen dll. 

Pepeeaan ditanggung memuaskan. 

  

Baru dekan : 
5 

ga buwat Taveplaying, pick up 
Ada sedia: 

NORA, NORETTE, SIERA, 
AWA, PAILLARD. 

  
   Naat 

senar .O 
Dil. MATARAM No. 572 (Kr. 
Buka : Hari biasa 9—2 5—7. 

  
lelang besar untuk umum. 

Adapun jang dilelangkan ialah 

sebagai berikut : 

TJEPU, SEMARANG, 

INSPEKSK IL” 

bersangkutan. 

Li » ” ” 

» ”. » 

    

  

   
   
      

|MER DE KA 
| Atas kurnia S. W. T. “Telah 
| lahir dengan slamet pada tgl. 
| 57Sept. 1953 djam 7 pagi ha- 

ri Saptu Pahing Anak kami ' 
| jang ke-9 putra jang ke-5 

MATTASSOELKAN 
| Atas pertolongannja bidan 
| Nj. Dr. Moehiman Ibu dan! 

anak dalem keadaan sehat. 
| walafiat. : 
| Salam dan hormat kami 

Ma   keluarga 
| Dj. . Mataram 198—290 Smg. 

Didjual dengai SKGK KA! 

FIAT 560 
Cabriolet tah. 1938 

Keadaan masih baik. 

Dapat dilihat di Kantor 

N.V. LE.C.O. 

DJL. SLAMET RIADI 236 
SOLO, Telf. 286. 

TA Ta LA LK 
- 

4 Ket nok: Automatisch merk 

GARRARD RC 80 
model paling baru, 10 plaat (7,10 dan 12 

RADIO'S ACCU/LISTRIK merk PHILIPIS, RADIO'S merk 

£ BRRAEREA : merk PHILIPS, AWA dari 4, 8, 
10 dan 12 inch. 

... YTERISTIMEWA BUWAT RA- 
Tn DIO BIN: 

3 sprekers dari 8 inch. 

t 

ERA 

Lelang Kaju 
Pada hari RABU, tanggal 16 SEPTEMBER 1953, akan diadakan 

Lelang dimulai pada djam 9 pagi dan bertempat di: 

Gedung G. RL S., 
Bodjong No: 116 — 

dan Kajubakar jang terletak di penimbunan? dari Daerah2 Hutan 

BLORA, KEBONHARDJO, RANDUBLATUNG. PURWODADI 
MANTINGAN, 

Daftar kapling dapat diperoleh di kantor2 

Kantor Inspeksi Djawatan Kehutanan Bag I 

» Besar Djawatan Kehutanan 
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(REX! ng MALAM 
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IR » VICTOR MATURE » GEORBE SANOERS " ANGELA LANSBURY » KENEY WILCOXON 

Na o ColorbnTechnitolor » Seraenplay hy Jonan L Lasky Ik.. Frodrie M Frank » From Originah 

tm Hr Lan nd Mb bt « Besnd pon Ube history af Samson and Dolilah in the Holy Bibie. Judgss 13-18 

A Peramonet Pictura 

samaan 

,Mulai tanggal : 

hebat, 

TUFATER 
SOLO 

dua Bae 
FILM COLUMBIA- 

Ea re of 

Teks INDONESIA 

INI MALAM PREMIFRE 

| ,DJAGALAN” 7- 9:- (13th) 

(FILM TIONGKOK PALING BARU 

MET ROPOLE INI MALAM PREMIERE 4.30 - 6.45 - 

| Harga t tempat bi biasa: Rp. 3.-, 

« Film jang berbikajat didjaman purba-kala : 
« Isinja ini film melebihi 10 film2 roman - Jungle 
dan Actie tergabung djadi satu ! 
Film jang terbesar belom pernah dibikin 

Dari abad ke abad akan terus tertjatat sebagai su- 
atu film jang ta'ada bendingannja!! 

1 B DeMilles s Masterpiece 

AN Lada    
3September 53 

" Perguletan dengan buaja jang seru meng: 

" Didjalin dangan Pertjintaon jg hangat di: 
“dim sebuah JUNGLE Film in Tenunan 

dgn JEAN PETERS — JEFFRY Ma 

inch), 3 speed dju- 
magnetisch. 

SABA, ORIENT STAR, 

»PLESSEY” Juid- 

MEGA” 
Turie), — ah Smg. 1937. 
SAPTU 9— 

Semarang 

berupa Kajudjati- -pertukangan 

» 

7 

KENDAL, PATI dan 

Daerah Hutan jang 

, di Bandung . 

» HI, ,, Semarang 

».IV, » Surabaja « 

yy Djakarta :   
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KATHRYN CRAYSON- RED | 
SKELTON -- HOWARp KERL | 

5 ANN Mi KER | 
»LOVELY TO L9OK AT” 
M-G-M's Musical Teehnicalor 

BESCGK 
MALAM 

Premiere 
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9.06 
(13th) 
Kapal2 

berkintjir 
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kegem bi- 
raan jang 
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PASANGLAH ADPERTENSI 
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i Didjual: 
Mobil Sedan Tisidobaker 1951 
Bagus sekali dan origineel. 

aan KRANGGAN 25 — SEMARANG 
ALLEN 
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2 MIN Ta Pp Ka 

“Rp. 120p. st. 

daa pesan dari 25 
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PERANG ? 

  

LIVWVYG 
sama mengedjar ilmu pengetahuan...... ? (Sudahkah kini . 

artinja ramalan tar), 

(Apakah ma'nanja ?)! —" 

tjuri, m 

AS Naa PAN Pala 

PERANG KOREA BERACHIR !? 
MESIR AKAN ADA APA ???! 

Buku 

SAPTA PUDJ ANGGA 
Ramalan 7 Pudjangga. Oleh Sapphire. 
Isinja a.l. : “ 
djadi, baik mengenai diri perseorangan (Mictonoan) maupun Ne- 

gara dan Dunia umumnja (Macrocosm), 2 
lan mulai dzaman Purba sehingga kelak kiamat Kubras — 
lambang/Sindiran dzaman Djojobojo, a.l. ,,Wong agung kesing- 
gung, Wong ala “kepudja — — Orang agung tersinggung, Orang dja- 
hat 
sembogo artinja Dzaman Tersohor, banjak orang ditanah Djawa 

£ Ramalan Ronggowarsito, “ali 

' Pespa Ragam, beraneka ilmu2 tua, pusaka Pudjangga2 Indo- 

nesia, untuk memilih hari-terbaik dan saat tertepat guna 
mendirikan rumah, pindah tempat/ramah, mentjari obat, bertjutjuk tanam, mentjari pen- 

melihat nasib, watak dan kelakuan orang: — " 
kok akan orang menge tjap keberuntungan dalam Pertjintaan, 
dan Kesehatan #Pedoman jang penting dalam penghidupan manusia !): — " 
donesia, mulai dzaman Purba, dzaman Hindu, Prabu Djojobojo, Singosari, 
Kedatangan Kjai Dampo Awang, Keradjaan Bintara (Demak), 
man Y.O.C. dan seterus nja sehingga Indonesia Merdeka dan Berdaulat jang sekarang ini! 
— “ Arti dan ma'nanja Impian, Sasmita Kedut dll. jang serba lengkap djangkap dan 
luas djelas. Pendek mempunjai sebuah buku Sapta Pudjangga berarti mempunjai 7 orang 
Pudjangga, jang sewaktu-waktu dapat ditanja, hingga orang dapat mengelakkan malape- 

| taka dan menggunakan kesempatan 
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Terdapat dimana-mana dalam doos doos dari 5    

2
 
L
L
 

L
S
 

L
L
 
L
L
 

2 

ss 

Wait and see! 

  

Ilmu2 akan mengetahui apa jang sudah/akan ter- 

Djojobojo, rama- 
2 «Per 

terangkat.” — #  Kupasan Djojobojo, a.l: ,,Dzaman Kolo- 

dzaman Kolosembogo?): — 
»Saiki tjelengan wesi, mengko tjelengan gaib”. (Apakah 

Sjair Ronggowarsito, a.l.: Keong lurik separan-paran.. 

mentjari Djodo, Perkawinan 

Astrologie & Horoscope, kuntji po- 
Pergaulan, Penghidupan 

# Sedjarah In- 
Modjopahit, 

Dza- Padjang, Mataram, 

sewaktu redzekinja berkembang ! 111 

1 buku tebal, lengkap benar, ukuran saku jang mungil, mudah di- 
bawa kemana sadja, bersamak karton doos dengan terhias gambar 
2 warna jang tjantik molik hanja............ 

Luar kota tambah ongkost kirim 1076 

Rp. 20.- 

N K7 SAN WA 
Pa UN   

| (“ Persediaan terbatas. 

| Badan Penerbit : 

| 
| 
| 
| 

|     
M. S1 Rahat 

TABIB 

Seteran 109 — Semarang. 

Specialist untuk WASIR (Am- 
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Kabar Baik: 
Baru terbit buku baru, ialah buku : 

,MUSHTHALAH HADITS" H4 
Disusun oleh tn. H. Mahmud- 

Azis dan tn. H. M. K. Bakry jg 
sudah lama berpengalaman  da- 
lam seluk beluk agama dan hadits. 
Isinja a.l. menerangkan : Apakah 

- Hadits Mutawatir, Shahih, dan 

sek 1 an 

DA KN ta aa 

LA PL Un Bd 

  

lebih luas diterangkan Tarich2, | 
Imam2, Serawih2,- hingga sampai : 
"96 hama. Penerbit ,: PUSTAKA SURYA” Baridung 

(Istilah). 

Apa lagi naskah kitab ini oleh Kenpeank, Pemimpin? P.G.A 
dan S.G.H.LA. di Jogjakarta tgl. 20 s/d 23 Djanuari 1953, 
diusulkan buku ini, dapat diterima baik untuk mendjadi ma 
ta peladjaran pada sekolah tersebut dan jang sederadjat. 
Tebal buku 104 pagina ukuran 17 X 2215 kertas h. v. s. 
harga Rp. 11,50 ongkos kirim 15964 sedikitnja Rp. 1,50. 
Untuk toko buku dan pembelian Nana dapat rabat jang 
memuaskan. 

Penerbit ,,SULITA BOOK STORE” 

Djalan Papandajan No. 33 

Tilp.: S. 500 Bandung.   

  

zsman 
Showboat. 18 MIDOLETON .         

   

» Be k SG BIL SHIRLEY 
Manan dan. | MURIEL LAwRENce 
muzik jg mem tawstr-REX ALLEN 

! 
digemari tiap:t' 2 orang! 

INI MLM PE? NGAB : 5.-4. 9. (13th) 

ROBERT TAYLOR-AVA GAROUNFER 

CHARLES LAUGHTON - JOAN 

HODIAK 

NS SRI BE 

WANG I — SHIH YUAN 

WAN Kan SHI TI” 

1 1th) 

Rp. 2.- dan Ha TA 

setjara 

RAN 
Na Bu "ah TECHNICOLOR 

  

the Wilderness” 

13th. 

  

Typ Pertjetakan Semarang” 5 

  
  

SMAAKAKAMEMKMRKMAMMMAMKNKAMEN KANKER 
PASAR MALAM SEMARANG 19534 
Bertempat dihalaman G.R. LS. Bodjong pada tg. 1 sampai 
“dengan 31 Oktober 1953. 

Untuk Pertundjukan : 
Dapat hubungan langsung dengan Saudara 'SOEKANDAR 
De Liem Boen No. 1112 pada sor& hari antara djam 5 dan 

Untuk Persewaan Stand/A dvertentie : 
Dipersilahkan berhubungan langsung dengan Saudara “TAN 
KIAN GIE Pandeaniamper No. 20 Tilpon Smg. 1009. — 

: Pan Sekretariat PASAR MALAM 
SEMARANG 1933 

Pandean Lamper No. 20 
? — SEMARANG — 
AAN KANAN 

  

  

STAR THEATRE Premiere Besar Tiap Hari 4 Kali 
SOLO . 99 
-. »0uo Vadis” 1. 

Harga kartjis djam 9 pagi dan 3 siang biasa. 
“ Buat djam 6 dan 9 malam Rp. 4,75 Rp. 3,20: 
Rp. 1,10 seizin Kementerian Perekonomian Kantor 

una | Tea 
Pengendalian Harga No. 521-KP 13142/8511 
d.d. 20-2-53.     

beien), ASTHMA, KEPUTIAN, 
IMPOTENTIE dan lain-lain pe- 
njakit. 

Djam bitjara 9—12 pagi 
5— 7 sore 

1 

    
MEA AA Ah “MN RE AL LIL R5 TM 

  

/ 1 /TIONG TJHIU PIA 
? PAK — SEDEr&— GUKRIH-— EMPUK 1 

/ : Terkenal sedari taun 1881 / 

» Bisa dapat pada: $ 

/ ma PERKUWEHAN -j ' 

(2 »BAH BAJIP” | s ! 
PT 9G. BARU 109 - SEMARANG 2 

/ BUKAN TIRUAN / 
, PERHATIAN!!! Di Semarang tida buka TJABANG (filiaal 5 

3 Ta LI IN EL TN AL RL PL NT ET NT AT AT AT AT 

Ba an aa aa aa Sa ia aa aa aa aa aa aa aa ea ea Sa Ta 3 

S 2 dji Pladju, 2 Juli '53. Palembang. 

urat. u Jran Jth. Sdr. Thabib Mawn. 

Tamblong 40, 

BANDUNG. 
Dengan segala hormat. 

Saja haturkan beribu2 terima kasih sama Sdr. jang telah berhasil 
membikin obat mudjarab »Viranol”, hingga itu obat telah membikin 
saja sembuh sama sekali dari penjakit saja, jang sudah saja rasakan 
sedjak zaman Djepang. 

Saja mulanja tidak tahu betul apa sebenarnja saja punja penjakit, 
karena sering2 kepala saja pusing, nafsu makan tidak ada, muntah?2, 
fikiran sering terganggu dan suka marah2, kaki-tangan dingin dan pan- 
dangan mata sering berkunang2. Saja sudah keliling berobat sama dok- 
ter2, tetapi meskipun sudah banjak keluar ongkos beli obat2 dan bajar 
dokter-dokter, tapi tidak memberikan hasil menjenangkan. : 

Paling belakang, waktu saja batja dalam surat kabar di Palembang 
tuan punja pengumuman obat Viranol, lantas saja tjobakan. Diluar 
dugaan saja semula, sungguh penjakit saja dalam waktu 6 hari. berang- 
sur baik kemudian setelah saja teruskan sampai 10 hari, penjakit saja 
praktis sudah sembuh sama sekali. 

Atas kemudjaraban obat Sdr. jang sangat luar biasa itu, dengan sa- 
ngat gembira dan beruntung saja dengan surat setjarik ini mau sampai- 
kan penghargaan tinggi. 

Hormat saja, 

(K. HAMZAH ISMAIL). 

ME EA EL LK EN Ta LL 
  

Djangan menjerah kepada nasib, kalo dengan djalan keba- 
tinan bisa menjingkirkan diri dari segala kegelapan, keru- 
wetan, gelap | ena pekerdjaan/perdagangan tida ada 
kemadjuan d.L. 

Datanglah kepada Nj. TAN Purwodinatan Barat 11/40. 
Djam 8 — 2 hari kerdja. 
  Pe ena 

  

  | Roy Rogers 5 | 
  

I FIGURE ROARIN' 
IT'S SOME |) FALLS 
PLACE THE LAST 
AROUND PLACE IN 
ROARING ») THS WORLD 
FALLS! / ANYBODY'D 

EXPECT TO 
FIND GOLp! 

1 Don'T KNOW, 3 
BUT AS LONG 

LISTEN, DUSTY/ TELL ME 
WHERE MIDAS JONES FINDS | 
HIS NUGGETS, AN' 1 PAY 
You TEN THOUSAND I MIGHT AS 

DOLLARS! WELL LIE! 

  

    

      
     

    
   

TLL SEE YOU 
LATER— AFTER 
IT FIND OUT IF 
YOU'RE RIGHT! 

WAIT A 
MINUTE, 
ROCK 
VANE! 

IN THE MEANTIME, AT ROARING FALLS... 

AREN'T YOU ASKING THAT'S WHY 
FOR TROUBLE, WEARING) 1 R 
GOLD NUGGETS » 

IM GOING T FOR BUTTONS, 
: (- TEACH THIS GREEDYI! 

WORLD A LESSON! 

  

    

   
   
   

   
    

          

    

        

       

  
  

— Dengarlah, Dusty. Tjeritera- — Saja ' dapat 
kanlah kepada saja, dimana Midas menggambarkan, 
Jones mendapatkan ' emas lantakan bahwa emas lanta- 
dan saja suka memberi engkau kan itu berasal . di- 
10.000 dollar. suatu tempat disa- 

na, disekeliling gro- 
djogan besar. 
— Grodjogan be- 

sar? Ditempat peng 
habisan dalam du- 
nia ini dimana 
orang  mengharap- 
kan akan mendapat 
emas. 4 

— , aja tidak mengerti, tetapi se- 
begitu lama saja memfikir-fikir, saja 
toh boleh membohonginja Ta de- 

mikian fikir Dusty. 

    

Pada waktu jang bersamaan, di — Tunggulah sebentar, 
Rock Kane. grodjogan besar,.............. 
— Saja akan ketemu —. Apakah engkau tidak mentjari 

engkau lagi, setelah saja kesulitan dengan memakai emas itu 
mengerti, bahwa keter i- sebagai kantjing, Midas? 
nganmu itu betul, — Itulah sebabnja, mengapa saja 

memakainja. Saja ingin memberi pe- 
ladjaran kepada dunia jang serakah 
ini, 

hak 

  

1 orang hanja 1 buku sadja!) 

KWA GIOK DJING 
Djl. Kramat No. 2—4, — KUDUS. 

  

        
  

  

  

TJIANG 

  

1906 Semarang.     Gang Besen 94 — Telf. 

- CITY CONCERN CINEMAS jae 
5 5 — Ini malam D.M.B. (a.17th) 
5 gt Joseph Cotten - Valli - Orson Welles 

THE THIRD MAN” Orang 
KE TIGA" 

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

      

  

  

    BERI en bari goo ea Mystery. 
Vienna 1949. Kota jang tjemas akan hari sekarang Ana Natuna Bimbang 
akan hari depah.............: Dahulu kota jang gembira, ramai — kiai 

tempat pelarian, lapangan pemburuan — Gempar! 
Suatu film Juar biasa. Memikat dan Menggemparkan - dari bermula 

: sampai penghabisan. 

Djangan liwatkan ini kutika! 

GRAND Ini malam tu. 13. th.) 
BO VINCENT EDWARDS —YVETTE DUGAY 

HI A W A "FE A s3 Mightiest of the 
49 American sagas 

in all its Natural Beauty and Color. 
Film terbesar — penuh actie dan sensatie — Penghidupan dan pertarungan 

dari suku2 Indian. 

Akan datang: ROBERT CLARKE — CATHERINE MC. LEOD — 
DAN O' HERLIY 

WORD OF VENUS" 
Suspenseful-dventure-Romance-SON OF THE COUNT OF 

MONTE CRISTO — Thrill packed drama! 

INDRA 2 Pn dm. b.: ta 2th.) 
Di 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! 

Akan datang : film jang memikat dan menggemparkan 

P- RAMLEE — ROSENANI — 29 

MUSALMAH—HARUN OMAR?? M I S K LN” 

ROYAL Ini malam premiere tu. 17 th.) 
Anthony Dexter—Judy Lawrance 

BO Gale Robbins—- Anthony Ouimn | 

»THE BRIGAND” 
IN TECNICOLOR 

New World of Excitement! Heibat— Gelang ! 
penuh actie dan sensasi 

ROX Victor de Jory dalam Columbia . 
7, » 9, - 9, — Super— Serial 

THE SHADOW II” 
Bagian Ke 2 Tamat 

Lebih Heibat—Lebih Naa 

  

Ini malam premiere (u. 13 th.) 

  

Bat ialah: | 

pura Merdeka" | 
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