
M
3
 

  

   

      

"“
un
ng
 

  

  

    

    

  

   
    

     

Penerbit : N, V. ,,Suara Merdeka”. 
Penjelenggara : Hetami. SA SN 
Alamat 8 : Uta a Ne. is A. 

Tilpon : Rumah 1798 Smg. 
: 2 Me aa ksp i 2087 Smg. . 

Harga Lengganan (bajar dimuka) Rp. 10.— dim kota Smg, 
Rp. 11.— luar kota Smg. (ditambah Rp. 0.30 utk. meterai). | 

| Adv. Rp. 0.80 per m.m. kol. Harga etjeran 60 3en per lembar 

  

  
Pa N     

   
     

  

  

    

   
    

    
      

    

    

#3 

  

adanja kenjataan, prbten 
putusan jang nampaknja 
gentjatan sendjata”, 

1 kan, bahwa 

» 

L 

  

Rundingkan 
Irian Barat? 
Van Royen Bitjara Dgn 
Pembantu Menteri LN 

Amerika 

DUTA BESAR Belanda di 
Amerika Serikat, J. H. van Ro- 
yen, kemarin dulu telah berun 

ding sedjam lamanja dengan pem 
bantu Menteri Luar Negeri Ame 
rika Serikat yntuk Timur Djauh, 
Walter S. Robertson, demikian 
U.P. dari Washington. Duta Be- | 

“sar yan Royen kemudian mene 
rangkan kepada pers, bahwa ja 
stelah Tenan perbintjangan 
mengenai kepentingan umum”. 
TKadan Mr. Robertson tidak 
lama lagi akan menghadliri Si- 
dang Umum Perserikatan Bangsa 
bangsa di New York, maka kami 
merasa, bahwa ja hendaknia me- 
ngetahui aliran pikiran orang di 
den Haag,” kata van Royen. 

Duta Besar itu tidak hendak 
mengatakan apa pokok pembitja 
raannja dalam pertemuan jang di 
adakan atas permintaannja sendi 
ri. 

Ditanja apakah dibitjarakan 
tuntutan Indonesia terhadap Irian ' 
Barat, van Roven “ mendjawab, 
bahwa ,,Irian Barat tidak disebut 
sebut. Saja sangsi. bahwa soal ini 
akan mendjadi pokok perbintja- 
ngan disini, karena bagaimana 
San pemerintah Belanda telah 

| 

diketahui betul “oleh pihak - jang 
berkuasa di Washington,” kata 
Duta Besar Belanda itu. (Antara) | 
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Lagi suatu moment dalam upatjara 
pembukaan PON III di Medan. Ba- 
lon-balon serta burung merpati di- 

lepaskan ke angkasa. 

Non-identifikasi 
Tjorak Politik Luar Ne- 

geri Israel 

. MEIR ARGOV, ketua panitia 
urusan luar negeri dan keamanan 
parlemen Israel hari Senen me 
njatakan di Manchester Inggris 
bahwa Israel ingin hidup damai 

.baik dengan blok A.S. maupun 
blok Rusia. Dikatakan bahwa 
politik luar-negeri Israel didasar 
kan atas ,,non-identifikasi” da 
tidak atas ,,netraliteit”. ,,Kami 
tidak mungkin tinggal netral an- 
dai kata perang petjah”, demikian 
ditambahkannja kepada para war 
tawan, ,,karena menurut p 
man kami tidak ada suatu negara 
jang menghargai netralitet”. — - . 

Rusia mengakui Israel, demikian 
Argov, akan tetapi tidak mengakui 
azas pokok dari kehidupan Israel, 
jakni bersatunja kaum Jahudi jg ter 
pentjar diseluruh dunia. Diterangkan 
bahwa dalam waktu singkat, mung- 
kin akan dibuka perundingan? dgn. 
Rusia untuk emigrasi orang2 Jahudi 
dari Rusia ke Israel serta soal2 lain 
nja. Rusia bersedia untuk berun- 
ding,” kata Argov. 

  

  

- 
Selandjutnja ia menerangkan bhw 

Israel dikelilingi oleh negara2 dan 
bangsa2 jg bersikap bermusuhan, di 
hinggapi oleh rasa dendam dan menf 
tjita-tjitakan kehantjuran Israel. Per 
njataan Inggris A.S. jg hanja mem-| 
beri djaminan bagi batas2 negara 
Israel sadja tidaklah sjah, dipandang 
dari sudut persendjataan kembali ne 
gara2 Arab. Kami tahu betul apa jg 
terdjadi diseberang perbatasan nega- 

— Harus Dilarang 
insky Katakan Tuntutan Russia 

| Konp. Politik Harus Dipenuhi | 
RUSIA Andrey 

PBB hari Senin, 1 

: , uhi. 

demikian oleh Vis 

ra2 jang tidak turut Sean rperang djuga diper- 2 konperensi politik diikalau negara? itu “ie 
--mpunjai kepentingan dalam penjelesaian2 soal2 dan dapat memberikan sumbangannja untuk meng 

  

   

    
      

     
   

  Pemakaian Sendjata Atom Ya, — 

—
 

  

Vishinsky mengatakan da- 
bahwa tuntutan2 Rusia menge- 
dengan Korea harus dipenuhi, 
»Keadaan2 tidaklah berubah 

Amerika berhasil 'mendesakkan " 
bertentangan dengan sjarat2 per- 

ishinsky diterang- 
umum seharusnja politik sidang 

Jang dimaksudkan itu ialah resolu 
si jang diandjurkan oleh Amerika Se 
rikat dan negara2 PBB jang berpe- 
rang lainnja di Korea jang menentu 

| kan, bahwa konperensi itu hanja ha-! 
rus dihadiri oleh negara2 jang berpe 
rang dengan Rusia, djikalan diingin 
kan. RRT dan Korea Utara meng- 
adjukan tuntutan balasan, agar si- 
dang umum ' melandjutkan perdeba- 
tan2 mengenai susunan konperensi 
politik, dan menuntut diadakannja 
konperensi medja bundar jang djuga 
harus dihadiri oleh Rusia, India IN- 
DONESIA, Pakistan dan Birma. Pu 
da hari Sabtu Vishinsky mengusulkan 
satu atjara ' baru dalam sidang 
umum mengenai untutan RRT — Kg 
rea Utara untuk “dilandjutkannja per 
debatan itu. 

| Larang pemakaian sendja- 
ta atom. 

Presiden - 

Ne TAN R Ne F . | 

Pada 12. 20 Sentember atau hari Minggu jl., di stadion Medan, telah 
dilangsungkan pembukaan Pekan Olahraga Nasional ke-IIl, dengan men- 
dapat perhatian dari puluhan ribu orang. Pada gambar: waktu. Presiden 

kita melakukan upatjara pembukaan pekan Olahraga tadi: 

Infutrasi Bersendjata 
Dari Irian-Barat? 

Teluk Kao Dan Morotai Djadi Sasaran 

“kian penting tingn 
kannja, tidaklah mendapat perhatian 

# bukti2 jang njata 

foleh Vishinsky dinjatakan seba- 

sgala | Mulai 

demikian kata Vishinsky. Lebih Ian 
djut Vishinsky menuntut agar Dewan 
Keamanan PBB segera mengambil 
tindakan2 untuk melarang digunakan 
nja sendjata2 atom ..dan hydrogen 
dan yntuk memerintahkan pembong 
karan pangkalan? militer negara? 
asing di Eropa. Vishinsky telah meng 
adjukan suatu resolusi jang minta 

. perhatian sidang umum PBB bahwa 
iberachirnja peperangan Korea men 
| jiptakan keadaan2 jang lebih baik 

  
untuk mengadakan tindakan? inter- 
nasional untuk mentjegah perang du 
nia jang ketiga. . 
Amerika akan berusaha sekuat te- 

inaga untuk menghindarkan pertim- 
bangan masalah soal ini dlm sidang 
umum sekarang ini, kata Vishinsky. 
Menteri Luar negeri Duiles malahan 
sudah menjatakan bahwa konperensi 

hak lain, dan dengan demikian me-! 
». negaskan, bahwa konperensi pohtiek 

TT dan tugas Keyadjibannja. Jingk. demi 
dan harus diselesai- 

sama sekali dari Amerika-atau dari 
pihak blok Amerika, katanja lebih 
landjut. . 

. Selandjutnja Vishinsky menje- 
rang politik luar negeri Amerika 
Serikat sebagai jang. dibentang 
kan oleh pidato2 Dulles. baru? 
ini. Keterangan2 Dulles lainnja 
telah membuktikan bahwa poli 
tik luar negeri Amerika telah ga 
gal memberikan bukti apa jang 
dikatakan oleh Dulles dalam si 
dang ini. Selandjutnja Vishinsky 
mentjela perdjandjian pertahanan 
ANZUS dan sokongan Amerika 
Serikat kepada presiden Syngman 
Rhee dan ,,serentetan perdjandji 
an2 pertahanan lainnja mengenai 

# pangkalan2 militer jang menurut 
kata2 Dulles harus "memberikan 
fasiliteit2 kepada angkatan pe 
rang Amerika untuk memungkin 
kan mengadakan operasi2 jang 
lebih effektif. 

Lebih landjut 
ngatakan, bahwa 

Vishinsky me- 
tidak axtanja 
mengenai ke 

inginan untuk mengurangi kete 

takan pada minggu jang lalu ke- 
tika Dulles  berdjuang mati2an 
dalam sidang umum ini, untuk 
menggagalkan penerimaan tuntu- 
tan Rusia agar RRT diberikan 
kursi dalam PBB. Usaha2 untuk 
menindjau kembali piagam PBB 

gai kehendak untuk merubah 
mendjadikan PBB bukan seba 
gai suatu alat perdamaian, akan 
tetapi suatu alat politik jang 
agresif jang didalamnja mengan 
dung bahaja terhadap perdamai 

.an, Usul untuk mengurangi per 
sendjataan Vishinsky adalah sa 
ma sebagai jang pernah diadju 
kan selama enam tahun jang te- 
lah lalu. Achirnja Vishinsky me 
nuduh Amerika Serikat mempu 
njai 49 pangkalan militer di 27 

' negara. 

Dj anuari 

1954 
Tarik Mundur Semua 

Pasukan Pendudukan Da- 
ri Austria, Usul Russia ? 

DI WINA PADA hari Senen ter- 
siar kabar2 lagi, bahwa Sovjet Uni 
bermaksud akan mengusulkan pengo 
songan umum dari Austria oleh pa- 
sukan2 pendudukan 4 negara. Menu 
rut kabar2 itu, wakil2 Sovjet mung 

na pada hari Djum'at jg akan 
tm 

GUBERNUR VIET 
UTARA, Nguyen Huu Tri, mo- 

njatakan pada hari Senen, kah- 
wa pertempuran memperebutkan 
delta sungai Merah dalam musim   ra kami. Persendjataan kembali ne- 

gara2 Arab itu tidak akan ditudju- 
kan terhadap Sovjet Uni, komunis- 
me atau agresi, tetapi terhadap Is- 
racl demikian Meir Argov, (UP). 

sib Viet Nam dikemudian Iri. 
Dikatakan, bahwa dengan ban- 
tuan RRT, pasukan2 Viet Minh 
kini telah mempunjai tjukup 

Kita berpendapat, bahwa tuntutan? 
jang mempunjai dasar mengenai su 
sunan konperensi itu harus dipenuhi 
dan djangan tidak harus dipenuhi, 

politik akan merupakan batu udjian| Oleh IT vii 
bagi kehendak ak damai Li 2 6 2 Ma An anu Di rubitjara tsb. 'mendjelaskan sete 

pada tg. 10-9 jang lalu. 
jang boleh dipertjaja. Kalangan 

dimintakan perhatian Gubernur   Seorang djurubitjara dari M.B. 
A.D. di Djakarta sementara itu 
menjatakan, bahwa pihak MBAD 
djuga telah mendengar tentang 
kabar2 itu akan tetapi sebagai ka 
bar jang samar2. Pada waktu ini 

sedang diadakan 
penjelidikan jang seksama. Dju- 

rusnja, bahwa kabar? tsb. menda 
pat 

Mengenai berita tsb. diatas 
dari pihak komando TT VII di 
Makassar belum terdengar sesua 
tu reaksi. 

Sementara itu ketua umum Ba 
dan Perdjuangan Irian Lafmahi- 
na jang djuga mendjadi kepala 
Bagian Politik Propinsi Sulawesi, 
menerangkan kepada ,,Antara”, 
bahwa meskipun laporan resmi 
tentang kedjadian tsb. belum di 
terimanja, tapi beritanja sudah 
sampai padanja. Ia terangkan 
lebih djauh bahwa sedjadjar dgn 
kedjadian itu, kini di Ternate 
oleh orang2 ,.pro-sultan” telah di 
bentuk sebuah delegasi jg akan 
dikirim ke Djakarta untak minta 
kepada Pemerintah Pusat supaja 
Sultan Ternate itu didudukkan 
kembali ditacbhtanja. Permintaan 
serupa akan dimintakan pula un 
tuk sultan Batjan dan untuk ini 
akan diminta djuga supaja kepa 
da sultan Batjan diberikan kekua 
saan jang sama dengan kekuasaan 
jang dipegang sultan Tidore seba 

Dapat dikabarkan bahwa susu 
nan pemerintahan daerah Maluku 
Utara kini merupakan ,.collegiaal 
bestuur” dimana duduk djuga 
wakil2 dari Ternate dan Batjan: 
Kesultanan2 Tidore dan Batjam 
sudah -sedjak lama ditiadakan 
dan sultan2-nja diganti dengan 
kevala2 negeri. Kepala daerahnja 
adalah Zainul Abidin jang kebe 
tulan adalah sultan Tidore. Kini 
oleh golongan tsb. diatas dihidup 
hidupkan perasaan kedaerahan 
dan dipropagandakan, bahwa ada 
lah tidak lajak seorang Tidore 
memerintah orang Ternate tsb.” 

Guberrur Maluku tidak 
menjetudjui.   

  

Kini delegasi tsb. masih sadja 
tertahan karena Gubernur “Malu | 
ku sendiri. tidak dapat menjetu- 
djui pengiriman delegasi dengan 
maksud tadi. Perlu diterangkan 
bahwa bekas sultan Ternate per 
nah ditangkap pada waktu terdja 
dinja peristiwa Andi Azis dan 
ditahan oleh pihak militer untuk 
beberapa waktu di Makassar atas 
tuduhan tersangkut dalam peris 
tiwa Andi Azis, sedang dikala- 
ngan penduduk ia dikenal seba- 
gai seorang jang pro politik pe 
merintahan Nica pada waktu itu. 

(Antara) 

Sovjet  kabarnja 
supaja. penari- 

tang. Pemerintah 
akan mengusulkan, 

kin akan mengadjukan usul ini da- kan mundur pasukan2 pendudukan 
lam Dewan Serikat 4 negara di Wi- Serikat itu mulai berlaku "pada tgl. 

da- 1 Djanuari 1954. (Antara). 

lam kesatuan2 tentaranja jang 
tetap, Melainkan djuga dikala- 

Lngan pasukan2 gerilja setempat. 
Huu Tri selandjutnja menerang- 

hun :lamanja, Perantjis dan se- 

kutu2nja telah berhasil menahan 

pasukan2 Ho Chi Minh didalam 

  

—Rumah2 Penduduk Dibakar — Vuur- 
contact Dgn Alat2 Kekuasaan Nega- 

ra Ditempat 

INFILTRASI SATUAN ber 
Barat telah terdjadi diteluk Kau, 

Demikian didapat kabar dari kalangan 

bahwa satuan2 itu telah melakukan 
penduduk dan tembak-menembak dengan alat2 kekuasaan negara 
ditempat2 itu telah terdjadi pula. 
kuatan dari satuan2 itu maupun 
kannja. Dalam pada itu dikatakan 
tahui komando resimen infanteri 25 di 

perhatian jang istimewa dari | 

gai kepala daerah Maluku Utara. ' 

gangan internasional telah dinja |- 

  

batas2 daerah Viet Nam Utara: | 

    Na    

LT 

sendjata jang berasal dari Irian 
Halmahera dan pulau Morotai 

tersebut selandjutnja mengatakan 
pembakaran2 pada rumah2 

(Tidak diterangkan tentang ke- 
alai2 pengangkutan jang diguna 
bahwa peristiwa ini telah dike 

Ambon dan djuga telah 
Maluku. 

Gangguan Kea- 

manan Di Atjeh 
Pos Polisi Dilutjuti Sen- 

djatanja: Pemerintah 
Akan Ambil Ti daka 

  

gedung Dewan Menteri teiah Wi- 
adakan pertemuan antara P. M. 
Ah Sastroamidjojo dengan Wakil 
P. M. kedua Zainul Arifin, 
KSAD dan Djaksa Agung untuk 
membitjarakan berbagai soal ke- 
amanan. Menurut keterangan jg 
didapat Antara, pertemuan terse 
but, antara lain telah membi:ja- 

yrakan peristiwa di Atjeh jang 
menurut kabar terdjadi perggang 
guan. keamanan. 

P.M. Mr. Ali Sastroamidjojo 
menjatakan kepada pers, bahwa 
pemerintah akan mengambil tin 
dakan terhadap kedjadian2 di 
Aijeh itu. Sampai sebegitu djauh 
di Djakarta masih belum diketa 
hui, bagaimana sifat gangguan 
keamanan di Atjeh itu. 

Sementara itu menurut kabar2 
jang disampaikan pada ,,Antara” 
Medan hari Selasa dari orang2 
dari Atjeh, pos polisi di Bajeun 
Atjien Timur telah dilutjuti sen 
djatanja oleh orang2 kampung. 

    
Pamflet | 

Gerombolan 
»Pendjadjahan Belanda 

Bukan Soal” | 
Dari kalangan jang berwadjib di: 

Bandung didapat keterangan, bahwa 
kini oleh gerombolan D.I. banjak di 
sebarkan surat2 sebaran 

ketik dan ditempei2kan disekitar be- 
berapa tempat 
Timur. Surat sebaran jang disiarkan 
setjara gelap tersfbut dan jang dapat 
diketemukan oleh rakjat, segera di- 
serahkan kepada jang berwadjib. 
Dalam surat2 sebaran tersebut an- 

tara Jain dinjatakan, 
dak gerombolan Darul Islam ialah , 
suatu pemerintahan didasarkan atas 
Our'an: dan Hadits dibawah Karto- 

13 

landa sekalipun. (Antara). 

  

  
strategi  memben- 

dung ini menurut -Huu Tri tidak 
| tjukup untuk memelihara  ke- 

| seimbangan antara kekuatan pa-' 
sukan2 Viet Minh dan kekuatan ! 

rontok ini akan menentukan na-| kan, bahwa untuk beberapa kn pasukan2 Uni-Perantjis. 

Dikatakan, bahwa apabila ban- 
tuan RRT kepada pasukan2 Viet 
Minh meningkat dari 2.000 men- . 

5, (1 
Siang kemaren bertempat di- | 

jang di-: mana 

didaerah / Priangan | Pada musim semi jl, sebelum pe 

bahwa kehen-/'4 dijalan di Cleveland, Ohio, maka 

suwirjo, Sukarno atau dibawah Be- Mana an jang meledak tadi. 

  

Beria Ki kari Diri 3 Bulan Jl? 
Pani.ya Ketjil Amerika 
(Wakilnja Telah Adakan 

Benarkan Salah Seorang 
Hubungan Dgn Beria — 

. Mc Carthy Sendiri Tidak Jakin Akan Benarnja 
Berita Mengenai Beria — London Skeptis 

SURATKABAR AMERIKA ,,New York Daily News” pada 
hari Senin mewartakan bahwa Panitya Ketjil Senat Amerika jang 

Mipimpin oleh Senator McCarthy untuk menjelidiki kegiatan2 
aiti-Amerika teliah membenarkanbahwa salah seorang penje:idiknja 
di Eropa telah mengadakan hubungan dengan bekas menteri da- 
lam negeri merangkap kepala polisi rahasia Sojet Lavrenti Berja 
jeng telah di singkirkan? pada bulan Djuli jl. ita. 

Pembenaran dari Panitva Senat itu 
dimnumkan -setelah pada “hari Sab: 
tu jl. suratkabar Amerika San Die- 
200 Union” pertama2 “mewartakan 
berita. ,,copyrighred" "jang menggem- 
parkan bahwa Lavrenti Beria, - ber- 

sama tiga orang kawannja, “ tetah 
melarikan diri dari Sovjet Uni dan 
kini bersembunji , disalah satu nege- 

ri djauh diselatan”. i 

Usaha orang2 pertikelir 
Amerika. | 

Dalam sebuah berita kawat jang 
berasal dari Washington, s.k. ,,New 

York Daily News” mengatakan bah- 
wa beberapa orang partikelir Ameri- 
ka sementara ini telah mengeluar- 
kan ,,berpuluh2 ribu dollar “untuk 
mengusahakan supaja Beria dapat di 

datangkan di Amerika Serikat”. Sa- 
lah seorang diantara mereka, kata 
s.k. itu, ialah Alenden Ryan, seorang 

tjalon untuk  pemilihan2 gubernur 
La.d. di New Yersey, jang telah me-' 
ngeluarkan 50.000 dollar untuk mak 
sud tersebut. 

Menurut ,,N. Y. Daily News”, se- 
orang djurubitjara Panitya Ketjil Se- 
nator McCarthy telah menjatakan 
bahwa Beria dan kawan2nja telah 
melarikan diri tiga bulan jang lalu 
dari Rusia dengan pesawat terbang. ' 
Panitya Ketjil tersebut dalam pada 
itu tidak mau mengumumkan nama 

dari negara dimana Beria katanya se-' 
karang sedang bersemibunji, demiki- 
an ,,N. Y. Daily News”: 

Mungkin ada kebenaran- 
nja ? 

Kenjataan bahwa pemerintah 
Amerika Serikat hingga sekarang 
tidak mengeluarkan sesuatu sta- 
tement tentang ada tidaknja ke- 
terangan di Washington menge- 
nai nasib Lavrenti Beria, telah 
diterima oleh para penindjau di : 
New York sebagai saran bahwa 
mungkin memang ada beberapa 
kebenaran mengenai kabar2 ten- 
tang Beria itu. 

Apabila kabar2 jang terus me- | 
nerus tersiar. di Amerika dalam 
beberapa hari ini bahwa Beria | 
telah melarikan diri dari Sovjet 
“Uni dan sedang berusaha men- 

rika nanti ternjata benar, maka ' 
ini akan dipandang oleh penin- 
djau2 di New York sebagai sa- ' 
lah Satu peristiwa - jang paling 
menggemparkan dalam beberapa | 
tahun “ini. ! 

: : 5 Faktor ,,bukti2” 
Menurut wartawan AFP pada wak 

tu ini terdapat ..bukti2” jang dapat 
dibagi mendjadi 5 faktor. 

1. Berita2 jang dimuat oleh surat- 
kabar2 di New York mengatakan 
bahwa seorang pegawai dari Panitya 
Ketjil Senat Amerika jang dipimpin 
oleh Senator Me€arthy telah meng- 
adakan hubungan dengan Beria. Me- 
nurut dugaan jang kuat di New York 
panitya Senat tadi baik di Amerika 
Serikat maupun di Eropa mempu- 
njai djaring dinas rahasia terdiri da- 
ri agen2 dan pelapor2. Agen2 ini 
bekerdja sendiri lepas dari pusat di- 
nas rahasia Amerika atau dinas? is- 
timewa dari State Department. 

2. Di Amerika sekarang terdapat 
sedjumlah organisasi partikelir jang 
melawan komunisme dengan tjara? 
mereka sendiri jang biasanja diraha- 
siakan. - . 
3. Kolonel Julius Amos, seorang 
bekas anggota organisasi spion- 
nase dan kontra-spionnase Ame- 
rika, telah memberi keterangan 
-iang dikutip oleh pers Amerika, 
bahwa pada tanggal 29 Igiuli jl. 
ia telah mengadakan pertemuan 
rahasia dengan seorang Rusia 
di Miinchen, dalam pertemuan 

ia mendapat - keterangan 
bahwa Beria telah melarikan diri. 

metjatan Beria, ' Amos pernah 

  

Karena pipa gas meledak disalah sa- 

akibatnja  lantai-djalanan mendjadi 
petjah. ' Dan tjelakalah kendaraan2 
jang kebetulan berhenti  di-parkeer 

mendjadi ringsek: 
dan sebuah bis rusak sama sekali di- 

bagian. sisihnja. 

inegeri Sovjet Lavrenti Beria 

.pengadilan sematjam itu dapat . 

ngan .politik di Afne| 

  
Perebutan Delta Sungai Merah Akan Tentukan Nasib Vietnam 

NAM alat2 sendjata, tidak sada dida- akan tetapi djadi 2.500 ton alat2 
dan perlengkapan2 lain setiap 
bulannja, maka keadaan akan 
dengan tjepat berobah mendjadi 
buruk bagi Perantjis. Dalam hu- 
bungan ini ia menganggap perlu 
diambil tindakan2 untuk menem- 
bus djalan buntu itu sekarang. 

sendjata 

Dikatakan, bahwa  djumlah 
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mengatakan bahwa di Kremlin 
telah terdjadi ,.pertempuran2 de 
ngan senapan mesin antara pihak 
jang bersaingan” sesudah Stalin 
meninggal. 

4. Penindjau2 di New York 
mengemukakan bahwa semendjak 
pemetjatan Beria diumumkan di 
Rusia pada awal bulan Djuli itu 

- hingga sekarang tidak pernah ada 
pengumuman tentang nasibnja 

5. Andaikata kabar2 bahwa 
Beria telah melarikan diri itu be- 
nar, maka sudah barang biasa 
bahwa organisasi2 pemerintah ti- 
dak boleh mengumumkan sesua- 
tu tentang kedjadian itu. Penjeli- 
dikan2 jang dilakukan tentu seda 
pat mungkin akan sangat diraha- 
siakan. 

Semua faktor diatas tadi mem- 
perkuat jang dapat merupa- 
kan suatu rangkaian peristiwa? 
jang aneh dan kebetulan sadja, 
atau salah satu mysteri jang ter- 
besar dalam abad modern ini. 

| Demikian tulis wartawan AFP jg 
mengutip penindjau2 di New 
York. 

London skeptis. 
Dari London AFP sementara 

mewartakan bahwa menurut penda- 

pat para,ahli masalah? Sovjet diibu- 
kota Inggris bekas menteri dalam 

akan 
membutuhkan ,,banjak persiapan2” 
sebelurh ia diadili di Sovjet Uni, dan 
bahwa oleh karena itu ,,rupanja se- 

dikit sekali kemungkinannja” bahwa 
ia akan dapat melarikan diri dari 
Rusia selama waktu tadi. Dikemu- 

it 

(kakan oleh para ahli itu bahwa sa- 
tu-satunja kabar tentang Beria se- 

.diak ia dipetjat pada bulan Djuli jl. 
ialah pengumuman dari Moskow 
bahwa ia akan diadili ,,dalam waktu 
jang singkat lagi”. Menurut  paro 

ahli itu bukan tidak biasa bahwa 
di- 

tunda hingga 1 tahun atau 18 bulan. 

Sementara itu kalangan? resmi 
Inggris pada umumnja  menjambut 
kabar2 bahwa Beria telah melarikan 

diri dari Sovjet Uni dengan, skeptis. 
Demikian AFP dari London. (An- 
tara). 

-- $Pnator# AmerikasSerikat.  Joserih 
McCarthy hari Senen menerangkan, 

bahwa panitya ketjil senat jang di- 
pimpinnja itu kini sedang menyelidi- 
ki laporan2 jang mengatakan, obah- 
wa Lavrenti Beria ,,bekas orang no- 

mor dua di Kremlin”, sekarang ada 

disalah satu negara -non-Komunis 
dan bahwa 'ia ingin berbitjara de- 
ngan pihak Amerika. 

Dalam pada itu MeCarthy tak hen 
dak mengatakan dinegeri mana Be- 
ria sekarang berada. 

MeCarthy tidak jakin. 
MeCarthy menjatakan bahwa 

sementara ini ia tidak jakin bah- 
wa orang jang dimaksudkan tadi 
adalah Beria. Dikatakannja kepa 
da pers, bahwa ja telah terima 
laporan2 jang mengatakan bah- 
wa “seorang jang mengaku diri- 
nja Beria” telah melarikan diri 
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Sebuah . pemandangan waktu diadakan defile pada. upatjara pembukaan 
PON ke-III. 

Mosadegh Akan Dihadap- 
kan Pengadilan Militer 

Adakan Pemberontakan — Pemerintah: 

  

Tuduhan: 

na menteri Mohammad Mossadeg 

lardjutnja Zahedi menerangkan, 

minjak di Abadan. Dikatakannja, 

Iran harus didjual dipasar dunia. 

2.000.009 

Tawanan As 
Masih Ditahan Russia? 

PANITYA CHUSUS tawanan 
perang PBB hari Senen memberi 
kan laporan kepada PBB bahwa 
oleh karena sikap Rusia jang 
tidak mau bekerdja sama, maka 
usaha2 panitia telah menemui 
djalan buntu untuk memulang- 
kan ribuan tawanan perang ne- 
gara2 as (Axis powers) jg masih 
ditatran ctehRusian Menurut-du 
gaan, djumlah tawanan2 perang 
Djerman, Italia dan  Djepang 
dari perang dunia kedua jg masih 
ditahan dibelakang Tirai Besi 
ada lebih dari 2 djuta orang. 

Panitya tsb terdiri atas tiga ang- 
gota, jakni J.G. “Guerrero dari El 
Salvador, wakil ketua mahkaman in 
ternasional, Countesn Bernadotte da 
ri Swedia, djanda Count Folke Ber- 
nadotte jg dibunuh ketika mendjalan 
kan tugas sebagai perantara PBB di 
Palestina dalam tahun 1948 dan 
Aung Khi Ne, hakim mahkamah 
agung Birma. 

Rusia mengaku menahan 13.546 

tawanan Djerman dan 1496 tawa- 
nan Djepang jg dituduh atau di dja 
tuhi hukuman sebagai pendjahat pe   dari Sovjet Uni dan kini bersem- 

bunji diluar Sovjet Uni. 
Seterusnja McCarthy mengata- 

kan bahwa hingga kini sub pani- 
tya jang dipimpinnja itu tidak me 
ngeluarkan uang, bertalian de- 
ngan peristiwa ini. Dikatakannja 
bahwa mula2 ia anggap laporan 
tadi terlalu fantastis, hingga ang- 
gota2 lainnja mula2 tidak diberi- 
tahukannja. (Antara.) 

PSI Chawatirkan Tinda- 

kan? Pemerintah 
Jang Dianggapnja Hanja Mementingkan Partai 

Dan Bukannja Kepentingan Negara 

DALAM KOMUNIKENJA P.S, 
al. dinjatakan, bahwa dalam konperensi Dewan Partai Partai 
Indonesia jang ketiga, jang berlangsung pada tg, 19 — 20 dan 21 Sep- 
tember telah membenarkan kebidjaksanaan pimpinan politik harian sela- 
ma enam bulan jang lalu dengan 
rikan oleh sekretariat Dewan Partai 
dan suasana politik dalam dan luar 
antaranja.ialah: 
Menganggap. dan menguatir- 

kan, berdasar atas beberapa koe- 
njataan, jaitu hal2 jang telah di- 
lakukan oleh pihak pemerintah 

atati  terdjadi atas “tanggungan 
pihak pemerintah, didalam wak- ' 

tu pemerintahannja jang singkat 
pemerintah terutama mementing- 
kan keperluan beberapa partai 
jang berada didalamnja dan bu- 

kan terutama kepentingan umum 
atau ' kepentingan rakjat serta 

kepentingan nasional. 

Selandjutnja P.S.I. akan mem- 
berikan perhatian, serta bantuan | 
jang lebih banjak pada perdjua- 
ngan buruh dan tani jang meng- 
hendaki gerakan  sekerd'a serta 
Sserekat tani jang sehat untuk 

membela dan memperdjuangkan 
nasib mereka masing2 sehari? 
dan pada itu hendak menghin- 
darkan supaja djangan dapat di- 

rakjat. Viet Nam jang bersedia | 

bertempur dalam tentera nasio- 
nal untuk mempertahankan dae- 
rah masing2 adalah tjukup be- 
sar. Akan tetapi djika kita tidak 
mampu memberikan tjukup alat? 

sendjata kepada mereka, maka 
daerah Viet Nam Utara pasti 
akan djatuh ditangan Viet Minh. 

Demikian Huu Tri. (Antara), 

'bangsa serta penjesuaian kedudukan 

iKonperensi Sosialis Asia jang akan 

rang atau kini dirawat “oleh dokter. 
Mengenai dipulangkannja Ik. 23.090 
tawanan perang Djepang oleh RRT, 

dikatakan bahwa ,,panitya melihat 
dengan gembira tindakan pemerin- 
tah RRT itu dan mengharap mudah2 
an pekerdjaan itu diteruskan hingga 
semua warga Djepang jg mau pu- 
lang diberikan kesempatan untuk 
pulang. RRT mengaku bahwa di sa 
na masih ditahan 971 tawanan pe- 
rang Djepang. (Aneta). 

IL. jang dikeluarkan tg. 21 September 
Sosialis 

menjetudjui laporan usaha jang dibe- 
pada konperensi. Mengenai keadaan 
negeri diambil beberapa kesimpulan 

perkudakan oleh sesuatu partai 

politik apalagi mengorbankar 
kepentingan  golongannja untu! 

keuntungan2 serta tudjuan sekc- 
tika sesuatu partai politik. 

Mengenai sikap pemerintah neger 
Belanda dalam soal Irian Barat se 
perti.  dinjatakannja dihari2 jan 
achir' ini, PSI menekankan kenjataar 
bahwa pendjadjahan Belanda belur 
lenjap sama sekali dari kepulauar 
Indonesia, jang harus didjawah ole' 
bangsa dan negara kita dengan sikay 
anti-pendjadjahan serta kebangsaa 
jang sepadan, # 

PSI membantu sepenuhnja kegiatar 
dan usaha. Konperensi Sosialis Asi: 
terutama dalam perdjuangannja me 
nentang sisa2 pendjadjahan jang ma 
sih ada didunia serta pula dalam usa 
hanja menghindarkan malapetaka pe 
rang dunia, jang didasarkannja ata. 
kejakinan pada kemungkinan penje 
lesaian berbagai persoalan antare 

kepentingan dan harapan masihg? 
bangsa setjara damai dengan meng 
gunakan djalan perundingan serta 
badan2 dan susunan internasional. 

Achirnja dinjatakan telah membi- 
tjarakan' serta mengadakan keten- 
tuan2 bersangkutan dengan kongres 
partai jang kedua serta rapat Bureau 

diadakan di Indonesia pada bulan 
April tahun depan. 

Iran Sekarang Tidak Akan Lakukan . Politik-De- 
magogie — Sudah Lk 900 Orang Jg Ditangkap 
PERDANA MENTERI Iran, 

Senen menerangkan dalam konperensi pers, bahwa bekas perda- 
Fazlollah Zahedi, pada hari 

akan diadili oleh pengadilan mi- 
liter atas tuduhan mengadakan pemberontakan bersendjata. Se- 

bahwa pemerintah Iran bermak- 
sud untuk mengusahakan bekerdjanja kembali paberik2 penjaring. 

bahwa pemerintah akan mempe 
ladjari lagi masalah minjak dengan pertimbangan, bahwa minjak 

Zahedi  selandjutnja menjatakan, 
bahwa pemerintahnja akan melepas- 
kan ,,politik demagogi” jang dita 
kan oleh pemerintah jang lama, 
hanja mendjual beberapa ratus ribu 
ton minjak sadja dengan harga jang 
sangat rendah. ' 

Atas pertanjaan, Zahedi menerang 
kan, bahwa semua orang, jang me- 
merintahkan — kepada pasukan2 ten- 
tara untuk menembaki kaum  de- 
monstran jang setia kepada Shah dan 
dengan demikian menghasut pembe- 

rontakan bersendjata terhadap peme 
rintah jang sjah, akan diadili oleh 
pengadilan militer. 

Sedjak pemerintah Zahedi 
berkuasa, polisi Teheran 

———-dan- sekitarnja telah tangs 
kap 900 orang. td aa 

Polisi Teheran dan sekitarnja 
sedjak pemerintah Zahedi berku- 
asa telah menangkap sedjumlah 
900 orang dan merampas kira2 1 
ton alat2 sendjata ditempat-tem- 
pat persembunjian Partai Tudeh, 
demikian diterangkan “dengan res 
mi di Teheran pada hari Senen . 
Sementara itu seorang telah di- 
merdekakan kembali, jaitu djen- 
deral Mohammad Mohanna, be- 
kas pembantu menteri pertahan- 
an. 

Selama 4 hari jang terachir, 
menurut suatu sumber militer te- 
lah dideportir 108 orang di Iran 
Selatan, 38 orang diantaranja di- 
deportasikan di Korramabad. 

Abdullah Entezam mente- 
ri Juar negeri. 

Suatu sumber resmi di Teheran 
menjatakan pada hari Senen, bahwa 
Abdullah Entezam telah diangkat 
mendjadi menteri luar negeri Iran. 
Abdullah Entezam adalah saudara 
Nasroilah Entezam, ketua delegasi 
Iran di PBB. Sementara itu bekas 
senator Amir Hussein Baktiari dan 
bekas duta besar Iran di London,: 
Ali Saheli,y telah pula diberi kursi 
dalam kabinet Zahedi. Baktiari di- 
angkat. mendjadi menteri negara. Ke 
dua orang menteri baru 'ini Senen 
pagi telah menghadap Shah. (Anta- 
ta): . 

Ir. DJUANDA DIREKTUR 
BARU BIRO PERANTJANG 

NEGARA. 
Menurut keterangan dari Biro 

Perantjang Negara, Ir. Djuanda, 
bekas Menteri Perhubungan da 
lam Kabinet Wi po, mulai hari 
Selasa memimpin langsung Biro 
Perantjang Negara sebagai Direk 
tur. Pengangkatan ini menurut 
keputusan Pemerintah telah ber- 
laku sedjak 1 September jo lalu. 
Mengenai kedudukan Me. Ali 
Budiardjo jang mulai 1 Agustus 
mendjabat sebagai - acting-direk- 
tur belum lagi ada ketetapan. 

Bulan Djuli 
J.a.d. 

Russia Sudah Bisa Lan- 
tjarkan Serangan Atoom 

Di Amerika Dengan 
Mendadak 

SENATOR  DEMOKRAT 
Stuart Symington dari Missouri 
menjatakan pada hari Minggu ji, 
bahwa menurut pendapat sebagi- 
an besar dari ahli2 militer Ame- 
rika Serikat, pihak Sovjet Uni 
kira-kira dalam bulan Djuli jg 
akan datang sudah akan dapat 
mengadakan, serangan atom jang 
mendadak terhadap Amerika Se- 
rikat. 

Dalam pidatonja dimuka Jebih 
dari 10.000 orang di Akbany, 
New York, Symington dengan 
pedas  mengeritik dikuranginja 
pengeluaran2 militer oleh peme- 
rintah Eisenhower, Dikatakan, 
bahwa Amerika Serikat lebih me 
mentingkan uang dari pada kea- 
manan, suatu hal jang sangat 
menggembirakan bagi ,,kaum ko 
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1 Karesidenan Pati ikut djuga 

lah mentjari kemungkinan2 untuk 
pungan orang2 jang bergelanda- 

i patan tenaga, transmigra 
adajat milik Djawatan 

u dipergunakan 3 bulan di- 

Pada Lk. djam 4.30 petang 
| 3sampailah kapal Djadajat diperai 

Tn : Karimun, kapal tsb tak dapat 
Imendekat, karena bahaja batu ka 
tang amatlah besarnja. 
Dan untuk naik 

sian F lau. Karimun dipergunakan sam-       
   

nurut keterangan fihak 
kutan, kerugian ditaksir 
000.-—, 

  

    Ir. Tan Tek Liong 

oleh angka 68. P 
telah didjual 839 

ke jg diperuntukkan 

809.750-—,- Djumlah surat swcep 
stake jg didjual 161.950 lembar. 

Hadiah regu diperoleh regu Fiat 
jakni Frieszen, 

dapat gelar 
sportief” (Pia). 
PERTANDINGAN GONG- 
23 . YJATUR. 
Pada tanggal 25 Oktober 1953, | ' hari Minggu pagi djam 8 oleh 

panitya Pasar Malam Semarang 
1953 akan diadakan Gong-tjatur 
(schaak-gongwedstryd) jang ter- 
buka untuk umum. Pertandingan 
ini akan dibagi dalam kelompok2 
dan diatur setjara setengah kom- 
petisi. Pemenang2 dari perlomba- 
an ini selain mendapat piala Pa- 
sar Malam Semarang 1953, dju- 

lain jang 
berharga, antaranja Radio. Pen. 
daftaran ditunggu selambat-lam- 
batnja pada tanggal 10 Oktober 
1953 dengan disertai uang pen- 
daftaran Rp. 5— (lima rupiah), 
kepada The King Hoey d/a N.V. 
Pertjetakan ”Semarang” di Pur- 
wodinatan Utara 1 la. Semarang. 
Lebih tandjut pereksalah iklan jg |. dimuat hari ini. 

BULU TANGKIS. 
Pada tgl. 19 Sept. jbl. dilapangan 

Gabahan . telah dilangsungkan per- 
P.O. 

Chen Kuang dan PB Hwang Ying 
jang kesudahannja 9—0 untuk keme 

tandingan Bulutangkis antara 

nangannja Chen Kuang. 

Dimana ada pesta ... 
| Disitu tentu tersedialah: 

     Brandy adalah 
The best drink not only for you... 
tetapi djuga guna semua tetamu ! 
Dapat dibeli di Toko-toko - obat F 
Tionghoa dan P. & D. 

SN ENKENKAR KKKS KKS 

pelita jang terguling dan datang dari 
salah satu kelompok rumah tsb. Me- 

ngan fihak jang bersang- 
Lk. Rp. 5. 

PEMENANG JAVABODE-RIT 
g dari Bandung telah menangkan Javabode-rit dgn. 

mengendarai Fiat 1100. Ia memper- 
Pada nomernja (72) 

lot. Jg paling ba- 
njak lotnja jalah no. 143. D. Mon: 
tessano 418831) dan 32 S.E. Mon- 
teiro (15512). Pendapatan sweepsta- 

PME RS. 
TBC kanak? dan PON II jalah Rp 

Montessano dan 
Monteiro. Nomer 44, Sondag, jg ka 
rena memberikan pertolongan kepa- 
da sebuah Volkswagen jg didekat 
Tiiater mendapat ketjelakaan dan 
dengan demikian rugi 2 djam men- 

»pengendara jg paling 

8 

pan, ketjil. Barisan penghorma- 
tan jang mendjemput kedatangan 
rombongan Gubernur terdiri dari 
'Tjamat beserta stafnja jang terdi 
ri dari seorang lurah dengan 3 
orang tjarik dan seorang na'ib da 
ri Djawatan Agama, seorang ke- 
pala guru beserta 3 orang pem- 
ibantunja, 20 orang murid, se- 
djumlah 10 orang OPR serta pan 
du Hisbulwaton sedjumlah 20 
orang. : 

Sampai dirumah tjamat Guber 
sur disambut dengan sebuah pa- 
nembrama dilakukan oleh para 
murid sekolah, dan Jain sebagai- 
aja. 

Karimun Djawa th. 1953 
Djika semula sekolah2' di- Ka- 

timun hanja mempunjai kelas 4 
sebagai kelas tertinggi, dalam ta- 
hun 1953 ini telah dapat di ben- 
tuk sebuah kelas 6, sedangkan 
djumlah murid telah mentjapai 
angka 127 orang dengan 6 orang 
guru dan 9 buah kelas. Djumlah 
penduduk seluruh kepulauan Ka- 
timun hanjalah 1300 orang. 

Pulau Karimun djuga telah' me 
agalami bentjana taufan jang be- 
sar dalam sedjarahnja. Achir2 bu- 
lan ini, telah tenggelam atau ha- 

jajut 7 buah perahu dagang, se- 
Jangkan 3 orang anak buahnja 
belum djuga dapat diketemukan. 

Pusat rentjana sosial. 
Menindjau Asrama sosial jang ter- 

letak dilereng bukit Karimun Djawa 
dan dapat memuat Ik. 100 orang. 
Menurut rentjana orang jang berge- 
landangan di Djawa-Tengah jang 
kini telah dikumpulkan dalam se- 
buah asrama penampungan akan di 
tempatkan dalam asrama sosial di- 
lereng bukit Karimun itu. Untuk me 
reka djuga disediakan tanah kosong, 
agar dapat mereka tanami djika me- 
reka telah lepas dari asrama sosial 
nanti. Tanah2 tsb. tampaknja subur, 
karena hampir seluruhnja masih ter- 
tutup oleh suatu hutan pohon buah2 
an, terutama pohon djambu monjet. 

Karenanja Sdr. Tjiamat mengusul- 
kan seluruh penampungan orang ber 
gelandangan di Djawa Tengah dipu- 
satkan serta dipersatukan di Kari- 
mun Djawa, agar dengan demikian 
bersih dari orang2 jang bergelanda- 
ngan maupun orang2 minta. 

Selandjutnja diadakan penin- 
djauan djuga kepada pulau Ke- 
mudjam, dimana Djwt. Sosial te- 
lah: menempatkan sedjumlah 12 
orang transmigran berasal dari 
daerah Djepara. Sesudah selesai 
diadakan penindjauan ke pulau2 
lainnja jang dipandangnja berarti, 
meskipun sedikit djumblahnja 
dan hanja dilihat dari kapal, di- 
sebabkan karena batu2 karang 
jang tak mengizinkannja. Kemu- 
dian rombongan Gubernur kem 
bali dengan selamat di Semarang. 

- 

KE PEKING. 
Menurut keterangan, 4 kawan 

dari ex T.P., masing2 sdr.2 Tjoek 
Soemarsono, Soeharjono, Soehar- 
djo dan Soejono akan berangkat 
bersama-sama dengan Duta R. I. 
Mononutu pada tgl. 24 Sept. '53 
ke Peking. Sdr. Tjoek pada tg. 22 
Sept. ini akan bertolak ke Dia- 
karta, sedangkan jang Jain2nja 
akan berangkat pada hari itu dju   ga dari Jogjakarta. Mereka akan 
bekerdja kepada Kedutaan R. I. 
di Peking. 

Menghaturkan 
$ Selamat djalan atas kenindah- 

an Sdr. ,,R. SASTROSARWO 
sekeluarga” dari Djuwangi ke 
|Banjudono (Bojolali) dan se- 
lamat datang kepada .,,Peng- 
gantinja sekeluarga” 

Keluarga 
S OEPARDI 
— Telawa — 

    

  

SEORANG AHLI IMPORT jang berpengalaman. 
Sjarat: Pengetahuan “Bahasa Inggris jang mutlak. 

Fa. I RECP 
Purwodinatan V/30 Telp. 1734 

— SEMARANG — 

  

  

Mesin djait 4 latji meck 
didjual tida 1 

  

  

»LIN DA? 
lebih dari harga E. Z. 

dan djuga mau tukar tambah dengan 
mesin djait jang sudah lama. 

Kidul klenteng Tjojudan 143 
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Pasar Malam Semarang 
| PERTANDINGAN GONG-TJATUR (Schaak-gongwedstrijd) | sii sa Nan UNTUK UMUM, Yasa | a Minggu pagi djam 8 tg. 25 Oktober . | Pemenang2 selain mendapat merebut piala PASAR MA- | 
LAM SEMARANG 1953, pun diberi hadiah jang berharga | 

     

   
   

  

diantaranja RADIO, 

ng 

Uang peridaftaran Rp. 5.-— (lima Yupiah) kepada: 
The King Hoey d/a N.V. Pertjetakan , SEMARANG” 

Pendaftaran ditutup s/d 10 Oktober 1953. | : 
| 

Purwodinatan Utara Ita, Telf. 2087 Semarang. | 
| Mn SL 

  

larat dipu- 

lam dengan hatsil seb 
1 Aa Nana 

'TNH Kudus 

  

DJOBJA 
— SARTONO DIMUKA KON- 

GRES K.B.L 

Kepanduan Bangsa Indonesia di Ge 
jam malam “ Sabtu jl. a.l. menjata- 
kan kegirangannja “mendapat kesem 
patan menjaksikan kongres tsb, ja- 
itu jg pertama kali sedjak KBI di hi 
dupkan kembali pada tahun 1951. 
la sendiri adalah anggota KBI se- 
djak berdirinja dan sekalipun seka- 
rang tidak turut - aktif didalamnja, 
tetap ' memperhatikannja.  Sartone 
|menamakan KBI sebagai satu pelo- 
por pergerakan Indonesia, dan sebut 
kan Presiden Sukarno dan barjak 
orang2 lainnja jg kini mendjadi pe- 
mimpin2 dan orang2 terkemuka In: 
donesia adalah anggota2-KBI di ma 
sa mudanja. Dalam  sambutannja 
ini ia mengupas pentingnja kepan- 
duan bagi sesuatu bangsa dan meng 
harapkan bantuan jg lebih besar 
dari pemerintah bagi kepanduan. 

Kongres tsb mendapat perhatian 

undangan. Riwajat KBI dan di hi- 
dupkannja kembali diuraikan oleh 
ketua pengurus-besarnja Dr. Sjahir. 

  

HUTOMO SUPARDAN DAN 
RASUNA SAID MENINDJAU 
KEUANGAN DI BEBERAPA 

DAERAH. 

Hutomo Supardan dan Rasuna Sa 
id dari Seksi Keuangan pada Dewan 
Perwakilan Rakjat dari tg. 24 Septem- 
ber sampai 7 Oktober akan mengada 
kan penindjauan didaerah istimewa 
Djokja, Semarang, didaerah istimewa 
Surakarta, di Madiun dan Kediri. De 
mikian dikabarkan oleh pihak Parle 
men. Didalam penindjauan didaerah 
istimewa Jogja mereka akan disertai 
pula oleh anggota2 seksi keuangan 
Mr. Sumanang, Sundjoto dan Ds. A. 
Rotti. Ditiap ibu-kota jang dikundju 
ngi mereka akan mengadakan perte 
muan dengan kepala2 pemerintahan 
daerah, wali-kota, bupati, kepala kan 
tor dan Inspeksi Djawatan Padjak. 
Kepala Djawatan Pelabuhan, Douane 
dil. 
" Objek2 jang akan dilindjaunja ada 
lah sumber keuangan daerah auto- 
nom dan perimbangan keuangan an 
tara Pusat dan daerah2 autonom. Se 
landjutnja djuga diperiksa penghasi- 
lan dan anggaran belandja daerah ti 
ap tahun mulai 1950 sampai 1953. 
Dan djika mungkin anggaran belan 
dja daerah ditahun 1940 dan 1941. 
Demikian dikabarkan oleh pihak Par 
lemen. 

SEPAKBOLA DI KUDUS. 

Bertempat dilapangan: Pasar 
Anjar Kudus, pd tg. 18, 19 dan 
20 Agst 1953 teleh dilangsung 
pertandingan sepakbola segi tiga 
untuk merebut piala Pasar Ma- 

i berikut: 
1. INH Kudus — 

SSS (Semarang) 2-1: tgl 19/9: T 
NH — Satria (Ambarawa) 3—2 
dan tgl. 20/9: SSS—Satria 1— 
0. Dengan angka2 tadi, maka 

mendjadi  djuara 
pertandingan segi tiga dan dapat 
memiliki piala jang tersedia. SSS 
djuara no. 2. 

SEPAKBOLA DI SALATIGA. 
Pada tgl. 20 Sept. jbl. Kes. Ro- 

meo Semarang telah bertanding di 
Salatiga melawan Kes. Roda Salati- 
ga jg berachir 2—1 untuk Sema-' 
rang. Pertandingan amal ini jg ber- 
'langsung 2 hari mendapat hatsii ko- 
tor Ik. Rp 1150,—. Setelah di po- 
tong beaja2 jg dikeluarkan.akan di 
sumbangkan “ pada Panitya 5 Okto- 
ber 1953 8095 dan untuk Gedung 
Nasional Salatiga 2055. 5 
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RUKUN KEMATIAN, 

Para pegawai Bis Kota KBS 
dalam pertemuan ramah tamah 
jang baru2 ini dilangsungkan te- 
lah meresmikan pembentukan Ru 
kun Kematian jang meliputi pa- 
ra pegawai Bis Kota bag. abone- 
men, bag. Umum dan jang bertu 
gas di Kantor. Susunan pengurus 
Rukun Kematian adalah sbb: Pe- 
lindung. R. Soejitno: Ketua I/IT: 
Sudarjat dan Sulimin: Penulis: 
Soetrisno dan Pardijem: Bendaha 
ra: Suparman dan Toha: Pemban 
tu2: Soebagyo, Atmo, Basiran, 
Mashuri dan Satimin. 

BARU TERB T: 
»Tata Negara AthenaiKuno” 

oleh : 
Prof. Mr. A. G. Pringgodigdo 

Penambah bahan peladjaran ,,II- 
mu Negara” pada Sekolah Tinggi 
Hukum. Suatu susunan kuliah jg 
sudah dipraktijkkan dengan hasil 
memuaskan. 
Opa akh . Rp. 4,50 

Masih sedia: 
Pegangan Guru ......... Rp. 15,— 
Dasar2 Pendidikan Baru sh 
Sarwagastra I, II, HI 4 » S— 
Dites en Frangais 1... 3 Bi— 

idem Ia sae N3U 
Memegang Buku Tunggal 

(Enkel Boekhouden) ,, 10.— 
Memegang Buku Berpasangan 

kirim 1594, minimum Rp. 1,50, 
Pesanan banjak untuk tiap-tiap 
matjam/ djilid buku dapat korting 
seperti berikut: 
10 ex. korting 1046) tambah 
IL» -50ex. , 1596) ongkos 
51 keatas » 2090) kirim 54 

Pesanan kontan pada: 
U. P. INDONESIA N. V.   Patjinan 9 — Jogja, 

  

Ketua Parlemen Mr. Sartono da- 
lam sambutannja kepada kongres 

ig besar dari tjabang2nja dan para | 

(Dubbel Boekhouden) I ,, 14— 
Ilmu Bumi Indonesia 

dan ichtisarnja ,, - 9,— 
Basa Madura Umum I ALA — 
Djawabba Patanja idem ,,  4.— 
Musik Selajang Pandang ,, 9— 
Kebudajaan Rakjat ...... Ah R00 
10 Inteligensia ......... no 
Azas2 Hukum Perdata ,, 9-— 
PA Pa NA KA an 3 "A50 
Und.? Negara Kesatuan ya Tipes 
Und.? Pemilihan Umum Ja Ie 
Dasar”  Peladj. Politik ag Li — 
Politik Marhaenis ....., yi Oism 
Ibu Dewi (buku kanak?) ,, 2. 
Gadjah Putih (id.) so Da 
Harga2 diatas, ditambah ongkos 

  

KONPERENSI PETANI. 
Pada tgl. 19 dan. 20 September d 

Hotel Kali-Taman Salatiga telah £ 
langsungkan konperensi Petani ke-3 ' 
(Persatuan Tani Nasional Indonesia) 

(seluruh Djawa-Tengah jg dikundju- 
Jugi oleh utusan2 dari 16 tiabang. | 
Pada malam resepsi tgl. 19 Septem- ' 
ber 1953 jg dikundjungi oleh bebe- 
rapa pembesar dan orang2 terkern | 

Ika dalam kalangan pergerakan tani 
oleh ketua Dewan Pimpinan Propin ' 

si Petani, sdr. Soeroto, telah di ben ' 
tangkan sekedar maksud dan tudju-j 
an Petani, agar dapat dikenal dan 
dimengerti oleh chalajak ramai. Ke 
mudian pidato2 sambutan diutjap- 
kan berturut-turut oleh wakil Dja- 
watan Pertanian Inspeksi Djawa-Te- 
ngah, wakil Pusat Gerakan Tani da 
ri Djakarta, wali-kota Salatiga, bu- 
pati Semarang, wakil Djawatan Pla- 
nologie Kehutanan Djawa-Tengah, 
ketua DPRDS kabupaten Semarang. 
dan ketua Dewan Pinipinan Petani 
Pusat Djakarta, jg kesemuanja meng 
jutjapkan selamat berkonperensi dan 
mengharap akan tertjapainja hatsil 
jg memuaskan. 

Petani kini mempunjai 30 tjabang 
seluruh Djawa-Tengah, tidak terma 
suk daerah istimewa Jogjakarta. 

Selandjutnja didapat keterangan, 
bahwa konperensi telah mengambil 
keputusan: Mendesak kepada Peme- 
rintah, agar memperhatikan benar? 
masalah tanah Narawita (pekalen, 
gogolan dan sanggan) jg biasanja di 
sebut djuga tanah »Communaal”, 
dan menjelesaikan kesulitan2 jg tim 
|bul karena perkembangan masiara- 
kat desa selekas-lekasnja, sehingga 
dapat mendjamin penghidupan jg Ia 
jak bagi rakjat jg benar? tani dgn. 
berpegangan teguh pada dasar hak 
milik atas .tanah. 

MAGELANG : 
PEMBEBASAN TAWANAN 

SO B. 

  

Baru2 ini dikantor kabupaten Ma- 
| gelang telah diadakan upatjara pem 
.bebasan 197 orang tawanan S.O.B., 
jang atas keputusan panglima tenta 
ra dan territorium IV Djawa Tengah 
telah dilepaskan dari pendjara Nusa 
kambangan. Mereka itu berasal dari 
daerah Kedu, Jogjakarta, Surakarta 
dan Semarang. 

Djuga pada hari Rebo Jl. telah di 
bebaskan sedjumlha 99 Orang tawan 
an SOB lainnia, diantaranja berasal 
dari daerah Kedu, Pekalongan, Jo- 
gjakarta dan Surakarta. 

KUDUS 
SUNTIKAN JG MENJEBAR- 

KAN KEMATTIAN 
Sebagaimana 

tentang kematiannja seorang- berna- 
ma Parmi binti Djojodjan darifitsa 
Pladen, Ketj. Djekulo Tenggeles se- 
habis disuntik oleh iwai: 
Kesehatan Rakjat di Kudus dalam | 
bulan Djuni jbl., baru2 ini Pengadi 
lan Negeri memeriksa perkara tadi 
dan achirnja terdakwa Si. . didjatuhi 
hukuman denda Rp 300,— atan 2 
bulan pendjara. Permintaan Djaksa 
6 bulan hukuman gantungan dgn. 
tempo pertjobaan 2 tahun. 5 

  

BERITA SINGKAT DARI 
SURAKARTA, 

— Berkat kegiatan Djawatan Perika 
nan Darat Kabupaten Bojolali jang 
berkedudukan di Bangak, kini di-de 
sa2 daerah ketjamatan Banjudono te 
lah banjak penduduk jg. memelihara 
ikan di-kolam2 maupun di-sawah2. 
Menurut tjatatan hingga achir bulan 
lan Agustus 1953 luas kolam dalam 
daerah tersebut telah ada 10.000 M2, 
dari hasil kolam mana dalam bulan 
Agustus jang Jalu telah dapat didjual 
ikan sebanjak 2.100 ekor. 
— Selama bulan September ini pada 
tiap2 hari Kemis oleh seorang bidan 
dari Djaw. Ksehatan Rakjat keresi- 
denan Surakarta diadakan kursus ke 
pada sedjumlah 24 orang dukun baji 
dalam ketjamatan Teras kabupaten 
Bojolali. Maksud diadakannja kursus 
tsb adalah untuk menambah pengeta 
buan para dukun baji, agar mereka 
dapat lebih sempurnanja dalam mem 
.berikan pertolongan kepada para ibu 
jang bersalin, sehingga dengan demi 
kian diharapkan dapat mengurangi 
penderitaan kaum ibu. $ 
— Dalam usahanja memadjukan per 
ikanan darat dikalangan rakjat baru2 
ini oleh Djaw. Perikanan Darat ka- 
bupaten Wonogiri telah diberikan bi 
bit ikan tawes sebanjak 25.000 ekor 
dan bibit ikan mudjair sebanjak 1.000 
ekor kepada rakjat didaerah Tirtomo 
jo kabupaten Wonogiri. Didaerah 
tsb kini telah banjak diantara pen- 
duduk jang telah memelihara kolam2 
ikan, jang memberikan hasil-tambah- 
an jang lumajan. 
— Suatu usaha untuk  mengaktivir 
kembali organisasi2 kepemudaan di 
kabupaten Wonogiri, oleh suatu pa- 
nitia jang -dipelopori oleh Soewarno 
dengan didukung oleh segenap orga 
nisasi pemuda jang tergabung dalam 
Panti Pemuda, kini sedang diselengga 
rakan berbagai 'matjam perlombaan 
keolahragaan dan  ketjerdasan piki- 
iran. Perlombaan2 jang diselenggara 
ikan itu diantaranja berupa: perlom- 
ibaan tjatur, rummy karang-menga- | 
rang, menjurat-tjepat bagi anak2 se 
kolah rakjat dan PBH, “bulutangkis, 

-ping-pong dsb-nja. 
Usaha tsb ternjata telah mendapat 

sambutan baik, jang ternjata dari ha 
sil pendaftaran jang dilakukan. 

  

»BUDI PENOLONG 
BERDIRI 

Pada tgl. 19 Sept. 1953 telah di 
iresmikan berdirinja perkumpulan 
Budi Penolong” di djl. Nias Gg. 1, 
Semarang jg berazas dan  tudjuan 
memperkuat R.T. Nias, memperting 
gi martabat dan memperbaiki nasib 
para angg./keluarga RT, melaksana 
kan tjita2 hidup tolong menolong 
dengan tidak membeda-bedakan go: 

'Jongan, menudju ke masjarakat jg 
'adil/ makmur bersama, meniadakan 
| sirat penindasan dan pengisapan dan 
. memperhatikan nasib kesengsaraan 
: dan kesudahan para angg. serta ber 
usaha untuk imeringankan, beban 
penderitaannja. Susunan pengurus- 
nja terdiri dari saudara2: Abd, 
Mocein, pelindung: ketua: Soeroto, 
Tjitrosunarjo, penulis: Soediro: ben 

  
  

pernah dikabarkan 

Diwt. fk 

  

  
Pada hari Djum'at sore di Istana Merdeka dilangsungkan upatjara pe- 
njerahan surat2 keperrjajaan dari dutabesar Mesir iang baru, Tuan Ali- 
fahni al Mussrie, kepada presiden Sukarno. Gambar (3 dutabesar Ali- 

Jahni menjerahkan surat2 kepertjajaan. 

  

Anak Semarang Jg Terkenal 

Raden Saleh: Pelopor 
(Pelukis Indon. Modern 

MAKAM RADEN SALEH di Bogor 
rusak. Sedjak wafatrja (23 April 
lakangan ini diperbaiki. Djikalau 

memang sudah sangat 
1880) makam tersebut baru be- 
peresmian makam tersebut dila- 

kukan oleh Presiden Soekarno sendiri — seperti jang terdjadi ba- 
ru-baru ini — adalah sudah pada tempatnja. 
Saleh terhitung salah seorang dari 

Bukankah Raden 
bangsa Indonesia jang mendjadi 

perintis pelukis modern? Tidak usah kita melihat Raden Saleh da 
ri fingginja mutu hasil tukisannja, 
orang bangsawan melainkan jang 

karena ia se- ataupun djustru 
ada- sangat menarik perhatian 

lah, bahwa Raden Saleh perintis pelukis modern bagi bangsa Indo- 
nesia. Ia merantau. keluar negeri 
annja tentang seni lukis. 

Letak  makamnja “ialah didesa 
Bondongan, 1!4 kilometer sebe- Dan sekurang2nja bisa makin mera- 

Memang, ' sakan betapa pedihnja mendjadi sua- lah selatan kota Bogor. 
beliau wafatnja di Bogor. Sebelum 
itu tinggal di Djakarta, baru pada 
tahun 1868 pindah ke Bogor kemu-! 
dian wafat pada 23 April 158: 

Perintis pelukis modcra itu nama 
lengkapnja adalah: Raden Saleh Sja- 
rif Bustaman. Sa : 

Dilahirkan di Semarang dari ka- 
langan keluarga bangsawan dalam 
tahun 1814. Djustru karena itu, atjap 
kali mendjadi kebanggaan orang, 
bahwa kota Semarang selain terke- 
nal namanja karena menghebatnja 
pemogokan jang diorganisir oleh Sja 
rikat Islam, djuga dibanggakar ka- 
rena kota ini ' mempunjai seorang 
perintis pelukis modern. 

Sekalipun disamping ita Semarang 
pun terpaksa mempunjai seorang se- 
perti dr. van Mook (jang lahirnja di 
Semarang), jang dimata bangsa In- 
donesia dianggapnja kurang meng- 
gembirakan karena politiknya. 

Kembali soal pelukis Raden Saleh. 
jak mudanja sudah tampak bah 
den Saleh mempunjai bakat 

Seringkali mentjuba2 me- 
atau menjonto gambar hasil 

- lain “orang. HA 
Bakat jang sedemikian itu diketa- 

Ba seorang sahabat dari ke- 
luarga Raden Saleh. Jakni seorang 
pelukis bangsa Belanda bernama 
Payen. Raden Saleh dibimbing, 
baik sebagai murid ataupun sebaga: 
kawan. Sebagai murid, karena ia “di- 
beri tuntunan tjara melukis. Sebagai 
kawan, karena ketika pelukis Payen 
mengelilingi pulau Djaaw untuk me- 
lukis, “maka ” Raden Saleh di- 
adjak sebagai kawan untuk bersama? 
membikin lukisan. k 

Selandjutnja Gubernur  Djendral 
Braaf v/d Bosch memberi bea-siswa 
kepada Raden Saleh untuk beiadjar 
melukis di Eropa. Keberangkatannia 
ke Eropa (dalam tahun 1830) masih 
sangat muda. Jakni berumur 16 ta- 
hun. Perdjalanan tersebut disertai 
oleh Mr. de Lange dan selama be- 
ladjar di Eropa berada dibawah pe- 
nilikan Schelfhout dan Kruseman. 
Selama beladjar di Eropa, Raden 

Saleh mendapat tambahan pengeta- 
huan dari para pelukis jang terke- 
nal. Dan atjapkali djuga mendjadi 
tamu radja2 di Eropa. 
RADEN SALEH berada diluar 

negeri tidak sebentar. Tetapi 20 ta- 
hun. Kembali ketanah air baru da- 
lam tahun 1851. 

Selama diluar negeri, tidak ting- 
gal menetap pada sesuatu kota. Me- 
lainkan berpindah2. Antara lain di 
Dresden sampai 5 tahun, mengikuti 
Horace Vernest ke Algiers. 

Kemudian agak lama djuga ting- 

  

    

     

untuk memperdalam pengetahu 

tanah-tumpah-darah. Lebih2 meniak 
sikan  petjahnja ' revolusi Peranijis. 

tu bangsa jang didjadjah. 

Sekalipun tidak kita “dapati tjata- 
tan jang menjebutkan kalimat 

dapat melihat dari lukisannia. 

Lukisan mendiang Raden Sa- 
leh jang mengagumkan orang jg 
melihatnja, adalah jang menggam 
barkan hutan jang terbakar dima 
na hewan-hewan penghuni hutan 
itu lari tuggang langgang meng- 
hindari bahaja api jg menjala-2. 

Lukisan tsb. dinamai .,Bosch- 
brand”. Selain itu, masih ada lagi 
lukisan Raden Saleh jang bukan 
sadja dikagumi atau reproduksi- 
nja sangat disukai dan hingga ki- 
ni banjak orang mehjimpannja, 
jakni lukisan jang diberi nama... 
op leven en dood. 

Op leven en dood, melukiskan 
perkelahian antara singa dengan 
banteng. Darah sudah mengalir. 
Dengan nafsu jang rakus singa 

mikian pula bantengrja, 

singa jang naik diatas badannja. 
Bukan sadja lukisannja indah. 

Melainkan dapat melukiskan be- 
tapa berontaknja djiwa. Raden 
Saleh. Banteng adalah lambang 
Indonesia, singa adalah lambang 
Belanda (jang ketika itu mendja 
djah bangsa Indonesia). 

Njata-njati bahwa — mendiang 
Raden Saleh memiliki semangat 
revolusioner. Lukisannja jg mem 
punjai arti ,,hidup atau mati”, 
merupakan tjetusan djiwanja. 

Wanita Paris menghabis 
kan...... duwit, 

"DJIKA kita sudah mengetahui 
bahwa Raden Saleh di Eropa 
sampai 20 tahun dan keberang 
katannja pada waktu usianja me 
ningkat dewasa, tidak usah heran 
djika selama disana atjapkali ber 
ada dalam suasana...... kesepian. 
Rasa rindu akan tanah air, ter 
dapat dalam hatinja tiap2 orang 
jang berada dilain negeri. Dja- 
ngankan sampai 20 tahun — apa 
lagi seorang diri —, meski hanja 
dalam waktu bulanan dan bersa 
ma dengan njonjah - sekalipun, 
atjapkali rasa ,,kangen” pada ta- 
nah-air itu timbul. 

Demikian djuga halnja dengan 
Raden Saleh. Pada satu “ketika, 
panah asmara menembus. Raden     gal di Paris. Bahkan disana Baden 

Saleh menjaksikan permulaan periah ' 
nja revolusi Perantjis jang terdjadi , 
dalam tahun 1848. 

Rupa-rupanja perantauan  diluur 
negeri itu menjebabkan maki: men- 
dalam akan ketjintaannja terhadap 

  

KETJELAKAAN DITEMPAT 
PEMANDIAN KOTAPRADJA 
Pada hari Senen jbl. telah dika- 

barkan tentang adanja ketjelakaan di 
tempat Pemandian Kotapradja di- 
djalan Stadion Semarang. Lebih dja- 
uh dari fihaknja Kepala tempat Pe- 
mandian tsb. diterangkan,- bahwa di 
tempat itu telah disediakan 6 pere- 

Saleh beristerikan seorang wani 
ta bangsa Perantjis. Dalam hal 
ini tidak tertjatat sampai berapa 
lamanja Raden Saleh beristeri- 
kan wanita Paris itu. Tetapi achir 
nja diketahui, bahwa beristerikan 
wanita Paris itu berakibat kotjar 
katjir - keuangannja. Uangnja 
fidak tjukup untuk memenuhi ke 
butuhan dan kesukaan isterinja. 

Berpisahlah achirnja. 
Setelah kembali  ketanah air, 

Raden Saleh kemudian beristeri. 
kan seorang wanita aju, turunan 
keluarga Mangkunegaran. 

Kebun binatang Djakar 
ta & rumah sakit Tjikini   nang 'jang mengamat-amati tempat 

tersebut. Pada waktu terdjadi ketje- 
lakaan tadi, tempat pemandian itu 
telah dipergunakan oleh rombongan 
kaum wanita jang mempunjai per- 
aturan tidak memperkenankan se- 
orang lakipun berada di bak peman- 
dian. Dengan demikian, maka ketje- 
lakaan tadi adalah tanggung djawab- 
nja rombongan wanita sendiri. 

PASAR HASIL BUMI SMG. 
Pasar hasil bumi di Semarang jg. 

tertjatat pada tgl. 21 Sept. oleh Dun. 
lop & Kolff sbb.: Kapok C nom. 
790 Okt. dan nom. 780 Okt./Nep.: 
Kopi Rob. Kampong pendjual 680/ 
720, Kopi Rob. Ond. WIB/I nom. 
915: Excelsa WIB/I nom. 950: Ke- 
dele pmi Djember kedjadian 184.50 
ready Semg.: Gendjah pennjual 215: 
Tepung gaplek pembeli 46, pendjua! 
46.50 bin. Okt./Nop.: Gaplek pen- 
djual 35, kedjadian 33.50 dari desa 
z.z. Djagung putih kedjadian 115 
ready Semg.: Katjang glondong ter- 
pilih pendjual 180 ready Semg.: Ka- 
tiang osee tidak terpilih kedjadian 
225 pemasukan bin, Okt./Nop.: Ka- 
tiang merah pendjual 155: Katjang 
hidjau julik pendjuaf” 205: Katjang 
nidjau toatjeh pendjual 230: Beras 
kretek TC Tjeree pembeli 160: Wi. '   dahara: Soeratno, Darsono, pemban 

tu2: Abd, Salam, Toeloes, Soeradji, 
Dulbari dan Darmosoepardi, 

djen hitam pembeli 215: Karung HC 
Green pendjual 4.25 per lembar, 
Tali goni pendjual 4,25 per kg. 

DIKALA Raden Saleh kemba 
li ketanah-air, membikin rumah 
di Djakartas Rumah Raden Saleh 
di Djakarta itu diberi nama: SA 
kimi”, jakni jang sekarar,g ini 
dipergunakan untuk rumah sakit 
Tjikini. Sudah barang tentu, ben 
tuk aselinja tidak seperti seka 
rang. Perobahan2 disana-sini 
dah diadakan, “disesuaikan dgn 
kebutuhan sebagai rumah sakit: 

Selain itu, di Djakarta pada 
waktu itu berdiri sebuah panitia jang hendak mendirikan kebun 
binatang. Panitia tsb. tidak ber 
hasil usahanja ketika minta tanah 
pada pemerintah. 

Berhubung, dengan itu,: Raden 
Saleh menjetahkan sebagian pe 
karangan rumahnja kepada pani- 
tia tsb. dengan harga 25.000 ru- 
piah (Gulden). Dengan dernikian, tertjapailah maksud — mendirikan 
kebun binatang, jg letaknja tidak djauh dari rumah Raden Saleh. 

Djalan jang menghubungkan 
rumah Raden Saleh dengan ke- 
bun binatang diberi nama Djalan 
Raden Saleh, sedang kebun bina 
tang Djakarta dikalangan pendu 
duk lebih terkenal dengan nama 
Taman Raden Saleh”. 

Demikianlah, — perintis pelukis 
modern Raden Saleh Sjarif Bus- 
taman, 

Kernkamp 

Dgn ,, Onbeperkte 

interview dengan NRC dengan 

pengharapan jang terlalu besar 
misi agraria. Kesukaran2 dalam 

Mengenai soal tenaga-kerdja ia 
katakan, bahwa sekarang dimana 
pun tidak ada kekurangan: dalam 
pada itu harus dilihat, bagaimana 
penduduk akan berkembang. 

Keadaan Indo-Eropa di Irian 
memang tidak menjenangkan. Te 
tapi ia melihat adanja kemung- 
kinan2, jang baik bagi mereka 
dalam 'a.l. maskapai2 minjak di 
pulau itu, 

Sifat dan luasnja hak-hak atas 
tanah dari penduduk kini telah 
dipeladjari. k Ka ul 

De Kadt lebih pessimistis. 
Dalam. -artikelnja jg ke-3 dalam 

»Het Parool” De Kadt lebih pessi- 
mistis dari. Kernkamp. Ia namakan   Irian sebagai ,,land yan 'onbeperkte 
onmogelijkheden” — daerah jg sama 

sekali tidak memberi kemungkinan2: 
tidak memberi apa2, tidak mengha- 
silkan apa2, sedang tenaga-membeli 
jg ada adalah hanja karena kurnia 
kas negara Nederland. 

Hasil export jg paling penting ha 
nja minjak, tetapi sangat terbatas, 
sedang import. barang-modal untuk 
industri minjak harganja tiga. kali 
harga exportnja, Ia bertanja, apa-   

demi 
kalimat setjara demikian, tetapi kita 

tersebut menerkam banting. De-!... - 
dengan |... 

kekuatan jang ada padanja, men- |. 
tjoba menge'akkan tjengkeraman 

#ladjaran Gending, 20.30 Mimbar Is 

.|ork. Segar, Djelita, 19.40 Siteran tjli 

su 

tkah ig ada disana itu maskapai2 
| minjak ataukah badan2  philantro- 
bis? Apa ini bisa berlangsung terus? 

| Untuk mengusahakan cultures: 
' seperti copra, karet dsb.-nja diper 
|lukan tenaga-kerdja banjak, dan 
ini tidak ada. Ia kemukakan, 
bahwa keadaan makanan rakjat 

. buruk sekali. Penulis sama sekali 
itidak. optimistis dalam soal pem 
| berian bantuan penduduk kepa 
Ida pemerintahan: paling banter 
inanti akan ada sematjam ,,ver- 

. Mengenai 
Menurat De Kadt Irian Adalah Negeri 

bangan di Irian Barat adalah lebih besar 1 
lam perusahaan minjak, a.l. karena soal2 transport jg i 
ia tundjukkan, bahwa sudah ada dua permintaan korsesi 
mengusahakan nikkel dan chroomerts. | 

Pessiinistis 
Irian 

Onmogelijkheden” 
MENTERI DAERAH seberang Belanda Kernkamp dalam 

gembira menjambut dibentuknja 
Nieuw Guinea Instituut. Ia minta supaja orang tidak menaroh 

seperti jang dikemukakan oleh ko 
lapangan pertanian dan pertam- 

daripada kesukaran da 
jg sulit. “Tetapi 

untuk 

  

PRESIDEN MENJAJANGKAN 
IRIAN BARAT BELUM DA- 

PAT TURUT PON KE-IH 
Pada pertemuan ramah-tamah 

dengan para peserta PON, ke-III 
dirumah Gubernur Sumatra Uta- 
ra, Abdul Hakim, Presiden Sukar 
no telah mengutjapkan perasaan 
sajang dan menjesal, bahwa pute 
ra dan puteri Indonesia jang- ting 
gal di Irian Barat belum djuga 

PON ke-III di Medan sekarang 
ini. Oleh Presiden dinjatakan, bah 
|wa oleh sebab itu maka adalah 
djuga mendjadi tugas dan kewa 
djiban para pemuda peserta PON 
ke-III itu untuk berusaha, supaja 
Irian Barat dengan lekas masuk 
kembali kedalam wilajah Repu- 
blik Indonesia, 

TJATUR INTERNASIONAL, 
Pada pertandingan tjatur interna- 

sional jang diadakan di Swiss pada 
tgl 21-9 telah memasuki babak jang 
ke-11. Hasil2 pertandingannja ialah : 
Reshevsky dari Amerika Serikat mem 
peroleh angka 754 dari 11 party, se- 
dang Smyslov dari Sovjet Unie mem 

peroleh angka 7 dari 10 party. De- 
ngan angka2 jang diperolehnja, ma- 
ka ada harapan salah satu dari kedua 
pemain tersebut akan keluar sebagai 
penantang djuara dunia tjatar Bot- 
winnik dari Sovjet Unie.   | ichte despotisme” dari pihak pa- 

ngrehpradja dan onderneming. 
Sekalipun demikian pendapat- 

Inja, De Kadt katakan, bahwa da 
ilam keadaan seperti sekarang pe 
rundingan dengan Indonesia me 
ngenai Irian Barat adalah .ir- 
resel.” Tuntutan? Indonesia me 
ngenaj daerah ini tidak berdasar, 
dan menurut dia paling banjak 
hanja ,,formaliStis”. 

Achirnja ia sebut? tentang ke 
| mungkinan2 mengadakan ,.inter- 
'mationaal bestuur”, tetapi dalam 
keadaan di Nederland dan dunia 
seperti. sekarang ini, soal tsb. 

| tidak masuk atjara. (Antara) 

  

SIARAN “RRI TRITUNGGAT. 

Semarang, 24 September '53. 
Djam 06.10-06.45-07.15 Genderan 

pagi, 12.05 Suara Pigastono di-iri- 
ngi S. Dharnoto, 12.30 Untuk kam 
Wanita, 13.15 Edmundo Ros, 13.40 
Orkes Harry Davidson, 14.00 O.K. 
Irama Masa dan Puspa Kamala, 
17.05 Gending Dolanan, 17.10 Do- 
ngengan kanak2, 17.45 Glenn Mil- 
ler, 18.15 Hiasan Sendja, 19.30 Pe- 

tam, 20.45 Sech Albar, 21.15 Lang 
gam Hawaii, 21.45 Gesekan Biola, 
22.20 Perkenalan Lagu2 Baru hid 
Tossema, 23.00 Tutup. 

“ Surakarta, 24 September "53. 
Diam 06.03-06.45-07.15-07.45 

Genderan pagi, 12.03 Aneka warna 
lagu2 klasik, 12.45 Rajuan siang 
oleh Tossema, 13.45 Teny Martin 
& Perry Como, 14.00 Permainan 
accordeon & gitar, 14.15 Tex Ben- 
neka dengan orkesnja, 17.05 Rajuan 
pemuda pemudi, 17.40 Kamus- hari- 
an, 18.15 Rajuan petang oleh O.K. 

Euwe 'djago tjatur termasuk bekas 
djuara dunia dari negeri Belanda 
dan Bronstein dari Sovjet Unie. ma- 
sing2. menepati tempat ke:7 dan ke-8 
dengan mendaptkan angka 515 dari 

11 party jang mereka mainkan. 

BERITA SINGKAT OLAH- 
RAGA. $ 

Renang. 
Florence Chadwick dapat merena 

ngi selat Gibraltar dengan waktu 5 
djam 6 menit. Demikian AFP. 

-. Tennis. 
Berita UP dari Osaka mengabar- 

kan, bahwa pemain tennis dari Aus 
tralia Mervyn Rose dan Clive Wilder 
spin telah mengalahkan pemain? ten 
nis Diepang dihadapan 3000 penon- 
ton. Dalam pertandingan single anta 
ra Wilderspin melawan Kosei Kamo 
dari Djepang, Wilderspin dapat ke- 
luar sebagai pemenang dg angka ke 
sudahan 6 — 4 dan 6 — 3, sedang 
Rose dapat mengalahkan Atsumi Mi- 

tandingan double kedua orang terse 
but telah mengalahkan pasangan 
Kamo dan Shimizu dengan angka ks 
sudahan 6 — 3 dan 8 — 6. 

Lari 400 meter. 
AFP dari Budapest memberitakan, 

bahwa Lituyev dari Sovjet Unie telah 
memetjahkan rekord Iari tjepat 400 
M dengan waktu 50 4/10 detik. Re- 
kord jg lama dipegang oleh seorang 
Amerika Glen Hardin jang ia dapat 
kan dari Stockholm tahun 1934. 

Sepakbola Internasional. 
Pertandingan sepakbola antara Cze 

choslavakia melawan Switzerland di 
Praha berkesudahan 5 — 0 untuk 
Szecho. Sebelum turun minum ke- 
adaan adalah 1 — 0. 

  

HARGA EMAS. 
Te. 21 Sept. di Djakarta emas No. 

1 Rp. 43.25, No. 2 Rp. 42.75 semua 
harga pembeli. Di Surabaja harga 
pendjual Rp. 42. Di Bangkok per 
baht weight 351 ticals. Di Singapura 
emas Jantakan per tail pembeli Str. 

$ 160.50, pendjual Str. '$ 167.50. Di 

  

i Hongkong per tail HK $ 262.25, 
PASAR  DJAKARTA.   Irama Muda, 19.30 Tja-ra-kan. Di 

Susun oleh Harsojo-Lakito, 20:39 
The Moon Islanders, 21.29 Motio- 
pat putri oleh Nji Bei Mardusari di 
seling genderan Karawitan Studio, | 
22.15 Motjopat genderan landj), 
23.00 Tutup. 5 

Jogjakarta, 24 September "53. 
Diam 65.10 Njanjian bersama, 

06.40 Chanson Prantjis, 07.10 H'da. 
ngan ork. Dupa Nirmala dll, 07.45 
Musik pengantar bekerdja, 10.00 
Ujon dari Puro Paku Alaman, 12.06 
Serba-serbi siang hari, 12.30 Imbau- 
an sekitar pulau2 Indonesia, 13.15 
Suara Mono, 13.45 Piano Soto, 
14.00 Musik pengantar Siang, 17.00 
Gelanggang Podomoro RRI Jogja- 
karta, 18.00 Rangkaian njaniian ter 
kenal, 18:30 Suara sendja hidangan 

men oleh Kel. Kes. Djawa, 20.15 
Siteran tjlimen (andjutan), 21.15 
Mimbar Islam, 22.15 Hiburan ma- 
lam oleh O.K. Mustika Warna, 
23.00 Tutup. 

  

REKOR BARU 4 X 400 M. 

Atlit2 wanita Sovjet dalam per 
tandingan atletik antara Sovjet 
Unic — Hongaria telah meme- 
tjahkan rekor baru lagi ' dalam 
lari bersambung 4 X 400 .meter. 
Waktu jang ia tjapai adalah 3/10 

Kopi Lampong Rob. ready 720, 
idem Okt. 720 pemb./730: pendj., 
idem Nop. 730 pemb./745 pendj. 
Tepung trigu Red Robin ready 

48, OK Brand 47, harga pendjual. 

Tapioca 3A Spec. 155, 3A- Known 
130, 3A Bandung 115, 2A Bandung 
105, 1A Bandung 95 semua harga 
pendjual. 

LADA DAN TJENGKEH, 
Kopra Banten 185, Padang 175, 

bungkil 75, schilfers 62.50. 
Lada hitam  Lampong pendjual 

1675, lada putih Muntok nom. 2075, 
Singapura lada bitam per pic. Str, 

$ 320, lada putih 365. 
Tjengkeh Zandibar di London per 

hundred pounds weight £ 17.15 

MINJAK SEREH. 
Contract A. di Djakarta 19209 

pemb./10.50 pendjual.  Idem Okr/ 
Nop. 10.75. 

Di Amsterdam stondard A. spot 
44112, idem cif. 4.45 harga pendj. 

PASAR SINGAPURA. 
Kopra fob. per pic. Str.'$ 34.50 

pemb./35 pendj. 4 
Tapioca per pic. nom, 1925. Kopi 

Bali tua nom. 280 per pic. 
HARGA KARET. 

Di Djakarta sheets 1 fob. pemb. 5.05, sheets 2 idem 4.95. shzets 3 idem 4.85, crepe 1 ready Priok pemb. 4.85, sheet'1 idem 4.774. 
Di Surabaja RSS 1 nom. 4.75, RSS 2 idem 4.65, RSS 3 idem 455,   sec. lebih - kurang dari - djuara 

dunia Helsinki 1952, jalah 45:9 
detik jang diperoleh Amerika Se 
rikat dan Djermania. 

Crepe 1. pembeli 4.8915, 
Di Amsterdam RSS 1 nom. 1.79, RSS 2 idem 1.77, RSS 3 ideta 172, crepe 1 nom. 1.91, 

    gambarn 
, Nederla 

Gambar diatas ini adalah- 
baru dari Stoomvaart My 

1 

ja Kapal M3. 

  

£ “£ 

Karimun? jang : 2 tuh jang tera 1d” jang baru-baru ini berada di: 
perairan Semarang, 

sampai dapat turut serta didalam : 

yagi 6 — 1 dan 8 — 6. Didalam pe-. 
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—0: Djawa Barat — 
. ra 3—1. Single puteri: 

Sam, Sel S0, 
“Atletik: 100 m. puteri rombongan 

2. E. Peilow Djateng 14.6 detik, 3. 

“PON INI Medan 

Hasil? 

  

 Pertandi 
Ra 

2 2 

  

ngan 
Dasuki, Darwati Petjahkan 'Rekor 

sno  Petjah- 
kan Rekor Lempar Tjakram ti 

Selama hari pertama Pekan 
Olahraga Nasional ke-3 di Mes 
dan hari min: 

“dan      

    
la, tennis, basket, 
bulutangkis. Dua 

sungkan pertandingan2: 

dingan sepakbola jang d a 
        
   

    

kan pada hari 0. al 1 tara 

kes. Djawa : tao Sea 

ra Selatan « Sumate- 

pertandingan     
     

ta Raya dan M 1 
hasilnja lain2-nja $ 

Antara regu Kalimantan Selatan/ Timur melawan regu Kalimantan Ba 
rat berkesudahan sbb.: - 2 

Rusli — Romeo 6 — 1, 6 — 4: 
Hadji Ruzidi — Romeo TO 3. Hadji Ruzidi — Romeo 4 — 6. 1 — 6. Pertandingan mixed-doublk | 
dan single puteri walk over utk regu 
Kalimantan Selatan. Hingga kini per tandingan menundjuk 4 — 1 untuk Kalimantan Selatan/Timur. Hari Se nin masih dilangsungkan 2 partai Ia 
gi, jaitu antara Rusli dan Nazar ser ta double putera antara- Gais/Man- 
sjah dan Romeo/Kusno, 

       
   

  

  

   

Djawa Tengah — Sumatera Seta- tan: , 3 an F Lonosuprodjo — Ronny Matjam 6 — 2,6 — 1 : Corry Tjan —nj.| Gani 7 — 5, 6 — 4: Suharto — Lay 
Hen Tjien 6 — 4. Pertandingan d' 
hentikan dan hari Senin dilandjut- 
can, S 5 
Maluku — Sulawesi Selatan: 
Manusama — Bianchi 0 — 6, 3 — 

6: Claproth — Kadir 3—6, 3—t6. 
Single puteri : nj. Lubis — nj. Ing: 

kiriwang. 1 — 6 205 Ki 
Mixed double: Herman Oci/Nn. 

Diao — Auw Hok Tjan/nj. Ingkici- 
wang 1 — 6, 1 — 6, Sulawesi Sela- 
tan menang 4 — 0 dan akan masuk 
semi finale melawan Djawa Barat. ' 

Sumatera Tengah — Sumatera Utz 
ra: 

Single putera: Jan Turki — Oei 
Han Yang 2 — 6, 3 — 6 Hauw 
Hun Hing — Robert Bimboeain 6 — 
4,1 — 6,2 —6. ? 

Single puteri : Kasmari Malik — 
nj. Ali Mochtar 1 — 6, 2 — 6. 

Pertandingan hockey antara regu 
Sulawesi Selatan melawan Sumatera 
Utara tidak dapat dilandjutkan, di- 
sebabkan karena Sulawesi Selatan 
menjatakan mengundurkan diri. Su- 
matera Selatan mendjadi ..bey”. 

Basketball: Sulawesi Selatan 

'Anwar Djakarta Raya 11.2 detik, 

Ispini Djateng, Lie Sia Hien Djabar 
masing2 dalam tempo 11.4 detik: 

»- | Mailoa Sulawesi Selatan, Sutedjo Dia 
teng, Rivai Djatim, Antonpudiwono 
Sum. Timur dan Rambitan Djakarta 

Tjakram: Sutrisno Djawa Tengah 
Ikelah berhasil mentjatat rekor baru 
lengan lemparannja 34.78 m. Rekor 
lang lama ada ditangan an Kahanami, 
jaitu 34.15 m. No. 2 Sugarwo Dja- 
bar dengan lemparan sedjauh 33.54 Hata K At an 

Bulutangkis: Pertandingan antara 
Sumatera Tengah — Maluku ber- 
achir 8—l untuk kemenangan Su- 
matera Tengah. 2 

Volley Ball: Pertandingan Volley 
Ball antara Regu Sum. Utara dan 
Djawa Timur beracir 2—0 untuk 
"Djatim. Antara Sumatera Tengah 
|dan Maluku ialah 2—1 untuk keme- 
|nangan Maluku. Sunda Ketjil dan 
| Kalimantan Barat 2—1 untuk Sunda 
Ketjil. 
'Sepakhola: Pertandingan sepakbola 

antara Kes. Sum. Tengah dan Kali- 
mantan Barat berachir 6—0 untuk 
kemenangan Sum. Tengah." 

Pertjobaan 

  

Bom? Atoom 
».. 

Russia 
Hantjurkan Rentjana? Pe- 
"ang Barat:Kata Scanteias 
Kenjataan bahwa Sovjet Uni den 

hasil baik telah mengadakan pertjo 
baan2 bom atom-nja telah menghzn- 
|'jurkan rentjana2 perang negeri2 Ba- 
rat, demikian tulis harian buruh Ru 
mania ,,Scanteia” hari Saptu. Dalam 
komentarnja pertama mengenai ne- 
|agumuman pemerintah Sovjet baru2 
ini harian tsb katakan, bahwa nege- 
ri2 dari kamp perang selalu njatakan 
adanja monopoli Amerika dalam pem 
buatan bom atom. Dan jang disebut 
monopoli itu mendjadi dasar dari se 
'luruh politik musuh2 perdamaian ser 
'ta dasar rentjana2 mereka untuk me 
luaskan perang Korea dan memper 
siapkan perang lainnja. 

Achirnja Scantera njatakan, tidak 
dimonopolinja lagi pembuatan bom 
atom dan hydrogen itu akan mengga   Djawa Tengah 45—52: Djawa Ti- 

mur — Sumatera Tengah 46—393. 
Ping-Pong: Single putera: Djakarta 

Raya — Sumatera Selatan 4—0: 
Djawa Timur — - Djawa Tengah 

Sumatera 
Djabar — 

   

   
    

  

Utara 3—1: Djakarta Raya — 

11. Sumiarti Djakarta 14.1 detik: 

A. Rufaedah Djabar 14.8 detik. Se- 
ri O: 1. Triwulan Djatim 14.1 de 
tik, 2. Sujab Djateng 14.2 detik. 3. 
M. Peilow Djakarta 14.5 detik. Sers 
1: 1. FK. Laese Djakarta 13.9 de 

. tik, 2s C. Manuhutu Sulawesi 14 de- 
tik, 3. J. Simbawa Sulawesi Utara 
14.2 detik. Seri IV: 1. Darwati Dja- 
bar 13.9 detik, 2. Go Wie Be Dia- 
tim 14.3 detik, 
lawesi 15 detik, Seri V: 1: Oey Siauw 
Djoen Djabar 14 detik," 2. Pudji- 
astuti Djatim 14.6 detik, 3. Chang 
A Ni Sum. Utara 14.7 detik. 

Putera 100 m.: Seri z: Rivai Dja- 
tim 11.4 detik, 2. K. Rambitan Dja- 
karta 11.6 detik, 3. Supria Djabar 
11.7 detik, 4. Pidiwono Sum. Tengah 
11.7 detik. Seri II: 1. Saminu Dja- 
tim 11.6 detik, 2. Sutedjo Djateng 
11.7 detik, 3. Sjaiful Sum. T 
11.8 detik, 4. J. Parera Maluku 12.3 
detik: Seri IN: 1. T. Anwar Djakarta 
11.5 detik, 2. Effendi Djatim 11.7 

| detik, 3. Darmajudan Sunda Ketjil 
11.8 detik, 4. Martintoreh Sum. Uta- 
ra 12 detik. Seri IV: 1. E. Mailoaf 
Maluku 11.8 detik, 2. Sadeli Djabar 
11.9 detik, 3. Misara Sunda Ketjil 
11.9 detik, 4. Abdul Hass Kaliman 
tan Selatan 11.9 detik. Seri V: 1. 
Abdulmuin Kalimantan Selatan 11.7 
detik, 2. Lie Sia Hie Djabar TI 
detik, 3. 
12.1 detik, 4. Sunawan Sulawesi Se- 
latan 12.2 detik. Seri VI: 1. Sukam- 

  

to Djateng 11.5 detik, 2. Piraulima | 
Sum. Selatan 11.8 detik, “3. Bakir 
Sumatera Utara 11.9 detik, 4. Ha- 
dji Mana Sulawesi Selatan 12 detik. 
Seri VII: 1. Dasuki Sumatera Utara 
11.1 detik, 2. Saad Sunda Ketjil 11.4 
detik, 3. Taho Dorasa Sulawesi Uta- 
ra 11.4 detik, 4. Ispiti Djateng 11.3 
detik. hak. P NG Dg PA 

Lari 400 m. putera: Seri I: Kadar 
Badarun Maluku 54.1. detik, ,2. S. 
Sjafrie Djakarta Raya 54.5 detik, 3. 
Moh. Ramli Djatim 54.5 detik. 4. 
J. Pattipeilohy Sum. U 
tik. Seri II: 1. F. Mali 
tim 53.8 detik, 2. Hamid Sum 
54.6 detik,: 3.  Sumatrus Djaten 
54.8 detik, 4. Fr. Malonda Sulawesi 
Utara 54.8 detik. Seri III: f. Halid 
Sulawesi Selatan 56.4 detik, 2. Ne- 
nobasi Sunda Ketjil 564 detik, 3. 

Amien Sum. Tengah 57.1 detik. Seri 

IV: 1. J. Timisela Djabar 53 detik, 
2. van den Breek Sum. Selatan 54.5 
detik, 3. Lim Jan Bik Djatim 55.2 
detik, 4. Nasution Sum. Utara 55.4 
detik. Seri V: 1. Rasidjan Djateng 

    

   

    

55.5 detik, 2. K. Santijo Maluku| 
56.7 detik, 3. Moh. Kemar Djakar- 
ta Raya 57 detik, 4. Kusnandar Dja- | 
bar 57.2 detik. 

Dalam  perlombaan2 selandjutnja | 
100 m. puteri, Darwati dari Djawa 
Barat telah membut rekor baru de- 
ngan mentjatat angka 13.5 detik da- 
lam babak demi-finale. Rekor lama 
ada ditangan Triwulan dari Dijawa 
Timur dengan waktu 13.7 detik. Da- 
suki dari Sumatera Utara dalam per- 
tandingan 100 m. lari pun memetiah 
kan rekor Indonesia dengan waktut 
10.8 detik. Rekor lama ada ditangan 
Lie Sia Hien II detik th. 1950, 

Demi-finale 100 m. puteri: Seri IT: 
Oci Siauw Djoen Djabar 13.9 detik, 
2. J. Simbawa Sulawesi Utara 14 de- 
tik, 3. C. Manuhutu Sulawesi Sela- 
tan 14 detik. 4. Triwulan Djatim 14 
detik. Seri IT: Darwati Djabar 13.5 
detik, 2. Leasa Djakarta Raya 13.7 
detik,“3. Sujati Djateng. 14.1 . detik, 
4. E. Peilow Djakarta Raya 14.2 de- 
tik. Kwart-finale 100 m. putera jang 
dapat mentjapai angka2 terbaik, ia- 
lah Dasuki Sumatera Utara 10,8 de- 

3. J. Hendriks Su-f 

Tengah | 

81 
Suradal Kalimantan Bara, | 

Utara S6 de | 
“Iningrad, Tiflis, Yalta, 

galkan rentjana2 itu. "3 

  

Siaran radio Peking hari Minggu 
beritakan bahwa pemilihan legislatif 
nasional telah ditunda hingga mu- 
sim semi. Pemilihan itu sedianja di 
tentukan hendak diadakan di mu- 
sim rontok tahun ini. Menurut sia- 
ran radio tadi, keputusan untuk me 
hunda pemilihan itu telah. diambil 
“dalam sidang panitya pemerintah pu 
sat jg diadakan di Peking beberapa 

Pa Mn alamat jang terang. hari jg lalu. 

Persoalar Wa 
Kabinet Dapa 

Dengan 
HARI SELASA delegasi PS 

ngi perdana menteri mr. Ali Sas: 
Hana H, Zainal Arifin, Katak 
dalam kabinet, menjampaikan 
pleno dan ladjnah tanfizdjijah. 
jang terdiri dari Arudji Kartawi 
Sjahbuddin Latif dengan pemerin 
rangkan kepada P.I.-Aneta, bahw 
djau bagi kedua belah fihak. 

  

Pend uduk Pro- 
nsi' Di Russia 

     

   

  

   
   gus Pakaiannja Dari 

| Penduduk Moskow 

| Ketua Dewan Ekonomi dan 
Sosial PBB M. Raymond Scoly- 
ven (Belgia) katakan malam Se- 
ag setelat mengadakan nerdja- 

  

b: | Pn dikota2 propin- 
si berpakaian lebih baik dan tam- 
paknja badannja lebih gemuk da- 

reka tampaknja mempunjai taraf 

Ikan kesan pula bersikap lebih 
spontan daripada penduduk Mos- 
kow, kata Ramond. 

“Ia telah mengundjungi 
Simperopol, 

'Zaporczo, Kharkov dan Kiev dan 
hari Senen ia terus ke Tashkent, Sa- 
markant dan Bokhara sebelum kem 

| bali ke Brussel pada permulaan bu- 
lan depan. Dinjatakannja, bahwa ia 

  

"19 

Itik, Saad Sunda Ketjil 11.1 detik, T.| 
Bakir Sum- Utara, Saminu Diatim, | 

Raya mentjapai tempo 11.5 detik. - 

Gemuk dan Lebih | 

Iianannja seminggu di Sovjet Uni, 

uk di Moskow. Me. 

hidup lebih tinggi dan memberi- 

kota Le-| 

selama kundjungannja .tak resmi itu bitjara dengan penduduknja. 
telah mendapat perlakuan .ramah- . Fs 

  

  

Buchari Jg 

5 Oktober Djaksa   

Perkara | 

Bantu 
DI | 

minisme Anti-Islam 
Moh. Natsir: Bersukurlah Bahwa Um- 

mat Islam Belum Membisu 

    

  Adjukan Reguisitoir 

Hari Senen jl, untuk ketiga ka- 
karta dibawah pimpinan Mr. Sja- rif, telah melakukan pemeriksaan 

wah pim 

     

   

  

lah | ceng 

terangannja, serta t 
ri djuga diberi kese 
mengemukakan  keterangan2-nja, 

tgl. 5 Oktober nanti. Pada hari 

reguisitoir-nja. 

  

PENANGKAPAN DI R.R.T. 

Kantor berita resmi Sovjet Uni 
»Tass” melaporkan hari Djum'at 
bahwa rombongan jang anti- 
revolusioner” jang lain telah di- 
tangkap di RRT oleh fihak Dja- 
watan Rahasia. Tass mengatakan 
dengan mengulangi tulisan sesua- 
tu harian di Sjanghai, ",,para 
anggauta dari gerombolan ini me 
njebarkan kabar? angin jang ber 
sifat provokasi, melakukan se- 
rangan2 bersendjata dan mem- 
provokasikan  huru-hara” Hari 
Rebo harian itu mengabarkan 
para pekerdja dari Djawatan Ra- 

kap ,.orang2 jang anti-revolusio- 
ner” jang melakukan - tindakan? 
menentang pemerintah rakjat. 

— (Antara). 

BARAT HENDAK BERI DjA- 
MINAN LAGI KPD SOVJET 

Para ahli dalam state depart- 
ment kini sedang ' mempeladjari 
sebuah usul untuk memberikan 
lagi djaminan2 kepada  Sovjet 
Uni mengenai maksud? damai da 
ri negara2 Barat, demikian dika- 
barkan di. Washington pada hari 
Minggu.. Menurut dugaan, usul 
tersebut memuat pernjataan ten- 
tang sifat defensif dari NATO 
dan MPE (Masjarakat Pertaha- 
nan Eropah). 

      
KOTAK PERTANJAAN UTK. 

UMUM. 

Atas "usaha. djawatan penerangan 
ketjamatan Garum (Blitar) kini dise- 
diakan sebuah kotak pertanjaan, jg 
dapat dipergunakan oleh umum, dgn 
djalan memasukkan surat2 pertanja- 
an jang bertalian dengan@soal2 peme 
rintahan, pemilihan umum dsb. Petr- 
tanjaan2 akan didjawab oleh djawa 
tan pemerintah kabupaten Blitar. Se 

sbagai 'sjarat dikemukakan, bahwa pa 
Fa penanja harus memberi nama dan 

kil2 PSII Dim 
t Diselesaikan 
, Aman” : 

UI, jang Senin pagi mengundju- 
troamidjojo . dan wakil perdana 
merundingkan soal wakil PSII 
porannja kepada dewan partai 
Tentang perundingan delegasi, 

nata, Anwar Tjokroaminoto dan 
tah, Arudji Kartawinata mene- 
a sifatnja adalah tindjau-menin- . 

Ditambah pula oleh Arudji, bahwa 
pembitjaraan itu lebih ditudjukan 
kepada keselamatan negara dan ke- 
utuhan pemerintah, sehingga dalam 
persoalan wakil2 PSII tidak ada se- 
bab2 jang akan menimbulkan kege- 
lisahan selandjutnja, tjuma segala- 
'galanja harus berdjalan menurut pro 
sedure jang tertentu. 

“ “Atas pertanjaan apakah PSII akan 
mengisi sadja lowongan jang ,.ter- 
buka” dalam kabinet atau akan tetap 
mendesak supaja PSII mendapat kur- 
si pertahanan, Arudji hanja mene- 
rangkan, bahwa pengisian lowongan 
itu, adalah kehendak pemerin'ah su- 
paja segala sesuatu akan lebih tje- 
pat djalannja. 5 
Tentang personalia diterangkan, 

bahwa pembitjaraan dengan peme- 
rintah pagi Senen itu belum lagi 
sampai kesana. 

|. Achirnja Arudji menegaskan, bah- 
wa. persoalan wakil2 PSII dalam ka- 

,aman” dan saling mengerti antara 

kong kabinet jang sekarang ini. ' 

    
tamah dan telah mengundjungi pa- 
brik2 pertanian kolektif dan pula 
telah naik kapal melalui Saluran 
'Wolga-Donou jg baru. Setiap kali 
kapal tsb berhenti ia mendarat dan 
berdjalan2 kedesa2 ketjil serta ber- 

& (Antara). 

4 -. 

Kemaren kita muatkan gambar pertjobaan pembunuhan jang gagal, ntas 
airi sultan Marokko, ben Arafa waktu ia akan bersembahjang Djun'at 
di Masdjid. Gambar susulan diatas menundjukkan setelah Sultan selesai 

“menunaikan ibadatnja: Halaman Masdjid' tampak kosong, didjaga “keras 
oleh para pengawal Sultan. Dibagian muka gambar masih tampak mo- 

bil Ford kuno, jang digunakan oleh tjalon pembunuh tadi. 

  

atas diri Buchari, keuua If dari 

  

er an utk. 

maka sidang: ditunda lagi sampai | 

itu, djaksa akan mengemukakan 

hasia di Sjanghai telah menang-| x 

binet akan dapat diselesaikan dengan 

pemerintah dan PSII, dan PSif sen- 
diri tetap sepenuh-penuhnja  menjo- 

Bandung dari tgl. 17 sampai tgl. 

  

(islam) dan M. Isa Anshary (ketua 
tuan Islem jang baru). Pada rapat 

  

| Pemilihan umum: .menjetudjui, 
putusan Madjlis Sjura Masjumi 
Pusat dan putusan Muktamar 
Ulama Islam di Medan, jang isi 
nja mewadjibkan kepada ummat 
Islam jang sudah baligh supaja 

ikut aktip dalam perdjoangan pe 
milihan umum dan hanja memi 
lih tjalon2 jang dikemukakan un 
tuk menegakkan Hukum Allah: 
mengandjurkan kepada Dewan 

mengundang partai2 dan organi- 
sasi2 Islam untuk mentjari djalan 
agar ummat Islam dalam pemili 
han. umum jg akan datang men 
djadi 1 blok. Sg 

Konstitusi Islam: mengandjur- 
|kan kepada Dewan Pimpinan 
Partai Masjumi supaja mengun- 
|dang partai2 dan. organisasi2 
Islam untuk membitjarakan ter 
bentuknja ,,Madjlis Perantjang 
Konstitusi Islam” sebagai konsep 
si bersama jang akan diperdjoang 
ikan dalam  Madjlis Konstitusi 
nanti. San $ 

ecamanan: menjetudjui sikap DPP 
Masjumi jang isinja menolak dan 
menentang adanja Barisan Sukarela. 

Ridewawi 
Bahaja Masih Mengantjam 

DJENDERAL MATTHEW Ridg- 
way, kepala staf ' angkatan “ darat 
Amerika Serikat, pada hari Minggu 
menerangkan, bahwa dewasa ini 
“Amerika Serikat dan semua bangsa 
merdeka masih terantjam oleh suatu 
"kekuasaan djahat, jg akan menindas 
kemerdekaan, djika tidak senantiasa 
ditentang. Djenderal Ridgway meng 
utjapkan  peringatannja 'ini disebuah 
geredja protestan di Washington ber 
kenaan - dengan ' kebaktian untuk 
memperingati - pahlawan2 jg gugur 
dalam medan2 pertempuran. 

(4FP—Aneta). 

  

2 5 j , 2 2 

| RRT MEMBEBASKAN 195 
ORANG PENANGKAP' IKAN 

| DJEPANG JG. DITAHANNJA. 

Pemerintah RRT telah membebas- 
kan 195 orang penangkap ikan Dje 
pang jang ditahannja -sedjak bebera- 
'pa waktu berselang dan mereka kini 
sedang dalam perdjalanan kembali 
ke Djepang dari Sachalin menum- 
-pang 5 dari 26 buah perahu mereka 
jang disita, demikiari dikabarkan pa 
da hari Rabu. Berita jang dapat di- 
tangkap oleh setasiun pendjaga pan- 
tai Djepang mengatakan, bahwa pem 
besar2 Peking masih menahan 21 bu 

Jah perahu2 Diepang itu. Perahu2 tsb 
beserta anak buahnja telah ditahan 
dalamwaktu sedari tanggal 31 Maret 
1952. 

  

Menurut Pen- 
dapat .,Biele- 

00 Felds 

|. MUKTAMAR PERSATUAN Islam 

(mengadakan ,,Rapat Akbar Ummat Islam” 
'linja, pengadilan Negeri di Dja- | tengan mendapat kundjungan pu' 

Un Ke 1 (jsra2 adalah Moh. Natsir (penasihat Pusat Pimpinan 

|obutusan2 muktamar tsb. jang an? 

Pimpinan Partai Masjumi supaja , 

Anshary : 

jang dilangsungkan di 
20 September telah diachiri dgn 

dilapang Tegallega 
uhan ribu orang. Sebagai pembi 

Persatuan 
umum I Pusat Pimpinan Persa 
umem itu telah diumumkan 
2ra lain2 sbb.: 

Memelihara Potensi Ummat Islam: 
menjerukan kepada segenap ulama 
dan pemimpin Islam, partai2 dan or- 
ganisasi2 Islam, agar sama2 menja- 
dari akan bahaja dan bentjana jang 
menimpa agama dan ummat Islam 
sekarang ini: untuk memelihara po- 
tensi ummat Islam di Indonesia, ma- 
ka diserukan agar para ulama dan 
pemimpin2 Islam segera mengusaha- 
kan terbentuknja Front Persatuan 
Ummat Islam -Indonesia. 

Djuga Madjlis Ulama Persatuan 
Islam merhatwakan: ,,haram ummat 
Islam mendjadi “angota dari sesuatu 
partai atau organisasi jang berpendi- 
rian menentang Islam dan bersifat 
menentang Islam, seperti P.K.I. dan 
jang seumpama dengannja”. 

Putusan Muktamar Persetuan Is 
lam itu djuga memuat perniataan 
simpati dan solider serta mendoakan 
agar perdjoangan ummat Islan: Tu- 
nisia dan Marokko mendapat keme- 
nangan dalam waktu singkat. 

Bersjukurlah, bahwa 
ummat Islam belum 
membisu, kata Moh. 
Natsir. 

Dalam pidatonja Moh. Natsir 
pada rapat umum Muktamar Is- 
lam dilapang Tegallega Bandung, 
setelah menggambarkan bahwa 
dalam segala masa potensi ummat 
Islam Indonesia besar sekali, me 
njatakan bahwa ,,djihad dimasa 
sekarang adalah djihad akbar, 
lebih berat dari pada jg sudah2.” 
Diserukan kepada hadirin supaja 
djangan dapat diombang-ambing 
kan dan djangan waswas, tetapi 
harus waspada terhadap ,.musuh 
jang sangat berkeras kepala.” 

Moh. Natsir menerangkan, bah 
wa ,.demonstrasi2 dll. jang pada 
waktu2 belakangan banjak dige 
rakkan orang adalah sebenarnja 
untuk. merusak alat2 produksi, 
untuk membunuh segala sumber 
kemakmuran  rakjat, meskipun 
kita takdjub atas kepandaian me 
reka membentuk barisan2.” 

Dikatakan djuga, bahwa ,,me 
reka memutar balik kenjataan, 
mereka menuduh bahwa orang2 
jang tahu akan hukum2 Tuhan, 
bukan sadja hukum2 ig tertjan- 
tum dalam Undang2 Dasar - Se- 
mentara R.E, adalah sumber2 ke 
katjauan”. Dengan maksud  ditu 
'djukan kepada pemerintah seka" 
rang,» Natsir -djuga.menjerukan, 
sbersjukurlah, bahwa ummat Is- 
Tam masih bersedia bersikapamar 
maruf nahi mungkar, bahwa um- 
mat Islam belum membisu, masih 
mau memadjukan kritik2, tego- 
ran2, dan djanganlah orang jang 
bersikap demikian itu dibentji.” 

Nasionalisme dan komu- 
nisme pada hakekatnja an 
ti Islam hati tukang 

M. Isa Anshary kepada rapat 
mengumumkan, bahwa ia oleh pi- 
hak polisi telah diminta supaja dja- 
ngan membitjarakan ..soal barisan 
sukarela. dan pemberontakan . Ma- 
diun.” Menurut Isa Anshary, lara- 
ngan itu datangnja dari pemerintah 
Ali-Wongso jg ,,main mata dengan 
P.K.I.” Sehabis memberitahukan la- 
rangan itu, Isa Anshary lantas men- 
doakan supaja ,,para suhada jg te- 
was dalam pemberontakan Madiun   

Belum Sampai 50pCt 
Pemuda2Djerman Ingin- 

“kan Remiliterisasi 
Pjerman 

»LEMBAGA  BIELEFELD”, 
sebuah badan jang mengukur pen 
dapat umum di Djerman Barat, 
bari Sabtu jl. mengabarkan bah 
wa 4870 dari pemuda2 Djerman 
Barat jang berumur antara 16 
dan 25 tahun, menghendaki dizda 
'kannja persendjgtaan kembali de 
ngan tiada bersjarat. Menurut 
lembaga tadi, 2176 dari pemuda2 
jg mereka tanjai — tetapi tidak 
disebut berapa djumlahnja — 
sanggup melakukan dinas militer, 
akan tetapi dalam pada itu mere 
ka adjukan beberapa sjarat, mi- 
salnja hak-hak jg sama bagi Djer 
man,  mendjauhi'  militarisme 
Preussen dan supaja pendjahat2 
perang jang kini masih ditawan 
oleh negara2 Barat dibebaskan 
kembali. 

  

DjepangAkan 
Angkat Duta 
Untuk Indonesia Dan 

Pilipina 

DIKABARKAN di Tokyo pa- 
da hari Senen, bahwa pemerintah 
Djepang telah memutuskan utk. 
mengadakan beberapa perobahan 
dalam susunan perwakilan2 diplo 
matik-nja diluar negeri, diantara 
nja di Asia, jang kini dianggap 
sangat penting bagi Djepang. Di- 
antara mutasi2 jang akan diada- 
kan di Asia itu terdapat pengang- 
katan kepala biro Asia, Wajima, 
selaku duta untuk Indonesia, dan 
counseler Shigonobu Shima scla- 
ku duta untuk Filippina. 
Pengangkatan2 ini oleh kalangan2 

|di Tokyo dianggap sebagai petun- 
|djuk, bahwa Djepang telah berteguh 
hati untuk menjelesaikan  masalah2 
pembajaran pengganti kerugian pe- 
rang, agar terbuka kesempatan jang 
luas untuk. mengadakan kerdja-sama 
ekonomi dengan Asia Tenggara. 
Mutasi2 lain selandjutnja meliputi 
pengangkatan Chunichi Kase, duta 
besar Djepang di Mexico, selaku 
duta besar untuk Djerman Barat, 
Etiuo Sirose selaku duta untuk Yu- 
goslavia,  Kanichiro Kobuta selaku 
duta besar untuk Mexico, (Antara), 

Kg
   

diterima Imannja oleh Tuhan dan 
mengharapkan supaja Madiun ke- 

| dua tidak terdjadi lagi.” 
|. Selandjutnja M. Isa Anshary mem 
(bentangkan ,,funksi Persatuan Islam 
1g didirikan pada tahun 1923, sete- 
lah ternjata bahwa dalam tubuh 
PSII waktu itu masuk penghianat2 
Muso dan Alimin jg mau mengomi- 
niskan PSII.” 

Ia memberikan djuga djawaban 
atas salah satu keterangan Presiden 

Sukarno dalam satu kuliah umum 
di Djakarta, jg menurut pembitjara 
telah menuduh Persatuan Islam ti- 
dak mengakui adanja bangsa Indo: 
nesia- Menurut Isa Anshary, Persa- 
tuan Islam mengakui adanja bang: 
sa dan kebangsaan Indonesia, tetapi 
Persatuan Islam, sedjak didirikannja 
tidak membenarkan bahwa ummat 
Islam berdjoang diatas dasar ke- 
bangsaan. Kenapa? tanja pembitjara 
jg kemudian mendjawabnja sendiri: 
karena komunisme dan nasionalis- 
me pada hakekatnja anti Islam. 

Pembitjara  selandjutnja menegas- 
kan, bahwa sekarang satu2nja partai 
politik Islam itu ialah Masjumi jg 
telah di-ikrarkan pada bulan No- 
pem 1945. 

Karno dalam madjallah Pandji Is- 
lam dahulu, ig menurut pembitjara 
mengandjurkan supaja negara dan 
agama harus dipisahkan. Pendapat 
ini oleh pembitjara ' ditentang, se- 
dang sebagian “pidato Presiden di 
Amuntai pun telah disinggung-sung- 
gung lagi dengan mengatakan ,.kese- 
leo lidah.” 

Sikap thd aliran 
nentang Islam. 

Terhadap segala pendapat dan ali- 
ran2 ig menentang Islam, Persatuan 
Islam akan senantiasa tampil kemu 
ka, kata M. Isa Anshary, dengan ti- 
dak usah meminta pertolongan kepa 
da pemerintah, pemerintah sekarang 
bukan pemerintah negara Islam, te- 
tapi tjukup dilawan oleh ummat Is- 
lam sendiri. 

Tapi, kata pembitjara, perlulah di 
tanjakan kepada pemerintah, kalau 
serangan2 terhadap ummat Islam 
itu dibiarkan sadja, apakah “kira2 
nja keamanan umum tidak akan ter 
ganggu? Kalau pemerintah  Ali- 
Wongso tetap sadja bermain msta 
dengan P.K.I.”, dapatkah  kiranja 
nanti . pemerintah akan memben- 
dung tindakan pembalasan dari um 
mat Islam? Pembitjara mengandjar- 
kan pula, bahwa .djanganlah ka'au 
ditampar pipi kiri diberikan lagi 
pipi kanan, tapi setelah  ditamsar 
pipi kiri, tamparlah kembali.” 

Demikian antara lain pidato Isa 
Anshary jg nampak dapat sambutan 
dari hadirin, | 7 

ig me- 

  
  

rikan 

Disebut-sebutnja pula tulisan Bung | 

  

  

Guided Roe- 
kets Ingveris 

    
Inggeris sekarang sangat giat memperbanjak produksi ,guided rockets 
utau bom2 roker jang bisa“dikemudikan. Rocket2 tadi bisa diarahkan 
xe suatu sasaran jang tertentu, kemudian meledak bila samvai dekat 
sasaran tadi. Pada gambar: sebuah ,, guided rocket” Inggeris dalam beng- 

kel paberik sendjata jang tidak disebutkan dimana leraknja. 

  

“Politik Bebas Kita 

nja Pandit mendjadi ketua sidang 

tindjau dari sudut situasi dunia j 

wa latar belakang suasana 

nasional inilah jang memastikan 
setidak2nja mempengaruhi kepu- 
tusan2 jang diambil terhadap ma 
salah2 jang kita hadapi itu. Oleh 
karena demikiari maka delegasi 
Indonesia menganggap. sangat 
penting supaja tekanan jang dibe- 

eh suasana politik dunia 
terhadap penjelesaian . masalah? 

(itu pada umumnja dan masalah2 
jang dipertjajakan kepada PBB 
»ada chususnja  dipeladjari de- 
ngan seksama. Hal ini berarti 
bahwa selalu harus bersedia un- 
tuk menjokong tiap2 usaha jang 
dapat menghasilkan suasana lebih 
baik dan jang dapat meringankan 
kewadjiban kita bersama jakni 
dengan alat2 jang tersedia pada 
kita berusaha untuk  memetjah- 
kan segala kesulitan? tadi dengan 
djalan damai, demikian menteri 
Sunarjo. 

Pertentangan politik anta- 
ya negara2 besar. 

Dikatakan seterusnja bahwa tiap2 
andjuran - atau keputusan2 jg kita 
ambil tidak akan berguna, selama 
masih terdapat perhubungan2  poli- 
tik, ekonomi dan sosial “diantara ne 
gara2 didunia ini jg tidak memuas- 
kan. Dalam hubungan ini menteri 
Sunarjo mengemukakan bahwa per- 
tentangan  idiologi antara  negara2 
besar dan kuat harus bertanggung 
djawab “atas kerugian besar ig. di 
timbulkan dalam tahun2 terachir ini 
terhadap  tindakan2 sidang umum 

  

Neville VPuke Pe. 
tjahkan' Rekord 

SOUADRON LEIDER Nevil- 
le Duke, dari' angkatan udara 
Inggris, hari Sabtu jl. telah ber 
hasil untuk memetjahkan lagi 
rekord dunia terbang fjepat da- 
lam ,,closed circuit” sedjauh 100 
km, diatas Dunsfold, Inggris. 
Tempo jang ditjapainja adalah 
709,2 mil sedjam atau 1141,4 km 
sedjam. 12 hari il. ia telah me 
matahkan pula rekord dunia ter 
bang tjepats djuga sekali ini ia 

— NEVILLE. DUKE — 

mempergunakan pesawat  djot 
»Hawker Hunter” buatan Inggris. 
Malam Minggu jl. rekord baru 
ini telah diresmikan olch — pihak 
Inggris, dan masih akan diresmi 
kan oleh International — Acero-   

  

nautics Federation”, di Paris. 
Rekord jg sebelum itu dianggap 

resmi falah jg dipegang oleh Neta 
Jacguelin Cochran dari Amerika 
Serikat, jaitu 652,55 mil sedjam 
atau 1050,182 km. sedjam. 

Perlu diterangkan, bahwa rekor 
baru ini ditjapai Duke dalam tjuatja 
ig sangat buruk bagi penerbangan: 
mega2 rendah, angin tinggi dan hu 
djan deras. 
Kemenangan Duke ini bertepatan 

dengan hari ulang tahun ke-13 dari 
pada “Battle of England” (.Penge- 
pungan Inggris oleh angkatan pe- 
.rang Hitler), dalam mana Duke sen 
diri ikut serta mempertahankan Ing 
gris, (Antara), 

bahwa para negara anggota PBB kini harus menghadapi se 
ting dan jang sulit2. Mengingat akan preseden2 
salah2 jang dihadapi dewasa ini harus dibit 

Dikemukakan selandjutnja, bah | 
dan jtangan2 inilah kerapkali 

keadaan dalam hubungan? inter- | 

  

Mengenai pidafo menteri luar negeri mf. Sunarjo sebagai ketua delegasi 
ketika dilandjutkan perdebatan2 dalam sidang umum PBB pada hari 
djut koresponden P.I. Aneta di PBB mewartakan, 
itu dengan menjampaikan selamat — terutama sebagai seorang bangsa Asia 

landjut- menteri 
djumlah besar masalah2 dunia jang pen- 

jang te lah timbul diwaktu2 jang lampau, maka ma- 
jarakan sampai kepada detail2 jang sckefjil-ketjilnja di- 

umum PBB ini. Lebih 

ng sekarang ini, demikian mente ri 

PBB. , Saja chawatir” bahwa perten- 
memaksa- 

kan kepada. PBB untuk mengambil 
tindakan2 jg chusus didasarkan atas 
pertimbangan2 dalam rangka pepe- 
rangan dingin,” demikian ' menteri 

Sunarjo jg selandjutnja mengatakan 
»Djelaslah sudah “bahwa keputusan2 
sematjam itu bukan sadja tidak 'se- 
hat, melainkan “djuga “hanja sedikit 
sadja dapat membantu usaha untuk 
mentjiptakan “ perdamaian dan pe- 

ngertian lebih baik serta kerdja sa- 
ma antara 'bangsa2 didunia ini? 

Menteri  Sunarjo kemudian 
memperingatkan, bahwa meski 
pun keadaan perang dingin. ini 
sedjak lama telah ada, namun 
hendaknja djangan dilupakan, 
bahwa keadaan ini bagaimana 
pun djuga tetap abnormal, Da 
lam hubungan ini menteri Sunar- 
jo mengemukakan besar kemung- 
kinannja, bahwa bagi mereka 
jang rapat mempunjai sangkut- 
pautnja dan jang kebidjaksanaan- 
nja untuk..sebagian besar dipenga 
ruhi oleh"keadaan jang abnormal 
ini, keadaan abnormal tersebut 
'mendjadi normal. Mereka jang 
selalu memperhatikan keadaan 
abnormal ini, berusaha untuk 
mendjauhkan diri dari pepera- 
ngan dingin dan tidak memihak 
salah suatu blok jang terlibat da- 
lam peperangan ini dengan risiko 
bahwa mereka itu akan salah di- 
mengerti oleh negara2 tersebut 
atau bahkan akan dianggap seba- 
gai negara jang sendiri abnormal 
demikian mr. Sunarjo. 

Politik bebas. 

Negara2.ini, demikian Mr. Su 
narjo, meskipun demikian akan 
tetap mengambil risiko dan akan 
tetap berusaha supaja mereka dja 
ngan sampai terlibat dalam pepe 
rangan dingin itu. Akan tetapi 
untuk sama sekali ' melepaskan 
diri dari peperangan ini pada ha 
kekatnja tidak mungkin, demiki 
an pula tidaklah pada tempatnja. 
Negara2 ini memang berada da 
lam kedudukan jang menguntung 
kan, karena mereka dapat me 
megang peranan jang bebas, da 
lam mana mereka mentjapai dja 
lan pertengahan untuk “ dapat 
mendamaikan kedua belah fihak 
jang saling bertentangan itu, hal 
mana menurut pendapat umum 

masih perlu sekali bagi usaha2 
PBB untuk  memetjahkan masa 
lah2 jang ditimbulkan oleh pe 
rang dingin ini. 

Dalam hubungan ini menteri Su- 
narjo. kemudian memperingatkan, 

bahwa pemerint&i baru Indonesia 
telah . mengulangi dimuka ' parlemen 
niatnja untuk melandjutkan, politik 
bebas dan aktif. 

Dalam pada itu hendaknja  di- 
ingat bahwa politik bebas Indonesia 
itu bukan merupakan politik ne- 
tral jg pasif atau pasifitet jg netral, 
demikian mr. Sunarjo jg selandjut: 
nja mengatakan, bahwa ditindjau da 
ri sudut tudjuan2 jg baru sadja di 
uraikan 'itu setjara logis Indonesia 
tidak dapat mendjalankan polit'k jg 
lain daripada jg bebas dan aktif da: 
lam masalah2 dunia. 

Mr. Sunarjo- kemudian. mengata- 
kan, bahwa. peranan 'g' dimainkan 

oleh bangsa2 ig mendjalankan poii 
tik bebas, jakni apa jg dinamakan 
negara2 netral, telah diketahui oleh 
sidang umum. 

Dalam pelbagai hal negara2 ini : 
telah membantu baik setjara perse- 
orangan maupun  setjara . kolektif     
untuk mentjapai  penjelesaian den. 
perantara “ guna mendjambati dju- 
rang perpisahan antara negara2 be- 

sar ig dewasa ini agaknja tampak le 

bih “besar “daripada jg pernah diala- 
mi oleh dunia. | 

Korea, 
Masalah Korea oleh menteri 

Sunario dianggap sebagai suatu 
tjontoh jang djelas sekali dari ke 
adaan ini. Seluruh dasar daripa 
da persetudjuan jang telah meng 
hasilkan dihentikannja pertempu 
ran2  disemenandjung tersebut, 
untuk sebagian besar adalah ber 
kat kesediaan negara2 netral gu : 
na memberi bantuan dan djasa2 | 
jang dapat diterima . oleh kedua 
belah fihak jang saling  berhada 
pam di Korea itu. 

|. Sebenarnja, demikian menteri 
Sunarjo, adalah suatu negara ,,ne 

Itral” jang besar dari Asia, jang ' 

bahwa menteri Sunarjo 

"teri 

Bukannja Politik Netral Jg Pasif Atau Pasiviteit Jg 
Netral» Pidato Menteri Sunario Di PBB 

tiRi" ! 

Indonesia di PBB, 
Djunat jang lalu lebih lan- 

memulaikan pidatonja 
— atas terpilihnja njo- 
Sunarjo mengatakan, 

Sunarjo. 

dengan bantuan kelebihan suara 
terbesar dari para anggota sidang 
umum, telah memberi sumbangan 

berkat usaha? jang menentukan 
nja jang djudur itu untuk me 
ajingkirkan rintangan  terachir 
jang menghalangi tertjapdinja per 
setudjuan perletakan sendjata di 
Korea. Sa 

Peranan jang dpat dimainkan oleh 
negara2 netral guna kepentingan per 

damaian dunia, tidak -boleh diabai- 
kan, demikian mr. Sunarjo jang le- 
bih landjut mengatakan: ,.Kita -me- 
mang berpendapat, bahwa sidang 
umum ini memperoleh keuntungan 
besar darimbantuan jang diberikah 
oleh negara2 netral itu. Kepertjaja- 
an dan djasa? kita adalah perlu bu 
kan sadja oagi dunia pada umumnja 
melainkan djuga bagi negara2 besat 
itu sendir?”. 

»Berdasarkan kepertjajaan . inilah, 
maka Indonesia dalam ' kedudukan 
jang menguntungkan ini, akan teta 
pi jang kerapkali menimbulkan 'kesu 
ltan2 itu, hanja akan melandjutkan 
politiknja untuk perdamaran dam utk 

z 

pengertian antara semua bangsa dan”. ' 
teruama antara negara2 besar itu sen, 
diri. Kita berkejakinan bahwa hanja 
dengan mengikuti djalam ini kita 
akan dapat memberi bantuan jang 

konstruktif kearah dihentikannja ks 
adaan abnormal seperti jang terda- « 
pat dewasa ini, demikian mr. Sunar 
jo, Br 

Konperensi politik, 
Mengenai - penjelesaian masa 

lah Korea, Indonesia menjetu - 
djui suatu konperensi jang bersi 
fat medja bundar jang dihadiri 
bukan sadja oleh negara? jang 
bertempur di Korea, melainkan 
djuga oleh negara? jang tidak 
langsung turut  tjampur dalam 
peperangan disemenandjung 'ini, 
akan tetapi jang ' mempunjai ke 
pentingan besar atas dapat dipe 
tjahkannja kesulitan2 “jang diha 
dapi oleh negara2 Timur Djauh 
dan jang dapat membahtu me 
metjahkan kesulitan? itu setjara 
damai. 

Untuk tudjuan ini, Indonesia 
sesuai dengan piagam PBB akan 
mentjari kerdja-sama. dengan ne 
gara2 lainnja anggota PBB, de 
mikian Mr. Sunarjo. Dalam hu 
bungan ini ia mengemukakan, 
bahwa dewasa ini terdapat suasa 
na jang sama sekali - berlainan 
akan tefapi jang djauh"” lebih baik 
daripada ketika sidang umum 
mengadakan sidangnja kira2 seta 
hun jang lalu. 

Tunisia dan Maroko, 
Mengulangi kembali pidato pre 

siden ' Soekarno pada upatjara 
peringatan hari proklamasi, men 

Sunarjo - mengemukakan: 
Adalah sangat disajangkan, bah 
wa kita terpaksa harus mengata 
kan, bahwa dalam situasi di Ma 
roko dan Tunisia tidak tertjapai 
berbaikan2 sedjak. PBB mempe 
ladjari ini. Jang  hanja dapat di 
katakan ialah, ' bahwa keadaan 
ini makin lama makin - buruk 
dan membahajakan. Kita dewasa 
ini menghadapi bahaja akan tim 
bulanja pertentangan setjara. te 
rang2an di Afrika. Utara jang 
akan menimbulkan akibat2 jang 
membahajakan pula, diseluruh 
Asia dan Afrika. Akan tetapi de 
legasi Indonesia menaruh keper 
tjajaannja, bahwa PBP akan 
mengambil tindakan2 jare tidak 
ragu2, bukan sadja dengan per 
kataan2 melainkan djuga dengan 
perbuatan2”, demikian menteri 
Sunarjo, 

Hasil-hasil, 
Pada achirnja menteri Sunario me 

niatakan terima kasihnja kepada .,ha 
sil2 positif jang besar jang te : 
pat ditjapai oleh tjabane2 org si 
PBB jang memipunjai tugas2 chusus 
itu, . 

Akan tetapi, demikian mr. Sunar. 
jo, kenjataan tetap ada, bahwa kema 
djuan jang sebenar2nja itu tidak di- 
tjapai, ketjuali djika setjepat mungkin 
dilaksanakan suatu program jang le 
bih effektif kearah dimadjukannia 
perekonomian negara? jang terbsla 
kang itu, TN 

    

  

      

Dalam hubungan ini menteri. $ 1 
narjo mengandjurkan Supaja "sidang 
umum lebih banjak mentjurahkan 
perhatiannja terhadap tjara2 ' untuk 
membelandjai usaha2 memadjakan 
perekonomian dari negara? jang tak 
belakang tadi, 
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Memeriksa wanita hamil 
Menolong wanita bersalin dan 
Praktek umum. 

'Djam bitjara : 

Rumah: diam 7.00— 9.30 

R.S. Elisabeth 
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kuat serta mempunjai 

NEYING TABLETS, 

GOLES SISTE- 

Kesehatan Jebih berguna dari pada kekajaan dan 

penting kepada manusia ! Orang jang berbadan sehat dan 

| hidup dengan seneng santosa, dan djuga jg boleh mentjapai 

segala tjita2-nja. Ingatlah pepatah: ,,Mens sana in .corpore 

sano”, (artinja: Djiwa jg sehat itu ada didalem tubuh sehat), 

jaitu djika Sai memper oleh djiwa jg sehat, djanganlah 

melupakan tubuh jg sehat dan kuat: kalau tasik. tubuh 

jg sehat dan kuat, djianganlah melupakan GOLES KID- 

    

Da OBAT KUAT BUAT LELAN/» 
8 Istimewa      

sangat 

tjukup tenaga itulah orang jang bisa 

dan untuk Wanita: 

  

  

RING TABLETS 
buah fikiran Ta- 

f bib' jang terkenal 

t dalam — kalangan 

| perobatan, ialah 

2 obat? kuat dan 

amat adjaib cha- 

siatnja buat meng 

  
hilangkan  penja- 

kit” serta menje- 

hatkan dan me 

tubuh 

oleh chasiatnja jg 

adjaib, obat? kuat 

ini telah terkenal 

nguatkan 

dan tersebar dise 

— Iuruh dunia seba 

gai obat jg sangat 

- ' berguna kepada 

semua orang tua 

dan muda dari se 

genap deradjat da 

lam masjarakat. 
  

  

   

    

ESM/60LES KIDNEYINGS TABLETS . 
B 5 h DRPAT MENUDRES AA 
WP TUGAS SANG 

BERAT 

    
   

PA 
“Aa 

(nang 
hn — 

FA DETANI TETAP RAJIN 
LE yg DAN SEHAT, OJIKA 

& SELAMANJA MAKAN 

LEGOLES KIDNEYINI TABLET 
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MALAS TIOAK BERNAFSU 
BEKERDJA, DINGGANG 

B5. BERASA SIT 
GOLES KIDNEYING TABLET 
- DAPAT MENOLONENA   4 : : 3 

  

            

   
   

4” (Obat Manik) 

   
    

     

  

Lupuliner Tablers 
Air nikmat membeser karena mimpi melihat wanita tjantik 
atau laki2 adalah penjakit iang berbahaja bagi kedua belah 
pihak. 
Djagalah dengan baik mutiara itu! Karena penjakit demi- 
kian bisa mengurangkan darah dan melemahkan badan serta 
menggampangkan kedatangan penjakit? lain. GOLES LUPU- 
LINER TABLETS dengan sekedjab mata dapat menghi- 
langkan kebiasaan itu. : 

    
  

Mem perdalamkan 

Tji ta2.n ja 

Suami - Istri 

   
      

    

   
TB DRUG CO KK LISA         

En 

  

    

Wanita 
Memakai lebih dari '/, doos 

dan buktikan tjepatnja obat 

ini bekerdja ! “- 30 
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(ow'Ttar.or!! 
Prima COUPE 
| 
| 

“
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SEMARANG STORES 

O EMAMANG     

    

Cursus Bahasa Inggeris 
Peladjaran dengan surat,  kete- 
rangan bahasa Indonesia, tjukup 
dengan arti, tjara membunjikan, 
tata bahasa, latihan dsb. 
Memakai sistim jang mudah di- 
peladjari dengan tidak memakai 
guru, Putra/Putri Indonesia jang 
ingin menjumbangkan tenaga da- 
lam pembangunan INDONESIA 
RAYA, segeralah berlangganan. 
Peladjaran dikirim 4 X sebulan, 
uang langganan Rp. 3.— sebulan, 
uang langganan dikirim lebih 
dulu pada: 

PENDIDIKAN UMUM 
“LAWANG (MALANG) 

     

    

Datar 
BR. V. Soedjito 
Pandanaran 66 titp. Smg. 2229. 

djam 4,30— 6.30 sore 

   

donesja Toko2 Obat dan Warung? 1 Agen: Hway An Tong 
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| | 

' 
1 DAPAT MEMBELI DARI PERSEDIAAN : 

GENERAL ELECTRIC ELECTRO MOTOR 
1/6, 1/3, 2, 0.6, 3/4, -415 dan: 5,5 PK 
GENERAL ELECTRIC FORMEX ANKERDRAAD 
DIESEL dan PETROLEUM MOTOR 3 & 6 PK 
COMPRESSOR p. MOTOR LISTR. & BENZINE 
MESIN ALIRAN LISTRIK 600 & 1500 WATT 
DYNAMO MESIN DJAHIT p. PEDAL & LAMPU 
G. E. LAMPU PHOTO FLASH No. 5 

Kirma SIDODADI 
DIL. SETERAN 87 — SEMARANG — TEL. 1150 : 

Di SOLO: TOKO SUBUR DJL. SINGOSAREN 40 
8 Akan terima dalam minggu ini: 

BEBERAPA  MATJAM LONTJENG G. E. LISTRIK.     
  

MALAM 
PREMIERE 
A5 GI — 

(17 th) 

ORION 

THAT #7CKYP'GIRLIS BACK AS 
. PA TN PR en No)      

Drama meliputi 
perkawinan ber- 

“sal berbedaan ha Sia 
umur. 2 

METROPOLE Ini Malam d.m.b. 5.-7.-9.- (13 th.) 
Film Kotjak dgn. Dean Martin—Jerry Lewis 

—o0 ,SAILOR BEWARE" o— 
AKAN DATANG: James Gagney—Pat O'Brien— Denis 

Morgan dim. ,.FIGHTING 69 th.” 

REX Ini malam premiere 5,-7.-9.- (17 th.) 
Bob HOPE : dim. ,THE CAT AND THE CANARY' Paule:te Goddar Lutju—Kotjak— Udjan ketawa. 
AKAN DATANG: Erro! Flymn—Ida Lupino-—Elanor Parker 

dalam: -o0 ,ESCAPE ME NEVER" o- 
Begimana lolos dari rinduan dua wanita ? 

DJAGALAN Ini malam premiere 7.-9.. (17 th.) 
Louis Jourdan —Debra Paget dalam : 

film Badjak Laut sAnne of the Indies” Techni- 
jang tangkas: color 

Roy Rogers 1/ Sena   

  

Telah bertunangan 

| R. HARTONO Pai | 
| £ dengan | 

| R.r. SURATI pati 
| Pada tanggal 16 September 1953. 

6 Keluarga R. Samadhi Wirjokoesoemo. 
dengan 

Njonjah R. Soetojo. 
| 

| 
| 

| 
| 

  

  

— CITY CONCERN CINEMAS - 

L L X :MARLENE - DIETRICH — ARTHUR KENNEDY 
5.19.- MEL FERRER 

sRancho Notorious'" nia 
Luar biasa — Penuh sensatie — Hebat dan gempar. 

“Die DIEBIN VON BAGDAD" 
GRAND Ini Malam Premiere (u. 17 th.) 

Ntah Oo RICHARD CONTE — JULIA ADAMS in 

HOLLYWOOD STORY'" 
The secret that rocked the lives of five fabulous people! 
Bahaja mengantjam dalam .kota! Lima orang terbunuh! 

Tjerita penuh mystery jang menggemparkan! 

INDR A Ini malam d.m.b. tu. 13 th.) 
BN sa ale JUDD HOLDEN—LARRY 5TEWART 
berbareng dim. Columbia Super-Serial jg. terbesar! 

KOYAT ,Gaptain Videos I 
(MASTER OF THE STRATOSPHERE) in cinecolor! 

Bigger and Better than Ever! penuh, sensatie" 
. Hebat dan Menggemparkan! 

  

Ini Malam penghabisan (au. 17 th. 

Akan datang: Film India terbesar dengan teks Indonesia . 

RAM TAN MA” ” "3 
Ini malam premiere (u. 13th.) Roxy TAG Judd Holden-Larry Stewart 

»CAPTAIN VIDEO" II 
Columbia Super — Serial terbesar — in Cinecolor 

atau lahirnja 

Batara Rama.   BAGIAN kel (TAMAT) Lebih Hebat — Lebih gempar! 
  

IF TILOA JONES ) NONE O' KEEP AN N WHOA, MIDAS 
    

   

       

    

“AIN'T YOUR — YOUR EYE ON JONES! YOU p 
NIECE, WHY'D YOU PAY BUSINESS, HER TILL JT AIN'T LEAVIN? p 
FOR HER LODGIN' WITH SPRATT/ L GET TOWN RIGHT 5 
ONE O' YOUR NUGGETS? BACK TO 

: TOWN 
in AGAIN! 

  

       
          

  

COPR 1983, 1 KEATUI NDICATE, Ine, : 5 Y 

— Djika Tilda Jones bukan kepo- — Amat-amatilah dia sampai 
nakanmu, mengapa engkau suka saja kembali ke kota lagi. 
membajar untuk penginapannja de- 
ngan salah satu butir emasmu? 

— Itu bukan. urusanmu, 

— Eh, Midas Jones. Engkau 
tidak dapat 

Spratt. karang.   3 
     
   

  

Itu adalah emas saja. 

  SA Aina 

   

LET GO OF | SORRY, THIS Is FoR 
ME, YOU 
SKINNY 
IBIOT/ 

WBAT'S N THE WHOLE TOWN KNOWS 4 
"ABOUT HIS GOLD NUGGETS/ 
HE'D BE AMBUSHED AFOKRE 
HE WENT TWO MILES/ 

YOUR OWN: GOOD! THE 
IT'5 ONLY FOR 
(ram TONIGHT! 
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engkau. 

meninggalkan kota se- selamatanmu sendiri. Dan hanja ketemukan itu. Ria akan kena pe- 
“ untuk malam ini sadja, 

    

— Biarkanlah saja pergi, gila — Apakah maksudmu, Jack? 
— Seluruh orang dikota telah — Maaf, ini adalah untuk ke- mengerti tentang emas murni jang ia 

rangkap sebelum dia pergi 2 mil 
djauhnja, 

Fie Min Yok Fong Con agan No: 10 Y Eng Tay Ho 

Goles Purifyer 
(Obat Membersihkan Darah) 

Dalam badan manusia DARAH-lan jang terpenting sekali. Kalau darah ada mengandung kotoran, 
lambat laun kotoran itu mendatangkan pelbagai penjakit jang sangat mengganggu kesehatan dan 
memutuskan keturunan. Penjakit” kulit seperti koreng”, puru, kudis, bisul, gatal, dil. itu pun di 
sebabkan oleh kotoran dalam darah djuga. 
»GOLES PURIFYER TABLETS” obat teristimewa untuk membersihkan darah kotor, membunuh 
kuman?, serta menjembuhkan penjakit? disebabkan oleh kotoran dalam darah. 

Sweet 29 

Batuk ada kalangan berbahaja dan selalu didjumpai ber- 
djangkit sebab kuman'nja meerebak dengan pantas. Bila ibu 
dan bapa dihinggapi oleh kuman? ini akan berdjangkit pula 
kepada anak'nja atau kawan” jang lain. Makanlah ,,GOLES 
COUGHING TABLETS” obat jang paling baik untuk me- 
njembuhkan penjakit batu k. 

CEra 

No: 3 

(Obat Luar) 

Banjak orang jang bersuami-isteri dapat hidup beriang-riangan, tetapi ada jg bersuami-isteri tidak 
dapat berbuat sedemikian, disebabkan napsu bekerdja sudah lemah, terutama bagi si-Isteri. 
Untuk mempertjukupi napsu mereka itu, lekaslah pakai ,,SWEET FRIEND”, jang berchidmat me 
muaskan mereka itu, dalam seke djap waktu sadja. Orang jang ber suami-isteri harap perhatikan. 

Ngo Hok Tong Gg. Pinggir No. 1 
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hang 
An  Goles 
B3 Love Friend 
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IK Liter 

Ray TT 

       

  

BI hr BAE LAS 2 Tablets 
(Obat Batuk) 

  

Pekodjan No. 101 

     

                

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

M.S. Rahat 
Occultist. 

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

: 5—7 sore 
NN AN TA AS AA LA   Typ Pertjetakan Semarang. 

     

Masak ikan setiap saat . 

Dapat tjepat, nikmat dan lezat! 

sereseee. asal Njonja memakai Delfia jap 1 

Gadjah. Minjak goreng jang disaring dengan ja a “ 

istimewa ini, mendjaga keaslian masakan Njonja, 

  

idalam kaleng dari 1 dan 2 kg. 

AAA DANAU 

Arsa ! SS AS AA OA TA TA TA LS AL AL LL TSS RAR 4 

  

  

    

Ea Ea NAN es, MN 

   
   

    

     

    

    
    
       

  

karena Delfia bebas dari segala 

D 
Djaminan rasa asli semua masakan: 

rasa tjampuran. 

ELF LA 
.$ SN 

Tepet.83-t-140z8. 

Mulai tg. 18 September 1953 

Rita Hayworth kembati'menjang dan menari dir 

THEATER "Affair In Trinidad' 
SOLO Spionnage-film jang sulit berbelit'dari Columbia. 

Awas, HANJA utk 17 th keatas. 3 

   

  

   Bantulah P. M. I. 
  Dep 5 “Ra 8 8 ML ML LA 3 LO LS AL Te TA 

MSN 3   


