
    
  

  

Para peradjurit2 
pulangkan ke tanah-a 
dikembalikan, sedang 
jom, untuk kemudian 
mereka (dalam gambar i 
pihak PBB, bahwa mcr   - 

Penjelidikan | | 
Bom Zat Air 

  

puikan '& 
kembali ke RRT. Salah seorang diantara 

erdiri sambil melemparkan tuduhan2 kepada 
telah.dipaksa untuk di-tatoueer badannja 

0 serta disiksa. 

  

      

    

  

   

       

   

  

   

  

    

jang semula menolak untuk di- 
n  berobah sikap mau djuga 

tempat-pengumpulan di Panmun- 

is Meledak ma
a 

Inggris Kearah Pembuatan 
Madju Pesat 

pagi didaerah pertjobaan rocket 
SEBUAH SENDJATA ATOM telah diledakkan dengan hasil 

    

jang ON 

perbekalan Dintad-Mang 

kini ada di Woom 
djata atom telah diled: 

i Rebo pagi 
Ea Woomera.” ai 

    

  

    

Laporan Penney itu selandjut 
nja mengatakan bahwa laporan? 
tentang hasil2 perledakan . tadi | 

. kini sedang dikumpulkan untuk 
diselidiki lebih landjut, dan per- | 

| demikian diumumkan oleh kementerian 
| malam Kemis. Duncan Sandys, menteri 
mM. pengumumannja 

Penney, pemimpin sardjana2 atom Inggris, jang 
telah diterima kabar sebagai berikut: ,,Sen 

ikan dengan hasil jang memuaskan pada 
didaerah pertjobaan jang terletak sebelah” Barat 

mengatakan bahwa 

da hari Rebo pagi itu telah djuga di 
umumkan oleh PM Australia, 
Gordon Menzies. 

Lord Cherwell mene- 
mui Eiseuhower. 

Dalam -pada- itu Lord Cherwell, 
ledakan besar jang kedua akan di penasehat pemerintah Inggris da 
adakan dengan segera.  Tinda- 
kan2 keamanan, jang sempurna, | 
telah diadakan, demikian laperan ! 
Penney.. Rangkaian ne ket : 

Woomera itu, talah rangkaian per 
tjobaan jang kedua diadakan oleh 
Inggris di Australia. Rangkaian 
pertjobaan Inggris, jg pertama, 
seperti diketahui telah diadakan | 
setahun jl. di kepulauan Monte- 
belio jang terletak dekat pantai 
Barat Laut Australia. Tatkala itu 
jani pada tg. 3 Oktober tahun jl. 
sendjata atom Inggris js pertama 
telah diledakkan di kapal fregat 
.Piym” jg berlabuh dikepulauan |. 
Montebello. 5 

perledakan kedua dalam. rangkai 
an pertjobaan di Woomera itu 

-menerangkan bahwa” dalam 

ilam soal2 mengenai atom, pada 
hari Rebo telah menemui presi- 

 A.S. Eisenhower di Washing 
: ton. 

Lord € herwell 
per 

temuannja dengan Eisenhower ia 
telah: membitjarakan kemadjuan 

“Kepada “pers 

dalam soal2 atom “jang tertjapai 
oleh Inggris dalam hari2 belaka 
ngan ini. Lord Cherwell kini ada 
di Washington dalam perdjalanan 
kembali ke Inggris setelah menga 
dakan kundjungan ke Australia. 
Dalam kundjungannja ke Gedung 
Putih Lord Cherwell telah diser 

t oleh duta-besar Inggris untuk 

  

san apa, Si er Makins. (Antara) Kini terdapat dugaan batwai .S., Sir Roger Makins. (Antara 

R.A 

| berakibat turunnja 

   Se-l 

perkara kedjahatan, 
ran rumah jang.« 

  

gi Sunarjo. 

Sjam surizal Di- 
“Ipertahankan 
Desakan .,Bekas Pedjo- 
ang Islam Indonesia” 

Djakarta 

MENDENGAR suara2 dari sego- 
longan ketjil rakjat jg menghendaki 
digantinja walikota Sjamsuridjal ka- 
rena menurut mereka  Sjamsuridjal 
tidak bisa. bertindak tegas sesuai de- 
ngan kepentingan rakjat, maka ko- 
misariat Bekas Pedjuang Islam Indo 
nesia kotabesar Djakarta Raya dgn. 
mengingat bahwa menurut pendapat 

B.P.LI. walikota Sjamsuridjal sudah 
memperlihatkan — hasil2 -kegiatannja 

ig baik dan berguna bagi kepenti- 
ngan rakjat terbanjak jg patuh pada 
hukum2 negara, termasuk para be- 
kas pedjuang, maka demi kesedjah- 

teraan rakjat terbanjak jg patuh pa- 
da hukum2 negara B.P.LI. memutus 
kan menuntut kepada pemerintah 
pusat agar bertindak bidjaksana dija- 
ngan memindahkan Sjamsuridjal da 
ri djabatannja jg sekarang sebagai 
walikota Djakarta Raya. Dikatakan 
oleh B.P.LI. bahwa mutasi2 jg da- 
pat .memperuntjing keadaan akan 

,gezag” peme- 
rintah. 

DJENDERAL MAJOR SIMA- 
TUPANG DAN LET. KOL. 
BACHROEN KE SUM. 

SELATAN. 

Perwira pers tentara dan terri- 
torium HH, kapten Djody mene- 
rangkan kepada PI. Aneta, bah- 
wa dalam beberapa hari ini akan 
tiba di Palembang djenderal ma- 
jor T.B. Simatupang bersama2 
dengan Jletnan kolonel Bachroen 
dari TT. IV Djawa Tengah. Djen 
deral major Simatupang terutama 
akan menindjau objek2 CTN dan 
transmigrasi — BRN didaerah2 
Lampong dan Bengkulu. 

Berapa lamanja kundjungan   ini belum diketahui. 

Sei | Kartosuwirjo Tak 
kan sebuah bom:zat-air. Dalam | 
pertjobaan di Woomera tak ada 
Oa “Amerika jang turut serta 
dalam penjelenggaraan, hanja 2 
buah pesawat pembom A.S. jang 
telah -dirobah men i laborato 
rium-terbang turut mengambil ba 
gian dalam pertjobaan perledakan | 

    

    

  

   

kz 
sebagai penindjau 

Djumlah perledakan atom | 

Perledakan di Woomera p ha- 

ri Rebo pagi itu ialah perl 
ke-43 pernah diumumkan oleh ne- 
gara2 serikat Barat sedjak pada tgl. 
16 Djuli 1945 AS: menjelenggara- 
kan perledakan atom ig pertama ai pat tinggal dikampung Tjipari, 

Alamogordo di negara bagian New 
Mexico. Hn Sa : 

Dari djumlah 41 perledakan atom: 
ig telah diadakan oleh A.S. 2 perle-| 

HS. 2 “lagi lh dakan telah. terdjadi di A.. 
di Diepang, 9 didaerah Pasifik dan 
perledakan2 jg lain dalam pertjoba- 

an2 dalam “wilajah “4.8. Sementara! 
itu Sovjet disamping rangkaian per-| 
tjobaan  baru2 ini dalam mana di 
adakan perledakan2 “atom ig djum- 
lahnja ig diumumkan, telah. menje- 
lenggarakan 5 perledakan atom. 

Perledakan atom di Woomera pa 

Ment. 1 

kiman 

   

  

     

  

   

     
     

   

     

   

  

Berusaha Hi 
sana Tegang I 

Pe 

  

KEMIS pagi Sekertaris Djen: 
deral dan Komisaris Umum $ 
kat Perusahaan Suratkabar te 
diterima oleh Menteri Keha 
man, perlu membitjarakan setjara 
politis surat Djaksa Agung kepa 
da PWI tentang ,,pembatasan ani 
wartawan oleh wartawan sendiri”. 

Oleh Sekertaris Djenderal 
Cikemukakan nendapat2 ter 
dari sudut politik, jang dz 
nimbulkan berbagai kesan dan 
anggapan2 jang saling bertenta- 
ngan, 3 gel 

Oleh karena bagian tehnik pem 
bitjaraan jang mengenai soal i 
tidak djadi bagian (kompetensi) 
SPS. maka perundingan . antara 
SPS dan Menteri Kehakiman itu 
melulu mengenai bagian2 politik 
nja. Menurut keterangan Sekerta 
ris Djenderal SPS kepada ,,Anta 
ra”, setelah agak Tama mengada 

        

kan pembitjaraan, Menteri Keha 
kiman menjanggupi akan berusa 
ha supaja. suasana jang tegang di 
kalangan pers itu, dapat reda 

| Ia.jakin sekali, 
IKartosuwirjo djalan damai itu sudah 
Itidak mungkin, karena smerurut pen- 

“Idirian Kartosuwirjo pemerintah RI. 

IP ini adalah ,,Belanda Hitam” dan di- 

“Isamakannja dirinja itu dengan Dipo- 

KJAI JUSUF TAUDJIRI 

hari Rabu siang telah diterima 

- berhubungan dengan 

Kjai Taudjiri menjatakan, bahwa 

ia mengenal baik Kartosuwirjo dan 

tahu benar akan djiwa dan tabiatnja. 
Dalam zaman kolonial Kartasuwirjo 

pernah mengadjak berontak — terha- 

|dap Belanda. Menurut kjai Taudjiri 

| Kartosuwirjo adalah orang jang Kke- 
tas kepala. Dalam partai dahulu di- 

zaman kolonial Kartosuwirjo senan- 
tiasa berusaha untuk mendjadi pe- 

mimpin. Djadi sungguhpun nanti bi- 
'lamana andai kata terbentuk suatu 
"negara Islam, dan djikalau ia tidak 

terpilih sebagai presiden, — Kartosu- 

memperoleh djabatan itu, - demikian 
Ikjai Taudjiri. 

»Belanda Hitam2” 
bahwa dengan 

negoro, jang telah tertipu oleh  Be- 

“Handa karena ia mau berunding de: 

ngan Belanda. Atas pertanjaan2 kjai 
“ Nusnf Taudjiri menjatakan pula, bah- 

Iwa Kartosuwirjo pada waktu ini ber 
ada didaerah Tjakrabuana-Gunung 

Galungggung-Malangbong. 

  

| Ia menambahkan pula, bahwa un- 

tuk memulihkan — keamanan  paaa 

waktu ini menurut pendapatnia, pet- 

Nulah pemerintah mengerahkan se- 

a |gala kekuatan sendjata dan djangan- 

lah bertindak tanggung2. 

: Perdjuangan Taudfiri, 

| Kjai Taudjiri kampungnja di 

| Tiipari. desa Tjitangtu, Wanara- 

Idja, kd. 15 km sebelah Barat Ga 

'rut. Ditempat kediamannja itu ia 
mempunjai pasukan "pagar desa 
jang dalam melawan  gerombol- 

'an2 membantu tentara. Pasukan- 

nja itu djuga diperlengkapi de- 
ngan sendjata2. 

| Pada tanggal 5 Agustus 1952 
kampungnja itu telah diserbu 
oleh kl. 1500 orang gerombolan 
Di: jang telah membakar — habis 
rumah2 dikampung itu,  ketjuali   kembali, 

Bata KK 

mesdjidnja. Jang mempertahan 

wirjo akan tetap memberontak untuk. 

Mungkin Berdamai 
la Anggap Pemerintah Indonesia Ada- 

| lah .,Belanda Hitams 
Dizaman Belanda Dulu Sudah Pernah Mengadjak 

: Berontak: Keterangan Kjai Taudjiri 

jang pernah bekerdja sama de- 

: ngan Kartosuwirjo selama 15 tahun dalam pergerakan PSII, mene 

| rangkan kepada pers, bahwa menurut kejakinannja, Kartosuwirjo 

| tidak ak: t diadiak damai. Kjai Jusuf Taudjiri, jang. bertem- 

Ba 15 km sebelah Barat Garat, pada 
oleh wakil P.M. L., mr. Wongso- 

| negoro digedung kabinct untuk membitjarakan segala sesuatu jang 

1 | pemulihan keamanan. 

kan kampung itu pada waktu itu, 
hanjalah pasukan “pagar desa” 
itulah. 

Wongsonegoro pudji. 
Sementara itu Wakil PM., mr. 

Wongsonegoro  menjatakan kepada 
kjai Jusuf Taudjiri, bahwa pemerin- 
tah sangat menghargai semangat 
rakjat disana. Ia menjatakan kesang- 
gupannja akan memberikan bantuan 
jang dapat diberikan oleh pemerin- 
tah. Segala sesuatu itu sangat diper- 
hatikan oleh pemerintah, demikian 
mr. Wongsonegoro. : 

| Dalam pada itu seorang dominee, 
jaitu Gerungan, baru2 ini telah da- 

| tang menghadap kepada wakil P.M. 
IL, mr. Wongsonegoro untuk me- 
minta idin kepadanja guna mengada- 
kan kontak dengan Kartosuwirjo. | 
Dominee Gerungan katanja sanggup 
menghadapi bahaja maut, untuk da- 
pat bertemu dengan  Kartosuwirjo 
itu. Ja akan mentjoba menginsjafkan 
Kartosuwirjo supaja kembali kepada 
penghidupan normal dan menghenti- 
kan aksinja. 

Ia berkeras hati akan menemui 
Kartosuwirjo untuk mengusahakan 
agar dia menghentikan pemberonta- 
kannja itu. Mr. Wongsonegoro' ter- 

hadap maksud dominee Gerungan 
ini tidak  mempunjai keberatan2. 
Tjuma dichawatirkannja, bahwa dji- 
wanja itu akan terantjam. (Pia). 

SEORANG PEMIMPIN terkemu- 

ka dari Partai Liberal Djepang pada 

hari Kemis kemaren menekankan 

perlunja Djepang mengadakan perse 

tudjuan kerdja-sama dilapangan teh 
nik dengan negara2 Asia-Tenggara. 

Yoshiteru Kogane anggauta dari Mu 
djelis Rendah, jig bari sadja tiba 
kembali dari perdjalanannja di ne- 
gara2 Asia Tenggara selama 2 bu- 
lan sebagai ketua missi fact find- 

ing” jang beranggautakan 5S orang, 
mengatakan, bahwa Djepang harus 
memperluas bantuan  tehniknja ke- 
pada negara2 Asia Tenggara, guna   

& 

  eU 5 Da Mela   

    

Djaksa Tinggi Perintahkan Hu 
— Berat Terhadap Kedjahatan2 

DIAKSA TINGGI Sunarjo dal 
menjatakan, bahwa ia telah mengeluarkan instruksi kepada para 
Djaksa supaja memadjukan tuntutan 2 jang berat terhadap segala 

litakukan dengan sengadja u 
dsb.nja. Instruksi tsb. dikeluarkan sebagai 
mengurangi angka kedjahatan, dan agar pihak2 
kutan dapat merasakan benar2 gandjaran sc 
an kedjahatan jang telah dilakukannja itu, di 

| propinsi Sumatera Utara 

|& Teritorium TI (Bukit 

   
8. 

  

  

      

TAHUN KE VIII No. 200. 

ana Dana 

  

    

Hukuman 

dalam keterangannja kepada pers 

, pembegalan, pembaka- 
is mtk. maksud? 'djakat,   

:  bersang- 
bagai akibat perbuat 
mikian Djaksa 1 ng 

Tentang adanja kabar dan desas- 
desus jang menjatakan adanja suatu 
golongan tertentu jang dengan se- 
ngadja telah menimbulkan  kebaka- 
ran2 dalam waktu achir2 ini dida-| 
lam kota Djakarta, oleh Djaksa 
Tinggi diterangkan, bahwa terhadap 
perbuatan membakar rumah jang 
ternjata dilakukan dengan sengadja | 

salah satu usaha untuk 

   

pada-hari Senen sore wakil Presiden 
menteri2 baru dari, partai PSIT ialah 

    
    
    
    
      
       
     
     
     
    
      
     

   Bertempat dirumah kediamannja didjalan 

menteri Pekerdjaan Umum dan menteri Dr. Lie Kiat Teng 
menteri kesehatan. Gambar dear kir 
Hatta, menteri Dr. Lie Kiat Teng dan menteri Mohammad Hasan. 

  
Merdeka Selatan Djakarta 

Mohammad Hatta telah melantik 
menteri Mohammad Hasan sebagai 

sebagai 

Mohammed i kekanan Wk. Pres. 

  

sebagai suatu perbuatan kedjahatan, 
sudah pasti akan diambil tindakan 
sekeras2nja. san 

Ditegaskan, bahwa terhadap-orang 
atau orang2 jang dengan sergadja 
melakukan — pembakaran rumah se- 
hingga menjebabkan  adania korban 
djiwa jang mati, maka terhadap pem 
bakar rumah itu dapat didjatuhi hu- 

kuman pendjara seumur hidup “atau 
20 tahun, sesuai dengan antjaman 

hukumannja, sedangkan terhadap: 
perbuatan pembakaran rumah jang 
lakukan dengan sengadja dan me-| 

njebabkan dideritanja kerugian har- 
ta-benda, — menurut: antjaman dapat | 
didjatuhi hukuman pendjara 12 atau 
15 tahun. 5 

sidang ini tampil kemuka utusan 

- berdaulat, mengapa Marokko, 
Djaksa Tinggi  Sunarjo. lebih 

djauh menerangkan, bahwa peris 
tiwa2 kebakaran jang atjapkali 
terdjadi dalam waktu2 achir2 ini 
di Djakarta, mendapat perhatian 
sepenuhnja dari Djaksa Tinggi 
ig. bersama dengan pihak kepoli- 
sian dil sedang giat melakukan 
pengusutan dan penjelidikan2. 

Dalam hubungan dengan ini da 
ri pihak kepolisian lebih djauh di' 
peroleh keterangan, bahwa ketju- 
ali 2 orang jang kini berada da-: : : AE : 
lam tahanan karena dituduh te-| Katanja selandjutnja: .,Kami 
lah melakukan pembakaran ru-| minta kepada pemerintah Peran 
mah2 dengan senjadja, belum tjis, kepada bangsa Perantjis jg 
adalagi lain2 orang jang ditang-| besar dan kepada rakjatnja, supa 
Kap. Sementara itu polisi terus ja men Ikkan. bahwa . djuga 
menaruh perhatiannja terhadap | mereka bersedia memikul — tang 
peristiwa2 kebakaran. Seperti,di- | gung djawab mereka. Kita harus 
ketahui, pada 2 orang jang ditang | membuktikan kepada rakjat2 di 
kap atas tuduhan seperti diatas, | seluruh dunia, bahwa kita dapat 
diketemukan surat-perintah  un- | mendorong evolusi jg berdjalan 
tuk melakukan pembakaran2 di- |setjara damai dan teratur dari 
kota Bogor, keduanja - termasuk , 
anggota2 gerombolan bersendjata 
berasal dari luar kota. (Antara) 

BANTUAN MILITER. 
Menurut pengumuman Koman 

do Tentara & Teritorium I (Kukit 
Barisan), pada tanggal 9/10 j.l. 
Panglima Tentara & Teritorium 
I (Bukit Barisan) telah menerima 
permintaan bantuan militer (mi- 
litaire  bijstand) dari. Gubernur 

berda- 
sarkan keputusan Presiden No. 
175 tahun 1952 tentang: .,Tjara 
Hubungan dan Kerdja-sama anta 
ra Pemerintah Sipil dan Angka- 
tan: Perang”. Panglima Tentara 

Barisan) 
menjetudjui/ memberikan 

tidak dapat menfjapai kedaulatan 
dalam waktu 5 tahun. 

Kalau rakjat Indonesia dan rak 
jat negara2 bekas djadjahan lain 
nja dapat memikul sendiri segala 
tanggung djawab kedaulatannja, 
mengapa rakjat Marokko harus 
dikatakan tidak dapat berbuat de 
mikian? demikian Dr. Abu Ha- 
nifah. 

   

   

    

  

Negara? Ne- 
tral Ikut 

Dalam Konperensi Poli- 
tik Korea 

SEBUAH sumber Barat berke 
dudukan tinggi hari Rebo menja 
takan bahwa A.S. bersedia untuk 
mengatakan kepada fihak Tiong 
kok-Korea Utara bahwa negara2 
netral dapat ikut serta dalam 
Konperensi Politik mengenai ma 
salah Korea djika ternjata bahwa 
Konperensi tsb. dapat memper- 

telah oleh kemadjuan2. Lebih djauh 
permintaan bantuan militer terse | sumber tsb. mengatakan bahwa 
but. Demikian pengumuman iu. Konmperensi Politik tsb. dapat 

IE ENAK memperoleh kemadjuan untuk 
menjelesaikan masalah Korea dji 
ka mendapat pertolongan - dari 
sebuah perantara netral. Dagang In- 

donesia - RRT 
Delegasi Asmaun Berang- 
kat Untuk Berunding 

"Dah dalam keadaan “sematjam: itu, 
Konperensi dapat mengundang India 
atau beberapa negara netral lainnja 
untuk mendjadi perantara. ” Menge- 
nai sikap Rhee, dinjatakan oleh sum 

Hi ber tsb., hendaknja Rhee dibuat se- 
HARI Kemis kemaren telah tudju.” Demikian  diwartakan oleh 

berangkat dari Kemajoran delega . puri en 
si Asmaun menudju ke Australia, Pan "3 PN na DA ma 
untuk selandjutnja mengundjungi Luh 
Pilipina, RRT dan Djepang. Ma 
sud perdjalanan delegasi perdaga 
ngan ini ialah untuk merunding 
kan perhubungan perdagangan 
antara Indonesia dan negara2 ber 

|sangkutan itu. Perdjalanan ini di 

  
  

SEKITAR KONPERENSI 
5-BESAR. 

“Wakil perdana menteri Peran 
|duga akan memakan waktu Lk. | tjis, Paul Reynaud, dalam sidang 
50 hari. kabinet pada hari Rabu mengula 

Delegasi tsb diketuai oleh Mr. ngi lagi permintaannja, supaja di 
R.A. Asmaun, Kepala Direktorat adakan konperensi 5-Besar, ter 
Hubungan Ekonomi Luar Negeri da 
ri Kementerian Perekonomian dgn. 
gelar Duta Besar Luar. Biasa dan 

masuk RRT, demikian kalangan 
politik di Paris mengatakan. Se- 
bagai djawaban menteri luar ne 

  

Indonesia Bela Maroko 
Abu Hanifah Mengetjam Putusan 

Amerika Dengan Keras 
PANITIA POLITIK Madjels Umum PBB pada hari Rebo 

melandjutkan perdebatannia mengenai masalah Marokko. Dalam 

mendesak supaja sidang menerima baik 6 
Asia/Arab jang menentukan batas waktu bagi kemerdekaan Ma 
rokko. Dr. Abu Hanifah menjatakan, bhw. kalau Indonesia dalam 
waktu 4 tahun dari status negara djadjahan dalam arti kata jang 
sebenarnja dapat berkembang mendjadi negara jang merdeka dan 

sebagai suatu negara jang tidak 

pernah melepaskan statysnja sebagai negara berdaulat, dikatakan 

bata. mengenai masalah ini, sedang 

berkuasa penuh. Anggauta?nja terdi 

ri dari Ferdy Salim (Kem. Luar Ne 
geri), A.D. Pattiradjawane (KPUI), 
Sunardjo Atmodipurwo (Kem. Per- 
tanian), M. Tabrani (wakil dunia pe 

dagang) dan Saroso Harsono  (ang- 
gauta DPR). Di Australia akan: di 
tambah dengan Achmad Ponsen Dg. 
Pasanre dari Kedutaan Besar R.I. 
di Melbourne, sebagai anggauta de- 
mikian djuga di Tokyo dengan 
Adam Basori dari Konsulat Djende- 
ral R.L, sedang Mr. Indra Kusuma, 
direktur Bank Indonesia jg sedang 
ada di Tokyo, akan 
kan diri pada delegasi ini sebagai 
anggauta penasehat. (Antara). 

  
Ekonomi 

mentjiptakan hubungan2  persatida- 
raan dengan mereka. 

Kogane, jg merupakan orang ke- 
2 dari Partai Liberal,  selandjutnja 
mengatakan, bahwa pada umumnja 
sikap rakjat negara2 jg dikundjungi- 
nja terhadap Djepang adalah baik. 
Nepara2 jg telah didatangi missinja 
jalah: Formosa, Hongkong, Singapu 
ra, Indonesia, G, Pakistan, In- 

dia, Burma daf Nun Rdudaja   
  

menggabung- 

      

  

nKam. Batavaoseh Gama 
yan Kunstan sn Wetansehamaan 

geri George Bidault menjatakan, 
bahwa tindakan jang tergesa2 
untuk pertemuan  sematjam itu 
belum tepat waktunja, 

i 

Sir Winston Churcbill jang di 
katakan karena dapat ,,memobili 
sasikan bahasa Inggris” dalam pe 
rang dunia jbl. diwartakan telah 
ditetapkan untuk menerima ha 

|diah Nobel bagi  Kesusastraan. 
|Karena ini ia akan menerima 
uang sedjumlah $30.000. Penje 
rahan hadiah ini akan dilakukan 
pada tgl. 10 Desember jad. oleh 

Indonesia, Dr. Abu Hanifah, jg 
rentjana resolusi blok 

dan kemerdekaannja jang penuh 

daerah2 jang masih belum merde 
ka kearah kedaulatan dan kemer 
dekaan dan bahwa kita dapat 
mentjapai tudjuan ini tanpa per 
tumpahan darah, pengrusakan 
dan kebentjian. 

Indonesia bela Marokko. 

“Selandjutnja Abu Hanifah dengan 
pandjang lebar mengemukakan kom 
petensi madjelis untuk mempersoal- 
kan masalah Marokko itu. Ia me- 

njatakan sangat menjesali tidak ha- 
dirnja delegasi Perantjis pada perde 

delegasi Perantjis itu seharusnja da- 

pat menghilangkan  ke-ragu2an. jg 
tak ternjatakan terhadap kemauan 
baiknja untuk menjelesaikan masa- 
lah Marokko itu dengan tjara perun 
dingan jg. damai atas dasar good- 
will, saling mempertjajai dan meng- 

hormat. Abu Hanifah djuga menge 
tiam dengan kerasnja sikap Ameri- 

ka Serikat jg dalam bulan Agustus 
Ig lalu telah memberikan suara me- 
nolak terhadap pemasukan masalah 

Marokko itu dalam agenda Dewan 
Keamanan. Kita terpaksa harus me 
ngambil kesimpulan, demikian Abu 
Hanifah, bahwa beberapa negara be 
sar hendak mengorbankan hak? da- 
sar kemanusiaan untuk kepentingan 
apa jg slinamakan kesatuan Barat, 
untuk kepentingan Nato, untuk ke- 
pentingan strategi perang dingin dan 

kepentingan diri sendiri. 

Delegasi Indonesia dengan demi- 

kian hanja merasa bahwa, apabila 
sesuatu negara besar lain mendudu- 

ki Marokko dan menindas rakjatnja, 
banjak delegasi “disini jg walaupun 
berbeda2  pendiriannja sekarang, 
akan dengan mudahnja melihat si- 
tuasi di Afrika-Utara itu sebagai | 
suatu antjaman langsung “terhadup 
perdamaian dan keamanan interna- 

sional. Kita terpaksa lagi berkesim- 
pulan, bahwa selama. tiada apa ig di 
namakan antjaman komunis atau 
pertumpahan darah dan penghantju- 
ran atau semuanja itu, madjelis ini 
tidak mau mengutik akan. tanggung- 
djawab-bersamanja. Ketidurannja 
dan atjuh tak atjuhnja itu baru me 
rasa terganggu dan tergerak apabila 
Marokko dan Perantjis terlibat da- 
lam bentrokkan sebagai halnja di In 

do-China. 

“Demikian Abu Hanifah, menurut 
A.F.P. (Antara). 

Indonesia, Sovjet dan 
Mexico menjokong. 

Dalam sidang Panitia Politik 
PBB ini, delegasi” Indonesia, 
Sovjet Uni dan Mexico pada hari 
Rebo dengan tegas mendesak 
agar PBB turut tjampur dalam 

ngan tersebut. 

Berita lebih landjut  menjata- 
kan, bahwa pada malam Kemis 
sedjumlah 200 orang ' pemuda 
pro-italia telah menjerang kantor 
missi perdagangan Yugoslavia di 
Trieste dan mengangkut semua 
alat2 rumah kedjalan raja dan 
kemudian merusak barang? tsb., 
sebelum fihak polisi membubar- 
kan demonstrasi itu. Mengenai 
bentrokan didjaian raja — Brawl 
lebih landjut: UP mewartakan, 
bahwa golongan jang pro-ltalia 
pada waktu itu menjerang suatu 
pertemuan jang sedang dilakukan 
oleh ..golongan merdeka” tsb. 
Demikian UP. 

Andjuran W. Wyat. 
Sementara itu AFP wartakan dari 

London, bahwa bekas wakil menteri 
angkatan darat dalam pemerintah 
Buruh Inggris, Woodrom Wyatt, pa 
da hari Rebo mengatakan, bahwa 
putusan “untuk menarik diri “dari 
Trieste harus dihapuskan, dengan 
segera, karena djika tidak, dunia 
akan mengalami peperangan lagi. 
Wsyatt menambahkan, supaja mente 

ri.luar negeri Anthony Eden men- 
djelaskan hal itu kepada " menteri 
luar negeri A.S. John Foster Dulles. 

Yugoslavia tak akan 
ikut serta. 

Seterusnja diwartakan, bahwa 
Yugoslavia tak akan ikut serta 
dalam perdebatan dalam Dewan 
Keamanan PBB mengenai masa- 
lah  Trieste, demikian sumber 
Yugoslavia jg berwadjib di New 
York. mengatakan pada -hari 

  

PRESIDEN J. TITO 

Rebo. Seperti telah dikabarkan, 
pada hari Kemis perdebatan tsb. 
akan dimulai, “atas permintaan 
Sovjet Uni. jang minta kepada 
Dewan Keamanan supaja me- 
ngangkat seorang Gubernur utk. 
zone A Trieste berdasarkan Per 
djandjian Perdamaian Italia. 

Sikap Inggeris tak berubah 
Sementara itu seorang djuru 

bitjara kementerian luar negeri 
Inggris mengatakan pada hari 
Rebo, bahwa sekalipun terdapat 
perkembangan? diplomatik baru- 
baru ini, sikap Inggris dalam 
menghadapi masalah Trieste tak 
berubah.  Dikatakannja, bahwa 
Inggris masih tetap menganggap 
baik putusan Inggris-A.S. tertang 
gal 8 Oktober jg lalu, tetapi be- 
lum lagi ditetapkan tanggal pena 
rikan kembali pasukan2 Inggris- 
'A.S. dari zone A. 

Dinjatakan pula, bahwa daerah 
tsb. akan tetap merupakan bagian 
dari wilajah Trieste dibawah pe 
merintahan Italia. 

Sjarat2 jang dimadju 
ekan Italia, 

Dari Roma diwartakan, bahwa 
dalam keterangan jang diberikan   pada hari Rebo, perdana menteri 
Italia, Guiseppe Pella, menjata- 
kan, bahwa Italia bersedia ikut 
serta dalam konperensi 4-negara 
dengan sjarat, bahwa konverensi 
itu mempunjai dasar persamaan 
dengan Yugoslavia. Tentang sja- 
rat ini diterangkan lebih landjut, 
bahwa konperensi itu harus ditu 
djukan guna pelaksanaan putu- 
san Inggris-A.S. untuk mengoper   masalah ini sedjauh mungkin se- 

Suar dengan kemampuannja. Me 
ngenai sikap Mexico ini, diwarta 
kan bahwa delegasinja menjata- 
kan menjokong resolusi negara? 
Asia-Afrika, meskipun mereka 
akan bersikap blangko dalam pe 
mungutan suara. 

Sebagai diketahui, resolusi ne 
gara2 Asia-Afrika ini mengandjur 
kan diambilnja langkah? jg perlu 
agar rakjat Marokko dalam lima 
tahun dapat melaksanakan hak2 
kedaulatannja jang penuh dan 
memiliki kemerdekaan — nasional 
jang penuh.   Radja Gustav dari Swedia, 

—... Negara? Asia Tidak Takut Lagi Agresi 
Djepang 
Menurut  pendapatnja, 

takut dari negara2 Asia 
terhadap agressi ekonomi 
dapat ditiadakan, djika — negaranja 
memperluas  kerdja-sama ekonomi 
dengan melalui organisasi2 dunia sc 
perti FCAPE dan FAO: Tetapi di 
samping. itu Djepang harus menga- 
dakan pakt2 bantuan tehnik dengan 
negara2 Asia Tengara. Kogare me. 
njatakan seternsnja, bahwa di New 

lah membitjarakan soal2 

perasaan 
Tenggara 

Djepang 

    

  

Demikian AFP. (Antara) 

ig bertalian dengan kerdja-sama teh 
nik, ig akan meliputi latihan tehni- 
si2 India oleh para ahli Djepang. 
Dikatakannja, bahwa Burma dan In 

| Gonesia ingin sekali membuka hubu 

ngan2 ig normal dengan  Djepang. 

Dan ini akan dapat dilaksanakan, 
diika Djepang mempertimbangkan 
sepemuhnja keinginan2 mereka me- 

ngenai pembajaran kerugian perang 
dan pakt perdamaian bilateral. Ten- 

tang perdjalanan menteri luar nege- 
ri Okazaki ke Pilipina, Indonesia 
dan Burma, Kogane tak bersedia 
memberikan komentarnja. 

kan zone A dari wilajah bebas 

    

   

  

2000 Lawan 1000 
Demonstran2 ,Golongan Merdeka” Ben- 
trok Melawan Oravg2 Je Pro Itaha 
Trieste Benih Perang Dunia III — Peringatan 

Woodrom Wyat 

2.600 ORANG kaum demonstran, jang menamakan diri ,.solo 
ngan merdeka” pada hari Rebo telah bentrokan 
orang demonstran jang pro-Italiadidjalan raja Brawi, 
Garibaldi. Beberapa orang telah mendapat luka2 dan fibak polisi 
datang tjampur tangan untuk membubarkan demonstrasi2 itu. Pe 
merintah militer Trieste sebagai mana dikabarkan telah 
luarkan larangan2. untuk mengadakan demonstrasi, parade 

rapat2 umum, tetapi kaum demonstran tak mengindahkan 

1.009 
Piazza 

dengan 
di 

menge- 
dan 

jara- 

Bom pai 

Rapat : 
Memrotes Pemerintah 
Syria Jg Pro Perantjis 

BEBERAPA orang telah men 
dapat luka-luka, diantaranja Ka- 
mal Jombtlatt, ketua Partai Sosia 
lis Progressif, dalam suatu rapat 
di Beirut untuk memprotes sikap 
pemerintah Syria terhadap masa 
lah Marokko jang dianggap memi 
hak Perantjis. Jomblatt mendapat 
luka2 dikepalanja karena petja- 
han sebuah bom dan sebuah 
perjelidikan kini sedang dilaku- 
kan untuk menemukan siapa jang 
mendjadi penjerang. Orang men 
fuga bahwa serangan itu terdjadi 
ketika" seorang delegasi dari Par 
tai Kerakjatan Syria, Abdallah 
&oboressi, berpedato dan dengan 
tegas menjerang  pemerintahnja. 
Berkenaan dengan kedjadian itu 
rapat dengan segera ditunda. De 
mikian AFP. (Antara) 

Akademi Teh- 
nik Di Jogja 
Akan Dibuka Mulai Be- 

suk 1 Djanuari J.a.d. 

TANGGAL 1 Djanuari tahun 
depan di Jogja akan dibuka se- 
buah akademi tehnik sebagai tem 
pat melandjutkan peladjaran bagi 
bekas peladjar Sekolah Tehnik 

  

M
t
 

ea 
si 

    

N
A
N
 

R
N
 

# 
4 

a
a
 

oi
 

ve 
a
k
a
 

3 1 

£ 

  

Menengah jang berasal dari “Se “aa 
kolah Tehnik. Akademi Tehnik 
Nasional Republik Indonesia ini 
didirikan oleh sebuah Jajasan jg. 
chusus memikirkan soal akademi 
ni, dan pendiriannja dipelopori 
oleh Vaksentral Teknisi Indone- 
sia. Dalam hubungan pendidikan 
tehnik ini disebut2 antara lain 
nama2 Ir. Hudioro Sontoyudo 
(Djakarta), Ir. Soemono  (Ban- 
dung), Ir. Tjokronolo (Bandung), 
K. R. T. Soegijono Josodiningrat 
(Jogja) dan Mantoro Tirtonegoro 
(Djakarta). 
: Soegijono Josodiningrat, ketua ja- 
jasan itu menerangkan pada PI Ane 

ta bahwa persiapan2 berdirinja seko 
lah jg bertingkat akademis ini seka 
rang sedang berlangsung dan di ha- 
rap pada pertengahan Nopember jg 
akan datang sudah bisa dimulai de- 
ngan pendaftaran tjalon siswa. 

la mengatakan bahwa jg mendo- 
rong para pengambil. initiatif untuk 
mendirikan akademi ini ialah kenja 
taan jg mereka lihat jaitu bahwa pa 
da wakta ini Indonesia sebagai ne- 
gara muda hanja bisa menghasilkan 
5 orang insinjur tiap tahunnja. Kea- 
daan ini tidak bisa lebih lama diper 
tanggung-djawabkan. Didorong oleh 
kenjataan ini para pendiri melahir- 
kan jajasan Akademi Tehnikesmasio- 
nal R.L, jajasan mana akan melahir 
kan, menjelenggarakan dan memeli 
hara akademi tehnik tsb. Sesuai dgn 
faktor2 jg mendorong berdirinja aka 
demi tsb, maka dalam tiap tahunnja 
harus bisa dihasilkan insinjur2 teh- 
niciens sebagai halnja akademi2 se- 
matjam ini jg terdapat di Djerman, 

Perantjis dan Djepang. Adapun plan 
ning jg pokok adalah untuk meluk 
sanakan tuntutan ',lebensraum  des- 
sa. 

Achirnja Josodiningrat menerang- 
kan, bahwa akademi ini tidak menu 
tup kemungkinan bagi para tehnisi 

| diluar Jogja — jg karena dinasnja 
tidak memungkinkan ia pindah ke 
Jogia — guna mengikuti kuliah2 jg 
diadakan, jaitu dengan djalan kuliah 
tertulis. Ketjuali itu akademi ini dja 
ga akan menerima mahasiswa2 .pe- 
rintah-beladjar (studicopdracht) dari 
kementerian2. 

  

Trieste kepada Italia, atau pembi 
tjaraan  penjingkiran  pasukan2 
Yugoslavia dari zone B. Dalam 
pada itu dinjatakan pula oleh 
Pella, bahwa dalam  konperensi 
tsb. Italia akan mengemukakan 
lagi masalah plebisit dari seluruh 
wilajah bebas Trieste. 

Turki turut memper- 
hatikan? 

Sementara itu, kantor berita Yugo 
slavia ,,Tanjug” dalam. siarannja jg 
dapat ditangkap di Paris pada hari 
Rebo menjatakan, bahwa dutabesar 
Turki di Belgrado, Agas Akel, atas 
permintaannja sendiri pada hari itu 
telah mengadakan pembitjaraan dgn 
wakil menteri luar negeri  Yugosla 
via, Ales Bebler. Menurut dugaan, 
mereka telah membitjarakan masa- 
alah Trieste. Pada - hari Rebo itu, 
Bebler telah mengadakan  perundi- 
ngan2 pula dengan duta2 besar Pe- 

Kalau Ne- 
mang Tjinta 
Kemanakan Kaisar Ka- 
win Dgn Anak Tukang 

Tjukur 
Marguise Michiko Thu- 

kasa, seorang puteri kema 
nakan jang djauh dari Kai 
sar  Hirokito,  diwartakan 
akan kawin dengan seorang 
sersam udara Amerika Seri 
kat dalam pertengahan bu- 
lan Nopember « jad, jang 
bernama Peter Destefano. 
Diwartakan Thukasa kete- 
mu dengan Destefano da 
lam suatu peladjaran baha 

  

  

UDJIAN UNIVERSITER, 
Telah lulus udjian untuk Insi 

njur Kimia di Delft Ng Tet Soei. 
Selandjutnja dengan proefschrift 
“Methods of comparative  philo 
sophy” di Leiden telah  mentja 
pai gelar sardjana dalam kesusas 
teraan dan filsafat  Kwee Swan 

rantjis dan Djerman Barat. tentang sa Inggris, dimana ia me- 
masaalah Trieste. (Antara—AFP). ngadjar. Ibu Thukusa ada 

Maut ng | lah kemanakan  Hirohito, 
| kaisar Djepang. Bersama 

itu didapat pernjataan 
ngadilan bangsawan — jang 
tidak mengakui  “Thukusa 
sebagai scorang jang berda 
rah bangsawan, Menurut 
warta2, Destefano adalah 
Seorang anak tukang  tja- 
kur. Demikian AFP, 

pe 

  

    (Antara—UP), Liat,       

Lani 
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“81 jbl, beberapa Te 

“ 

Gerakan Banteng Meluas 
Lagi Beberapa Sarang Grombolan 

.Digempur 
UNTUK MENGETAHUI dari dekat tentang gerakkan ,,Ban- 

teng Raiders” dalam membasmi gerombolan2, pada hari Rebo pa- 
wan di Semarang telah menudju ke Tegal 

dengan Kapt. Harsono, djurubitjara dari Terr. IV. 

ri fihak Biro Penerangan dic keterangan sbb.: Pada tgl. 8 
. Oktober jbl. beberapa regu dari Bn. 433 berada dalam hinderlaag 
didesa pendowo dan Kedawung jang achirnja daerah tadi 

kembali. Djuga 3 angg. Peleton I dari Bn. 438 

  

      

mendjadi aman 

  

beserta 10 orang angg. OPR berada dalam hinderlaag didesa Pon 
tjol dan Tjikari jang pada waktu hampir tengah malam mendjadi      

Selandjutnja diketahui pula gerom 
bolan bersendjata 'ang kekuatannya | 
60 orang menudju ke Karangtengah 
dibawah pimpinannja Tobing, se- 
dangkan 15 orang gerombolan lain 
nja melalui desa Ganggarok menu- 
dju ke Pasirpandjang. Gerombolan | 
ini menganiaja seorang — penduduk 
bernama Sudarso. Di Kaligunung 
pun ada gerombolan jang belum di 
ketahui kekuatannja. Lain gerombo 

      

  

GELAR IL 

NO WOMAN. 

Kawan Sir-pong S. dari Pendrikan 

tanja: .,Pong, Pong, itu Ihoo, apa 
artinja advertensi: No Woman Loves 
A Weakling. Apa kalau kita tak ku- 

lan lagi menudju dari djurusan Pe Wat mengangkat montor  kaja itu 

ai ke ang Tapak. Ketika Norbert Shemansky, kita lalu di- 
1!2 regu gabungan OPR dibawah Giotak wanita? s 
pimpinan Sers. Sumirat berpatroli | Sir-pong tjukup kasi komentar: 

Sdr. S. tak perlu chawatir di-boikot 
wanita. Kalau tjuma ngangkat mon- 

.tor sadja sih tjukup banjak jang bisa. 
Apa lagi ngangkat bawa kabur mo- 
bil dinas of mobil prioritet. ' Tapi 
Sir-pong berkejakinan, bahwa wanita 
jang utama, tidak nanti bisa tjinta 
sama lelaki? jang demikian itu. 

Dan kalau saudara toh sudah ko- 

dengan mengambil route desa2 Ka- 
wungaten, Tjilemba, Tegalanjar, se- 
tibanja di Tjilemba, terdjadilah vuur- 
contact dengan gerombolan jang ke 
kuatannja 1 peleton bersendjata 307c 
selama 15 menit. Dengan gempuran 
mortir 2 kali, gerombolan tadi mun 
dur ke djurusan G. Sutaraga dengan 
meninggalkan 2 orang mati. 

met memang didjauhi wanita, itu 

Dua regu gabungan OPR dibawah barangkali sadja: ,,No  Weakling 
PEMAI Kopr. Gatu dari Ka- loyas: AA: Woman” “Ja: tom AS 

wungaten dengan  bersendjata api : 
menudju ke Bodjong dan kemudian 
mengadakan vuurcontact dengan ge: .. 
rombolan jang kekuatannja Ik. 1 re | (6.- On 
gu. Vuurcontact jang terdjadi selama | 

hingga 

a
a
 
K
U
 

, contact dengan 5 orang geromboian 

“djaja. Ketika peleton 3“dari Bn 445 

"melarikan diri ke djurusan Igir Gan 

1 djam mengakibatkan gerombolan | 
melarikan diri ke djurusan Sawa- ! 

-—— 

ngan. Korban di fihak kita tidak aday — 
sedang dari fihak gerombolan belum | 
diketahui. Lain gerombolan jang ter 
diri Ik. 25 orang telah merampas.mi 
lik penduduk didesa Brebeg jang ke 
mudian menudju ke Utara. Ketika ge 
rombolan Jainnja menudju ke desa 

Bodjong, terdjadilah vuurcontact de 
ngan hinderlaag pasukan kita, hing 
ga mereka melarikan diri ke Bawa- 
ngan, tetapi terus dikedjar oleh pasu '! 
kan kita. 

Peleton gabungan jang terdiri dari 
Perintis, BODM dan CPM Tegal te 
lah mengadakan penggerebegan dide 
sa Sumingkir, dimana terdjadi vuur 

selama 15 menit. 4 orang gerombo- 
lan dapat dibinasakan, diantaranja 
terdapat Sulamhadi Kmd. Komande- 
men. Tjamat Talang dapat ditawan 
dam 1 putjuk sten serta beberapa do 
kumen dapat dirampas. 

Gerakan Banteng telah diiandjut- 
kan pula pada tgl. 9 Oktober. Pada 
waktu hampir tengah malam teiah 
diketahui sedjumlah gerombolan mc 
nudju kedesa Tanggeran dan memu | 
suki beberapa rumah penduduk. Se 
orang Polisi desa tadi dianiaja. Ke 
mudian mereka menudju ke Watu- 

dan OPR dibawah pimpinan Kopr. 
Sampir berfyitroli didesa Klepuke- 
rep, pada djam 10 malam telah kem 
bali dengan menangkap seorang jg 
ditjurigai. Selandjutnja pada tgl. 10 
Okt. pun diadakan patroli2 ke djuru 
san2 Karangasem, — Tjurugduwur, 
Kertasaba dan Dukuh Tengah. Se 
sampainja di Dukuh Tengah rerdja 
di vuugcontact dengan gerombolan 
selama 15 menit. Gerombolan terde 
sak demikian rupa sehingga mereka 

du.Selainnja itu pun diadakan pem 
bersihan2 didesa Watudjaja, dimana 
gerombolan jang mengetahui segera 
lari tunggang langgang ke dalam hu 
tan. Selandjutnja pada tgl 11 Okt ai 
ketahui sedjumlah 60 gerombolan 
bersendjata lengkap menudju ke Bo 
djong dengan melalui desa Legog. 
Pasukan2 dari Bn. 438 segera meng 
adakan pengedjaran jang hasilnja be 

: pada malam itu djuga 

TARIK PADJAK GELAP 
Telah beberapa malam ini diluar 

Pasar Malam terdengar berita? ien- 
tang perbuatannja seorang jang me- 

ngaku angg. ex T.P., dari asrama 
Barusari 25, jang dapat dikatakan 
menodai nama ex T.P. Tindakannja 
a.l. menarik padjak pendjualan ter- 
hadap bakul2 ketjil/besar dengan 
memakai kartjis jang tidak sjah, mi- 
salnja kartjis pasar malam amal, 
kartjis sepakbola dsb.nja dan semua 
itu diluar tahunja panitya P. M. 
Amal dan Kotapradja. Berhubung 
dengan itu, maka pada tgl. 14 Okt. 
ib.l, kira2 djam 21.00 telah ditang- 
kap seorang bernama A.D. jang di- 
tuduh melakukan perbuatan tadi. Se-. 
telah didesak demikian rupa, achir- 
nja ia mengaku terus terang perbua- 

tannja dan untuk membereskan soal 
tadi dengan disaksikan oleh panitya 

pasar malam dengan diberi bukti2 
jang kuat, orang tadi diberi ,.pela- 
djaran” begitu rupa hingga achirnja 

dikirim xe 
Rumah Sakit. Tindakan tsb. menun- 
djukkan zelfcorrectie diantara kala- 
ngan ex T.P. 

BEKERDJA KEMBALI - 
Setjara singkat pada -hari Rebo 

jbl. telah dikabarkan mengenai soal 
perselisihan jang terdjadi antara 
SBKB dan Perusahaan Bis ,, Adam”, 
dimana putusan dari P4 Pusat di- 
nanti-nantikan. 'Ternjata soal perse- 
lisihan tadi jang dapat dikata telah 
mentjapai djalan buntu telah dapat 
diatasi oleh P4 Daerah jang dalam 
pertemuannja antara kedua belah fi- 
hak pada tgi. 14 Oktober jbl. dapat 
menjelesaikan soal tsb. : ' 
Buruh mentjabut aksi pemogokan- 

nja pada tgl. 14 Okt. jang dimulai 
pada tgl. 3 Sept. jbl. sedang madji-| 
kan mentjabut tindakannja lock out 
pada tgl. 14 Okt. dan membuka kem 
bali perusahaannja. 

Dengan adanja persetudjuan 
maka mulai hari Kemis ini, N.V. 
Adam telah mendjalankan bis2nja 
lagi diseluruh djurusan jang ada pa- 
danja. 

tadi, 

    

tahui hari Kemis. Perhatian Sovjet 

tjaraan dalam si 

“Akan tetapi tindakan Rusia ini 
mungkin sekali nkugnasikan 
penjelesaian diluar dewan ke- 
'amanan PBB, dengan mana ne- 

gara2 barat bukan sadja bisa 
memperoleh kembali prestisenja 
jang sudah berkurang di Yugu- 

slavia akan tetapi djuga bisa 
memperoleh sokongan jang baru 

dinegara2 Balkan, kata kala- 
ngan2 tadi. 5 
Pemimpin2 Yugoslavia telah 

berusaha sekuat tenaga untuk 
tidak menjeret Rusia dalam pei- 
sengketaan itu, dan masih ber- 
sedia kerdjasama dengan nega- 
ra2 Barat dan mentjegah adanja 
kerapatan dengan Rusia, kata 

kalangan2 itu selandjutnja. 
Pemimpin2 itu masih mengha- 

rapkan bahwa negara2 barat 
dapat dibudjuk  supaja menam- 
bah keputusan mereka mengenai 
Triesta sebelum hubungan men- 
djadi demikian  tegangnja se- 

tidak bisa diperbaiki 

kembali dan intervensi Rusia jg. 
tidak diharapkan itu mungkin 

ha untuk mentjapai tudjuan ini. 
Diwaktu2 jang sudah2 Yugo- 

slavia dengan tegas telah me- 
njatakan, bahwa Yugoslavia ti: 
dak akan menjatakan kebera- 
tan2nja untuk membiarkan Italia 
menduduki kota Triesta dar. 
mungkin pula seluruh zone A, 
djikalau hal ini bisa ,ditjapai de- 
ngan tjara jang terhormat bagi 
Yugoslavia dengan ,adanja dja- 
minan2 dari Italia jang selajak- 
nja. 

Djikalau2 negara2 barat ber- 
tindak dengan tjepat untuk 
mengadakan djaminan2 demikian 
itu, kalangan itu mengatakan. 
negara2 barat bukan sadja bisa 
mendapatkan kerdjasama kem- 
bali berdasarkan persahabatan 

di Yugoslavia jang didapatnja 
diwaktu jang lampau, akan te- 
tapi djuga akan berhasil mentja- 
pai hal2 jang lebih daripada itu. 

' Sementara itu ketegangan ma- 
kin mendjadi dalam pertikaian 
dengan Italia, jang hendak di- 
serahi daerah Triesta itu. Kantor 
berita resmi Tanjug hari Kemis 
'katakan, bahwa dua pasukan 
bersend'iata Italia Rebo malam 

telah bergerak menudju keper- 
batasan zone A dari dusun? 
Selca dan Doberdo didaerah Go- 

rica. | Tanjug “katakan, ,hahwe 
Pasukan? ini bergerak hingga 
ke-garis demiliterisasi. Yugosla- 
via telah mengantjam hendak 

menggerakkan pasukan2nja ke- 
daerah zone A djikalau Itali» 
mengirimkan pasukan2nja ke- 
daerah itu didalam rangka ke- 
putusan2 Inggeris-Amerika jang 
memberikan kuasa Kepada Italia 
untuk - menguasai daerah itu. 

(UP). 

PENDAFTARAN UDJIAN GU 
RU AGAMA SEKOLAI 

NEGERI.     lum diketahui. 

. DARMAWISATA  VICTORIA 
A5 CLUB. 

TJOTJOKAN KARTIJIS P:M. Pada tgl. 18 Oktober j.a.d. para 
Tjotjokan nomer kartjis Pasar Ma ! pemilik sepeda kumbang ',,Victoria” 

lam Semarang jg mendapat hadiah di Semarang akan mengadakan dar- 
pada tgl. 13 Okt. 1953 dari hadiah | mawisata ke Bandungan untuk mem 
No. 1 — 10 sbb.: 14173, 13076, bentuk suatu perkumpulan - dalam 
10287, 13192, 12920, 14026, 12358, lingkungan tadi. Menurut keterangan 

  
" tjalonan Panitya Pemilihan Umum 

  

12168, 14563, 14886. 
— 

PARKINDO DAN KATHOLIK 
MENGHADAP WALIKOTA 
Berkenaan dng soal pentjalonan 

Panitya Pemilihan Umum “Kota Be- 
sar Semarang jang dikabarkan, le- 
bih djauh didapat keterangan, bah- 
wa pada hari Kemis siang, wakil2 
dari Parkindo dan Partai Katholik 
(sdr2 Soenjono, Djais dan Pudjoat- 
moko) telah menghadap pada Wali 
Kota Semarang jg maksudnja mem- 
beri pendjelasan mengenai soal pen- 

jang seperti diketahui, kedua partai 
tadi tidak mendapat suara terbanjak. 
Tetapi sekalipun demikian, andjuran 
dari Bapak Wali Kota untuk meng- 
adjukan tjalon partaj telah dilaksana 
kan. Dalam pertjakapan setjara kilat 
dengan wartawan kita, sdr. Pudjoa' 
moko menjatakan terdapatnja under 
standing jang baik dengan Wali Kc 
ta Semarang tentang maksud2 jang 
diadjukan tadi. Lebih djauh dari ka 
langan jang berdekatan didapat ka- 
bar, bahwa pada hari Kemis jbl par 
tai2 jang sudah mengadjukan tjoion2 
nja untuk Panitya Pemilihan Umum 
jaitu Nj. Banon, Ramuwisit (PNI): 
Soedarsono,  Abdulkarim Amuhadi 
(Masjumi),  Sukasmo  Sumodidjojo 
dan Suwardi (Parindra),  Marman 
dan Muljadi (P.S.L), Mendes Asmo 
ro dan Sarkam (P.R.L), nj. S. Kip- 
puw (Parkindo), A. Djais Padmowi- 
djojo (Katholik). Lain2 partai belum 
diterima nama nama tjalonnja. 

   

“reaksi besar 

kabar, bahwa kadar resmi 

tam diterimanja. Sclandjutnja gubs 

djumlah para pengikut Lk. 50, oranz 
jang akan berangkat pada “anggal 
tsb. djam 7.30 dari Kebonlaut no. 7. 
Diharap para peminat siap sedia pa- 
da djam tadi untuk menudju ke Bau 
dungan. : 
GOLONGAN PARTAI TERBE- 
SAR MERUNDINGKAN SOAL 
KEPINDAHAN GUBERNUR 

BUDIONO. 
Berita2 jang menjatakan, bahwa 

gubernur Budiono akan Yipindahkan 
dari Djawa Tengah kekementerian 
dalam negeri, telah menimivulkan 

dikalangan masjarakat 
Semarang dan golongan partai2 po- 
litik terbesar di Djawa Tengan. 
Berhuhung dengan berita2 itu, ki- 

ni partai2 politik tersebut telah me- 
ngadakan perundingan setjara infor- 
mil dengan beberapa partai politik 
lainnja dan dalam perundingan tsb. 
telah didapatkan pula persesuaian 
kata, untuk memadjukan permintaan 
kepada pemerintah pusat, agar Bu- 
diono tetap di Semarang sebagai gu- 
bernur Djawa Tengah. 
Dalam pertjakapan dengan guber- 

nur Budiono P.!.-Aneta memperoleh 
tentang 

kepindahannja kelain tempat itu be- 

nur Budiono mengatakan, bahwa ka 
lau surat keputusan sudah diterims- 
nja, maka ia sebagai pegawai neg 
akan taat pula kepada keputusan pe- 
merintah pusat, karcna ia akan me 
njumbangkan tenaganja demi un' ak 
kepentingan negara dan Nusa. 
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Guna menambah tenaga curu? 
agama di Sekolah Rakjat Negeri dan 
Sekolah Landjutan, sebagaimana ta- 
hun jang sudah2, maka pada tahun 
1953 ini, dibuka kesempatan bagi: 
1. Guru2 madrasah jang mempunjai 
minat mendjadi Guru Agama Seko- 
lah Rakjat Negeri, 2. Guru Agama 
Sekolah Rakjat Negeri, jang telah 
lulus udjian Guru Agama Sekolah 
Rakjat Negeri, untuk menempuh 

udjian jang segera akan diselengga- 
rakan oleh Pendidikan Agama Pro- 
pinsi Djawa Tengah. “12 

Bagi kedua-dua . golongan Guru 
Agama tersebut, diatas dibuka pen 
daftaran mulai sekarang sampai tg 
31 Oktober 1953, ditiap-tiap Kantor 
Pendidikan Agama Kabupaten selu- 
ruh Djawa Tengah. 
Guna mendapatkan pendjelasan le- 

bih landjut, diharap jang berkepen- 
tingan langsung berhubungan dengan 
Kantor2 Pendidikan Agama Kabu- 
paten didaerahnja masing2. Demiki- 

an pengumuman dari Kantor Pen- 
didikan Agama Propinsi Djawa Te- 
ngah. 

  

HARGA EMAS 
Di Djak. tg. 14 Okt. harga emas 

No. 1 Rp. 43.10 kedjadian, No. 2 
Rp. 42.50 pemb. Di Surabaja harga 
pendjual 42.50. Di Bangkok per baht 
weight 365 ticals. Emas lantakan di 
Singapura per tail Str. $ 153 pemb./ 
159 pendj. 

PASAR DJAKARTA 
Lada hitam Lampong nom. 1675, 

lada putih Muntok pendj. 2050. 
Kopra Banten 175 sampai 185, 

bungkil 77.50 sampai 80. 
Kopi Lampong Rob. ready kedj. 

770, idem Nop. pemb. 770, pendj. 
780, idem Des. pemb. 785, pendj. 
795, idem Djan. pendj. 800. 
Tepung trigu Red Robin ready 

pendj. 45.50, Nop. pendj. 45. 
“ Tapioca 3A Spec. 155, 3A Known 
130, 3A Bandung 117.50, 2A Ban- 
dung 107.50, 1A Bandung 97.50, 
harga pendjual fr. gudang Djak./ 
Priok. 

PASAR SINGAPURA 
Kopra fob. pemb. Str. $ 37, pendj, 

37.25 per pic. Tapioca nom. 18.25. 
Kopi Bali tua nom. 280. Lada hi- 

tam pendj. 335, lada putih 370. 

HARGA KARET 
Djak. sheets 1 kedj. 4.425, sheets 

2 nom. 4.322, sheets 3 nom. 4.10, 
Crepe 1 pemb. 4.35, sheet 1 ready 

pemb. 4.30. Colombo RSS spot 136, 
Crepe 85 sampai 88. Di Surabaja 
RSS 1 kedj. 4.35, RSS 2 kedj. 4.25, 
RSS 3 pemb, 4.15, Crepe 1 nom. 

Sendjata Makan 
— Kalau Rusia Tjampur Tangan 

Dalam Soal Trieste- Kata 
Politisi Di Belgrado 

| INTERVENSI RUSIA jang tak terduga? dan men 
mengenai soal Triesta tidaklah disambut baik di Belgrado, dan bisa 
mendjadi sendjata makan tuan dengan menjebabkan Yugoslavia h 
merapatkan diri dengan negara2 barat, djikalau terdapat penjelesaian 
masalah Triesta jang terhormat, demikian kata 

pin2 Yugoslavia dengan segala tenaga 

memainkan peranan sebagai penjokong dan pembela Yugoslavia. 

mantan can 

akan Tuan 

2 dan menjokong Yugoslavia 

Yugoslavia makin 

jang menge- 

jang tiba2 terhadap masalah Triesta 
agitasi untuk kedjadian jang oleh pemim- 

hendak ditjegahnja, ialah pembi- 
PBB dalam mana Sovjet Rusia 

  

Harga Karet 
Naa s 

Sintetis 
Tetap Dipertahankan 
Amerika — Karet 

Alam Djatuh 

. UP MENGABARKAN dari 
Washington, bahwa pihak Indo 
nesia dan Inggeris disana, menu 
rut keterangan mereka hari Sela 
sa tiada mendapat  kemadjuan 
dalam usahanja supaja pemerin 

Itah Amerika Serikat mau menaik 
kan harga karet sintetisnja sehing 
ga dengan demikian karet alam 
biasa mendapatkan harga jang 
lebih tinggi sedikit. Dalam hal 
ini Inggeris sendiri tidak menge 
mukakannja dengan setjara res 
mi kepada pemerintah Amerika 
Serikat, akan tetapi mempersoal 
kannja dalam pertemuan tidak 

merupakan kuntji daripada USA (resmi antara wakil2 Inggeris dan 
Amerika Serikat. 

Sebagai telah - dikabarkan, pihak 
Indonesia telah mengadjukan 
protes- resmi kepada pemerintah Ame 

'rika Serikat atas terus  berlakunja 
harga rendah bagi karet sintetis jang 
akibatnja sangat merugikan ekonomi 
Indonesia itu. Masalah -ini dipersoal 
kan dalam sebuah konperensi antara 
pedjabat2 Indonesia dan Amerika Se 
rikat hari ini lebih djauh Jagi masih 
akan dipeladjari setjara mendalam 
dengan menghubungi pihak? jang 
berkepentingan lainnja. 
Harga karet sintetis untuk maksud 

umum, produksi dari pabrik2 kepu- 
ajaan pemerintah Amerika Serikat, 
sekarang di Amerika Serikat ialah 
23 sen ($) satu pon, sedang harga ka 
ret alam mutu tertinggi ialah 22 sen 
($ satu pon. i 

Keadaan demikian sekarang ini 
telah menimbulkan kegelisahan 
pada pihak Indonesia dan Ingge 
ris lebih2 lagi kechawatirannja da 
lam menghadapi masa datang apa 
bila pabrik2 karet sintetis milik 
pemerintah Amerika Serikat itu 
didjual kepada pihak partikelir. 
Penghasil2 karet asing kuatir bah 
wa nanti pabrik2 sintetis itu akan 
djatuh ditangan konsumen2 karet 
dari "Big Four” dinegeri ini dan 
'akan tetap mempertahankan har- 

”kunstmatig” untuk dengan demi 
kian dapat menekan harga karet 
alam. 

Grombolan 

MMC Masuk 
Salaman 

Polisi Dan Tentara Ber- 
tindak Tegas 

(Oleh: Wartawan Kita) 

DALAM GERAKAN pember- 
sihan achir2 ini jang dilakukan 
oleh pihak polisi terhadap mere 
ka jang membantu gerombolan jg 
mengganggu keamanan penduduk 
didaerah kawedanan Salaman ka 
bupaten Magelang telah tertang 
kap 8 orang, diantaranja 4 orang 
asal dari daerah katjamatan Boro 
budur. Pihak jang berwadjib men 
duga, bahwa gerombolan jg mem 
bunuh tjarik desa Kebonrodjo 
dan penduduk desa Tandjung- 
anom Salaman, adalah rembesan 
M.M.C. dibawah pimpinan Suro 
io jang memang sudah lama men 
djadi ,,buron” dan sampai seka 
rang belum dapat diketemukan 
dimana ja bersembunji. - Polisi 
kini sedang giat mengadakan 
penjelidikan. Sementara itu menu 
cut laporan pihak resmi jang di 
sampaikan kepada wartawan kita 
.di Magelang menjatakan, bahwa 
belum lama ini pihak tentara jg 
sedang bertugas di Tegalredjo 
telah menangkap benggol MMC 
bernama Sastroseger dan Wong- 
sodimedjo ketika mereka memin 
ta sokongan kepada penduduk di 
desa Klapa. 

Didesa Bandungredjo Ngablak 
pihak tentara berhasil ' menge- 
pung gerombolan MMC jg sedang 
mengadakan pertemuan gelap 
dirumahnja seorang penduduk di 
bawah pimpinan Ngadiman dan 
Djojokerto. Kedua orang tsb. 
waktu akan ditangkap melarikan 
diri dengan bertereaki ,,ada ten 
tara” menudju sebuah gardu tem 
pat pendjagaan keamanan desa. 
Pihak tentara terpaksa melepas- 
kan tembakan, seorang dapat di 
tangkap, dua orang pendjaga gar 
du dengan tidak diketahui kena 
sasaran peluru. 

Dikabarkan selandjutnja,  di- 
(waktu siang djam 10 pagi tjamat 
Pakis dengan seorang pegawai- 
nja, waktu hendak menjaksikan 
penjuntikan anti pes didesa Ba- 

Injusidi baru2 ini, telah ditodong 
dengan pistol oleh dua orang jg 
belum dikenal. 

DAGELAN MELAMBAI- 
LAMBAI 

Pam Tin il yea:13 Okt. 1993 
oleh Djakad Terr. IV telah diseleng 
garakan hiburan pertundjukan dage- 
lan ,melambai2” untuk menghibur 
para angg. Bn. 440 jang bertugas di 
Dop. Tritunggal Sub. Terr. XIV Sa- 
latiga. Pada umumnja sambutan dan 
perhatian sangat memuaskan,  ter- 
utama dari rakjat. Pada tgl. 17 Okt, 
rombongan tsb. meneruskan tugasnja 
ke Magelang untuk menghibur para 
keluarga angg. Bn. 436/RI 13 dan 
pada tgl. 18 s/d 21 Okt, melandjut- 
kan hiburan didaerah RI 13 Djok-   4.55. jakarta. 

      

PERTOLONGAN BAGI PK- 
LADJAR2 ATJEH. 

Kementerian PP dan K aengan 
ini mengumumkan sebagai ber- 
ikut: ' 

a. Guna semua peladjar 
mahasiswa 
negeri maupun perguruan parti- 
kulir jang putus perhubungan- 
nja dengan orang jang menang- 
gung biaja peladjaran serta hidup 

atau 

dewasa ini djiKa perlu dapat 
beri pindjaman oleh Kem. PP 
dan K. mulai bulan 
Rp. 200.— sebulan buat mahasis 
wa dan Rp. 150.— buat peladjar 
Jainnja, ketjuali mereka jang 
mempunjai ikatan dinas atau 
penghasilan karena bekerdia atau 
telah mendapat pertolongan dari 
pihak lain. 

b. Permintaan 
pat pindjaman harus diselidiki 
dahulu misalnja oleh suatu orga- 

nafide jang harus  bertanggung- 
djawab atas keperluan dan kebe- 
naran permintaan tersebut. 

c. Permintaan jang disertai de- 
ngan daftar jang memuat nama2 
para peladjar, nama2 sekolahnja 
dan alamat? orang jang biasanja 
mengirim  biaja peladjaran dan 
penghidupan harus segera diki- 
rimkan kepada Kementerian P.P. 
dan K. djalan Tjilatjap 4 Djakar 
ta dengan perantaraan Kepala Se 
kolah. .. 

d.. Tindakan ini disetudjui oleh 
Perdana Menteri. 

MAGELANG 
RP. 2.000.000,— UNTUK PEM- 

BIKINAN DAM. 
Keterangan jg diperoleh dari Dja 

watan Pekerdjaan Umum menjata- 
kan, bahwa didaerah Djumo Kali- 

progo kabupaten Temanggung, ti- 
dak lama lagi akan dibangun se- 
buah dam jg pandjangnja 30 km. 
untuk menambah pengairan sawah 
baru seluas 1.600 ha. Beaja untuk 
keperluan itu, hanja menunggu ke- 
putusan dari pemerintah pusat dan 
direntjanakan sebesar Rp 2.000.060. 
Ketjuali itu rakjat didaerah kaweda 
nan Gombong dan Karanganjar Kc- 
bumen, kini sedang menunggu kepu 
tusan dari pemerintah pusat menge- 
nai pembikinan waduk Sempor jg 
telah direntjanakan an memakan 
beaja 60 djuta rupiah. Dalam hal 
ini pihak djawatan jg bersangkutan 
sudah hubungan dengan pusat dja- 

| watannja di Djakarta, tetapi sampai 
sekarang belum ada keputusan. 

“20.000 BATANG BIBIT 

' Disekitar bekas pabrik tebu Dje- 
nar Purworedjo, baru2 ini telah di 
adakan peresmian penanaman bibit 

    

: 2 z tebu rakjat sebanjak 20.090 batan 
ga rendah karet sintetis setjara | 22 Bag seluas 1 ha. Penanaman . tsb. di se- 

lenggarakan oleh S. Sidik, pengusa- 
ha pabrik penggilingan beras Dje- 
nar. Bila hasit penanaman itu baik, 
tahun depan tanaman tebu rakjat 
akan di as. 

aa, 

BERITA2 SINGKAT  DJOGIA 

— Oleh Djawatan Kebudajaan Ke- 
menterian PPK bagian Kesenian te- 
lah ditundjuk Kunadi dan Solichien 
untuk menghadiri pameran kesenian 
di Rio de Jainero ibu kota Brazilia 
jang akan diadakan mulai bulan De 
sember hingga tiga bulan lamanja. 

Mereka akan membawa lukisan? 
dari seniman2 Indonesia untuk diper 
tundjukkan disana. Dari pameran tsb 

berapa negeri Eropah untuk menin 
djau objek2 kesenian. 
— 2.000 Tjalon mahasiswa Universi 
teit Gadjah Mada sedjak beberapa 
hari ini mulai mendjalani perpelon 
tjoan untuk 14 hari Jlamanja. 

Perpelontjoan jang dilakukan seka 
rang ini agak berlainan dengan ta- 
hun2 jang lalu, jaitu dititik beratkan 
kepada pekerdjaan sosial, misalnja 
membersihkan djalan2 dikampung, 
pasar dan sebagainja. Mereka berha 

sil pula mengumpulkan uang 'seba- 
njak Rp. 2000.— jang akan diserah 
kan kepada usaha sosial. 
— Pada malam Minggu jang Jalu 
Lembaga Pers dan Pendapat Umum 
di Jogjakarta telah mengadakan per- 
ingatan ulang tahun pertama dari 

Pressroom. Dalam peringatan terse 
but ber-turut2 mengadakan tjeramah 
Darmosugito dan K.H. Dewantoro 
masing2 tentang suka-duka wartu- 
wan pada masa jang lampau dan 
Pers dengan pergerakan nasional. 

Peringatan tersebut mendapat kun 
djungan ramai dari wartawan2 Jogja 
dan Solo serta para undangan. 
— Sugijopranoto anggota DPD seksi 
Pradja menerangkan kepada ,,Anta 
ra”, bahwa penjelidikan mengenai 
daerah enclave Imogiri. (daerah Solo) 
sudah selesai. — Keputusan terarhir 
mengenai masuk tidaknja daerah en 
clave tersebut kedalam daerah Jog- 
jakarta tergantung pada putusan Par 
lemen. : 5 

Seperti diketahui daerah tersebut 
sedjak beberapa waktu jang Jalu ad 
ministratief sudah masuk, daerah 
Jogjakarta. 

Mengenai kemungkinan dapat di 
angkatnja pamong desa mendjadi pe 
gawai negeri, Sugijopranoto  mene- 
rangkan, bahwa pamong desa seka- 
rang telah mempunjai tjukup penge 
tahuan sehingga mereka dapat dipe- 
kerdjakan dalam pemerintah. 
Menurut taksiran, tidak kurang da 

ri 504 dari mereka dapat memenu 
hi sjarat2 untuk diangkat sebagai pe- 
gawai pemerintah, 

SINGKAT DJATENG. 

— Seorang penduduk dukuh Peteng 
Kelurahan Mlakamanis . Ngadiredjo 
kabupaten Wonogiri . bernama Ali, 
baru2 ini telah terlibat dalam suatu 
perguletan dengan seekor babi 
hutan. Pergulatan itu terdjadi sc- 
waktu Ali sedang mendjaga gaplek- 
nja diladang, dengan sekonjong2 di 
serang oleh babi hutan tersebut. Se- 
telah perkelahian itu berlangsung be 
berapa waktu lamanja, — datanglah 
bantuan dari kawan2 Ali, jang keru 
dian bersama2 mengerojok babi hu 
tan tersebut. Berkat bantuan jang da   tang itu, babi hutan tsb. tidak la- 
ma kemudian menemui adjalnja. 

Berita Daerah ) | 

baik pada perguruan |J| 

mereka karena keadaan di Atjeh | 
di- | 

ini sebesar 

untuk menda- 

nisasi pemuda setempat jang bo- || 

  

    
  

          
  

Mimbar Djum'at: 

Makna ,Tawakkal” 
(Oleh: H. Munawar Chalil) 
  

Kalau kamu ber-,tawakka?” kepada ALLAH dengan sebenar- 

benar tawakkal, nistjaja Dia akan memberi rezeki kepadamu, sebagai- 

mana Dia memberi rezeki kepada burung: pada pagi2 hari ia keluar 

(berangkat) dengan perut kosong, dan pada petang hari ia kembali 

Madjah dari s. "Umar r.a.) 

(pulang) dengan perut keniang” (H. R. Ahmad, Turmudzy dan Ibnu 

    

uraian Ichtiar itu, jalah uraian 

Perkataan ,,tawakkal” itu dari 
bahasa Arab, dari pokok kata 
kerdja ,,tawakala”, jang artinja 
sia telah berserah” atau ,,ia telah 
bergantung”, dan/atau arti jang 
serupa itu. Dalam gamus Islam 
biasa dikatakan: ,.tawakkal 'alal - 
Llah”, artinja ,,ia telah berserah 
diri pada ALLAH,” atau ia telah 
bergantung atau berharap kepada 
ALLAH djua. 

Perintah Tawakkal. 
Sepandjang pimpinan agama 

jang benar, bagi tiap2 orang jg. 
telah ber-iman (pertjaja) kepada 
ALLAH, diperintahkan supaja 
bertawakkal kepadanja djuga, dja   

mereka djuka akan mengundjungi be-, 

Lembaga tersebut bertempat di ' 

nganlah kepada jang selainnja. Ka 
rena Dialah jang” Maha Kuasa 
Dialah sebaik-baik tempat bergan 
tung, dan Dia Pula sebagus-bagus 
tempat kembalinja segenap mach 
luknja untuk berserah diri. Da- 
lam Al Our'an tidak sedikit ajat- 
ajat Firman ALLAH jang me- 
ngandung perintah dan pimpinan 
supaja kita masing? bertawakkal 
kepadanja, dan dalam mengerdja 
kan segala sesuatu jang diperin- 
tahkan olehnja dan mendiauhi. te 
gahannja, haruslah kita menaruh 
rasa tawakkal kepadanja. 

Djangan salah pasang. 
Akan tetapi kita masing2 dja 

.ngan salah tjara mengertikannja 
dan djangan salah pasang dalam 
mengerdjakannja. Karena kalau 
orang salah tjara mengertikannja 
arti tawakkal” dan salah pasang 
tjara 'mengerdjakannja,  bahaja 
akan ditimpahkan atas dirinja. 

Ajat-ajat Firman ALLAH da 

|. — Seorang guru SR IV Wonoredjo 
(distrik Madjenang) nama Kasikoen 

Martodarsono pada awal bulan ini 
telah masuk Universitet Gadjah-Ma 
da Jogjakarta. Ia adalah “keluaran 
S.G.B. th.: '50 dan dengan” djalan 

beladjar sendiri telah menempuh 
udjian penghabisan SGA dan SMA 
th. 53 dan lulus dengan mendapat 

i nilai istimewa, 
Perlu diketahui, bahwa Kasikoen 

tsb telah mempunjai seorang anak. 
Peristiwa ini sungguh2  membesar- 
kan kawan2 guru lainnja. 

|. — Guna memperingati Ulang Ta- 
(hun ke-35 dari Khong Kauw Hwee 
'Solo, oleh organisasi tsb. pada hari 
Minggu tgl. 18-10 j.a.d. akan dise- 
lenggarakan sebuah Pertemuan Per- 
ingatan, bertempat digedung Khong 
Kauw Hwee di Djl. Belik Solo. 
— Akad jl. di Sragen telah dilang 

sungkan pembentukan Muda Katho 
|lik Indonesia Ranting Sragen, jg di 
hadliri pula oleh utusan2 dari MKI 
Tjabang Surakarta. Sebagai Pengu- 
rus telah dipilih: Ketua: Kartono, 
Wk. Ketua: Santosa, Sekertaris I: 
Sukardi, Sekertaris II: Pardi, Benda 
hari I: Sutarsi, dan Bendahari II: Is 
wari. Sebagai Bapak Penasehat di 

pilih: Sukisman, dan sebagai Ibu Pe 
nasehat: Nj. Walujo. 
— Dikota Magelang Senen jl. te- 

beaja Rp 80.000.— Pembikinan di 
selenggarakan oleh DPU kota, ter- 
diri dari 7 buah ruangan, terletak 
di djalan Dr. Wahidin Plengkung. 
Berhubung dikota Magelang  keku- 
rangan gedung S.R., maka ruman 
sekolah jg baru ini, dipergunakan 
buat 4 sekolah S.R. dengan 1.000 
murid. Waktu memberikan peladja- 
ran berganti-ganti. 
— Untuk mengisi pemutaran film 
dari Kes. Pen. Mob. Purwokerto ke 
pada Djapen Kopen Pekalongan da 
lam bulan October 1953 ini, maka 
dari Seksi Penra/pertundjukan Rak- 
jat, telah bersiap sedia untuk mem 
persiapkan tempat2 jang akan di per 
tundjukan pemutaran film tsb. Film 
jang akan diputar antaranja penje- 
rahan kedaulatan. 
— Djum'at jl. dengan bertempat 

lah dilangsungkan konperensi dinas 
guru2 Kep.: SR VI seluruh Kabupa 
ten jg dikundjungi pula oleh guru2 
ig mengadjar kl: V dan VI. Dari Se 
marang datang pula Inspektur SR 
Djateng Sdr.2: Karim Moh: Durjat 
dan Soetontro Djojosoekarto. 

Atjara terpenting jg mendjadi per 
soalan diantaranja ialah soal sys- 
teem pemberian peladjaran di SR2 
dan usaha membangunkan auto-ak- 
tiviteit dikalangan para guru,   

DJUM'AT JANG LALU telah kami uraikan dengan 
kat tentang arti ,,ichtiar” dan pen djelasannja. 

djelasannja. Karena ,,tawakka?” dan ,,ichtiar” itu — sepandjang 
pimpinan Islam — adalah dua sedjoli jg harus berhubungan erat. 

sing 
Sebagai kelandjutan 

tentang arti ,,tawakka?” dan pen 

lam Al Ouran jang mengandung 
|perintah supaja orang bertawak 
kal kepadaNja, adalah dinjatakan 

' dengan susunan kata jg mengan 
idung arti supaja orang bekerdja, 
'berusaha dan berdjuang.  Djadi 
|orang tidaklah diperintahkan su 
'paja bertawakkal begitu sadja, te 
:tapi diperintahkan lebih dulu 
“supaja ia bekerdja, berusaha, 
ber'amal dan berdjuang, kemudi 
an dalam bekerdja, berusaha, ber 
amal dan berdjuang itu hendax 

  

PING PONG TA CHUNG SZE 
UNGGUL 

Mengalahkan Chung Mu 
Medan 18 — 2. 

Regu Ping Pong Ta Chung Sze ke- 
tika berada di Medan telah mengada 
kan pertandingan persahabatan dng. 

regu Chung Mu jang kesudahannja 
dapat dituturkan sbb : 

Single puteras Lie Tjien Hock — 
Yeh Ie Yen 1 — 0: Lie Tjien Hock 
— Chen Chow Yi 1 — 0: Lie Tjien 
Hock — Chang Chao Tsang 1 — 0: 
Lie Tjien Hock — Feng Ie Pheng 
1 — 0. 

Lie Hing Yoe — Chang Chai 
Tsang 1 — 0: Lie Hing Yoe — Feng 
Wen An 1 — 0: Lie Hing Yoe — 
Feng Ie Pheng 1 — 0: Lie Hing Yoe 

— Feng Wan Leang 1 — 0. 
The Kiem Hay — Feng Wen An 

1 — O: The Kiem Hay — Yeh Ie 
Yen 0 — 1, The Kiem Hay — Wang 
He Dear 1—0: The Kiem Hay — 
Feng Wen Leang 1 — 0. 

Tan Liang Hap — Wang He Dear 
1 — Tan Liang Hap — Chen 

Chao Yi 1—0: Tan Liang Hap 
— Yeh Ie Yen — 1 — 0: Tan Liang 
Hap,— Feng Weng An 1 — 0. 

Double putera: Lie Hing Yoe/   nja disertai dengan tawakkal (ber 
serah diri) kepada ALLAH djua! | 

| 
Mengapa harus tawakkal? 

Pertanjaan ini dapat  didjelaskan: | 
Kita masing2 tentu telah mengerti. 
bahwa manusia itu adalah machluk, 
ig keadaannja-ridaklah berbeda de-i 

ngan machluk lainnja, antara lain 
sifat: kelersahannja tidaklah “berbeda ! 
dengan sifat kelemahan jg ada pada 

machluk bangsa - hewan.  Bedanja ' 
manusia mempunjai kelebihan jg ti- | 
dak ada bagi machluk  djenis he-l 
wan, jalah ,,akal?”. Sungguhpun de- 
mikian sifat kelemahan manusia itu 
tetap ada, tidak akan dapat meng- 
adakan perhitungan dengan pasti 
dan jakin-mengerti segala perkara 
ig akan terdjadi, “baikpun jg untuk 
dirinja sendiri maupun jg untuk 
orang lain dan: tentang peri keada- 
an jg ada" disekelilingnja. Tetapi oleh 
ALLAH, Tuhan semesta alam, kita 

manusia disuruh - supaja berusaha, 
diperintahkan supaja bekerdja guna 
mentjukupi jg kita hadjatkan: dan 

diberi .pimpinan supaja mentjapai se 
gala apa ig akan menjampaikan ki- 

ta ke arah keberuntungan dan. keba 
hagiaan kita di dunjg dan di acni- 
rat. ! 

: Sepandjang peraturan ALLAH jg 

  

Kiem“Hay — Yeh Ie Yen/le Phenz 
(0 — I, Hing Yoe — Chao Tsan/ 

Wen An 1 — 0: Lie Tjien Hock/ 
Liang Hap — Chang Chao Tsang/ 
Wen An 1 — 0s Tjien Hock — Ie 

Yen/le Pheng 1 — 0. Jang tersebut 
duluan ialah Ta Chun Sze. 

BULUTANGKIS 
Hasil dari pada Home tournament 

Bulutangkis dari Pers. “Bulutangkis 
»Balai Kota Semg” sbb.: Djuara 
single putera Ngadenan dan runner 
up (Tan) Oh Tjan Thong. Djuara 
sdouble putera (Tan) Oh Tjan Thong/ 
Kwa Joe Gie dan runner up Ngade 
nan/Mashoed. 

Panfjalomba 
Di Surabaja 
Akan Diadakan Tgl. 2—7 

Nopember Jad. 

DARI FIHAK Djawatan Pen- 
didikan  Djasmani Kementerian 
PP & K diperoleh kabar bahwa 
pantjalomba sekolah2 landjutan 

lakan diadakan di Surabaja mulai 
tanggal 2 hingga tanggal 7 bulan 

telah berlaku atas kita, dalam 'kita, Nopember. Penjelenggaraan pan- 
mempergunakan tenaga dan fikiran tjalomba tersebut akan diurus 
jg guna  mentjapai keberuntungan | oleh Inspeksi Pendidikan Djas- 
dan kebahagiaan tadi, kita tidak' mani Wilajah Djawa Timur jang 
akan mungkin mengetahui lebih du berkedudukan di Surabaja. Dari 
lu suatu keadaan jg mendadak datang masing2 daerah propinsi ditentu- 
nja disekeliling keinginan dan Yita2 | kan kedatangannja 4 regu de- 
kita. Dalam kita menanti hasil usa: hoan pimpi i i PA nsdjaan kaa apakih Uea gan pimpinannja seorang hingga 

lah diresmikan pembukaan S.R. Vi: 
jg baru sadja selesai dibangun dgn. 

di pendopo Kabupaten Tjilatjap te- | 

ha dan pekerdjaan kita itu akan me 
Inuaskan bagi kita “ataukah tidak, 
kita masing2 tidak akan mungkin 

mengetahui lebih dulu dengan sebe 
narnja, Disinilah tampak sekali kele 
mahan kita, baik tenaga maupun ti 
kiran. Karena tdiak segala urusan 
dapat kita hitung dengan pasti, mes 
ti tjotjok dan mesti memuaskan. Ki 

ta hanja disuruh supaja berusaha, 
diperintah supaja bekerdja dan. di 

beri pimpinan supaja bergerak-ber- 
ichtiar dengan sekuat tenaga dan fi 
kiran kita, dengan kepandaian dan 
ketjakapan jg ada pada kita. Tetapi   kita tidak dapat menetapkan  levih 
dulu hasil usaha kita, tidak akan 
mungkin memutuskan lebih dulu 
akan buah pekerdjaan kita, dan ti- 
dak pula akan dapat memestikan 
natidjah ichtiar kita itu. 

Demikianlah  duduknja perkara, 
dan inilah tepatnja kita harus ber- 
tawakkal kepada ALLAH, dan ta- 

kan oleh djiwa tiap-tiap orang jg 
sungguh  mempunjai  kepertjajaan 
(imam) kepada ALLAH, sesudah ia 
berusaha, bekerdja dan disamping 

ia berichtiar, sebagaimana jg telah 
diperintahkan oleh ALLAH. 

Keterangan dari nabi 
S.A.W. 

Nabi . Muhammad .s.a.w. dalam 

kal”, antara lain beliau pernah -ber- 
sabda, jg artinya sebagai jg tertera 
diatas, jg maksudnja: djika kita ber 
tawakkal kepada ALLAH dengan 
arti jg sebenarnja, haruslah kita ser 

tai berusaha, bekerdja dan berich- 
tiar, sebagaimana burung mentjari 
makan buat isi perutnja. Pada pagi2 
hari ia keluar dari sangkarnja dgn. 
perut kosong atau dalam keadaan 
dapar,- tetapi 
kembali-pulang ke sarangnja 
perut penuh atau. dalam 
kenjang. Dari keterangan ini, kita 
dapat pimpinan, bahwa arti tawak- 
kal jg sebenarnja itu bagi orang jg 
hentlak mentjari rezeki pemberian 
ALLAH, bukannja duduk  terme- 
nung dirumah sadja, bukannja ber- 
diam diri disurau sadja, sambal me- 
nanti-nanti pemberian dari ALLAH: 
tetapi harus berusaha, keluar dari 
rumah dan berangkat dari tempat 
kediamannja, lalu menudju dimana 
tempat2 jg ada rezeki itu, sekedar 
menurut kekuatan, kepandaian dan 

dgn.   
wakkal itu terang wadjib dikerdja- ' 

memberi keterangan tentang ,,tawak ! 

pada petang hari ia 

keadaan ' 

meliputi 52 peserta dan diharap- 
kan djumlah peserta dari seluruh 
daerah akan meliputi 600 orang. 

Dapat dipastikan bahwa dalam 
pantjalomba  peladjar2 sekolah 
landjutan ini, djuga terdapat pe- 
serta2 serta pemenang2 dalam 
PON ke III. Dan dari regu2 jang 
biasanja kuat jalah dari Sekolah 
Guru Pendidikan Djasmani baik 
Bandung ataupun Djokja. De- 
ngan demikian maka suasana per 
tandingan akan mendjadi lebih 
bersamarah, dan kesungguhan 
mentjapai prestasi setinggi mung- 
kin dapat didjelmakan. 

Selandjutnja diberitakan . bah- 
wa persiapan untuk ifi semua su 
dah selesai, dan selaksi2 didae- 
rah2 hampir mendekati penjele- 
saian. Melihat gelagatnja prestasi2 
jang akan dapat ditjapai dalam 
Pantjalomba tahun ini akan me- 
lebihi daripada prestasi janz di- 
peroleh pada tahun lalu. Ini bila 
diingat kemadjuan2 olah raga 
jang terdapat li kalangan peladjar 
sekolah landjutan. serta prestasi 
jang mereka dapatkan dalam 
PON ke II. Seperti djuga Paatja- 

'Jomba sekolah landjutan jang Ja- 
lu, kali ini pembukaannja pun 
dihadiri oleh Presiden. (Antara) 

4 

ketjakapan jg ada pada kita ma- 
sing2. 

Inilah arti tawakkal dalam men- 
tjari rezeki pemberian ALLAH jt 
telah disediakan untuk kita. Adapun 
tawakkal jg guna memelihara hak 
milik, antara lain Nabi Muhammad 
S.a.W, | memberi pimpinan sebagai 
berikut: Ada seorang laki2 datang 
menghadap kepada Nabi s.a.w., pa- 
dahal ia berkendaraan se-ekor onta, 
ketika itu lalu bertanja kepada Na- 
bi: ,,Apakah onta ini saja ikat dan 
saja bertawakkal ataukah saja le- 
paskan dan saja bertawakkal?” Ma 
ka Nabi s.a.w. bersabda: ,,Ikatlah 
olehmu akan dia dan bertawakkal- 
lah kamu!” (H.R, Turmudzy dari 
Anas r.a.). Maksudnja djelas, bina- 
tang onta itu supaja di-ikat dulu, 
dan orang jg mempunjainja supaja 
bertawakkal. Dengan keterangan ini 
djelas bagi kita, bahwa ,,tawakkal? 
itu sebagai kelandjutan dari usaha 
dan ichtiar: dan bukanlah tawakkal 
itu terlepas dari usaha dan ichtiar, 
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“rak jang dimiliki oleh kita atau 

.ran jang dipandang oleh mereka 

Buah Tangan Puri Bukarest (JI) : 
  

  

   

  

Adakah K 

(Oleh: Sugiono) 

  

Kemerdekaan Bergerak 
Di Negara? Eropak-Timur? 

PERTANJAAN JANG selau menggema dikalangan teman-teman di Indonesia adalah ,,Ada 
kah kemerdekaan bergerak dinegara-negara Eropa Timur?”  Pertanjaan demikian didasarkan atas 
tulisan-tul'san dari wartawan2 Iu r negeri jang antara lain menjatakan bahwa dinegara2 Eropa 
Dimur (menurut istilah mereka regara2 dibelakang Tirai Besi) tidak ada kemerdekaan atau ke 
bebasan bergerak sama sekah. Kalau wartawan2 luar negeri terutama wartawan2 Amerika jang 
wengntakan demikian, ifa memang sudah sewadjarnja, karena bagaimanapun djuga pendapat2 dari 
wartawan2 isb. pasti diliputi oleh perasaan sentimen disebabkan adanja pertentangan antara pihak 
blok Amerika dan blok Sovjet 

Bagi saja, seorang wartawan In 
donesia suatu pendapat jang diliputi 
oleh perasaan sentimen adalah suutu 
pendapat jang sangat dibikin-bikin 
dan sudah barang tentu sangat ber- 
bahaja bagi pendapat umum, oleh 
karena itu saja ingin memberi aja- 
waban atas pertanjaan tersebut: ber- 
dasarkan atas penglihatan dan  pe- 
ngalaman semata-mata. # 
Memang sukar bagi seseorang 

asing seperti saja untuk menjelami 
sedalam-dalamnja bagaimana keada- : 

an jang sewadjarnja. — Tetapi suatu 
penglihatan ' dan pengalaman ' jang 
saja alami sendiri telah tjukur buat 
saja untuk dapat memberikan suatu 
kesimpulan terhadap keadaan jang 
sewadjarnja. 

  

“Apa jang diartikan kebebasan ber , 
geruk dinegara-negara Eropa Timur 
memang lain mbknanja dari pada 
arti kebebesan bergerak “jang kita 
miliki di Indonesia. Kalau di Indo- 
nesia kebebasan bergerak itu adalah 
mengandung arti kemerdekaan un- 
tuk mengerdjakan sesuatu tanpu rae- 
ngandung sesuatu tekanan dari pihak 
jang berkuasa, maka di Eropa Ti- | 
mur arti kebebasan bergerak itu 
agak lain makna dan djiwanja. 
Eropa Timur arti kebebasan berge- 
rak jaitu: 

“Bahwa segala apa jang diker- 
djakan dan diperbuat harus bersi | 
fat menguntungkan bagi pemerin 
tah”. Djadi segala sesuatu jang di 
kerdjakan diiringi suatu.. disiplin 
jang kuat. 5 

Buat orang asing jang melihat 
nja tjara-tjara demikian memang 
agak djanggal dan mudah menga 
takan bahwa tjara demikian bu- 
kanlah suatu kebebasan bergerak. 
Buat saja sendiri jang meskipun 
Ginegeri kita ini seringkali ada 
pembatasan-pembatasan — menge- 
nai kebebasan bergerak jaitu pa- 
da waktu-waktu negara mengha- 
dapi kepentingan, tjara jang saja 
Ehat dinegara-negara Eropa Ti- 

Di, 

| Festival di Bukarest, ia merasa di- 

Russia. : 

| Mungkin ada orang jang akan 
membantah, tetapi selama sauda- 

Ira dinegara-negara tersebut toch 
Itidak mendapat gangguan apa-2 
dan leluasa bergerak! KN 
| Atas bantahan jang demikian 
itu saja dapat mendjawab demi- 
kian: "Benar, memang saja tidak 
pernah mengatakan saja menda- 
pat gangguan selama disana, dan 
leluasa berdjalan-djalan didjalan 
djalan besar. Tetapi harus ingat 
.pada waktu itu saja adalah men- 
“djadi tamu. Dan sangatlah tolol 
ibagi sesuatu negara jang mens- 
'ganggu tetamunja. Dan negara2 
:Eropa Timur-pun telah mempu- 
njai norm-norm internasional dan 
kebebasan bergerak bukan berarti 
hanja kebebasan dalam hal ber- 
djalan-djalan dan bermain-main 
dengan gadis-gadis disana”. 

Wartawan ,,Waspada” me- 
rasa di-ikuti. 

Seorang wartawan dari sebuah kan 
tor berita Amerika pernah menulis 
kesan-kesannja jang antara lain me- 

ngatakan, bahwa pada suatu malam 
ia pergi ketempat bekerdja untuk 
membuat berita mengenai djalann'a 

ikuti oleh tiga buah auto dari ,,se- 
curity police” Rumania. 

Kesan jang demikian itu telah di 
bantah keras oleh pihak orang2 ter- 
kemuka Rumania didepan saja, bah- 
wa keterangan wartawan Amerika 

itu bohong sama sekali. 
Djuga wartawan ,,Waspada” Me- 

dan jang mengundjungi Festival itu 

ta-berita mengena? nailiya produrs' 
dalam segala lapangan. 

Pernah saja lihat (tidak mem- 
batja, sebab bahasanja bahasa 
Rumania) dalam front pagina se- 
buah gambar grafiek - kenaikan 
produksi dalam lapangan pertani 
an jang menjatakan bahwa  pro- 
duksi pertanian pada tahun ini te 
lah naik mendjadi 2204. 

Berita-berita dari luar negeri 
pada umumnja sangat sedikit di- 
muat dan apa bila dimuat hanja 
mendapat tempat dipagina bela- 
kang. 

Surat kabar jang terbesar di 
Rumania adalah harian "Scentca” 
harian partai komunis jang me- 
megang rol penting dalam peme- 
rintahan disana. Surat kabar ini 
mempunjai oplaag kira-kira 1 dju 
ta, dan mempunjai gedung jang 
besar djuga jang melambangkan 
kekuasaan surat kabar terhadap 
membimbing “public opinion” 
rakjat Rumania. 
(Rumania inipun telah mempu- 

njai kantor berita resmi bernama 
”"Agerpress”. Kalau dibandingkan 
dengan kantor berita ” Antara” 
memang saja akui terus terang, 
“Agerpress” ini telah mentjapai 
kemadjuan jang pesat. Ketika sa- 
ja mengundjungi direkturnja, sa- 
ja tanjakan kesulitan apakah jang 
dihadapi oleh kantor berita ini. 
Didjawabnja dengan  tersenjum 
oleh direktur itu, bahwa kesulitan 
itu hanja merupakan kesulitan ke 
kurangan tenaga wartawan jang   pernah berkata kepada saja, bhw pa 

da suatu malam ia diikuti oleh se- 
orang jang menurut dugaan warta 
wan tersebut adalah  ,,intelegence 

service” dari Rumania. 
Mendapat keterangan dari rekar 

saja itu saja tidak dapat berkat: 
apa-apa, hanja menasehatkan kepadi: 
rekan itu hendaknja agak berhati 
hati sedikit. Itu sadja nasehat saja   

mur demikian itu memang meru- dan nasehat demikian itu sebenarai: 

  

diberi nama ,,Gedung J. 

pakan kebebasan jang disertai ta- 
li jang telah ditentukan pandjang 
nja. 

Tetapi sebaliknja saja sendiri 
tidak dapat membantah akan per 
njataan rakjat disana bahwa: tja- 
ra demikian itulah jang dimaksud 
kan kebebasan bergerak bagi me 
reka. Sebab. merekapun dapat 
mengetjap arti kebebasan berge- 

negara-negara barat bahwa kebe- 
basan bergerak kita itu adalah ke 
bebasan bergerak jang liar. 

Memang di Eropa Timur dan 
dinegara-negara demokrasi Rak- 
jat lainnja terdapat  ukuran-uku- 

sebagai ukuran jang benar dan 
sewadjarnja, tetapi buat kita di 
Indonesia ukuran tersebut sering 
kali sukar diterima. 

Djadi memang salah pula apa- 
bila kita di Indonesia selalu hanja 
melihat ukuran orang lain, sedang 
kan ukuran orang lain itu sebe- 
narnja tidak tepat dapat kita pa- 

Gedung harian Rumania ,Scarnuea” jang sangat imposant. Gedung tadi 
V. Stalin”. (Gambar dari sdr. Sugiono) 

dak pernah diutjapkan oleh warta 
wan2 asing jang pernah mengundju 
agi Indonesia. 

Bagaimana kemerdekaan 
Pers. 

Djuga mengenai soal kemerdeka 
an pers dinegara-nsgara Demokrasi 
Rakjat ini 'mempunjai ukuran- sen 
diri jang sudah barang tidak munz 
kin kita pakai di Indonesia. 

Surat-surat kabar dmegara-negar 
Ercepa Timur itu puda umumuya ada 
laa surat-surat kabar partai, dar 
partai itu jang mendukung pemerin 
tehannja. Djadi sudah "logis apabii: 
surat-surat kabar disana itu hanj 
merupakan trompct dari  pariainje 
atau lebih tegas trompet dari pene 
rintah. Dan sudah barang tentu ti: 

dak mungkin, bahwa didalam sura 
kabar itu terdapat aritik-kritik ter 
hadap orang-orang jang duduk “ac 
lam pemerintahan, ja bahkan tidan 

pernah muntjul  dulam surat kabai 
itu suatu kritik terhaaap beleid atas 
pekerdjaan pemerintah. 

Isi surat kabar itu hampir. separo:   kai. nja isi berita-berita purtar, atau beri 

  

Spionase “Radar 
Dokumen2 Penting Milik Amerika 

Djatuh Ketangan Russia 
SENATOR EVERETT M. DIRKSEN Rebo malam mene- 

rangkan, bahwa 26 dari sedjumlah 57 dokumen2 jang sifatnja sa- 
ngat rahasia dan hilang dari laboratorium  Signalkorps angkatan 
darat Amerika di Fort Mammouth di New Jersey telah diketemu 
kan dizone Rusia di D an Timur, kata harian Chicago Tribu- 
ne. Harian Tribune mengatakan, bahwa Dirksen menjatakan kete- 
rangan2nja dalam rapat redaksi 
Dikatakan bahwa dolguiya jang 

dengan Dirksen Rebo malam. 
bersangkutan itu mempunjai hu 

bangun dengan pertahanan2 radar Amerika. 

Lebih daripada itu saja tidak mau hasia mengenai tirai pertahanan ra- 

dak mendjadi soal, kata direktur. 
itu dengan bangga. 

an
 

ai
 

ea 
A
a
 

en
, 

menerangkan apa2 lagi, kata sena |dar Amerika mendjadi hilang. Hai 
tor itu menurut harian Tribune. Ke- ini akan merupakan pengchianatan 
tika ditanja, bilamana dokumen2 itu jang mahabesar. 
diketemukan, senator itu mendja- | 
wab: baru2 ini. Soalnja ialah jang | Harian Tribune katakan, bahwa 
mendjadi hubungannja, kata Tribu- Dirksen telah mengemukakan, bah- 
ne, jang dimaksudkan ialah dengan' wa kementerian dalam negeri hari 
adanja dokumen2 jang hilang itu Selasa telah membebaskan 6 orang 
telah terbukti adanja alat2 mata2 jg. pegawai untuk alasan2 keamanan 
mempunjai fasiliteit2 untuk menda- Menurut Tribune, spionase itu ber- 

patkan dokumen2 itu disitu, kata asal dari tentara dan masuk kede- 
Tribune selandjutnja. Ipartemen dalam negeri dan mung: 

Menurut harian Tribune, senator kin sekali lebih djauh lagi. Kabar: 
Dirksen telah mengatakan, bahwa ' nja, Dirksen telah menjatakan pen: 

hal ini mempunjai tjabang2 jang diriannja, bahwa pemetjatan pada 
luas dan penjelidikannja akan me- | departemen dalam negeri itu akan 

tjakap, sedang soal keuangan ti- 

Memang masuk akal djuga, pi 
ir saja, dan memang selajaknja 
ahwa soal keuangan bukan soai 
pagi kantor berita Rumania itu, 
ebab semuanja dibeajai oleh pe- 
nerintah. Lain dengan kantor be 
ita “Antara” jang sampai seka- 
ang ini keuangannja masih mieru 
akan penghalang besar bagi ke- 
1adjuan kantor berita tersebut. 
Djuga kantor berita ini sudah 

parang tenty terutama hanja me 
yiarkan berita2 guna kepenti- 
gan pemerintahan semata-mata. 
Malahan wartawan2-nja dari 

urat kabar atau kantor berita di 
ana sifatnja adalah wartawan2 
'emerintah. Ini dapat saja bukti 
an dengan pertanjaan saja kepa 
'a ketua Persatuan Wartawan di 
ana jang katanja, bahwa kini 
'ersatuan Wartawan itu sedang 

  

Gedung Fakulter Kedokteran, di. Bukarest. Fakultet ini adalah pusat dari 
pengetahuan tinggi kedokteran diseluruh Rumania. (Gambar sdr. Sugiono). 

  

Opsi Djepa 

Penarikan M 
3 Sd : 4 
DARI PIHAK jang mengetahui, 

punjai sangkut-paut dengan peristiwa 

lakukan pemeriksaan2 selandjutnja. . 

Kabar selandjutnja menjatakan, 
bahwa diantara orang2 jang di 

tangkap itu, terdapat djuga be- 
kas2 opsir Djepang jang ber- 

achirnja peperangan jang lalu 
tidak kembali ketanah “airnja 

Penangkapan dan penahanan? 
terbesar jang didjalankan berda- 
sarkan instruksi Djaksa Agung 

itu, terdjadi didaerah Sumatera. 

anna 

Harapan Baik 
Bagi Penerbit2 Buku Di 

sedjak terdjadinja “peristiwa pemberontakan 
sampai sekarang ini telah ada lebih kurang 1500 orang diberbagai tem- 
pat dan dacrah di Indonesia jang ditangkap atas instruksi Djaksa Agung. 
Orang2 tersebut kesemuanja dituduh mendjadi anggota PUSA atau mem- 

ng Pen gikat 

(Daud Beureah Ditangkap 
Tak Benar NU Sumatra Utara “Tuntu' 

enteri2 N.U. 
»Antara” mendapat kabar, bahwa 

Daud Beureueh di Atjeh, 

pemberontakan - Daud Beureueh, 
dan terhadap mereka oleh pihak berwadjib setempat-kini sedang giat di- 

jakni Atjeh, Medan. dan Palem- 

sang. Sumber: ,Antara”  semen- 

tara itu menegaskan, bahwa wa- 
laupun sebagian besar - orang2 
lang kini ditangkap .itu berasal 

dari partai2 atau organisasi? 
Islam, tetapi penangkapan jang 
tidjalankan terhadap mereka se- 
mata2 didasarkan atas perse- 

9rangan. Tindakan. penangkapan 

dan penahanan pada beberapa 
orang demikian sumber itu se- 

landjutnja, ketjuali bersifat se- 
bagai tindakan keamanan, djuga 

diantaranja  mempunjai  segi2- 
kriminil. 

Tidak benar N.U. Sumatera   Indonesia 
SEKEMBALINJA dari menin- 

Gjau dunia penerbitan di Sumate- ' 
ra dan Malaya Notosutardjo ke- 
tua Ikatan Penerbit Indonesia 
(IKAPI) menerangkan, bahwa 
umumnja perkembangan usaha 
penerbitan di Sumatera tidak 
djauh ketinggalan daripada di 
Djawa dan melihat kegiatannja 
mempunjai barapan baik untuk 
mendapat kemadjuan. Jang diper 
lukan tuntutan bagi mereka ia- 
lah sesuatu jang mengenai kalku- 
lasi, teknik buku, pengetahuan 
mendjual dan pengetahuan rekla- 
me untuk pengeluasan penjeba- 
rannja. 

Untuk mengatasi hal ini sebanjak 
38 penerbit di Sumatera telah menja 

:tukan dari dalam IKAPI jang untuk 
Sumatera Utara akan diwakili oleh 
Gapim (Gabungan Penerbit Indone 
sia Medan). : 
Mengenai dunia penerbitan di Ma- 

laya dan Singapura” Notosutardjo   aengadakan pembitjaraan dengan 
erdana menteri mengenai  ke- 
aikan gadji para wartawan. Dja 
1 terang, bahwa gadji para war | 
awan disana diatur oleh peme- | 
ntah dan tergantung pada peme 
intah pula. 
Tjara bekerdja wartawan disa 

ra sebenarnja lebih ringan dari 
ada  pekerdjaan wartawan di 
ndonesia, sebab semua berita 
latang dari simpinan partai atau 
saling banter dari pemerintah. 
(copyright Sugiono). 

BANDUNG BERTAMBAH 
”"GELAP” 

Panitia Pembagi Daja Listrik di 
Bandung. berhubung. dengan ber 
ambah kurangnja persediaan air 
didanau2, tela mengambil putu- 
san jang lebih keras untuk mengu 
angi pemakaian aliran listerik di 
eluruh daerah Priangan. Menu- 
ut putusan baru jang akan berla 
ku mulai tg. 15 Oktober, aliran2 
'istrik untuk seluruh daerah 
Priangan akan diputuskan mulai 
Ijam 00.00 sampai djam 07.00 
Ian mulai djam 14.30 sampai 
ijam 18.30. 
Sebelum itu pemutusan aliran 

listrik itu hanja dilakukan kira2 
dua djam diwaktu pagi dan bebe- 
apa djam diwaktu petang, se 
dang dihari2 Minggu aliran ber- 
djalan sehari penuh. 

  

  

Kemerosotan moreel di Hongkong? 
Seorang penari ,,strip-tease”, ialah 

seorang penari jang setjara berturut- 
turut menanggalkan pakaiannja satu 
demi satu dimuka publik, sedang 
memperlihatkan — ,pertundjukannja” 
Strip-tease tadi kabarnja sekarang sa   makan waktu agak banjak. Jang me-' mengakibatkan adanja pengusutan2 

njedihkan adalah bahwa segala ra-' di Fort Mamouth. 

Ingan pengiriman2nja kelak. 

1PI kepada ,,Antara.” 

mengatakan umumnja djauh terbela 
kang kalau dibandingkan dgn Djakar 

ta, oleh karena itu penjebaran2 pener 
bitan dari Indonesia sangat mengha 
Irapkan dan digemari oleh masjara- | 
kat asli disana. 

Di Singapura telah dibentuk badan 
luntuk menerima export buku? dan | 
penerbitan ,dari Indonesia. Hanja ke' 
giatan badan ini akan mulai terlihat | 
setelah berhasilnja pembitjaraan2 jg 
akan dilakukan IKAPI dengan peme ' 
rintah Indonesia dan Malaya pun da 
ri pihak PTT sendiri berkenaan de 

Mengenai tindakan polisi ekono- 
mi belakangan ini jg membeslah bu. 
ku2 dari berbagai toko buku di Dja- 
karta telah menggelisahkan  poner- 
bit2 diluar ibukota dan berkenaan 
dengan ini Notosutardjo perlu men- 
djelaskan bahwa  pembeslahan itu 
hanja terhadap buku2 jg diberi res- 
titusi pemerintah dan jg telah di te- 
aan harganja pula oleh pemerin 
tan. 

Buku2 diluar itu, terutama untuk 
penerbit2 diluar Djakarta jg semua 

nja belum pernah menerima resti- 
tusi tidak perlu mendjadi gelisah 
Demikian Notosutardjo ketua IKA- 

Mogok Umum 

Di Gujana 
Inggris Lakukan Tang- 

kapan? Serentak 
TIGA dari pabrik2 gula jang 

terbesar dari negeri ini, jang se 
muanja berada didaerah Berbice, 
650 mil dari Georgetown, hari Se 
lasa lumpuh sama sekali karena 
terdjadinja pemogokan umum. Di 
duga tiga pabrik lain akan mengi 
kutinja. Sebagai diketahui pemo 
gokan2 ini terdjadi karena dise 
rukan oleh Partai Rakjat Pro 
gresif sebagai protes rakjat Gu 
'ana terhadap Inggris. Dalam pa 
da itu bekas PM Dr. Jagan ber 
sama-sama dengan bekas mente 
ri kesehatannja hari Senin pergi 
kedaerah sungai Demerasa men 
dijelaskan sikap Partai Rakjat 
Progresif. : : 

Seterusnja Reuter mewartakan bah 
wa polisi disana hari Selasa pagi te 
lah mengadakan penggerebegan diru 
mah2 para pemimpin Partai Rakyat 
Progresif dikota  Georgtown dan 
Buxtor. Dikabarkan bahwa rumah2 
itu mengalami penggeledahan? akan 
tetapi hingga kini belum diterima be 
rita2 tentang penangkapan2. Pasu- 
kan2 Inggris diwartakan ikut serta 
dalam razzia tsb jaitu sesudah para 
pemimpin Partai Progresif hari Se- 
nin pergi kepabrik2 dan mengandjur 
kan agar kaum buruh menghentikan 
pekerdjaan mereka. Demikian Reu-   ngat populer sekali di Hongkong. ter. (Antara — Reuter). 

  

alat Umur 100 Th 

hun, bernama Lohot, tinggal " di, dang mengambil wuduk untuk sem- 
kampung Simpang Kawat, 
paten Labuan Batu (Sumatra Utara), | jang mengalir disamping rumahnya. | 

dikabu- Lang Isja disebuah 

jang selama ini terkenal disana se-| Sewaktu kakinja didalam air, 
bagai seorang pawang buaja, telah, wang itu tiba2 merasa kakinja 
mati disambar buaja pada tanggal | gigit oleh binatang dan lekas diketa- 
4 Oktober jang baru lalu, ketika ia|huinja bahwa binatang jang menggi- 
hendak mengambil air sembahjang git itu adalah seekor buaja. 
di sungai. 

pa- 

sungai ketjil 

di- 

. Gulat Lawan Buaja 
SEORANG TUA berumur 100 tal Ketika itu, ja bersama isterinja se- ' lekas mengambil pisau. “Tetapi - si 

isteri karena gugup, lalu mendjerit, 

' sehingga tetangga mereka  berdata- 

ngan ketepi sungai. Salah seorang 
jang melihat peristiwa itu menjata: 
kan, bahwa ia melihat bahwa pa 
wang buaja itu dan buaja jang me- 
nerkam kakinja itu sedang bergulat 

Dengan tenang disuruhnja isterinja tarik-menarik didalam sungai. 

Achirnja buaja itu melepaskan ka- 

ki pawang itu dan melarikan diri di- 

utara tuntut penarikan Men- 
teri2 N.U, 1 

Sementara itu Wakil P.M. II Zai- 
nul Arifin (N.U.) atas pertanjaan2 
kita telah membantah dengan tegas 
kebenaran berita2 pers bahwa Nah- 
dlatul Ulama Sumatera Utara telat 
mendesak PB Nahdlatul Ulama supa- 
ja menarik Menteri2 N.U, dari kabi- 
net  Ali-Wongso bertalian dengan 
soal mutasi atas diri Gubernur Su- 
matera. Utara Abdul Hakim. 

Menurut Wakil P.M. IN Zainul 
Arifin, memang benar pada 12 Ok 
tober jang lalu ia telah menerima 
kawat dari Medan dalam mana di: 
desak supaja Nahdlatul Ulama me 
narik, Menteri2nja. Dan bukan sam 
pai disitu sadja, bahkan djuga dide- 
sak supaja Nahdlatul Ulama me- 
ngambil tindakan2 untuk membubar- 
kan kabinet Ali-Wongso sekarang. 

Tetapi, demikian ' Wakil P.M. TI 
Z. Arifin selandjutnja. kawat itu di- 
kirimkan bukan oleh Nahdlatul Ula- 
ma Sumatera Utara, tetapi oleh Ma- 
sjumi- Sumatera Utara bersama-sama 
segenap organisasi2 Islam jang se- 
muanja mendjadi anggauta istimewa 
dari Masjumi. 

Presiden tetapkan Jogja seba- 
gai tempat untuk adili menteri2 

“Lebih djauh  ,,Antara” mendapat 
kabar, bahwa Presiden Sukarno. te- 
lah mengeluarkan besluit jang mene- 
tapkan. Jogjakarta sebagai tempat 
untuk mengadili menteri2 dari jang 
disebut ,,Republik Maluku Selatan", 
jang kini berada dalam tahanan pi- 
hak berwadjib didalam rumah pen- 
djara Wirogunan, Jogjakarta. Dika- 
barkan, bahwa ,,menteri? RMS” jang 
kini berada dalam tahanan dan akan 
segera diadili berdjumlah 7 orang, 
jang kesemuanja dituduh telah mela- 
kukan pemberontakan dan penjera- 
ngan serta melawan pemerintah sjah 
Republik Indonesia. 

Untuk penjelenggaraannja Djaksa 
Agung Suprapto  kabarnja, telah 
memberikan instruksi 
ini kepada Kedjaksaan dan Penga- 
dilan di Jogjakarta jang diserahi tu- 
gas mengadili menteri2 RMS itu. 

mengenai halj' 

Venjerang 

MENTERI 

intuk merubah taksirannja, bahwa 

jang mulai berlaku p2d- tanggal 1 

Wilson katakan, bahwa ia telah 
mengadjukan antjar2 anggaran per-, 
tahanan dalam garis besarnja dalarn | 
sidang  panitya keamanan nasional 
Amerika jang djuga  dihadliri oleh: 
presiden Eisenhower, akan tetapi | 
menolak untuk mendjawab sebagi- | 
an besar pertanjaan2 mengenai ang- | 
garan belandja pertahanan serta ke- | 
kuatan angkatan perang. | 

Dalam sidang rahasia H minige ke- 
amanan nasional dalam Gedung Pu-, 

tih itu druga hadir gabungan kepala? | 
staf angkatan perang Amerika jang, 
sada minggu jang lalu telah menun 
Ijukkan kepada Wiison pandangan2 
baru mengenai rentjana2 strategi Jan 

ketiga kementerian angkatan perang. 
Dalam konperensi pers itu Wil | 

:on ditanja apakah gabungan ke- 
-»ala2 staf telah menjingkirkan 
sendapat penaksiran rekan2 mere 
ka jang dahulu bahwa tahun 
1954 adalah tahun dalam mana 
Rusia merupakan suatu antjaman 
besar terhadap Amerika- Serikat 
karena djumlah persediaan sen- 
ijata2 atomnja. "Kita hidup da- 
'am. zaman jang berbahaja, dja- 
xyab Wilson, dan menambahkan, 
yahwa menurut teori Eisenhower 
Amerika harus mendjadi kuat 
dan tetap kuat selama adaxja ba- | 
saja komunis.” 

Wilson ditanja apakah ia hen- 
Jak merubah tjatatan2 daripada 
konperensi pers pada minggu jg. 
lalu, selama mana Wilson menja- 
takan pendiriannja jang berten- 
'angan mengenai kemungkinan 
serangan bom H Rusia terhadap 
Amerika Serikat. "Tak ada ala- 
san bagi saja untuk berbuat demi 
kian,” katanja. Statement Wilson 
falam minggu jang lalu bertenta- 
agan dengan statement pembesar 
semerintahan lainnja mengenai si 
fat bahaja serangan jang isa di- 
harapkan dari Rusia dengsn ada- 
nja perkembangan2. sendjata-2 
tomnja. (Pia—UP) 
Sementara itu Djenderal Alfred 

Gruenther Rebo malam mengatakan, 
bahwa tentaranja jang terdiri dari 
pasukan2 negara2 sekutu dapat me- 
lawan setiap serangan pasukan2 So- 
vjet Russia jang dipusatkan di Ero- 
pa jang diduduki. Pernjataan inenge- 
nai kekuatan negara2 barat di Eropa 
jang terkuat jang pernah diumunikan 
oleh panglima tertinggi pasukan? sc- 
kutu ini diutjapkan dalam djamuan 
makan jang diadakan oleh panitya 
Perantjis-Amerika. Gruenther sekali 
lagi mengumumkan keterangan2 jg. 
telah diutjapkannja di New York 
minggu jang lalu dalam mana ia 
menjatakan kepertjajaannja kepada 
'Perantjis dan menjerang adanja per- 
sengketaan2 diantara negara2 ang- 
gauta NATO. Dari hadlirin Gruen- 
ther menerima 18 buah medali. 

  

LULUS UDJIAN KE- 
DOKTERAN. 

Menurut pengumuman Fakul- 
tet Kedokteran, tjalon?2 dibawah 
ini telah lulus udjian pada Fakul- 
tet tsb.: 

Sardjana Kedokteran (D. II) 
Nn. H. Han Gwat Siang dan The 
Tiong Hing. Dokter tingkat per- 
tama (A. I) Sim Goan Hie. Dok- 
ter (A. II) R. Darmawan Prawira 
Soepradja. » 

MAU BELI: 

.. Kertas2 
Bekas Terpakai 

    
(Antara): | 

KOO THIAN SWIE | 
Beteng 78 Semarang, 

  

      — Djagalah 

THE MASTER AND BEAUTIFUL 
SLAVE GIRL ..... 

“ Aristocrat and social 
lion, his parries were 

.. the talk of sinful Rome. 

    

ni BY AN 

  hari mainnja ! 
  

sz
 Wi 

dalami air. Sikorban dalam keadaan 

luka parah diangkut pulang xeru- / 

mahnja dimana sesudah 3 djam 
achirnja ia meninggal dunia akibat 

Buaja itu hingga kini luka2nja itu, 
belum diketemukan lagi. (Antara).   3?
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PEPPERMINT 
7 

WOODsS: 

KORRENGZAL 
AYAMNYA 

Dua obat jang 

tidak boleh ke- 

tnggalan dan sa- 

ngat  mustadjab. 
Peppermint Woods 

untuk penjakit ba- 

tuk dan sakit perut. 

Korrangzal untuk se- 

gala penjakit kulit. 

       

PERTAHANAN Amerika Serikat 
Wikon hari Kemis mengatakan, bahwa ia tidak mendapat alasan2 

EN Na PON PAN 

Bom-H PiaBelum Siap 
Ban 3 Tabua Lagi usia Dapat 

Amerika 
Charles E. 

masih akan diperlukan waktu 
| 3 tahun sebelum Rusia dapat mengadakan serangan dengan bom 

I terhadap Amerika Serikat. Wilson katakan hal ini dalam 
tonperensi pers sebagai djawaban atas pertanjaan, beberapa djam 
ctelah ia menghadiri konperensi di Gedung Putih mengenai 
yaran belandja pertahanan Amerika selama tahun anggaran 

suatu 

ang- 
1955 

Djuli. 

Protes 

Russia 
Akan Perkuat Pendirian 

Amerika Thd Soal Trieste 
TJAMPUR tangan Sovjet da 

lam masalah Trieste jang beru 
pa protes terhadap putusan Ame 
rika dan Inggris untuk menje 
rahkan zone-A kepada Italia ada 
lah demikian halnja hingga ha 
nja akan memperkuat niat peme 
rintah2 Amerika dan Inggris un 
tuk tetap berpendirian pada pu 
tusan mereka tentang Trieste 
jang diumumkan pada tg. 8 Okto 
ber jl, demikian menurut penda 
pat kalangan2 jang dekat kemen- 
terian luar negeri Inggris di Lon 
don pada hari Selasa. Menurut 
sumber2 tersebut, langkah Sovjet 
itu selandjutnja akan lebih mem 
perlemah daripada memperkuat 
kedudukan juridis atos dasar 
mana pemerintah Yugoslavia kini 
mempertahankn pendiriannja ter 

i hadap masalah Trieste. 
Selandjutnja kalangan2 di London 

itu berpendapat bahwa tjampur ta- 
ngan Sovjet sekarang akan menem- 

patkan Belgrado dalam kedudukan 
ig ,kurang enak” dalam menghada- 
pi PBB dan pendapat umum nega- 
ra2 Barat, terutama Amerika Seri- 

kat. Dalam komentarnja terhadap 
langkah tadi, harian Liberal Inggris 

The Star” menulis: ,,Arti nota pro 
tes Malenkov: terhadap putusan Ing 
gris—Amerika untuk menjerahkan 

zone-A dari Trieste kepada - Italia 
itu adalah djelas. Jaitu dengan me- 

mihak “pada Tito, ia (Malenkov) 
mungkin sekali mengharap dapat me 

narik kembali  Yugoslavia dalam 
blok Sovjet.” 

  

Roma tidak heran. 
Di Roma, suratkabar ,,Il Mes- 

sagero” jg mengutip kalangan2 pe: 
merintah Italia menjatakan bahwa 
pembesar2 Italia merasa puas dgn. 
nota protes Sovjet tentang Trieste 

itu.karena dengan ini ,,akan terbuk 

ti bahwa Moskow dan Belgrado ti- 
dak pernah berhenti untuk berpendi 

rian sama.” Surat kabar tadi jg bia 
sanja mentjerminkan pendapat pe- 
merintah Italia mengatakan bahwa 
nota protes Sovjet itu tidak menim- 

bulkan keheranan di Roma. 
(Antara— AFP). 

13 ORANG DIDJATUHI HU- 
KUMAN MATI OLEH PE- 
NGADILAN MILITER 

BUKARES. 
Kantor berita Rumania me- 

wartakan pada malam Selasa, ba 
hwa pengadilan militer Bukares 
telah mendjatuhi hukuman mati 
terhadap 13 orang, jang dipersa- 
lahkan telah melakukan pekerdja 
an mata2 untuk A.S. Dikabarkan 
selandjutnja, bahwa 3 orang lain 

  

2 

| 

Buka - baku 

eussil Im- 

donesia 
Akan Diterdjemahkan    ai 

MR. PREM “KIRPAL, wakil 
lirektur dari Departemen Kegia- 
an Kebudajaan Unesco, hari Se 

lasa mengachiri kundjungannja 
ce Djakarta jang memakan wak- 
u 4 hari lamanja. Selama di Dja- 
kara Mr. Kirpal telah mengada- 
zan pembitjaraan dengan pembe 

sar2 pemerintah,. dengan anggo- 
ta2 Panitia Nasional Unesco un- 

tuk Indonesia, dan beberapa per- 
kumpulan kebudajaan di Djakar- 
ta. Jang mendjadi pokok pembi- 
tjaraan adalah kebudajaan. 

Baru2 ini Unesco mengambil 
keputusan akan memperluas usa- 
hanja untuk menterdjemahkan bu 
ku2 klassik jang terpilih dan bu- 
ku2 jang terbit pada masa ini. Ke 
dalam usaha ini termasuk usaha 
menterdjemahkan hasil2 kesusas 
teraan Timur. r : 

Diduga tidak lama lagi akan di 

terbitkan terdjemahan dalam ba- 
hasa Inggeris dan Perantjis dari 
buku2 Indonesia jang terkenal. 
Selandjutnja Unesco bermaksud 
akan membuat reproduksi dari 
lukisan2 Timur, jang ketjil untuk 
album, jang besar untuk pameran. 
Begitu pula lagu2 Timur jang ter 
kenal akan dimasukkan kepiring 
hitam. ” 

Mr. Kirpal mengandjurkan ker 
dja-sama dilapangan kebudajaan 
dari negeri2 Timur. Misalnja da- 
lam usaha menterdjemahkan bu- 
ku2 klassik, orang2 pandai Indo- 
nesia dan India dapat bekerdja- 
sama. Demikian dikabarkan oleh 
kantor Unesco untuk Asia Teng- 
gara. (Antara) se 

Rahasia Pakt 

Junani-USA 
Menaati Filsafat Perta- 

hanan Nato 

  

DUTA BESAR Amerika Seri- 
kat di Junani, Cavendish Can- 
non, menerangkan dalam konpe 
"ensi pers di Athena pada hari 
Selasa, bahwa penanda-tanganan 
versetudjuan Amerika/Junani me 
ngenai pemakaian pangkalan2 mi 

'iter di Junani oleh pihak Ameri 
ka Serikat dak disebabkan oleh 

sesustu peristiwa luar negeri. Di 

“dalsh swatu konsekwensi dari 
"iisafat jang mendjadi latar bela 
kang Nato, jang senantiasa harus 
"yaspada atas pertahanan anggota 

anggotanja. : 

Menurut A.F.P. penanda-tanganan 

persetudjuan tersebut merupakan sua 

tu peristiwa jang terlalu mendadak 
bagi kalangan2 diplomatik di Athe 

na. Kalangan? tersebut pada umum- 

Lnja bertanja mengapa perundingan2. 

mengenai persetudjuan tersebut diia 
kukan setjara rahasia dan tanpa pu- 

blisiteit jang biasanja menjertai per 
setudjuan sematjam itu dinegara-ne 
gara lain. Dalam hubungan ini kala 
ngan tersebut mengingatkan, bahwa 
kundjungan pembantu menteri perta 
hanan Amerika Serikat, Rogers 
Kyes, ke Junani baru2 ini dikemuka 
kan sebagai suatu kundjungan perse 

orangan semata-mata jaitu sebelum   nja telah didjatuhi hukuman pen 
djara antara 3 hingga 25 tahun. 

ia mengadakan kundjungan resmi ke 
' Ankara (Antara — AFP). 

  

KANAAN 
Sedia Ys Buah GONTJ 

  

       
OBAT2 UNTUK 

SEGALA RUPA 

KEPERLUAN. 

a) Losman's Vigosen Tablets. 

terutama memberi tenaga 

Obat pendapatan baru untu 

Obat ini menambahkan darah, sungsum, 

Mengundjungi ke Pasar Malam Semarang ? 

Djangan lupa MAMPIR ke STAND 

SURABAJA 
ANG LIDAH 

Rudjak Tjingur-— Lontong Tjap Go Meh dll. 

Tentu Puas!!! dan LEZAD rasanja 

LOSMANS 

  

      Rp. 12,50 
sai dan napas, 

baru. Sangat berguna bagi orang 

Lelaki atau Perempuan jang badan lemah dan  berpenjakit 
b) Losmam's Emmenagogue Ta blets. Rp. 12,50 

k Orang Perem datang bulan 

tidak tentu, darah kotor mengumpet, perut berasa sakit kurang 

katakan, bahwa persetudjuan tsb. : 

  

  

A
A
N
 

darah, muka putja', kepala pusing dan pinggang linu pegal. 
Awas Perempuan hamil dilarang minum. 

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

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

e) Losman's Santal Cystol. : Rp: 12,50 

Istimewa buat penjakit kentjing jang bernanah (Twitjing). 
?  Losmaw's Chocolate Laxative Pil. Rp. 3.— 

Pil urus? mandjur untuk bersihkan perut. 
2) Losman's Hemorrhoids Pil. Y Rp. 12,50 

Amat mustadjab bagi ambei atau wasir baru dan lama. 
h) Losmam's Calosion Tablets. Rp. 12,50 

Antjurkan riak, legakan napas, hilangkan segala batuk. 
) ' Losman's Neuring Pil. Rp. 280 

Istimewa buat mengobati otak lemah, pikiran tidak tentu. 
D  Losman's Anti Pollution Tablets. Rp. 12,50 

Obat adjaib buat hilangkan besarmani atau bongsiat. 
k) Losman's Deafness Pil. Rp. 12,50 

»Obat penulung bagi orang tuli dan kurang pendengaran. 
D  Losmar's Rheumatic Pil. Rp. 12,50 

Untuk sakit tulang entjok dll. sakit rheumatiek. 
Losmar's Antacid Powder. Rp. 4— 
Buat sakit Ulu Hati, kelebihan asem, makanan tidak hantjur. 

n) Losman's Nier & Blaas Tablet. Rp. 12,50 
Mustadjab sembuh sakit Pinggang, gegindjel, lemah, djalanan 
kentjing berasa sakit d.11. 

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

Terdapat di semua Toko-toko Obat Tionghoa. 

m)   Semarang : TEK SENG TONG 
nan 
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| Obat kuat untuk Lelaki 

Goles Kidneying Tablets 
|... Kalau tuan? ingin senantiasa berbadan sehat dan kuat, supaja 
hidup selamanja enak dan santosa, djanganlah tuan? melupakan 
obat kuat untuk lelaki ,,GOLES KIDNEYING TABLETS” jang 
diperbuat. istimewa buat menjehatkan dan menguatkan badan 
dan buah pinggang. 

Dengan selalu memakan obat kuat ini berpuluh? ribu lelaki telah mendapat kembali kesehatan dan kekuatan badan ig sudah 
lama hilang, selandjutnja, mendjadi senantiasa sehat dan kuat, 
serta hidupnjapun turut mendjadi enak dan berbagia. 

    

MADE IN LONDON 

  

  

Obat kuat inti Wanita 

Goles Sistering Tablets 
Wanita? jang memerlukan hidup jang senang dans berbagia, badan jang sehat dan kuat, dan wadjah jang tjantik dan manis, djanganlah melupakan obat kuat untuk wanita ,,GOLES SISTE- RING TABLETS” jang sangat mandjur buat memulikkan wanita? tua dan muda jang badannja kurus lemah tidak berdaja agar mendjadi sehat, kuat, dan tjantik. 
Obat kuat ,,GOLES SISTERING TABLETS”, djika dibiasakan memakannja bukan hanja badan wanita? jang memakannja sadja jang selalu sehat dan kuat, bahkan anak -njapun turut men djadi begitu djuga. 

e 

Goles Rhcuming Tablets 
(OBAT ENTJOK) 

Penjakit entjok (rheumatiek) sangat mengganggu kesehatan badan, o karena ia bisa merebak keseluruh badan serta menjebabkan kesakitan disendi? tulang dit., sehingga achirnja sukar berge- rak. Kesehatan jang disebabkan oleh penjakit entjok sukar diperikan dengan perkataan. Oleh itu, terasa sadja ada berpenjakit demikian segeralah makan obat »GOLES RHEUMING TABLETS” jang telah terkenal karena kemandjurannja jang adjaib. 

    

ta 

(OBAT KUDIS2) 
f 

: 
Gunanja membersihkan darah dan mendesak kuman? bacteria ke-umbi-umbinja. Penjakit? 

kulit seperti kudis buta, koreng2, puru, dan lain? bisa disembuhkan dengan memakan dua atau 
tiga botol ,,GOLES- DISINFECTANT TABLETS” jang sangat mudjarab chasiatnja buat meng- 
'hantjurkan. segala kuman? jang ada. Faedahnja memakan banjak obat ini ialah menambahkan ke- 
bersihan darah dan mentjegah penjakit? dari lantaran tsb. 

2 

  

| Goles Footering Tablet 
(OBAT BIRI2) $ 

Penjakit kaki bengkak, biri? dll. adalah disebabkan darah tiada tjukup atau selalu mendje- 
djak tempat jang basah. Jang dihinggapi penjakit ini bukan sadja kakinja bengkak, tetapi lumpuh 
dan lemah. Berdjalan amat susah, bagai beribu-ribu kati beratnja. Kesusahan ini tidak dapat. diperi- 
kan. Sekarang sudah keluar ,GOLES FOOTERING TABLETS” obat teristimewa untuk penjakit? 
tsb., ia memberi aktief pada urat? darah, supaja bengkaknja hilang. Kemudjarabannja besar sekali. 

Goles Purifyer 

Tablets 
(Obat Membersihkan Darah) 
Dalam badan manusia DARAH-lah jang ter- 

penting sekali. Kalau darah ada mengandung 
kotoran, lambat laun kotoran itu mendatangkan 5 pelbagai penjakit jang sangat mengganggu kese- hatan dan memutuskan keturunan. Penjakit? kulit seperti koreng?, Puru, kudis, bisul, gatal, dil. itu pun disebabkan oleh kotoran dalam 
darah djuga. si 

.»GOLES PURIFYER TABLETS” obat teris- 
timewa untuki membersihkan darah kotor, mem 
bunuh kuman”, serta menjembuhkan penjakit? 
disebabkan oleh kotoran dalam darah. 

x & 
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Agent: Hwa An Tong Gang Warung No. 3 

Eng Tay Ho Pekodjan » 101 
Ngo Hok Tong Gang Pinggir ,, 1 

Bisa dapat di seluruh Indonesia — Toko? Obat Tionghoa 

Semarang 

      

  

  

  

    
Berhubung akan ganti haluan usaha lain, maka akan 

kami djual mesin? seperti tersebut dengan harga2 pckok : 
Mesin2 tulis, hitung, reken, tel, dupl kator, brandkast2. Ba- 

rangZ tsb. dalam keadaon baik2 don terpel.haro. 

EHAL HH & Cost 
(0 Djl Mangkubumen 121. | 
Men at SOLO. KG 

“ENTERO-VIOFORM 
Obat medjen jang. mudjarab s 

Terdapat Harga 
dalam tabung Rp. 7.— 

a 20 tablet satu tabung 

don DD hark 

KANTOR - PENDJUALAN CIBA 
LA HOPPENSTEDT 

|. Kata-katanja tersusun, mudah dimengerti dan difabamkan, pem- 
bajaran Rp, 1.50 sebulan dibajar lebih dulu. Kirimlah perangko 
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@ | dukan persoonlijk dan penghidu- 

“ACEMAD | 

3 AAN AANN NAK KEKE KK 

  

  

) : Baru Trima 

Pa OESJES TULLE |   

CREASOUE POLOS 
  
  

  
  

KIN TAPLAK 
DAMAS » 

per meter. 

F| 

Dengan basnja jang sangat istimewa : 

“DUL. MATARAM No. 572 (KR. TURIE) SEMARANG 

Dari Persediaan : D HA R MA W ISATA 

WE GA SAMBA Pelesir —  kepegunungan 
atau hendak pergi. dja- 
uh, malam mau tidur 
lelaki atau perempuan, 
makan 2 tablet : 

  

  

1 BX 71 l | rancy Crepe POLOS | |J PHILIPS BK 716 X SALONRADIOGRAMAFOON MAHA TONIK — 
kar 5 Nu Radio: 10 Lampu » Gramafoon: - Automatisch 10 Plaat IR angable Pn) 
jean An | Djuga ada sedia: GARRARD RC80 model 1953 Ki pan Ta Natan 
H1 NG | TG 4 kuat, tidak tjapek, ' tidak takut WAFELSTOF KEMBA ae RADIO 29 Oo M Ek Cc A 1 Koin tidak, Tin “.Mo ta? 
-—. mungkin sakit.   | Terdjual disemua toko obat. 

LINE KEENAKAN ear 

    KAIN HANDDOEK 4 1 

ALAT-ALAT DAN 
: 3 BK-EDD 

MINJAK- 

: 

merk 

KOMFOOR 

SVIRGINIA” B-O: 
adiab utk. meng 

wder.Mustadj
a et 

Pilangkan BAU KRINGE 

TOKO .,EUROPa" 
Bodjong 17 — Tilp. 1080 

SEMARANG 
Aan anna 

TN AN L E  A 

Suatu penjelidikan pada tabeat 
dan peribadimu akan menerang- 
kan kehidupanmu, tjara bagaima 
na kau dapat memperbaiki kedu- 

pan seluruhnja. Segala hal 'diraha 
siakan. 

M. S. Rahat 
Occuitist. 

Seteran 109 — Semarang. 

Djam bitjara: - 9—12 Pagi 
5—7 . Sore 

LS SL LS LS TA AL LK 

    Paimboom mengandung 

D. Belilah hari ini djuga 
| Arts 
| Kalisari 10 - Tilp. 2092 || 
| Praktek umam dan untuk | 
anak-anak. | 
Djam bitjara 5 - 6 | 

Hari Raya, Saptu, Minggu $ 
Tutup. : | 

dan masakan?-dapur — 

Inenikmati kemanfaatan 

tebih hemat bila 

lang sedap dan sep 

mengandung lebih 

  

    
   

Eksema - kaki 
disembuhkan dan gatal 
hebat dihilangkan dengan 

BEDAK DANBALSEM 

PUROL 
Dirumah obat & Toko? 

      

     

          TINeasn   

  
besar dan pakailah Paimboom untuk hidangan 

menambah kesehatan dan semangat, 

Margarine jang dipakai isteri? bidjaksana. 

berkata: Miss Palmboom 

     menjedapkan 
kuweh:z     

: onja” 

Memang - margarine jang lezat 

ini dapat menambah sedap- 
dan gorengan nja kuweh' 

   

        

   

      

banjak vitamin A dan 

Palmboom dalam kaleng 

keluarga Njonja akan 

nja dan kesedapannja. 

memakai Palmboom 

erti krim ini sebab 

banjak bahan?! jang, 

53 PA - MSP- 3/1!     

    

PA wmoBi 
" HAMPIR HABIS 
Tengah: 

RallyeJajasan 17 Agustus 
22 Nop.1953, start dan finish di Semarang: 300 Km. 
Ikutlah merebut 16 piala dan barang2 lain jang bagus, 
beserta 

SEPEDA MOTOR BAHARU ! 
Keserapatan penghabisan 

Untuk mendaftarkan! 
Hari ini dan besok di: Pontjol 188 (Godjali), Bodjong 21 
(Larees) atau  Seteran 56 (Tan-Oei). Uang pendaftaran 
Rp: 75.— 
Seatg untuk amal 10076 (Jaj. 17 Agust. P.M.I., 
T.H.LW. dil.) dengan hadiah utama Mobil Hillman baharu! 

DJANGAN KASIP! 
IMS — Prop.     

  

MM AAN 

£ NT AL AL NE 
Ini. malam premiere 

ORION 5—7—9 (13 th) 
David Niven — Jane Wyman 

”KISS IN THE DARK” 
Sebuah film comidie jang menggeli- 
kan! Beladjarlah artinja tjinta dari 
Jane Wyman! 

  

REX Ini malam d.m.b. : 
445 -I—-9— (17 th) 

DAVID O'SELZNICK'S 

»THE PARADINE CASE” 

PSN e : "M Tua $ 
BIKIN Gegar : ! 

JACOBSON V. D. BERG & co. |” INI There Bit for the 
: NT Matan “cc of,Cod 

Char, Coburn — Louis Jourdan 
  

  

      SN TI 
SE AA 
DJAGALAN Ini malam d.m.b. 

Te» 9 mmm (LT th.) 

D. M. B. 

,METRO-   Cho Man Hua — Lo Wi POLE" 
»NU CHI CHEH” TAN £ (WARTAWAN WANITA) | 9-7-9 Sedia 

(7 no) Senam Sen AT     
  

    

  

A Kory by Rowland Brown « 
A Fit Monional Roy Rogers 36 

  

Gregory Peck — Ann Todd — Vallil: 
Char, Laughton — Ethel Barrymore |' 

-— sesama 

  

5 CITY CONCERN CINEMAS js 
Ini Malam d. m. b. (u. 

te Ka Bag 

Si Gendut dan Si-Tangis 
sebagai Tolol disekolah Oxford! 

se. umur) 

oo. ——9. — 
MAL ROAD present 

URL 8 HARDY A 
  

  

“GARUDA FILM Rercast 

Bikin para penonton terpingkel2! 

Ini Malam 
d.m.b. 

(u. segala umur) « 
ka 

e, RT h GRAND ix mAh 
San “. asma MITAI GREEN -TOM EMELL 

ABBOTT & COSTELLO Kesasar dil Alaska! Menggembirakan! 

INDRA na yaaa O5MAN GUMANTI-NENG YATIMAH— TI, SITI TG. PERAK 

»IAS TANGAN WANITA" 
Film Malaya Istimewa dengan tjerita dan Njanjian2 menawan hati. 

ROYA KL Ini Malam Penghabisan fu. 17 th.| 
Siwa Tom Ben ROSENANI—AHMAD MAHMOOD 

3 YER MATA" Mengikat dan 
Mengharukan 

        Si JET TA 

Ini Malam d. m. b. (a. 17 th. 

  

  

BESOK MALAM H1 TARZAN PHILIPINA 
PREMIERE po. G. Heibat dan Gempar ! 

RO 1 Y Ini Malam premiere fu. 13 th.) 
Mn LEILA MARENO-JESUS RAMOS 

O G 29 TARZAN PHILIPINA" 
39 . s Heibat dan Gempar! 

| Eilm Philipina dengan bahasa Indonesia,“ 
  

  

Tanggal: 15 dan 16 Okt. 
J. Arthur Rank's 

TECHNICOLROR 
| 

tut A-Matter of Life and Death: | 
c919 dgn. DAVID NIVEN — KIM HUNTER | 

| 
Teks Indonesia 13 ch. Keatas. 

  

  

    

   
NKOY AN! ME'LL FLANK |BE sure 

YOU IN THE TIMBER /YOU KEEP 
AN! COVER YOU OUT OF 

1 (57 NDAS, FROM HERE ON “IUM OB PLN You RipE ALONE TO Meer 
   

    

Teen 

| P1 covLp PLuc THE OLD COOT FROM "41 
W HERE, GRAB THE NUGGETS ANV GEr “) 

AWAY CLEAN! WHY SHOULD 

  

    

    

    
V “On, MISTER KIPNAPPER! Here N PS 
LAM WITH TE NUGGETG TO,   

    

ALL THE WAY! 

  

      
WITH ROCK YANE F 

          
& 

    

    Hp. 1.— akan mendapat ptospectus. - 
      Alamat: Panti Pendidikan ,,BAHAGIA 

£ $ KUTOARDJO Bantulah P. M. IL     Ea SEMARANG” Sa 

  

  

  

  — Midas, dari sini engkau pergi sendirian untuk mendjumpai para 
pentjulik keponakanmu, 

— Roy dan saja akan mengamat-amati engkau digrumbulan pohon2 
dan melindungi engkau sepandjang dijalan. 

— Sungguh engkau djangan memperlihatkan diri, 

    

         Kemudian.... Saja dapat menghantam si ,,hes 
— Oh, tudn2 penijulik. Inilah luk tua” itu dari sini. Merampas 

saja dengan “membawa emas emas murninja dan lenjap. Beres, 
murni sebagai uang tebusan un- Mengapa saja akan membagi itu de- 
tuk nona Tilda Jones, ngan Rock Vane?  


