
  

   
   

      

   

     
     

   
Lorenzo Tanda telah menjat 

“Kan buah fikiran mereka 

| maksud untuk mempererat hu 
« bungan? antara Indonesia dgn 

Pilipina, Senator Delgado meng 
usulkan supaja beberapa sena 
tor Pilipina 

sekarang ini gtau di waktu 

    
     

kat, Herbert Hoover, mengu- 
kam pida malam Kemis, 

  

mumkan 

bahwa ia menjokong senator 
Robert Taf: sebagai tjalon Par 
tai Republik dalam pemilihan 
presiden jang akan datang. 

          

Sebagaimana telah kila ka- 
barkan 4 rentiana yndangg itu 
ialah: tentang penerimaan ang 
gauta tentara sykarela, ten- 
tang perlakuan terhadap ang- 

gauta tentara jang diperhenti- 
kan karena tdak dapat mem 
baruji ikatan dinas, tentang ke- 
wadj.ban anggauta tentara utk 
sementara tetap dalam dinas 
ketentaraan dan tentang pe- 
penjempurnaar ketentuan hu- 
kum mengenai kedudukon ang 

gauta tentara. 3 
mewaan -. 

Sesuc 
     

  

| 
| tang pengiriman suatu misi | tidak resmi ke Indonesia dgn 

  

enanjokan Negara2 

  

        
   

. Akibat,gemberontakan' 
Sama 2 bjul 

pihak pendjaga ke: 
pendjaga, beberapa 
Pada gambar dapat 
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Ketemu I 
ID wa Barat) pasok 

pertindungan 

dan rumpun? kaju n 

Untuk. menguatkan "lobang 
perlindungan dalam dilapisi de 
ngan kaju2 balok dan papan. 
Di dalamnja  bersembunji se- 
banjak 400 orang gerombolan, 
antaranja 5095 bersendjata, de 

$   

    

   
tz 

.jang setudju dengan . mereka 
Beetakapan (Sulawesi. Sela 

Pengluasan djedjak dan larg 
kah2 geromholan di'akukan- s2 
tjara paksaan dan dengan men 
Gjalankan pembunuhan2. Hing 
ga kiri didaerah Mara kampung 
Ulia lebih kurang 30 orang te 
lah mendjali korban, sedang di 
per n Ulawong dibunuh 
kurarg lebih 60 orang. 

| . Pemungutan padjak diadakan 
| meneaa paksa. Setiap orang 
! harus membajar Rp, 250 dan 
I1 liter beras sebulan dan pa. 
Gjak distrik Rp. 20.000. Panen 

| Sibeslag dan" orarg dilarang 
paembawanja kenasar, Dengan 
pemungutan padjak serupa i'u 
“Gikaleryan penduduk timbul 

| kegelisahan. Mereka menaruh 

nja? 
UTABESAR INDONESIA di Washington, Mr. Ali Sas- 

D troamidjojo, hari Kemis telah menjerahkan nota penc- 
lakan Indonesia terhadap undangan Am.-Serikat, utk menje- 
lidiki di    

    
rikat urusan soal? Timur Djauh, 

sematijam itu 
Swedia     
pulau perkemahan tewanan perang Kojedo, 

menteri luar negeri Am.-Se- 
John Allison.. Seperti diketa- 

telah disampaikan pula kepada 
lan, Swedia dan Swis, Dalam pada itu Pakistan me- 

jui diadakanja penjelidikan tadi. 

    

rj Indonesia tadi, maka gaga 

    lah maksud Amerika te 
tadi, dan didug, bahw, 
rintah. Amerika akan menin- 
djau kembali maksudnj: t 

dengan djalan mengundan 
geri2 lain. Penolakan 

sia terhadap undangan Am 
ka ini mungkin akan mendja 
pokok pembitjaraan 

  
  

Presiden Truman dan menteri 
luar negeri Acheson, apabi 
Acheson harj Kemis member 
kon laporan kepada Tru 
perihal perdjalanan keli'ingn 
ke Eropa dan Amerika Latin. 
Perlu d'kemukakan disini bah 
wa karena sesuatu sebab jg ti 
dak diumumkan, maka kemen- 
terian luar negeri Amerika tak 
hendak mengumumkan, bahwa 
Mr. Sastroamidjojo akan mene, | 

mui All'son, djuga ketika ke- 
dua pembesar tadi sudah ber- 
djumpa. (Antara—UP). 

Pem, Amerika menje- 
salkan keputusan 

2... Indonesia. 
Dalam pada itu seorang pem 

besar Amerika menerangkan 

- 

    

       
    

        

  

ngnja |A 

hari Kem's di Washington ba- 
al|hwa kementerian luar negeri 
|Amerka tidak bermaksud utk 
melepaskan niatnja, supaja di 
adakun pemeriksaan oleh nega 
ra2 netral terhadap keadaan 

e | dipwau Koje. 

meri | Sementara itu ia tidak mene 
    can, apa langkah ber-kut-    

   
     

   
   

(Dari sumber lain diperoleh ka 
bar, bahwa pemerintah Indone 

an ke-4 negara lainnja, te 
i|lah didekati oeh pemerintah 

rika mengenai soal in! Se 
orang pembesar 'ig bertang- 

Isung djawab achirnj, menja- 

takan bahwa pemerintah A.S. 
Isangat ketjewa terhadap pen- 

dirian 'g dambil oleh pemer 
tah Indonesia, 

   

hipara tawanan  dipendjara  Kalisosok, 
goa terdjadi 
dan tawanan2 jang merampas sendjata 

ung perindustrian telah mendjadi 
ihat: puing2 dari beberapa gedung tadi. 

| Kahar Muzakar 
MemungutP'adjak 

Penduduk2 Jang Pro Dia Dilatih . 
| Goa Dibawah Tanah. ersembunjian Grombolan | fals pala dangan dr Djawa-Barat. | rikat sadja. ka 

SEBELAH Barat 
wa Barat) pasukan TNI telah menemui sebuah benteng 

gerombolan. “bersendjata jg merupakan gua be- 
2 100 meter 

baru inilah diketemukannja, karena 
tertatup sama sekali dgn rumput? 

i keadaan sekelilingnja. 

TAKKE pada | 
unfuk . penduduk 

jang 

|daran lijst derma paksaar pe. 
lorang2 kaja. i 
ini. salah orang2 jang kersang 

'rut p.hak polisi itu — hal2 se- 

  

g 

   

      

   

  

   
   
   

    
      

tembak-menembak antara 

     

  

   

   

   
   

    

abu. -   . (Ipphos).   
| Gjui apabila Indoi 
| ta dim, Rentjana 

jang Colombo itu dipandang s 
ngat perlu utk mendapatkan 

diterima melalui Rentjana Ban- 
     
    

    

desa Djudang (Dja- | 

Ma Colombo jang inisiat:pn'a 

iak e " com- pe & “doa Wal da 1 d ukan oleh negara2 com- 

ini telah lama di-intai2 sudkan utk memperkuat ke- 
| dudukan poundster ing.  Dite- 
rangkan, bahwa keuntungan jg. 
dapat diperoleh dengan turut 
sertanj, Indonesia didalam 
Rentjana Co'ombo itu, ialah 
Indonesia akan menerima bam- 
tuan jang dibutuhkan jaitu 
terutama bantuan ekonomis, 
bantuan tehnk sehelai 
dan kerdj, sama dengan nega- 
ra2 tetangga. £ 

    kepertjajaan penuh kepada pe ' 
merintah dan T.N.I. untuk me: 
ingatasinja, dan merekapun te ' 
tap membori bantuan dengan 
apa sadja. Terbukti pada wak 
tu gerombolan dari pasukan 
Batuputih mentjoba merjerang 
kota Palopo dengan kekuatan 3 
kompi. hasil penjerangatnja ti 
dak ada dam tidak dapat di- 
lantjarkan karena penduduk 
ikut memberi bantuan penuh ke 
pada TNI. 

Lampu merah dari 
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Se
da
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Sebagai 
Menurut berita terambat jg ulah Maksnd State- 

dperoleh biro penerangan ment PN/-Kata Manai 
S.U.LA.D, pada waktu belaka- 
ngan ini nampak tjahaja lam- 
pu merah dari dalam air keper : 
mukaan la dus kai bertu- 

rul-turut jg mearahkan tjaha- 

janja kedjurusan Pulau Pom- 
bo hingga kini antara Tg. Kai- 
lols (P. Saruku) dan Pulau 
Pombo kelihatan terang sama ru2 ini, bahwa PNI tidak me- 
sekali. Kini sedang dilakukan njedari adanja berbagah akt 
penjelidikan. jg mempengaruhi 

Pelemparan granat asa ang 22. f PN 
di kota Makassar. Naa " Aa ninja 

| Seterusnja .,Antara” kabar- gj mangan Tarin tih. 
kan, bahwa hari Rebo malam di diketahui oleh umum dan kare. Dialan Pahlawan (timur kota na ita tidaklah perlu dilogas- 
Makassar) telah dilemparkan Sena lagi ra 
oleh pengatjau Pang nya "TAN 
tangan. Granat tangan itu mMe- Kn A 

letus dekat sebuah rumah dan sei erangan de falah Huma i in ka an apa2. Aa ik mp $ 
Ba en Ti itu mensinjalr pengaruh2 terten- 

: tu 'g datang dari luar, agar terdjadi, dirumah itu terdapat aial 
sebuah surat antjaman, jang Semuanja itu mendapat perha- 
memaksa tuan rumah serahkan tian setjukupnja. Andjuran ig 
Rv 15.000 uang tunai. Menge- telah dinjatakan didalam kete 

rangan itu untuk mentjapa: nai keadaan keamanan umum- 
i ii fi £ 3 5: . Ca si . nia didalam kota Makassar se penjeesaian, baik" mengenai 

eliminasi pengaruh2 luar fhe- 

Sophiaan 

ALAM pertjakapan dgn. 
D Pia, sekretaris-djenderal 

PNI, Mandi Sophiaan, menjata- 
kan bahwa sama sekali tidak- 

pulan dari keterangan PNI ba- 

   

  

karang, pihak polisi menerang- 
kan, bahwa kriminaliteiten da-, 
lam kota Makassar pada waktu | £eri atas keamanan itu mau- 
ini terus menurun. Kedjahatan2 | pun mengenai pengembalian 

terdjadi diwaktu jang Irian kepada Indonesia, harus- 
achir2 ini banjak berupa penge|lah dipandang sebagai andju- 

ran kepada 'pemerntah. Kepa- 
da pemer'ntah diserahkan, utk 

memasukkan andjuran2 itu di 

dalam kebidjaksanaan prak- 
tisnja. 

Tapi dalam hal 

kutan sendiri, karena — menu 

perti itu tidak lekas dilap»rkan 
pada polisi. 

SEKITAR KONP. ASIA 
TENGGARA. 

Kalangan2 jang berwadjib di 
Paris pad, hari Rebo mengang 
gap sebagai “prematuur” ka- 
bar2 jang menjatakan, bahwa 
para ghli militer Amerika, Ing 
gris dan Perantjis akan menga 
dakam konperensi mengenai per 
tahanan Asim Tenggara di Pa 
rig antara tanggal 20 dan 25 | 
Djuli jad ini. Beritag tentang 
akan adanja konperensi itu ber 

— Perdana menteri Winston 
Churchill pada hari Selasa telah me- 
ngirimkan. kawat utjapan selamat ke- 
pada kapten kapal! penumpang Ame- 
rika ,/United States”, jang telah ber- 
hatsil mematahkan rekord melintasi 
semudera Atlantik dalam waktu 3 
hari 10 djam dan 40 menit. 
  

  

  Ja dari kementerian tersebut. | 

lanak buah kapal Rimdyck pa- I 
Ida saat ini ditahan oleh 

asal dari Washington. 

ANGGAUTA POLISI TER- 
SANGKUT DLM PENJE- 
LUNDUPAN TJANDU, Te 
Seorang anggauta polisi Su- 

rabaja dan seorang Tionghoa 

  
jang 

berwadjib. Mereka ini didakwa 
'mentjoba menjelundupkan tjan 
du sebanjak 5 kg. jg kedapatan 
Idim kapal tsb.   

maan. 

Diantara mereka ini ada 

        

  

   

   

    

   
   

Tahun Ke VII ka No. 1 

ang? 
Dan Menjelundup Ke Indonesia 
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Gelap" 
1 

ran Akan Membesarkan Hati Mereka Ini — 
Kata Kepala UPBA Djawa Barat. ' 

ja reaksi dari kalangan warganegara Indonesia keturunan 

  

dari keturunan Arab, verbadap niatan pemerin ah ng- 
pala Kantor Urusan Peranakan dan Bangsa. Asing Propinsi 
(utk menegaskan, bahwa pentingnja ada pendaftaran itu ialah 
garis jg tegas antara warganegara . Indonesia day bangsa 
konirole atas orang? jg “berada di Indonesia zonder punja 

tnabrata itu menerangkan selandjutnja, bahwa dewasa ini ba- 
jg dibawa olehr tentara Djepang ke In- 

1945 dan sekarang masih tinggal di Indonesia . . Haa 

| Mossz Selain dari pada itu ada jg 
ujuga: ,orang2 jg dengan me- 
njelundup masuk ke Indonesia 

| |dalam waktu achir2 ini, Seba-. 
gai tjortoh ' disebutnja penje-, 
'undupan jg besar djuga djum 

- Hlahnja dari Malakg ke Suma- 
Ditambahkannja, tera Timur. 

bahwa dgn banjaknja orang2 
gelap demikian maka keadaan 
Susunan . masjarakat nistjaja 
tidak akan beres dan dengan 
send'rinja djalamni, roda pe- 

r| mer'ntahan mendjadi kurang 
lantjar terutama mengenai ke 
pent ngan. kexmaman. 

Membesarkan hati pa- 

ra penjelundup. 
Tentang orang2 'jg menen-   

D'selenggarakannja Rentja- : 

monwealth adalah a.l. di'mak- 

   

  

lah benar “utk menarik kesim-'! 

tang pendaftaran, Kepala Up- 
ba berpendapat, bahwa mere- 
ka itu ternjata tidak may me- 
ngorbankan sedikit perasaan, 
Cjadi hanja berdasarkan senti- 
ment? sadja, dalam usaha utk 
kepentingan umum. Sikap de- 
mMik'am hanja akan memb pesar- 
kan hati orang2 ig menje-un- 
Gup sadja dan mungkin akan 
memberikan kesempatan jg le- 
bih luas kepada orang2 jg me- 

njelundup itu, karena tadanja 
kontrole, sehingga mengakibat 
kan makin “buruknja konstel- 
-aSi masjarakat Indonesia. De 
In kian keterangan Upba. 

PEROBAHAN BEA-UDARA 
MULAI TANGGAL 1 AGUS. 
JANG AKAN DATANG. 

Diawatan P.T.T.  memberitahu- 
kan, -bahwa mulai tanggal 1 Agus- 
tus jang akan datang semua bea- 
udara dalam dan luar negeri akan 

pos udara ke Nederland, - Suriname 
dan “Antillen Belarda . ditiadakan. 
Semua kiriman2 pos-udara dengan 
tidak memandang tudjuannja selain- 
nja porto biasa, dikenakan bea-uda- 
re unfuk tiap 5 atau 50 gram. Diu- 

ya tarip pos pakket pos-udara untuk 
Nederland diubah. 
Demikian pemberitahuan P.T.T. 

DOKTER PALSU? 
Pemimpin Djawatan Kese- 

-hatan Kotapradja Djakarta Ra 
ya hari Rebo me aporkan pada 

“polis: tenang. terdjadinja pe- 
malswan surat? keterangam-ke 

sehatan, ig diberikan oleh se- 
orang Indonesia jang mengaku 
dir nja sebagai dokter, kepada 

. 

akan berangkat ketanah, sutji. 

Menurut Djawa an Kesehatan 
Kotepradi, sampai sekarang, 
teah terratat 27 tjalon djema 
ah hadj: jang sudah. tertipu: 
pengusutan 'erhadap dokter   

  

palsu itu, kimi sedamg dilaku- 
kan phak berwadjh. 

DJUMLAH MODAL INDIA 
£G DITANAM DI LUAR 
NEGERI. 

Menurut keterangan menteri 

keuangan India, C.D. Desmukh 
didalam madielig rendah baru2 
ini, djum ah modal Indi, jang 
d'tanam dilyar negeri di.afsr 
ada sebesar 387.700.000 Rupee. 
  

Digeauny Kementerian Perhu 

— bungan, Djakarta “Kemis si- 
ang kemaren telah diadakan 
penandatanganan kontrak an- 
tara kementerian tsb dgn 
ICAO mengenai pendidikan 
penerbang2 sipil di Indonesia. 
Kelihatan waktu menteri Per- 
hubungan Ir. Djuanda  me- 
.nandatangani kontrak itu. Se 
belah kiri ialah Ir. Sugoto ke- 
pala Penerbangan Sipil 
kanan wakl ICAO. 

dan 

  

abu SA 
| Tarip gabungan “untuk kirimand 

. afk meng- 

  

sadegh 
Formateur 

la Bersedia Bentuk 
Kabinet. Baru 

KANTOR BERITA AFP 
memberitakan, bahwa 

Dr. Mohammad Mossadeg jang 
baru sadja. meletakkan djaba- 
tannja selaku perdana menteri 
Iran, pada hari Kemis malam 
menerima baik permintaan 
memyj3ntuk kabiret baru. Mos- 
sadeg mengumumkan  keputu- 
sannja. tersebut sesudah me- 
ngadakan pembitjaraan2 sela- 
ma dua djam dengan delapan 
belas anggauta? parlemen Iran. 
Kabarnja Mossadeg akan me- 
ngumumkan program pemerin- 
tahannja sebelum kedua madje | 
lis dewan perwakilan rakjat 
Iran mengadakan rapat tertu- 
tap, dan kemudian akan memin 

.ta kepada parlemen suatu mosi 
kepertjajaan. 

  

16 NEGERI TOLAK PERMIN- 
TAAN BLOK ASIA/ARAB. 
Pemer ah2 Inggr.s, Bean 

da, Turki dan Australiy hari 
Rebo memberitahukan kepada 
PBB, bahwa mereka &dak mau 
menjokeng perm.htaan negeri2 
bek As'c Arab unuk mengun 
dang sidang istimewa S lang 
Umum PBB untuk ibitjarakan 
masalah, Tuna. Dengan ipex 
nolakan2 itu maka ' semuanja 
Un.ada 16 negeA jg tidak mau 

| menjokong - permintaan “blok 
| Asia Arab. 10 Negeri telah me 
njatakan akan menjokong per 
mintaan "sb. 
“Sebagai diketahui untuk mes 
manggil sidang Astimewa PBB 

Suara. 

PARLEMEN DGN AMBASA- 
DOR? DJERMAN DAN 
PILIFINA. 

Hari Senin tg 14-7 jang akan 
da.ang duta besar Djerman Ba 
rat Dr. von Hentig dan duta 
besar Pilipina Proceso Sebasti- 
an gkan mengadakan kundjung 
an perkenalan dengan ketua 
parlemen. Berhubung dengan 
belum adanja ketua Mr. Sarto- 
no, tamu2     

para “ja'cn djemaah hadji jang. 

  
hat kaum pantjoleng sedang 

'gera dilepaskan tembakan2 ke 
atag sebagai peringatan. Tem- 

ladeni sama sekali oleh kaum 
pantjoleng, jg terus mengeluar 
kan beras dari gerbong? kere- 

paskan lagi tembakan2 keuda- 

—
w
u
n
a
a
k
 
am

a:
 

o'eh 'para wakil ketua Mr. M. 
| Tambunan, Arudji Kartawing a 
|dan Mr, Tadjuddin Noor. Kun 
diungan duta besar Djerman 
Barat akan berlangsung dari 
pukul 10.30 sampai pukul 11. 
00, kundjungan duta besar Pil: 
pina dari 12.00 sampa: 12,30. 

Fakir Reikan hari Kemis telah 
mematahkan rekord dunia berpuasa. 
Sang “fakir tadi menutup  dirinja 
dalam sebuah kerangkong selama 

pa makan sama sekali. 

Menjerbu Beras 
1 Orang Tertembak Mati Waktu Meng- 

garong Gerbong Di Tg. Priok 
ATU DARI Ik. 50 kaum S 

diladeni, sewaku pantjoleng?2 
. gerbong? kereta api hari Rabu siang kemarin, didekat sta- 

sion kereta api Tg. Priok (Djakarta). 
mando Militer Kota Besar Djakarta Raya tentang 
»Antara” mendapat keterangan, 
kereta api didekat 

ta tentara datang, maka terli- 

mengangkuti beras dari ger- 
bong2 kerets, api, dimana se- 

bakan2 tsb ternjata tidak di 

ta api Sehingga pihak tentara 
terpaksa beberap, kali mele- 

ra, tapi tembakan2 inipun ti- 
dak mendapat perhatian, bah- 

   

dibultuhkan paling sedikit 31 ' 

itu akan di.erima : 

bak mati, ketika tembakan2 
tentara sebagai peringatan terhadap 

stasion kereila api 
oleh Ik. 50 pantjoleng bersendjata 

Ketika serombongan anggo- | 

  kan sebagian dari karim pan- 
tjoleng dengan sendjata2 besi- 

  “Pakta 
pa INI telah berangkat 

Dt. Pamuntjak Alam dan 
| Said Sutan Rangkajo Sati, masing2 
| kepala bahagian kebudajaan PPK 
| Sumatra Tengah dan pegawai baha 
|gian kebudajaan PPK Sumatera 
“Tengah, menudju Singapura untuk   
  

»Pengantin 
menghadiri pameran kebudajaan jg y kan ke Singapura pakaian2 npe- 
akan dilangsungkan disana. ngantin”, mempelai” dan ,seman 

da” beserta sebuah naskah tjerite- 
Dari pihak PPK Sumatera Te: ra-lama ,,Bundo Kandueng”. 

ngeh d'peroleh katerangan, bahwa 
oleh perwakilan Indonesia di Singa- 
pura telah diminta agar mengirim 

Oleh kalangan tersebut, dinjata- 

kan bahwa jang dibawa oleh Dt, 
  

Batavtaasch Gene 
vank .m 

Kom 

  

" Dipamerkan Di 

Lembaga Kebugajaen Insoneu 

otscha 

tenan Wetengchanoan” 

Pamuntjak. Alam ke Singapura, ada- 
lah sebuah "naskah tjeritera T'jin- 
dut mafo, karena kebetulan sampai 
saa' ini tjeritera ' Bundo  Kandueny 
belum ada jang tersusun lengkap. 
Sedangkan pakaian2 jang dibawa ia- 
lah pakaian pengantin”, .mem- 

P 

» 

Singa 
pelai”- £ 

pura. 
,Semanda” menurut 

adat dan lembaga di Minangka- 
bau, jang masih menundjukkan pe- 

ini 

perajaan2 
Pakaian 

sewaktu 
ngaruh  Hindu-Lama. 

hanja dipakai 
dan pesta2 menurut adat dengan me- 
menuhi sjarat2 kebesarannja, 

Se
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Kemaren telah tiba di lapangan 
kepala TCA (Technical Cooperatior: 
Andrews. Tamu ini akan tinggal selama 4 hari di Indonesia guna 
mengadakan penindjauan. Di lapangan 
drews disambut oleh duta USA, Merle 

terbang Kemajoran dari Amerika, 
Administration), tn, Stanley 

terbang tuan Stanley An 
Cochran. ! ,   

KemakmuranDjas: 
mani Dan Rochani 
Itulsh Jg Kita Ingin! — Kata Hatta 
Kemakmuran Bukan Berarti Makan 3 Kali Dan 

Pakaian Tjukup Sadja. 
ADA RAPAT raksasa jang telah diselenggarakan  dila- 
pangan Merdeka di .Bandjarmasin pada hari Minggu pe, 

tang, wakil presiden Hatta, jang sebagai diketahui sedang 
mengadakan penindjauan 

umumnja, keadilan dan 
an luar negeri terhadap Indon 

Intan Sebesar 
229 Karat 

Diketemukan Ditam- 
“bang India 
ENURUT pengumuman 

Maan Pertam 
»Panma” pada hari Kemis bah 
wa ditambang intan jang Jetak 
nja deka Rowa (dinegara bagi 
an India Vindhya Pradesh) te- 
lah digali sebutir berlian dari 
229 karat. Menurut kalangan 
sindikat taidi, intan tadi bersi   |ar kehidjau-hidjauan, dan di 

! ana bahwa batu intan ini ada 
|lah jang terbesar jang hingga 
! Tn pernah diketemukan di In 

Intan jg terbesar jg pernah 
Gigai ialah intan “Cullinan”, 

jig beratnja 3.160 karat ketika 
ibaru digali darj tambang di 
Pretora, Afrika Selatan. In- 
tan ini kemudian dipetjah2 

| 
i 
i 

i 

mendjadi intan? ketjil, Intan ' 
“Star of South” (“Bintang Se- 
latan”) jg diketemukan di Bra 
silia kata orang adcrah intan 
jg terbesar jg masih berupa 
satu butir, beratnjx 261,38 ka 
rat dalam keadaan mentah. 

(Antara). 

Pada tgl 23/89 — 26/8 jad 
“akan dilangsungkan Kongres 
“Adat Rakja jang al akan mem 
b''jarakan tentang DPRD Su- 
materg Tengah jang sekarang 
sudah dibekukan, “hilang”nja 
Ibrahim gelar Dt. Tan Malaka 

,in soal orarg2 tahanan politik 
'a,l. Chairul Saleh. Saleh Umar, 

tsb belum dikabarkan. 

spantjoleng”  (perntjuri) tertem 
ke udara jg dilepaskan 

kaum pantjoleng itu, tidak 
tsb setjara beramai2 menjerbu 

Dari djurubitjara Ko- 
hal ini, 

bahwa penjerbuan gerbong? 
Tg, Priok itu, dilakukan 

besi. 

nja bermaksud menjerbu pihak 
tentara. 

Sudah sering. 
Achirnja tembakan terpaksa 

ditudjukan kepad, kaum pan- 
tjo.eng jg akan menjerang itu, 
dan berakibat tiwasnja se- 
orang darj sekian banjak pan- 
tjoleng tsb. Sewaktu melihat 

ada kawannjc ig mati tertem- 

bak lain2 kawanan pantjoleng 
segera melar'kan diri, demiki- 
an menurut djurubitjara KM 
KBDR. 

Lebih djauh dari pihak DKA 
Tg. Priok dipero'eh . ketera- 
ngan, bahwa pengrusakan2 

t 

'A. Buchari dan Jacob Siregar . N0mi Bung Hatta mengatakan, 
'cs. Demikian al keterangan da : bahwa waktu ini sering sekali 
ri Ketua Partai Ada' Rakjat, | Orang lebih tiepat 
Datuk Bagindo Bas, Nan Ku- 

67 hari 16 “ijam dan 6 menit, tan Ning. Dimana tempat kongres ' Karena 

di Kalimantan, telah berpidato dimu- 
ka ribuan rakjat. Bung Hatta menerangkan bahwa tjita2 ke 
merdekaan kita jalah utk. mentjapai kemakmuran rakjat se- 

perdamaian. Pada waktu ini perhati- 
eSia sangat besar sekali, 

i 

Itu antara lain karena kekajaan 
jang dimiliki: negara kita. Tetapi 
kita belum menggali, belum membu- 
ka kekajaan' itu.. Itulah sebabnja 
maka sampai. pada waktu ini kita 
masih terus dipermainkan oleh naik 

turunnja harga diluar negeri. Teta- 
pi kita akan bekerdja dan berusaha 
sehingga dalam tempo 20 atau 30 
tahun jang akan datang kita akan 
mentjapai kemakmuran. Wakil pre- 
siden menjatakan,” bahwa kemak- 
muran berarti tidak sadja  tjukup 
makan"3 kali sehari, tjukup pakai- 
an dan lain2, tetapi otak kita ha- 
rus juga makmur. Kita ingin ke- 
makmuran jang : meliputi . djasmani 

  
'dan rohani. Dan tiap2 rakjat harus 
' bertjita2" demikian: Itulah ssebab- 
Inja maka didalam: penindjauan2, 
demikian Hatta, terutama sekali sa- 

akan tenaga .bekerdja. Pe 

|. Kalimantan harus djadi 
tanah pertanian jg. 

: luas. 
1. Kita ingin mentjipiakan ke- 
: makmuran itu sehingga rakjat 
tani di bukit2, nelajan di 

udjung pulau2 dapat memper- 

gunakan listrik, Kita mempu- 
njai sumber jg tjukup untuk 

itu, tetapi kita masih kekura- 

ngan tenaga2 ahli dan alat in- 
dustrj dan mesin2. Karena itu 
kita harus bekerdja memper- 
luas tanah, menambah produk 
Si sehingga kekurangan2 itu 
dapat diatasi. Kita lihat bhw 
sebentar lagi di Sumatera akam 
dibangun tenaga a'iran listrik 
ig terbesar di Asis Tenggara. 
Dan Kalimantan supaja men- 
djadi daerah pertanian jg sa- 

ngat luas. Mengenai soal oto- 

ber-tjita2 
dari pada menje'enggarakan. 

itu penjelenggaraan 
otanomi tersebut tidak sadja 
perlu dipikirkan oleh 'pemerin 
tah pusat, tetapi djuga harus 
dipikirkan di daerah2 demiki- 
an wakil persiden, 

GATOT SUBROTO DAN SU- 
DIRO KE DJAKARTA Ng 
Tengah hari Kemis kemaren 

bertolak dari Makassar ke Dja- 
karta Panglima T.T. VI Gatot 
Subroto dam Gubernur Sulawe- 
si Sudiro. Menurut kabar kan- 
djungan Panglima Gatot ialah 
untuk melaporkan keadaan se- 
karang ini, sedangkan Guber- 
nur Sulamesi membitjarakan 
soal2 S.0.B. dan pemerintahan 

20.060 TAWANAN UTARA 
TELAH DIPINDAHKAN DARI 
KOJE. | 

Markasbesar Tentara ke-8 Ameri: 
ka di Korea pada hari Rebo mengu- 
mumkan, bahwa 20.000 orang tawa- 
nan perang Utara kini telah selesai 
dipindahkan dari kamp pulau Koje 
kepulau Cheju. Dikatakan, bahwa . 
menurut rentjana decentralisasi djum- 
lah tawanan perang  digllan Koje 
sudah akan dapat dikurangi hingga 
50.000 orang sebelum pertengahan 
bulan ini 

LAGI PENANGKAPAN DI 
MEXICO. 

Polisi Mexico pada Rebo malam tih 
menangkap djenderal Candido Agui- 
lar, bekas tjalon presiden dari partai 
»Konstitusionalis” Mexico. Dalam 
pemilihan2 pada Minggu jl djenderal   gerbong2 kereta api sematjam 

d'atas, bukan kali ini sadja | 
terdjadi tapi hampir boleh di ' 
katakan pada tiap2 hari, Hing | 
£a kini, menurut. DKA, telah | 

ads sedikitnja 10 gerbong kere | 
ta gpi ig dirusak kaum pantjo 
leng, kebanjakan adalah ger- 
bong2 jg berisikan beras gula, 
teh dil, 

P sial”, — jang dimaksudkan 

orang masih berada 
polisi karena kerusuhan2 tersebut, 

Aguilar tidak ikut mengambil bagian 
guna menjokong tjalon pertama jang 
diadjukan oleh partai2 oposisi, jaitu 
djenderal Miguel Henriguez Gue- 
mar. Dikabarkan, bahwa Aguilar 
ditangkap atas tuduhan ,,memberonu 
tak dan menghasut kekatjauan2 so- 

kerusu- 
han2 sesudah pemilihan? pada Sex 
nin malam jl. Pada waktu ini 506 

dalam tahanan 

    

Sa
g 

K
a
 

ha
 

  

    

ja ingin menggiatkan pembangunan, 
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setelah berla nja. “undang2 
.: Mekurgk pendapat Sutan | 

- begi pers 
1 terlebih dahuu harus 

surat2 | 

a la 

dj | 

- sudut la 
Dapat i 

  

   

  

   

  

   

      

    

  

   

  

i ' bagaian 

»., P-ilem, k 
P-ersatuan P-enganggur dan 

h 

mudahan 

ji 4 jg akan  dida- 
kan Ta luar negeri, se- 
i sapi Fries. Holland, Red 

idhi, Kerbay Muara dari In 
dia kambing Et 

  

   
   

    

   
     

     

  

Dyuri bag 

g Tam Dilarang 
Sudah Lazim 

mruA PANFIIA pers dan perantjang perundang-un- 
Mn d3 syara tuan - Sufan Makmur, 

bahwa an Na Ka js teng pererbi- 
5, menerang 

EP Naba dan ag 
Agaknin letter “P” ity erat 

Sangat hubungannja dengan ke : 
hidupan rakjat Indonesia. Se- 

P: hapusnja | mua usaha2:nja pendek ham- | 
ipir sebagian besar utjapan hi- 
dupnja, banjak memakai letter 

:P sebagai singkatan atay per- 

| mulaan, Lihat sadja umpama- 
nja: 

P-ersatuan  P-endjual -Gelek 
(Indonesia. 

   

                      

   

        

| Prutera dan P-uteri. 

P-usat P-endjual dan P-em- 
P-enjebaran t Seria 

P-engedar Lis Derma...... 
P-enerbit P-enjelenggara dan | 

P-emimpin Umum Sirpong (um | 5 

pamanja). 
P-ersatuan P-engusaha Bank | 

| (annex: P-egadaian P-etang).. 

P-rioriteit. 

Begitu-lah sakterusnja. 
Sir-pong mudjikan, mudah- | 

segala letter P itu 3 

'memberi berkah kepada kitali   

                      

   

          

   

  

   

    

   

            

gai 7 

rensi itu tea dapat 
itu. 

'ketua 

wakil- 

diambil 
NAN 

i telah 
ea    

    

   
    

            

   

                    

   

Patran san 
ani Unang: 

tian 5 

semuanja. Djuga dan malahan | 

terutama dalam usaho2, ser 

ta tjita2 kita jg muluk muluk. 

“Djanganlah malahan seba- 

Iknja: segala usaha2 dan tji- 

ta2 kita itu diperlam- 

“bangkan oleh bentuk let- 

ter “P7 itu sendiri, Jaitu kepa- | 

lanja basarj tetapi kakinja ke-j 

Kap, merhelasass...... 
« Sir-pong 

  

ANGKA2 DARI PELABUHAN. 
Dibandingkan dengan beberapa 

| | bulan jang lalu, djumlah kapal dan 

perahu jang berlabuh di dan jang 

berangkat dari pelabuhan Semarang, 

'pada waktu belakancwa ini tertam- 

pak kurang ini disebabkan karena 

. Ikurangnja eksport “barang hasil bu- 

! mi dari Djawa Tengah. Selama bu- 

| dan Djusi 1952 di-pelabuhan Sema- 

"rang berlabuh 85 kapal dengan mu- 

atarni kotor 1.248,95449 'm. kubik, se 

Fbagian besar kapal Belanda, jaitu 

51 buah, sedang jang meninggalkan 

Semarang ada 83 buah “kapal dgn 

'muatan hasil bumi jg djumlahnja 

sedikit sangat. Perahu2 lajar jg sing 

gah di Semarang selama bulan itu 

s |tor 5.346.35 meter kubik, terdiri da- | 

Iii 624.85 ton berbagai matjam ba- 

rang, 385,32 ton garam dan 170.37 

'ton kaju djati. Perahu2 jang mening 

“Igaikan Semarang selama bulan itu 

ada 85 buah, sebagian besar muat   gula pasir. Bulan Mei djumlah pera 

hu jg- masuk ada 111 buah. Sebab2 

rja berkurangnja perahu jg masuk | 

jalah karena keadaan ekonomi jang 

sepi dewasa Wi. 

, PENDIDIKAN DI LAPANGAN 

| PERIKANAN LAUT. 

Nasional 

bekas pedjoang-di lapangan Per 

entikanan Laut, Tg. 10 telah dibu- 
ka di Kendal sebanjak 16 orang, 

te, 12 akan dibuka di Djapara   .Isebanjak 32 dan di Wonokerto, | 

Pekalongan sebanjak 32 orang. 

P-erusahaan P-engangkutan| 

N
a
n
a
 

P-usat P-enolong P-entjari- " , 

lada 97 buah dengan isi muatan ko- 

Oleh Badan “penjelenggara 

ti | Urusan Rekonstruksi 
| Ka Djawa Tengah, telah di- 

2 adakan pendidikan bagi anak2 

Aoa dititik, aa meme   rantag pe j 

vaccin, menambah se: 

dll yntuk mentjegah boutvuur,   
ca, Surta dl. 

kit unggag (ajam, bebek dil) ' 

njelidikan Penjakit Hewan di | 
Bogor akan dapat mernbikin 
vakSin untuk mentjegan penja- 

kl ini untuk 20 djuta ajam. 
Sedangkan dalam tahun 1951 

hanj, menghasilkan sebanjak 
4 djuta, 5 

Dengan pembikinan seba- 
njak itu, maka pemerintah 
mengharapkan djumlah ajim 
dari 70 djuta mendjadi 350 dju 
ta ajam. Perlu diketahui Pseu 
Govogelpest ini menjerang 3 
banjak 50 sampai 60X dari 
djumlah unggas jg ada di In- 
donesia. 

Selain dari pada usaha tsb. 
diatas, maka pemerintah akan | 
mentperlucs penanaman tum- 
buh-tumbuhan 'g tahan panas 
dan rumput untuk makanan 
ternak dan berichtiar “adanja 
koordinasi dan pembag'an ma- 
kanan penguat seperti bungkil, 
(dedek Cl, untuk mentjegah 
adanja perdagangan specula- 
tie? mengenai bahan? itu. Utk 
membawa rakiat actief dalam 
usaha peternakan ini, maka 

| pemerintah akan mendialankan 
| propaganda, penerangan mem- 

| bikin pertjontohan, pemberian 
hadiah  pelombaan, kursus2 
dan lain2. Demikian'ah antara 

lain keterangan” Ir. Gunung 
Iskandar itu. 

  
   

  

ba 

SI GRUNDEL 
.saja sedia TUNGGU 

sampai TUA untuk bisa 
..... 

  

melihat kapan 
itu TUGU MUDA di- 
Ta djalan Mean     
  

PUTUSAN? P-4 DAERAH, 
Beberapa putusan jg telah 

diambil oleh P-4 daerah sbb.: 
«1, Mengenai perselisihan pada 
pabrik gula Tasikmadu dian- 
“Sjurkan supaja menepati dahulu 
-peraturan upah lembur menu- 
rut peraturan PPRI datr ASSI, 
2. Mengenai pabrik Tjolomadu 
diandjurkan bekerdja darulu 
sambil menunggu keputusan se 
Turuhnja dari perdjandjian SPG 
"dan ASSI, 3 Mengenai pabrik 
mirdak van Dongen telah diada- 
'kan panitia enguette tentang 
'penglepasan 10 pekerdja pabrik 
tsb, 4 Mengenai peristiwa Java | 
Hout soalnja akan diserahkan 
pada Menteri Perburuhan, 5. 
Mengenai perselisihan pada oto 
bis Guntur” akan ' diadakan 
pertemuan segitiga, 6. Mengenai 
pemogokan pada 7 buah. pertje-| 
takan di Solo diputuskan: me- 
molak tuntutan buruh jaitu me-| 
ngenai soal pengispasan se- 
orang jg bekerdja pada pertje- 
takan »Fadjar” supaja. dipeker- 
@jakan kembali. 

BERIA PERPUSTAKAAN. 

Perpustakaan ranting Tjandi 

Djomblang (di. Mataram 715) 
mula: 1 Djuli 1952. telah diover 
Ca n diurus oleh Insp. P 
Mang. Kota UT Rn | 

MEMPERINGATI HARI 
KOPERASI. 
Berkenaan dengan hari - 

perasi tg. 12-7.”52 Maka kopera 
Si RT, Blok VII Bulu Lor (Se 
marahg Bara)  djugt akan 
meraperingati hari tsb. dengan 
pertundjukan Wajang Suluh, 
alas usaha anggauta koperasi 
sendiri (Wajang dan Dalangnja | P 
bukan dari Djapen),   

  

miltuur, septichaemia @pisoati- | 

Dalam pemberantasan penja | 

diterangkan bahwa Balai Pe-| : 

pertama baru2. ini 

    

   
   

  

af Pendapat De 

ku Baen djata 

hawa madsunj 
an membawa lima or 

eka itu belum dapat dike dootar 
. Semetitata Kai suatu patroli: 
gabungan 

   

  

tak kotak kekuatannja, de- 
ngan sekonjong-konjong telah: 
lepaskan tembakom atas pa- 

langsung selam, kira2 sepes 

jrempat djam, dan pada pihak ' 
gerombolan djatuh seorang jg. 

“kan diri, 'Padg pihak patroli, 
ternja-a seorang anggota M. B. 
telah mendapat luka2 ringan. 

Polisi diadjak patroli..... 
Seterusnja dikabarkan dju- 

'ga, bahwa tita orang anggoa 
polisi, jang melakukan pendja- 
gaan pada pos polisi diperkebu 
nan “Kanaan” didaerah Ban 
dung Selatan baru? ini dengan 

orang. Ketiga anggota polisi 
tersebut oleh gerombolan di 
2 melakukan patrol: bersa- 

, akan te-api oleh polisi d: 

'hak polisi meniatakan perseu' 
djuannja, akan tetapi terlebih 
Iduly ia harus memberitahukan 
nja kepada pemimpinnja diper 
kebunan “Sinumbra”, Belum Ia 
gi ia memegang tilpon j4 men 

dapat tendangan ari seorang 
gerombolan, setelah mana keti 

ga anggoa'a 'polisj itu diikat, 
dan gerombolan melakukan 

| penggeledahan didalam rumah. 
'Tudjuh buan senapan mereka | 

| (bawa. Setelah - gerombolan j 
| mengundurkan diri, seorang da | 
'ri ketiga anggota polisi tadi 

Imemberikan kabar kepada per 

S 'kebunan “Sinumbra” dari mana 

segera dikirimkan balaban uan 

akam tetapi setiba mereka di- 

"perkebunan “Kanaan” gerom- 

: 'bolan telah hilang. (Pia), 

Pertietakan 'Kebajoran, telah dimulai dgn 

   

   
: pe itu. Ban 

  

    

entara dan Mobile | t 
(Brigade Polisi, baru2 ini telah $ 
masik In jang dipa-f 
sang oleh gerombolan didekat ea 
kampung Bi g . (Tjiawi-Bo-f 
gor), Suatu gerombolan jang | 

itro.i, tersebut, akan tetapi | em 
Ibakan ini segera dibalas. Se-| 
|.elah tembak-menembak ber-| 

tewas gerombolan mengundur- | 

   

   
     

  

    
    

  

    

  

    

     

   

lengkap sebanjak kira2 120/ 

Cone, Karena gerombolan te » 
tap mendesak, seorang dari pi 

   
patjara ini dihadliri oleh para 
an-dan direksi Javasche Bank, 

: “Keuangan Mr, Saubari melaku 

'Gedor' 

  
“ et ta de Gangguan Keamanan Di 

pembikingn Abe sera | : 
rumdieren | 

F Barat : 

ga TIIBENANG didaeran Sagaranten, Bogor, ba 
Kan tengah-malam da 

Lima orang pen 
Naa Tebenara buah ru. 

uang dan barang? berharga. Setelah puas 
, maka gerombolan mengundurkan 

pan unota pengawal desa. Napi 

S3 

500 ka 8 
Dari Djama 

Kini Mengerdjakaa Per- 
itanian Setjara Mekanis 

“Di Sumatera Barat 

Dra Baru, dekat Air 
Bangis, Sumatera Barat, 

kini terdapat kl. 500 keluarga 
transmigran jang berasal dari 

di Djawa. Dim, perkan 

| ajangan kepala djawatan trans 
Paras pusat pada beberapa 
waktu jang lampau, terdapat ke 
san, bahwa tanah? jang didia- 

oleh para transmi - Sa Baru vsb. tidak aa 
| sjarat? jang Gikehendaki, djuga 
ikarera d di Desa Baru itu Hn 
airan kurang baik. 

   
T
a
 

“3 

  
    

leh karena i-y, atas usaha 
awatan pertanian, pady bu- 

In inj dimulai mengerdjakan 
500 ha tanah bary dg. mema- 
ai traktor jg akan dibagi2kon 
epada para transmigran De- 
Baru. Tarah jang dikerdja- 
Ki dinegeri Simpang Em 

2 ag alam kabupaten 

“Tanah? jang dikerdjakan ini 
Hjukup subur dan dapat d' dja 
Tikam Sawah2 dan kebun2 baru 
jg Capat mendjamin hidup pa- 
ra transmigran sedangkan ha 
Wa ditempat ilu mentjukupi 
sjarat2 kesehatan, karna tidak 
banjak rawa2 tempa: sarang 
malaria. Sementara itu dari 

mber tidak resmi “didapat 
ia keterangan, bahwa kalau 

transmigrasi" jang dilakukan 
| dari daerah? Inar Sumatera Te 
ngah ke Pasaman ii in mendapa: 
sambutan baik, maka ada ke- 
mMungkinan untuk menambah 

dari2 di Djawa jang baniak 
perhatian untuk iku: ke dae- 
rah9 “pemindahan” ini. 

    
(Wjandibaru 42a) dan ranting | 

  

(pasar HASIL BUMI. 

'- Semarang, 10 Djuli: 

Kapuk panen lama nom, 200 ' 

(ready) panen baru pembeli ' 

650, bidji kapuk nom. 70, bi- 

dji djarak nom. 175, gaplek | 

pembeli 7215», katjang belum ' 
|kupasan belum disortir nom. ! 
170, idem sudah dikupag be- 

“Yum disortir pendjual 280 idem 
Sudah kupasan sortiran kasar | 
mom. 300, kopi rob. kp. GB: 
nom, 750, idem rob. ond, WIB 
nom. 950, lombok kering pen- 
djual 450, djagung kedjadian 
115, pembeli 107175 katjang hi 
djati nom. 220, katjang merah 
nomi, 205, kedele pmi. Djem-ja 
ber pendjual 160: idem Ngan- 
djuk kedjadian 155, idem Djom 
bang pendjual 185 idem gen- 
djag pembeli 155 (Pati) dan 
105" (Kudus) kedele hitam pen 
“djual 160, berag kp. pendjual 
“185, tepung trigu Canada Arlo 
Gji pendjual 42”, idem Capi. 
'tol pendjual 44, idem USA. Ke- 
pala kuda pendjual 55, idem 
Australia Robin pendjual 5315, | 
“pembeli 5215 idem OK pen- 
| djual 52. 

PONJUMPAHAN PEGAWAR 
AUTONOOM. 

“Bertempat di pen kabu- 
paten Semarang pagi tadi tlh 
dilangsungkan — penjumpahan | 
beberapa orang sebagai pega- 
wai pemerintahan autonoom 
daerah kabupaten Semarang. 
Penjumpahan dilakukan oleh 
Bupati Semarang dan dihad!iri 
oleh kepala2 Djawatan Auto- 
nomie kabupaten dan: beberapa. 
orang jg bertanggung djawab. 
Sehabis penjumpahan Bupati 

Sumardjito telah” memberikan 
petua2 dan pesan2 kepada me: 
reka jg disumpah itu, 

' 

  

MEMURULI NAK 
ATASAN. 

Sebanjak 39 anggauta tenta- 
ira dari Kompi Staf Dekting 
Semarang, kemarin dihadarkan 

| dimuka hakim tentara Sema- 
| rang, dipersalahkan pada kira2 
: bulan Sept. tahun ji. telah mo 
mukuli pembantu letnan Su- 

imardjo, kepala ke-uangan Det. 
i Staf Dip, Diponegoro. Sebah2- 
Inai timbul kedjadian demikian, 
| Citerangkan, bahwa mereka, itu 
tidak sabar lagi menunggu kc- 
luarnia uang lauk-pauk  (ra- 
yongeld), hingga dgr satu rom 
bongan, mereka mendatangi ru 
mahnja pembertu letnan tsb. 
dan selandjutnja dibawa ke- 
srama mereka. Atas perbuatan 

ini, aleh hakim tentara di Hah 

  

da pemimpinnja Seorang kopral | 
bernama S. 114 tahun, pemban- 
tu pemimpin rombongan Ll th, 
sedangkan lainnja didjatuhi hu 
kuma yendjara, 1 th. voor'gaar- 
delijk dgn waktu pertjobsan 
1th Dua orang tairsja lagi di 
bebaskan, karena Te bukti- 
nia, : 

RUMAH OBAT, 

Minggu 13 Djuli dibn ru- 
Linah obat Sik lang djam $&—12, 
| dari tgl 14 sampai. 19 Dju | 
| djam 8—19 dibuka Rathkamp 
Ldan Numa, diam 8547 Sik 
Iang, Koo Hw'e dan van: Gor- 
kcm. x 

PANITIA 17 AGUSTUS 
R.T. KP, GUTITAN. 

Telah dibentuk Pan. 17 Ag. 
RT Kp. Gutitan dengan dike- 
tuai: S. Dihisrto, penulis Ocs- 
man, bendahara Soeradi, bagi- 

|an hiburan Abdumanan dan 
dibantu oleh beberapa orang 
lainnja lagi, 
alatan, 

  

  unuk ' bag. per- 

transmigrasi kesana terutama | 

kan hukuman pendjara, jaitu pa k 

   ladon. Tan Mendatangkati 13 Instruktar 
'Perdjandjian Baru Indonesia—ICA0. 

AG ah IN 4      
   
   

   

  

ptah bnfunesia & 
ari PBB (TICAG) 

  

   9 53 ripakan untuk 

  

Haa ain 

“sia Ig kan | 

LDikibakan Gan tenaga ahli tsb. 
Mena bbta ditanggung. oleh PBB, 
sedang pemerintah Indonesia. men- 
djamin makan dan perumahan sc- 

Tama mereka melakukan tugasnja di 
“Indonesia. “Dengan perdjandj: an ba- 
at at kenada Indonesia diberikan 13 
Grang ahli2” pendidikan penerbangan,   
terdiri deri seorang kepala pena- 
Selat “pendidikan jang membantu 
Kepala diri Akademi Penerbangan, 
Germantai 4 orang instruktor bagian 
darak “Satu guru tehnik, dua guru 
lalu-lintas udar &, dua guru pesawat 
terbang, dua ahli personnal licen- 

Sing dan safa” terlaga “administrasi. 
Ke-13 orang pendidik tsb. bersama2 
dengan para pendidik Indonesia 
akan merupakan kerti-personeel dari 
usaha mendidik djuru2 terbang sipil 
(commercial pilots) jang selengkap- 
nja akan diadakan di Akademi Pe- 
nerbangan di Tjurug itu. 

Ahli keamanan lalu lintas 

udara. 
Selain-dari djuru-terbang' di Tju- 

rug akan djuga diselenggarakan 

pendidikan ahli2 keamanan lalu-lin- 
tas udara seperti pendjaga-menara 
KOTA sjahbandar  lapi- 
ngan terbang dan telegrafis. Aka- 
demi Penerbangan djuga bermaksud 

mendidik ahli Tehnik Penerbangan 

ekerdjaan? persiapan untuk Akade- p J p F 
mi- Penerbangan tsb. hingga: kini 
dilakukan oleh Djawatan Penerba- 
ngan Sipil dengan dibantu oleh 8 
anggota missi ICAO. (Antara). 

Ll MPa Ant | 

    

    
4.8. minta karet alam 

Malaya dan Indonesia. 
Warren Lodkwood, kepala 

Kantor Karet. Alam di Wa- 
shington, kemarin dulu mena- 
njakan kepada agen2 pendjual 

kare: alam Ma'aya dan Indone 

sia berapakah tiap negeri itu 
|sanggup menied'akan karet jg 
skan dipergunakan buat membi 
kin djalan, Demikian UP dari 
Washington. Tahun ig lalu kata 
Warren Lcekwood, ad, 100 ton 
keret alam jang dipergunakan 
untuk maksud itu, dan un uk 

ini mungkin antara 306 dan 

500 tom. serta 1000 ton "untuk 
1953. Sesudah itu maka setiap 

tahun beribu-ribu kare: alam 

jang kan didjual di Washing 

ton untuk maksud pembikinan 

djalan. kata Lockwood, 

Monopoli impori cambric 
kepada batik trading coy ? 

Sangyo Keizai Osaka menga- 
barkan, bahwa menurut kawa! 
jang Citerima salah safa ckpor 

tir Osaka dapat ditarik kesimpu 
lan pemerintah Indonesia telah 
mengambil putusan dengan 
diam? akan memberikan mono 
PO Inport textiel cambrie selu- 

ruhrja kepada Batik Trading 
Coy guna melindungi industri 
batik dan melindungi pula im 
portir2 Benteng, Banjaknja im 
port cambric ke Irdonesia ber- 

djundah kira2 15 atau 2075 
djumlah import textiel ke Indo- 
nesia seluruanja. 

Demikian pembantu Antara 
mengabarkan dari Osaka 

  
ASRAMA PELADJAR PUTRA. 

Didapat kabar, bahw, baru2 
ini Ikatan Peladjar Indonesia 
Smg. teah madjukan surat ke 
pada Wali Kota Semarang, utk 
diminta, perhatian terhadap so- 
al perumahan bagi pemuda? 
“peladjar: hingga kini ratusan 
peladjar dalam kota Semarang, 
belum lagi mempunjai tempat 
tinggal, jg. dapat - dikatakan 
baik untuk pe'adjaran mereka, 

lam surat tsb dinjatakan, 
agar Wali Koty Smg. bertisah4 
mentjarikan satu asrama bagi 
"peladjar2 jg dari har kotor jg 
'tempat tinggalnja tidak keru- 
an, Soal inj rtpanja mendapat 
Iperhatian Wali Kota: beliau 
"mengharap “dapat merngusaha- 
'Kan perumahan bagi peladjar2 
tsb dan ada. kemungkinan di 
dapatkan di Bodjong, jaitu jg 
dahuunja bekas Asrama Be- 
sar Ex TP Selandjutnja dari 
pihak lain didapat keterangan, 
bahwa chabarn'a tentara jg ki 
ni masih berdiam d'sang itu, 
akan pindah kelain tempat. 

|SOAL PERSEKOT LEBARAN. 
Berhubung berita kita Soal 

Ipersekot Lebaran, pihak CKC 
kabarkan, persekot Lebaran 50 
pct. dipotong sekali gus dari ga 
Gji achir Djuni, tapi utk merin 
|gankan beban jang bersangku- 
tan, pemerintah telah memberi: 
kan persekot lagi 30 pCt. dari 
gadji bersih bulan Mej dan da- 
pat Pn 3 kali, dimulai bn   

buka di Tjurug beberapa 

(Acronautical- . Engineers). Dite 
PAndkKg kepada ',,Antara”, bahwa 
kedatangan guru2 ICAO ditunggu 
sesudah selesainja .soat perumahan 
'disekitar lapangan terbang Tjurug, : 
jang kini sedang disiapkan. Adapun 

AGI bertempat di Kementerian  Perhubu, 
Sonda-tanga Vi Iggt sudtu perdjandjian an 

Tan Grrawibasi Pemerbangas Inter- 
dengan pihak pertama diwakili oleh 

1 Perhubungan If. Djuan da Can pihak lainnja oleh kepa, 
1 ICAO di Ir donesia EL. ?. Barton OB. Oleh basian 
1ga1 dan Hubungan Umum“ 

ngan Beritattotan, bahwa dalam pe 
V amberi kantuar tenaga tehnik kepada Indonesia, 

ementerian Perhubu- 
Jian ini ICAO me- 

  

sekelah ba ai gan Indone: 
an lagi. 

  

Sekitar Masalah Per- 

Gjaksa & PPPRI 
(Korr. sendiri) 

Ca EPERTI TELAN 
: beritakan, Pa 
kepolisian sangat ruwet berbahan dengan ada dua ali 

ran jg bertentangan mengenai sea Ini antara Pedjaksa (Persa 
tuan Djaksa2) dan PPPRI (Per saka Pegawai Polisi RI). ma- 

a atas pertanjaan kita Prawo- 
0 Mangkoesasmito Wk. Perda- 

bor Menteri tegaskan, bahwa ti. dak lama lagi pemerintah akan mengambil keputusan jang kon 
krit, Din apakah keputusan itu 
beliau belum bersedia mendja- 
wah. 

Sementara itu dari kalangan 
Pedjaksa kita mendapat kete- 
rangan, bahwa Pedjaksa dalam 
soal injy menetangkan 'pendiri- 
annja sekali lagi kepad, ka- 
binet supaja status kepolisian 
ini djangan ditentukan oleh 
Undang2 Darurat tetapj diten- 
tukan oleh Undang9 jang di- 
sjahkan oleh parlemen. Dan 
semasih Undang Kepolisian ini 
belum selesai, maka Pedjaksa 
tetapi menuntut supaja belejd 
kepol'sian tetap dibawah Djak- 
sa Agung dengan berdasarkan 
Rechitelijk Organisasi (R.0) 
fatsal 180 dan 181 bikinan ko- 
'onia' Belanda masih belum di- 
tjabut. 

    

  

SIARAN RRI SEMARANG. 

Sabtu, 12 Djuli: 17.05 Taman 
Kusums. 1800 Ruangan pengrangan 
Divisi, 18115 Secbaneka O.K. Pantja- 
ragam. 19 15 Penerangan rakjat Djas 
pen Kota. '19:30-Hiburan malam OK. 
Setia. 21.15 Dagelan Mataram, 

Minggu, 13 Djuli: 08.15 Manasuka 
Orkes Chung Hua Jazz 0936 Irama 
bersama. 1030 Siarar ulangan Pan: 

tjaran Pelangi, 11.39 Lagu? Tionghoa 
Kuo Kuang chorus. 17.35 Laporan 
mingguan. 18.00 Ruang wanita. 18 15 
Suara tunggal 18.30 Peladjaran nja- 
IR TOR Kenaikan: 19.30 
Chotbah dan njanjian sutji keluarga 
Katholik. 20.05 Podjok studio. 21.15 
Hidangan Tossema, 22.15 Aneka wat 

  

K.B.S. mendjadi Perbis. 
Hari Djum'at jang lalu 'elah 

dilangsungkan rapat pengurus 

Koordinasi Berenang Surakar- 
ta dengan mengundang wa- 
kJ2 Perkumpulan2 Berenang 

(di Surakarta. Adapun “putusan 
jang”-elah diambil jalah: 1. 
K.B.S, jang hingga Sekarang 
ini hanj, bersifat Koordinasi 
dengan tiada ikatannja sedikit- 
pun didjadikan Persatuan Be- 
renang Indonesia Surakar a 
atau disingkat Perbis, 2. Ikut 
serta merajakan (Hari wang 

! tahun. Kemerdekaan. jang . ke- 

Kabinet Akan! 
. beri uk susunan Pengurus ba- 
| ru jang diketuai 
| hardjo. 

VII 'g- 17 Agustus 1952, de- 
ngan mengadakan perlomba- 
an2 berenang dan pertandi- 
ngan Water-polo bertempat di 
pemandian Tirtomojo, 3. Mem- 

Oleh Notomi- 

Sepakbola 
:. H1 Sean kes. Chung. mua 

Na kena Saba ig. 6 
meawan kes POP: dengan 

3—0 tetapj melawan Garhi- 
zoen Medan, p'hak tamy .me- 
nang 1—9. 

Untuk memperingati genap 
3 tahun berdirinja PWI Kring 
Makassar tg. 13 jad. akan d:- 

adakan pertandingan sepak- 
bola antaranja kes. Wartawan 
melawan kes. Diawatan2, di- 
mana akan jkut djuga Gruber- 
nur Sudiro, 

Bulutangkis 
Hometournament bulutang- 

kis perk. ,,Succes” Semarang 

th. 1952 telah selesai, “para 

Gjuara se'ain dapat  piala2 
masing2 dapat djuga eksira 
hadiah 1 racket merk “Kraf” 
Gari racket industri ,,Kraf” di 

Ungaran, demikian pengurus- 

nja minta kitg kabarkan, 
Pertandingan bulutangkis se 

gitiga antara CTH Pekalongan, 
HCTNH Solo dar HCTNH Ku- 
Gus akan diadakan tg. 19 dan 
13 j.a.d. di lapangan pabrik 

Nojorono Kudus, jang menang 
akan dapat piala. karfiis. da- 
pat dibe'i dikantor CHTH Bi- 
tingan-baru 60 Kudus. 

Regu sepakbola Rusia 
Menuru" berita AFP. dari 

Moskow. regu sepakbola So- 
vjet Rusia telah mengalahkan 
reg Tjeckoslowgkia dengan 
2—1 dalam pertandingan un- 
tuk me'atih kesebelasan ma- 
sing9 jang akan. diki'm ke 
Olvmpiade Helsinki nanti. 

Bridge Schaak Club. 
Dalam pertemuan siladhtu- 

rachmi dari. psra anggauta 
perk, tsb. diatas,di Patr tg. 6 
il. diadakan 'pertandingan br'd- 

ge dan Sean dan "jang me- 

nang jalah ko 1 Soekarno dr- 
ngan 9730 punt, ke 2 Soekardi 

7245 pt dan ke 3 Soeiatno 
6295 pt. Para pemenang dapat   hadiah dan had'ah hiburan. 

'Aneka Djawa Tengah | 
  

SOLO. 
3 Paberik . gula di Sura- 

karta tidak bisa giling 

pada waktunja. 
Kerugian ratusan ribu rupiah di- 

kuatirkan kalau Ik: 3000 Ha tana- 
man tebu milik paberik2 Gondang- 
winangun, Modjosragen dan Tjolo- 
madu Surakarta tidak segera dite- 
bang dan digiling. Menurut kete- 
rangan, tidak segera ditebang dan 
digilingnja tebu tsb, jalah karena 
buruh sebanjak Ik. 15.000 orang ti- 
dak mau bekerdja sebelum soal upah 
jang dikehendaki mendapat kebere- 
san dari pihak  madjikan. Sudah 
ditentukan pabrik Gondangwinangun 
mestinja sudah bekerdja  sedjak 
tanggal 2 Djuli sedang  Mo- 
djosragen dan Tjelomadu pada 27 
Djuni jl. Kelambatan bisa: menga- 
kibatkan kurangnja' air gula karena 
tebu sudah terlalu tua. 

SALATIGA. 
'Mobil Unit terdjungkel 
Pada kita diberitahukan, dlm 

pekan jl, Mobit Unit no, 45 ke 
punjaan Djawatan Pererangan 
sepulangnja — dari Kebumen 

sampai di Kedungbener telah 
kedjungkel dan masuk ke da-   

  Djwli, 

|lam kali, sehingga menimbul- 
kan banjak kerusakan. Kabar- 
njx sopir H. jg mengendarai 
mobil itu telah tiga kali tabra- 
kan, Da'am ketjelakaan ini ia! 

sendiri dengan dug orang lain | 
nja selamat. Kerugian ditaksir | 
# Rp 90:000.— 
Penghapusan peraturan 

ttg. adanja perbedaan 
padjak sepeda. 

DPR kota-ketjil Salatiga tih 
memutuskan utk menghapus- 
kan peraturan tentang adenja 
perbedaan pemungutan padjak 
speda bagi murid2 sekolah da- 
lam tahun 1951 ja'ri separo da 
ri padjak biasa jang ditetap- 
kan Rp. 4 untuk satu tahun. 
Dalam prakteknja “peraturan 
in belum permah di djalankan, 
mungkin sekali dari kurang pe- 
ngetahuannja fihak jg berkepen 
tingan: Alasan utk mergadakah 
perbedaan padjak itu ialah ka- 
rena perusahaan, atobis dan Dial: 
watan Kereta Api diuga rcng- 
adakan tarip istiyewa utk anak 

KUDUS. 

Pan. Penampungan Taha- 
nan SOB Dilantik. 

Bertempat dipendopo kabu- 
paten Kudus tgl. 8 Djuli 1952 
djam 10.00 telah dilakukan pe 
lantikan setjary 15 
orang anggauta Panitya Pe- 
nampungan  ex-Tawanan SOB 
di Kudus dilakukan oleh resi- 
den Pati, “Mai 
Pelantikan . disaksikan 
segenap wedana dan tjamat se 
luruh kabupaten, kepala2 Dja- 
watan dan Instansi Militer. 

  

Bahaja penjakit binatang 
ternak. 

Dalam musim kemaray “ini 
diketjamatan Kaliwungu (Ku- 
dus) telah meradiallla penja- 
kit mulut berbusa dan kaki 
bengkak bagi binatang ternak. 
Penjakit tsb, menurut penjeli- 
dikan Pengawas Kesehatan He- 
wan Kab. Kudus berasal dari 
daerah Djapara. Mengenai pem 
brantasan dan penolakan jang 
termudah didjalankan - ialah 
dengan tjara pemeliharaan jg.   

  Janak sekolah, 

lebih bagus: kebersihan tem- 
pat harus terdjaga. 

Koordinasi Semua 
Djawatan. 

Dalam konperensi 

wedana kepala2 Djawatan sipil 
dan militer dan anggauta2 DP 
RDS, Residen Pati menjatakan 
pengharapannja agar ins.ruak- 
Si Perdana menteri (jang tu- 
rusannja elah dikirimkan kepa 
da segenap menteri dan Djwt. 
Kepolisian Negara) jang berisi 
andjuran supaja. memelihara 
hubungan erat dan kerdjasama 
guna menstabiliseer pemerin- 
tahan daerah didjalankan dgn 
Sebaik2nja. Atas pengharapan 
Residen Pati ini djawatan2 se 
"empat (Penerangan, Inspeksi 
Lalu lintas, Gerakan Tani dls) 

menjatakan sambutannja jang 
gembira, 1 Jk 

Ba 
a
n
 

RA
 

bulanan 
“Pamong-pradja tgl. 8 Djuli di- 
pendop, kabupaten Kudus dan 
:jang telah didatangi oleh 3   
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N ngan 
kt 

lak seorang jang dala 
jakni pada saat pengikut2nja 
TN dalam paniiya mengga- 
ungkan diri b dengan pengi- 

kut2nj, Eisenhower. Mereka 
mengambil sikap ini mungkin 
“untuk mentjiptakan persatuan 
dalam konvensi partai republ 
jang terpetjah  mendjadi : 
itu. Sementara 

  

      

  

       

dua 
sik th sebagai 

kundjungan akibat dari putusan tadi maka 
kundju- Eisenhower te'ah dapat mere- 

but 11 syara dalam konvensi 
der tersebut, Para penindjau her- 

pendapat bahwa, putusan pa- 

tt 

  

'konperensj -pers mn mene- 
.Yangkan, bahwa ia merasa 
puas dengan kesudahan2 'dan 
bahwa, ia tidak akan menga- 
Gjukan sesuatu keberatan tes 
hadap putusannia panitya, se- | 
lama putuSan itu Pada , make: | 
kainja tidak mengandung se- 
suatu hak jong dapat men 

| bulkan edfekera”. . Dikatakan- 
nja bahwa ia mendapat kabar | 

      

   

bernur Theodore McKeldin ti- 

tan suara selaku tialon seba- 

atau 12 
akan diberikan kepada McKel- 
din akan djatuh kepadanja da- 
lam pemilihan bertama dan' t:- 
dak dalam pemilihan kedua. 
D: katakannja “bahwa dengan 
demikian ia tjukuw mendapat 
ganti bagi keka'ahannja atas 
de'egasi dari. Lcuisianna. Taft 
mempunjai kejakinan bahwa   , epala2 stafj nitya tadi hania merupakan 

en San sa kepain2 tat ily usaha untuk mentjapai 
kompromi. Dalam hubungan 
itu mereka Hdak melihat. -bah- 
Wa pengikut2nja Taft menje- 
rang pada fihaknja Eisenho- 
wer. Peng'kut2nja Eisenhower 
dengan tergesa-gesa mengeluar 
kan pengumuman, bahwa . me- 

reka tidak mendiakankan po'i- 
tik perdagangan sapi”. untuk 
mentjapaj hasil tersebut. 

Taft tidak gelisah. 
Senator Taft belykangan me 

njatakam bahwa meskipun de- 
legasi dari Lovisiana menda- 
pat kekalahan, namun ia ma- 
sh tjukup memiliki suara un- 
tuk mendapat kemenangan da- 
lam pemilihan tja'on seorang 
partai Republik. Dalam suatu 

Inggris dan jang datang di 

  

  

Sementara 'ity dikabarkan, 
bahwa sewaktu Ridgway turun 

dari pesawatnj, dilapangan ier 
bang London, datanglah se- 
djumlah besar kaum demon- | 
stran jang .menjebar-njebar- 

Hn pamflet sambil bertereak- 
pereak: »Pulangian Ridgway! 

w pulanglah Ridgway!” Meski-| 
pun demikian, dengan tidak 
terganggu djenderal Ridgway | 
dapat terus memeriksa barisan 
kehormatan jang menjambut- 

nja, Pamflet2 jang disebarkan 
  

ia akan disokong oleh 607 atau 
608 utusan, Seorang tjalon me- 
merlukan 604 suara. ! 

Harapan Eisenhower 
makin naik. 

Pembitjara bertamp dalam 
sidang konvensi jang sesung- 
guhnja pada hari Rebo adalah 
gubernur “Pennsy!vania John 
Fine. Guberngr Fins mendudu- 
ki kedudukan penting pada pe- 
yundiukkan tj'on partai Re- 

publik karena ig besar penga- 
ruhnja terhadap delegasi dari 
negaranja jang terdiri darjy 17 
orang, Ia belum menerangkan 
pentjalonan siap, jang “akan 
disekongnjag, “tetapi menurut 
duggan ia akan berdiri difihak 
nja djenderal  E'senhouwer. 
Hari Rebo tersiar Gesas-desus 
bahwa 25 utusan jang akan 

memberikan suaranja kepada   London untuk memberikan pe- 
rintah2 baru kepada pemerin- 
tah Inggris”. Menurut ketera- 
ngan pihak polisi, berkenaan 
dengan peristiwa ini (“orang 
Cemonstran telah ditangkap 
Can diangkut kekantor polisi. 

Oleh kaum demonstran itu. an- 
tara lain berbunji, bahwa rak- 
jat Inggris sekali-kali tidak ' 
mau  diperbudak. Pamflet2 | 
itu menggambarkan Ridgway 

sebagai ,,tuan besar jang. pa- 
Tn berkuasa di Fropa dan 

SrogramPolitikLN 
Partai Republik 

Titik Berat Diletakkan “Pp Timur Djauh 
Memperhebat Angkatan U dara Amerika Utk 

2 ek Komunisme. 

| RESOLUSI, terdiri atas 106 an: dari Par 

  
  

  

(ah merobah pendiriannis dan 
spiran-tja'on Ear' Warren te- 

akan memberikan suaranja ke- 

pada Eisenhower. 

. Feras terbagi-bagi. 

bahwa, terhadap namanja, gu: 

dak akan diadakan pemungu-| | 

gaimana jang dikandung semu- | 
la, Taft menjdtakan bahw, 11 || 

suara . jang sedianja | 

  

    
      

djau di perpustakaan suatu se kol 
bril) ialah tn. U Kaung ketua   

-— 

  

| Rakja 

tingan setara rakjat D 
demikian dim, 
2 dari Partai Sosial 

  

Dr. Johnson 
Disalahkan 
Dianggap Bertindak 
| Dilaar Lapangaonja 

SEMBILAN orang anggo- 

geris dari partai Konsen pa 
da hari Rabu mengadjukan. 

Johnson, pemimpin geredja Ing     Panitya surat2 kepertjajaan 
hari Rebo malam telah  mem- 
berikan 22 korsj dari delegasi 

Texag apada  pengikut2?nja 

Taft dan 16 korsi kepada pe- 
ngikut2nja Eisenhower. Pengi- 

kut2nja Eisenhower segera 
mengumumkan bahwa dalam 
sidang pleno konvensi mereka 
akan menjatakan “protes ter- 
hadap putusan tersebut. 

Keadaan kedua belah 
fihak.. 

Penghitungan United Press 

sete'ah putusan panitya jang   

    

Ha Rej Republik ha: Rebo bersidang utk. bil. putu Republik hari g utk. mengambil putu- 
me « partai, jang pada hari Kemis : I 

ai, Gemikian diwartakan dari “Chicago. | 
ik dim pemilihan presiden A.S. jad, djen 

mengatakan bahwa ia telah membatja pro 
jang mengenai pertahanan, tetapi ia belum dapat memas 

aa Sak ia nanti Aan memberi persetudjuannja terha- 
dap rentjana po 

' 20 . Divisi Katak 18 “Sabat ena 

kentekratan (Tentara 
Eisenhower, menerangkan bhw 

(Hongaria Diperlipat 
Kali 

usul program itu terlampau |: 
banjak meletakkan titik berat || 

YEMBANTU menteri luar 
negeri Inggris, Anthony 

      

  

   

  

  

kepada kekuatan angkatan 
udara dalam melakukan perla j. 
wanan terhadap pihak komu- 

nis, dan tidak tjukup menegas | 
kan akan perlunja tindakan2,| 
jg-tak bersifat militer. Saingan 
“Eisenhower,. senator Robert 

" Tafivdari Ohio, djuga anggota 
partai Republik, mengemuka- 
kan bahwa A.S. harus lebih, 

“mementingkan angkotan uda- 

“ra darj pad, usaha jg sampai 
'sekarang d'lakukan dalam la- 
-pangan pertahanan. Risenho- 
wer Taft dan tjalon2 lain dari 
partai Republik untuk mendja 
dj presiden S., sementara itu 

sudah menjatakan bahwa me- 
reka akan menjokong bagian, 

jg mengenai Politik. luar nege- 
LAS, dari ang 
Ma 

madjelis rendah 
mis, bahwa ia tahu betul, bah- 
wa ani, telah memperbe. 
sar an ja dari 4 

20 divisi Sejak tahun 
1949. katosan, bahwa angka 

Jini adalah djauh lebih tinggi da 
ri pada jg disetudjui didalam 

Pen Jian perdamaitn ' jang 
ditanda-tangani antara Inggris 
Gan bekas sekutu2 Djerman. 

Nutting selandjutnja. berpendapat, 
bahwa protes ,dalam hal ini. tidak 
lakan membawa hasil. Dikatakan, 
bahwa menurut perdjandjian perda- 
maian itu, maka tiap2 perselisihan 
mengenai perdjandjian itu harus di- 

| Ikelesaikan oleh missi2 Amerika, Ing- 
Jaris dan Sovjet di Budapest, akan 

“tetapi selama ini missi Sovjet tidak 
'" Ipernah mau menjokong protes2 se 

£ aa itu. (Ata $ 

  

    

                

   

    
   

    

     

  'kerdja sama dengan negara2 saha- 
“bat untuk mengembalikan 

i (dekan :didunia.” Resolusi 
Ag negeri itu selandjutnja mende- 
a- sak, — supaja Amerika Serikat mena- 

| hatian jang lebih besar ke- 
ur Djauh. Dikatakan, bah- 

. memandang Timur Djauh 

putusan mereka datuk 
senator Taft sebagai tj 
presiden, dan. Bana Pa 

    

  

   

    

    

    

  

hower,” aa lebit | wa St 
baal Ayang Pn oa | sebaga 

  

  

- Mengenai Eropa Ba- 
ng tersebut — menjatakan: 

j Kita, akan mendorong dan mem- 

6 bantu penggalangan tenaga2 keama- 

  

   - puan djuga untuk mengachiri keku- 
Yi-|asaan Sovjet jang ditudjukan untuk | 

mengadakan intimidasi baik setjara | 
. jangang maupun dengan peranta- | 

raan negara2 pengikut” nja, se- 
Ihingga negara2 ,,merdeka” akan tju- 

: Lkup. kuat untuk menahan arus ko- 
Seterusnja Panitia | resolusi “dari | munisme.” Resolusi itu: selandjutnja 

konvensi Partai Republik. Amerika | menuduh pemerintah jang sekarang 
Serikat jang sedang berlan ung di Bari Na atas perang 
Chicago gak Rabu. Ielah £ | tor ta 21 

  

         

   

  

ana MN kepada 
"pada malam Ke: 

Ingusulkan suatu program politik lu- 
ar negeri jang didasarkan kepada |: 

kemer-i If 8 

politik II 

Sg kearah kemenangan | 

'Inan kolektif di Eropa dan dimana- | 

| terachir terhadap perbandi-j. 

ingan kekuatan tjalon2 adalah 

'sebagai berikut: Taft Se, 

E'senhower 452, lain2 108 dan 
tidak diketahui 119. 

Ramalan Truman: 
Taft kalah. 

geris didaerah Casterbury. D: 
Jam mesi jg. bersangkutan 
rjatakan, bahwa Dr. Jehn 

tindakan? js. Nan ea 3 
rapkan dari seorang Aa 
pimpinan kegeredjaan & Ta 
ris lagi pula ,,mem rba 
gi kepentingan? serta  keama- 
nan rakjat Inggeris. 13 

Sepert: diberitakan “Dean of 
Canterbury” Dr. Hewiett John 
son, baru? ini kembali dari kun 
djungannja kekonperensi per- 
Gamaian dunia dj Berlin Timur 
dan pada hari Selasa ig telah 
mengadakan konperensi pers 'di 
London, dimana j3 menegas- 
kan, bahwa ia mempunjat buk 

ti2 tentang dilakukannja pe- 

rang kuman oleh anak, di 
Korea. 

    

  
Sementara itu. Presiden 

'Truman hari Rebo menjatakan 

kepada para wartawan, hahwa: 

ia ,chawatir” bahwa favorit- ' 

nja, jaitu tjalon partai republik | 

untuk djabatan presiden sena- 

tor Robert Taft akan dikalah- 

kan dalam waktu partai terse- 

hut menetapkan pentjalonannja 

Keterangan ini diberikan oleh 

Truman dilapangan terbang 

Washington, ketika ia menjam- 

but kedatangan menteri luar 

negeri Dean Acheson dari pers: 

kundimmgannia ke Ion. 

Untuk keperluan . — dihutan2 

Djawatan kehutanan Djakar- 
ta baru2 ini telah membeli 2 
veerboot jang dinamakan Gar 

dini' dan Gardana. Kedua pe- 
rahu tadi adalah buatan Koop 

. man en Co. Pada gambar: 

  

kapal Gardini setelah ditarun- 
kan keair kemudian diserah- 
kan kepada Diwt. Kehutanan. 

Lebih djauh Reuter memberi | 
y akak, bahwa djuga dalam mia | 

| Gjelis tinggi Inggrig sedang di | 
i pertimbangkan permintaan me 
ingadjukan tuntutan depan ha- 
kim terhadap Johnson berhu- 
'bung dengan keterangan2nja 
itu, Anggota partai buruh Lord 
Ammon dalam madjelis tinggi 
Inggris telah menerangkan, ba 
hw, dalam minggu jg akan da 
tang ia akan mengadjukan re- 
Petunknakt (Aneta—AFP). 

| — Dua orang tewas dan delapan 
fuka2 ketika hari Selasa malam dua 

ibuah kereta api bertubrukan “di. Na- 

  

| trank kurang lebih 150 km disebelah   (Timur kota Saigon. Kedua kereta 
lapi tersebut berdjalan kesatu arah 
| dalam sebuah rel dan tubrukan  ter-/ 
'djadi ketika kereta api jang djalan 
dimuka tiba2 dihentikan dengan tia 
da diketahui apa sebabnja. 
  

  

  

  
| pIEPANG HARUS Liye 

menipertimbangkan nasehat $ 
jang diberikan “oleh Komisaris Ting- 
gi Inggris untuk. Asia Tenggara, 
'Malcom MaeDonald, demikian tulis 
harian ',Asaht” dalam tadjuk"rentja- 
nanja pada hari Rebo. Dalam kon- 
perensi persnja di Tokio pada " hari 
Selasa MacDonald antara lain telah 

  
4 

4g 

  

  
mengandjutkan supaja Djepang le- 
bih banjak membeli barang2 dari 
Asia Tenggara, djika ia mengingin- 
kan bahwa Asia Tenggara akan le- 
bih banjak membeli dari Djepang, 

»Asahi” menjatakan, bahwa tu 
djuan daripada perkembangan. eko- 

'nomi Djepang bukannja mendapat: 

f 

  

    
    
    
    

  

   
Dalam perdjalanannja keliling seluruh Amerika guna melihat2 se- 
gala objek pendidikan jang penting, baru2 ini Missi 

| Burma stelah tiba di Chicago: disana mereka memerlukan menin- 

sesuatu kepada pemimpin per pusfakaan, Nj. Dilla Mac Bean. 

Walter Ulibricht : 

Djerman 
Hana djoang 

  

     

  

   

buah mosi dalaim mana ditunt il 
Pemberhentian atas Dr Hewlett 

P persiapan perang dunia 

bersalah berhubut Bpoti 
buatan?nja js. Ba sana Sesuai i ds. Ph : 

  

    

    
    

  

  

Pendidikan. 

ah menengah.  Ditengah2 (pakai 
missi itu, sedang menanjakan 

# djak perundingan 
| sendjata di Korea dimulai, ke- 

tika 10 Djuli 1951. Menurut | 

4 

' Pulangkan Semua 

  

paja tjo : 
triasi semua orang tawanan 
mikianlah menurut wartawan 

| kan sendjalta di. Parmunjom te- 
lah mulai dgn sidang ekseku- 
tif jg ke-5 kalinja dan sidang 
lengkap jang ke.99 kalinja se- 

gentjatan 

bab 51 dan 52 tadi, segala 
orang “tawanan perang dari 

(kedua pihak mesti direpatriasi, 
“untuk mengetjap penghidupan 
damai, 

Pan klutali hampir 
tertjapai.     

    

    

TEA ep pa Partai tai Sostalls Komunis Djer 
S “Timur, Wa ker Urbach, hari Rebo katakan, bahwa |: 

nghadapi saat Jz. Se Sa: 
oangan bai perdjandjian perdan 
seluruh pjerman harus 

Walter Ulbricht 
dlm. “pidatonja selama 6 djam dimuka kompeneni ko | 

is-Komunis, jang dimulai hari Rebo dengan | 
dikundjangi oleh 23 wakil Partai Komunis luar negeri. £ 

Ulbrieht jang djuga men- 
djadi wakil  perdana-menteri 

Djerman Timur katakan ada 

dua kutub penarik dalam 
dunia ini, jalah Sovjet Uni jg. 
mendjadi pusat perdamaian, 

| demokrasi dar Sosia e dan 
“Amerika Serekat, jang mendja 
di pusat kapitalisme dan reak- 
si dunia, Setelah Menegaskan 
tentang pertentangan2 jang   o- | mendorong kaum imperialis Pe 

| rantji s, Inggris dan Amerika 
I berusaha. untuk mentjari dja- 
Ian keluar dengan mengadakan 

lagi, 
      

Ia Galam Tatan Ta minta ke- 
pada Djerman “Timur supaja 

menolak "usu'2 persendjataan 
kembali dan dinjatakannja, ba- 
hwa kaum monopoli kapitalis 
serta fasis kini meradja-ela 
di Djerman Barat. -Ia andjur- 
kan supaja rakjat. Djerman 
Barat mengganti pemerintah 
Adenauer dan bi'g: seluruh 
Djerman telah dipersatukan 
kembali maka hanja suatu ma- 
djelis perwakilan rakjat Djer- 
man jang berdaulat untuk me- 
ngambil putusan2 mengenai na 
sib Djerman., Ulbricht: kemudi- 
an menuduh negeri2 Barat ber 
sikap dingin terhadap - usul2 

.Sovjet hanja umtuk memperbe- 
' sar .perpetjahan antara“ Djer- 
man Barat dan: Djerman Timur 
dan selandjutnia untuk mem- 
persendjatai kembali Djerman 

Barat. Diandjurkannja supaja 
diadakan  rundingan antara 
Djerman Barat dan” Djerman 
Timur mengenai perSatuan ba- 
si seluruh Djerman. 5 

Berlin Timur Ta ai 
kan cordon sanitaire ? 

“Lebih landjut dari Bonn' diwarta- 
kan, bahwa pembesar2 daerah pen- 
dudukan Sovjet di Djerman 'mempu- 
njak rentjana untik mengadakan 
daerah terlarang seluas '50 lem scki- 
tar sektor Berlin Timur, ' demikian 
kata ketua Partai "Demokrat 
di Bonn. Dikatakannja, bhw orang2 
ig bertempat tinggal di daerah jang 
terlarang itu tidak diperbolehkan 
masuk daerah Berlin dehgan tidak 

| mendapat izin istimewa. Tindakan 
itu akan dilakukan mall tg 1 Agus- 
tus. Ketua partai demokrat tadi 
mendengar adanja rentjanaitu dari 
kalangari jang berdekatan pada dja- 
watan penerangan daerah pendudu- 
kan Sovjet. An 

  

DEWAN KEAMANAN TUN. 
DA PEMBITJARAAN 5 MENGE 
NAI PENERIMAAN ANG:- 
GOTA2 BARU. 

.. Dewan Keamanan ialah si. 
dangnja pada malam. Kemis: te 
lah Maa utk. menunda 

| pembitjaraan mengenai 
Tg anggota? barir BAnGeNeA, 

ber jang akan datang. 
BD sa ini diambil dengan 
perbandingan suara 8 Jawan 1 

Aa ma Sen pian V. ni b 
. Ko ialah Pakistan dan 

  
kan bahan2 mentah jang dibutuhkan 

oleh Djepang dari “daerah Asia 

Tenggara. " Diperingatkannja, ' bah- 

wa djika Djepang tidak Setjara. le- 

bih njatas mengadakan " kerdjasama 
dalam masalah produksi barang2 jg 
langsung akan " mempertihggi dera-l 
djat penghidupan rakjat2 daerah itu, 

  

   

Koresponden istimewa NCNA. 
se-erusnja. tulis, bahwa se- 

perti djuga ketika bulan April 
j., perundingan sudah hampir 
Selesai sama sekali, "kalau pil 
hak “Amerika di Panmurjom 
mempunjai kepertjajaan - se- 
perti djuga delagatie2. Korea 
dan Tionghoa - urtuk menga. 
dakan perletakan sendjata jang 
adil jang dapat diterima oleh 
kedua belah pihak”. "Disam- 
ping itu, musti diachirilah tin- 
dakan unilaterai seperti pena. 
hanan dgn paksaan atas diri 
puluhan ribu 6rag tawanan pe- 
rarg Korea dan Tionghoa”. 

Berapa tawanan harus 
“dilepaskan ? 

Ketika bulan “April. kclonel 

menjatakan, bahwa "murgkin” 
116.000: orang tawanan 
“ada pada pihak Amerika akan 
ditukarkan “dengan tawanan2 
jang ada dipihak Utara. Akan 
tetapi sesudah itu pihak Ameri- 
ka “setjara unilateral menun- 
tut supaja 100.000 tawanan te. 
tap ditahan, diantaranja lebih 
dari 15.000. tawanan. perang 
Tionghoa”. Dengan adanja tun- 
tutan ini, maka perundingan 
hadapi djalan buntu jang ber- 
langsung lebih dari 2 bulan su- 
dah, 

Usul Nam Il. 
Djenderal Nam II, pemimpin 

delegas: Utara, kemudian ber- 
usaha menembus djalan buntu 

dengan usulnja jang meng- 
hendaki supaja: ,,Semua orang 
tawanan berkebangsaan asing 

— Tionghoa Amerika, Inggris 

dan pasukan2 PBB jainnja — 
"harus”direpatriasi untuk me- 

ngetjap penghidupan damai. 

Orang2 tawanan bangsa Korea, 
jang kampung-ha'amannja ti- 
tidak terletak didaerah tempat 

penahanan mereka, harus dire- 

'patriasi, sedangkan mereka jg. 

tinggal didaerah penahanan, 
dengan segera diperbolehkan 
pulang. ,.Pemeriksaan benar- 
tidaknja daftar2 tawanan pe- 
rang — jang ditukar oleh te: 
dua pihak guna mengemuke- 
kan djumlah dan nama tawa- 
han2 perang jane akon direpa- 
triasi, sesuai dengan klasifika- 
Si kebangsaan dan daerah asal- 

nja-— dengan segera akan 
mentjapai persetudjuan jang 
terachir mengenai perletakan 
sendjata d: Korea”. (N.C.N.A), 

— Taufan ,Emma”- ketika hari 
Sabtu sore menimpa Macau, daerah 
Portugat didepan pantai “Tiongkok, 
hingga 20 kanal nelajan terguling 
dan sekurang2nja 200 orang tewas. 

Pengganti 
Anna Pauker 
Simion Borghbici: Se- 
orang Auak Petani 

DNA an BA 1 £ AriS Am 

Ti Senen, bahwa Mieatat luar 
. negeri baru Ramania Simion 
Boghici — jg. diangkat setelah 
Amma Pauker dipetjat — adalah 
anggota sentral komite Partai 
Buruh Rumania (Partai Komu- 

'Mis) sedjak Januari 1959. Kete- 
rangan tafti didapar dari kala- 
ngan? pengungsi dari Rumania, 

  
jang seterusnja memberi kete : 

| tangan? sbb.: 

Simicn Boghici adalah anak 
petani, berasal “dari Moldavia, 
Dahulunja ia termasuk golo- 
ngan buruh jarg terlatih. Bu- 

“lan Januari 1950 ia diargkat 
djadi Iutabesar Rumania 'un- 
buk Sovjet Uri. Boghici mendja 
Gi anggota parlemen Rumaria. 
Ia pemegang lambang ,,Pembe 
la Tahah Air”. Menurut kala, 
ngan jarg memberikan ketera- 
ngan2 ini, Boghici mungkin ti 
dal melaktikan Sesyatu peranan 
Denting. sehclum partai 'Komu 
nis Rumania p-egang kekuasa 
an Sinegeri tadi. (Antara-AFP), 

Kedud ukan Daga ng Djepang L Di Asia Tenggara 
maka ka sulitlah bagi Djepang 
untuk mendirikan hubungan2 baru 
dengan bangsa2 di Asia Tenggara 
dengan dasar persahabatan dan pes 
ngertian.. Kata" harian ,,Asahi", 
Diepang tidak akan mendadar keun- 
tungan dengan membanggakan ting- 
kat perindustriannja jang dapat di- 

samakan dengan Amerika Serikat 

dari Kaesong pada hari Talas 

Hari itu, konperensi perleta, | me 

  
Hichman dari delegasi Amerika | Us: tg a 

| ra: dapat ditjulik dan dibawa 
jarg: 

Mb
 
p
a
,
 

ae
 

  

| Pendirian Utira 
Tawanan Perang 

Dalam Bulan Yoril Jl. Se benarnja Hampir Ter- 
(. Ijapai Persetudjuan. $ 

YATU2NJA LANGKAH jan g masih harus didjalankan 
Gmtuk mertjapai parka sendjata di Korea, adalah 

meneliti benar-tidaknja daftar? tawanan perang jang ketika 
tgl, 18 December 1951 diseraakan oleh kedua pihak, agar su- 

tjok dengan isi bab 51 dan beb 52, jaitu perihal repa- 
percfng dikeitua betah" pihak. De- 

N.OC.N.A, jang mengabarkannj ja 
dk Na 

' Duta Di 
“ Moskow 
Ne dangan hb: Dise- 
rahkan Pada Kabinei 

Pn Kementerian Luar 
negeri “didapat ketera- 

ngan, bahwa persoalan menge. 
hai penempatan perwakilan dan 
Cuta besar Indonesia di Mos- 
kew serta pengangkatan duta 
besar Indonesia utk. Peking, 
akan diserahkan kepada kabi- 
net didalam tempo satu minggu ' 
ini. Menurut keterangay selan- | 
djutnja, Kementerian Luar Ne- 
geri telah siap dengan rentjana 
1ja baik mengenai tjalon duta 
besar dan stafnja pada kedua 
negara itu, maupun tentang 
garan belandja jang diperlukan. 

BERLIN BARAT ADAKAN 
BARIKADE2 

s 
Pemerintah Kota Berlin Ba 

rat pada hari Rabu telah me- 
nw-uSkan hendak mengadakan 
barikade disemua djalan2 dari 
Sektcr Barat kesektor Djerman 
Timur, untuk men'jegah dia- 
ngan sampaj orang2 Berlin Ba 

ka Djerman Timur, Dikatakan 
nja, bahwa barikade itu setje- 
pat mungkin akan didirikan 
dan akan didjagy oleh polisi jg 
bersendjata. Selain itu peme- 
rintah telah memerintahkan, 
Supaja pengawasan -erhadap | 
lalu-lintas antara Berlin Barat | 
dan Timur ' diperkeras, untuk 

men-jegah djangan sampai 

orang2 dibawa: darj Berlin Ba 
rat dengan me'alyi route itu. 

  

Korban. 
T,B.C. 

ninggal Tiap Tahun 
Di Inggris   

KONPERENSI kesehatan 
dan An negara? 

Commonwealth Inggris dan dja 
Wjahan2nja telah eh keti- 

ka hari Selasa di London, Dim, 

pilato pembukaannja, Duchess 
of Kent, jg mendjadi ketua per 
himpunan pentjegah penjakit 
tbc Inggris, menerangkan bah- 
wa obat2 baru. tjara? penjun- 

tikan baru dan sistim perawa- 
tan jang berlainan, memberi. 
ka hasil? jang. membesarkan 
hati dalam usaha memaneranas 
penjakit tadi. 

Duchesay of Portland, ketua 
dewan perhimpunan Inggris 
untuk pentjegah tbc, mene- 

rargkan hari Rebo bahwa tiap” 

'tahun penjakit tbc dj Inggris 
menjeret 25.000 korban ke da-   lam liang kubur. Di Indig ke- 
adaan makin menjedihkan lagi, 
Djumlah penderita aktif tbc 
disana gada 25001000 “orang 

|dan tiap? tahun djumlah orang 

jg. tewas - karena , tbc disana 

ada kira2 500.000. Konperensi 
ifii dihadiri oleh wakil2 dari 34 

negara dominion dan djadja- 

han Inggris dan 17 negeri lain 

nja, (Reuter). 
Z—mewean 

an   8 (KOTA DIEPPE di Peran- 
| tjis selama dua Gjam 
beradik aim gelap. Sebabnja ia- 
lah oleh karena ketika seorang 
isteri bertengkar dgii suaminja 
Gi rumah, ia telat melempar 
pesawat radio kearah kepala 

| sang suami, akan tetapi mele- 
set. Pesawat menembus katja 
djerdela dan mengenai tiang 
lampu djalan, hal nana menim- 
bulkan -korisluiting, Penera- 

| ngan dim kota terganggu seta- 
ma dua djam, 

Telescope Raksasa 

(Oleh: 

Jang Paling Besar Didunia Akan 
Dibangunkan Di Inggils 

Fred Doerflinger — Copyright). 

DJABATAN PENJELIDIK Hmu Pengetahuan dan yadus- 
tri Inggeris akan membikin radio.telescope jang paling 

besar didunia jang bisa digerakkan, bertempat di Jodrell Bank, 
Cheshire, Djabatan itu menerari Ikan lebih landjut, bahwa teles 
cope itu akan didirikan dan dipasang sebegitu rupa hingga Api. 
sa menjelidiki daerah2 dialam semesta untuk pertama kalinja 
dengan memakai tehnik2 jang baru didapat “dalam tempo 

radio astronomy. 

Kontrak untuk mendirikan 
bangunan dari badja, jg akan 

berdiri dari sebuah “koepel” 

jang bisa berputar iang mem- 
punjai garis tengah 250 kaki 
dan disokong oleh dua buah me 
narg, tingginja 200 kaki, elah 
diserankan kepada Scunthor- 
pe's Appleby-Frodingham Steel 

Works. Pekerdjaan mendirikan 
telescope itu tidak gkan dimu 
laz sebelum -ahun 1954, oleh 
karena pekerdjaan2 persiapan 

untuk keperluan itu masih ba 

njak. Prof, E. C Stoner, maha 

guru dalam ilmu alam pada Ba 
lah Perguruan Tinggi Leeds, 

meramalkan, bhw instrumen: 

baru itu akan dapat membuat 

pea dari suatu susunan bin- 
tang jang bary dan akan me 
nambah pengetahuan jang tih 
ada mengena semesta alam. In 
s.rument itu akan dapat pula 
menerima tanda2 radio dari se ' 
mesta alam setiap waktu, dan : 

Lidak sadja pada waktu hari ge 

lap, 

Seperti alat radio 
raksasa. 

Sebuah telescope radio jang 
lebih ketjil telah didirikan di 
Jodrel Bank api mutunja ti 
daklah seberapa bila dibanding , 
kan dengan telescope jang ba- 

rt ini nanti. Prof. Stoner me- 

nerangkan, bahwa tampaknja 
daerah2 disemesi.a alam tidak 
“sedikit jang memantjarkan ka | 
wat sadiasi, dar mungkin bin- | 
tang, jang oleh mala biasa ke 
lihatan gelap sadja dan jang ti 

| dak pula bisa dilihat dengan 
Telescope biasa djuga tidak se 
dikit jang memantjarkan radia 
si. akan dapat diselidiki dgn 
perkakas bary itu, Pada hake 
ka'.nja telescope baru ini akan 
bekerdja sebagai sebuah @'at 
radio raksasa untuk menerima 
gelombang2 radio dan menentu 
kan dari mana datangnja. S o 
ner menegaskan, bahwa belum 

dan Inggris dari sudut tehnik dan 

kapitalnja itu. 
dak memikat hati bangsa2 itu, ma- 
ka tidaklah ada djalan lain  ketjuali 
bertindak sebagai sama-deradjat de- 

Djika Djepang hensl: 

lagi diketahui apakah radiasi 

datang dari badan? seperti bin 
Lang atas daerah2 bergas dise 
mesta alam. Pengetahuan ma- 
nusia mengenai daerah? ini ma 

Sih ge'ap, Pun penerbangan me 
teor akan dapat diljari dengan 
alat bary ini. Berkata S.oner 
lebih landjut: “Sudan, pastj be 
lum pernah ada ala: seperti'ini 
dimana sadja didunia ini”, 

Meine Pot 
Dan Colson. 

Ternjata Adakan Hubu- 

. nannja Terpaksa 
— Dipisahkan 

EDUA orang jang mela- 
K kukan pertjo 1 pem. 

|bunuhan atas atase militer In- 
| donesia dinegeri Belanda, Iet- 
| nan kolonel Harjono, jakni Mei- 
|ne Pot dan Colson, jg sedjak pe 
| nangkapan atas diri mereka di 
tahan dipondjara Scheve 
kini telah dipisahkan satu 
lainnja. Seorang diantara mere, ka telah diangkut ke ra 

Den Haag, karena “ 
fijaksaan Belut m6 Na I 
perlu bahwa ena 

  
    

  

    AP 
e
l
 

di
ss
 

tempatkan didalam satu 
djara. pen 

Desas-desus jang tersiar di 
Den Haag mengenai usaha n- 
tuk melepaskan dirj dari pen- 
djara dari kedug orang terse- 
“but, sama sekali tidak mempu- 
'njaj dasar, demikian diterang- 
ikan oleh djaksa agung pada 
pengadilan di Den Haag kepa- 
da koresponden PI Aneta, Ru- 
'pa2nja terdakwa Cgison men: 
derita penjakit ,,celpsychose”, 
sehingga pembelanja rar. Ve'd- 
ihuis di Naarden te'ah menga- 
djukan permintaan supaja ter- 
hadap Meine Pot din Colsin di 
adakan pemeriksaan oleh se- 
orang ahli penjakit djiwa. Kini 
telah diketahui, bahwa kedua 
"terdakwa, dipendjara Scheve- 
ningen telah melakukan perhu- 
bungan sata dengan lainnja, 
Inilah jang mendjadi sebab 
mereka dipisahkan. Mengenaj 
permintaan ' untuk mengada- 
kan pemeriksaan, komisaris   ngan mereka, dan bekerdja-sama de- 

ngan mereka untuk sating memberi 
keuntungan. Demikian harian A- 
sahi”.“(ULP). 

hakim di Den Haag jang harus 
mengambil keputusan, demiki- 
an kabar iang diperoleh kores- 
ponden PI Aneta, (Pia), 

  

25.000 Penderita Me- $ 

jngan - Tempat Penaha- 
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Lanal UU) NTUK pertama kali- 
penghasutan dan komplotan  untuk| men pagi jl. telah Peran membunuh presiden Cuba, Fulgoncio| kepungan ” gerombolan borsem, | Batista. Salah satu tuduhan, jang | djata jang kira2 terdiri atau dikemukakan ialah bahwa orang2 ta-| 250 orang. Polisi tetap meim- 

  

potret2 dari . 

rahat. Sanchez, jg telah 

   digulingkan oleh 

Cuba. 

- Villiers, sebuah 

Paris. Pemetjatan inj hanja 
berlaku untuk sebulan lama- 

inja. Alasan dari tindakan ini 
ialah bahwa Tillon bulan jl. te 
lah memerintahkan pegawai2- 
nja untuk mogok sebagai pero- 

- teg, terhadap penangkapan pe- 
mimpin komunis Jacgues Duc- 
los. Auguste Gillot, seorang 
walikota komunis di Saint De- 
'nicg djuga telah dipetjat dari 
djabatannja. 

1 
   PERHUBUNGAN JG. LEBIH 

ERAT ANTARA PAKISTAN 
DAN RRT? : 

» Menurut UP ada tanda2 jang 

wak. jang singkat akan beru 
saha untuk mengeratkan hubu 
ngannj, dengan Pakistan. Se- 

| bagai langkah jang pertama di 

mengandjurkan perdjandjian2 

|. ra. kedua negara, Telah! diketa 

hui, bahwa misi? sematjam i u 
menurut pihak RRT merupa- 

— kan tanda perhubungan persa- 

SEORANG PENDETA A I 

|. Seorang pendeta wanit, A- 
merika di Bangkok, Catherine 
Holmes oleh seorang jang ti- 
dak dikenal berpakaian gera- 
gam '-elah diserang pada hari 
Se'asa dengan pisau ketika ia 

. sedang mendoa dalam geredja. 

6 n lukanja tidak begitu 

adalah dari golongan 
iang diamut sepasang 
ri Amerika jang tih 

unuh dua bulan jang lalu 
tika sedang mengadakan upa 

ijara sembahjang di geredja- 

nja, 

E Na 3 . Maak : 

— Komandan -resimen 19 (daerah 
| Besuki), overste Chandra - Hasan, 

     

    

    

    

    
   

    

   

   
       

  

    

      

    

      
    
   

    
   

    

  

   
    
    

    
    

   

- tempat. Sementara menunggu kebe- 
| rangkatannja ketempat kedudukan- 
.nja jang baru, hari2 ini di Djember 
“diadakan upatjara timbang-terima 
dari komandan resimen lama overste 
Chandra Hasan kepada pemangku 
komandan resimen baru, major 

' Wachman dengan dihadrii oleh ke- 
pala staf divisi Brawidjaja, Suwon- 

2: Sapi t 

00..— Beberapa hari jl. di Balung, 22 
| km dari Djember, terdjadi ketjelaka- 

| an dalam mana sebuah mobil telah 
“melanggar pohon kenari. Seorang 

penumpangnja mati pada ketika itu 
| 'djuga sedang delapan penumpang 

“ lainnja mendapat luka2: mobilnja 
intjur. Diantara delapan orang jang 
R32. diangkut kerumah sakit “kota 
ember, seorang belakangan me- 

inggal dunia 
”— Menurut rentjana pada tanggal 

.19 dan 20 Djuli j.a.d. dikota Bukit- 
tinggi akan dilangsungkan konperen- 

rtai Sosialis Indonesia seluruh 
ra “Tengah. Setiap tjabang 

ikan mengirimkan dua orang utusan 
n setiap ranting seorang penin- 

u. Konperensi antara lain akan 
oi ijarakan soal2 sekitar organi- 

|sasi pemerintahan, program nasional, 
pemilihan umum dan pemilihan de- 

1   

  

   

     

4 
    

Ka 1 or berita ,,FIsin Hua" hari 
| mengabarkan, bahwa tempat 
kan pemerintah rakjat daerah 
| Mongolia Dalam, ketika 

1 Djuli telah dipindah dari 
e Kwisui, sesuai perintah 
h pusat. di Peking. 

- Kapal minjak buatan Denmark 
psheron” jang besarnja 13.000 

ada hari Selasa telah diserah- 
kepada Sovjet Russia, dan me- 

| hurut-rentjana meninggalkan pela- 
“buhan Kopenhagen pada hari itu 

  

omando Tinggi Perantjis me- 
2 i Selasa, bahwa 

derita oleh pa- 
selama pertem- 

di.Cochin China Selatan ba- 

kal: 
ukan . Vietminh 
Hn ai 

di telah menjerahkan kepada A.Ara-| ) 
' ngo — Sanchez, “seorang na 

pemerintahan lama, jang di- 
pimpin oleh presiden Gila Prio, 

daerah pantai Vara- 
dero dimana Batista biasanja beristi-| 

Miri bersama2 Prio, menurut dinas |” 4 rahasia militer Cuba, sedjak 10|  Paberik padi terbesar dikota Maart jbl,. waktu pemerintah Prio| Sidaredj, dibakar sehingga ra atista, telah '2| tusan ton padi-pemerintah ikut kali setjara rahasia mengundjungi ma 

““ | sidaredja dan sebagian kamar? 
berita. Reu 

ter dari Paris hari Senen, tlh 
memetjat pemimpin komunis 

  

Charles Tillon dari djabatan- 
nja selaku walikota dari Auber 

kota muka di 

ulan Djuli ini dipindah kelain |' 

   Sidaredja 
f Dikepung 

| ta rakjat 
tapi dari djurusan 
Ya dan Barat gerombolan telah 
mengepung kota sambil meng- 
garong harta.benda penduduk. 

terbakar. Selain itu rumah ke 
pala desa kantor BTK, rumah 
seorang komandan polisi koa 

'Photel dalam kota dibakar men 
| djadi abu. Kerugian semuanja 
belum dapat diketahui dengan 
pasti. Pertempuran sengi: ber 
langsung Selama kira2 3 djam. 

| Seorang pengatjau ter embak 
mati: kabarnja georang pemim 
pinnj, telah “ertangkap, Dari 
polisi seorang gugur. Perdjala 
nan kereta api djurusan Tasik 
malaja — Krojs pagi itu ter- 
paksa dihen-ikan " disetasiun 
Kawunganten, tetapi giangnja 
dapat berdjalan seper'i biasa. 

KONPERENSI PEMUDA RAK 
JAT SELURUH INDONESIA. 

Dari panitia konperensi ,,Pe. 
muda Rakjat” di Bandung dida 
pat keterangan, bahwa di Ban- 
dung akan dilangsungkan 
konperensi ,,Pemuda Rakjat” 
daerah2 (propinsi) dari seluruh 
Indonesia jang akan berlang- 
sung selama 4 hari, dimulai tg. 
16 hingga tgl. 19 Djuli 1952 
Menurut keterangan itu, konpe- 
rensi akan dikundjungi oleh ki. 
ra2 60 utusan. Atjara terpen- 
ting dim. konperensi ini ialah di 
Sekitar masalah korgres ,,Pemu 
da Rakjat” ke II jang akan da 
tang dan korsolidasi organisasi 
kedalam dan keluar. 

SATU ORANG MATI 
Didapat kabar bahwa dianta 

ra pemberontak didalam pen- 
djara Kalisosok Surabaia jang 
luka2 dan dibawa ke RSUP itu 
seorang telah meninggal dunia. 
Sampai kini pihak jang berwa- 
Gjib belum mendapatkan ketera 
ngan jang pasti siapa diantara 
10 orang dari blok ,,0” jg mulai 
menjerang pendjaga?2 jang ber 
sendjata itu (mendjadi biang 
kladi pemberontakan tsb). 

KEPALA TCA DITUNGGU 
KEDATANGANNJA DI 
DJAKARTA 10 DJULI. 
Kepal, Technical Cooperation 
Administration (T.C.A.) Stan- 
ley Andrews ditunggu kedatan 
gannja di Djakarta tanggal 10 
Djui jang akan datang. Ia 
akan tinggal di Indonesia hing 
ga tanggal 14 Djuli, Demikian 
menurut keterangan dari pihak 
USIS di Djakarta. Sebagai 
kita kabarkan beberapa hari 
jl hari Sabtu Stanley An- 
drews  minggalkan Washing 
ton. Kedatanganja di Indonesia 
itu adalah merantjangkan lan- 
djutan progam pemberian ban- 
tuan untuk pembangunan eko- 
nomj Indonesia. Dari Djakarta 
Stanley Andrews akan mene 

ruskan perdjalanan ke Ran- 
goon untuk keperluan jang sa 
imc (bantuan ekonomi kepada 
Birma), 

SAJEMBARA DJAWATAN 
KOPERASI. 

Djawatan Koperasi mulai ha 
-ri Senen akan mengadakan sa- 
'jembara karang mengarang ten 
.ang koperasi jang harus disu 
sun dalam bahasa Indonesi, se 
tjara populer, djelas dan mu- 
dah dimengerti dan terdirj pa- 
ling sedikit dari 500 dan pa- 
ling banjak 1000 perkataan. Pe 
nutupan sajembara tsb ialah: 
pada 'g 20 Djuli jang akan da 
tang, sedangkan pengumuman 

| tentang pemenang2 sajembara 
akan dilakukan pada -g 17 
Agustus 1952. Hadiah2 bagi sa 
jembara tsb terdiri dari radio, 

“ter 
Timur, Uta- 

  
Maka mulai 
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Dengan ini diperma'lumkan, bahwa an 

Tuan Si 
dulu President Direkteur NA 
durkan diri dari djabatannja dz 

tg .tersebut denga. ndir 
Djamaluddin dengan N.V. Gloria Trading Co Ltd. 

Demikianlah, supaja diketahui 
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SENAR AG Son ae masam 

Mr 

   

  

   

   

tan Djamaluddin 
Gloria Trading Co Ltd. mulai tg. 16 Mei 1952 tela 

uar dari perseroan. : 
n sendirinja tida ada lagi sangkut-paut Tuan Sutan ' 

oleh segala jang berkepentingan. 

Hormat, 
N. V. Gloria Trading Co. Ltd, 

President Directeur 

R Kasman Singodimedjo Ca 

    T 1 $ 

h mengun- 

    
  

,   
Anak kami jan pertama: 

HARIE ERWADI   Keluarga: 
  

  

pala 

njanjian2 

mendarat 

Rebo 

gi 

| 

Verhuisd 

C. H. SCHAAP . 

van: 

Hotel du Pavillon . 
naar : . 

&£, Tegalombo 6 
(telefoon 203 Tjandi) 

        

ON THE TOWN 
Film berwarna jg sekarang 

sedang diputar di Rex berke- 
“Sehari 

York” ini hanjalah sebuah 
fim hiburan ringan, penuh 

Dikota New 

merdu Frank Sina- 
tra, tarian2 tap-dance oleh pa- 
sangan Gene Kelly dan Vera 
Ellen serta sedikit lelutjon jg 
djenaka. Tjeritantx mengisah- 
ikan pengalaman 3 orang kelasi 
jig dapat libur 24 djam untuk 

dikots New York, 
tentu sadia waktu jg singkat 
ini hendak mereka perguna- 
kan sebaik-baiknja: jg seorang 
ingin melihat keindahan kota, 
jg seorang melihat kebudajaan 
dan ig seorang lagi...... - 
ta? tjantik. Film hiburan ini 
tjotjok untuk merintang wak- 
tu terluang. 

wani- 

DJERMAN TIMUR AKAN HA- 
PUSKAN NEGARA? BAGIAN. 

Pemerintah Djerman Timur 
malam mengumumkan 

akan menghapuskan 5 pemerin 
lah negara2 bagian dalam wi- 
lajahnja. Tindakan itu bermak 
Sud untuk mengadakan sentra 
lisasi pengawasan Komunis d' 
Berlin dan membuka djalan ba 

pembentukan pemer'n ah 
Demokrasi Rakiat. Penghapus 
an negara2 bagian itu diumum 
kam oleh wak'l perdana menteri 
Walter Ulbr'cht. 

LULUS UDJIAN DOKTER 
BG Ii   sepeda dil. semua sedjumlah 

Rp 5000. Demikian pengumu- 
man Djawa'an Koperasi. 

  

Pam 

Roy! Rogers 
aa pe NE AS 

     

7 BEN, THAT YELL CAME 
Af FROM THE OTHER SIDE 

OF 3 RIPGE/ SOME- 
EL. “5 IN TROUBLE   berdjumlah 104 orang jang 

Mega Te lm aa Ke dan sanalah 

    
P0 

    

    

tjoba mentjapainja untuk menolong, 

Pada tanggal 5/7 telah lulus 
dalam udjian dokter bag. II pa 
da Universitet Indonesia Fakul 
tet Kedokteran Surabaja, 
marno, kelahiran Gresik. 

Su- 

LM MN an an, LAN An, 
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' Fobalah PUSA 
3    

    

  

Margarine PUSAKA ini tulen, sedar dan 
gurih, lebih enak dan lebih 

.. Vitamin dan bahan be 
dikandung dari margarine: 

Sedang har, 

U/r.-05.2 

Ditjari 
2 Guru untuk 

S.M.P. Islam 
di — Demak. Lamaran? pada 

kepala sekolah: 

S.M.P. Islam 
DEMAK 

Hanja dari bahan tumbuh'an 

DARI BAHAN INDONESIA & “OLEH TENAGA 

UNTUK RUMAH TANGGA INDON 

  

  

al 

Eun 
so 

N
a
 

Kesuli'an dalam hal2 

Pasti bagus kuwehnja 
Karena PUSAKA kuwehnja mendja- 
di repui dan empuk, lagi pula baunja a 
sedap dan agak istimewa. 

banjak 
una jang 
in2nja, 

anja pun Ta' lebih mahal. 
A sekarang djuga! 

Tuan/Njonja akan dapat dijawabang 
tanggung dipegang teguh. Kirim 4 
UMU R dalam satu envelop dengan 

Surodjo P. 
Pemb. Lt. Inf. 

"0 

ungduh njaman 
CC djika ditaruk diroti 
. pula menambah kekuatan 

—————— sa 

    

Agar lauk - pauknja 
kering-empuk 

Digoreng dengan PUSAKA artinja kering 
empuk: pun keraknja mendjadi berwarna 
kuning-emas. Menggoreng dengan PUSAKA 
lantjar segala-galanja. 
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Sara Yan z 

  

ACHLI ILMU FALAK 
— (Cecurtist) 

sepftti penghidupan, — perdjodohan dan 
jang tiotjok dan berbukti, Rahas'a 

pertanjaan berikut NAMA dan 
poswesel Rp. 10— kepada, 
RAWAL 

Kotakpos 179 — BANDUNG. 
M. AG, 

  

Harian   
Kn NAN BIAN PAMA KALA Pa 

Pasanglah Adpertensi dalam 

| »SUARA MERDEKA" 
Aha 

ORION: 

Anne Baxter — Dana Andrews 
Walter Huston 

dalam Samuel Goldwyn's 

— — 

  

KI s0 pre wes,RoviBur N 

(TO REACH THEM/ 
WENE GOT TO TRY 

    

  

   

   

    

  

  

— Kami sendiripun, begitu, Roy. Akan tetapi baiklah kita men menurut 

- sadja, 
hati). 

AND T THOUGHT THIS 
RANGER BEN SMITH” 

- WAS.ON THE MEEK 
AND MILP Sipe / 

— Dan dugaanku 
Ben Smith ini adalah 
orang jg lemah dan selalu 

    
      

tadi 
se 

kehendak ' orang 
(kata Roy dalam 

  

-— Ben, awaslah !! 

ag Tolong !1 (Lagi terdengar dje 

titan orang dari djauh). 

Drama luar biasa menariknja. ' 

      

Atas pertolongan Dokter, para 
iBidan dan para Djururawat 
|R.S.T. Semarang kami mengu- 
tjap diperbanjak terima kasih. 

ontjosarojo 

lain2. 

' Ini Malam Premiere (17 tab.) 
5.00 - 7.00 - 9.00 

Metropole: 5.30 - 7.30 - 9.30 

Parley Granger 

» THE NORTH STAR" 
Riwajat jang mengharukan dari pen- 
duduk di dusun Russia selama penjer- 
buan Nazi-Horden. Sengsara, Guerilla, 
Pengorbanan, Sabotage dan pertem- 
puran melawan Pemeras2 jang kedjam, 

  

INI MALAM D.M.8. 
Rex" 

,On the Town" 
(Sehari di New 'York| 

INI MALAM Premiere 
5. 

Pai Kwang — Auyaug Safi 

Film Tiongkok Paling Baru 
jang telah lama ditunggu !   

  
mangan. 

"5.70 90 (17 tahun) 
Gene KELLY — Frank SINATRA 
Betty GARRETT — Ann MILLER 
dim M-G.M's Technicolor Musical film 

Djagalan 7.—9.— (seg. um.) 

“SIN SIB SIANG CHIEs 

     
Tenaga baru dan 

Semangat baru sehabis mandi 
dingan Lifebuoy jang menjegarkan itu. 

kato dengan parfum sabun 

# “... lagi pula sabun keseharan istimewa 
Lifebuoy mengandung Puralin, bahan mudjarab guna 

pemeliharaan kulit tuan. Puralin membersihkan lobang? 
roma dan menghindarkan gangguan keringat jang 
kurang segar. Sambil Tuan menikmatkan keharuman 

5 " dari sabun mandi Lifebuoy jang baru, ketika mandi, 
Puralin mendjaga kesehatan kulit Tuan. 

aa ti segar bugar karena Arals dalem 

  

Telah lahir dengan selamat 3 
“pada tg. 1 Djuli '52 djam 07.40 

&   
Dfuk, VII m0, 684/111/A/118. 

  

Ta 
Ng 

mandi 

    

   

  

.—...   
PAMITAN 

Kepada segenap handai-taulan 
diberitahukan bahwa kami: 

MUTOMO NOTOVIDIGDo. 
Directeur N.V. Prihadi 

berhubung dari kepindahan kami ke Djokja maka dengan per antaraan ini kami meminta diri kepada Tuan2, langganan2 & 
handai-taulan, 

Selandjutnja Pimpinan dari N.V. Prihadi kami serahkar kepada: 
5, 

1. Sdr. PRATOMO 
2. Sdr. SUMARSONO 

Agar jang berkepentingan mendjadi maklum hendaknja. 
Hormat kami: 

MUTOMO NOTOWIDIGDO. 

  dan langganan bersama ini 

      

Pertandingan Sepak Bola Besar : 
di Stadion Semarang 

SAPTU, 12 JULI 1952: 
Kes. P.S.LS. Semarang — Kes. Angkatan Darat 

.. Djawa Tengah 
MINGGU, 13 JULI 1952: 
Kes. P.S.S.I. Djawa Tengah — Kes. Angkatan Darat 

Djawa Tengah 
pertardingan tersebut. 

persiapan untuk menghadapi kesebelasan 

PENGURUS P.S.LS. 

  

Kundjungi/saksikanlah 
Pertandingan 
NAN HUA. 

BN
N 
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Baru tima lagi : 

Aa ea ——-ugi 

BLOK METAAL D0DGE 
BLOK METAAL FORD 
BLOCK METAAL G.M.C. — ORIGINEEL BLOK METAAL JEEP ) 
ZVIGER VEER DODGE MOPAR dil. 

HARGA MELAWAN! 
Memudjiken dengen hormat: 

Toko Kian Seeng DJL. MATARAM 533 (Karangsari) — SEMARANG,     
  

    

Te CE CONCERN CINEMAS Tanam 
LUX 5—7.—9.— Ini Melam,. D. M. B. (17 tahun) 
Richard CONTE 46 Gem- Audrey TOTTER Under The Gun par ! 

Ini Malam D.M.B. fu. 17 tahun) Grand 5-/.-9.. 

Jody Lawrance »The SON of Dr. JEKYLL 
Louis Hayward 

IMORA 5.—7.—9— Ini Malam D. M.B. (seg. umur) 
SIPUT SERAWAK ROM&I NOOR 

Fj D. Harris sNAsiBs 
$ P. Ramlee 

Royal 5-7-9- Ini Malam D. M.B. fa. 13 tahun) 

Sex The New Adventures Of 1 
TARZAN“ BAGIAN Ke I T 

Roxy 7.— 9.— Ioi Malam Penghabisan (17 tahun) 
$ Fila Russia dengan teks”Indonesia 

— langkah Seorang Penjelidik" |. kn. 
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Besok Malam : Wang Tan Fung- Auyang Sha Fie -Huang Ho 
Premiere 
(13 thj SIN TE CHIAN CHENG 

    

3G SOLO Mulai tg. 8 Juli 1952: D.M. B. 

First Time Robert: CUMMINGS 
Djam 4.30, — 7.I— 9. — 
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Djika Tuan2 dan Njonja2 aken menjimpan uwang untuk keperluan2 di blakang hari, baiklah di udjudkan barang 
MAS. Kami ada sedia segala barang perhiasan: 

.. MAS- INTAN - BERLIAN 
Bikinan Netjis! Kwaliteit ditanggung! Silahkan Tjoba, 

Tentu Memuaskan ! 

. MAS TOKO « 
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