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- pertemuan... Presiden  @uirino-! 

   

   

   

  

   
   

im 

Indonesia Masuk 
linja Irian 

  

kundjungan Presiden @uirino 
beberapa reaksi dikalangan po 

dikel 

|anggauta fraksj Masjumi, ber- 
pendapa « rsoonlijk, bahwa 

g uhtuk mem ki sesuatu Pakt, 
ih2 jg i.empunjai konse- 

'kwensi dalam kemil.teran atau 
pertahanan, maka sesua' yu ne- 
gara .harus mempunjai bac- 

king jg sungguh2 kuat darj rak 
jatnja jg terbanjak. Utk men- 

, dapatkan backing ini, menu- 
, Yu- Zainul Arifin pemerintah- 
Inja harus menjeouaikan diri 

k-| dengan kehendak rakjatnja jg se | njak itu 
Dalam hubungan ini Zainul 

Arifin mengingatkan kepada 
-3 a| Soal undangan konperensj pa- 

| pemerintah, pada hal sebagian 

agama Islam, Djiks untuk men 

Tj Jlebih2 terhadap adjakan mema 

(pertahanan, 

(ra Perdana Menterj dari nega 
| ra2 Islam di Karachi baru2 ini, ' 

“ig menurut pendapa-nja di te- 
rima dengan sikap ragu2 oleh 

besar dari rakjat Indonesia ber. 

datangi konperensi jg tidak 
akan mengika: apa? itu, peme 
rintah sudah tidak bersed'a, 

suki Pakt Pasifik ig akan mem 
butuhkan backing sekuatnja 
dari rakja. karena mempunjai 
akibat ikatan kemiliteran atau 

maka ten'unja   
Selandju-nja Arudji mene- 

rangkan, bahwa :, tidak mera 
sa chawatir suatu app terhadap 

Presiden Sukarno disekitar 
Pak. Pasifik itu, sebab baik 
bagi Presden bagi kabinet, 
maupun bagi parlemen sudah 
ada batas2 atau pokok2 pega- 
ngan jg tertentu, jg -idak mu 

: mustahil pemerintah Indonesia | 

| Zainul Arifin, 

  

suka menerimanja, demikian | 

   

    

Utk Mempermudah 

       

    

  

  

      

        

   
   

        

   

   
   

      

   
    

    

   

  

      

    Selamat Datang Guirino | 

Hari ini pada djam 16.30 di Djakarta. ditunggu kedatangan tamu 
agung, Presiden Elpidio Ouirino dari. Philipina. Sebagai kenang 
kenangan diatas ini kita tjantumkan gambar: Presiden Sukarno 
dan Presiden Ouirino jang dibuat ketika Presiden berkundjung ke 
Philipina beberapa waktu jl. NA Ka $ 5 
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Dim Usaharja Utk Membentuk Sistim 
Pertahanan Timur-Tengah 

Lebih Tjenderung Supaia Inggeris Mengakui Farouk 
Sbg. Radja Mesir Dan Sudan. 

ENURUT KETERANGAN kalangan jg mengetahui di 
Washington pada hari Selasa, Amerika Serikat fjende 

rung kepada pendirian, supaja Inggris mengakui Radja Farouk 

    
  

sebagai Radja Mesir dan Sudan. Menurut kalangan tadi, kem. 
Juar negeri Amerika tidak sanggup mengumumkan politiknja' 
tadi set'jara resmi, dan mungkin untuk sementara ini memban   Mr. Hamid Algadri, wakil ke- | 

tua seksi fuar negeri parlemen, | 
anggauta iraksi PSI menerang- | 
kan, bahwa partainja mustahil ' 
menjetudjui masuknja Indone- | 
Six-dalam Pak Pasifik kurena | 
masuk Pakt tsb berarti memi- ' 
lih salah, satu blok. Atas perta- 
njaan, bagaimana sikap Indone- 

Pasifik Indonesia bisa mudah 
mendapatkan Irian Barat kem-   dah dilanggar begitu sadja. 

Achirnj, tentang pendirian 
par a'nja terhadap Pakt Pasi- 
fik, Arudji mengingatkan kete 
rangan2 fraksinja dalam pare 

men, jaitu bahwa “politik be- 
bas” oleh PSII diartikan be- 
bas memilih kawan untuk ker- 

  

  

ung m 
tungkan kedua pihak. Meneri- 
ma persetudjuan jg hakekat- 

  nj, sebaliknja dari itu, menu- | 
menerima  kolo       dan tentu me umuskan ne 
gara daam keadaan? jg lebih 

Zainul Arifin, ketua seksi 
pertahanan dalam parlemen,      

(bali, dengan tersenjum Mr. Ha- 

| sesuatu Pakt belum pernah dinjata 
kan oleh pemerintah setjara resmi 
kepada DPR. tetapi dalam ketera 

| politik luar-negeri tg. 9 Mei 
2 Ia 

| ganggu. apalagi mengeruhkan suasa 

t gara Indonesia 

mid Algadri mendjawab: ,Ita 
Sama sadja dengan merdapat 
kemedja, tetapi kehilangan tje kana”. 

Demikian pendapat beberapa 

Pendirian pemerintah: Soal turut 
atau tidak-turutnja Indonesia dalam 

ngannja kepada parlemen mengenai 

jang 
lalu. Perdana Menteri Wilopo me 
njatakan, — bahwa ,,dalam perhubu- 
ngan luar-negeri tiap tindakan jang 
mengandung “ikatan atau tambahan 
beban pada vnasjarakat harus diper 
|fimbangkan masak2”, ,.ikatan — atau 
akibat jang tumbuh dari hubungan 

Iuar-negeri djangan sampai meng 

na dalam negeri”, dan ,.pemerintah 
akan berusaha keras, supaia dia 
ngan akan terikat kepada hal-hal jg 

tunja — dengan maksud spj. djangan menjulitkan Inggris. 

$ 5 

  

jata 
| Akan Digunakan PBB Bila Mendapat 

   

   
    

    

    

   
   

   

  

Ta 

“Tahun Ke VIL —- No. 123 
meronta 

Kesulitan2 Di Korea 
Keterangan Collins Di To 
Digunakan? : Meriam Ato 

kios Apakah Jg Akan 

om Atau Bom 
Atoom Ketjil? 

JENDERAL LAWTON 
D 

COLLINS, kepala staf angkatan 
darat Amerika Serikat, pada hari Selasa menjalakan 

dalam konperensi pers di Tokio bahwa Komando PBB telah 
siap sedia untuk memakai tjara2 peperaugan jg ultra-modern 
»ijika pasukan2 PBB mendjumpai kesulitan? di Korea”. Djer- 
Geral Collins tidak mau mendjawab ketika ditlanja apakah yu- 
sakan?2 PBB bersedia urtuk menggunakan meriam? atom di 
Korea. Collins kanja mendjawab bahwa jg sudah pasti tidak 
akan digunakar ialah sendjata2 perang kuman, . 

Ouirino Hari Ini 
... Akan Tiba. 
Pengiriageja Sedjumlah 
43 Orang: Baojak Ahli 
'Budaja Dan Teknik 

ARI MANILA UNITED 

Press mengabarkan, bah 
wa pada hari Rebo ini presiden 
@uirino dari Pilipina akan raik 
besawat terbang menudju Dja- 
karta untuk membalas perkun- 
Gjungar presiden Soekirro ke 
Pilipina tahun jg lampau. Se- 
Ojumlah 43 orang akan mengi- 
ringi presiden @uirino dalam 
perdjalaran ini, antara jain du- 
tabesar Indonesia Mr. Alexan- 
der Maramis, anggota? keluar- 
ga presiden @uirino, pelbagai 
pembesar? tinggi Pilipina dan 
beberapa wartawan. 

Rombongan presiden @uri- 
ng akar menumpang pesawat 
terbang D.C.-6B' ,,Magellan 
Cross” jang menurut rentjana 
akan berangkat dari lapangan 
terbang Manila pada djam 10 
pagi waktu se-empat. 

Menurut keterangan jang di 
(peroleh dari kalangan “Mala- 
canan (“stana presiden Pilipi- 
ta) maka kundjungan rombo-' 
ngan @uirino ke Indonesia ini 
-jang akan memakan waktu 11 
hari -amanja ' mempunjai as-   Akan teiapi di-erangkan, ba- s3 . 8: 

Stabil & D hwa ketik ia hari Senen jl. 
t 1 it ng it 5 £ ae Tata na dion 

. : 

“Asia : menerima kundjungan dytal - 

Sjarat Mutlak” Utk Per- 
damaian Dunia 

OMISARIS TINGGI Pa- | Sudan, wa aupun terserah kepa 2 2 ia - i y hn 
kistan di Australia, Yu- | g, bangsa Sudanlah untuk me 

suf Haroon, Batan pada netapkan pemerintahan jg ba- 
era bahwa AResraasga gaimana jg mereka kehendaki 
Ka Pan merk up an Ka dibawah Radj, Farouk. 
Gunia. Menurut pendapat Ha-| 
roon, perdamaian dunia sulit di 
pertahankan tiada dengan sta- | 

| 

“sar Inggris Sir Oliver f 
maka Acheson mengemukakan 

.supaja Inggrs mempertimbang 
| kan kemungkinan un-uk menga 

Soal Timur Tengah 

dan Korea. 
Menurut sumber2 di Was- 

hington -adi, pembesar2 peme- 
rintahan Amerika Serikat sa- 
ngat mengingin: supaja tahun 
ini djuga diselesaikanlah soal 
pertahanan Timur Tengah dan 
Soal Korea, karena mereka ber 

rita kemelara-an. Den su- | pendapa. bahwa kedua soal ini 
sah pajah kami telah mentjoba, merupakan soal2 jg terpenting 
untuk bangun dalam waktu jg jang mempengaruhi stabiliteit 
sesingkat-singka.nja, Akan te- Junia. Kata sumber2 -adi pem 
tapi kami tidak dapat mentja. besar2 Amer.ka berpendapat 
pai tudjuan itu "iada dengan , bahwa dengan Giangkatnj, Ra. 

'kerdja-sama internasipnal se- dja Farouk sebagai Radja Su- 
dangkan hilangnja keadaan Gan, maka akan diperkuatlah 
Lerbe'akono itu berarti, bahwa , Kedudukannja di Mesir sendiri 
negara? Asi, akan dapa: sele dan hal ini akan merupakan 

biliteif di Asia. 
Selandjutnja ia mengemuka- 

kan, bahwa mendjadj tanggung 
djawab semua rakja!: untuk me 
'lenjapkan keadaan terbelakang 
|itu dari dunia ini. Kata Ha- 
Iroon: “Rakjat Pakistan mende 

  mungkin menjebabkan terseretnja Ne 
kepada salah satu 

blok jang sedang bertengkaran   Akan Dimerdekakan 
. Kembali ? 

bertentangan pada waktu ini”. 

Dalam pada itu Menteri Mo 
nonutu da'am kanperensj pers   Pemuun PEMIMPIN 

rotsky segera akan dimerde 

kakan, bila ia berani mening. 
galkan pendjara Mexico. Jac- | 
guea Mornard alias Frank Jack 
— demikian nama orang ta- 

1, telah memukul kepai ala aa 

engan kampak dalam tahun 
1940 dan kepadanja amy "ap 

  

tuhi hukuman     

  

   
    

  

     

  

Kini ia telah mendjalani dua 
pertiga dari hukumannja jang. 
mana baginja terbuka emung 
kinan untuk diberi kebebasan 
dari hukuman sesuai dengan 

ngan ini surat kabar E Uni- 
versal Frafico menulis, hahv 

dapat d'merdekakan dgn, sege- 

Te An 
tjerdik bila baik tinggal dalam 
pendjara”, dimana 

Le. 255 tindakan pembala- 
san”. (U 

Per 
TAS yana 

    
SETELAH TERDJADINJA pe 

njerangan di Moga pada tang 
gal 7-7-1952 malam jl, jang sebagai 
mana kita kabarkan ada gerombolan 
berkekuatan 400 orang telah memba 
kari rumah2. djawatan dan rakjat, 
ternjata kini kegiatan2 gerombolan: 
di selatan Brebes pun makin memun 
tjak. Belum diketahui dgn pasti, apa 
kah gerombolan ini termasuk .golo 
ngan D.I. atau tjuma gerombolan 
pengatjau biasa, tetapi jang terang, 
gerombolan ini bersendjata lengkap 

Sesi 

ia terdja- 

  

Langgal 3 Djuli jang lalu me- 
ngenai Pakt Pasifik mengata- 
kan, bahw, "sangat boleh dja 
di Indonesia tidak akan turut 
ser 4 dalam konperensi Dewan 

Persekutuan Pasifik jang akan 
diadakan di Honolulu”. Ia 
berpendapat, bahwa “Dewan 
Pe-sekutuan Pasifik jang hen 
dak dibentuk nanti di Honolulu 
antara 'ain bersudjuan menga- 

dakan £aty sistem bantu-mem- 
bantu dilapangan militer dian- 
lara negara2 peserta” sedang 
“politik bebas jang d'djalan- 

kam oleh Indonesia ia'ah tidak 
turut sertanja Indonesia dlm 

perseku-uan militer”. 
reng pendirian in: djuga di 

etahui orang diluar negeri, 

    

   
nesia akan diundang . untuk 
menghadliri komperensi di Ho 

nouuiu 

dan modern, sedang diantaranja ter- 
“dapat orang Belanda dan orang bc- 

| kas Nefis. Menurut berita wartawan 
| kita, jang memperoleh keterangan2 
dari fihak resmi, mengenai kegiatan 
“gerombolan diselatan Brebes dapat 

i dituturkan sbb.» Pada tanggal 13-7. 
hari Minggu siang sekira diam 9.30 
telah terdjadi vuurcontract jang he- 
bat dan seru, antara 3 kompi dari 
Bataljon 406 melawan 600 orang pe- 
ngatjau dihutan2 Karangsari dan 
Rantjakkendal. Pertempuran dilaku- 

dan 

: idak memadinkan tawar Monotobx ndai pertjaja, Indo ' PPT tidak memaditkan tawar | 

kas mungkin memberikan sum Sumbangan penting bagi kete- 
bangan bagi perdamaian du- Suhan di Timur Tengah. 
nia”. (Antara—UP). |  Dika-akan seterusnja bahwa 

TA aan San ' Amerika mengherlaki supaja 
' organisasi pertahan,n ini sudeh (PEMERINTAH TURKI Tengah didirikan Selekosonja 

:HENTIKAN DJEMAAH ' dan menurut pendapat kemente 
HADJI. rian pertahanan “Amerika, di- 

tunda--undanj, pembentukan 
crgahisaSi pertahanan ini sudah 
terampau banjak memakan 
waktu, 

Sir Oliver. Frank kabarnja 
telah menjatakan kepada Ache 
son, bahwa Inggris sak berke- 
beratan apabila Radja Farouk 
didladikan Radja Sudan asal 

sadja bangsa Sudan menjetu- 

'dju'nja. (Antara). 

Pemerintah Turki pada 
hari Senin telah melarang 
para djemaah Hadji berto 
lak ke Mekah. Larangan 
tersebut dikeluarkan, ka- 

rena di Mekah terdapat pe 
.njakit menular. Demikian 
AFP. 

TAK ADA TAWARAN BERAS.) 
Menurut keterangan pemerir 1 TAWANAN VIETMINH 

tah India, tahun ini Rusia ti- ' DIMERDEKAKAN. 
dak memberikan tawaran he- Menteri urusan negara? Uni 

ras ataupun gandum kepada Ir jPerantjis dir komisaris tinggi 
dia. RRT telah menawarkar Idi Indo Tjina hari Senen meme 
100.000 ton beras jig d:sambu' | rintahkan unffak membebaskan 
dengan terima kasih, tetap . Y00 twin - Vistadmh beri 

  

  
inaan dengan hari perajaan na- an gandum. Dikatakan selan- Sa ba : 

djutnja, bahwa pemerintah ber Sional Perantjis tanggal 14 

'redia menerima baik tawaran? Djuli. Keputusan menteri tadi 
beras lagi dari Tiongkok. diumumkan dengan resmi. 

10 pagi, di Tjidieler (1 km. sebelah 
barat Pengarasan) disignalir adanja 

gerombolan berkekuatan 60 orang jg 
mengibarkan sang Merah Putih. Ha- 
ri Selasanja tanggal 14-7-52, djam 
05.00 pagi, gerombolan bersendjata 
telah menjerang Bumidjawa dan te- 
rus ke-desa Bodjong. Kota diperta- 
hankan oleh fihak polisi. Terror pe- 
ngatjau terutama ditudjukan kepada 
pembakaran  gedung2 pemerintah 
dan djawatan, tetapi disamping itu 

Sit Brebes 
(Oleh wartawan kita). 

kan dalam djarak dekat hingga ter- 
djadi pula perkelahian baionet jang 
serom. 6 Orang tentara kita gugur 

dan 2 orang lainnja mendapat luka 
berat Diantara. fihak pengatjau be- 
lam diketahui dengan pasti, berapa 
orang jang tewas, ' 

Pada hari itu djuga sekira djam 

   
# aan 

4 Lembega « ebudaja 

Kon. Batavanseh Gen 
“ar Kama 

| kui Radj, Mesir sebagai Radja 1 

pek2 kebudajaan dan tekns, 
“hal mang membikin djelas me 

ngaps dalam rombongan !erse 
but ikut serta orang2 dari, pel 

bagay hadan2. kebudajaan dan. 
C, “teknik. 5 

Diantara pernbesar2 tinggi 
'erdapat aniara lain menteri 
muda lyar negeri Felino Neri, 

gubernur Miguel Cuaderno da- 

ri bank pusat Pilipina, wakil 
kepal, Staf angkatan perang 

Pilipina, brigadir-djenderal Je- 
sus Vargas, dan komandan ang 

katan laut, komodor Jose Fran 

Serta 'steri bersama dug anak 
perempuan dari Gutabesar Pi- 
lipina untuk Indonesia  Pro- 
ceso Sebastian, 

Lebih landjut PI. Aneta mem 
peroleh kabar, bahwa kedata- 
ngan @uirino di Djakarig d- 

tunggu pada hari Rebo pkl. 
4.30 petang. Kundjungan ini 
adalxh jong per.ama dilaku- 
kan oeh presden Pilipina ke 
Indonesia sedjak penjerahan 
kedaulatan, Dalam rentjana   perdjalatan @uiring di Indone 
sia antara Igin tertjantum kun 

ke Bali bersama-sama presiden 
Sukarno. Sebeum ber olak ke 
'sana @uirino akan berbitjara 
dimuka Dewan “ Perwakilan 

Rakjot menghadliri djamuan 
. makan negara dan mengada- 
|kan perdialanay keliling kota 
' Djakarta dengan mobil bersa- 
| ma-sama dengan presiden Soe- 
karno. 

@UIRINO TAK AKAN BITJA 
RAKAN PEMBENTUKAN 
PACIFIC PACT.. 

Dari pihak resmi diperoleh ke 

terangan, 
djungan Presiden @uirino ke In 
donesia, ia tidak alan membi- 
tjarakan soal pembentukan Pa- 
cifio Pacet. Duta besar, Indone- 
sia di Pilipina, Mz. Maramis, — 

merurul pihak resmi itu — te- 
lah mengundjungi Kementerian 
Luar Negeri Pilipina dan telah 
memintakar porbattan Kemen- 
terzli Luar Negeri Pilipina ten 
tang soal (sb. 1 

BANDJIR DI AUSTRALIA, 
Lebih dari 600 rumah diseki 

tar kota Melbourne pada hari 
Senen terantjam bahaja ban- 
djir, jang terbesar selama ' 20 
|tahun terachir ini. Air sungai 
.Yarra di Victoria Selatan ts- 
  
|lah meluap sehingga a.l. hendu 
ngan di Chelsea telah bobol. 

celahian Bajonet Melawan 600 Pengatjau Di 
hanguskan. Siangnja convvoi 6 truck 
jang dikawal oleh satu peleton dari 
Br. 404 telah berpapasan dengan sa- 
tr gerombolan pengatjau jg hendak 
menjeberang djalan raya antara Tit 
berus dan Larangan: segera terdjadi 
pertempuran. Truck 6 buah dibakar 
semua sedang 3 anggauta pengawal 
mendapat luka2. Demikianlah kete 
rangan2 singkat jg diperoleh warta- 
wan ,Suata Merdeka” tentang kes 
giatan gerombolan pengatjau disela 

ada djuga rumah2 rakjat jang di: | tan Brebes, 

2 

sisco. Selandjutnja iku. . pula 

bahwa selama kun- ' 

Para wartawan kemudian me 
ngadjukan pertanjaan kepada 
Collins apakah Amerika Serikat 
bersedia untuk memakai bom 
“bom atcm kaliber  ketjil 
terhadap kedudukan2 militer 
Utara di Korea Utara, Collins 
mendjawab bahwa pemakaian 
sendjata2 demikian itu akan 
membutuhkan persetudjuan PB 
B lebih dulu. 

Dienderal Collins selandjuft- | 

pernjataannja | nja mengulangi 
jang diutjapkan di Seoul, 

hambahkan, bahwa pihak PBB 
sekali2 tidak akan membiarkan 

'dan dikatakannja, bahwa tiap 
offensif Utara aan dipukul mun 
dur dengan “kerugian? besar 
oleh pihak PBB. 

kini 

sendjata di Korea, tetapi 
mungkinan ini semata2 tergan 
Ka pada pihak Utara. (Anta 
ra). 

  

LAKSAMANA KHAMHIRAN 
DITAHAN.   Laksameara mud: 
Khamhiran, jang mengh ang 
sedjak perebutan kekuasaan, 
“ahg menenui kegasaian dim 
buian Februari 1949, telah di 
tangkap noris! di Huahin pada 
hari Sabtu dan telah diangkut 
kemudian ke Bangkok. Kham 
hiran Riuga dftjari polisi kare 
na dituduh turut sertg dalam 

rkomplotan anggota? angkatan 
laut Muang Thai, jang mentju 
|Uk perdana menteri Muang 
i Thai, Phibum Sdnggramy dm 
“bulan Djuni tahum jl. Demiki- 
an Diumumkan olep, pihak pa 
lis, di Bangkok pada hari Se- 
nen. : 

KORUPSI? 
Tengah hari tanggal 13/7, 

oleh pol'si di Palembang sudah 
dilakukan penangkapan dila 
pangan kapal terbang Talang 
Be utu. Jang ditangkap itu ada 
lah  Irspektur Perdagangan 
“untuk daeras Sumatra Selatan 
Burhanudin, Katika itw dia ba- 
ru kembali: darj Padang. 

Pihak volisi belum ma mem 
berikan keterangan apa2 '!en- 
tang penangkapan itu. Kabar- 
nja Burhanudin dituduh mela 
kulkan ketjurangan dalam men 
djalankan tugasnia, d'sekitar 
soal pemberran lisensi. Ap, jg 
Gilakukannja :y tidak dite 
rangkan, tetapi ini adalah me- 
rupakan suatu ambts-misdrijf. 
Kini Burhanudin ditahan oler- 

# polis',   
1 

Pasha hari 
merintahnja segera, 

ANA La ME PPa Ye LN. 

|. riah Utk Iko 

bah | 
| wa angkatan udara PBB akan | 

seru, djika pihak Utara masih | 
tetap memperpandjang perun- 
dingan2 di Panmunjem. Ia me | 

pasukan2nja terdesak kelaut. ' 

Soal. Westerling 
Scai Kabinet Belanda ?. 

Tak Mungkin Pemereksaan Dilakukan Musim 57. 

Djenderal Collins achirnja. me : 
njatakan, bahwa pendapatnja : 

masih mungkih untuk | 
mengharapkan suatu perletakan | 

t 

tt | Panas Ini. 
CMERIKSAAN PENGADILAN Belanda terhadap.” 
kapten PPP Westerling. jang sekarang dengan kelitarga- 

Taharn 

Mesir-Inggeris Akan Dilakukan Lagi Perundingan 
| | Atas ,Dasar-Baru” 

Partai Wafd Mendoa: ,,Mudah-Mudahan Usaha Sirry 
Pasha Berhasil”........ 

gg ENTERI DALAM NEGERI Mesir 
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Aa Mana Kan mamateRa 

    

  

  

|   kurang dari 5000 orang. 

Harga Etjeran 60 sen per lemb. 

  
Djendral Dwight Eisenhower jg dalam pemilihan peesidaa kn 

legi : 2 | ronde pertama telah memperoleh kemenangan jang begitu" hebat, 
terng melakukan Merangan2 ig. ! sebagai diketahui telah ditetapkan sebagai tjalon utama untuk Par 

tai Republikein. Bahwa ia memang populer diberbagai kalangan, 
| selalu terlihat pada sambutan hangat dan meriah ditempat2 jang” 

dikundjunginja. Gambar: Djen dral Eisenhower dengan "njonja, 
tika baru tiba di Chicago dari Eropa, 

   

      
  

Sambutan Ma- 

ke-i 
telah disambut oleh tidak   

  

Pp 
lara 

| nja tinggal di Warns, menurut keterangan pihak jang menge- 
| (tahui jang didapat oleh ,,De Telegraaf” (sangay kanan) tidak 

bisa diharapkan akan terdjadi dalam musim panas ini. Perka 
ra ini masih ada pada tingkatan pemeriksaan-pendahuluan oleh 
rechler-commissaris Amsterdam, Mr. J, Knottenbelt,  Menu- ' 
rut procedure jang normal, selesainja pemeriksaan-pendahu 
luan ita opsir-djustisi lalu dapat mengambil ketentuan. apa- 
kah perkara Westerling ini akan dikemukakan dlm pemerik- 
saan terbuka mahkamah di ibukota dan kalau ja, bilamana, 
Tetapi karena sifat perkara 

Westerling ini semata-mata po 
litis, maka boleh dikatakan ti- 
dak mungkin bagi-opsir djusti- 
Si itu untuk Mengambil kepu- 
tusan sendiri sadja dalam soal 
itu. Pentunja wakil openbaar 
ministerie ini lebih dulu akan 
minta pertimbangan - pokrol 
djenderal, dan pokrol djenderal 
ini lebih dulu minta pertimbang | 
an Menteri djustisi jarg baru 
nanti, sedang jang tersebut ter 
achir ini tidak akan melaku- 
kan sesuatu tindakan tiada de- 
ngan pengetahuan lebih dulu 
dari dewan menteri. 

Demikian ,,De 'Telegraaft” jg 

selandjutnja Meniatakan, bah- 
wa ada”“dasar bagi pendapat, 
bahwa soal Westerling ini ada 

lah soal beleid pemerintah. Ru hm 
panja Westerling mengetahui 
banjak soal pelik,“ jang tidak 
hanja mengenai soal Indonesia, 
tetapi djuga soal perhubungan 
internasional Nederland. Bisa 
lianggap kata sk. tsb. achirnja, 
bahwa kabinet baru nanti (ig 
sekarang belum terbentuk, 
Red.) betul2 akan memMpertim 
bangkar perlunja diadakan pe 
nuntunan dalam sidang terbu- 
ka terhadap komandan korps 
speciale troepen Belanda ini, 
sekalipun tindakan2-nja di Ban 
dung awal 1950- harus ditjela. 
(Antara). 1g 

Tama PPOB RENA Min 

Mehammad Hashim 
Senin menja takan kepadaepers, bahwa pe- , akam membuka kembali perundingan 

ngan Inggeris atas dasar? baru. ,Perundingan2 ini 
de- ka 

akan menentukan sikap Mesir terhadap negara2 barat serta pertahanan regional di Timur 
kannja, 
Dalam pada itu Yuad Sira- 

djutdin Pasha sekretaris dien 
dera. partai Wafd dan menteri 

.Galam negeri dikala terdjadi ke 
| rusuhan2 buian Djanuari di 
Kairo, hari Senin telah berang 
kat dengan kapal menudju Pe 
rantjis, Sedjak terdjadinja ke- 
ruSsuhan2 kpd-nja dikenakan ta 
hanan da am rumah dan baru 
beberapa waktu iang lewat di 
merdekakan kembali, Didapat 
kabar bahwa pemimpin partaj 
Wafd dan bekas perdana men 
teri, Nahas Pasta beserta is- 
terinja akan turut dengan Sira 
djudcin minggu depan, 

Nahas menjatakan bahwa 
partainjy tidak menjetudjui di 
bukanja kembali perundingan 
dengan Inggris, “akan tetapi 
bila Sirry Pasha toh menghen- 
daki sedemikian, maka partai 
Wafda tidak lain hanja mendoa 
mudah2an ja akan berhasi! usa 

| hanja”, demikian ditambahkan 
nja,   ' Dalam pada itu komentator? ' 
politik di Mesir berpendirian, ! 

Tengah, demikian ditambah. 

bahwa dengan kepergiannja ke 
dug pemimpin Wafd tadi, per 
daa menteri S.irry Pasha akan 
# 1 
   punjai kesempatan lela 

sa” dalam meakukan perundi 
ngan2, 

Perundingan2 dengan Ingge- 
ris itu tidak akan terdjadi le- 

bih dahulu dari pada perun- 

dingan2 antara Sirry Pash, de 
ngan El Sayid Abdulrachman 
e: Mahdi Pasha iait, pemim- 
pin partai merdeka Umma dari 

Sudan, jang akan dimulai ming 
g1 depan. £ 

Seperti diketahui Sirry Pa- 
sha sangat menghendaki tertja, 
painja persesuaian faham de- 
ngan negara2 barat sesudah 
berunding dengan wakil kon- 
sol Inggris M.J. Croswell dan 
dutabesar Amerika Serikat Jef 
ferson Caffery, 

Senin ji Sirry Pasha meneri 
mM» delegasi Sudan jang dipim 
pin o'eh Abdullah el Fadil jang 

| datang ke Mesir untuk menju- 
sun atjara perundingan jang 
akan datang, 

  

  

5 Kerusuhan 
. Dis Cairo 
Dikobarkan Oleh 
(Negara Asing? 

, net Wafd. Abdul Fatah Passan 
'Pasha menerangkan kepada ps 
ingadilan tentara tertinggi di 
| Kairo, bahwa kerusuhan? bu- 
lan Djanuari di Kairo ifu. ,te- 
|Jah Gipengaruhi oleh pihak 
jasing”, akan tetapi ia tidak 
| menjebutkan negara mana Da- 
lam keterangan sebagai saksi 
| mengenai perkaranja Ahmad 

lussein, jaitu pemimpin dari 
|kaum nasional sosialis Al 
|Ishterakeya' -berserta 5 oran 
' pengikutnja jg. dituduh 
hasut kekeruhan? 'itu, 
Fatah Hassan Pasha mengata- 
kan, bahwa Ahmad Hussein se 
orang adpokat telah menerima 
wang dari dana? rahasia kepu- 
njaan pemerintah, : 

Bekas seorang menteri lain 
nja dari kabine, Wafd- Abdi! 
Nadjib Abdul Hakk menerang 
kan bahwa pemerintah Wafd 
telah mengambil setiap lang- 
kah untuk mengendalikan ke: 
marahan rakjat seteah terdia 
dinjg peristiwa ig 25 Djanua 
ri didaerah Suez, akan tetapi 
kami tidak mengira bahwa ki- 
ta akan mendapat tikaman'da- 
r1 pelakang dari bangsa 
sendiri”, demikian kataj, sam 
bil/arahkan telurdjukn'g Jespa- 
da publik. Pem 
Dua orang saksi laitnjasime 

nerangkan bahwa mereka tlh 
me iha! Ahmad. Hussein bera- 
da dalam sebuah mobil Gi- 
troen hitam, sambil memberi 
pertundjuk2 ketika terdjadi 
kerusuhan2 pada tg 26 Djanu 

: Sa 

Abdul 

ari dikota Kairo. 
Sidang pengadilan jang me 

meriksa - Ahmad Ba. 
djak tg 18 Mai itu telah dan 
durkan beberapa: kali beku 
bung dengan diskusi? jang 
timbul mengenai hak2 mahka 
mah tersebut. Lain penguntg 
an disebabkan karena pemb- 
gokan2 lapar dari Hussein'ser 
ta berhentinja hakim pengadi 
lan. (Reuter). Pa 
aan anang aemamen 

Pemerititah Mesit akan “menam bahkan 12.000 potid Mesir lagi bagi Bean Ig akan diberikan '“kepa da orang pegawai Inggris 
Man. diberhentikan dari Man ja am bw'an Desember, Segrai 'djurubitjara resmi menjatakAn” Ba lam hubungan ini, bahwa keputu -. Pn hal ii telah d'ambil s6 

1 Gengan Nasehat seor f 
sehat hukum pada aa Tap luar negeri, dengan maksud . supaja “Soal tsb tidak akan diadjukan pada, pengadilan ifiternasionsi": Para pegawai Inggris je diberhan tikan itu, kebanjakan kerdiri  fifas profesor2. uliversitet. df” “Wurud semula hanja mendapat kerugian tiga billan gadji pokok. Iiggris te tah mennjampaikan protes kepada pemerintah Mesir mengenai sem berhoniiian pegawai? 'tu jang. keba njakan sudah bekerdia pada peme rintah Mesir selama Mesir selama 19 bih dari 20 tahun, 

     

EKAS MENTERI URU- 
SAN sosial dalam kabi 
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e Bainai2- 
Oo, ee. 

terutama untuk 

itu, Okita as. Dana seku- 
sia mengikuti tiita2-nja tadi. 

nat kita, “bukan hal'itu-lah jg-harus 
kundjungan @uirino. tadi, “@uirino 

Mernpergandakan Pakt-Pasifik-nja, 
n kepada pendirian kita untuk 

bebas, pastilah segala siulan Pakt 
mempan. 

tjenderung untuk memandang keda- 
agai suatu kehendak untuk mewudjud- 
antara Pilipna dan Indonesia. Dan me 

h jg sekarang berbentuk dalam suatu . 
olitik - tetarngga-baik) antara Indo 
us dipupuk dan dipglihara terus 

Pilipina dalam segala utjapan hidup- 
in garis garis jg parallel. Dalam se- 
“dari rakjatnja, kebudajaannja, per 
uk mengisi kemerdekaannja jg Ma- 

ah seterusnja.. 
arena adanja garis2 parallel tadi, In- 

nasib dengan Pilipina. Dan djustru ka- 
ak suatu keharusan untuk lebih me- 

antara kedua negeri tsb. Suatu perhu- 
bisa memungkinkan Men nanang 

tan oleh Telenaan kita sewaktu pa- f 

nar, dalam mentjari sesuatu oplossing 
s ih pendapat, tetapi kita (Pilipina dan 
at! 5 Pan seolah-olah mabuk mem- 

Nahan rasa De ane aa 

u, adalah dari lubuk hati jg sedia 
kalaw kita gutjapkan sambutan kita atas ke- 

tadi: Selamat garang, @uirino! Selamat da- 
3 

  

LP Menag, 
Bung Karno sampai seka- 

Mirai djanganpun jacht kapal j 
pesiar jg lux, getek djokof 
Tingkir sadja tidak punja. 

Bung Karno wak-u di Pili- 

'pina dihormati dgn bintang 
jg tertinggi. 

Indonesia, sepengetahuan | 

3 Sir-pong, belum punja satu 
“ Imal-jam bintang-pun jg pantas 
4utk diberikan kepada pembesar 
Pan negeri. 

f 
t : 

Sir-pong chawatirkan, kalau 

kodaw nanti terus ada desakan 

keras kepada kabinet, untuk 

menjediakan perala-an dan 

- | perlengkapan2 lannj, jg Pan- 

jaf tas dan tjukup jg sesuai den 
i-| deradjat seorang Presiden. 

i Kalau gitu bisa Menteri Sus 

mi/ro sekonjong konjong djadi 

8 djambul-oewanen, dan kantong 

embajar belasting sbg Sir- 

“ini, lebih korat-karit 

    

  Sir-Pong. 

INDUALAN KARTIIS TO- 
ALISATOR AMAL 

Pendjualan kartjis totalisator amal 
an dilakukan “djuga di lapangan 

St an selama di adakan pertandi- 

Nan Hua — Psis dan Nan 

4 £ PSSI Djawa Tengah. Pen- 

1 dimulai djam 1 siang dan 

31 djam 4 sore. Notaris Tan 

e Senar Sanga ama ke- 

PENERBIT 
TI. PERFECTAS 
etjinan 32 — Malang. 

Att 1/22, Smg. 
dinatan Timur 20, Smg. 

515, Aan 

U. 57, Djogja 

Ja 
menudjukan perhatiannja ter- 

- Faekana 'ahli2 gigi dan k'mia 
: ingin sekali meninggalkan Djer 

-nesia, 

“pada habis kundjungannja ke Pilipina 

,i 
2PU- tu kementerian perekonomian Djer. 

Tiba Dining Nana eno Indone- 

H lam 

- #perpandjatig lagi, dimana ditetap- 

in kedatangannja. djam 19.30. Jg 

: kan anggauta. Pada kesempa- 
tan itu djuga akan dibitjara- (pada sdr. Mocroso Krakatau V | .nja assuransi mobil, kebaka- 

Ikan soal mendirikan . tennis- j No. 10. Penutupan pendaftaran | ran, pengangkutan, casco, per- 

Sulit Hae Ta" 

memperoleh 

giat. Tidak pula pan 
bahwa banjak diantar 

hadap Indonesia, sebab sebe- 
lum perang sudah banjak 
orang  Djerman jg tinggal di 
negeri ini. Terutama insinjur2,. 

man untuk bekerdja di Indo- 

nesia harus minta visa 
konsulat Belanda. 

Kalau orang Djerman Barat. 

mau minta visum buat pergi 
ke Indonesia ja harus datang 
dikantor konsulat Belanda, jz. 

akan meneruskan permintaan 

Hu kepada komisariat Indone- 
sia di Den Haag. Neder'and 
sendirj mempunjai banjak kon. 

sulap di Djerman Barat, tidak 
kurang darj 16, ters' obar dise- | 

luruh negeri. Itu sebabnja ter- 

dengar suara penjesalan dika- 

tangan resmi di Bonn, 

Indonesia belum mempunjai | 

kedutaan dinegeri | ini, sedang 

0'eh Djerman Barat telah di- | 

pilihnja seorang ahli Asia Ti- 

mur “seperti Dr. von Hentig,. 

diplomat sediak tahun 1912, 

“dan pernah diserahi memegang | 

impinan afdeling Asia pada | 

kementerian luar negeri di Ber: 

in “pada th. 1987, untuk men- 

sia. - 

Indonesia-Djerman Barat. 
2S pi Wirtsenatisministerium. jai 

mar Barat, kepada kita Ba 3 
keterangan jang ti 

aa rasa bangga, bahwa Djermar: 

Barat adalah Negara jang perfama. 
tama di Eropa jang celah menga- 

Setan aa perdjandjian dagang dengan 
Sebagai diketahui, per 

Tajanaitan ihi ditanda-tanguni da. 
tahun jarg lalu, untuk. satu 

tahun dengan ketentuan dapat di. 

“kan bahwa perdagangan akan me. 
ngeliai djumlah f 243,9500000 (Ned. 
Crt). Pembajaran akan dilakukan 

- melalu 'Nederlandse Balik. 
Indonesia akan krim terutama 

karet (£. 100 djuta). timah (f. 21 
“djuta) kopra (. 30 djuta), bidji ke 
lapa sawit (£. T djuta), minjak ke 
lapa sawit (f. 16,5 djuta), lada, 
Kempah2 laifinja, kapok dan b'dji 
minjak (f. 3 djuta). rattan 4£. 5 
ajuta), tembakau (f. 15 djuta). ko 

(£. 12 djuta), teh 2 5 Gjuta) 
1 banjak lainnja 

“ Sebaliknja Indgnesia akan  mone 
|Tima dari Djermah Barat  plette 
rijproduten seharga (£, 14 djuta). ba 

“rang? besi. badja, kaleng seharga 
£. 24 djuta, perlengkapan keretaapi 
seharga f. 25 djuta rel-dan balok2 

! 

.tjam2 mesin seharga lebih dari f10 
djuta, perlengkapan instalasi 
ga £ 719 djuta,  dynamo2 dan 
'eleciro.motor. genera | Wransfof | 

- mator 2m ischakelirsts 
Ega If. 5 Gi ita. barang2 kimia sehar 
ga f-. 8 djuta, perkakas mekanis 
dan optis, seperti katja-mara @at9 
foto. mi'kroskop,  alat2 . pembuat 
film dsbnja. seharga £ 5 djuta, 
mobil dan onderdiinja seharga f. 1 
djuta, textiel, kertas, potlot, vul 

"pen, barang gelas. tabuk dan ba 
njak barang lainnja lagi. 

|... “Djumlah ig ditetapkan telah 'ha 
bis, dai banjak barang telah dibeli 
setjara 'bebas. Termijn pertama da 

| ri perdjandjian itupun sudah lam 
pau dan sudah beerapa kali untuk 
sementara diperpatidjang. 

  

HADIAH RESIDEN MILONO. 
Residen Semarang pak Milo- 

No akan menjediakan hadiah 
17 meter bahan pakaian untuk 
laki dan 17 meter bahan pakai 
an untuk Wanita kepada pe- 
ngirim tebakan jang dapa! me 
Mebak djitu berapa djumlahnja 
“uang tabungan 47 Agustus jg 

| kini: @igerakan. 

BRIDGE-TI ATUR DLL, 
Di PRESSROOM. 

gurus PWI Sa 
min! a dikabarkan, bahwa be- 
.Suk malam di Balaj Wartawan 
Semarang akan diadakan ma- 
tjam2 permaiman seperti brid- 
Be. Hatur dki 

| Para anggouta, anggau'a 
muda atau peserta diharap 

hendak main bridge boleh mem 
bawa partnernja, sekalipun bu   

    

      
a25 Purworedjo. 

  

club, jang kinj sudah dipelopo- 

   

  

   

. kit upai 
6 bendera 

Untuk pergi ke Indo- | 

karena : 

"ajadi duta- “besarnja, di Indone- 

| Pa ana : 

!terdapat Mohan Singh jang da 

5 

kereta-api seharga f. 6 djuta, majf 

sehar |" 

ties sehari 

/ di Helsinki, “dimana 
nal dari selurih pelosok: 

mpar Singgal, selama   
  

jang diselenggarakan oleh. 

TA sedi | Hari Minggu. il 

    

dari. 6 negara peserta 
Eror Timur. Dalam upatjara 
itu. Kdi Muga Ketug Panitya 

Kengalengg bu Ol ympiade 
on Krenckoli -dan Ik 500 f 

TA hak an Wabita dari ne 

gara2 “Rusia, Hongaria, Polan 
dia, Bulgaria . Rumania dan 
Tjekoslowakia. 

Erick von Frenckell mengu 
|Ejapkan pidato, jang disambut 
foleh masing2 pemimpin rombo' 
|ngan, mengharapkan  supaja 
pertemuan olahraga sedunia 
"jang akan dimulai sedikit hari 
lagi akan turut melaksanakan | 
Itertjapainja perdamaian dunia, | 

Da'am pada itu hari itu djuk 
ga Regu Djepang telah me:, 

Maikkan bendera pengestu jg 

  

  

"berwarna Merah-Hitam dan, 
Djingga, Bendera itu untuk: 
'pertama kali telah dik'barkan 
dalam Olympiade Los Ange'es 
Gi'ahun 1932 ketika regu Dje- 
"pang memperoleh kemenangan 
gang gemilang gram pera 
'baan2 'berenang.- “3 

Regu ank Pena 
adakan latihan ringan. 

Regu atletik Djepang, terma 
Suk 3 atlit wanita kemarin mu- 
lai mengadakan latihan ringan. 
Dua dari 3 peserta yntuk per- 
lombaan marathon, Yamadaj 
Fdan Nashida berlari-lari tje- 
pat dibelakang kendaraan un- 
tuk latihan sedjauh 35 KM. 

  
Regu hockey India 

berlatih. 
-Regu hockey India, djuara 

dunia telah berlatih hari Ming- 
gu sedjam  lamanja dibawah 

'pimpinan pelatih Sardar Har- 

kbail- Singh, Mereka tiba di 

/Helsinki Sabtu malam- jbi. Da- 

lam pada itu pelari2 India dja- 

krak pertengahan diantaranja 

!lam perlombaan. di Kopenha- | 

igen mengalahkan atlit2 Den- 

mark, telah beristirahat. 

Harapan Turki utk. da- 

pat kemenangan2 dim. 
pertandingan gulai 

mulai naik. 
Harapan Turki untuk men- 

Gapatkan kemenangan? dalam 
pertandingan2  gulet mulai 

naik, ketik, Komite Olympiade 
'Furki memutuskan untuk  me- 
masukkan dalam rombongan 

Olympiade Turki djuara2 Olym 

piade tahun 1948, Yascar Dog, 

Gazaner Dilge 
dan Halir Kaya. Keempat djua 

ra itu telah pernah didiskwali- 

fisir karena pindah kelapangan 
pemain bajaran, profesional. 

Brasilia atau Rusia akan 

. keluar sbg. dpasara 
Ferenc Puskas bintang” se 

pakbola Hongaria telah mem- 

buat ramalan, bahwa regu? 

Brazilia atau Rusia akan kelu- 

ar sebagai djuara dari tornosi 

sepakbola di Olympiade nanti, 

walaupun Hongaria djuga ter- 

masuk sebagai salah satu regu 

ig favorit. Dikatakan oleh Pus 

' ASANA 1 DIIBU KOTA Hakan. Helsinki 
   

  

“Vm ndjelang pembukaan... 

mala tampak kesibukan, 

tjara telah -dikibarkan | - 

Aa aa 
dewasa ini. 
diindjau terpilihnja Djenderal 
Eisenhowwer mendjasi : tjalon 
'Bartai Republik unuk Presiden 
Amerika Serikat dah soal? dise 
kitar pembentukan Pacific Pari! j 

Nasus Akar | 

   
   

        

   
     
    

     

    

  
spt uan olahraga 

baik dalam persiapan2 
Panitia Penjelenggara 

maupun oleh regu2 negara peserta jang giat 'berfa: 
| tih untuk mentjapai bana jang Sebaik2nja. 

  

Sidik 
Tak Setudju Indonesia 

"Masak P, Pasifik 

EWAN PIMPINAN Par- 
tai Nasicnal Indonesia 

pada ageng 16 hari ini 
-- untuk membitjarajran 

ivternasional 
Avtara lain akan 

Sementara Hu ketua umum 
PNI: Sidik Djojosukartov atas 
pertanjaan Antara menerang- 
ikan pendapatnja sendiri bahwa 

| tidak setucd aju “Iidonesia tu 
Irut dalam Pacific Pacet tsrse- 
(but karena menuru- dia hal jg 
(demikian itu akar, Memperun- 
tjing sadja pfrtertangan dunia 
jg telah ada peda hai politik 

nesia Gitudjukar Cengan te 

Ka kepada terpeliharanja per 
ian dunia. (Antara) S 

tak mentjapai kemenangan, Ta 
Pi regu kami tak selalu bisa di 
berada ditingka'an atas, dan 

  

| keneramgan 

Kazanisev kandidat 
djuara marathon 

Feoder Vanin pelari Rusia 
djarak djauh jang terkenal jg 
dua tahun jl menggemparkan 
dunia atletik mengatakan, ba 
hwa pelari marathon dari So- 
vjet Rusia, “Vladimir Kazan- 
tsev mempunjai harapan besar 
untuk memperoleh kedjuaraan 
marathon dalam Olympiade 

pek pelari Tjeko jang meng- 

rita kekalahan dari pelari? Ru 

Sia Alexander Anufiv dan Ni- 
fifor Popov jang kini tidak tu | 

Irut serta, maka harapan Ka- 
mantsev akan mendjadi lebih 
besar, karena kedua pelari Ru 

sia jang pernah mengalahkan 
Zatopek itu, dalam 12 bulan 
belakang ini te'ah beberapa 
kali dikalahkan oleh Kazant- 
sev, jang kini berada dalam 
kondisi sangar baik, 

Pelari2 Korea akan me- 
meapra kedjuaraan 

marathon 

Bembintara itu Kitei Son be 
kas djuara marathon dalam 
Olympiade 1936. jang kini men 
djadi pelatih dari regu atletik 
Korea Selatan jang terdiri 
ri 6 crang sedang giat melati 
murid2nja. Diantara 6 atlit 
Korea. itu terdapat 8 pelari ma 
rathcn Cho Yun Chil, Hom Oh 
“On dan Cho. Chung Shis jang 
menurut Kitei Son semuanja 
mempunjai harapan untuk me 
nangkan medali. emas dalam   kas, bahwa kes, Hongaria ka- 

| dang2 sangat bersemangat: un- 'rea- Se'atan,) 

perlembaan marathon bagi Ko 

  

  

DJUARA TYATUR. 

Persatuan tjatur Semararg 

nanti pertengahan September 

La.d. akan adakan pertandira- 

an tjatur perebutan kedjuara- f 

an Sembrang 1952. Djuara 1951 | 

adalah sdr. Darmadi. Pertar: 

dingan terbuka untuk anggau- 

ta2 bond Pertjas, bukan anggau | | 

ta silahkan | tanja keterangan : 

tg. 1 Sept. beaja tiap pengikut :   ri oleh beberapa anggauta, Rp, 0 

pan 
tintat tapa. Su Kal Aa 

ika 

   

       
      
      

  

   

      

       
Ha kang — sang, 

Ni seba 

, aa 
Ka sebuah kei nan 
| menteri pendidi- 

"ea Pudar. 

   

|tu diketemukan. 

Dokumen tadi bersama2 dgn 
beberapa buah mata uang jg 
berlaku dizaman itir telah di 
“simpan didalam sebuah pele- 
ting (koker) dari timsn. hi.am 

:hig disoldir dan kemudian dita 

|nam dibawah patung bekas gu 
bernur djenderal 
landa, Jan Pieterszoon Coen, 
berkenaan dengan hari ulang 

tahun ke-250 berdirinia kota 

Ba-avia. Dokumen tsb adalah 
selembar kertas perkamen, dim 

akam'Fmana tertjamtury tanda? ta- 
Ingan dari para pembesar peme 

iintahan dizaman i-u, antara 
lain dari Mangkunegara ke-IV 
dan sedjumlah pangeran2 ca 

|ta pula bekas gubernur-djend 
-ral Pieter Mijler dan Pena   

tuk “memberi sumbang- I- 

“selalu bisa mendapatkan | 

jad. Bi'a dilihat bahwa Zato- 

herankan telah pernah mende | 

  

“gal 29 Mei 1369. 

| Patung JP. Coen itu jang Jetak- 
nja didepan “gedung kementerian 
keuangan sekarang ini dalam zaman 
Djepang telah dibongkar dan dalam 
minggu jang lalu sisa2 patung terse- 
but telah dibongkar oleh. kota- 
pradja Djakarta. “Ketika pekerdia- 
un pembongkaran itu dilakukan pa- 
da hari Djum'at jl. telah diketemu- 
kan peleting dari timah -hitam tadi 
dan ketika dibuka ternjata berisikan 
dokumen dan mata uang jang masih 
berada dalam (keadaan utuh. 

  

Delegasi dagang Djer- 

man Barat akan ke 

e Indonesia. 

Tidak lama lagi - mungkin sebelum 

achir bulan ini-suati delegasi da- 

gang Djerman Barat akan terbang 

ke Indonesia guna melakukan 

rundingan-dagang, kini di Djakarta. 

Mereka terdiri “dari Dr. Reinhardt 

dan Dr. Aschner jang dulu mewa- 

kii Djerman Barat dalam perundi- 

ngan-dagang dengan Mr. Asmaun 
dan Mr. Djumhana di Born. Didu- 
ya bahwa djumlah perdagangan an- 

kedua negeri akan dinaikkan. 
pembantu 

tara 
Demikian dikabarkan 
»Antara” di Bonn. 

  

SIARAN R.B.I. SMG. 
Kemis, 17 Djuli: djam 06.10 Kle- 

mengan tjlimen. 12.05 Hiburan siang 
' Tossema. 12.30 Untuk kaum ibu oleh 
Ikatan Bidan Indonesia. 17.10 Do- 
ngengan kanak?. 18.00 Pengadjian 
dan adzan “19:15: Mimbar penera- 
ngan Djapen Prop. 19:30 Krontjong 
langgam. 20.05 Siaran pemerintah. 
20.30 Mimbar Islam kantor Pen. A- 
gama. 21.15 Manasuka orkes Studio 
Sri Tunggal. 

Djumahat, 18 Djuli: djam 06:10 
'Pengadjian dan tafsir Al Ouran. 
12.05 Chotbah dan sembahjang Dju- 
mahat.. 1705 Taman peladiar SKP 
Negeri. 18.15 Tjahja Kemala. 19.10 
'Ibu kota hari ini. 19.15 Tindjauan 
tanah air. 19.30 Sekuntum melati 
Carry cs. 20.30 Klenengan mana- 
suka. 

Sabtu, 19. Djuli: djam: 16.30 sam- 
pai 18.00. Verslag pandangan mata 
pertandingan sepakbola Nan Hua — 
PSIS (gelombang 120 meter). djam 
17:00 Taman Kusuma. “djam 18.00 
Obrolan pak Patrol. 18.15 Hiburan 
sendja. 19.15 Siaran penerangan 
djwt. Kesehatan Kota. 19.30 Dari 
panggung pantjaran pelangi. 21.15 
Pilihan pendengar. 22.25 Penutup 

"pekan hidangan dendang remadja. 
  N.V. MASKAP/ 

INDONESIA Tan. Eat Aan 
Didapat kabar, bahwa kini di 

Semarang sedang diadakan per 
siapan ' pembukaan NV MAS- 
APAI ASSU! SI. INDO- 

NESIA Tjabang Semarang utk 
    

| wilajah Djawa Tengah. Maskxr 
,pai Assuransi ini adalah Mas- 
'kapai Assuransi Nasional jg 
tunggal di Indonesia, jg meng- 
urus segala assuransi, diantara 

tanggungan “ diiwa dsb snja, 

Kanjor TT adalah di Djakar 

"ta, dan kini telah dibuka tja- 
bang?nja di Medan, Bandung, 
Surabaja dan Makassar. 

Na PRAMB ANAN 
UTUP UNTUK UMUM. 

Tjandi2 Borobudur dan Pram 
banam untuk hari2 seperti ter- 
Isebut dibawah ini ditutap utk. 
amum. 1. Tjanci Borobudur pa, 
dg hari Achad tgl. 20 Djuli 
1952 sampai dengan hati Senin 
tg. 21 Djuli LN 2. "Tjandi 
Prambanan pada hari Senin tg. 

21 Djuli 1952 sampai den & 
gan   hari Selasa tg. 22 Djuli 1952. 

  

Hindia-Be-- 

pe 

ana Tha sa Bang 
|-. Prestasi: nja DI Olympiade Nanti 

F Tea Djuga Ada — Sajang Air Kolam-Renang 
: Sedikit Dingin. 5 

| 'eDANG PARA PERENANG Amerika Serikat dibawah 
) pimpinan pelatih? mereka, berlatih 

jang dah ln aaja di Helsinki, seorang 

“inggi, .berpakaia latihan putih merah, d dlrtan dl 
tara penonton lainnja, me) Pa Binjan jdi 

Serikat jang indah itu. Kalimah 
| dengan hu! Ta putih besar dipunggung. pa, 

  

  

« 

dista aon Dena 

LE Br del Hiks ALS tp Manga. 

Ig adalah satu2nja perenang 
Indonesia pada Pertandingan? 
Olympiadz, Serta anggota dari: 
rombongan “pertama jg '-elah 
dikirim oleh Indonesia ke Per. 
tandingan? Olympiade ini: pe- 
renang gajs data dari Djakar 
ta jg berumur 23 tahun, Su- 
harko. Suharko merasa dirinja 

sudah enak djuga di Helsinki, 
meskipun ia maSih banjak men 
dapat gangguan Garj-air diko- 

lam renang ig dingin itu. Pa- 

nas air dikolam renang ada- 
lah 22 deradjat Celcius, dan 

Pertandingan bola 

kerandjang. 
Pada tgl. 13 Djuli jl digedung 

CHTCS telah dibentuk susunan 
pengurus “Persatuan “Bela Keran- 
djang Indonesia Smg dg ketua sdr. 
Moetomo Padmowidjojo dan Wakil 
Sir. “Tan Kiewi/Samy. Wu 

| “Perkumpulan? Bola" Kabah jg. 
waktu ini telah menggabungkan. diri 

ipada  perkumpulanetadi ialah:  Ke- 

olehragaan Indonesia,» sRers. ' Bola 
IKrandjang Kantor Gubemur, CHT 
"CS, -Chung Lien Hut, Chung Hua 
Yuin Tung: Hui . dan Tsing. Nien 
Yuin Tung Hui. F 

| “Besok pada 'tgl 201 dan 27 Bjuli 
jad, dilapangan Sportlaan oleh PB 
KI akan digdakanpertandingan2 ki- 
jat jang selain “dapat diikuti oleh 
perkumpulan? anggautanja dapat 
pola, diikuti oleh Jain2 persatuan di 
emarang. - Pendaftaran untuk. am- 

'bil bagian. dilakukan sampai ' se- 
lambat2nja 18 Djuli jad pada sdr. 
Meetomo Taman Rlimbing ” no. 4. 
Untuk 
pendaftaran. 
la, semua" perkumpulan jang mengi- 
kuti pertandingan kilat diwadjib- 
kan mernjediakan seorang wasit.   meskipun yn Uk Eropah dera- 

djat manas ini sudah dapat di 

katakan enak, akan tetapi utk 
perenang Indonesia, seorang 

  

jg bias» berenang didalam “rr 
jg panasnja 26 deradjat Cel-! 
cius panas.22 deradjal: itu se 
benarnja terasa terlalu sedjuk | 
sekali, 

Nasi goreng djuga ada. ! 
Mengenai susunan serta ma- 

kanan didalam Perkampungan 
Olympiade,. .Suharko menja- 
takan kepuasannja.  ,,Untung 
djtiga nasi-goreng dan . sajur- 
pun ada disini” katanja, sakan 
tetapi sudah barang tenty ke- 
semuanja itu tidak sama enak 

dengan apa jang biasa 
kamj makan dirumah, dan ka- 
reng itu kami merags untung 
telah membawa ketjap djuga”.. 
Selandjutnjx  Suharko mene- 

rangkon: ,,Sajang sekali. dr, 
Poerwosoedarmo — ketua PBS 
I — jang melatih saja, pada 
hari ini merasa dirinja kurang 
enak, akan tetapi mudah?an 
besok pagi ia dapat turut lagi 
kestadion renang (hampir sa- 

m4 indahnja dengan stadion 
renang Singapura, menurut pen 
dapat saja)”. 

Tidak pessimistis. 
Setelah saja lihat renangan 

para perenang butterfly Ameri 

Tia 

SOLO. 

Akibat terganggunja 

keamanam, 

Menurut sebuah laporan dari 
pihak resmi, gangguan keama- 
nan didaerah Selo ,Kabupaten 
Bojolali dewasa ini masih me- 
radjalela, hingga sering pendu- 
uk diwaktu malam terpaksa 
menjembunjikn dirinja dikebun 
kebun dan ladang2. Akibas da- 
ri pada keadaan je demikian 
itu, banjak diantara penduduk 
jg terserang penjakit perut, 
Ketidak @amanan itu sangat | 
mengganggu pula pada djalan- 
nja pendidikan  ditempag4 itu, 
Murid? Sekolah? Rakjat jang 
ada ditempat tsb. rafa? hanja | 
50 nct. jg masuk, sedang pen- 
dafiaran untuk murid? ' baru 
sangat sedikit, Djuga kursus? 
PBH berhenti sama sekali. 

Pelantikan Bupati. 
Menjambung berita mengenai 

pelantikan bupati? utk, Suko- 
hardjo Wonogiri dan Ktaten, le- 
kih landjut perlu didjelaskan 
hahwa tn. Mochtar jang dilan- 
tik mendiadi Bupati Klaten du- 
lunja mn sondjabat bupati Pema- 
la ng. 

KUNUS. 

Pemuda rgkjar akan 
dibela Mr. Muh. Jusuf. 

Berita Selandjutnja tentang akan 
dihadapkanaja Acting Ketua dan 

Acting Penulis Org. Pemuda Rakjat 
Tjabang Kudus (Muslich dan 3 
kokusmono) “hari ini tg. 16 Djuli 52 
dihadapan Pengadilan Negeri 3 
Kudus, oleh jang berkepentingan di- 
sampaikan bahwa.sdr. Mr. Muh, 
Jusuf dari Semarang bersedia akan 
mengadakan pembelaan terhadap ke- 
dua terdakwa tersebut. 

dirinja 
Gerakan Tani dan ang- 

Ta pula “atas 
Rosjad dari 

gauta DPRIS Kudus Akan  diha- 
dapkan “dimuka Pengadilan ' Negeri 
Kudus besuk tgl. 26 Diuli, karena 
sebagai 'anggauta DPRDS' didakwa 
mengadakan rapat gelap  (berkum- 
pul lebih S'orang) didesa Adipolo, 

Hadji' 4 

ma
 
a
n
a
 

h 
Isegitiga antara Chung Hua So- 
“lo, TNH Surabaja, dan TNH | 

Kesudahannja Solo " Pasuruan. 
keluar sebagai djuara, Suraba- 

ja runner up dengan stand ' 
sbb: : Solo — Surabaja 41, 
Surabaja. — . Pasuruan 5-0 » 
Gan Pasuruan — Solo 0—5, 

| Djuara 

ternasional di Velberg 
seldorf) 

Sturgess dari 

le wanita dimenangkan ' oleh 
miss Thelma Long dari Argen- 5 
tina. 

! |si/Djerman 

| Dorfman kalahkan “pasangan 
“Amerika/Polandig ialah Gar- 
rett/Vladimir Skonecky. 
  

ka teranglah bahwa gaja 
orthodox. 

mentjapai hasil jg agak luma- 
jan pada Pertandingan? Olym « 

oleh karena waktu? 
saja jang terbaik pala baan 50” 
meter, adalah 2 menit 51 detik $ 

5 piade Hina" 

utk 200 meter. 

(nja 400 meter gaja 
|ta beberapa 

ngin sedikit, saja tidak kuatir. 
Rasanja saja dapat mentjapai 
prestasi jg. lumajan djusa” 

itu, 

wakil:   
merarik perhatian itu. 

'Aneka Djawa Tengah | 
JJ OGJA. 

Dari 

daerah Jogjakarta 

oleh pemerinsah tsb kini s 
Gang dalam pembitjaraan me 
ngenai soal enclaye Kasuna- 
nan dan Mangkunegaran jg 
ada didaerah Jogja jatu dae 

kipun sgetjara administratif ti- 
dak menjuliikan bagi pemerin 
Lah dagrai Jogjakarta, namun: 
kesukaran? praktis kerapkali: 
dialami oleh daerah Jogjakart 
dan Surakarta. Oleh karena 
jitw menurut pendapat pemeri 

tah daerah Jogja soal «sb ha 
rus diselesaikan oleh Kemente 

man Dalam Negeri, 
suara2 dari... . pihak rakjat di 
daerah enclaye isb, mereka t 
tap menghendaki masuk dae- 
rah Surakar-a, 1 

Perlu diketahui, bahwa dae 
2 tsb terdiri Gari 14 kelura- 

SALATIGA. 
Konperensi alim-ulama, 

1   
Si untuk para penghulu, nai 
dan kijahi jg. terkemuka dalam: 
wilajah kabupaten Semarang! 
jg. dikundjungi pula oleh seg 
nap Pamong Bradja. Sebagai 

wakil dari kahtor urusan Aga- 
ma propinsi Djawa-Tengah tu-: 
rut hadlir K. Badroedin. Jang 

mendjadi pokok pembitjara'an! 

dalam. konperensi tersebut ja- 
lah swral talag. Ha be 

lumidarat kata scp | 
mengambil sudtu keputusan, 
maka bahan2 pembitjara'an da- 
lam konverensi 
libawa ke Madjelis Islam Ting 

kan ketetenan. 
lipilih K. H. Zuber, kepala uru- 
San Agama “kabupaten Sema-: 
rang di Balatiga dan K. Muzari,   Ketjamatan Djekulo Kudus, marang. 

anggauta2 tak usah diadakan 
Perlu diterangkan pu- $ 

Solo djuara. ' 
Minggu j!, di Surahaja diada | 

kan pertandingan bulutangkis | 

| Sedgman djuara lagi. 
Wimbledon Frank : 

Sedgman merebut dua kedjua- 

raan lagi dalam tournamen in- ' 

(Dus- | 
dalam pertandingan | 

single laki? 'dan bersama Eric . 
Afrika-selatan » 

sebagai parinernja menangkan : 
pertandingan doub!e laki2, Sing | 

Dalam pertandingan. di Gu- 
tannen (Swiss) pasangan Me- 7 

iaitu - Drobny/ | 

dada | 
saja masih banjak. per ' 

lu diperbaiki apabila saja ingin 

Tiap2 hari saja berenang 400 “ 
meter gaja lengkap, kemudian | 
400 meter gaja kaki dan achir- | 

lengan, ser ' 
pembalikan dan ! 

start. Asa! saja dapar tahan di- $ 

Setelah pertjakapan singkat 3 
wartawan PI-Aneta memin $ 

ta dirj dari perenang Indonesia " 
jang ramah, dan jang sebagai " 

Jari suatu negara jang | 
melakukan Sebuutnja pada Per " 
tandingan2 Olvmpiade, banjak | 

Bagaimanakah status ' 
Imogiri dan Ngawen? ' 

kalangan pemerintah 
“Antara” S 

mendapat keterangan, bahwa 

rah Insogiri dan Ngawen. Mes 

gi Gi Surakarta untuk diminta- 
Sebagai utusan 

& iga 
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   i Naa karena per- 

bangsa ' Pilipina, Se- 
itu kekuasaan Spanjol 

bai dilapang pemerintahan ko 
maupun dengan agama: 

   

2 'berakar terus di Pilipina, Dju- | 
AS ai da di Burma dan Siam,    

"ahun 1837 men 
293 ea Bian n. smbuka 
Aan Damara Sea" pangsa 
Spanjol dalam ne ping, 
terutama di Manila “Inggris 
djuga mentjoba mendapat pe- 
ngaruhnja di Pilipina dengan 
menduduki untuk sementara | 

Waktu kepulauan: “Pilipina. 

  

: Telan Baru. nik. menentang 

. Spanjol. 
Peak abad kej 

19. mulailah idee2 baru mema- 
suki Pilipina jang sebenarnja 4 
mendjadi modal dalam kesana" 
ran politik.menentang pendja- 

: Il. Sudah barang 
tentulah ides? 'perdjua ngan ba- 

ru itu diberartas keras. oleh 
golengan alim ulama bangsa 

Keristen “Spanjol. jang takut 
akan - 

,nja. Tahun 1828, adalah tahun 
jang penting bagi bangsa Span 
jol, karena oleh peperangan anj 
tara Spanjol dengan Amerika 
Serikat ice dimulai pada 
tanggal 13 Agustus mulailah 
bangsa Pilipina menga" am) sua 
tu perobahan nasih Dalam ver- 
damaian Paris iahun itu, Pili-| serta 

harus diserah- sapu hb pina te: 
kan oleh Spanjol kepada Ame- | 
rika Serikat dengan ganti 
uang 20 djuta. dollar. 1 

Aguinaldo. dan Taji. g 

  

# dagang di Pilipina, 

   

  

“Tg adalah bekas” 
Amorika Serikat "ke 

Ia antara tahun 1901 sam- 
pai 1904 mendjaba . gubernur | 
dari Piliping jang 
banjak perubahan sistim ko- 
lonial kedalam ke!el 

  

| gerak bagi bangsa Pilipina, Ia 
melahirkan Mn per: 

otonomi pemerintah: 
beberapa pulau dan ne , 
Pilipina, Di Amerika i ada 
satu2nja pendorong 
penangan. Djug ga 

ae denda 
-na. Perampokan2 jang Kn 

er melemahkan kekuatan bangsa 
sIdiberantasnj, dan kemudian 

, gerombolan monnik Keristen, 
'jang amat berkuasa atas ta- 
nah2 dj Pilipina dan menimbul- 

kan ketidak pvasan dari pen- 
Guduk djuga diberantasnja. Da 
lam 'ahun 1907 suatu konsti- 

| tuante terbentuk, dalam mana 

|diadakan suatu sidang pem- 
bentu ik undang? DN Pilipina.   

angan kekuasaan-h 

aa 
-- Ultimatum Kepada | 
Pengatjau Kamlos Di 

Jolo Pelan 

   
| Ultimatum itu dikirimkan se 
“telah diterima “laporan dari 
Toto, jakni ibukota Sulu jang 

Gibarat Gaja Pilipina,    
Dengan kesedaran jang lebih jbanwa. 3 anggota angkatan pe- 

kuat dari pada semula, kini ge 

rakan bangsa Pilipina untuk 

menentang pendjadjahan, ma- 

kin menderas, 
Dipimpin oleh Aguina'do: se 

     Serikat jang Meraobir “dengan 
Acuin: do oleh 

pemerintah « Amerika 
dji Amerika Serikat memberj- 
kan kemerdekaan dan kedau- 

latan kembali kepada bangsa | 

Pilipina. Segera dalam tahun | 

1900 tanggal 4 Djuli, pemerin- 
tahan di Ai Piliping oleh Amerika. : 

rang telah terbunuh dan 13 
lainnj, Iuka2 oleh gerombolan 
pada hari Senen. Selain darj 

itu dua orang penduduk sipil 

telah mendapat pua luka2. Ke 
.menterian «pertahanan sedjak 

- beberapa waktu merundingkan 

Ipenjerahan Kamion dengan su- | 
karela, “akan tetapj bersikap 
membandel. dah ingin mene- 

: itapkan sjarat2 .penje an 
sendiri (U.P). : Tg 

  

“
 Amerika 

Sangkal 
Pemboman Atas 

0 
ba
r 

Antang 

EMEN TERIAN - 
Nae Ine pertaha, 

hari Ska menjangkal dengan 
ve- tegas tuduhan2 jg. dikemuka- 

  

melakukan serangan terhadap 
Pa nan pihak Utara 

  

    
    

  

   

    

   
      

   

  

“ig Gitangannja.”. Ia menegaskan, 
Ibahwa kawat? itu tidak palsu 

selaPu Tapin pis 

Kg — Unelakukan .,pemboman” 

#iikta pesawai? tsb. baru? tni 

— Amerika Serikat 

erdana menteri Re- 
t Tiongkok Chou 

hwa pesawat2 Ame- 
g terdiri atas 8 

' Sabrejet hari Dium'at jl. telah 
atas 

Antung jg letaknja berada dim 
wilajah Tiongkok, sehingga 
membinasakan atau melukakan 
49 orang. Djurubitjara kemen- 
'terian tsb selandjutnja menja- 
takan, aa bi' pesawat2 

sungguh2 
membom Antung, maka kemen 

  

Iteriannja akan mengetahuinja ' 
@ Yu. Ia selandjutnja 

menamakan tuduhan? Chou Enj 
Lai hanja bersifat propagan-| 

p|ga belaka. (AFP). 

membawa ! 

   

     

  

   

  

Hai
 

Il 

Utara dan pihak PBB?   tentang perundin Pata 
kabarnje akan" 

ENG EN an 

    

    

matjam itu 

baru. 

Didalam buku “Putih itu diberi- 
kan pendjelasan antara lain sebagai 
berikut: 
"1. Ekonomi jinstonal di . Dje- 

pang telah mengalami Pebannartan 
kembali jang. tjepat dari akibat ke- 
rusakan2 perang. Tetapi kebangu- 
nanvitu tidak berdasar atas faktor2 
jang” kekal. 

£ 2. Tingkat konsumpsi (pema- 
kaian barang) didalam negeri di 
banding dng. keadaan sebelum pe- 
rang, baru mentjapai angka .86Yo. 
Tetapi tingkat “penghasilan nasional 
masih sangat rendah. Hal itu -ter- 
djadi karena rakjat umumnja harus 
mengeluarkan .banjak uang buat 
membeli perabot2 rumah tangga, pa- 
kaian2 dilnja, sbg. akibat pemusna- 
han dimasa perang. 

3. Beaja' produksi perindustri- 
an barang2-berat dan barang2 - ki- 
mia masih terlalu tinggi, apabila di- 
banding dng dinegeri2 lain, oleh ka- 
rena itu beaja demikian masih 
perlu diusahakan sapsia mapah tu- 
run. 
RU, Banjak modal se diper- 

gunakan untuk memperlengkapi dan 
mendjalankan lagi beberapa matjam 
industri. tetapi untuk hasil2nja in- 
dustri tsb. belum djuga dapat di- 
tjarikan pasar2 pemakaiannja jang 
tjukup luas. 

(£ 5s Beralatan industri .harus-di- 
permodern dan sumber2 . ekonomi 
nasional lainnja masih perlu harus 

    

menurunkan: harga2'dan memperta- 
'hankan tingkat ekonomi dalam ne- 
geri. 

Faktor2 jg. sementara jg. 
menjebabkan Djepang 

»s makmur”. 
Mengenai kemadjuan pertam 

ku itn diterangkan bahwa apa 
bila dibanding dengan keadaan 
tahun 1946, maka produksi “te:f 
lah mendjadj 4 kali lebih be- 
sar, dan penghasilan nasional 
meningkat 2 kali. Tetapi ke- 

'adaan jang demikian itu dise- 
babkan oleh. taktor2 jang ti- | 
dak kekal. Faktor? tsb. ada- 
lah 1) perang Korea, 2). ban- 

seba peng aa Menger 
  

     
  

  

  
dari. "lobby Tionghoa” jg, men 

21 Menurut 

itu ditulis oleh dewan keduta | 

    

  mir, Ce Kah 
TG nba 

  

n 

aa tak 28: Dutjuk kawat 

    

    
    

mempengaruhi . politik 
pke Serikat telah djatuh 

dan ip minta supaja. diselidiki 
oleh, kementerian luar negeri. 

keterangan kawat2 

  

(KEWwTEniaN » KEHAKIMAN: Amerika Setia akan 
Am . 

memuat usaha2 dari pihak para : 
alis "untuk mempengaruhi politik luar negeri Amerika 
at, Hal ini diumumkan hari Se 

i, dengan disertai Na 
kepada kementerian kehakiman karena Mae 

Fira Nan berhak Me : 

3 nyata jang dikabarkan 
diplomat Tiongkok 3 

    
    

  

oleh kementerian: baka ne- 
wa soal tsb. telah diserah 

ga 

  

Pe Hendotel Peter Nas 
Kan Pee, seorang atase tenta- 
ra, dan dialamatkan kepada 

| Chiang Kai Shek. . Dalam ka- 
wat2 itu diberi tahukan bahwa 
usaha2 dilakukan “untuk mem 
Kap pembesar2. Amerika 
erikat £upaja mereka membe 

ri.bantuan lebih besar kepada 
Tiongkok Nasionalis, Akan te 
tapi: kedua orang tersebut me   jan dari kedutaan Tiongkok. jg 

: anal telah menulis kawat2 

        

    
        
        
    

    

     
           

  

     

  

Bagaimana selandjutnja djalan perundingan di. Panmunjom.? Apa 
kah akan tetap tidak menemui 'achir jang memuaskan: kedua: pihak, : 

Kedua laksamana muda R, Libby dgn 
1 J- Daniel disuatu kamp. di Korear sedang membitjarakan, stsuatu 

Panmunjom. “Laksamana muda Libby (kiri) 
uduk datam aa “perundi ingan tadi. 1 
   

Ekonomi Djepang 
ami Kemakmuran J 

3 $ 
2 "api »Kunstmatia S Sd 

at Nasional 4 Kali-Lebih Besar Duri aa 
«Sebelum Perang. 

2 se Oleh: John Taji: Korr, Is timewa —— Hari 

AH DJEPANG telah ' mengeluarkan sebuah 
pang Baka Putih gran! La sa dara tentang soal2 

ah, pertambangan, produ pengen 
, keuangan, keadaan makanan, per 

Haa. makan dan penghi dupan rakjat Djepang. Buku se 
adalah jg. pertama. kali 

rintah Djepang semendjak berdaulat kembali. Penjusunan isi 
buku itu dilaksanakan oleh sebuah Dewan Stabilisasi Ekonomi, 
jz. sedikit waktu lagi akan dibubarkan, sesuai dengan rentja 
na -perobahan susunan admi nistrasi pemerintah Djepang ig 

3 adanja peralatan industri 

"faktor2. itu menda 'lenjap, 

diusahakan seluasnja, supaja “dapat f 

bangan dan industri, dalam bu 

| mana harga2 dari barang2 Dje- 

. ternasional, pembelandjaan gu- 

J 
, 

! 
1 

Ps 
    

$   
    

dikelaarkan oleh peme-   
naj djumlah 2100. djuta dollar 

jang nganggur, tetapi segera 
dapat diperbaiki dan dipeker- 
Gjakan, dan 4) pemberian pin- 
djaman2 besar o-eh Bank Pem- 
bangunan. 

Didjelaskan, bahwa ni 

  
sendirifja ke : ekono- 

mj Djepang akan menderita ke 
muncduran jang besar sekali. 

Akan dapat saingan besar. 
Buku itu selandjutnja menga 

Utk export akan menderita sa- 
ingan besar dipasar2 dunia, 
Hal tsb. terdjadi karena keper 
luan Amerika untuk membeli 
barang2 luar neseri sudah di 
Ljukupi sedang berbagai negri 
dim dunia kini mendjalankan 
peraturan2 pembatasan import 
Disamping itu, banjak negara 
mengurangi pembeliannja, sbg. 
akibat banjaknja beaja jg. di 
perlukan guna perlombaan mem 
buag sendjata. 

Penghasilan nasional. 
Mengenai penghasilan na- 

sional dikatakan bahwa peng- 
hasilan itu ' telah meningkat 
hingga mendjadi 400.600 djuta 
dollar pada tahun jl., atau 4 
kali lebih besar dibanding de- 
ngan keadaan sebelum perang. 
Tetapi penghasilan rakjat jg. 
bekerdja sebagai buruh, hanja 
mentjatat “ kenaikkan 40X, 
atau kurang-lebih sama dengan 
tingkat sebelum perang  Se- 

penghasilan dari - perusahaan? 
perseorangan. telah turun dari 

46796  mendjadi 42x. “Tetapi 
pekehasttan darj perseroan? 
dan bank2 telah naik dari 64 
mendjadi 1244, sehingga mem- 
buka kemungkinan buat pengu 

sahaan lebih banjak modal da- 

lam perindustrian, 

Harga barang2 Djepang 
terlampau tinggi ? 

Djuga Jibentangkan, bagai- 

pang telah naik tinggi sekali, 
dibanding dengan kenaikkan: di 
negeri2 lain, Semendjak  pe- 
rang Korec' /barang2 " Djepang 
itu naik harganja. mendjadi 
524 padahal-kenaikkan  dine- 

geri2 lain hanja 201. Hal de- 
mikian itu terdjadi karena 

Djepang harus mengimport' ba- 

ngan membuah-hasilkan keka- 

kapital Amerika mulailah ma- 

takan, bahwa barang2 Diepang 

landjutnja disebutkan bahwa: 

:lam Japangan politik olch Par- 

. Hennep, Dan K 

Ki EPU LAUAN Pilipina ter 

, Galam lapangan (politik maupun 

ta lapangan ekongmi. Urgien 

“dni hanja .harus terbatas: pada 
.perekonfimian “belaka. Pilipina 

terdiri atas 7 083 pulau? Gan me 

urut letakuja, terdjadilah. pem 
bagian alamijah jang dapat ki 
ta susun dalam 3 rangkaian, ja 
itu: 

1. Luzon dan Mindoro serta 
'pulau2 pekika Baja disebelah uta 
iYa, 

2. Visaya ditengah?: 3. Min 
“danau dan Sulu @isebelah sela- | 
tam. 

Ketika Amatika menduduki 
Pilipina pada tahun 1898, maka 
dunia barat mendapat kesem- 

.patan untuk: berhadapan de- 
ngan kekajaan alam jang besar 
dan terpendam dari beribu? pu- 
lau tersebut dengan ja 
jang subur, sungai? jang besar, 
rangkaian gunung? jang tinggi, 
berdjata2 hektar tanah jang 
belum “dikerdjakan dan sum- 
ber2 hahan2 mentah jang tak 
terbilang banjaknja. 5 

Meliha: “ini semua, “maka ter 
lintaslah suatu pandangan dlm 
pemimpin2 Amerika bahwa, da- 

jaan tsb akan “timbul suatu 
pusat perdagangan : baru di Ti 
mur-djauh. Dengan demikian 

suk, Dari garis2 besar poli-ik 
jg didjalankan Amerika, dua 
hal verlu dikemukakan, jakni 
menje'enggarakan 
baku-ekonomi dan menudjukan 
kegiatan perdagangan. dengan 
djalan memasukkan orang2 A- 
merika jg berinitiatif besar da 

lam lapangan perusahaan se- | 
hingga dapat membuka djalan 
baru dan djitu bagi perdaga- 
ngan pada chususnja dan selu- 

letak disebelah utara Kal 
Himantan dan disebelah selatan | 
i$ Taiwan, Banjak persamaan jg. | 

“Dedar ditarik antara kepulau- yu 

,9m Pilipina dan Indonesia, baik |E 

perbaikan i. 

pendek Manila hendak didjadi 

sad “Mutiara Timur Djauh”. 
. Tahun 1945. 

1945 adalah tamat ba 
bank angan bangsa 

Bia Sekarang perekomomi- 
an diliputi oleh suasana perang. 
Agressi Djepang dengan tegas 
telah membawa Filipina kemba 
li kedalam titik bakar (brand- 
punt) Amerika. Pokok kehidu- 
pan rakjat terus menerus habis 
terhisap. Dimana mana tampak 
tanda kemusnahan Djembatan 
hantjur, djalan djalan perhubu 

ngan rusak. Kelaparan ber- 

djangkit, Ketika presiden Osme 
na kembali ke Manilla, maka 
satu satunja gedung pemerin 
Sa terhindar dari kemus 

nahan adalah istana Malacca- 
nan. Kam dagang Manila 
1007, hantjur dan seluruh per 
dagangan lumpuh. 

Tiga perempat dari paberik 
paberik dan toko? habis terba- 
|kar, Djalan2 sangat djelek. Ini 
lah Filipina pada tahun 1945, 
(Dari abu peperangan ini timbul 
'tebusan terachir karena pada 
tanggal 4 Djuli 1946 Filipina 
mendjadi republik jang merde 
ka dan berdaulat. Kemerdekaan 
inilah jang harus dipergunakan 
untuk membangun Filipina kem 
bali dengan mengerahkan keka 
jaan alamnja. 

     

    

  
Kekajaan alam. 

Sumber2 alam Filipina. da- 

pat dibagi sebagai ber ikut: 
1 Pertambangan 

2. Pertanian 

3, Kehutanan 
4, Peternakan 

Tambang mas Filipina me- 

ngalami kemadjuan jang tje- 

pat sekali selama 9 tahun se- 
belum perang dunia ke-II. Ada 

"40 buah tambang mas dan pro- 
'duksinja pada tahun 1940 ber- 
djumlah Y.78.308,289. 

5, Perikanan 
6. Tenaga (power) 

Hasil2 pertambangan adalah 

emas, tembaga, badia, besi, ti- 
mah, seng, chrom, asbest ba-   Tuh perekonomian bangsa Pili 

pina pada an Mk 
tu-bara minjak, asphalt, beli- 
rang, gipS, matmer dsb. 

  

'Tampuk Pimpinan 
Huk Serta Kominisme Di 

801 yar, 
bermaksud aniiuk 

jaan Asia 2 Kebi 
xgan Pan ea Xan    

Atas pertanjaan, an 
kesannja dalam 'lapongan po'i 
tk, mr. Yamin menjatakan, 
bahwa . Partai Nasionalis jg 
mempunjai pengaruh besar da 
lam Sena-, ternjata-adalah se- 

bulah partai jg dinamis dalam 
lapangan pembangunan dar da ! 
lam lapongan “persatuan Pan 

Malaja, Golongan - Nasionalis 

     
     

siden. Partai Yasionalis in: “isl 

dak menjetudjui perapian 
Frisco dan: rsikap Sa ter | hatiop bow Aa 

orang pem 5 

Pilipina kini, I A1 sara 
Magsaysay, Ketat Naa 
nan “dewasa mi. : 

seo 

tetapi daer: : 
tetap masih Bak Lani “oleh pe- 

mimpin Huk Taruc. Pergerakan ' 
Taruc.ini disokong oleh kaum 
tani dan dim, beberapa: hal da ' 

tai Nasionalis. 
Mei   njak bahan mentah dari nege- 

ri2:lyar. Buat memperbesar im | 
port dan export, maka. Buku ' 
Putih itu andjurkan « supaja 
Djepang sedapatnj, berusaha 
menurunkan harga2 -setienat 
mungkin. - Hal jang “demikian 

itu adalah perlu sekali, teru- 

dja negara akan makin besar 
dihari kedepan, ini, berhubung 
Djepang harus membajar uang 
penggantian kerugian2 perang, 
pindjaman2 diluar negeri, me- 
mentuhi berbagai kewadjiban in 

na keperluan alat2 ea     ' negara,. dll, P Hn ! Sak ! 

. mr. Yamin menjatakan, bahwa 

tama karena mengingat belan- | 

ngenai pengaruh komunis, 

gerakan ' .kemumis di. Pilipina 
hampir tidak berarti. 

5 ' Penduduk Islam. 

Setandjutnja 
KA aa -bahwa. penduduk dae 

N Mindanan dan Visayan jg. 
sebagai besar beragama, Islam 
merasa dianak tirikan (gedis- 
crimineerd) dalam lapangan 

politik dan pendidikan. (earoka 4 
ini berkepentingan bilamana 
“Itok mendjadi kuat, sebaga 
backing politik mereka dalam 
menuntut: kemadjuan - dalam 

mr, Yamin me- 

dalam Senat ini. Gikepalai oleh 1 

Rodriguez, seorang pemimpin 
jg kenamaan dan kini mendja- 
di ketua Senat. Banjak orang 

“182 Sp 

    

   

      

| Partai Nasionalis 
Besar Kemungkinan Akan Memegang 

Pemerentah Pilip!na: 
Pilipina Tak Si 

Kata Yamin, 

Pn MENGADAK AN 
'hari ke Manila, kini telah kembali lagi ke Djakarta ang 

ota pariemen Yamin. Kurdjungan. ke Pilipina -itu 
melihat situasi politik di Pili- 

ini dan utk. menambah bahan bagi studi sedjarah 
Tenggara, Dim. suatu pertjakapan.de- 

perkundjungan selama 8 

menjatakan, bahwa pada 
Bb maya Mann alan kundjungannja itu karena 

ia dapat 1 bertamn pengandjur jang ke- 
namaan seperti A Bat Kaurel. 

nja dinjatakan bahwa di Min- 
danso banjak terdapat orang 
berasal dari Minahasa dan ke- 
pulauan Sangihe, jang keha- 
njakan mendjadi - guru Indjil 
dan gury bahasa Indonesia. 
Daam hubungan ini dikemu- 

“kakan, bahwa peraturan ke- 

luzar-masuk antara  Pilipina 
Gan Indonesia (Sulawesi — Ka 

limatan) harus diperbaharui 
setjepat mungkin. 

Kebudajaan. 

akan ! 1 :Mengenai lapangan kebudaja 
kan “an dinjatakan. bahwa bahasa, 

1 abkaloy telah mengalami ke- 
madjuan iang 'pesat, sehingga 

| dapat dipakai utk. berdebat da 
Tam parlemen. Sebaliknja baha 

oajol telah mundur, “se- 
(dang bahasa Inggris tetap 
ru lebih2 dlm. kalangan 
kaum “terpeladjar. 

Berbitjara tentang gerakan 
.| Ram Malaja, dinjatakan, 

ini mendapat perhati-    

  

  L an besar dalam kalangan-Par- 
tai. nalis. 
“Gerakan ini disebarkan oleh 

or Clare di Recto dan Pe- 

aa gerakan ini dasar 

lagi ' dengan 
#kemadjuan Indonesia dan Pili- 

pin, sesudah perang dunia ' II, 
namun menurut Mr. Yamin te- 
lah dapat meletakkan batuda- 

erat antara Indonesia dan Pi- 
'lipina, sebagaj  exponent - dari 
bangsa Melaju (Maleise ras). : 

Selandjutnja dikemukakan, 

rakan kebudajaan ini 'mempu- 
njai tudjuan politik dan ' hen- 
dak membuat Konstruksi jang 
lebih djelas tentang perhubu- 
ngan politik antara. Indonesia 
dan Pilipina, demikian mr, Ya- 
min jang menutup keterangan 
nja dengan menjatakan,  bah- 
'wa.dalam tahun ini djuga ia 
akan kembali ke Manila untuk 
memberi: pemandangan2 ' ten- 
tang sedjarah Indonesia pada 
"Perguruan Tinggi di Manila,   Republik . Pilipina, Selandjut- | 

  

.atas undangan mereka itu, 

"sabut 

Jg tebak Sendiri Seluruh Dunia. 
ami Merupakan Produkt Je. Penting Sekali — Keuletan Dan. Semangat Membangun Bi. 

sa Menghidupkan Kembali Kota Manilla Jg. telah Mendjadi Puing Karena Peperangan. 

Dewasa ini 

ngan alat-alat 

pertambangan kurang maka 

produksinja pun sanget mun- 

dur, Daerah pertambangan mas ' 
jang terbesar adalah Mountain : 
Province,  Camarines Norte 
Surigao, dan Masbate. Badja | 
terdapat di harisan2 gunung di | 
Luzon dan 95”, tembaga Fili- 
pina dikeluarkan oleh - Moun- 
tain Province...dan. Camarines 
Corte, Sebelum. perang, pada 
kimumnja, tembag, diekspor ke 
Djepang. Besi diketemukan pa- 
da 7 tempat dan jang terbesar 
adalah Camarines Norte de- 
ngan produksi 100.000. ton 
ataw 594, darj seluruh produk- 
Si tambang besi Filipina, 

Daerah jang terkaja dengan 
chrom adalah Zamboles dan 
sumber ini mungkin sumber 
jang terbesar didunia. Batu- 
barg boleh dikatakan terda- 
pat diseluruh pulau2 jang be- 
sar, Batu marmer Filipina darj 
daerah Romblon tak kalah kwa 
liteitnja dari marmer Carrara 
di Italia, Marmer selandjutnja 
terdapat pul, di Siramag, Ca- 
marines Sur, Tresa dan pulau 
Marindugue. 

Pertanian. 
Hasil pertanian jang utama 

adalah beras. Sedjak tahun 
1926, beras kebanjaka:, di-im- 
por karen dengan penanaman 

hennep kopra, gula dan tem- 
bakau rakjat. Filipina lebih ba- 
njak memperoleh keuntungan. 

Kepulauan ini terkenal sebagai 

suatu daerah jang paling -ba- 
njak menghasilkan hennep atau 
,abaca” menurut istilah orang 

Gisana, Hennep dipergunakan 
untuk tali-temali angkatan j 
lant dan keperiyan lainnja jg. 
membutuhkan sabut jang pan- ' 
djang kuat dan tahan lama. | 
Sisal dan sabut kebanjakan di- 
pergunakan untuk keperluan 
sesetempat dan selebihnja un- 
tuk ekspor. Dari sabut2 nanas 

dibuat benang untuk sulam 

menjulam. Selandjutnja rami- 

pun penting djuga, bahkan 
mempunjai harapan jang baik 
dimas», datang, Rami “adalah 

jang halus, mengkilat 

dan kesutera-suteraan, Warna- 

nja butir dan kekuatannj, - 3 

kdi hennep atay 8 kali sutera. 
Dimasa peperangan rami ba- 

njak dibutuhkan. Perhatian ka 
pital asing terhadap industrie 
ram: lumajan djuga. 

Hasil? pertanian lainnja ada 
lah gu'a, tembakau, kelapa, ka 

ret dsb. Sebelum perang tem- 
bakau tertjatat dibaris' keem- 

par dalam ekspor Filipina dan 

djika dibandingkan dengan ne- 

gara2 jang menghasilkan tem- 
hakau, nomer urvinja terlihat 

pada. angka tudjuh. Mengenai 

ekspor hasil2. jang diperoleh 

Gari buah kelapa, Filipina me- 

megang peranan jang penting. 

Sepertiga dari perdagangan ko 
pra dikendalikan o'th negara 

tsb. Gula dan barang2 dari gu- 

Is merupakan penghasilan ig. 

sangat memuaskan. Kapital jg. 

ditanam. pada perusahaan ini 

ada'ah P. 610:060.000 (sebelum 

perang). Djumlahnja 43 dan 

jang masih berdjalan dewasa   
bhw. 

sar perhubungan kebudajaan | 

bahwa, tidak djelas apakah ge- | 

-bagainja, getahwperi'ja, 

- al 
"#tudjuannja sudah agak tua, | 3 
ifdan tidak sesuai 

ini hanja 15 perusahaan, 

Kehutanan. 
Te iri Filipina masih me- 

Pe aanan. dalam bi- 
langan 43.000-090 acre (1 acre 
— 4047m2) Dari sudut ekono- 
mi nilai hutan inivsanget tinggi, 
karena memuat beragam- gam 

k tan dan se- kaJju untuk perabo an 2 

njan, rotan, palra-nipa dst. 

«Peternakan. 
Matjam Lou Filipina an- 

tara Jain adalah -ecarapau, (se- 

matjam korbawair), lembu, ku- 
da, -babi,: domba, kambing dan 
ajam itik, Jang sangat berguna 
adalah carabau'jg. untuk mem- 
badjak dan sebagai tenaga pena 
rik Sea emeni dimakan dan 

igemari, 

4 Upatjara pembukaan kursus 
kader perindustrian di labora- 
torium pertanian di Karang- 

anjar, Djakarta, beberapa ha- 
ri. jl. Pada' gambar: 21 orang 
pemuda pengikut kursus ber- 
gambar bersama wakil P.M. 
Prawoto jg: hadlir pada upa- 
tjara tadi. (Ipphos) 

  

      

      

berhubung 'de- 
perlengkapan , L. Laut Filipina 

akan ikan. Lebih daa 

“Ikan adalah makanan jang uta 
ma setelah nasi dim. pena 

pan anak negeri 
Ikan, Jlautnja-pun'penuh Bhian 

| mutiara disebelah kepulauan Su 
lu dan Dumaran.. Tersei rahlah 

   

sekarang kepada kegiatan dan 
keuletan bangsa Filipina utk. 
mempergunakan kekajaan alam 

dagangan utk. kemakmuran . 

utk. kemakmuran ummat se- 
“djagat pada. 'umumnja, Dim 
melakukan ini ia dapat mema- 
kai 3 sumber tenaga: 

-trie, 

electric. 

3. Tenaga diesel — Diesel. 
electric. 
Berhubung dengan diesel 

| Electric dan thermal electric . 
atau memakai kedua-duanja. 
(U.H.G). 

 Komplot Utk 

  

Atoom U.S.A. 
EMENTERIAN 

taan Mina js. men 

mentjuri rahasia? atom Ame- 
rika Serikat, Kementerian Ke: 
hakiman telah memberikan per 

| setudjuannja untuk memeriksa 

  
'apakah kawat? 'itu betul? te- 
|lah dikirim oleh kedutaan Ti- 
| ongkok, ataukah telah dipalsu- 
ikan. (UP). 5 

  

Lah Russia 
Tjari Perlindungan Di 

Djermen-Barat 

ia
 

Hi 

Ma BEKAS per- 
besar tinggi dari pa 

kan pendudukan Sovjet di Djer 
man baru? ini telah mentjar 
perlindungan politik di Djer. 
man Barat, demikian pengum 
an komissariat tinggi Ameri 
ka Serikat.di Bonn pada hari. 
men. Nama pembesar itu jala 

ky, seorang 
ningrad jang berusia 32 (3 

Komunike resmi mengata- 
kan, bahwa Volchansky ada 

lah seorang pegawai sipil So 

tjari perlindungan di Barar 

ini. Ditambahkannja, 

Volchansky telah mempersiap 

kan palariannja selama 2 bu- 
lan dan dengan bantuan rak- 
jar Djerman ia berhatsil men 
tjapai sektor2 Barat dari Ber 

kan2 Sovjet di Djerman. 

(Antara). 

2 

- Bowles: 

Kominis 

i D'UTABESAR AMERIN 
i Serikat untuk India h 
| Yi Senen menjatakan di Wash- 
Lington bahwa kelihatann Lana B2 Ia- 
dia tidak akan mendjadi 
nis, sekalipun usaha? dari pi- 
hak megara2 komunis 
menarik India ke-blok mereka, 

  
takan dalam interviu radio itu 

atas dasar2 demokrasi dan 

krasi. 

ang tethe- 'setjara d 

na telah turut serta dua kali 
lebih banjak pemilih dari-pa- 
da jang pernah dialami dalam 

| sedjarah pemilihan di Amerika   
Serikat”. Ce Ng 2 

  
  

  

     
   
   

    

Perikanan 3 
at Fa £ 
000 ma- « 

tjam ikan hidup didalamnja. ? 

  

nja guna perindustrian dan per 2 

1. Tenaga air. — Hydro eleta 3 

2. Tenaga uap — Therma : 

elestric kurang ekonomis maka 1 
'tinggallah djalam antara hydro . a

n 

tentang adanja Aa an 

lama beberapa tahun 4g achir 
bahwa 

lin, Ia telah dipekerdjakan 6 
bulan pada administrasi pasu | 

Si Tak Akaa Tip " 

Bowles selandjutnja menga- 1 Vi 

bahwa, rakjat India berdjalan 

mempraktekkan tjara2 demo- 
,India baru sadja me- 

njelesaikan Ma umum 1 

sar dalam safara" Sa ma- 

Xx £ 

   

  

rakjatnja dan djika mungkin ii 
   

     
   
   
   

    
   

  

   

       

      

   

   
   

    

  

    

  

   
    

     

   

    

     

      

  

. Tjuri Rahasia 1 

vjet jang terpenting, jang. men 

    

 



    

   

    
      

PENABISAN. 

| Kemis sore tg. 24 

tempel 27 akan dia. 

- bisan sdr. 

    
       

   

D, 
san dilakukan oleh 

    
KU NU HUI 26 TAHUN, 
Perkumpulan wanita Tiong 

hoa, Chung Hua Fu | Ju Hii di 
Tata ini, besok sore, tg. 17 
Jam 16 akan memperinga'i 

senap berdirinja 26 tahun dgn 

para 2 
akan diadakan di 
kumpulannja, di 
rat Tgr3 Aa 

| Akan diadakan djuga perlom 
baan mengisi tempat bunga de 
ngan kembang2 aseli perlom- 
baan 'sb terbuka 

       

    

untuk ang. 

1430 sampai 15.30 di binuat 

      tsb selwainja djam dia'ag kiri 
man2 akan dikembalikan. 

BERITA PENANGGALAN. 
Langganan di Purwokerto — Tg. 

7 Djumadilakir 1334 djatuh Masehi 
11 April 1916. . : 
Langganan di P.g. Tjomal. — Ha! 

ri kelahiran itu 11 Nopember 1896| 
Rebo Legi. 

| Langganan di Demak. — Tg. 23 
Oktober 1911 djatuh 29 Sawal tahun 
Wawu 1841. , 

Langganan di Magelang. — TYal. 
6 Djuni 1896 harinja Saptu pan 
24 Besar tahun Wawu 1825. 5 

Langganan No. 2813 di Semarang. 
— Tg. 17 Mei 1918 djatuh hari 
Djumaat Paing 5 Ruwah tahun Be 
1848. 

| Langganan di Salatiga. — I. Ta. 
2 | 29-8-1930 harinja Djumaat Wage: 

“MH. Tg. 2211-1931 Senen Wage: III. 
si Tg. 19-12-1933 Selasa Paing: IV. 

Tgi. 30-5-1936 Saptu Kliwon: V. 
Tgl. 2-11-1938 Rebo Legi: VI. Tgl. 
75-1941 Rebo Pon. 

— SEKITAR PANTJALOMBA IL 
Sebagai dikabarkan waktu 4chir? 

ini banjak orang mengatakan -bah- 
wa Pekan ' Pantjalomba II Seluruh 
Indonesia akan diadakan pada bu- 

| Ian Maret 1953 di Surabaja. Untuk 
menghindari kesalah-fahaman perlu 

22 didjelaskan bahwa mengenai berita 
tadi belum“ ada kepastian dan bu- 

.kan pengumuman resmi dari In- 
.speksi Pendidikan Djasmani. Dapat 
didjelaskan bahwa akan  diadakan- 

|. nja Pekan Pantjalomba itu di Sura- 
|“ baja adalah satu putusan dari kon- 

'perensi  Inspektur2 Pend. Djasmani 
“seluruh Indonesia 6 Djuli jl. Ada- 
pun tanggalnja jang tepat, masih di- 
tunggu penetapan dari Menteri PP 
ag Ka. 22 : 

  

   

  

    

  

   

    

     

      

    

    

     
    

   
   

. PEMBAGIAN TJENGKEH. 
Untuk pertama kali sedjak harga 

-tjengkeh membumbong tinggi, oleh 
“pemerintah daerah Pati telah dite- 
“rima sebanjak 18.525 ton tjeng- 
“keh untuk dibagi2kan pada perusa- 
haan2 kretek disana, baik jang ter- 
gabung dalam Perserikatan Perusa- 

| haan Rokok Kretek, maupun jang | 
—. tidak Tiap2 pengusaha akan men- 
“dapat 25 kg. dengan harga Rp.32, 

25 per kilo. 

— Di seluruh karesidenan Pati ter- 
0... dapat banjak perindustrian kretek 
». diantaranja 120 jang tergabung da- 
2. lam PPRK dan meliputi buruh Jk. 

Ha
 

1. 90.000 orang, tetapi kini hanja ae 
'tinggal 48 pabrik jang  bekerdja 
berhubung tingginja harga bahan 

2. tsb. dengan djumlah buruh Ik. 
ke 6000 orang. 1 

| MENTANG KETJELEKAAN 
f .. Mengenai ketjelakaan 
2 di dj. Demak, dimana 2 anak seko- 
1 ea lah ditabrak truck hingga tewas, se- 

£ landjutnja didapat keterangan, bhw 
: sopir dari truck tsb. dan seorang 

. pengawalnja setelah terdjadi ketjela- 

   

  

lalu-lintas 

kaan itu “telah dikerubuti oleh pen- 
duduk serta dipukuli. “Akibatnja 
“sang pengawal mendjadi pingsan dan 

    

    

     

(ira huurkoop dengan angsuran 

bahwa Suhardjo pegawai 
watan Penerangan katjamatan 

Kemis targgal 

diangkut ke Purusara, sedang siso- 
pir mendapat luka2 di kepalanja 

Ke bae pA, Tenan 
Mr. Muljatno diangkat 

Pig djadi Gurubesar. 

Kementerian P. P. dan K. 
umumkan, bahwa dengan surat 
putusan Presiden Republik In 
donesia No. 147 tahun 1952 te 

na |lah ditetapkan, bahwa” Mr. Mul 
a|jatno, Djaksa Agung Muda pa 

da Kedjaksaan Agung di Dja- 
bi-|karta diangkat sebagai Gurube 

sar dalam mata peladjaran Kri 
minologi dan Hukum '“Atjara 
Pidana pada Fakultet Hukum, 
Sosial dan Politik Utniversitet 

| INegeri Gadjah Mada di Jogja-I 
Ikarta. : 

Kesatuan batik Jogja tak 
| setudju. 

| Kesatuan Batik Jogja telah 
mengirim kawat kepaia Kemen 
terian Perekonomian jang me- 
njatakan ,,Kesatuan Batik Jog- 
ja setudju dengan perlindungan 
pemerintah terhadap politik in- 
dustrialisasi batik, tetapi tidak 
setudju bahwa import bahan2 
batik cabrics diserahkan hanja 
kepada BTC (Batik Trading gauta2nja, Penerimaan vaas-| cov) sadia Tata ag Au TEAS” 1 Coy) sadja, karena belum re- 

Yullingen tg. 17 dari djam 'presentatief buat perbatikan 2 
luruh Indonesia. Kesatuan Ba- 
tik Jogja. mengusulkan supaja 

| disusun satu convenant jg. ku 
. Iwat, terdiri dari importir? jang 

sanggup jang mempunjai bac- 
king perusahaan batik, hingga 
meliputi perbatikan seluruh In 
Gonesia”. Demikian kawat Ke- 
satuan Batik Jogja. 

SOLO. 

' Pembagian perumahan 
rakjat sehat di Bojolali. 

Oleh Pemerintah Kabupaten Bo- 
folali baru2 ini telah dilakukan 
pembagian Perumahan Rakjat Se- 
hat, dengan tjara diundi. Djumlah 
jang meminta seluruhnja ada 96 
orang, akan tetapi jang datang ha- 
dlir dan memenuhi sjarat2nja ada 
56 orang. 

9 Orang jang beruntung menda- 
patkam pembagian rumah itu, da- 

pat membeli rumah2 tersebut setja- 
tiap 

bulannja: Rp. 67,50 dalam tempo 24 

tahun, atau Rp. 92,50 ttap bulannja 
dalam tempo : 16 tahun. 

MAGELANG. 

Pegawei2 jg ditangkap. 
Dari Magelang dikabarkan, 

'Dja- 

Grabag, Magelang pada hari 
10 Djuli jang 

lalu telah ditangkap oleh” pihak 
polisi. Apa sebabnja 'ia ditang- 
kap pihak jang berwadjib be 
lum suka memberikan keterang 
an. 

Seperti telah diberitakan, be 
berapa waktu jang lalu  seo- 
rang mantri polisi dan dua 
orang pegawai Djawatan Pene- 
rangan 
kawedanan Grabag, 
tangkap pula dan mereka sam 

Ngablak, 
telah di- 

katjamatan 

pai sekarang ini masih dalam 
tahanan untuk menunggu pepe 
riksaan lebih landjut. 

KUDUS. 

Panitia pelantikan Bupati 
kepala daerah Kudus. 

Tgl. 11 Juli jbl. bertempat di 
| Pendopo kabupaten Kudus te'ah 
Gibentuk Panitya Pelantikan Bu | 
pati Kepala Daerah Kudus, pa- 
da besuk tgl. 28 Juli 1952 pe- 
lantikan akan dilakukan oleh 
Kepala Daerah Propinsi Dja- 
wa Tengah (Gupernur Budio- 
no) dan Residen Pati (Mangku- 
negoro) atas dirinja R.S. Rekso 
prodjo, ex Bupati Demak. 

Antara lain panitya berang- 
gauta H. Hardjowinoto (Patih 
Legito Armun (Kepala Pulisi 
Negara), Muzahid (Ketua DPR 
DS) Lukardono (Wedono) dll.- 

nja, 

    

Bahwa Djamu . Njonja 
neer lebih pa l 
dan lebih mania, 

    

  

   

  

    
    

   

buktikan dengan ja minum 
1 bungkus "9. Ne 

Djamu KUAT Lelaki | 
atau Djamu SEHAT Wanita. |/ 
Minum £I bungkus. ini malam, |( 
besok 'pagi sekudjur badan bra- |) 
sa lebih segar, lebih bersema- 
ngat, dan senang betul. 

B5 per ae imel "An 

  

   K DJAMU TJAP PORTRET 
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— Hari biasa 9—2 

 Bintangnja Radio2 telah datang! 

“Telefunken 
an n TYPE WK 652, WK 662, WK 882. 

— LAMPU? RESERVE SEDIA DENGEN HARGA MURAH! 

adio ,OMEGA” “rice 
— DJALAN MATARAM (KARANGTURI) No. 572 — SEMARANG 
Tn 2 5—8 — Saptu/Minggu 9—2 1 

Agan TA SEE AR ': 
ROKAN TR 

    

Lu « 

adio's 

  

1 

  AIR Na BU 

SNN Ka 

  

  Kdanas Na Tanu uu 
Toko Pedamaran, Agen Depok TEKAN 
36B, Mataram 414, 697, 210, 
942 Lemahgempal 52, Petekan 
35, Darat 33. Pontiol 88. Dj. De- | Sen. harga pantas. Djug 
mak 12. Labuan 14 

Mintalah daftar baru dengan 
tjuma2. : 

    

Ta 2 . 
  

  

Specialist untuk WASIR (Am-| Yan Pemb. Djururawar Nn. 
beien). ASTHMA, KEPUTIAN 
dan. lain-lain Penjakit. Obati 
WASIR dengan garantie sem- 
buh didalam 12 hari sampe run- 
tuk akar2nja. 

ZONDER OPERATIE 
Djam bitjara: pagi 9—12 

harapkan dgn hormat utk kami: 

     
Sore 5—7 

ha EA sa Pemeliharaan 
wa — kaki 

Mau beli lekas : Sebarlah kedalam kaus? 

  

    

  

1 MOBIL, KETJIL, 
Th. 1947/48. 

Keterangan tentang merk, su- 
dah berdjalan brapa Km. ke-| |. 
adaan ban2, harga dl. jang 
perlu pada: 

dan diantara djarikaki 

BEDAK 
“PUROL 
Dirumah obat &- Toko? 

   

   

   

   

a
g
a
m
a
 

  

  

  

untuk Rumah Tangga & Kantor | 
dapat dilever dari persediaan? | 

n. h' antas. Djuga djual: 

Toko DJOHAR| 
wet 60 - Semarang - Tel. 1943 

Da” 

LN SN hn 

Telah lahir dgn se'amat pada tgl. 
13-V1II-52 dj. 18.35 Anak kami jig|' 

TABIB keling 0 Di 

Seteran 109, Teip. 1123 —. SETYADI : 
Semarang. | Atas pertolongen Bidan Nj. S Boir| 

Mien, 
kami mengutjap diperbanjak terima 
kasih, pula pudji dan do'a dari se. | 
kalian Sdr2 Pembatja S.M. , kami 

Kel. Soedarsono, | 
Pit./D.A.A.D.IV. 

(oji. Merbabu 4/Semarang.) 

  

      Toko ,,0 EN“ 
Pasarbesar 33 — Solo. 

  

INNA LILLAHI WAINA ILAIHI RODJIUN 
Telah berpulang ke Rachmatullah akibat ketjelakaan 

kendaraan di Surabaja pada tg. 10 Djuli 1952 adik kami 
jang tertjinta: : #35 

SOEWANDI 
Anggota Angkatan Laut Surabaja. - 

3 Kepada Saudara2 kami mengutjapkan beribu2. terima 
. kasih atas segala bantuan moreel maupun materieel 
sampai pada makamnja. Semoga Tuhan Jang Maha Esa 
membalasnja. Da 

Jang berduka-tjita: 
SCEMARDJO. 

Kepala Sekolah Techniek Negeri Madiun. 

   SEE     

  

Pemberian tahu NN 5) 

“Dulu Toko ,,OENTOENG” — 

Sekarang Toko ,,BAHAGIA" 
Sedia onderdeel auto 

Dji. Seteran 85A SEMARANG. 
       

KUNDJUNGILAH! : — SOKONGLAH! 
: , 3 05. 

Fancy Fair S. R.U. 
. (Kung Li Shueh Hsiao) 

di G.R.LS. Bodjong 116, Semarang. 

1590 guna Rentjana Pendirian Gedung S.R.U. x 
254 guna ,,Korban Bahaja Kelaparan”. 
Tgl. 18—19 Djuli '52, djam 16.00—22.00. 
Tgl. 20 Pjuli 52, djam 09.00—14.00. 

SAKSIKANLAH: TARI-NJANJI murid2 S.R.U, Sajembara, 
Permainan2, Buffet ,,Ace”, dll.   
PARA PENGG 

Istimewa PAMERAN dan PENDJUALAN LUKISAN2 dari 
iPelukis2 Tn.2: KARTONO, AGOES DJAYA dan OTTO DJA- 
YA, jang memberi KESEMPATAN HARGA RENDAH-ISTI- 
MEWA. (Tudjuan: Menjebar Seni dalam masjarakat guna So- 
sial dan Kebudajaan). Satar : 

AR dan PENJINTA SENI-LUKIS, 

  

  

dan tangan kirinja putus. 

DITAHAN POLISI. 

Sinder djalan daerah oto- 
no9om kabupaten Kudus berna- 
ma R. menurut ,,Antara” pada 

tg. 12 jl. telah ditahan polisi 
atas tuduhar telah .mengguna- 
kan kekuasaannja jang menga- 

| Ya sedang “diusir. 
£ 

    

"X Pa Ra AP 

kibatken kerugian pada bebera | 
pa orang. Pur ikut ditahan sel 
orang pemilik toko dan 4 orang | 
lain lagi. Sementara itu perka 

02 | 
UL Ti |      PESAN 2 RoyRogers!! | 

    
PA.Recnauit's PapriK? 

DJANGAN LALUKAN KESEMPATAN ISTIMEWA INI!!! 

  

That: TiNTA- pan Kateng Nv. 

  

   
  

  

NY. Maskapai Assuransi. Indonesia 
(Insurance Society: ,,Indonesia” Ltd.) 

TJABANG SEMARANG. 
Membutuhkan dengan segera: Nan 

DJURU MENGETIK WANITA 
|. jang berpengalaman 

Sjarat2: Warga Negara Indonesia ' 
Tjukup pandai bahasa Belanda dan Inggeris 
Dapat menulis tjepat dihargai, tetapi tidak 
sangat perlu 
Gadjih memuaskan. 

Jang tidak berpengalaman ta' usah melamar 
Pelamaran setjara tertulis selengkap-lengkapnja 
uialamatkan DJATINGALEH 6, SEMARANG. - 

L-   
  

Sedia Tjukup: 
Auto-onderdelen 
Dodge Trk engine Assy 
Kurk as Dodge en Chev. Trk. 
Zonne-scherm, seat-covers d.LI. 

Toko ,SELECTA“ 
Bodjong 80 — Telp. 594 Semarang. 

  

  Goodyear's SUPER CUSHION 

adalah berkat besar lingkarnja serta sedikit 
tekanan hawanja, sebuah ban, jang dengan 
mudah sadja meluntjur diatas semua djalan2 

“jang tidak rata. 
Lain dari pada itu, menghilangkan pula 
getaran2, jang mendatar, hal mana daja- 
penarik dan daja-kemudi mobil Tuan tidak 
dikalahkan olehnja. 

| Vi Tekh banjak orang berkendaraan dengan memakai 
"ban Geoodyear daripada lain merek 

GOOD/YEAR 
Untuk SEMARANG: 

.TOKO EXCELSIOR, TOKO AMERICAN , 

    

TOKO SELECTA, TOKO KAUW dan 
semua IMPORTIR2 AUTOMORIEL. 
Selandjutnja Agen? diseluruh Indo- 

  

  

    

  

   

  

  
NG & DJOGJA 1 

1. Juwelier HOK SING, gn 
Bodjong 64, Semarang dan' 
Patjinan 30. Djogja. 

. Horlogerie ,,LIEM”, 
bodjong, Semarang. 
Graveer nama, grati 

w 

  

          

  

Ma BNNNNA aa Ba -4 Meng BA Far at ANE 2 na Lan, mam nahan aa AR Sa san Henna sa paman he 00 Manna Tang Mama Ya AMA 

  

Sudah Tiba 

. Gruno-Cycle Motor 
(Speda: bermotor) 

PETI 

  

Modelnja jang menarik hati, ditanggung 100”, memuasken 
Tua, muda, laki dan prampuan tentu seneng naek Gruno sebah- - 
motornja ditergah-tengah djalannja stabisl, buat GONTJE- 

NGAN tida mengganggu apa2. 
Aandrijving d/rante, pake koppeling, dan gastangan, 
1 P K VAP motor jang terkenal kuat. 
Ketjepetan 50—60 KM sedjamnja, 
Verschroomde velgen, ukuran band 26 X2 
Muka p/remtrommel, blakang torpedo 
Bagagedragernja jang istimewa.streamline 

Tuan bisa meliat barangnja, die Seteran 82 dan die Depok 40 A: 
Persediaan terbates, djaga djangan keabisan. 

Soleg Agency untuk DJAWA TENGAH: 2 

a..,Sien An Hoo 
—. SEMARANG SETERAN 82 

Dealer : Cycle Motor Agencies TX. 

“— BEGONIA : 
Depok 40 A — TELF 194 — SEMARANG 

K
A
K
A
K
 
K
K
 

  

    

  

LL aa ag 

ASPIRIN 
harus ada dalam 

. : Peras BNN eat EN 4 

  

      

    

  
    

—— CITY CONCERN CINEMAS ——— 
LUX 5.—7:—9.— Ini Malam Penghabisan fu. 17 tahun) 
Donald Houston Bonar Colleano Patula Clark 
Natasha Parry Im ance aa I Ii" 
Diana Dors yg 

Kay Hammond — John Ciements Besok Malam: 

»CALL OF THE BLOOD" premiere 

Grand 5.-7.-9.- Ini Malam D. MB. fu. 17 tahun) 
Sofia — R. Bodang — M. Mochtar 

»,Bermata Pengantin“ 
INDRA 5.-7.-9.- Berhubung Succes besar diperpandjang- 

kan Ini Malam penghabisan 

s NASIB 

  

  

  

D. Harris 
P. Ramlee 
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. king M” tak seni 

Good LLCK, BEN! 
: Sa aan aa 1g 

Y Rocers ROcki! - 
f Fores DON'T LIKE HOMBRES |) ROCKIN'M RiPER 
WHO CALL US RUSTLERS! 

  

   SORRY, MS , 
MECLURE ,BuT BS 
L Dip SEE A 

   

PRIVING DANIELS/ 
DIAMOND D Cows 
OUT OF THIS”. 

1 BAGI / 

   

— Selamat djalan, Hetty. Sampai ketemu, Daniels! 
— Selamat, Ben, Katakan kepada temanmu Roy Rogers, orang2 ,Roc- 

mang pada mereka ja ng menjebut kami ,pentjuwi ternak”! 
 — Maaf, nond Hetty, Tetapi sesu ngguhnja memang aku telah melihat 

| seseorang dengan bettandakan ,,Roc king M” menggiring lembu? Daniels 
dari Diamond D" keluar dari lem bah disini. 

   
    

    
   

      

    
    

     

    

    

  

    
    

     
   

   

Gece THEN 
FIRE TO see 
SHE DOEEN'T 

JUST SHOW - YOU'RE MISTAKEN, 
ME WHAT TO | ROY/ HETTY6 DAD, 

YANCY MECLURE, 
I5 A CROTCHETY | 

Ph oLo RanNckerR, / 
BUT HONEST / 

OKAT, BEN 
Ban PN 

     

   

    

  
— Salah pendapatmu, Roy, Ajah 

Hetty ialah seorang pemegang ngelilingi 
.ranch jalg tua, 
djur!! 

su OKE, Bei, 
besar 

tetapi aku tahu 
dan jakim apa jang telah kulihat mesti kuperbuat dan akan kuturut!! 
sendiri! Sekarang apa jang harus 
kita perbuat dengan api kebakaran 
hutan jang hampir padam ini? 

  

    
     

— Mengambil dja'an berputar me- 
api untuk melihat dan 

Tetapi dia diju mendjaga agar tidak lagi mendjadi 

— Tundjukkan padaku apa jatig 

nesia, 

  

  

LOTERIJ UANG Rp16., Y, Rp.9. 
4 Rp. 5— LOTERIJ BARANG 

" DJOGJA Rp 9— TMekl. & poro 
VRIJ. BUAH DADA LEMBEK?? BUS 
TERIN PILL. dapat bikin kentjeng 
dan moliok Rp20. 3 ds. Rp37. 
RENA PILL. dalang bulan tdak bs 
res Rp. 58— SURINE langg. baik 
kentjilig gwa, njereiwit, nier.sieen 
Rp. 20— 3 ds. Rp, 57— SAKIT 
KENTJING?? Darah fianah kenjijing 

:| sedikit perih, dan sakit  URUNOL 
| rangg, dapat tulung Rp. 19— besar 

Rp. 20— DARAH KOTOR?? Bisul 
Yuka gatel dll. CERENOL dapat bi 
kin baik Rp, 12— besar Rp. 20.— 
ZALF Rp. 8— BATUK KERAS?? 
VOCANOL tafigg. 'bisa lekas bikin 
ba'k Rp.12.— besar Rp. 20— OBAT 
KOEKOEL BESAR BRONTOK besar 
Rp. 20.— ZALF Rp. 3— VITANOL 
PILLEN Rp, 12. — besar Rp. 20— 
badan lemah dingin, lekas  tjapee. 
(sexule zwakte) tulang? sakit ping 
gang pegel. : 

tis. : 
THIO GIOK GIEM 

Gang Tengah 22 — Semarang,   
  

. (Ongkos kirim Rp. 2.— Prijse. gal 

  

  

Besok malam: 445-645-845 Bacian ke Il (TAMAT) 

.New Adventuses Of Tarzan" 
  

  

  

Royal 5.15-7.15-9.15 lpi Maiam D.M.6. fu.13tah) $ 
BAGIA SJ Ke n FE A M A “ 2 

“AHERMAN ani 3 
Ini Malam Premiere '! . : BRIX New Adventures of Tarzan : 

Rox” 5.-7-9.- (17 tabu! Roxy 7.00 9... Ioi Mialam Premiere (u. 13 tahun) 
Loretta Young — Kob. Cummings 

»THE ACCUSEb- 
Bagaimana perasahan engkau di'ka 

pada suatu waktu dalam keadaan 
Dgindur, tau? terdjadi dgn. sung 
guh2? Kau bukan mimpi, tetapi 
njjata membunuh satu lelaki. Detec- 
tive thrifer penuh kegemparan, Apa- 

kah itu utk membela diri atau fa 
membunuh? 

Djagalan 645-845 (17 th.) 

Metropole 5.-7.-9.. 
Clavton Moore — Roy Barcroft 

     
  

  
Tinggal jini & Besok | 

ti, Malam Pengabisan : 

ORIOMN 5.-7.-9.- (17 tab.) 
Anne Baxter — Dana Andrews 

| Walter Huston — Parley Granger 

»THE NORTH STAR”: 

Akan datang : M-G-M re-presents 
Clark Gable — Jeanette Mac Donald 

«SAN FRANCISCO" | 

    
    

Ka Biasa Iis AN PEBA Tabanan ae 3 mo NG 

Film INDIA jang terbesar dengan teks INDONESIA 
2 »Chandra Lekha" 

Ta AN mL UAS ang 

SOLO. Mulai tg. 15 s/d 18 

IRENE he Mudlark DUNE 
Djan “R30 me Ta. 1 Oo na » 

Premierenja film tsb ada di dalam ISTANA & 
« Radja Inggeris 

  

    

   

  

tama 
  

Untuk memelihara kebruntungan rumah tangga Tuan, $ berilah pada tiap2 Hari Tahun Njonjah atau anak2 Tuan, ($ 
suatu Tanda Mata jang berharga, 

sumbangan di segala ke- 
Djuga sedia Arlodji2 

ke 
Kami sedia Perhiasan? untuk 
perluan, dengan harga pantas. 
dengan merk2 jang terkenal dan model 

SILAHKAN DATANG LIHAT - 

TOKO 

  

    Telp. 336 
KRANGGAN — WETAN 2? SEMARANG 

Druik VII No, 684/III/A/118 Pa 

   


