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djawab.. 
Pertama, oleh karena tidak 

tjukupnja da 
penvalaman dalam menjusun 
negara kita, kini tampak kele- 
suan rakjat jang menjebabkan 
»apatis” dan ,,masabodo”. 

Kedua, karena - kekurangan 
kemampuan dan kekuatan eko- 
nomi dan politik serta kehidu- 
pan sehari-hari, tidak timbul 
kekuatan 
ekonomi jahg sempurna. 

Ketiga, usaha mengembang- 
kan diiwa rakjat hingga meng- 
hasilkan tjita2 jang diidam- 
idamkan, : 

  

MR. SUDJARWO PENGGANTI 
MUKARTO DLM DELEGASI 
INDONESIA Di P.B.B.? 

mas-kemas akan pulang ke Dja 
karta untuk sebulan atala lebin. 
Demikian wartawan ,, Antara” 

djarwo ke Djakarta adalah 

  

. pengetahuan dan 

untuk penjusunan | 

    
   

  

     pak sedang berpidato   | 19 Djuli jl. di Surabaja telah dilangsungkan upatjara penjerahan 
Perguruan Tinggi Ilmu Huk um: dari Jajasan Perguruan 
kepada Universiteit Gadjah Mada. Pada gambar: Menteri PP 
dan K Dr. Bahder Djohan jang hadlir pada penjerahan itu tam- 
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Tjampur 

Dalam Coup. Militer: Di' Mesir— Djen- 
'deral Nadjib Hanja” Membatasi Inter: | 

H 

ma 

  
digdo, pembesar kedua pada De 
legasi Indonesia utk Perserikai 
an Bangsa? di New York. 

H.A. SALIM KE BIRMA. 
Dari kedutaan-besar Birma 

di Djakarta diterima kabar, 
bahwa penasehat kementerian 

luar negeri hadji Agus Salim, 
t: jang namanja disebut sebagai 

utusan . pemerintah Indonesia 

pada konperensi para perdana- 
menteri negara2 Islam di Kara- 

chi, dalam perdjalannj, pulang 
dari Karachi akan mengadakan 
kundjungan ke Rangoon atas 
undangan pemerintah Birma. 

100 PELADJAR BUAT SEKO- 

Dari ka'angan Kementerian 
Pertahanan “Antara” mendapat 
kabar bahwa mulai tanggal 21 
Djul: 1952 oleh Kementerian 
tsb telah ditetapkan 100 ang- 
gauta dan pegawai Angkatan 
Darat mendjadi p€adjar Seko- 
lah Hukum Militer utk tahun 
peladjaran 1952/1954. Sekolah 
Militer Hukum inj akan dibuka 
resmi dj Djakrta pada tangga! 
20 Agustus 1952. Peladjar2 ba 
njaknja terdirj dari perwira2 
pertama,” 

Dim Peri 
djara Pati— 

  

“ menjatakan, 

1Orang Tewas 
Peristiwa ,,Pemberontakan” Pen- 

28Orang Belum Ketangkap 

Kementerian Luar Nerori, 2 | Siap Akan Digunakan 
belum ia memangkh djabetan| ' Oleh Armada USA | 

Dea Ke Tenant MeNaAn TAN AGA TE 
(Nadjib Pasha sebagai penggan 

vensi Dim Sosi2 Militer Sadia- | 
Tjampur Tangan Inggeris Akan Disambut | 

.Dgn Kekerasan. TAG 
AFIZ AFIFI PASHA, kepala kabinet Radja Mesir, ma- ' 
lam Kemis mengumumkan di Iskandarijah, bahwa tja- | tentara, 

lon perdana menteri Aly Maher Pasha akan membentuk kabi- | 
netnja dengan persetudjuan Djenderal Muhammad Nadjib Pa- suapan teah membantu keka 
sha, jang telah diangkat mendjadi panglimabesar angkatan pe- lahan jang kami derita di Pa- 
rang Mesir, Kata Afifi Pasha, dalam krisis 

' Mesir itu tidak terdjadi insiden? jang be 
| pula tjampur-tangan luar negeri. 

jang kini dialami | 

Radja Farouk malam . Kemis 
telah menandatangani dekrit, 
dalam mang ia menerima baik ' 
permintaan Djenderal Muham- ' 
mad Haidar Pasha supaja me- 

komando sebagai 

| pangiimabesar angkatan pe- 
rang Mesir, dan Teen 

sAKSAMANA FECHTE- | tinja. 
| LER, kepala operasi 
.angkaan laut Amerika Serikat 
menjatakan pada hari Rebo, 
bahwa kesafuan?2 argkatan laut 
Amerika jang mengadakan ops 
rasi diperairan Korea telah siap 
jundik mempergunakan bom? 
atom ,,taktis” apabila keputas- 
an untuk bertindak demikian 
diambil. Dikatakan, bahwa bom 
.bom atom ketjil itu kini belum 
'ada difangan pihak angkatan 
laut tersebut. Fechteler dalam 

“pada itu memberikan isjarat, 
bahwa bom? tersebut dapat se 
gera diperoleh. 

| 

Fechteler pada malam 
Djum'at berangkat ke Guam 
Dntuk kemudian melandjutkan 
perdjalanannja kembali ks 
Washington. Severti diketahui, 
ia kini sedang mengadakan 
perdjalanan Si Timur 
untuk memeriksa  instalasi2 
anekatan laut. (Ketika ditanja 
tentang kesan2nja Fechteler 

bahwa " zsrmada 
Pasifik pada umumnja dalam 
keadaan baik, meskipun ia se- 
rirc mensrima laporan, bahwa 
armads tersebut masih memer: 
lukan perlengkapan2 lebih lan- 
d:ut,. (Antara). 

aa 

00. (Oleh wartawan kita). 

   
    

&  ENJAMBUNG 

    

      

        

  

Dalam pada itu, menurut. kete 
ngan2 jang didapat wartawan 
di Kudus, dari pelbagai kala 
pemerintahan, terutama dari 
jang bertugas mendjaga keamanan, 
mengenai terdjadi peristiwa ,,pembe 
rontakar”" dalam pendjara Pati tadi, 
diterangkan dengan tegas sekali. bah 
wa benar hari Rebo sore tadi mula 
mula jang berhasil meloloskan diri 
dari pendjara dengan berpakaian pre 
mar: ada 300 orang. Tapi sementara 
itu, pada malam itu djuga, 272 
orang dari 300 orang pelarian tadi, | 
diantaranja terdapat 4 orang pemim | 
pinnja, telah menjerahkan diri kem 
bali kepada fihak berwadjib di Pati. 
Hingga ditulisnja 
10.30 pagi hari Djumaat ini. . 28 
orang pelarian lainnja belum djuga 
ketangkap. Penjerahan kembali ini 
disertai diuga dengan pengembalian 
sendjata2 jang tadinja mereka bawa 

lari. Ca un la 
Sementarg, itu d'dapat kabar 

lebih diauh, balwa 4 orang 

    

  

   
Ten 

'fihak2 | Ka mengadakan gerakan : 

ini, ialah karena mereka mera 

berita ini djam 

BERIYA kita kemaren, tentang terdjadi- 
dalam rumah pendjara Pati pada 

lula, lebih djauh dari fihak kepala 
kabar, bahwa sore ita jg berhasil 

1g, Sedang sendjata jg mereka ba- 
n dan dua pistol. Selandjutnja 
tadi, hanja 18 orang dari 30 

t ditangkap kembali. 
i itu semuanja adalah bekas 
ggauta 'A.P. jang karena 
osuatu kesalahan kini mendja- 

lani hukuman. Sebab2 mereka 

  

sa kurang puas terhadap putu 
san jg teah didjatuhkan aras 
dir! mereka. Kabarnj, dianta- 
ra Mereka telah ada mengadju 
kan surat permohonan ,,gra- 

pi hngga terdjadinja peristi- 
| wa tersebut, belum didgpat ke 
tegasan tentang surat permo- 

honannja tadi, Kini 4 orang pe 
mimpin .ni sudah dipindahkan 
'tempatnja, tak dikumpulkan 
lagi dengan lan2 tahanan, Be- 
rita inter'okaal “terachir dar. 

mengikuti dengan seksamy, per 
istiwa ini mengabarkan. bhw. 
dalam keributan2 terdjad nja 
“pemberontakan” ini, 1 orang   

jang memimpin aksi melarikan pelarian telah tertembak mati. 

Radja Farouk minta supaja 
Nadjib Hilaly Pasha sementa- 
Ya inj tetap mengendalikan uru 
san2 negara, sementara me- 
nantikan terbentuknj, kabinet 
Maher Pasha. Seperti te'ah di- 
wartakan, PM Hilaly Pasha me 
ngadjukan permintaan perleta- 
kan sendjata, sesudah Djende- 
ral Muh. Nadjip Pasha mere- 
but kekuasaan, 

Nahas Pasha & Siradjud 
: din di Eropa. 

Berita AFP dari Djenewa me   
jha menteri dan pemimpin Par- 

pasha hari Rebo telan tiba di 

Diauh: 

Idari 

ngatakan, bahwa bekas perda-   
tai Wafd Mesir Mustafa Nahas 

Djenewa, tetapi is tak hendak j 
memberikan komentar menge- 
naj perihal perebutan kekua- 
saan jang terdjadi di Mesir 
hari Rebo jl, oleh Djenderal 
Muh. Nadjib Pasha. 

Didapat keterangan bahwa 
maksud kedatangan Nahag Pa- 
sha dj Djenewa adalah 'untuk 

kit mata. Djuga sek. djen. 
Partai Wafd, Fwad Siradjud- 
din Pasha, hari Rebo tiba di 
Eropa, Ia datang dengan kapal 

Iskandariyah di Genoa 
(Genua) dan djuga dia tak hen 
dak ber: komentar periha! ke- 
djadian2 dinegerinja. Maksud 
Siradjuddin Pasha adalah un- 
tuk mengaso di Portofino dan 
Stresa, Italia Utara. | 

$ 

Komentar kalangan2 | 
Inggris. 

Sementarg itu diwartakan 
dari London pada malam Ke- 
mis bahwa kalangan2 jang me 
ngetahuj diibukota Inggris se- 
djak dahulu — dan sekarang- 
pun m3sih — menganggap A'y 
Maher Pasha sebagai ,,orang 
Radja Farouk”, Bahwa Djen- 
deral Muhammad Nadjib Pa- 
sha, jang kini sudah diakui   

'tie” atas putusan hakim, teta- ' 

wartawan “Suara Merdeka” jg . 

oleh tentara Mesir sebagai pe- 
.mimpinnja bersikap tjondong 
kepada Maher Pasha, menim- 
bulkan dugaan bahwa Nadjib 
Pasha ingin membatasi inter- 

” AUM. DEMONSTRAN 
“ komun s Iran pada hari 

Kemis telah memukuli seorang | 

opsir angkatan darat Amerika 
dan melemparkan batu2 kearah 

sebuah kantor bantuan ekono- 
mi Amerika, sewaktu perasa- 

an ant' Amerika sedang 'me-' 

muntjak diseluruh Iran. Duta 
besar Amerika Loy Henderson 

segera teah memerintahkan 
supaja semua kantor baniuan 
»Pasal 4' Amerika diseluruh 

    

sabotase atay 

berobat karena menderita” sa- - 

hari Buruh, hari Ibu 

  

Akan Bersit 
kan Korupsi | 

— Maksud Coup Djen- 
. deral Nadjib 

D TAAN jang dikeluarkan 
Moh. Nadjib diumumkan sebar ' 
gai berikut: Korupsi jang kian: 
mendjadi-djadi disegala bagian 
alat? pemerintahan melumpuh- ! 
(kan stabiliteit negara dan mes | 
njebabkan kekalsfhan jang kita 
alami di Palestina. Mesir kini 
menghadapi keadaan jg paling 
kritik dalam sedjarahnja berha 1 
bang dengan korupsi? besar 
dan keadaan pemerintahan jg 
tidak stabil dan kenjataan? ini 
lah jang telah membawa penga 
ruh jang sangat besar dalam 

lestina. Sesudah mengalami ke 
rbahaja dan tidak ada | kalahan tersebut maka penghia ' 

Nat2 negara telah: menjelengga ! Berita UP dari Iskandariyah | rakan suatu komplot melawan ' 
& 2 | seierusnjg mengatakan, bahwa 

Bom Atom 
Taktis.. | letakkan 

tentara, Sekarang kami sudah 
, membebaskan diri darj anasir?2 
litu dan kewadjiban2 ketentara 
fan2 telah diserahkan kepada ' 
orang2 jang ketjakapan watak 
dan tjintanj, kepada tanah-air 
tjukup dipertjajai. 

Kepada segenap rakjay Mesir 
saja serukan supaja mendjauh 
kan diri dari setiap perbuatan 

kekerasan, kare 
na perbuatan? serupa itu tidak 

nja akan diberikan hukuman2 
berat. Mereka jang melakukan 
pelanggaran2 jtu segera akan 
ditembak matj karena menghi- 
anat.” (Reuter). 

  

vensi sampai soal2 staf tentara 
sadja dan tak hendak menggon 
tjangkan kedudukan Radja 
Mesir atau privilege2 kaum har 
tawan. 

Menurut keterangan ka'a- 

ngan2 tersebut diatas tadi, pe- 
merintah Inggris tidak akan 
mendjalankan sesuaty tinda- 
kan untuk mempertahankan 

' kedudukan Radja Farouk di- 
atas singgasana Mesir. 

Kata kalangan tadi, kemung- 

kinan bahwa keadaan politik 
di Kairo mendjadi stabil ,kan 
lebih besar lagi apabila 2 
orang menteri dari kabinet Hi- 
laly — jang telah dibubarkan 
— akan ditempatkan dalam ka 
binet Maher Pasha, Kedua men 

Ma- Mortada ai 
rarihi (menters dalam negeri 

kabinet Hilaly) dan Zaki Abdul 
Mo'aal (m. keuangan). 

Ka'angan Inggris tadi me- 
ngatakan, bahwa Aly Maher 
Pasha. jang kini djadi anggota 
Partai Merdeka (Independent 
Party) itu sesudah keluar dari 

Partai Wafd, adalah seorang 
nasionalis tilen dan ,,djauh 
darj pada pro-Inggris”. Ia ter- 
masuk go'ongan kaum harta- 

wan, (Antara). 

Tjampur tangan Ing- 
geris akan disambut 

dgn kekerasan. 
Seorang opsir Mesir jg meng- 

alnbil bagian dalam coup di 
Kairo hari Rebo telah menga- 
Gjukan permintaan kepada ke- 
dutaan Amerika di Kairo supa 
ja memberi tahu kepada Irgge 
ris, bahwa setiap pertjampur- 
an tangan Inggeris dalam per- 
'golakan di Kairo akan disambut 
dengan kekerasan, demikian di 
umumkan oleh kementerian 
Jaar negeri di Washington. 

Iran di tutup, dan supaja se- 
mua warga-negara Amerka, di 
negeri itu tetap tinggal di ru- 
Mah uhtuk mendjaga keselama 
tan mereka sendiri, 
Adapun alasan2 sent men an 

ti-Amerika ia ah tuduhan2 dari 
para pemimpin komuns dan 
Front Nasional Iran bahwa A- 
merika telah membantu bekas 
perdana menteri Ghavam Sul- 
taneh, dan bahw, para hakim 
Amer:ka telah menentang Iran 

Pom, & Kebuge 

dala aasch 4 

bank 

  

maa at 

  

   

    

Bung K ! 
ALAM PIDATONJA jang lebih satu djam 

! lamanja dimuka pevuda2 dan pemudi2 di- 
| pendopo Bali-Hotel, Pre-siden Sukarno mengan- 

djurkan supaja seluruh bangsa Indonesia mera- 
jakan 17 Agustus sebagai satu bangsa dan tidak ter- 
petjah2 mengingat sifat I i 
sional dan bukan seperti    

1 : lan sebagainja jang masing2 
| bersifat untuk satu golongan. ih sasa 

25
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     1 

pada hari Rebo oleh. djenderal /d 

Orang2 jang mendapat uang f 

   
   

    

     

hari Angkatan Perang, 

— Tahun Ke VII — No. 131 
memakan ema 

i itu sebagai hari Na- | | 

Penjelenggara: Hetami, 
Alamat: 
Tiip. Redaksi: 1228 Smg     Tilp. Administrasi - 

k | Takti 

  

  

'Truman Sam- 
“but!/Acheson   

  
“2 

Tidak diterangkan oleh Pres. 
#Sukarno, tetapi diduga bahwa 

in adalah berhu- 
bung dengan kenjataan adanja 
anitya 17 Agustus termasuk 

jandjuran 

IPKI jg memi:ih program nasio ! 
nal dar! Dewantara Cs sebagai 

|. Iprogram gerakan 17 Agustus | 
ALAM SUATU PERNJA nanti dan golongan lain jg di: 

pimpin oleh Masjumi jg menga ' 
Gjak membentuk panityg ter- 
sendiri dengan golongan2 non- 
komunis dengan program lain 
karena program nasional De- 

   

   

    

'wantara cs. dianggap terlalu 
merah. Diduga andjuran Presi 
'den in! akan mendjadi dasar 
Be oatjari djalan tengah untuk 
'menghindarkan perpefjahan se 
kitar hari peringatar 

"didengarkan djuga oleh Pres. 
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, mengupas perdjuangan bang- 
sa2 Asig mengandjurkan supa 

ija bangsa Indonesi, tetap men 
i djadi bangsa Indonesia dan se- 
i kalipun telah tiga abad terdja 

:djah djangan kehilangan ro- 
iman djiwa sendiri, djangan 
 mengopy  Amerka, djangan 
| mengopy Rusia atau mengopy 
bangsa apa sadja. 3 

| Dikatakannja bahwa roman 
| djiwa bangsa Amerika ialah 
| senang berkuasa, roman djiwa 
(India tjinta agama dan filsa- 
| fah roman bangss Italia tjin- 
' ta seni dan ada bangsa lain la 
"gi jg tjinta tjinta dan usaha- 
| nja tidak lain hanja money-ma- 
kng. Seperti dulu djiwa bang- 

sa Indonesia haruslah tjinta 
tanah-air, 

Meskipun berlainan, te- 
tap perlu bersatu me 

nentang pendjadjahan, 
Pres, @uirino dalam pdato- 

nja mengatakan bahwa sekali- 
pun sifat bangsa Pilpina dan 
sifa bangsa Indonesia ber'ai- 
nan dan herlanan pula dalam 
tjara meniesuagikan diri, tapi 
tetap bangsa Asia dan perlu 

| kedua bangsa itu dan bangsa2 
| Asia Jainnja bersatu utk menen 
: tang tiap2 usaha pendjadja- 
han, Ia kagum me ihat senti- 
men naSional bangsa Indonesa 
tetapi jg diperlukannj, disini 
lalah elemen persatuan. Ba- 
njak jg Ia lihat disni jg bisa 

idi bawanja pu'ang sebagai | Menurut perkiraan Lovett, 
loleh2 bagi bangsanja. Dalam |Kerugian - produksi ini akan 
: Bt g an Mena Jaba dg Pkata berdjumlah antara $ 2.500.000. 

'gumkan tetap aslinja bangsa 
: Indonesia. Lebih banjak bang- 
sa jg telah mendjadjah bang- 
$a Pi'ipina, katanja lebih ba- 
njak pula adat kebudajaan jg 
berpengaruh atasnja. Pada 
achir pidatonja @uirno memu 
dji sifat gotong-rojong bangsa 
Indonesia, 

Atas inis'atif PPPTI (panitia per- 
hubungan persahabatan Tiongkok 
Indonesia) telah dibentuk federasi 
baru dari perkumpulan2 T'onghoa 
di Surabaja, iang dimaksud  seba- 
gai lawan dari Chung Hua Tsung 
Hui. Dalam federasi baru 'ni. lang 
bernama Chung Hua Chin Tuan 
Lien He Hui, sementara itu telah 
bergabung 'beberapa perkumpulan 
Tionghoa. Dalam wakju jang sng 
kat PPPTI akam dibubarkan. 

ketiky mereka ikut mengadili 
sengketa minjak antars, Iran 
dan Inggr's da am Mahkamah 
Internas onal baru2 ini, 

Opsir Amerika jg dipukuli 
oleh kaum demonstran di Tehe 
ran itu 'alah Seorang anggota 
missi militer Amerik, jg mem- 

bantu meath pasukan2 angka 
tan darat Iran, Gn 

Dikota Isfahan jg letaknja 

  
Kembali dari satu.kundjungan routine ke Amerika Selatan dan 
Eropa baru2 ini, menteri luar negeri LISA, Dean Acheson beserta 
isterinja disambut oleh Presi den Truman sendiri di lapangan ter- 
bang National Airport, Was hington. Mengenai kundjungannja ke 
Brazilia, Acheson mengatakan sambil lalu, bahwa dalam sedjarah 
belum pernah hubungan dgn Brazilia begitu baik seperti pada de- 

  

Mengha 

: prokla- | 
imasi itu. Dalam pidatonja jg ' 

-di-selaiu berhubungan dengan 

    wasa ini.   
  

Ransum 

Tak Ada Negara Musuh Jg 

dustri badja Amerika 

»Tak ada negara musuh jg. 
dapat menimbulkan kerugian 
sematjam 'ini” kata Lovett, 
sini adalah suatu bentjana”, 

|. Sementara itu pemimpin 6 
kongsi badja besar berunding 
di New York, untuk mentjari 
djalan2 baru guns menjelesai- 

.kan wakkout. Didapat ketera- | 

.ngan, bahwa pihak kongsi2 ta- 

  
$ 

John Steelman, pemangky dja- ' 
batan kepala mobilisasi perta- 

yhanan. Hingga kinj Steelman 
. gagal usahanja supaja madji- 
!kan2 tadi mengadakan perun- 
|dingan langsung dengan gabu- 
(ngan serekatburuh badja jang 
dipimpin oleh Philip Murray. 

Pabrik peluru arti- 
leri ditutup. 

Perlu disebut disini, bahwa 
pabrik pembuat peluru artileri 
kepunjaan angkatan darat jg 
terbesar, jaitu di Saint Louis, 

| terpaksa ditutup karena keku- 
:rangan baklja. Dan inilah jang 
imendjadi salah sala sebab me- 
ngapa Lovett mengutjapkan 
kata? tersebut diatas tadi 

Kerugian lebih dari 
$ 2.500.000.000. 

  

  
   

  

Kata Lovett, ketika bulan 
Djuni Program Pertahanin 
menerima badja 80.600 ton 
dari nabrik2 jang tidak magok 
dan ' berhas:!I “ memindahkan 
125.000 ton dari —”brik2 jang 
“mogok. Kebutuhan . normusi 
akan badja, untuk 
pertahanan, Gap2 bu 
antara 850.609 samp 
ton tiap2 bulan. Lov 
Guga, bahwa pemerintah 
(mengalami kekurangan 
20 dan 3904 dari alat? 
ta. dah amunisi 

ren     
     

   
: sendja- 
jang mennrut 

perkiraan akan dihasilkan 
dalam tahun kalender. seka- 
rang ini. 

000 dan $ 5.000.600.000: 
Dikatakannja bahwa sebagai 

akibat dari pemogokan ini, a.l. 
pembuatan “esawat2 pemburu 
djet F-86 ,,Sabre”, F-84 'Thun- 
derjet” dan pesawat pembom 
sedang B-47 mengalami kesuli- 
tan2. 

Sementara itu diwartakan 
bahwa Presiden ruman har 
Kemis pagi kemaren berunding 
dengan Philip Muray, Pres der 
CIO, dan Benjamin Fajrless, 
Presiden ,,United Steel Corp- 
ration”. k 

  

— Madjelis rendah Jamaica 
hari Selasa dengan suara bulat 

Serikat, 

  menjetudjui mosj jang mengan 
djurkan supaja diberi pemerin 
tahan sendiri bagi Jamaica, 

  
Rasa Anti-Amerika Memunftjak Di 

heran kaum demonstran telah 

| me'empari batu2 dan meme- 
. tjah djendelag dari kantor ban 
| tuan ekonom: Amerika, sebe- 
lum mereka dapat dibubarkan 
oleh polisi. Undang? keadaan 
bahaja segera diumumkan di 
kota tsb, 

: | 
| Sementara :tu, Senat Iran da ' 
|lam sidangnja pada ma'am Ke ' 

| mis kemaren telah menjetudjui 

Amunisi: 
Akan Dilakukan Di Korea Atibat 

Pemogokan Badja 
Dapat Timbulkan Keru- 

gian Sematjam Ini: Kata Lovett, 
Bae 'TRUMAN hari Rebo jl. 

bertjampur-tangan dalam urusan pemogokan pada in- 
sesudah menteri pertaha 

nan Robert Lovett mengemukakan bahwa adanja 
ibu mungkin akan berakibatkan diadakaunja ransum amunisi 
di Korea. Dalam konperensi pers pada hari Rebo Lovett a.l. 
mengatakan, bahwa pemogokan pada industri badja jang hing- 
ga kini sudah berlangsung selama 52 hari itu, mempunjai aki- | 
bat-akibat jg. mellampuhkan pada indistri pertahanan. 

setjara pribadi 

»walkout” 

  

Minjak In- 
donesia 

Djepang Mau Membeli 
Sebarga 10 Djuta Tiap 
2? Tahunpja 

  

an e 

pena gang” antara 
elegasi agangan 

Djepang dan Tsuna Ti Djan 
karta mengenai soal pembelian 
minjak oleh Djepang seharga 
10 djuta dollar tiap tahun kini 
sedang mendapatkan kemadjuan 
kemadjuannja, demikian dika- 
barkan harian keuangan ,,Ni- 
hon Keiza” jg terbit di Tokyo 
menurut U.P. hari kemaren. 

Surat kabar tsb mengatakan, 
bahwa menurut laporan delega 

si Djepang d: Djakarta jg di 
sampaikan kepads Kementer.- 
an Perdagangan Internasional 
dan Industri di Tokyo import 
minjak jang diusulkannja ia 
lah berdasarkan open ac- 
count” jang “diselenggara 
kan oleh kedua negeri jg ber- 
sangkutan. Djumlah mnjak jg 

tersangkut itu meliputi satu 
djuta kilo iter sebahunnja. Da 
lam perund ngan2 tsb Djepang 

berpegang pada harga $ 2,53 
tiap barrel c.if., jg djauh di 
bawah import sekarang sebe- 
sar $ 3,40 untuk minjak men- 
tah Indones'a, 

    

      

Purwodinatan Baraf II — 20 Sen marang. 
tilp. ramah 1793 Semarang. 

: Ekspedisi 2087 Semarang. PEN Harga Lengg. (bajar dimuka) Rp, 10.— didalam kota. 
Rp. 11.— luar kota, (ditambah Rp. 0,30 untuk meterai). 
Adv. 80 sen per m.m, kol. Harga Etjeran 60 sen per lemb. 

| Dim Rundiogan Dgn 
| Perantjiss Menung ' 
| gu Sidang PBB 

ENURUT KABAR jang 
diperoleh dari kalangan 

Tunisia pada hari Kemis, Bey 
Tunisia mungkin akan menggu 

| nakan 

nerima rentjana perobahan2 ke 
tatanegaraan Perantjis diam- 
bil . sebelum sidang Sidang 
Umum PBB diadaka, pada bu 
lan Oktober jad. Menurut ka 
langan2 tarsebut, kabarnja Bey 
akan menganut politik ini ber 
hubung dengan tuntutan? jang 
kuat dari pihak kaum Nasiona 
lis Tunisia jang berharap bah 3 
wa masalah Tunisia achjrnja 
akan ditempatkan djuga dlm ' 4 agenda sidang umum PBB jad. 

Di kabarkan seterusnja,.ba- 
hwa kaum Nasionalis k'ni ka- 
tanja telah mendapat sokongan 
seorang anggota dari keluarga 
Bey. Sementara itu menurut 
kalangan2 di Tuns 
sedikit kemungkinannja. bhw 
Bey akan menolak rentjana. Pe 
rantiis mengenai perobahan2 
ketatanegaraan itu seluruhnja. 
tetapi diduga bahwa ia mung- 

kin akan memperkuat pernja- 
taan puteranja Pangeran Hed- 
ley baru2 ini, bahws, ia (Bey) 
belum pernah memberi keper- 
tjajaan sepenuhnja kepada pe 
merintah Tunisiy sekarang jg 
dipimpin o'eh perdana menteri 
Salahuddin Baccouche. 2 

Dikatakan bahw, Bey akan 

menegaskan bahwa ia tidak 
pernah memberi kekuasaan ke 
pada Baccouche untuk merun-” 

| dingkan rentjang Perantjis itu, 
,gdan sebagai gantinja is akan 
| mengusulkan supaja dibentuk 
suatu komisi Tunisia atau di 

| diberi kekuasaan istimewa utk 
berunding dengan pihak Peran 

tjis. Demik'an kalangom2 tsb.' 
(Antara), 

| CHO BONG AM TJALON PRk 
(na KOREA SELATAN. 

Wakil ketua madjelis perwa- 

|kilan Korea Selatan Cho Bong 
| Am hari Kemis telah terpilih se 
ibagai tjalon resmi pertama utk 
pemilihan djabatan presiden Ko: 
reo-Selatan jg akan berlangsung 
bulan depan. Cho Bong Am da- 
hulu mendjadi pemimpin komu- 
nis. Ia menjatakan bahwa kepa 
tusarnja ingin mendjadi presi- 
den ifa disertai maksud mau 
membersihkan serta memperba- 
harui pemerintahan, 

3 

MANOEUVRE RAKSASA 
DIUNDURKAN. 

| Djenderal Matthew B. Ridg- 
way, panglima tertinggi pasu- 
kan2 Pakt Atlantik, telah me- 
mutuskan utk Menjampingkan 
rentjana jg telah mendekati pe 
njelesaian guna mengadakan Ia 
tihan perang2an 'jg terbesar 
sedjak perang, jang semflanja 
akan diadakan di Djerman dim 
bulan September jg akan da- 

  

tang. Kalangan jg dekat den. 
markas besar dierderal ' Ridg-: 
way menjatakan, bahwa ren- 
tjana manoeuvre tadi dibatal- 
kan karena manoeuvre2 setjara 
ketjil-ketjilan adalah lebih ef. 
fektif. 

  

Seluruh Kashmir 
Jang Harus Dimasukkan Wilajah India 

Bukan Sebagian2 — Kata Nehru. 

P ERDANA MENTERI India Nehru pada hari Kemis me- 
njatakan dlm parlemen bahwa ,,pemasukan Kashmir ke 

dalam wilajah India adalah utk seluruhnja dan bukan utk se. 
bagian”. Dikatakannja, bahwa sekalipun kesallian artara ke- 
dua wilajah tsb kini terbatas pada 3 soal jaitu soal? pertat 
hanan, politik luar negeri dan perhubungan, namun  rakjat 
Kashmir adalah warga-negara India sebagai semua pendud!ik 
India lainnja. 

Dalam pidatonja Nehru me- 
mudi 

Frank Graham tetapi ja menga 
takan, bahwa perbedaan? pen- 
diran antara India dan Pakis 
tan (mengenai Kashmir) seka- 
rang masih seluruhnjg dalam 
keadaan semula. D'ikatakan, ba 
hwa Indi, akan tetap memper 
tahankan pasukan2nja di Kash 
mir untuk mendjamin kexma- 
nan d' negara bagian itu, dan 
ditegaskannja bahwa Indig se 
kali? tdak akan melepaskan 
pendiriannja mengenai soal ini. 

Iran 
Mohammad Mossadeg. Putu- 
San tsb diambl dengan 33 sua 

| ra setudju dan 8 blanko. 

Mossgadeg jg telah ditundjuk 
sebagai nerdana menteri sete- 
lah terdjadi kerusuhan2 di 
Iran pada hari Senen malam 
jg lalu, diharap sudah akan 

berhasil membentuk kabinet 
baru Iran sebelum sdang isti- 

mewa Macj is nanti pada hari 
200 mil disebelah selatan Te- : pengangkatan perdana menteri Minggu, (Antara), 

“nootsohap 
Va oper 

amen aa 

usaha2 ig telah didja- 
ankan oleh perantar, PBB, Dr. ' 

Seluruhnja masuk wila- 
jah India. 

Mengenaj  hasil2 perundi- 
ngan2 'g baru2 'ni diadakan 
di New Delhi antara perdana 
menterj Kashmir Shek Abdul- 
lah, dengan pemerintah India, : 
dikatakan, bahwa d antara per 
setud'uan2 
iaah bahwa Jammu dan Kash 
mir merupakan bagian2 jg ti- 
dak dapat dipisah2kah darj In 
da, Selandjutnja disetudjui pu 
la bahwa kepala negarg bagi- 
can Kashmir akan diakui oleh 
presiden Republk India tas 
nasehat: ' dewan 
Kashmir, ig akan ' mendjalan- 
kan pemerintahan untuk wak- 
tu S5 tahun, Demkian antara 
lain pidato perdana menteri 
Nehru dalam varlemen menge- 
naj masalah Kashmir, 

| (Antara—AFP). 

Kementerian pertahanan Ame 
rika Serikat! hari Rebo mengu- 
mumkan, bahwa dlimlah kor 
ban Amerika Serikat dimedan 
perang Korea kini sudah me- 
ningkat mendjadi 113 863 orang 
Dari djamlah tadi, 17.866 orang 
tewas, 82.933 luka2 dan 12.564 
hilang, 

“ 

mbat 
: Dilakukan Bey Tunis- 

»taktik menghambat” 
' untuk mentjegah djangan sam 
pai sesuatu putusan untuk me : 

rupa2nja | 

| bentuk pemerintahan baru dgn 

ig telah tertjapai “ 

perwaki'an “ 
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Tertinja 
da sering kita lihat dipang- 
gung sandiwara. maupun di la 
jar putih ataupun jg bermain 
di orkes2. Pembatja tentu ta- 
hu djuga bahwa sahabat2 dari 
Filipina ini dipukul ratanja 
sama berdarah seni dan koma 
sudah. menjumbangkan seni- 

2 nja di Tananaan ini, 

  
      25 DJULI 1952, 

     

    
    

    
    

      

   

   

    
    

  

   
    

   

  

   

   

  

    

    
    

     

    

    

    

  

      

   
   

    
     
       

     
    
     
   

  

     
   
    

  

   

    

    
   
       

         

    

   
    

    

    

  

: Keributan seperti jg kini terdjadi Gi Mesir 
“itu adalah satu syraptoom umum dari pergolakan politik jang 
“terdapat hampir di seluruh negara2 Timur Tengah, Semua 
pergolakan politik itu mempunjai background jg hampir. ber: 

1 jaitu di satu pihak timbul dari kebangunan sema- 
“ngat nasiosalisme rakjat negara jg tersangkut dim usahanja 

- mengenjahkan pengaruh setengah-kolonial dari negara2 asing 
' terbadap dirinja, aan di lain pihak timbul karena memun- 
tjaknja pertentangan2 sosial diantara rakjat djelatanjai jang 

5 aan sangat miskin dan melarat. terhadap golongan2 ketjil jg. 
- berkuasa, jg memperkaja diri sendiri dgn. djalan.korupsi. 
— —-—— —. Didalam complex sebab-musabab jg mendja- 

@& background perkara itu, -maka ada kalanja bahwa sema- 
ngat kebangunan rasional dan rasa, tidak-kepuasan-sosial itu 
““mentjetus berupa keributan2 jg berdjalan sendiri2. Tetapi se- 
“toangat kebanguran-ynasional itupun. dapat pula ,,dipermain- 
kan” oleh sesuatu pihak jg mempunjai maksud tertentu, utk 

| diledakkan Gi sa'at jg dikehendaki, supaja bikin rakjat ,,lupa” 
“kepada rasa tidak-kepuasan-sosialnja. Di Mesir telah terdjadi 
hal-sebagai jg. dimaksudkan belakangan tadi, jaitu tatkala | 
lima bulan berselang, kabinet Nahas Pasha telah mentjetus- 
kan “gerakan anti-Inggeris jg sangat heibat mengenai soal2 
“Suez dan Sudan, hingga pada satu malam keributar2 terdjadi 

| di Cairo dan seharga 300 djuta dollar milik asing dibakar 
musnah oke Kana 

Tetapi tjaranja Nahas Pasha itu gagal. Ka- 
2 rena peristiwa demikian itu bahkan bikin Inggeris djadi ne- 
«kad, dan complicaties internasional mengantjam akan terdjadi, 
sedangkan di lain pihak, rakjat masih tetap pula menutut su- 
paja dilakukan pembanterasan terhadap korupsi jg meradja- 
lela di kalangan Partai Wafd jg berkuasa. 
Bee ea Kabinet Maher Pasha dan kabinet Hilaly Pasha 
38. menjusul dapat dipandang sbg. pertjobaan jg. sungguh da- 

“ri Radja Farouk untuk memenubkan tuntutan rakjatnja. Te- 
- tapi mereka gagai karena Partai Wafd terlampau kuat. Dng. 
'tampilnja kabinet Shirry Pasha, jang agak pro Partai Wafd 

1 3 Jk perobahan jg- Sikehendaki rakjat terbanjak tidaklah 
kesampaian. 

  

— rara, — Didalam keadaan jg demikian itu,  rupanja 
. Shirry telah tioba memperkuat lagi kemenangan pihaknja dgn 

|. dapatkan sokongan golongan tentara, Tetapi dlm hal ini ia ke- 
e" bentrok pula dgn radja Farouk, dan kabingtnja terpaksa Me: 

f | Giri. Djuga perguletan mengenai. sokongan mili- 
ter itu diteruskan dim kabinet Hilaly Pasha jg telah dipang- 
“Bil kembali, dan sekali ini pergulatan mentjetus berupa 
ncoup” jg dipimpin @jenderal. Nadjib Bey itu. 
— — ——— Pihak mana jg sebenarnja ,,diwakili” Nadjib 
Bey belumlah : rang! Tetapi dipanggilnja kembali Maher Pa- 
sha sebagai pembentuk kabinet baru, merupakan tanda jang 

| agak menggembirakan bagi nasib negara Mesir di hari kemu- 

  

HARGA SIGARET NAIK. 

'. Sigaretg9 seperti Escort, Wem 

karena mulai 1 Agustus jad, 
harga2nja. akan dikasih naik. 
Jang sekarang: berbanderol Rp 
1,60 per pak isi 20 batang se- 

da hari Saptw 26: 
di GRIS Bodjong 
“ Ne 

djadi Rp 1,80 dan jg kini ber- 
kan Mengupas soal banderol Rp. Dk seperti Com- engan Alat2 

pangan Dak Inja, | 
gaun Sinai Kama Be 

bly, Commodore, telah tersapu j 
ibersih darj warung2 sebabnja | 

| perti Escort akan dinaikan men 

  
pangan n terbang) “ba Pa 

HS Paku Alam.   
Tg 

Pe : 
    

— 

AAN Man darat lai ! 
udara, resminja lagu2 aga 
saan Filipina dan Indonesic 
semaraknja pandangan kai- 
an jg aneka-warna, kelihatan 
lebih tjantik tjantiknja Bu 
Karno dan Bu Hatta, itu se- 
mua menambah keresmian pe: | 
nerimaan tamu agung tadi. 

    

   

    

ngatakan kami ini" ,,kurang | 
adjar”, bilang tjantik? terha- 
dap puteri2 jtu. Tetapi kena 

mang sesungguhnja tjantik 
dan terhormat, Bagi puteri Ba- 

tegoran begini ini ada: biasa 
sadja dan malah didjawab 

»ah: terima kasih atas pudjian 
mu. 

Dan memang orang jang me 
mudji ini bersih putih.hatinja, 
tidak ada perasaan lain dari 
pada: banja memudj: keadaan 
jang njata: isadja. 

. Teruslah. kami. bertjeritera 
tentang kedatangan tamu 
agung itu Tetapi bukan uru- 
tan: protocolnja. penjambutan 
itu jang kami perhatikan, me- 
lainkan apa2 jang mungkin ti- 
dak ditjatat Wartawan itu jg. 
kami tjari, 
“Waktu Presiden Guirino de- 

ngan tersenjum simpul memu- 
laj pedato sambutannja. atas | 
utjapan selamat datang dari ' 
Presiden Sukarno dengan per- 
kataan: »Bung. Karno”, maka 
semua hadirin sama ketawa. 
Apalagi setelah kemudian 
Guirino berkata: 

»Bung Karno dan Kahebut2: 
ku, saja senang tiba dj Indone- 

sia”, semua sama bertepuk ta- 
ngan dan ternjata @uirino pan 
daj benar mentjuri hati hadi- 
rin. Seketika itu semua  mera- 
sa senang dan lebih2 melihat | 
puterinj, jang: 'terkenal: dengan 
sebutannja- Vieky itu. Dasar 
“langsing kuning, pakai rok 
sutera berdasar hitam jang ba- 

gian tangonnja kelihatan tidak 
pakai ,,mouw”. Sampai para 
pembesar? dan panitia2 sendiri 
sam, berbisik: ,,Lihat. itu lihat 
Vicky, alangkah manisnja”. 

Diari telundjuk kanan: 
.. bung Karno terdjepit 

: pintu mobil. 

Waktu 36 sepeda adasa Polisi 
perigawal kedua samping sudah mu- 
lai distarter, semua mobil djuga su- 
dah berdjalan mesinnja, kedua 
siden itu dan bung Hatta segera 
masuk ke mobil Republik 1”, 
Cadillac terbuka. Adjudan Major 
Sugandi, - setelah menjaksikam se- 
mua sudah duduk, berdiri diluar 
pintu mobil meminta isarat dari 
Bung Karno apakah sudah “boleh 
berangkat. Presiden ' mengangguk- 
kan kepala, Major Gandi masuk 
duduk didepan dan pintu mobil di- 
tutup keras, djeder. Alangkah ter- 

'kedjutku setelah melihat Bung Karno 
ternjata terdjepit telundjuknja dan 
segera Major Gandi keluar lagi 

untuk membuka pintunja kembali. 
Tentu ini sakit sekali 

t 

Tetapi lebih kagum lagi kami se- 
telah melihat wadjah Bung Karno jg 
seolah-olah tidak terdjadi apa2, mes-j 
kipun sudah terang sambil menahan 
kesakitannja, dan meneruskan  si- 
buk bertjakap2 dng Presiden Oui- 
rino, dan seperti biasanja membalas 
hormat dan teriak penonton ditepi   

  

modore dan Wembly akan naik | 
mendjadi An S5 25 per pak. 
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an Pa Biasa: 
SEKOLAH PEMBANGUNAN 19521953: 

A isi antara lain muat: 

, Badju Pe Kasur, Sarung bantal, Taplak 
eri A Rp. 6.— porto 70 sen. 

Daftar peladjaran—Tentang buku2 sekolah —' 
berharga — Main Tjatur — ratusan gambar orang2 besar di dunia dam 

terdjilid linenband & Rp. 6-— porto 70 sen. 

TIE & BORDUUR 1952—193: Gubahan Miss Sim Tjit: Nio, isi memuat: 
jg. indah-2 sebagi hidup, manis dan menark untuk Rok prempuan, Pa- 

PERDATA-ATJARA-DAGANG DLL: 1 buku tebal 
KARTU BILANG (nudjum dengan kartu Blanda), tjotjok dan 2, UEA 

peruntungan dll. ramalan  rahsia kartu terbuka. bergambar Rp. 6 

djalanan dng senjumannja jang ter- 
kenal itu. 

na 

medja, Saputangan dll. aneka 

tamat A 

MERAH terdjemahan dari China Shakes The World, Mengkissahkan kerantutab . 
   
    

  

    
    
    
   
     

   
   

  

   

Ka nan Asia harus mengetahuin keadaan di 

'"Toko-Toko Rim di SEMARANG: 

Buku »GLORICUS”, 
O HO KIM YOE, Purwodinatan 1/22, 
Buku »TAWANG”, Dji. Purwodinatan Timur 

o “SKENG”, Djl. Mataram 133. 
TERANG”, ra Mataram 515. 

Djl, Sidodadi No. 3, Telepon No, 1697. 

'Kuomintang dan bangkitnja R.R.T. tebal 742 halaman A Rp. 17.50. 
BARU oleh Kwee Kek Beng, lukiskan apa jg. Memakan lihat sendiri di 

iongkok Baru, satu buku 

1 

20. 

      

apa mesti ditutup2, kalau me- | rintal, 

rat disebut ,,ah kini engkau | 
kelihatan tjantik-benar', maka | 

    lain ea an tamu2   
  

oi ips S SosI2” Dalam '? Nager 
' Selalu. Tadjam. Dan: Sensitif 

Walau Ekonomis Lemah : Merupakan sin ra 
ten” Pemerintah: Tulis ,, Honchester Guardian”. 

   HK satu-satunja tjermin 
dantaka, demikianlah tema darj 

N L js. terbit Rebo pagi Je    

ujian sendiri lemah, dapat b 

Hbd 
  

REKOE, maka pada hari2- ke- 
'annja Tamu Agung itu 

tes: sadja dapur di Istanp se-'j 
lalu repot. Dan In etrang tidak. 
mudah melajanj sekian banjak: 
tamu. 

Dengan Presiden @uirino 

antaranja ialah pengiring para 
puteri dan putera2nja para | 

adjudan dll pengiring. 
Setiap harinj, dapur Istana 

itu mendapas menilikan dua 
orang dokter jstimewa. Hida- 
ngan jang istimewa untuk Pre- | 
siden @uirino mesti terdjaga | 
baik2, sebab beliau itu kimi se- 
dang dieet. Tidak boleh makan 
garam, gula dan mYum kopi: | 

langsungkan Pesta 

sendirinja Presiden 
rap ana menu tersendiri. 

'keheranannja melih at Na 

    

        

ada 13 tamu rombongan jang nja, 
bermalam di Istana Negara Di | 

2 ERS INDONESIA pada umiinja dipandang sebagai 
sedjati dari Ka rakjat In- 

'artiker j gemilang dan 
djenaka dari: korresporden » Manchester" Gian” Gi Indone- 

Memang sdr.2 mungkin me- " jang: tidak disebut namanja, dan menulis dalam harian 
Karang itu. selandjutnja 

Intonisia. walaupur eko 
sebagai geweten- Papa 

   At unagmaa 9 
Sg -u Tiada: keran Barat. jang 

Dapur istana selalu 'mengeritik keadaan didalam 
negeri lebih tadjam darj. pada: 

  pers Indonesia: atau lebih sen- 
| Hi terhadap tjatjat2 4! dalam 

' pemerintahan, misalnja,  tjela- 
an Mereka terhadap pemb3ro- 
sen uang rakjat kepada keme- 

| wahan atau pengiriman “dele- 
gasi jang banjak 
jane tidak perlu, maupun edje- 
kan Mereka terhadap menteri2 
jang ekornja melekat kekursi- 

  

Pers Indonesia pula. jang 
(membonekar korrupsi jang 
Jmenular, atau menuntut pem- 
Ibebasan' wartawan? jang -dita- 
Ihan, dengan alasan »mendjaga | 
ketenteraman”. Dan dia jang 
Imembela satu sistem nilai jg. 
Gikenal- oleh aa Barat, 
(demokrasi) sebag kepunja- 
annja. 

ip Iisamping. itu. Pers Indone- 
sia, kata karangan. tersebut, 
menganggap perang dingin itu 
tidak lebih dari perselisihan Begitupun pada waktu. di-hdari Negara, (iis dua gerombslan jang ber- 

Tea nja 
asa, jang satx sama buruk 
dengan jang lain. 

“Dan pers itu pula jang men-   Vieky gemar sate injak 
    

  

   

inal tjantik Vicky: itu ternja 
amat tertarik “pada SA 
AJAM. dng, lontongnja. 

nan ini djuga istimewa lezafnja, ! 
Sebab, Bung Karno sendiri. diu mesti 
ga suka dan memang, Bung Kar 
no tidak suka sama sekali dgn 

| daging2: sampi, kambing. Apala 
gi makanan jang memakai men 
tega, kedju, ini sama sekali disi 
rik cleh Bung Karno: Maka un- 
tuk” beliau sendiri, sehari 
harinja ladenannja  gam- 
pang banget”. Paling suka 
Bung. Karno pada petjel, ga 
do2, gembrot, tjabuk gereh dan 
ikan? laut, Sambel gn hcr- 
mat” djangan sampai ketingga 
lan dan dgn hormat djangan 
dipindah Hae jig indah2, 
biar di ,/lemper”- sadja. Sam 
bel kalau dipindah dari 1emper 
sudah tidak enak” begitu kata 
Bung Karno. 

Hadiah2. 
PRESIDENAN SUDAH ME- 

NGUMPULKAN hadiah2.aneka 
warna jang akan diberikan ke- 
pada semua rombongan tamu 
itu. Bagi Presiden @uidino ter- 
sedia pigora berupa landschap 
jang indah dari Indonesia, ser- 
ta bermatjam2 barang dari pe- 
rak Jogja. dll 

Bagi puterinda Vicky terse- 
dia djuga sebuah landschap ba- 
gus dan bermatjam2 kain. Ma-' 
mang andaikata Vicky (Victo- 
ria @uirino Gonzales) suka pa- 
kai'kain, kebaja kuning sute:a 
berenda biru dng selendang su- 
teranja jang biru pula serta 
berbunga disanggulnja, ditang- 
gung segera mendjadi pusat 

Kalau puterinja, jang terke- Fner 

Memang sate. ajam  Preside- 

Giatuhkan kabinet: Sukiman- 
bardjo,- karena dia telah me- 

la. bantuan MA". Demi- 
arta PAR. »Antara” di 

  

  perhatian insani ditiap resepsi. 
Kapan baru begini sadja sudah. 

Dan selain itu Un setiap | 
anggauta rombongan djuga di- 
sediakan hadiah? dari Presiden, 
berupa kipas kulit dari Jogja 
jang bagus2.itu dng gambaran 
Wajang2nja, barang2 perak, dil, 
Tentu ini nanti akan diberi- 

kan pada saatnja mereka hen- 
dak meninggalkan Indonesia. 

Maklum orang tua. 
PRESIDEN @GUIRINO INI 

ada 11 tahun lebih tua dari Pre 
Sa kita, umurnja, sudah. 62 
tahun. Makanja kalau Kn 
berdjalan djauh atau berdiri la- 
ma, wah 'ini suatu. hukuman. 
Dan. mengingat usia serta ne 
nja itu, maka selalu ter 
mobil ,,Republik 1” di I aa 
Negara untuk membawa @uiri- 
no ke Istana Merdeka. atau se- 
baliknja, Djaraknja ini hanja 
beberapa puluh meter sada Can 
salt halaman sebagai dike' etahui 
nja, Djuga waktu menjaksikan ' 
Parade besar Angkatan Perang, 

disediakan satu kerosi untuk 
@uirino dan ini digunakan Sebe 

lum barisan nampak atau dja 
lam didepannja. 

Aa @uirino tidak 

dapat meninggalkan tongkat pu 

at pe hingga. kamarnja 
beri air-eonditioning 

Hat ala 

“ hawa kipas atau air-condi- 
tioning bisa segera djatuh sa- 

(Manilla) dimana2 disediakan 
fen, itu kipas angin, j ngan 

rino, 
Maka waktu akan diadakan 

persis didepannja, djadi dime- 
ajanja. Padahal duduknja ada- 

nempati 'iga Presiden dan tiga 
puteri, jaitu Bung Hat'a, Bung 

ta dan puterinda Vicky. 
Nah ini hal jang sulit bagi 

Kalau diberi fen, Bung Kar- 

no tidak tahan, kalau tidak di- 

Tetap: pilih  punja 
achirnja fen- tidak dipasang, 

djalanon tamu agiing itu. 
Rupanja Major Gandi disini 

no, fen sudah sedia. Dan. ke- 
Hluarlah Presiden @uirino. Teta- 

rus menerus keluar gung me- 
ngusap kringatnja. 

orang. puteranja jg. djuga me- 
ngiring, sudah tentu wutar2 

suasana jg. sebenarnja. Maka 
Djakarta diwaktu malam inilah 

malam itu tentu djuga @per- 
hatikan. 

jor Gandi cs. masih harus ber- 
sedia menemani tamu2 pemuda 

Maklum Djakarta ksta kesah 

djadi baru buter2 raik mobil 

cing-dancing, 
Itulah sebagi an dari tjatatan 

penjedjuk kamar. 

kit, sedikitnja pilek...... 

matpun jang ketjil jg. he il 

PESTA NEGARA @Ovirino min- 

lah satu baris dengan. Presi- 

Karno dan Bung” Gnirino, 

Kepala: Rumah Tangga dan 

beri.fen Bung @uirino-nja jg. 

supaja Bung Kamo tidak sakit 

sedikit msin srobot, dengan 

pi'setelah duduk ternjaty, fen 

Djakarta diwaktu malam. 

resmi dikala siang hari itu be- 

tentu lebih merarik dan bagi 

Begitulah setiap Malam, se- 

itu, kedang2 sampai Gam 3 

sadja djuga sudah ke ar djamg, 

kami apa2 jg. terdjadi ,,DI-   
tihnja tang mendiadi pembantu 
Koba dikala bendialan. 

. Bedanja Ouirino dan   | Madah-mudahan masih dapat 
sedikit meneruskan, 

Sukarno. dapat'kita tjatat dibelakang ta- 
,Bung” @uirinoini tidak ta bir keresmian itu, 

Karno sebaliknja kalau 

Kalau di istana  Malacanan 

langsung didepan »Bung” Gi. 

ta supaja dipasang sebuah fen 

den Sukarno. Medja ini jang me 

Njonjah Sukarno, nionjah Ha'- 

Adjudan Presidenon. 

mandi -air pe'uh 
pilih, 

dan dapat terus mengikuti per- ! 

mengatakan...... H. HE, Guiri- 

tidak ada dan saputangan te- 

Bagi @uirino muda, salah £e- 

lum  tjukup menggambarkan 

(setiap tamu memang dikala 

habis upatjara2 ig. resmi, Ma- 

pagi, 

apalagi kalau singgah di dan 

(LUAR GARIS JG RESMI”. 

apa jang 

untuk missi : 

| 
IS D BUBANTU 

lte dan 

nja akan menjampaikan kesam? 
diselenggarakan dalam pertemuan Olympiade itu, Dalam ke- 
Sarnja jg. pertama! dinjatakan 
Merah Putih diapit oleh benderap /,Union Jack” dan , Mino- 
(maru”, ketika memasuki pelabuhan Helsingfors. 

Kesan tni kengkapnja sbb: 
Bukan main terharunja wak 

ta memasuki Hels 
hat Sang Merah-Putih berkibar 
litengah2. bendera “Union 
Jack” dari Inggeris dan “Hino 
maru” dari Djepang “ Rasanja 
seluruh darah naik kekepala. , 
Tapi kemudian reda lagi. 

Sedjak turun dari kapal su 
dah dapat diketakni,. bahwa ko 
ta jang akan ditudjui adalah | 
merupakan kota jang sedang 
dibangunkan. Djuga keadaan 
pelabuhan belum beres, Tapi da 

  

(pat terasa bahwa: penduduk- 
nja bekerdja dengan sungguh2 
dan mentjurahkan tenag, dgn 
tidak mengharapkan balasan. 
Waktu menumpang mobil- 

tambangan menudju ketempat 
dimana wakil2 Indonesia .ber- 
kumpul, tampak dari. djaian be 
sar runtuhan? jang-belum bisa 
dihilangkan atau belum diba- 
ngunkan kembali, Tapi kera 
maian dan keadaan kota tidak 
kurang meriahnja. Serut rak 
jat tampak.turut serta dengan 

ga tu. : 
| Para. mahasiswa - menjum- 

ibangkan tenaga, misalnja me- 

ngendarai mobil mengantarkan 

para tamu jang datang dari se | 
luruh pendjuru untuk menga- 

du kepandaiannja dalam keo- 
lahragaan,  memperdjoangkan 
nam, bangsa dan tanah-airnja, 
tapi senantiasg insjaf akan ka- 

ta? sumpah Olympiade: “Kami 

lakan ikut serta dengan sifat2 

kedjuaraan, menghormati: sega 

la. peraturan, mendjundjung 
tinggi kehormatan negara jang 

kami wakili, dan untuk kebesa 
ran keolahragaan.” 

Anak2 pun ikut 

: membantu. 
Terlihat pula banjak anak2 

jang memakaj tanda pada dada 
nja dan dari mereka itu tamu2 : 

bisa mendapat keterangan? se 
lengkapnja, bisa minta supaja 

ditundjukkan djalan, dan bisa 

minta diantar, Demikian dgn 

bantuan anak2 itu sampailah 
kami divilage (dusun) dimana 
wakil2 Indonesia berkumpul. 
Tempat itu dinamakan “Kapula 
Olympiakyia”. Memang amat 

susah untuk menjebutkannja 
djuga. Apalagi djik, mengikuti 

orang2 Finlandia berbitjara. 
Pendeknja, demikian bergurau 

orang banjak: “djangan men- 

tjoba2  mempeladjarj bahasa 
Finlandia”, 

Tidak seberapa djauh dari 

    

Desa Olympiade itu merupakan 

sat daerah jang tampak dari 
djauh. Lebih2 lagi karena ada 
nja bendera2 jang dikibarkan 
berderet-deret menurut rombo 
ngan peserta jang tiba. lebih 
dfu ditempat itu. Begitu mi- 

salnja dengan bendera Djepang 

karena regu Djepanglah jang 

tiba mula2, dan karenanja ben 
| dera, "Elinomaru”  dikibarkan 

'seka'i sebelah kanan djika dili 
hat dari bagian village. | 

Sebagai benderg kelima dari 
| kanan berkibarlan Sang Merah 

tih Tapi dekat udjung ssbe 
lah kiri, berkibar pula sebuah 
"bendera jang separna dengan 

' bendera kebangsaan Indonesia. 

Bendera jg berkibar diudjung 
sebelah kiri itu adalah dari Mo- 

.naco, 
Rombongan Indonesia ditem 

patkan dekat ruangan masak, 
Berdampingan dengan tempat 

penginapan rombongan Dje- 
pang. Dapat didjelaskan, bah- 
wa gedung jang disediakan un 
tuk para tamu itu merupakan 
gedunx iang bertingkat. Rom 

  

bongan Indonesia diberi 3 buah | . 
kamar: diruangan atas ditem- 
patkan rombongan Chile dan 
Cuba. Dekat gedung itu terda 
pat gedung dimana rombongan 
rombongan Turki dan Pakistan 
menginap. 

Dr. Azis mengurus 
penerimaan. 

Dari rombongan Indones'a 
ig tiba pertama ditempat pengi 
napan itu ialah Dr, Azis Saleh 
dan Njonja. Memang sudah di 
rentjanakan sebaiknja demiki- 
an, Dapat pula dimengerti, ba 
hwa djika hendak mengir.m- 
kan lagi suatu rombongan ke 
Olympiade, sekurang2nja se- 
orang harus sudah leb:h du'u 
berada ditempat dimanc perte 
muan olahraga sedunia itu 

akan dadakan, perlunja utk 
mengurus sesuatu jg berhubu- 
ngan dengan pesta olahraga 
itu. 

Komite Indonesia merasa Ke 
kurangan tenaga, djika di ban 
dingkan dengan program jg ha 
rus dihadapinja. Setiap orang 
diberi tugas, sehingga rombo- 
hgan itu merupakan suatu or-   ganisasj jg sedang menjelidiki 
segala matjam  tjabang olah: 

(TuanRa- 
mpiade 15 

TDnnda na Diapit y mp! Inggris & Dje- 
| pang—Rega Indonesia Kurang Tenaga 
| (Kesan2 wartawan » Antara” Dari kota Helsinki). 

»ANTARA” jang ' turut, menghadiiri perte- 
myan Olympiade keXV di Helsinki menjampaikan ke- 

tia jang pertama tentang perdjalanannja keibu kota Fin- 
sekitar keada'an rombongan 

muan besar olahraga sedunia itu, Berturkt-tarut ia selandjut- 

fors, meli . 

keramaian pesta. besar otahra- : 

tempat penginapan wakil2 Indo 
nesia itu letak stadion Helsinki, | 

  

Indonesia diperte- 

tentang . pertandingan? jang 

terharunja ia melihat Sang 

    

Surabaia 
Akan Dapat 
Universitet 

ALAM KUNDJUNGAN 
NJA ke degjakaria da 

ri Sutabnja, menteri PP dan K 
Prof. Dr. Bahder Djohan me- 
neraiugkan kepada ,,Artara”, 
bahwa dalam waktu jang sing- 
kat Surabaja dapat-diharapkan 
mempurjai universiteit: sendiri, 
mengi.gat bahwa Syrabaja me 
rupakan kota jangbesar, Hara-   

raga dan jg bersangkutan dgn 
itu 3 

Demikian misalnja, seorang diberi 
tugas untuk melihat2 dan memberi 
laporan tentang pertandingan? se- 
pakbola, jang lain lagi tentang 'per- 
tandingan2 hockey, jang ketiga ten- 
tang atletik dsbnja. Dengan demi- 

| kian dapat dibajangkan, betapa si- 
buknja rombongan jang hanja ter- 
diri.dari beberapa orang sadja, se- 
dangkan dalam sehari2nja terdapat 

| M atau 12 pertandingan. 
Satu hal jang baik, ialah adanja 

rentjana untuk memperhatikan dng 
sungguh2 segala matjam olahraga jg 
belum ataw masih sedikit sekali di 
lakukan di Indonesia: Dengan de- 
mikian,” sekembalinja — rombongan 
nanti, pasti'akan bisa mengisi ke- 
kosongan jang masih dirasakan da- 
lam kalangan keolahragaan di Indo- 
nesia. 

. Makanan memuaskan. 
Pep Sembah dan maka- 

nan nfukup memuaskan: Djauh le 
bih bak dari jang dialamj rom- 
bongan Indonesia ke Asian Games. 
Sakit peru: jang banjak diderita 
aflit2 kita ketika di New Delhi, ra- 
sg iilak akan terdjadi: disini Bah 
kan. barangkali Jutfu. karena dira 
Sakan sekarang, anggota2 rombo 

n€sia bisa makan banjak: 
jang dajuga berbahaja "ba 

gi seorang atlit Karena Hu para 
pemimpin rombongan ama“ hati2, 
Gan kadalig2 terpaksi harus mem 
bawa Thio Ging Hw'e djagd angka: 
besi Indooliesia ketempat  mendije 
mur badan dipanas matahari supa 
ja-keuar peluhnja. Karsna djika ti 
dak begitu. diragu2kall apakah dia 
maSih bisa 4urut dalam perlombaan 
kelas. ringan. disebabkan tambah 
berat n badaniimja 

Satu hal jang menggembirakan 
ialah bahwa Ba sendiri kini su 
dah dapat nambah prestasiuja de 
ngan 12175 an jang ditjapainja Ga 
dam latihan2- di Helsinkr Djimlah 
angkatalinja kini meningkat men 
jadi 325. Kg. Untuk para perenang, 
di Helsimk' in ada sedikit suli:, 
karena kolam renang' tidak bisa 
memua'kan semua perenang  jalig 
sedemikian banjakija. - Terpaksa 
baan2. jang ada itu harus bagi2. 

  
| nga 

| Suahi 

tuk peserfa2 dari 4 negara. 
O- mengatakan. bahwa. se 

tiap hari ia hanja bisa berlatih "un 
tuk V5 diam sadja lamalija meski 
Pun ia datang .pagi2 Sebab itu pu 
an Seting berang Dijepang se 
ama Tt itu bs 4 La 2rada di. Sioc. 

Berhubung dengan genap 2 
tahun usianja, Partai Rakjat 
Nasional pada Rebo malam te- 
lah menjelenggarakan sebuah 
resepsi dihotel des Indes' Dja- 
karta, Hadir diantaranja ang- 
gota2 DPR, beberapa pembesar 
negara dan anggota korps di- 
plomatik. 

sehingga setiap baan disediakan un 5 

pan tersebut didasarkan! pula 
' pada kenjataan telan adanja fa 
kulteit?2 Hukum dam Kedokter- 
(an dikota Yersebubt je tidak 
lamg lagi ada kemungkinan be 

1 sar akar diambah, dengan fakhl 
teif Tehnik, 

Mengenai usalia2 dari bebe- 
yapa goongan dalam masjara- 
kat untuk mendirikan " univer. 
Siteit2- partikelir dibeberapa 

tempat, menterj terangkan "ba- 

hwa ia sangat menghargsi usa 
ha tersebut. Hanj, menurut 

menterj sebaiknja sebelum uni- 
vwersiteit” itt didirikan,  di- 
pikirkan masako..lebih dulu ke- 

mungkinan2nja Gan. djangan- 
lah mendirikan sesuatu univer- 
siteit. karena didorong. oleh ke 
mauan sadja-dan terutama ha- 
rus diingat, bahwa sekarang 
djumlah fakulteit. Hukum su- 

dah tjukup- banjak, sehingga 
tidaklah begitu penting: untuk 
mendirikan sesuatu: universi- 

teit. jang hanja: menambah 

djumlah fakulteit Hukum itu. 

Atas pertanjaan bagaimana 
pendapat menteri tantang ada- 
nja salah paham diantara pen- 
duduk dibeberapa tempat! me- 
ngenai peladjaran agama. dise- 
kolah2 pemerintan, menteri mie 
negaskan bahwa  peladjaran 
agama jang dimasudkan oleh 
pemerintah harus diberikan, 

    

  
bukan semata-mata peladjaran 
agama Islam, tetapi seniua aga 
ma jg ada di Indonesia menurut 
jang dianut oleh anak2 masing 
masing. Demikian menteri Bah 
der Djohah. 

    

Nj. Tan Liep Tjiauw, djuara 
lady-single dlm pertandingan 
tennis di Djakarta baru2 ini:   

|Aneka Djawa Tengah: 
  

SALATIGA: 
Persatuan Anggata 

Tentara. 
Atas inisiatip dari beberapa 

orang baru2 ini di Salatiga 'te- 
lah dibentuk Persatuan Ang- 

gauta Tentarg (Persat) dian- 
'tara anggauta2 kesatuan da- 
lam lingkungom garnizoen Sa- 

latiga dengan  pengurusnja 

sbb: 
Ketua, Plt. Budisantoso, wa- 

kil-ketua, Its. Tjokrosuharto, 
penulis 1, Ltd. Hadiatmodjo, 
penulis IF, Pit. Sutrisno: ben- 
dahara 1 Lis. J. Martohando- 
jo: bendaharg: II, Sers. Darmo- 

sumarto. Pelindung: overste 

Suharto dar maj. Pranoto. Mak 
sud dan tudjuan Persax jalah 
terutama untuk memberi per- 

tolongenm. kepada. anggauta2 
Tentara dalam suka dan duka 
jang sampai pada saat: ini sa- 

ma sekali hanjg” tergantung 

pada keichlasan hati, misalnja 

dalam soal perkawinan, kema- 

tian melahirkan anak, dsb. 

sebagai mata pentiaharian. Ta 
dulu mereka pandai ' 
karang harus pandai membantu 
antuk kemakmuran nusa dah bang- 
sa Kepada para nelajan' dipesan. 
kan agar mereka dengan echlas ha. 
ti melatih para bekas pedj 
itu, Sebagai perlengkapan kepada 
pengikut latihan dibagikan: 

1, Uang voorschot. wang makar 
dan Wang saku untuk 21 hari (is 
masing2 sedijumlah Rp, 90— sebu. 

$ Badju kaos 3. Tislaya pen- 
dek ke Sarong 5 5. Pitine Sendok 
T, Tiamgk'r 8. Buku tulis & Potlot. | 

Upatjara  pembi tsb. 
langsung dari diam 11 sampaj 
diam 12,30, 

KUDUS. 

Kepala kanso ditangkap. 
Tgl. 22 Juli antara djam 10. 

Pulisi Negara Kudus telah me- 
nahan Sdr Sri Banowo Kepala 
Kantor Social Kabuvaten Kudus 
serta Sdr. Masruchan pegawai 
Kanso karena didakwa melaku |   

MAGELANG. 
Pelantikan Bupati 

Kebumen. 
Dari pihak pemerintan dae- 

rah Kedy didapat kabar, bhw 
pelantikan R.M. Slamet Prodjo 
rahardjo bupati kabupaten Ke- 
bumen jg baru akan dilakukan 
pada tgl. 29 Djuli jg akan da 
tang oleh Gubernur Djawa Te 
ngah- Budiono atas nama Men- 
teri Dalam Negeri Seperti di 
ketahnj bupati. bary-ini tadinja 
adalah patih Sragen dan diang ' 
kat mendjadj bupati untuk gan 

|tikan bupati R, Istigno Sosro- 
| busono jg dipindahkan di. kan 

"tor keresidenan Kedu di Mage 
lang, 

wa
 
A
a
 

  
2 orang hukuman: 

melarikan diri. 
Berita terlambat” dari Pur- 

woredjo mengabarkan, bahwa 
pada malam Senen jl. dua'orang 
hukuman d dirumah, perdja ta Ku 
toardjo dgn djalan memandjat 
tembok dar loteng telah dapat 
melarikan diri. 

| Kedua orang tsbi bernama Ka 
KENDAL. sanpawiro ' alias Sentot umur 

Latihan nelajan. |4S tahun asal dari Pituruh dis- 
Baru2 ini di Kendal diadakan trik Kemiri, dan Besuki alias 

Oa Ineatapas yan Bah Tapen umur 35 tahur dari Lo- 

nah) “abon Djawa An TE kabupaten .Purworedjo. 
ah pengikut latihan 2 ng 

Ba Lajihan , selama 6 EGAL. 

Oleh “Wk/ Kepala BRK: kepada | Susunan panitia 
ikut2 latihan dipesankani agar!" 

Bea bekas mei f itu mengi.f. 17 Agustus 
kuti peladjaran2 jang akan @ibcri- Sesudah diadakan rapat pada 
kan itu dengan  Stingguh2 sebagai! 48. 11/12 Djulj 1952, maka Paritya 
bekal nanti lang dapat diginakan| Peringatan Hari Ulatig Tahun Ke- 

Haa Tegal disusun 

kota Tegal: Penulis I Sdr. ane Wk, Ketua DPD Kota Te- 
gal: Penulis IT sar, Roeskan, Wedo- 
no (.p. Kota Tegals Bendaharj I Sir. 
Liem Ham. Tiam, A DPRDS Kab. 
Tegal: Bendahari II Sik. Imam Soe. 
afoto Dijaw, Petumahan Kota Tegal. 

n sub. 2 panitya, 
atas: a.Rapat Umum., 

Dg ea teg A ia , Ibadah., 
'arah. buram, Perurjduka arjat, #. Olahraga, Indukan 

PEKALONGAN. 
Pengoperan dan pembe- 

Dengan Besluit aa ge 

Ka Aa kn ie S.MA./B. Nasional Pekak s 

Selain Ia SN Ni Nono Kera 

subsidi ea aan Merta 
ikan stasusmia dengan S.MJA. negeri.   kan perbuatan2 kurang beres, 

Perkara kini sedang diusut, 

Pimp'nam kedua Sekolah terse- 
but tetap mash di 18 Sar. BOREIO HARJOkO CU Oleh 
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“kan ,,betapa dunia" . 

   
    
   
    

   

  

Wolfe/ Ini. ten Haaft   

Bangunan Ig san 
Luas: 

Pesawat Pemanasan, Bisa 

Pertandingan? |   

  

        
c j saran mixed-double.. 
  

piaeatos J3 

   
   

      

re Pa “Mmengakak Ba 
: mereka memberi sokongan se- 
Danang jang katanja merupa 

P 

2 ear dari partai, dan diharapkan 
: | hahwa: Suatu “bagian besar dari sum- 

ber2 'kekajaan Amerika jang  seka- 
rang dipakai. untuk. usaha persen- 

2 akan segera dapat 

di ea aka Bean 
halnja dengan tiap bangsa lain 
nja, tidak mungkin hidup ter- 
pentjil dengan mendjauhkan di 
ri dari dunia luar S 

Mengenai Korea, Nj. Roose- 
velt menjatakan, bahwa “an | 
daikatx p'hak PBB takut meng | 
hadapi agresi komunis dinegeri : 

damaian. 

#fitik partai Demokrat jang telah di-' 
setudjut oleh Konvensi. (Antara). 

Tuntutan 

      

itu, maka aken mungkinlah | bal mM .. 
'hak komunis edi- Ba , 

Bi sedikit meabutkan | F6 Su ru A IO Cc 
dunia merdeka”. Dikatakoan-| Sum iadak dunia nan Ne 2 paia Diadakan 

  

Perantara 

PADA HARI REBO AFP 
memperoleh keterangan 

Gi London, bahwa maskapai mi- 

nj, akan mengachiri: pertempu : 
ran di Korea djika pihak Uta 
ya menjetudjui sjarat2 jg | me- 
muaskan untuk suatu biang 
kan sendjata. Te 

n 1940 ti 
dak dapat dilangsungkan, 
akan 'tetapi Heisinki . tetap 
—. mendjadi tuan 

A 

rang ibukota Finlandia itu me 
njambut para utusan dari selu 

bangunnja, serta demikian sem   
h | baan, 

“| tetap merupakan " salah satu tudjuan ! kolam 

jat dibe- ) 
baskan kembali untuk industri? per-!! mukaan air, masing2 dengan 

Demikian antara lain po- kt. 'veerkracht” jg berlainan, dua 

  njak In ggeris Iran an kini 

Hubungan Timur dan 
Na Barat. 

Berbitjara: tentang hubungan 
antara Timur dan Barat, Nj.t 

—. 
"0 

  

     Ing eris-Iran: P Pa £ 
Kena? Tangkah demi ian “ada 

lah sesuai dengan apa jang 2 : 
tjantum dim, perdjandjian - 
telah ditandatangani safara 
mn pem Ba 

bersama, namun senantanja “Dl aa bahwa 
ada manfs'atnja “suatu tempat | AIoC akan melandjutkan lang 

uan sebagai I#kah2 jang perlu untuk meja- 
FEB sokas sekarang ina, “dimana Gu-! kinkan :bahwa milik2 jang di 
hia merdeka dapat berbitjara anggapnj, masih merupakan 
dengan dunia komuris”. Nj.. kerana! tetap dilindungi jak- 

Roosevelt mengachiri -pidatonja H-ni: « 'paberik2” penjaringan mi- 
dengan mergutib kata2 suami-| njak di Iran, persediaan2 mi- 
nja, mendiang presiden Frank. njak jang masih ada dan jang 
lin D. Roosevelt, jang menerus |. masih sedang dihasilkan. 

ih landjut diberitakan, 
bertambah sempit: oleh -adanja png maskapa, minjak AIOC 
tehnik2 modern, -dan - betapaj bermaksud untuk. mengambil 
perlunja untuk ingat bahwal langkah? legal jang diperlukan 
bangsa2 didur ia tak dapat tidak luntuk mentjegah . kapal2 jang: 
adalah tergartu Taj memua, minjak dari Iran me- 
lain.” “masuk: pelbagai pelabuhan? di: 

-: seluruh dyxzia. (AFP). 

Roosevelt menjatakan bahwa 
sekalipun hingga kinf Amerika 
Serikat tidak berhasil Menda- 
patkan suatu pengertian, PN 
Sovjet Rusia aa 
sasi-organisasi 3g.» hertudjuan 
“untuk mendjamin “keamanan 

   

    

   

  

  

    

   

    

ULP. sementara ikan.) ta mendsetakan,   hwa Ting Koni kg Di Tandiungpinang” kini se- 

Demdkei ats ha ha Na yan el Sang diadakan persiapan untuk 

z € |.mendirikan Partai Komunis Indoae- 

     
   

     
    

   

  

   

    

    
    

sia daerah kepulauan Riau 

  

ia Seliagasi nega- F 
ikan das 

“Kena faaa 
merdeka untuk me- 

gaan Indonesia di 

djian? dagang jang 

Tn "Saja memepunjai| kesan”, 
titi | demikian Mr, S.G. Apeldoorn, 

7 bahwa pelbagi- perdjandjian 
dagang jg telah dipersetudjui, 
pada pokoknja'hanja berbentuk 
“Irame-contracts” (perdjandji- 
: ngka) artinja: pembelian 
Jawan perdjual: 

Kn n'kian pun amat kentara 
PA sek mengapa djustru kalang 
tg 2 Inggeris dan Belgia jang ber 

8 YW tantang “Batile-Act” 

| saja mengenal beberapa kalang 

"Jan dagang dan. pengusaha Ing- 
|geris, utrpamanja jg dalam se- 

minggu sesudah konperensi te 
Hah terbang kembali ke Moskow 

jlutk melaksanakan  transaksi2 

L telah: miene | mereka dan saia mempunjai ke 
rargkan kepada per bahwa Ike san, bahwa mereka mempunjai 

kajaan Ghavam 6 pengertian jang lebih luas dari 

   Demokrat talah Ta talan u 
perburuhan 2 1 
gaskam: Panu, 

    

—Redaran Tekana 
Blok Son 

Harapan Ja Terkandung bim. Por 
ee Dagang Hasil Konp. 

. Kata Mi. S.G. Apeidoorn 
ALAM MADJALAH »Berita MAPIR” (Madjolis Pernia- 

Eropah) jang terbit di Amsterd 
- baru? ini dimuat suatu interview dengan Mr. S.G. 

seorang anggauta delegasi Belanda ahli ekonomi, jang telah 
mengunfdjungi Konperensi Ekonomi Internasional di Moskow. 
Dalam Pn nan ak an Sa saat aan Papa Lan 
sih sukar uantuk sa 

telah dibuat kedua ae Dana terlaksa- 
na sebagai usaha perdagangan jang njata. 

'dah sekali dimengerti, 
'Pa bada konperensi 

purnanja dilapangan teknis, | 
sehingga baik para penjerta | 
pertandingan maupun para pe- |warkan 
nonton dan wakil2 pers, senan- 
tiasa akan membawa kesan ig 
sebaik-baiknja. 

Disamping kolam besarnja 
sepandjang 50 meter lebar 20 
meter dan dalam 2 meter, jg 
dapat dibagi mendjadi delepan 

telah dibuar pula sebuah 
lontjat berukuran 20 X 

  

20 meter 

Menara lontiat stadion tsb 
dengan ketiga papan lontjatnja 
setinggi tiga meter diatag per- 

buah dataran — satu set! nggi 

5 meter dan satu lagi setingg 
10 meter'— denggn Konstruksi | 
beton putih'itu sun h mera 
pakan permata, j 

Pada" kolam ' ag. di 
langsungkan pertandingan? po 
lo-air, untukmang akan di pa- 
sang “lapangan” jg berukuran 
maximum, jakni 30 X 20 m. 

Pemanasan ultra 
modern. 

Dengan sudiw installasi pe- 

manasan jg ulira-medern, air 
didalam kolam jang hidjaa djer 
nih sebagai katja warmanja itu" 
akan dipanaskan sampai maxi 
mum 21 deradjat, jatx dipan- 
dang tdukup enak untuk setiap! 
penjerta, baik ia itu berasal 
dari Swedia, dari Afrika Sela- 
tan, Ysiandia, atalipan dari 
Indonesia, 

Kolam2 tersebut, dengan ping 
giran?nja jg lebar dari batu te 
gel, dilingkungi pala oleh pang 
sung? jg tinggi, jg dapat me- 
2. kira2 10.606 Orang peron: 

Pada panggung besar, jang 
dapa, memuat-kira2 200 o1 
itu akan duduk para tamu n 

hormatan, pers serta radio se- 
dangkan pada sisinja jang pen 
dek disebelah kanannja, berha 
dapan dengan menara lonfjat, 
terpasang: sebuah Ascoringho- e 
ar 
Dibawah panggung besar tih 

dibuat ruangan? tempaz berpa 

kaian dan douche, dengan ka- 
pasitet 3000 orang. 

Kegiatan besar setiap hari- 
nja dapat disaksikan didalam 

| stadion renang itu. Masing2 ne 

geri telah mendapa: waktunja 
sendiri2 untuk. berlatih, jakni: 
Sesuai dengan besarnja: 'rombo: 
ngannja. Schema2 ini disusun: 
setiap hari, dan dipegang Agu 
teguh. . 

  

am 
Apeldoern, 

menga- 
tersebut 

telah dibentuk panitya untuk 
memperkembangkan perdaga- 
ngan internasional, disamping 

(panitya jg sudah ada, jg didi- 
rikan o'eh PBB. Oleh karena 
panitya terachir ini 'banjak di 

pengaruhi p'hak Amerika se- 
hingga menakutkan negara2 
Eropah-Timur. 

Maka itu ia dapat. membe- 
. narkan “Gibentuknja sebuah, pa 
nitya sematjam itu dalam kon 
perensi' tsb. Mungkin sekali 
dua buah panitya dapat men- 
tjapai hasil ig lebih besar, se- 
dikit2nja usaha ini boleh ditjo 
iba, detnikian pendapat Mr. 
“Apeldoorn,   berdjumlah 56 d  (p)|pada bangsa Amerika tentang 

akan disita dan dib I 
tara keluarga korban? dalam |barang2 strategi penting!” 
kerusuhan? jang tere pada! Mengenai panitya jg telah ! 
hari Senin jang lalu: Hari Ke-j dibentuk dalam konperensi tsb 
mis parlemen menerima baik: untuk memperluas perdaga- 
rentjana undang? tngan internasional pens : Mr. Apel- 
itu, demikian Makki, doorn mengatakan, bahwa mu- 

      

       

     

  

  
     

apa jang sebetulnja dikatakanj "“ 
| ag 

Meredakan tekanan 
hubungan ekonomi 
dgn. ,Tirai Besi”. 

Jang terpenting dlm. konpe- 
rensi Moskow adalah, bahwa : 
perdjandjian2 jang telah di- 

spin 3 

Air Bersih Djernih aa 5 

  

   

  

   
pa | 

Suatu waktu, dan seka- i 

ruh dunia dengan suatu gelang | 
gang renang jg demikian indah | 

| akan memberikan kesempatan 

    

  

    3 jakotam   

degperlen 

! Scholarship 
Djepang 

iDisediakaa Utk Pela- 
djar2 Asia-Tenggara 

EMENTERIAN LUAR 
K Negeri Djepang kini se 

if aren Be merertjarakan utk mena 
| »Seholarshiy”” (beasis- 
wa), 30 orang " mahasiswa | 
Tea Asia Tenggara jang 
jmempunjai minat untuk bela- 

'gjar “di Djepang. Rentjara ifi 
akan berlaku urtuk tahiin pa 
djak 1953. Disaimping ifa ke- 
menterian tersebut akan mem 
buka pula ,,Sekolah Bahasa 

Djepang” di Bangkok, jang 

  

beladjar kepada 100 orang: pel 
jar. » 

Rentjana2 tersebut #itatah 
berdasarkan program kebuda- 
jaan dari kementerian tersebut, 
jane  penglaksanaannja akan 
Imaemakan bisja sebesar 7061060 

AN Ni Dau an 
or ber jepang ,, GO”, 

| pembesar? babakan har 
hegeri Diepang dalam hubu 
ngan ini menjatakan, bahwa 
perasaan ,,tjuriga” kepada 
Diepang masih tetap berakar 
dikalangan negara2 Asia Teng 
gara, dan bahwa dengan kegi- 
atar dilapangan kebuajaan 
negara? itu danat diharapkan 
akan mengenal Diepang . dg. 
lebih baik, (Antara). 

  

Training berganti2 
Pada panggung2 senantiasa 

dapat dilihat sedjumlah besar 
penonton2. : 

"Amerika. Serikat suda 
waktunja keluar-dari air, Aus 

tralis dapat memakai baan sa- 
tu, dan tiga”, demikian bunji 
pengeras suara dapat didengar 

| setiap kali. Parg, perenang. 
Amerika, semuanja: berpakaian 4 
tjelana2 beremang:nylon biru, : 
para puterinja berpakaian re- 

nang darj bahan jang sama pu 
la, lekas2 mentjoba'startnja se 
kali lagi, dan kemudian meng- 
hilang didalam kamar? pakai- 
an dibawah panggung besar 
itu. 

Tidak lama kemudian, berku 
mandang lagi perintah2 para | 
pelatih, akan tetapj kini dari 
Australia, dan ditudjukan kepa 
da djuara renang rangkap dela 
pan John Marshall serta ka- 
wannja John Davies' Kegiatan 
jang sedemikian ini tetap akan 
berlangsung, sampaj perintah 
"awas “ berkumandang un 

    
| 

|   
tuk pertama kalinja pada hari 
Senin jang akan datang, tanda 
dimulainja. pertandingan2, me 
rebut bintang9 emas perak dan 

perunggu, dimang untuk perta 
ma kalinja 

ngambil b   adan. Indonesis. me 

    
| io1 oodwill? g 
penuh « pada kedua pi- 
yana hana pihak Sovjet 
“Unie, Dan selandjutnja adalah   
dak mau memperdulikan seba- 
gian besar dari penduduk dunja 
(1/3). Maka itu Mr, Apeidoorn 
mengemukakar - tidak setudju 
sama sekali dengan pendirian ' 
Amerika jang. sempit panda- ' 

lan dim, politik ekenomi, ' 
telah : menimbulkan | 

Fian prestige jang tidak sedi- 

Politik tak bleh kekang 
perdagangan. 

Perdagangan “ “internasional 
tiGak boleh dikekang oleh pelba 
bagai matjam permainan po- 
litik, Ia mempunjai prinSip2 sen 
diri jang membutuhkan kebeba 
san bergerak. Dlm, hal ini. per- 
Gagangan interhasional. semes- 
tinja mengambil bagian jang 
pentling dlm, melaksanakan ke. 
makmuran dan kegembiraan &i- 
antara negara2- sedunia, jang 

1 tlh menundjukkan langkah jg ' 
besar dim, perdamaian dan ke: 
amanan dunia, 

Selandjutnja. Mr. Apeidoorn 
harus mengakui, bahwa  Mos- 
kow dan perlakuan. bangsa Ru- 
sia telah meng penghara 
pannja. Lain meltali dengar tje- 
ri'era2 jang pernah didengar 
nja, Mr, Apeldoorn berkata: 
.kita telah bebas sekali pergi 
ketempat mana Pun ki:a ingini, 
Can berita2 mengenai beberapa 

i@jurnalis jang katanja Vidak bo 
leh masuk, adalah tidak benar 
sama sekali, Dim. paspor saja 
tertulis saja sebagai djurnalis, 
dan saja pun telah: -berkesempa- 

' Han berttemu dengan djurnalis2 
lain, diantaranja 

    
buat, boleh sgaKetinga akan dari ,,Antara”, 

  

f 

"utjapan - tertentu, jg tidak da- 

abnormal sekali, kalau kita ti- 

Jak sama sekali itit 

din, presiden Pn mung- 
Adam Malik ktp begini: Berantasi 

  

       

    

para wartawan, ketika ia bar 

Me konvensi Partai   Franklin D. Roosevelt, anak almarhum Presiden Roosevelk, jg men 
djadi ketua dari Komite Nasi onal jang mentjalonkan Averell Har- 
riman sebagai. Presiden. USA, tampak dihudjani pertanjaan2 oleh 

Demokrat, 

  

    

        
    

  

  u2 ini datang di Chicago untuk 

  

  

eri. 01rb Mr Sjafruddin, 
"— Kupasan Oleh: Drs. Tan Po Gwan — 

(Copyright: Dilarang Kutip). 

Ka KONOMI 

orang, An menganggap 
kepada, masjarakat, Selama 

He ta pen agan leh Pan itu 0) 
Pa asean BA pendirian n 
satu masaalah tertentu, 
hat dalam rangka itu djuga. 

Laporan De Javasche Bank 
adalah suatu dokumen jg ba- | 
njak d'batja, baik didalam 
maupun diluar negeri Laporan 
itu dianggap suatu tjermin da 

ri pada pendirian pelaksana2 
dari beleid moneter dan kare- 

nanja harus dipandang sebagai 

itu djuga, Karangan ini tidak , 
dimaksudkan: sebagai suatu pe 
njerangan terhadap pokok fi- 

kiran ig-diadjukan dalam lapo 
ran itu — setiap waktu dan 
dalam tiap lapangan pengeta- 
hyuan, kita akan bertemy dgn 

dirinja patut / 
ma per Pe Apaa3 ita-dikeluarkan dalam ' 

MERUPAKAN. suatu pokok pershikjarnan. jg 
populer di Indonesia, dan dibitjarakan. oleh Saba 

menjatakan sesuatu | 

dengan. lain perkataan selama ' 
in? politik 0g maksud utk, | 

salah satu 
maka Pernja: aan2 ab hendakmja asli | 

E Pena ana PENA NI Lam 

! Tak Akan 
“Ke DK. 

! Perseliatirin AIO Cc 
Dan Iran 

EORANG DJURUBITJA 
RA kementerian luar ne- 

geri Inggris menjatakan hari 
Rebo di London bahwa agaknja 
adalah sangat tidak boleh djati 
bahwa pemerintah Inggris akan 

  

  
perbedaan pendapat antara | 
masing2 penganu: baik dalam ' 
teori maupun dalym penje- ' 
lenggaraan prakteknja. Tetapi . 
pandangan saja adalah penje- 
rangan (terhadap beberapa 

pat dipertanggung-djawabkan 
Gjika ditindjau dari sudut eko 
nomi jg fundamentaal. Sete- 
lah mengadakan pembelian utk 
modal asing, Presiden De Ja- 

vasche Bank Sdr. Mr. Sjafru- 

din Prawiranegara menjatakan 
selandjutnja: 

»Seringkali- dikemukakan, @juga 
oleh para ahli ekonomi terkemu- 
ka, bahwa struktur ekonomi Indo- 
nesia adalah terlalu berat sebelah, 
karena terutama ditudjukan kepa- 
da eksport, sehingga ekonomi In- 
donesia adalah sangat  dipenga- 
ruhi konjunktur, tergantung  sa- 
ngat kepada faktor2 — dan pa- 
saran “internasional. Para ahli 
ekonomi tadi lalu menghubung- gal 
kannja djuga dengan konklusi, 
bahwa penghapusan ' sifaf berat- 
sebelah itu harus ditjapat dengan 
mendirikan perusahaan2 serta in- 
dustri2, jang 'bekerdja untuk pa- 
saran dalam. negeri. Meskipun 

saja setudju dengan konklusi itu, 
tidak boleh dilupakan bahwa sifat 
berat sebelah dari struktur eko- 

nomi kita adalah suatu akibat dari 
pada kemelaratan jang terdapat 

disini. 3 

Djustru karena rakjat melarat 
disini, dengan. lain perkataan ti- 
dak mempunjai tenaga pembeli, 

— maka modal asing jang menrjari : 
lapangan kerdja disini dengan 
sendirinja akan memproduseer 
barang2 untuk eksport, jang  da- 

pat memenuhi kebutuhan2 dari ka- 
um konsumen jang mempunjai da- 
ja pembeli jang lebih besar. 

Selandjutnja tidak boleh  dilu- 
pakan, bahwa dengan sendirinja 
perusahaan2 asing akan  menudju 

.ke pembuatan barang2, jang ' sex 
suai dengan keadaan negeri kita, 
seperti iklim, tanah, tenaga, ker- 
dja, dsb. dalam hal ini bahan2 
mentah agraria — barang. eksport 
kita jang terpenting — seperti gu- 
la, kopi, teh, karet, dil.” 

  

! 

(Terdjemahan diatas adalah kami 
sendiri dari bahasa Belanda, karena 
masih belum sempat membatja lapo- 
ran Javasche Bank dalam bahasa 
Indonesia:): 

Bagian pertama dari 
ai ini, Tundamentodi adia 

Sr aah sn tt a pen 
jang terachir ini 
sil daripada suatu s 
tentu, 

Djalan fikiran Sjafruddin. | 

Djalan fikiran Sar. Sjafrud- 

ter-   ah kemela ' 

mara Selandjutnja 

membawa masalah sengketa mi 
| ajak AIOC kemuka Dewan Ke- 
camanan Akar tetapi Tp 
'kannja oleh djurubitj lebih 
landjut, bahwa keputusan ter- 

'achir tentang ibu hingga kini 
belum ada 

"nal) 

  

Gelanggang Olympiade 
  

pan 
dan Jangii agak mendung, 
an ifu tjotjok bagi atlit? 
Wa RN sematjam 
prestasi istimewa, 

pertandingan dltjhpai 

Dalam pertandingan semi fi 
na| 80 meter lari gawang (wa- 
nita) record2 dunia dan Olym- 
piade th, 1948: atas nama Fan- 
ny Blankers' eri (Belanda) 
telah diatasj pula. Hasil2 per- 

| tandingan athletik adalah sbb: 
Lompat djauh wanita, 

Record Olympiade untuk no 
mor lompat djauh wanita (£i- 

telah diperbaiki oleh 
Xvette Williams (New Zea- 
land). Record lama itu di 'pe- 
gang atas nama v.o. Gyarmati 

: (Hongaria) dengan lompatan 
sedjauh 5.69 meter (Olypapia" 
de th, -48). 
Pertandingan inj karton 

han demikian: 1. Yvette Wil- 
liams 6.24 m, 2. Alex Sandra 
Chudina (Russia). 6:14 m: 3 
Shirley Capley (Inggris) 5.92 
m . 

Lari. dgn. rintangan 

3000 M. 
Dim, perlombaan. pendahulu- 

an utk. lari dgn. rintangan-3000 
meter, Vladiimir. Kabantsev 
(Russia) ' mentjapai record 
Olympiade “baru dengan waktu 
8 mexit 58.0 delik. Record lama 
adalah '9 menit 38 "detik "atas 
nama Sievolle (Finlandia). 
Lari gawang 80 M. wanita. 

Dim. pertandingan semi final 
Shirley Strickland (Australia) 
berhasil merobah record dunia 
dan record Olympiade dlm. lari 
gawang -80 m. wanita, waktu 
10,8 detik, Adapun kedua re- 
cord itu dipegang oleh Hal 
Blankers Koen (Belanda), 
masing2 dgn. waktn 11,0 daan 
Can 1 2 detik (Olympiade thn. 
1948). 

Dim, serie Shirley Strickland 
itu (serie perkama) jg: keluar 
nomor dua adalah Maria San 
Cers (Dj jerman. Barat) waktu 
109 dettik, ke'iga Jean Defor- 
ges (Ing geris) 14.1 detik, dan 
ke- empat” “Hlena Kokiens (Rus- 
sis) wak'u 11.1 detik, Dalam 
serie kedua jang keluar ncmor 
Satu adalah Maria Golubichna- 
ja (Rusia), 11.2 detik, - kedua 
Fanny Blankers: Kocen - (Belan- 
de). 11.3 detik, ketika: Amelia 
Secpbuchner (Djerman Barat) 
114 detik dan keempa" Pamela 

  

  BRT PEMBELI KARET JANG 
TERBESAR, 

Memaru$ angka? bea.tjukai js di 
Umumkan di Cclambo pada hari 
Senen, Republik Rakjat Tiongkok 
King zernjata mendjadi pembeli kare: 
Pa da Jz terbesar, Jatg menduduki 
tempaz kedua sebagai pembeli karet 
Ceylon menurut angka? jtu adalah 
Inggris. Dalam waktu 6 bulan ig per 
tama dari tahun iri j/ RRT telah 

mengangkut tklak kurate dari 27.000, 
000 pound karet 
59.000.000 Rupee, 

  

nanti struktur akan berubah. 
Disini ti 'ak dilihat bahwa ting 
kat-Penghidupan dari penduduk 
tidak pernah “dapat ditinggikan 

seterusnja, djika struktur eko- 
nomi j ada tidak dirubah se 

am2nja, Sudah tentu mung- 
Kia untuk, umpamanja dergan 
memperbesar keradjinan beker- 
dja dan mempertinggi prouk- 
tivitely kerdja, unttuk sementa- 
ra. waktu- mempertinggi ting- 
kas penghidupan: tetapi pada 

r agraria, batas maksi- 
maal akan lekas ditjapai. Mes- 
kipun sifat beray sebelah dari 
Struktur ekonomi tidak periah 

, Merupakan akibas dari kemela- 
| ratan: kerelaratan jang: ada 
atau jang menganjatim akan da 
pai aib. merupakan dorongan utk. 
€rubah struktur ekonomi itu. 

Tjontoh di Djepang. 

Sebuah tjontoh ialah: Dje- 
pang pada pertengahan abad 
ke-19 jang pada waktu itu ter 
antjam o'eh kekurangan bahan 
makanan Gan menderit, teka- 
han terus menerus 'atas ting- 
kat penghidupannja, dengan 
tegas dan prinsipieel merubah 
haluan ekonominja, sampaj pa- 
d4, waktu ini dikenal orang se- 
bagai, ,Workshop” (Bengkel 
Pertukangan) di Asia. 

Pernjataan selandjutnja ba- 
hwa, karena penduduk me'a- 
rat sehingga modal asing de. 
ngan sendirinja menudju ke- 

dari Ceylon seharga | 

Seaborn (Inggeris)- 114 detik. 
Pemenang2 nomor 1, 2 dan 3 
dari kedua serie itu akan ma- 
dju dim, final, 

Lempar lembing laki2. 

1, Youngey Young (Ameri- 
ka) sedjauh 13.78 'm: 2» Wil- 
liam P. Miller (Amerika) 7246 
m: 3, T: Hutiginen (Finlandia) 
waktu (?). Record Olympiade 
untuk nomor ini adalah 72.71 
meter. 

Lontjat tiga laki2. 
Aditemar Ferreira da Silva 

(Brazilia) dengan lontjatan 

16.12 meter te'ah mengatasi 
record Olympiade- tahun '36 
atas nama Tajima. (Djepang) 
jang telah melontjat sedjauh 
16 meter. Nomor dua adalah 
Leonid  Schbakov (Russia) 
15.98 m dan ketiga Arnaldo 
Devnonish (Venezuela) 15.52 
meter, Kemenangan da Silva 
itu berarti pula bahwa ia telah 
memperbaiki record dunia jg. 
telah ditjapai olehnja sendiri 
dalam tahun 1951 (1601) me- 
ter, 

Lari tjepat 200 M. 

Dalam pertandingan final 
lari tjepat 200 meter (laki2) 
telah keluar sebagai peme- 
nang? tiga orang Amerika ja- 
itu: 1, Andrew Stanfield waktu 
20.7 detik, 2, Walter Baker 20.8 
detik: 3 James Gathers 21.0 
detik. 

Waktu jang ditjapai Stan- 
field sama dengan record Olym 
piade atas nama Jessie Owens 
dalam tahun 1936. 

Lari gawang 110 M. 
Pertandingan lari gawang 

110 meter (taki2) baru dlm. ba   pada produksi barang? eksport, 
jang memenuhi kebutuhan pa- 
ra komsumen jang mempunjai 
daja pembel: lebih besar ada- 

Hah terlalu Simplistis untuk di- 
#pertatikan, Kiranja Sdr. 

e. |rudin memandang setiap kon- j 
o. (Sumen itu sama dan tidak me- 

| Hihat perbedaan azasj antara ' 
konsumen barang? agraria dan 

''konsumen industri, pun ia ti- 

Sjaf- 

| 

dak melihat perbedaan azasi 
ne. fantara Struktur. pasaran  ba- ' 

'han2 agraris disatu fihak dan ' 
'barang2 industri dilain fihak, 

ia melupakan, 
bahwa meskipun penduduk 
melarat, disini terdapat tenaga 
pembeli: jang massaal jang se- 
tiap waktu merupakan daerah 
-pendjualan jang menarik bagi 
tiap2 produsen barang2 'indus- 
tri, terutam,, barang2 konsum- 

ratan, maka dengan sendirinja si, (Bersambung). 

  

thn. 1948 atas nama W.F. Por- 

bakan serie, Dim, serienja Har- 
rison Dillard /'” (Amerika telah 
menjamai record “ Olympiade 

ter, dgn, waktu 13.9 detik. 
Nomer dua dim. serie itu ada 

lah Sergert: Popov (Russia) dl. 
wakttu 148 detik. Hasil dari 
lain? serie adalah demikian: 

Serie kedua: 1, Ergeniz Bu- 
(lanchik (Russia) 144 detik, 2. 
' Edmond Roudnisk,  (Peran- 
tjis) 149 detik. Serie ketiga: 

PetjahkanReko 
tol? Baru Untuk ' Lompat Diauh 

. Dan Lari Gawang Wanita : 
'LOMBAAN2 Olympiade 
Dim dimulai pagi? dlm, keadaan udara 

  

rd 
hari ke-5, Rebo t al 

1g. dingin 
Tapi rupanja keadaan jg demiki- 

dari negara? jg, sudah biasa dgn. ha- 
itu dan memungkinkan mereka mentjapai 

Dalam perlombaan lontjat djauh bagi kaum 
Ptiteri telah diatasi record2 dunia dan Olympiade jg. lama. 

lari dgn, rin tangan 3000 metiter djuga telah 
i record Olympiade baru, 

lembing dan lontjat tiga bagian laki2. 
Gemikian pula dim. dial aan 

KE 

tik. Pemenang? tsb. 
luar dalam final, 

Lari tjepat 200 M. 
Pertandingan lari tjepay. 200 

meter (semi final) di laksana- 
kan-dalam- dua serie: Serieper- 
tama berkesudahan: 1. An- 
drew Stanfield (Amerika) wak 
tu 211 detik: 2. James Ga- 
thers (Amerika) 21.3 detik, 3. 
Leslie Laing- (Jamaica) 21.6 
detik. Serie kedua: 1. MacDo- 
nald. Bailey (Inggeris) waktu 
213 detik: 2, Walter Backer 
(Amerika) 21.3 detik: 
rardo Bonnhoff (Argentina) 
21.5 detik. 

'akan 'ke- 

Sepak bola.   
“Ingalahkan kes. 

Kesebelasan Swedia, djuara 

Olympiade 1948, dalam pertan- 
dingan 'guarter final telah me- H 

Austriy  de- 
ngan 3—1. Diwakty istirahat 

stand 1—0, 

Berenang. 
Dengan suara “52 lawan 22, 

federasi. renang internasional 
dalam rapatnja telah menerima 

usul Sovjet urituk memisahkan   gajadada orthodox' dan gaja 

kupu2, Dengan - itu berarti 
bahwa tjara berenang dibagi 
Gjadi 4 gaja, jaitu gaja bebas, 
gaja punggung, gaja dada or- 
thodox dan gaja kupu2:. 

Adu gulat. 

Dalam pertandingan gulat babak 
ke-3, Djepang, Russia dan Iran sela- 
lu keluar dng. 5 pengikut dalam. 6 

kelas. , 
Kelas-enteng: Hasan  Geomici 

(Turki) "kalahkan Yshu Kitano 
(Diepang) dng. angka. Dalam serie 
kedua ia mengalahkan lagi Loui 
Baise (Afrika Selatan) dng. mere- 
bahkan jang belakangan ini dalam 
waktu 10 menit 5 detik. : 

Nasser Guivehtchi (Irany menga- 
lahkan Risabure 'Teminaga (Dje- 
pang) dng. angka: Josiah Henson 
(Amerika) mengalahkan ' K. Han: 
gave (India) dng: angka. 

Risaburo Teminaga “ (Djepang) 
mengalahkan Geza- Hoffman dengan 

angka jang besar dalam. pertandi- 
ngan: babak ke-empat. Bayam. Sit 
(Yarki) - mengalahkan - R. Maikine' 
dan merebahkannja dalam wakte 4 
menit 11 detik: Lae 

Kelas:bantam:  Shaochachi (Dje-.. 

pang) telah mentjapai ke final-se- “ 
sudah mengalahkan K.D: Jadav (In. 
dia) dng. angka. Lebih dulu “dari 

!itu Ia mengalahkan Edvin Vesterby 
(Swedia) dalam ronde  kwalifikasi, 
sedangkan lebih- dulu dari “itu Jas 
dav telah dikalahkan “oleh Mamed- 
bekov (Russia). $ 

Kelas setengah berat: Adil Atan 
Turki) mengalahkan Jacob Theron 
(Finlandia) dan merebahkannja da- 
lam waktu 11 menit 
pertandingan babak ke-3. 4 

Kelas berat: Dalam pertandingan 
babak ketiga Bertil - Anstonsion 
(Swedia) mengalahkan Irfan Atan 
(Turki) dengan angka2 2 lawan 1. 
Dua kedjuaraan dalam pertandi- 

ngan gulat telah dimenangkan Rus- 
sia hari itu sesudah ' David Cima- 
kuridze (Russia) mengalahkan “GC. 
Takhty (Iran) dalam pertandingan 
kelas . setengah berat, dan setelah 
Arsem Mekkosoulli Kari kelas berat 
mengalahkan Bertil Antonsion dari" 
Swedia,   

  
(1, Jack Davies (Amerika) 14.0 
detik, 2, Stanko Lorger (Yugo 
slavia) 148 detik. Serie ke- 
empat: 1, Kenneth Doubleday 
(Australia) 14,5 detik, 2. Fe- 
derick Parker (Inggeris) 14.8 
detik. Serie kelima: 1, Ray- 
mond  Weinberk (Atistralia) 
144 detik: 2. Vaino Suvivuo 
(Finlandia) 149 detik, Serie 

keenam: 1, Arthur 'Barnard 
(Amerika) 14.4 detik: 2. Peter 

Hilldreth (Inggeris), 14,7. de- 

  

(Disambung hal. 4) 

  

Tiap perkataan jang telah di- 
| utjapkan  sedjak  dimulainja 

rundingan gentjatan  sendjata 
di Kaesong (10 Djuli 1951) 

| sampai terdjadi ,,deadlock” 
| sampai pindah 'ke Panmunjom 
| sekarang ' ini, telah ' ditjatat. 
| Dan kini tjatatan  omong- 

kosong” jang. tak ada achir- 
nja itu telah menumpuk men- 
djadi satu  onggokan doku- 
men2 setinggi 6 foot atau Ik. 
1,80 M, Kapan akan  mene-     mui penjelesaian? 

    

     

     
    

   

  

   
   

    

   
   

    

   

  

   

55 detik dalam 5 u



    
    

(Sambungan halaman 8) . 

Lain2 perlombaan. 
Perlombaan final menggajuh dng. 

3 orang telah dimenangkan regu Amerika, nomor dua regu Russia, 

empat regu 
“lima regu Djerman. 
baan seorang dng. ..Skiff” 

  

orang, 
nangkan regu Yugoslavia 
baan 4 orang dng. djurumudi dime- 

 nangkan regu Tiskosovakta 

  

  

  

' Main gar. 
- S. Maki (Djepang) Na 2 pe) Na Ta serta laimnja 

    

rangan telah Wisisihkan dari pertan- 
Gingan, setelah kalah dalam. pertan- 
dingan2 babak pertama. Dalam per- 
tandingan babak ma jakan madu 
28 peserta, 

PE Hockey. 
Pertandingan Hockey diantara 

Inggeris — Pakistan berkesudahan 
2—0 buat kemenangan jang dulu- 
an. Diwaktu mengasoh stand: 1—0. 

2 

Bu 

Dalam pantjalomba modern bagi- 
an anggar, jang menang adalah A. 
Borges (Brazilia), sedangkan dalam 
bagian menembak dag. 'pistool jg. 
menang adalah L.J. Vilkko (Fin- 
landia). 

Lain daripada itu telah dilaksana- 
kan djuga pertandingan? senam 

gym Nala Aan anan sagu. 

  

UTK. PARA PEMBATJA 
DIKOTA SEMARANG. 

Diminta dgn hormat tetapi sangat, 
bila pelajanan pengantaran koran 

| kurang memuaskan (telaat atau ter- 
NW tahan sehari dsb.) supaja segera 

0. memberitahukan kepada administra- 
|. si Suara Merdeka", agar bisa diu- 

rus semestinja. Kita ingin memberi- 
kan service jang sebaik-baiknja ke- 
pada para lengganan. Salah satu 
djalan supaja service ini bisa diwu- 

-djudkan, ialah bantuan dari para 
pembatja untuk melaporkan dengan 
segera, bila pengantaran koran tidak 
beres. Terima kasih! 

  

    

, REDAKSI. 

“Berhubung makin banjaknja 
. mintaan chalajak ramai untuk penjia 

in2 berita? keluarga, berita pangg: 
danjatau radiogram, maka Radio 

IL. mengumumkan: sbb.: 
azasnja RRI sebagai badan siaran 
dak -menjiarkan berita keluarga, 

ita panggilan dan/atau radiogram, 
emuanja ini sewadjarnja disam 
an melalui saluran djawatan 

T. 2) RRI hanja menjiarkan be 
'S0S jang bertudjuan bagi ke 

Penata umum, radiogram dari | 
'instansi2 pemerintah dan berita2 

gilan dari pihak umum hanja 
'dapat disiarkan oleh RRI djika ter 

jata berita2 itu tidak sampai kare 
“na alamat tidak diketahui atau akan 

sampainja bila dikirim 

    

    

   
   

    

   

    

    

  

    

    

  

   
    

   
   
    

   
   

sa per 

Untuk penjiaran melalui RRI -ha 
us ada sjarat2 sbb.: a) berita pang 
“Gilan karena ada orang sakit harus 
disertai surat keterangan dari dokter 
jang merawat jg menjatakan, bahwa 
Pen sangat perlu dipanggil, 
b) berita panggilan karena kematian 
dengan maksud supaja jang ipang | 
Gil dapat hadlir pada hari pemaka | 
man, harus disertai surat keterangan | 
dari dokter atau lurah. 

|. Berita2 jang sifatnja hanja pembe | 
ritahuan sadja, tidak dapat disiarkan 
melalui pemantjar radio, ketentuan | 
terachir apa sesuatu berita keluarga | 

dan radiogram dapat disiarkan dipu 
tuskan menurut pertimbangan kepala 

      

     

    

    

    
    

    
    

   

  

     

  

   

    

TOTALISATOR AMAL 

Dibawan pengawasan notaris 
Tan A Sioe hari Senen jl. 
telah @-buka kartjis totalisator 

PSIS) terdjual Rp M35, separo 
dari djumlah itu dised'akan 
untuk hadiah, tebakan jg be- 
nar ala 261 lembar, tiap lem 
barnja mendapas had ah Rp 
18,07. Kartjis merah (Nan Hua 

jm PSSI) terdjual Rp 12. 255, 
separo untuk hadiah, tebakan 

32,94. Kartjis h'djau (2 per- 
an) 

djitu. 
Had'ah2 yang pa dapat di 

terima mulai 5 ren tgl. 28 
 Djuli Agustus, 

: "imur | pada hari2 
   

   

. Tgl. 1 
Selasa Dan an BAK tabah Th 

Gombong, — I 

     

    

  

    

kap, IE aa 2/10 lagi 1 1 18/83/1947 Rifai 
25 Puasa tahun Dje 1878 wuku Wa 

| rigalit. III. Tgl. Kg md djatuh 
| tel 28 Baen aan ahun Putu 1881 
wuku Sinto dan IV, Tgl, 4/1/1952 
djatuh tgl. 6 Bakdomulud tahun 

     

nangan dijapat oleh Tjukalov Te 

   
   
   

gaju 
tiada djuru mudi dime-| 

pertandingan 
anggar dng. pedang bagian perseo- 

Pantjalomba modern. 

1) Padal 

: . Retjahkan Rekorit |: 

nomor tiga regu Australia, nomor 
Australia dan nomer 

m Pe | 

Perlom- | 

jg benar ada 186 lembar, tiap | 
lembar mendapat hadiah Rp | 

terdjual Rp 595 | 
dan tidak terdapat penebak jg 

Latggann 
“ Kn jatuh tel. 19 Be) 

|ra lain untuk me 

minta kita kabarkan. 

pihak madjikan lekas melaksa 

sama, dan menarik kembali 
|penglepasan itu, djika sampai 

LANG, AKIBAT PE- 

| djumlah 10149 buruh, 

| dari triwulan ke 1, jg terbesar 

| pertjetakan. 

auto merk Opel, dikemudikan oleh 

ngan pohon asam didepan Purusara. 

Iluka letjet sadja, njonja R. menda 

| pat luka berat, mungkin mendapat 

| TRUCK TERBALIK. 

  

ANG. 3 
Na kabar, bahwa hari Kemis 

kemaren telah tiba di (Semarang, 
panglima territorium III (Djawa! 

dag kolonel Kawilarang disertai 
beberapa opsir stafnja. Mengenai 

kalangan wartawan, kita 

    
   
     

   

   

    

mendapat 

sta). Perlombaan dua orang dng. “nge apik 2 | »scull” dimenangkan oleh regu Ar- | Bachruri. Disampin gentina. Dalam perlo meng- | djuga, bahwa kec 
“"gajuh 2 orang tiada pakai djuru-mu Kawilarang di Se 

di, kemenangan didapat Idjuga hubungannja  « 1gan | Amerika. Perlombaan menggajuh 4 | NN GBN”.. Sean “diketahui, 

Ba mendaba 
komandan operasi | "5 

ANGKUT Bimas DGN. 

Oleh Kala 2 4g. ken aril 

didjatuhkan hukuman emng Ba 
dua orang Tionghoa, masing2 berna ' 
ma O.LK. dan S.S.H. kedua peda-| 
gang beras dikota ini, masing2 den- | 
da uang sebesar Rp 500.— atau 50 
|hari masuk pendjara dan berasnja 
| dibeslah, karena dipersalahkan - me- 
'ngangkut beras -dari luar kota, tidak 
sesuai dengan adanja djumlah beras 
tertjantum dalam surat izin. 
RAPAT HOO HAP : 
Minggu pagi jad, djam 9 di 

gedung Kuomintang Karang- 
turi akan diadakan rapat oleh 

| Hoo Hap Hui dikota ini, anta 

  

    

  

  

  

  

    

6 pe 
ngurus baru dan mengesjah- 
kan AD dan ART. . 

| KONPERENSI SBEP. 
Konperensi kerdja darj SB 

Kementerian Pertahanan wila- 
jah Djawa Tengah akan di 

ngsungkan di Jogja darj tgl. 
4 sampai 26 Agustus jad. utk 

mang telah dibentuk Ba 
konperensi, demikian Sai 

TUNTUTAN SBIM. 
Berhubung di lepasnja 20 

orang buruh dari perusahaan 
Kie Lie Hing pada tgl. 21 Dju 
LH, dewan pimpinan tjab, SBIM 
Semarang I menuntut supaja 

nakan perdjandjian kerdja ber 

tgl. 13 Agustus 
belum dipenuhi, 

mengadakan aksi. 
122.055 HARI KERDJA HI- 

tuntutan itu 
SBIM akan 

MOGOKAN. 5 
Menurut laporan Kantor Pe- 

njuluh Perburuhan Djawa Te- 
ngah dalam tr.wulan ke 2 ta- 
hun ini telah terdjadi 20 kali 
pemogokan diseluruh daerah 
Djawa Tengah jg mengakibat- 
kan 122.055 har: kerdja hilang, 
pemogokan itu menjangkut se- 

Pemogokan2 terdjadi bukan 
karena tuntutan baru tapi ma 
salah2 lama jg sebagian besar 
beum dapa diselesaikan. 
Djumlah pemogokan pada tri- 
wulan ke 2 ada lebih banjak 

pemogokan pad, Pelabuhan Se 
marang, Java Textiel Tegal, 
Sarbumiksi, perbengkelan dan 

ADU KEKUATAN, 12 
Kemaren dahulu malam sebuah 

tuan R. telah mengadu kekuatan de 

Kesudahannja mobil baru itu jang 
k.o. Penumpengnja ada 3 orang jg 
satu terlempar keluar djendela dan 
djatuh ditepi djalan, untung tjuma 

hersenschudding, tuan R. pun terlu 

| ka, dan otonja ruask. 

Sebuah truck dari perkebunan 

Balong dari PPN ketika liwat- di 

Bangsri mendadak sebuah roda de 

| pannja terlepas, si-sopir tak dapat 

menguasai lagi stirnja dan truck itu 

terbalik. Penumpangnja ialah anak2 

sekolah jang akan pulang kerumah 

| dan buruh2 kebun jang akan meng 

| hadliri rapat Sarbupri, 4 orang telah 

tewas, 6 luka berat dan 19 luka. 

ringan. 

RUMAH OBAT. 
Hari Minggu tg. 27 Djuli dibuka 

rumah obat Rathkamp djam 8—12, 

dari tg. 28 Djuli sampai tg. 2 Agus 

tus dibuka rumah obat Sik Iang 

dan Numa djam 8—19, Rathkamp, 

Koo Hwie, 
8-17. 

KANDAS SEBELUM TERLAKSANA. 
Djawatan Kereta Api sehingga 

Kini terah selesai membuat. aa Na 

rumah dinas untuk pegawai GPh 

beaja Ik. Rip. 2.550.000, Untuk 650 

keluarga pegawai ig membutuhkan 

nja menurut Tentjana tahun 1952 

akan didirikan lagi sedikitnja 100 

rumah dari berbagai bentuk, tapi 

berhubung sukarnja keadaan ke- 

uangan, maka "entjana itu telah 

kandas seluruhnja. Untuk pegawai2 

DKA ig menumpang di hotel2 ata 

terpisah dari keluarganja tiap buan 

nja DKA mengeluarkan seijumlah 

Rp 300.000 ig tjukup untuk mm 

diikan 10 buah rumah sederhana, 

kundjungan ini dari fihak resmi be | 
lum diperoleh keterangan apa-apa,| "2 
'fetapi sementara itu dari, beberapa! 

Kolo aa 
gulredjo rumah na 

5 noredjo kemasukan pe 

Jadikan dakwa.  Kemus 2 

bawa kedesa Tunggulredjo: mem- 

dan Van Gorkom djam| 

"Pada ad 1. 
  

an seharga R 

   dikelura Sa Tw    

  

    
terdjadi penganiajaan jang heibat ! 

Djalanja pengania 
Seorang jang 'bodo, buta hu- 

rut dan miskin penghidupannja men- 
tjari kaju rentjek-bakar. Djojo al 
Mono ber da Idirumahnja sendiri, 
di desa Gabu 
desa Tunggulredio: ia tidak suka 
datang sebab merasa bukan djiwa/ 
rakjat desa Tunggulregjo. 

Selandjutnja seorang pulisi Nega- 
ra bernama MINGUN tersebut, di- 
atas datang sendiri dirumahnja Djo- 
jo al. MONO dengan paksa ia di- 

   

   

  

tidak 
jalah 

bawanja petani tersebut 
idjin jang berwadjib 
desa Gabus. : 
Dalam peperiksaan ppertama: Mo- 

no tidak mau mengaku, maka disini 
lah terdiadinja penganiajaan: 

Ditendang2 “dengan kaki jang 
bersepatu, dipukul dengan tangan 
Jang memegang tongkat, di indjak2 
perutnja, lebih heibat lagi: ditjatut 
djari kakinja, hidung, telinga, bibir, 
dan giginja terlepas satu, dan 
orangnja sehingga mendjadi ping- 
san dan tiap2 hari: peperiksaan te- 
rus menerus di aniaja, hingga mu- 
kanja bengkak. Sampat tgl. 18-7-52 
baru dilepaskan. Oleh sebab orang 
lainja jang betul2 djadi pentjuri te- 
lah tertangkap, Djadi terangnja 
seorang baik? telah di aniaja sebab 
hanja ketjurigaan di dakwa............ 
Pe Ba AN un mentjuri. 

Kedjadian lainnja. 
Seorang bernama DARSO dari 

desa Nglinduk didakwa mentjuri di 
desa Sulur, belum terang kesalaha- 
nja hanja djuga baru terdakwa, te- 
lah dianiaja lagi oleh ini pulisi Ne- 
gara nama Mingun hingga pingsan 
sebagai majat, lamanja 2 djam. 

Kedua2nja kini telah dilepaskan, 
diidjini pulang di rumahnja dengan 
djalan di gendong oleh keluarganja, 
hingga sekarang mendjadi sakit ke- 

se- 
lurah 

ras, mungkin orang tersebut men- 
djadikan "  matinjan Adian 5 
dengan sakit jang lama, kehakga: 
nja kelaparan. 

Masih ada lain2 penganiajaan jg 

dilakukan 'olih ini anggota pulisi 
Negara nama MINGUN. 

Sampai disini sadja, dan seka- 
rang kita minta keadilan! Betulkah 
dalam Negara kita ada KE ADI - 
|ILAN? Adakah pulisi Negara kita 
itu pelindung ra'jat? Bagaimanakah 
tindakan jang berwadjib? Kita 
rakjat menunggu keterangan dan 
ketegasan 'dari/oleh “Pemerintah ? 

“ Hurmat saja. 
Kita ra'jat desa Gabus. 

S. Lemah. 

- 1 Bar 

s dipanggil oleh pulist j " 

| kuat, tidak tjapek, tidak takut, 

  

   

    

Pelesir kepegunung- 

   

    

    

maw tidur, 
atau — perempuan, 

makan 2 tablet: 

- MAHA TONIK — 

  

  

Biber pagi PALI sehat dan 

dingin tidak masuk angin, ta' 
mungkin sakit. 
Terdjual disemua ae obat, 

  

aan 

Sate Kambing pake bumbu 
kemiri'1 tus uk: 30 sen 

2 Hm 

Gule Bandung" 'jaag” gurih " 
| oiring YRp. 1.50 

» Dnyanu 

Rum ah Makan Sate 

Randu sari 

  

M S. RAHAT 
TABIB 

Seteran 109 — Telf. 1123 Smg. 
Specialist untuk WASIR (Am- 
beien) ASTHMA, KEPUTIAN, 
IMPOTENTIE dan lain2 Penja- 

  

kit. 
Di. bitjara Kn Pagi 

5—T7 Sore 

JOGJA. 

. Lurah di rampok 
Pak Sastrowerdojo, lurah de 

tengah malam djam 1 rumah- 
nja kedatangan 20 orang ber- | 
pakaian preman dan bersendja-' 
takan pentung kaju serta 
membawa lampu senter. Se- 
orang pendjaga dipukul kepala- | 
nja hingga tak berdaja. 

nan rampok itu menghilang de 
ngan barang perhiasan serta 

lik pak lurah. Uang kas desa 
sedjumlah Rp. 4000 pun turut 
digondol sekali. 

Truck tergelintjir 

Sebuah truck “pada Minggu 
malam djam 12 liwat dari dju- 
rusan Bumiaju ke Jogja, 5 kilo 

brak tanggul tepi djalan dan   

    

Usmar Ismail kembali 

ke Indonesia. 

Pemimpin Perusahaan Film 

Nasional Indonesia (Perfini), 

| Usmar Ismail, te'ah meninggal 
kan Amerika Serikat setelah 

sepuluh bulan setengah lama 

ifa menuntut peladjaran pada 
perguruan tinggi. California di 

Log Angles dan studio film 
Paramount di Hollywood. Sebe 

lum berangkat ia menjatakan 

harapannja bahwa ap, jang tih 

| dipe'adjarinja dj Amerika Seri 

kat tentang tjara2 , membuat 
film itu akan berguna bagi per 
indusrian film di Indonesia. Da 
lam perdjalanannj, kembali ke 

tinggal sebu'an di London dan 
Paris dan dua minggu di India 

Ia membawg, film jang dibuat 
tentang perdja'anannja, 

Ahli Film Djep. akan 
buat film Indonesia. 

FuminZo Kurata dari Per- 
himpunan Direktur Film Dje- 
pang telah menerima unda- 
ngan dari Djamaluddin Malik, 
Direktur Persari, utk membuat 
film tentang sedjarah gerakan 
kemerdekaan Indonesia selama 
100 tahun jg achir ini. Demi- 
kian kabar Kantor Berita Dje- 
pang Kyodo dari Tokio. Kurata 
adalah salah seorang ahli film 
Djepang jg telah membuat ba- 
njak film di Indonesia di masa     

K | RoyRogers 18 
perang. Ia dulu bekerdja seba- 
gai anggota kesatuan kebuda- 

Indonesia Usmar Ismail akan | 

tergelintjir. Sopirnia selamur. 
4 penumpang luka berat dan 4 
lagi luka ringan. Korban diang 
kut” ke rumah sakit Temang 
gung, Satu diantaranja karena 
berat luka2nja telah mening- 
gal. 

Senen siang djam 14.30 auto 

an atau hendak per- | 
malam j | 
lelaki | ' 

Saban £ bari | U, bisa 'depet, dij 5 

Gule” Bandung Asli| 
S£ Dji. Bergota? 24" muka" pasar! | 

sa Donokerto Sleman baru2 ini | 

Pak 
lurah dianiaja, kemudian kawa 

pakaian seharga Rp. 12.000 mi" 

meter dari Parakan telah mena | 

  

    
(1 Badju jang ditjunji berapa | 

kali dengan sabun biasa... 

  

      
    

  

   

    

    
   

    

1 aa dolan waktu jang sama, 
5 ditjutji dengan Tjap Tangan! 1 

     

     
| sana, pakailah Tjap Tangan 

buat segala barang. 

Air Mn menanggung 
tahan lamanja tjutjian Njonja 

SSNPTANGAN 
untuk 

    

  

: 
Tn ag terkenal. 

tjutjian! 
Bustan UNILEVE. 

  

PANGGILAN 
Balai Pendidikan Pegawai dari Kementerian Pekerdjaan 

Umum dan Tenaga, memanggil Pemuda2 Warga-negara Indo- 
hesia untuk mendjadi Peladjar S.T.T. (Sekolah Tehnik Tinggi) 
dengan ikatan dinas dan ingin bekerdja pada Kementerian 
Pekerdjaan Umum dan Tenaga. 
DIBUTUHKAN: 
30 Peladjar untuk Insinjur Sipil (Civ. Ingenieur) 
15 » ” » Listrik (Electrotechnisch 

Ingenieur) 
BN 1 2 Gedung (Bouwkundig Ingenieur) 

pa » - Mesin (Werktuigk, Ingenieur) 
AN G3 Ukur (Landmeetk. Ingenieur). 

| Sjarat2 untuk dapat diterima, ialah: 
“A. 1. Beridjazah S.M.A. bag. B. 

2. Berkelakuan baik jang dinjatakan dengan surat kete- 
rangan Pamong Pradja dan/atau Polisi dari tempat 
asalnja. 
Berbadan sehat jang dinjatakan dengan surat kete- 
rangan Dokter. 
Umur setinggi-tingginja 25 tahun dinjatakan dengan 
surat lahir atau keterangan jang dianggap sama 
kuatnja. 

. Untuk ilmu pasti, alam dan gaja rata2 mempunjai 
nilai 6/5 dengan ketentuan bahwa nilai dari salah satu 
vak tidak boleh kurang dari 6. 
Untuk insinjur gedung2 selain daripada sjarat2 nilai 
tersebut dalam ajat B. 1. diatas, djuga dibutuhkan 
nilai 7 buat ilmu menggambar. 
Mereka jang telah memadjukan permintaan kepada 
Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga, maupun 
jang telah mendaftarkan pada Kementerian P.P. & K. 

minta agar mendaftarkan lagi. 
Sjarat2 lain menurut aturan2 
oleh Kementerian P.P. & K. 

Tjatatan. . 
Semua lamaran dan pendaftaran hendaknja sudah diteri- 
makan kepada: 

2. jang telah ditetapkan   bis ..Tresno” dari Kutoardjo ke 
Purworedjo sesampainja cesa 
Bajan telah menubruk pohon : 
asam dan kemudian terbalik, 
15 oranc penumpangnja terhi- 
tung sovir mendapat luka2, 5 
antaranja luka. berat dan sete- 
lah diangkut ke rumah sakit, 

Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga 
Balai Pendidikan 
Djalan Hajamwuruk 3 Djakarta 

Selambat-lambatnja pada tgl. 15 Augustus 1952. 
Djakarta, 21 Djuli 1952. 

Kepada Balai Pendidikan Pegawai 
Kem, Pekerdjaan Umum & Tenaga, 

It. HUDIORO SONTOYUDO.   1 diantaranja meninggal. 

  

  

  

  

  

tanggung dipegang teguh. Kirim 4   1 an dari balatentara Djepang. 
UMUR dasam satu envelop dengan 

M. A. G, 
Kotakpos 170 

ACHLI ILMU FALAK 
(Occuitist) 

Kesulitan dalam hal2 seperti penghidupan, | 
Tuan/Njonja akan dapat djawaban2 jang 'Hotiok dan berbukti, Rahasia Ini Malam D. MN. B. 

  

BA 

  

bianodinin dan Ilain2. 

pertanjaan ikut NAMA dan 
poswesel Rp. 10— kepada, 
RAWAL. 
— Ba ai 

  

“Rex” 5-7. 9.- (seg. um.) 
Music Consert jang terbesar ! 

  

  

  
-- Growler tak akan melukai 

Roy. Aku kadang2 malahan 

rap bahwa orang itu beg.tu 

ramah sepesi da ini: 
— Ben, 

Singa gunung.      Alip 1883 wuku Wugu    
    

BEN, BE 
4 CAREFUL/ £. 

1 

berha 

ramah 

hati2lah kamu. Itu seekor 

GO HOME NOW, 
| GROWLER !/ ROY 
AND L HANVE 
SOME BUSINESS 
WAITING AT THE 

HE PETS 
MOUNTAIN 
LIONS BUT 

  

— Pulangah . sekarang. Grow! 
Roy dan aku sedang mempum 
urusam pen“ing di fanch Rocking 

pendjahat di Rocking M. 
Boy). 

WHAT A MAN / 

/ WONIT TACKLE 
ROCKING M 
Ce 

/— Agak aneh orang ini. Ia membe 
|lai se-ekor singa gunung seakan-akan 
seekor binatang jang tidak berbaha 
ja, tetapi ragu2 untuk menangkap 

(pikiran 

PAP, HERE COMES THAT NICE 
ForesrT BANGER BEN SMITH 
ANP THT KOY KOGERS I Top 
CU ABOUT/ I WARNEDP HIM 
Ma AO COME MERE 

er, 
jai 
M. lah kube 

- Bat, ka 
ri pohon2dam dan menembak 
— Ambillah -opiku 

itu! 

  

SHOT MY HAT 

  

— Alah, lbat Yulah datang pendiaga hutan jang tiaka 
bersama dengan Roy Rogers jang te'ah Penak Takan 

eringatan kepadanja supaja tidak da'ing kemari! 
datang Hu ialah c'ang jg #elah mendapati aku membaka 

kepa daku h'Ngga dijatuh topiku! 
Kepunjaanmu biar kuakui. Biar sipendiaga 

tan mentioba menafigkap aku a'as perbuatan menimbw | kan kebakaran 

»Of,Men & Music“ 
£8 Artur Rubinstein 

Jan Peerce —  Nadina Conner 

.ORION” 5.-7.-9.- (17 thl 
Gene Kelly Judy Garland 

Summer Stock" 
M-G-M's in TECHNICOLOR 

BAT, YONDPER'S 
TEE' HOMERE 
WHO CAUGHT 
ME FIRIN' THE 
TIMBER AN! 

TAKE NY Lip i 
SPIDER, - LAN : 
YOURS, ! 
“THAT Bana» TO 
TRY AN'ARREST 
MB FOR STARTIN' 
THAT FRe/ , 

  

ya 

  

( oiryaRi Mi segera: 

Bludru Item 
" Tkwaliteit 3022 

| peaawaran terangkan “banjakaja persediaaa daa”har- 
) ga pada advertensi inai s.k. No. 3/2 508 

    

$52-1-103-8 

untuk kemudian bekerdja dilapangan Kem. P.U.T., di- ' 

  

Claude Rains - Errol Flynn 

  
Avontuur jang menggemparkan | 

Metropole 5.-7.-9.- (13 th.) 

»THE PRINCE 8 THE PAUPER" 

  

Film Tiongkok Technicolor 
Wang Tan Fung Han Fei 

“Sam Pek Ing Thay" 
Tjeritaan jang Berhikejat 

Smish | 
Tel 

aa 

Djagalan 4.45-7.-9.15 (13th.) 

  

hu 

PN ai 

Iwuk, Yu Na, 58Y/ILI/A7118   

    

KEMENTERIAN PERTAHANAN R.I. 
STAF ANGKATAN UDARA. 

Sam Babe an 

Pengumuman 
Ne: 10/IKL/RTU/52.— 

I. Kementerian Pertahanan Staf Angkatan Udara memberi 
kesempatan kepada Pemuda2 Indonesia untuk dididik 
mendjadi: 

Bintara Telegrapis Radio Udara — sedjumlah 50 Orang. 
H. Sjarat2 penerimaan: 
“1. Warga Negara Indonesia, 

2. Umur 17 —25 tahun. 
3. Belum kawin. 

4. Tinggi badan sekurang-kurangnja 160 cM. 
5. Beridjazah S.M.P. — bagian B. 
6. Berbadan sehat dan tidak berkatja mata. 
7. Bersedia mendjadi Tentara dengan ikatan dinas seku- 

rang-kurangnja selama 5 (lima) tahun, setelah tam- 
mat dari pendidikan. 

III. Atjara pendidikan: 
3 bulan pendidikan ketentaraan. 
2 tahun pendidikan keachlian. 
Selama dalam pendidikan harus tunduk pada tata tertib 
tentara, dan diharuskan tinggal ditempat jang disedia- 
kan oleh dinas. 
Setelah lulus dari pendidikan diangkat 

a. 

IV. Tjara melamar, 

Pelamar2 harus mengadjukan lamaran tertulis kepada 
KEPALA DJAWATAN ADMINISTRASI PERSONIL — 
M.B.A.U. di Merdeka Barat 8 Djakarta, dengan disertai: 

sebagai Sersan 

1. Daftar riwajat hidup jang tertulis sendiri. 
2. Salinan Idjazah dan daftar Angka2 rapor kelas jang 

terachir, 
3. Surat keterangan berkelakuan baik dari Pamong 

Pradja dan Polisi. 
4. Surat keterangan persetudjuan dari Kepala Djawa- 

tannja bagi mereka jang sedang bekerdja pada salah 
satu instansi. 

V. Pendaftaran ditutup pada tgl. 15 Agustus 1952. 
VI. a. Pelamar2 jang memenuhi sjarat2 jang tersebut pada 

ajat II dan IV akan dipilih dan diudji ditempat2 jang 
akan ditentukan kelak. 

'b.. Mereka jang dipanggil untuk diudji harus membawa 
Idjazah dan Angka2 rapor jang asli. 

VII. Surat2 lamaran jang tidak memenuhi sjarat2 tersebut di- 
atas tidak akan diperhatikan. 

Djakarta, 15 Djuli 1952. 
KEPALA STAF ANGKATAN UDARA, 

ttd. 
(KOMODOR UD. — S. SURYADARMA). 

PL 

G. 4975. 

  

Ditjari dengan lekas 
1 TENAGA WANITA untuk administrasi jang dapat mengetik 
tjepat dan berpendidikan sekolah menengah pula jang sudah 

pernah bekerdja di Kantor. 

Surat2 lamaran dengan keterangan lengkap mengenai idja- 
zah dan surat2 kesaksian hendaknja dialamatkan pada ini sk. 

dengan No. 83/2271. 

  

  

MAU 8ELI: 
Segala matjam FRANCO — FRANCO 

PARTY BESAR dan KETJIL 
Naga antara djam 10 pagi — 1 siang atau dengan surat 

WAJANG STAMP Coy 
(Fa. Sangidoe) 

Purwodinatan 50 (atas) Telf. 684, Semarang. 
  

  
  

  

  TH #€ffy CONCERN cinNEmas —— 

LUX 5.—7.—9.— Ini'Malam Premiere Ju. seg. umur) 
Robert Clarke 
Mi argaree FReki sIhe Man from Planet X 
Grand 5.—7.—9.— Ini Malam D.M.8B. (13 tahun) 

Tony Curtis Piper Laurie - 

,the Prince who was a Thief" 
Arabian Night's adventure! Color by Technicolor ! 

NORA 5.-7.-9.- Ini Malam D.M.B. (u. 13 tahun) 
S. Poniman — N. Herawati — Cb: Harro — Astaman 

  

  

meng 

  

  

  

8 an Pahlawan" INDONESIA Baru ! 
Royal 445—7.—9.15 Ini Malam D.M.B. (13 tahun) 

BAGIAN Ke II (TAMAT) 

Oei rin »Ihe SHADOWS Hear 
Akan datang: IDA PRIJATNI — S. SUKARNO 

, Musim Bunga di Selabintana" 
  

  

Ro : y 1 7.— 9.— lai Malam Penghabisan (17 tahun) 
1 a Lie 66 Lonel 
Net Chie 9g Tieh Lien Hua Ha 

Besok Malam s Wu Shu Na Tung Ching“ sag. 1 
ILIMA SUDARA ANGKAT) 

9 Premiere 
Tt 

  

  

  

“SOLO Mulai tg. 23 s/d 26—7—52 

On The Rivierars”, 

    

  

Djam 4.30 — 7. — 915 | 
ed COMEDY — MUSIC — DANCE: 

      

)BARU TERIMA: 
LONTJENG-LONTJENG tembok ,,WESTMINSTER” 

rupa2 model, pembikinan dari GERMANY, 
Didjual menurut harga RECLAME: f 

Rp. 100.—, 800.—, 850.——-, Dony 
SILAHKANLAH DATANG SABELUN KEHABISAN !       

Telp.336 

SEMARANG 
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