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06.30 onderneming 

teh “Rongga”, jg terletak Ik. 
8 Km. dari katjamatan Gu- 

  

nungha'u, distrik Tjililin (ka- 
bupaten Bandung) telah dise- 
rang oleh sebuah gerombolan 
bersend'ata. Menurut berita jg 
iterima oleh pihak berwadjib, 

akibat serangan itu polisi jg 
ada didekat onderneming tsb 
di utjuti, seorang agen polisi 

hilang sedangkan seorang anak 
meninggal karena tembakan 
Selandjutn'4 dikabarkan, bhw 
gedung perkebunan digarong 
sampai isinja habis sedangkan 
2 buah truck dibakar, Kawat2 
tilpon jg menghubungkan on- 
derneming itu diputuskan se- 
hingga berita jg lebih lengkap 
belum dapat diketahui. Gerom 
bolan tsb menurut dugaan ada 
lah TII berkekuatan 300 orang 
'g sudah mulai terdesak dari 
daerah Tjiandjur. 

87 rumah dibakar 

di Djatitudjuh. 
Selandjutnja sebuah gerom-" 

bolan jg. belum diketahui kesa 
tuan dan kekuatannja, pada 
malam Rebo kira2 pukul 20.00 
teah membakar “85 buah ru- 
mah didesa Bantardiati dan 2 

buah rumah didesa Bantardja- 
tikulon. Desa2 isb termasuk 
daerah  ketjamatan  Djatitu- 
djuh, kabupaten Tiirebon, Be- 
rita dari Tjirebon itu tidak me 
nerangkan tentang djumlah 
korban dan djumlah kerugian 
jg diderita penduduk karena 
'penggarongan. Dari Tambun 

(Krawdhg) dikabarkan, bhw 
sebuah gerombolan bersendjata 
jg terdiri atas 60 orang telah 
membunuh 2 orang merampok 
penduduk dan parg pedagang 
jg sedang menonton pertundju 
kan wa'ang di Pondokkatjang, 
ketjamatan Tambun. Se'ain da 
ri pad, itu ternjata, bahwa ge 
rombolan itu djuga merampok 
6 buah rumah ditempat tsb. 
Tentang pembunuhan atag di- 
ri 2 orang penduduk itu ter- 
dapat keterangan. bahwa ke- 
dua korban itu disangka oleh 
gerombolan hendak ' melapor- 
kan perampokan2 itk kepada 
jg berwadjib. 

Pertempuran TNl-ge- 
rombolan mengham- 

bat K.A. 
Sementara itu autobus D- 

3292, jg mendja ani tra'ek Ban 
dung—Tasikmalaja, tanggal 6 
siang kira2 pukul 1330 di be- 
tulan antara Tjibatu dan Ma- 
langbong teah ditiegat oleh se 
buah gerombolan bersendjata. 

Berapa djumlah barang penum 
pang jg sempat dirampag oleh 
gerombolan hingga saat ini dim 

penjelidikan, Tapi menurut ka 
bar dari Malangbong gerombo 

lan tidak akan berhasil meng- 

  
Snapshot dari basketbaan, Helsinki. Dibawah doel terdjadi pere- 
butan bola sangat hebat antara team2 Amerika dan Chili. Djago2' 
Amerika jg berpakaian putih. Pertandingan ini kemudian berachir 
dengan 103—55 untuk Amerika. t 

73 Bendera D! 
Disita Oleh Tentara. Disepandjang " 

Malangbong- T'jipeundeuj 
Pertempuran TNI Lawan Grombolan Menghambat 

$ Perdjalanan Express. 
EMAREN PAGI pukul 07.00 ada berpuluh?2 bendera 
»bulan-sabit! pakai bintang” atas latar merah, dipa- 

sang orang di djalan simpangan Malangbong—Sukarata dan se- 
pandjang djalan Malangbong—Tjipeundeuj. Demikian berita da 
ri Garut. Selandjutnja dikabarkan, bahwa BODM di daerah tsb 
telah mensita bendera? itu. Hinga sa'at kemaren pagi jg telah 
dikumpulkan adalah 73 buah. Sendaa bendera ifu terbuat dari 
pada kertas. Orang mend bahwa pemasangan 
D.I.” itu adalah berkmbangan den ulang-fahun ,, 

Indonesia” jg Gjatuh pada tg. 7 Agustus ini. ! 

pagi ki- gZondo! ban'ak barang2 karena 

i 

  
  

Manna Manan 2 mara aae era . 

     

  

Adanja Tawaran Bantu- 
an Russia—Kata Dr. 

 Darmasetiawan 

E8 FRKENAAN dgn berita 
Cari harian ,,Milap” jg 

terbit di New Delhi, sebagaima- 
na dikabarkan oleh AFP baru? 
ini, jakni bahwa Rusia telah 
menawarkan bantuan ekonomi 
kepada Indonesia, (berita kita 
muat kemaren — Red.), sekre- 
taris-djenderal kementerian luar 
negeri, dr. Darmasefiawan me- 
nerangkan, bahwa ia tidak tahu- 
menahu tentang soal ini. Me- 
ngenai soal ini belim pernah di 
lakukan surat-menjurat, demi- 
kian dr. Darmasetiawan jg se- 
landjutnja menjatakan, bahwa   

ditdera 

  

| mengikat, dapaf! diterima. 

|SYNGMAN RHEE TETAP 
. PRESIDEN. 

Presiden Korea Selatan, 
Syngman Rhee hari Kemis 
telah dapat kemenangan 
besar dalam pemilihan 
presiden Korea Selatan. 
Berhubung dengan itu ma 
ka Syngman Rhee akan 
memangku djabatan presi 
den Korea Selatan untuk 
empat tahun lagi. $ 

KONGRE3 ,,PEMUDA 
RAKJAT”.     

t 

perisiiwa pentjegatan jtu telah 
dapat diketahui oleh Tentara 

Djumlah korban sera- 
ngan 24 orang. 

dan tidak lama kemudianpun 
terdjadi 
Teniara aan gerombolan. Per- ! 

tempuran itu berlangsung te-j 

Jogja—Bandung dan expres Su ! 
raba's—Bandung datang di' 
Bandung ter ambat. (bahwa gerombolan itu sekarang 

Dewan Pimpinan Pusat “Pe- 
muda Rak'at” mengumumkan, 
bahwa kongres “Pemuda Rak- 

"jat” kKe-I akan diselenggarakan 
pada tgl, 10—20 Nopember '52 
di Djakarta. 

  

terbakar Si Tjipari al3 58 buah. 
Pengumuman itu membenarkan 

pertempuran antara |berita2 bahwa gerombolan itu 
memusatkan serangamnia kepa- 

da pesantren, rumah Gan mas 
(Trus sehingga kereta api tjepat ' ijid Kjai Jusuf Taudjiri. Tapi 

Kjai tsb sekarang masih sela- 
mat. Selandjutnja diterangkan, 

landjutnja menurut berita | telah terpukul mundur ke dae- 
resmi, djurlah orang2 jg mer-' 
diadi korban serangan kam- 
ung Tjipari, Sukawering, ka- 

tiamatan Wanaradja (Garut) 
pada tg. 5 jbl. itu adalah. 24 
orang meninggal, 23 orang men- 

dapat luka2. Djumlah rumah jg 

rah 'Tjisitu, Sadangurip dan 
Tjinta. Mengenai diumlah kor- 
ban jg meringgal tsb diatas, di 
Oarat pendjelasan bahwa jg 24 
orang itu terdiri atas 15 majat 
gerombolan dan 9 majat pen- 
duduk Tjiparu. 

  

USA Contra Ing 
(Perbedaan Faham Sekitar: Pertahanan 

Timur Tengah 
Amerika Mundur Selangk ah Akibat Perkembangan2 

Di Mesir. 
MERIKA SERIKAT pada hari Rabu menjerang ren- 

AA ciana Inggeris untuk mendirikan organisasi 5 
Timur Tengah, dimana diantara negara2 Timur Tengah hanja 
Turki sadja jang bersedia ikut serta. Dalam suatu statement 
istimewa jang dikeluarkan pada hari Rabu, 
ment menegaskan, bahwa tiap2 organisasi pertahanan 

state depart- 
Timur 

Tengah harus merupakan suatu komando regional (kedaera- 
han), dimana sebanjak mungkin diantara negara? didaerah 
jang bersangkutan diwakili. Pada hari Selasa ji. Inggris dika- 
barkan sedang menjelesaikan suatu usul untuk membentuk 
suatu organisasi 
rika Serikat, Italia, 
New Zealand dan Inggris 

Pendirian Washington. 
Menurut pendirian Washing- 

ton persekutuan pertahanan : 

semat'am itu harus meliputi 
semua negara didaerah Timur 
Tengah .lebih2 kalau mengi- 
ngat, bahwa negeri? itu kini 
sedang diliputi oleh suasana 
panas. Meskipun demikian, 
state departement dalam Sta- 
tementnja itu menjatakan 
bahwa Amerika Serikat berse- 
Gia membitjarakan soal ini 
dengan negara2 jang berkepen- 
tingan itu. Seland'utnja sta- 

temen: itu menjatakan  bah- 
W, menurut pendapat Amerika 
Serikat, dasar dari pad, orga- 
nisasj pertahanan  sematjam 
itu harus terletak dalam sifat 
kerdja-sama-nja dan dalam 
kemungkinan ikut sertan'a ba- 
ik negara2 Timur Tengah sen- 

Giri, maupun negara2 jain jg | 
menghendaki keamanan di Ti- 
mur Tengah. 

Akan adjukan usul 
balasan. | 

State department selandju'- | 
nja men'atakan dalam state- | 
mentnja, itu, bahwa Amerika | 

Serikat dalam pads itu me- 
njambut dengan gembira usu'2 
Inggris untuk memberi isi ke- 

pertahanan Timur Tengah jang meliputi Ame 
Perantjis, 2 Afrika Selatan, Australia, 

sendiri, Ld 

pada pernjataan bersama Ing- 
gris, Amerika Perantiis dan 
Turki dalam tahun 1951, jak- 
ni Suaty pernjataan jang anta- 

ra lain menjatakan, bahwa 
mereka akan minta kepada 

negara2 Timur Tengah untuk 
ikut serta dalam usaha mem- 
bentuk komando Timur Te- 
ngah. Akan tetapi demikian 
statement itu, apabila koman- 
d9 iang diusulkan itu akan 
menarik seuruh Timur Tengah 
kedalam suatu persekutuan 
pertahanan jang effektif, ma- 
ka Amerika tidak dapat meli- 

hat adanja faedah didalam 

usul Inggris jang sekarang ini. 
Sementara itu dikabarkan di 
Washington, bahwa Amerika 
Serikat mungkin akan menga- 

djukan usul ba'asan mengenai 
soal ini, 

Mundur selangkah. 
Peru ditjatat bahwa baru2 

ini Amerika Serikat memang 
telah memberikan isjarat akan 
terus melaksanakan  maksud- 
nja untuk membentuk komando 
Timur Tengah itu sekalipun 
andai katy negara2 Timur Te- 
ngah belum dapat ikut serta. 
Akan tetapi perkembangan ter ' 
achir di Mesir, terutama terdja 

Pertahanan Bersama Negara2 Anggauta Terhadap Aggressi 
Komunike Resmi Penutupan Dewan Pasifik Hari Rebo. 

negeri Australia, New Zealand dan Amerika Serikat pada Rebo 

bartuan luar negeri, asal tidak | 

     
Smg. Djunrat 8 Agustus 1952 

  

si selama tiga hari di 
tama dari Dewan ANZUS. Sebagai diketahui konperensi Usb dil 
ri Dean Acheson dari Amerika, Perey Spender dari Australia dan Clifton Webb dari New 
Zealand. Dalam sebuah komunike jg dikeluarkan sesudah penut i 
njatakan, bahwa ,,Perdjandjian ANZUS mengakui bahwa suatu serangan bersendjata terhadap 
salah satu negara peserta di daerah Pasifik akan membaha 
semua negara jg menanda-tangani perdjandjian tsb, dan 

  

Selandjutn'a dikatakan bah-' 
wa sebuah dewan teah diben- 
'tuk sebagai salah satu djalan: 
(untuk mengadakan hubungan 
tukar pikiran jg lebih erat an 
tara ketiga pemerintah jg ber: 

terdiri dari ketiga menteri luar: 
negeri dari negara2 jg bersang 
kutan akan mengadakan perte 
muan setahun sekali bergan-! 
ti2 di Amerika Serikat Aus-' 
tralia gan New Zealand, Per-' 
temuan2 istimewa antar, wa- 
kil2 anggota Dewan ANZUS 
akan diadakan di Washington 

agar teruS-menerus terdapat 
hubungan antar, ketiga negara 
itu dalam usaha mengerahkan 
segala saluran dan badan? utk 
pelaksanaan perdjandiian tsb. 

Badan penasehat 

militer. 
Untuk mend'amin bahwa tin 

dakan2 effektif akan diambil 
untuk melaksanakan perdjan- 
djian itu, demikian komiunike 
selandjutnja, L 
akan menerima nasehat dari 

fora telah dipilih sebagai wa- 
'kil militer Amerika, sedang- 
kan pengangkatan wakil2' Aus- 
traia dan New Zealand tidak 
lama" lagi akan diumumkan. 
Para wakil2 militer ini dalam 
wakty ig singkat lagi akan 

  
mengadakan pertemuan di Ho. | 
nolulu untuk mengerdjakan de- 
tail2 dari alat militer jg sifat 
umumnja teah disetudjui oleh 
konperensi, Menurut komunike. 
tsb kewadiiban dari para pena 
sehat militer ialah: 1. membe- 
ri naseha: kepad, Dewan me- 
ngenai masalah2 kerdja-sama 
dilapangan “militer: 2. -menga- 
dakan andjuran2 kepada kepa- 

|la2-staf mengenai tindakan2 jg 
| mungkin dapat diambil untuk 
menambah "bantuan dan peria- 
hanan bersama dan jg menge 
nai perbaikan pertahanan Aus 
tralis dan New Zealand dalam 
hubungan 'pertahanan strategis 
Gidaerah Pasifik: dan 3. mene : 
ruskan kepada Dewan andju- 
ran? jg telah mendapat perse- 
tudjuan kepa'a2 staf negara2 
masing2. 

Hubungan dgn negara2 
lain. 

Mengenai kemungkinan ikut serta 
'nja negara2 lainnja dalam perseku 
.tuan ANZUS, komunike tsb. menja 
'takan, bahwa menurut pendapat 
i Dewan adalah prematuur djika da 
lam tingkat pertama perkembangan 
nja ini, Dewan akam berusaha me 
ngadakan hubungan dengan negara2 
atau organisasi2 regional lainnja”. 
Akan tetapi dalam pada itu Dewan 
telah bersepakat bahwa untuk semen 

-.tara ini para anggotanja akan terus 
| mengadakan hubungan erat melalui 

saluran2 jang sudah ada dengan ne 
gara2 jang bersangkutan lainnja 

juntuk memelihara perdamaian didae 
rah Pasifik. 

Achirnja dalam komunike tsb. di 
tegaskan sekali lagi, bahwa ,,peme 
rintah2 Australia, New Zealand dan : 
Amerika telah mempertugaskan sen 
diri untuk memperkuat hubungan 
persahabatan dan perdamaian antara 
negara? dilingkungan Pasifik.” Dan 
dalam melaksanakan tugas tsb., di 
tekankan bahwa tudjuan dari Per 
djandjian ANZUS semata2 . ialah 
untuk pertahanan anggota2nja ter 
hadap agressi. Tudiuan ini adalah 
sesuai sepenuhnja dengan prinsip2 
Piagam PBB”. Demikian komunike 
tersebut. (Antara—AFP). 

din'a pergantian pemerintah de 
ngan sekonjong-konjong, rupa 

nja th menjebabkan Washing 
ton berganti haluan dan lebih 
suka bersikap "wait and see” 
utk sementara waktu. Dalam 
hubungan ini pembesar2 Ameri 
ka di Washington men'atakan, 
bahwa meskipun Partai Wafd 
sebagai partai jang terbesar di 
Mesir tidak begitu tertarik 

oleh maksud Amerika, Serikat, 

namun djenderal Nadjib dan 
pemimpin2 militer lainnja 
mungkin akan menaruh perhati 
an djuga karena persekutuan 
sematjam itu akan memberi- 
kan kesempatan bagi Mesir utk 
membangun angkatan perang- 
nja, 

IMAPULUH orang antara- 
mana beberapa pembesar pe- 

merintahan hari Selasa mendapat 
luka2 akibat2 tembakan ketika pe- 

tjah kerusuhan2 bersendjata dibagi- 

an utara Guatemala Tengah. Ke- 

'tusuhan2 terdjadi akibat  undang2 

perobahan agraria jang belum  se- 

lang lama diumumkan, Diantara jg 

  
1 ' er 

Na 

L van $ 
tasch Gena 

1 Natan 

   

  

sangkutan. Dewan ini ig akan. 

Dewan ANZUS | 

opsir2 miiter ketiga 'pemerin- ' : Stan : tah. Laksamana Arthur Rad- | Katan T. Suwirjo, sebagai pe- | 

| adalah bagaimana tjara menjelesaikan kelebihan export 

Dudajaan Indonesia 

tsichag 
$ 400 st 

  

Pan Ma 

Honolulu sebagai sidang per- 
lliri oleh menteri? Juar rege- 

pan konperensi Pasifik itu di- 

jakan perdamaian dan keamanan 

Pa z dinjafakan bahwa tiap negara peser- 
ta akan menghadapi antjaman bersama itu sesuai dgn proses tndang? dasar mereka”. — 

1! Belum Tahu Personalia 
Beberapa Putusan 
Kabinet Presiden 

ARI KABINET Presiden 

diperoleh kabar teniang 
keputusan? Presiden mengenai 
personalia dari tg. 30 Djuni s/d 
2 Agustus 1952, kepullusan2 ma 

  

wa telah diangkat kembali: 
Mr, 

pegawai 
pada Menteri Dalam Negeri. 

Mr, Moehd. Nasroen sebagai Gu 
bernur diperbantukan pada Men 
teri Dalam Negeri. Lain dari 
pada itu telah diadakan peroba 
han Diclam Keputusan Presiden 
No. 115 tahun 1952 sehingga 
berbunji: ,,Memberi idzin kepa- 

ia Letnan Muda Angkatan Laut 
Republik Indonesia Ali Jusran 

Denmark bintang ,,Royal Da- 

Dannebrog”.   |bahwa telah dilakukan pengang 

gawai tinggi diperbantukan pa 
Ga Kementerian Da'am Negeri, 

. terhitung mulai tanggal 1 Djuli 

1952, Mr. Iskag Tjokrohadisur 
jo di berhentikan dengan hor- 
mat dari diabatan negeri atas 
permintaan sendiri dengan hak 
mendapat pensiun, terhitung 
mulai tanggal 31 Maret 1952. 
Diberhentikan dengan hormat 

atas permohonan sendiri Let- 
nan Koonel Bambang Utojo 
Panglima Territorium II dgn 

hak mendapat pensiun. Sebagai 
tanda penghargaan atas djasa2 
nja kepada LA - dinaikkan 

.gengan pangkat Kolonel, terhi 
. Bana AN tanggal 31 Djui 
:1952. (Antara). 

Eimbunuh Raz- 
| mara Bebas: 
| Putusan 'Madielis' 
(Rendah Iran 
| AYI ADJELIS Rendah Iran 
: hari Kemis telah menje- 
tudjui rentjana undang? jang 
diadjikan oleh Front Nasional, 
jg menuntut supaja pembunuh 
Perdana Menteri Djenderal Ali 
Razmara dibebaskan kembali. 
P.M. Razmara dibunuh ketika 
permulaar tahun 1951, oleh se- 
orang anggota kaum Fidayan Is 
lam jg bernama Khalil Tahma- 
Shebi. Dalam perdebatan jg ha- 
ngat, sebelum rentjana undaas? 
tadi disetudjui, para anggota 
Front Nasional menjatakan bhw 
Razmara pada waktu ja dibu- 
nuh adalah seorang ,,agen asing 

  

jang menentang kepentingan? ' 
Iran”. Mereka katakan bahwa 
rakjat! Iran sudah lama mem- 
“bebaskan Tahmashebi dari tu- 

| duhan2 bahwa ia adalah se- 
.orang pendjahat. 

Rentana undang? tadi kini 

dalam prinsipnja harus dirati- 
fikasi oleh Madjlis Tinggi. Ke 
tika waki -ketua Madjlis Ren- 

' dak pad, Suatu saat dalam per 
Gebatan tadi mengusulkan su- 
paja sideng memilih ketua da 
hulu sebelum membitjarakan 
soal2 lainnja, maka timbul ke 

| gaduhan dari pihak Front Na- 
sional dan para anggota Front 
meninggalkan sidang sebagai 
protes. Ketika sidang berachir, 
belum lagi diketahui, apakah 
Sayid Ayatullah Kashani mene 
rima baik pengangkatannja 
mendjadi ketua r dah. (Anta- 
ra-AFP). 

mtma 

DR. SUMITRO DAN MR SU- 
TIKNO SLAMET MUNGKIN 
AKAN KE MEXICO. 
Menteri keuangan Dr. Sumitro 

 Djojohadikud mo dan Thesau- 
rier-Djenderal Kementerian Ke 
uangan Mr. Sutikno Slamet 
mungkin akan ditundjuk oleh 

    

    
Tahun Ke VII — No. 143 

pa antara lain merjatakan, bah 

Wongsonegoro sebagai 
tinggi diperbanfakan : 

Lain keputusan men'atakan, ' 

   
  

Z
n
 

Kembali! Laku- 
kan Tugss 

P
a
 

Agustus jl. Mr: Sartono telah k 
lemen. Pada waktu ia datang 

men Mr. Tambunan. Sebelah kir   
 Textiel 

  

Setelah beberapa lama beristi rahat karena sakit, mulai 

untuk.pertama kalinja habis 
itu, Mr. Sartono disambut de ngan senang oleh wakil ketua parle- 

         
' Penjelenggara: Hetami, 
Alamat: 
Tilp. Redaksi: 1228 Smg. 
Tilp. Administrasi - Ekspedisi 2087 Semarang. 

(bajar dimuka) Rp, 10.— didalam kota. 
luar kota, (ditambah Rp. 0,30 untuk meterai). | 

Harga Lengg. 
Rp. 11l.— 

     

Purwodinatan Baraf HI — 20 Semarang, 
tilp, rumah 17198 Semarang. | 

Adv. 80 sen per m.m, kol. Harga Etjeran 60 sen per lemb. » 

  

    

  

Senin 4 
embali memegang pimpinan Par- 

sakit 

i ialah Mr. Tadjuddin Noor. 

Osaka 
Akan Banjak Dipesan Oleh Indonesia 

Perdjandjian Dagang 
Di 

ARI Kemis kemaren dj. 18.40 petang bertempat di Ke- 
menterian Perekonomian di Djakarta, dilakukan pema 

utk menerima dari pemerentah Tatan perdjandjian dagang dan pembajaran antara Indonesia 
dan Djepang. Selandjuinja Kantor-berita 

nish Order of Knight of the mengabarkan kemaren dulu, bahwa Djepang dan Indonesia de- | AIOC akon mengambil tinda- 
ngan resmi akan menanda-tangani perdjandjian itu hari Sabtu | kan2 jg di 

telah dela- 
pan minggu lamanja bekerdja untuk menghasilkan 'perdjandji 
an, jang mengandung konsessi2 besar dari Djepang, 

jad dj Djakarta. Delegasi Dj 

Kantor-berita itu. Soal jang te 

| pang sebesar 60 djuta dollar. 

Menurut perd andjian i'u 35 
djuta Colar gkan dibajar kepa- 
da Djepang Gengan yang dollar 

dan menjitji 5 kali selama li- 
ma tahun: 15 djuta akan didja 
dikan rekening terpisah jang 
akan diselesaikan dengan meng 
export ke Djepang barang2 jg 

Cximport aleh Indonesia dar) 
negeri2 dolar, dan 6 djuta dol 
lar akan disimpan disatu bank 
pusat di D'awa untuk dipergu 

|nakannja kemudian. Kalangan 
' tekstil di Osaka dengan gembi 
i - & - PE 
Lyra menjambut perdjandjian.ini, 
| tetapi merek, meramalkan, ba- 

| hwa D'epang tidak akan sang 
'gup memenuhi pesanem, Indone 
sia jang besar berupa bahan 
pakaian katun, karena Djepang 

kekurangan persediaan. Menu 

rut perkiraan mereka, Djepang 
hanja sanggup mengexport ku 
rang dari setengah djumlah jg 
teah dikirimkan ke Indonesia 
tahun jang lalu sebanjak sera 
tug Gjuta yard. Selandjutnia 
dinjatakan bahwa harga jang 
diminta Indcnesia untuk karet 
kopra, dan minjak kasarnja, le 
bih mahal daripada harga jang 
biasa dipasar Singapura. Demi 
kian UP dari Tokio. 
Pemarapan dilakukan oleh ketua 

delegasi Indonesia Mr. Asmaun, se 
dang Katsumi Ohno, ketua delegasi 
Djepang, setelah memarapnja, djuga 

menanda-tanganinja atas nama pe 
'merintah Djepang, jarg telah mem 
beri kekuasaan penuh kepadanja un 
tuk penanda-tanganan itu. Oleh ma 
sing2 pihak telah diparap dan di 
tanda-tangani pula lampiran2 proto 
kol dan surat-menjurat diantara ke 
dua pemerintah mengenai penglaksa 

naan jg praktis daripada persetudju 

an2 itu. 
Dalam pengumuman bersama jang , 

dikeluarkan petang kemarin oleh j 
| kedua delegasi, dikatakan, bahwa 
'tertjapainja persetudjuan2  perdaga | 

'ngan dan pembajaran itu akan me | 
rupakan sumbangan jg besar bukan | 
sadja bagi memadjukan perhubungan | 
perdagangan diantara kedua regeri, 
tetapi djuga untuk mempererat tali 
perhubungan kedua negeri vebagai 
negeri tetangga. 

“2 Pidato Mr. Asmaun. 
Sebelum upatjara pemarapan dan 

penanda-tanganan itu dilakukan, ke 
tua delegasi Indonesia Mr. Asmaun, 

dalam pidatonja jang pendek menja | 
takan harapannja, mudah2an perse 
tudjuan2 jang telah tertjapai itu 
akan membuka perhubungan perda 
gangan baru jang baik diantara In 
donesia dan Djepang. Kedua negeri 

, j 
akan mendapat keuntungan dari ker 
dja-sama ekonomi. Indonesia akan ' 
dapat memberikan kepada industri? 
Djepang banjak bahan2 mentah. Se 
baliknja industri2 Djepang akan da 
pat memberikan barang2 konsumsi 
kepada Indonesia. Dengan djalan 
ini, maka pertukaran barang2 dian 
tara kedua negeri akan dapat mem | 
bantu pembangunan ekonomi negeri | 

  

  

  Pemerintah untuk turut meng 
hadiri Konperensi Bank dan 
Dana Keuangan Internasional 
jang akan diadakan di Mexico 
dalam achir bulan  Augustus 
ini demikian menturut kabar da   

ja. ! 

mendapat luka2 terdapat sekertaris 

penerangan dari presiden Jacobo Ar- 

benz dari Guatemala, bernama Al- 

varo Salguero. Menurut berita2 

belum lengkap tetapi disjahkan ke 

benarannja, beberapa pemilik  ta- 

nah melakukan serangan dengan 

sendjata2 api atas serombongan pe- 

njabot2 pemerintahan jang memberi 

Samin tan com San EN 

  

  

masing2. Mr. Asmaun menjatakan | 
pula terima kasihnja atas kerdja-sa " 
ma dan saling mengerti jang telah 
ditundjukkan oleh kedua pihak hing 
ca tertjapainja persetudjuan2 
but diatas, setelah selama 

  i 
terse . 

us hampir | 
ri kalangan jang boleh dipertja dua bulan lamanja mengadakan pem tang keadaan njonja 

bitjaraan2 dan pertukaran fikiran, 

nasehat2 kepada buru/:2-petani diko- 
ta Ceban mengenai hak2 jang me- 
reka peroleh berdasarkan undang2 
perobahan agraria itu. 

Pembesar2 Guatemala segera me- 
ngitimkan pesawat2 terbang militer 
kekota terpentjil tadi untuk  meng- 
ungsikan pegawai2 pemerintah itu, 

Coban adalah pusat daerah jang 

Ind onesia-Djepang 
paraf. 

jepang di Indonesia 

rbesar dalam perundingan 

dan ia 

sanaan persetudjuan2 itu akan 

Ketua delegasi Djepang, Katsum 

telah tertjapai adalah 
ting bagi 

sangat 

ini. 

ngan djalan diantara   
|bung dengan 

(kerdja-sama djuga dilapangan 
'selain dari pada dilapangan 
|gangan. . Djuga Ohno 
Iterima kasihnja atas suasana 

'baik dan saling mengerti 

Ohno. feinnag 
Klan 

Djepang terima usul 
konsol- 

djendral. 
telah 

memberitahukan kepada Indo- 

pertukaran 

Seterusnja Djepang 

| 
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Anggap Sepi Segala 
Putusan 

Internasional 
A IOC Hari Kemis dalam 
£ Sa iklannja - di barian2 

London mengulangi lagi peringa 
tannja, bah i wa putusan Mahka 

pemerintah Iran telah , bertins 
Jak tidak sjah terhadap AIOC. 
Sebagai diketahui 
tsb memutuskan, tidak mempu 
njaj kekuasaan untuk mengadi 
li persengketaan sebagai akibat 
nasionalisasi oleh pemerintah 
Iran atas milik kongsj tsb jang 

Inggris. 
Dalam ikan tadi dinjatakan, 

banwa hak kongsi tsb atas ha- 
sil2 minjak mentah jg didapat 
atay akan didapat dari daerah   

»Kyodo” dari Tokio | 

berharap, mudah2an penglak 
ter 

djadi dalam suasana jang baik pula. 

Pidato Katsumi Ohno. 
i (dang diadakyn 

Ohno, dalam pidatonja kemudian me 
njatakan, bahwa persetudjuan2 jang 

pen ! 
perhubungan diantara ke 

dua negeri, bukari sadja bagi perhu j 
bungan keuangan dan perdagangan, 
tapi djuga bagi memperkuat perhu 

bungan kedua negara dibagian bumi 

Oleh Ohno digambarkan Jletaknja 
Indonesia jang . penting . dipersimpa-' 

Pasifik dan 
Lautan Hindia, dan dalam hubungan 
letak geo-politik Djepang, pada pen 
dapatnja, Indonesia mempunjai nasib 

'jang sama dengan Djepang. Berhu 
itu pada pandangan 

Ohno adalah untuk keuntungan ke 
katun belah pihak untuk mengadakan 

lain 
perda 

menjatakan 

jang 
diantara 

kedua pihak selama mengadakan pe 
rundingan dua bulan lamanja. Demi 

cperasinja di Iran sama sekali 
tidak dipengaruhi oleh putusan : 
Mahkamah Internasional di 
Den Haag, Dinjatakyn, da'am 
usahanja untuk menghilang: 
kan hak tsb gan mensita milik 
kongsi tadi pemerintah Iran 'sa 
ma sekali mengabaikan kewa- 
djiban2-nja kepada, kongsi tsb 

kontrak —. ' dan dasar2 pokok 
dasar2 mang adalah penting 
bagi meland'utkan. perkemba- 
ngan perdagangan dunia. Dan 

| 1 . . . . : memperlindungi hak2-nja. bila 
jala kongsi atau orang? setja- Pa ! . kata ira langsung atau tidak lang- 

an ' Sung 

Je iminfak mentah dan minjik jg 
mengadakan djua'-beli 

telah dimasak itu, demikian 

  

pemerintah 

ri Iran dan rundingan2 kini se 
oleh beberapa 

kongsi Italia. 

RRTBer. 
  

  

|— Putasan Dewan Anzus 
fys ENTERI?2 “luar negeri 

& Amerika Serikat, Aus. 
| tralia dan New Zealand pada 
| hari Rabu telah mentjapai kata « 
| sepakat, bahwa Republik Rak- 

ja merupakan ,an- 
| Fjaman” jang terbesar bagi per 

' jai Tiongkok 

, lamaian dan keamanan di Pa- 
| sifik. Dalam sidang Dewan An 
| zus jang berlangsung selama 2 " 
| djam 50 menit pada hari Rabu 
ita para diplomat ketiga nege- 
ri tsb membitjarakan soal ,an 

| Ti militer memberikan pandang- 
an singkat masing? mengenai 
bahaja jg murgkin ditimbul- 

: kan 
| perang. t 

  

meningkat mendjadi konsulat, 
Perhubungan diplema'ik jg for 

nesia hari Selasa, bahwa, dia | meel belum diadakan, karena In 
menerima usul Indonesia untuk 
mempertukarkan: konsol djen- 

donesia belum mera'ifisir Per. 
ajandjian Damai Djepang, ja. 

  

dral Bersamaan dengan ifu| Sudah diparaf di San Francis- 
maka status perwakilan Dje- - aa U.P, dari Tokio. 

Antara). pang di Djakarta dan Surabaja 
  

. Den Haag Puas 
Dengan Adanja Pembebasan . 

Orang2 
Kembalinja Nj. 

B 

Belanda 
Pieters Adalah Hasil Bagus 
Dari TNI. 

ERITA TENTANG dibebaskannja tiga orang Belanda jg 
telah ditahan sedjak tahun 1950 di Indonesia (tah dis 

terima di Den Haag dgn rasa puas. Tetapi kalangan? ifi dju- 
ga merasa kurang puas karena masih ada taharan? lain jang 
belum dibebaskan. Orang? politik di Den Haag menjatakan har 
rapan mereka, bahwa keampat orang Belanda lainnja jg masih 
ditahan itu akan dibebaskan atau diperiksa menurut tata- 
tjara hukum, Orang di Den Haag bertanja pada diri sendiri, 
apakah mereka jg bersangkutan itu dibebaskan dgn tiada 
Sjarat, ataukah barus senantiasa bersedia jutk diperiksa oleh 
pembesar2 pemerenit'ah. 

Tetapi orang mengharapkan, 

bahwa mereka jg sudah :ama 
terpisah dari keluarganja itu 
&kan dapat “pulang ke negeri 

Belanda dengan segera. Kala- 

ngan2 politik di Den Haag pun 
teah men ambut keterangan 

menteri penerangan Mononutu 

dimuka RRI Djakarta dengan 
perasaon puas. Keterangan itu 
disebutnja “tegas dan djelas”. 

Pembebasan njon'a Pieters 
dari tangan gerombolan itu di 
pandangnj, sebagai suatu suk- 
ses dari tentara Indonesia. wa 

laupun orar? maSih ragu2 ten 

Pieters 

sesudah Gibebaskan itu. 

“Pemberontakan Ketjil Timbul Di Guatemala 
menghasilkan banjak kopi di Gua- 
temala. Serangan dilakukan akibat 
pembalasan dendam disebabkan pem- 
beslahan2 tanah jang dilakukan oleh 
pemerintah atas pemilik2 partikulir- 
nja: sebagai salah satu usaha un- 
tuk mengadakan perobahan milik ta- 
nah jang diumumkah oleh: pemerin- 
tah kiri beberapa waktu jang lalu. 
Presiden Arbenz dipilih dalam bulan   

Mereka pun ragu2 apakah 
sudah ada berita tentang 
orang2 wanit,. Beland, lainnja 

'jg telah dit'ulik minggu jg lau 
di Sindanglaut. Orang di Den 
Haag mengerti, mengapa peme " 
rintah tidak setudju dengan 
pembajaran uang tebusan Hu, 
tetapi sebaliknja merek, pun 
mengerti bahwa “anggota2 ,ke- 
'uarga ig Jitjulik Hu.kerap ka 
li mau membajar yang tebusan 
tadi tidgk lam hanja berdasar 
kan pertimbangan? kemanusia- 
an. Keterangan ig diberikan 
tentang Westierling dianggap- 
nja kurang memberikan kepua 
san. 

Nopember 1950 dan mulai ' memes 
gang djabatannja sebagai kepala me- 
gara dalam bulan Maret 1957, Paru 

| tai aksi revolusioner (PAR) jang 
. mempunjai ketjenderungan2 ckstrim- 
' kiri. Partai nomor dua adalah par- 
tai pembaharuan nasional jang kini 
terpetjah mendjadi dua. Salah. san 
tu diantaranja djuga berhaluan pos 
litik sangat kiri. (Reuter) 

   

   

    

    

    

  

    

                  

    

  

    
    

    

  

   

    

    

  

     

          

   
   

      

   

   
    

Mahkamah . : 

“Gi 

mah Internasional di Den Haag 
baru? ini mengenai sengketa mi 
njak Inggtis-Iran tidak mempe 
ngaruhi pernjataannja, bahwa 

mahkamah ' 

sebagian kepunjaan pemerintah 

anggap perlu untuk 

N
G
 
An

 

iklan tsb. Kabarnja beberapa" 
mempertimbang- 

- 1 
: 1 3 2 kan untuk membeli minjak da- ' 

| bahaja? 
BagiPerdamaian Pasifik j 

tjamar” RRT dimana para ah . 

cleh RRT bila petjah 
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Selangjatat mengenai, usa- 
: Nenen DAg LA Rekonstruksi Not 

ijika ditindjau ian “pala BRI “Pusat Ciater” ba 
roduksi, maka 1 I hwa transmigrasi adalah meru 

bun tebu itu m Se Ta program “pokok dari 
a2 100 kwinta'! gula. Sekwin | BRN dalam usahanja mengem 
“gula ity harganja adalah ' balikan bekas pedjoang bersen 
200.—, sehingga dengan de d'iata kedaaam  masjarakat, 

kian maka kerugian jang di Transmigrasi jg kini didjalan- 
. produsen gula dari 1 kan dengan besar?an, jalah 

'a adalah Rp. 20.000.—. transmigrasi bekas pedjoang 
adi kerugian karena 34 hek dari D'awa ke-Sumatra Sela- 
kebun tebu terbakar di Ge tan, jalah didaerah Lampung. 

ngudik itu. bisa ditaksir se- Disamping itu Gidjalanksm pu- | 
njak Rp. 680. 000,—. Kerugi ja transmigrasi lokas! dari Su 
akibat pentjurian jang dide ' jawesi Utar3: ke-Sulawesi. Te- 

1. Gempo' adalah Rp. Li |ngah dan kini sedang diada- 
— (Antara 2. persiapan2 untuk 1 

Pena ne 
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Lan taba ari Masibkatar 
We, P, te Kemal 

  

ri Madura Ike Kaipea Djum- 
lah bekas . Te 
transmigreer dari Djawa 'ke- 

    

Lampong kinj telah ada seba. : 
njak 3.750 orang atayw dengan 
keluarganj, meliputi djumlah 
Ik. 10.000 orang, jg sebagian 
besar berasal dari Djawa Ba- 
rat. Mereka itu telah membu- 
ka hutan seluas 400 Ha, jg 
akan did'adikan sawah untuk 
penanaman padi. Didaerah ba- 

ru itu jg dimamakan Waite- 

nong, mereka telah mendirikan 
perkampungan? baru. 

Transmigrasi. 
Djumlah transmigran dari 

Sulawesi Utara ke-Demuga Su 
lawesi Tengah kini telah men- 
tjapai djumlah 400 orang, dan 
dm tahun ini djuga diharap 
kan telah dapat dikransmigreer 
kedaerah .Domuga sebanjak Ik. 
1.000 orang bekas pedioang. 
Trensmigrasi dari Madura ke 
Kargean, kini masih dalam per 
sianan: Dalam bulan September 
jad.inj diharapkan telah dapat 

dikirimkan rombongan trausmi 
srasi iang pertama sebarjak pa 
ling sedikit 50 crang. Dan da 
lam tshun iri diharapkon da- 

pat mentjapai djumlah 309 be 
kas pedioang atau dengan ke- 
luargania sebanjak Ik” 1.590 

  

  
   Gas eka kedatiaa Akan aikan sebagai 2 erdadi atas 

ja beberapa orang warganegara Belanda di Tjirebon baru2 
itekankan bahwa perbuatan sematiam itu dilakukan oleh 

ng2 jg tidak bertanggung-djawab, satu perbuatan -kedji jg 
- mengenal peri -kemanusiaan. Oleh karena itu pemerintah 

akan, ragu? mengambil tindakan. 
g at menjelami dan merasai semangat 

sadja 

   
    

   

     

    

  

    

     

    
    

    
   
   

    

   
   

  

    
   
     

  

- 
n us s agai Ge cocur kejeritan En Mena 

stiap aauatis Aaannata jg merasa “estika yes nja 

a sematjam itu, karena selainnja memang rendah" 

: , djuga sangat menodakan nama baiknja negara 

ru berdaulat ini terhadap luar negeri. 

— — Disamping itu hendaknja di-insjafi pula, bahwa 
tiwa sematjam itu, bukanlah sekali-kali mertjerminkan 

2 adanja perasaan anti-Belanda atau anti bangsa2 asing 
, diantara bangsa Indonesia. Benar setjara politis dian- 

tara memerintah kita dan penang Belanda masih terdapat 

djuga bahwa kita bangsa Indonesia tidak akan men- 
i penjelesaian dlm. soal2 perselisihan paham rpolitis itu dgn. 

jg. rendah dan hina, dan jg. ditudjukan terhadap perse- 

— —— Oleh karena itu pula, maka setiap tindakan 
: pemerintah kita buat membanteras perbuatan? mengatjau 

. rendah. itu, jg. djuga telah menerbitkan banjak korban 
wa dan milik diantara rakjat kita sendiri, akan disokong 

Pa setiap orang Indonesia jg. berkemauan baik. 

— —.— Akan tetapi, tidak tjukup apabila pemerintah 
dan alat2nja, serta seluruh bangsa kita aala. jg. akan 

enundjukkan kegiatannja buat menjapu bersih segala anasir? 
a menimbulkan perbuatan? buruk ita. Hendaknja djuga ne- 
gara2: asing jg. berkemauan baik thd. Indonesia menundjukkan 
goodwill-nja thd. usaha jg. demikian. Mitsalnja sadja — seper- 
ti jg. djuga telah dikemukakan dim. siaran Kementerian Pe- 
nerangan itu — dalam jg bersangkut paut dgn. Wester- 

'Umum telah mengetahui betapa besar kekatjauan dan 
kn je. diterbitkan oleh perbuatan seorang anasir asing 
z., Westerling dinegeri kita ini. Tetapi waktu pemerintah kita 

buat membanteras ayan2nja, Westerling dgn 
pat lari ke Singapura, ke Perantjis, ke Belgia Gan 

bas pula ih “dapat ,,berlenggang” di 
hkan pula le mernjebafkan suara2 jg. 

seakan-akan tak £ panda sebelah mata kpd pemerintahan kita. 
& —m—.— Dalam peristiwa2 pengatjauan di Djawa Barat 
itu misalnja, pun terdapa pula beberapa anasir asing jg. me- 
ngambil bagian dgn. aktifnja. Sikap dari berbagai negara 
asing itu, jg seakan-akan. anctuary” (perlindungan) 

D0 bag. esterling, seperti perbesar hati mereka seka- 
lian, bahwa mereka . melakukan pengatjauan?nja 
dgn tak usah kuatir Paling ,,banter” apabila sudah 
terdesak, mereka tjuma akan terpaksa lari keluar negeri. Teta- 
pi sementara itu mer reka bukan sadj a sudah dapat menimbul- 
kan kekatjauan2 ena tar kedjahatan belaka, 

| buat menimbulkan kesan2 
a negara2 lainnja. Demikian- 

ktor gang dikemukakan ini, maka 
@ lihat lekas terdapatnja keamanan 

na m sutlak di hugonedte hendaknja djuga menundjukkan 
goodwillnja kepada pemerintah kita, diantara lain dgn. djalan 
menjerahkan PERAN pendjahat sbg. Yenapenlang, itu kepada 
kitasnntuk diadili. 
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| 4 PENERANGAN “RENTIANA 
PEMBANGUNAN A.D. 

Kelompok. Penerangan mengenai 
Rentjana' Pembangunan Angkatan 
Darat Terr. IV sedjak permulaan 
bulan Agustus jl. telah mulai: me- 

fa | tangkabkan kakinja. Kepada segenap j 
'anggauta tentara jang berpangkat j 

i- | Pembantu Letnan keatas didaerah | 

Maa. Terr. XHI, pada tanggal 1 dan | 

: 2 Agustus jl. telah diberikan pen- 

ARAT TRMPAT BARU. | djelaaan2 mengenai Rentjana Pem- | 

djak tg. 7 il. Djapen Kota men bangunan A.D. jang selandjut nja | 

pat tempat baru jaitu di Purwo' nanti segera diteruskan kepada. se- j 

tan 23 (depan geredja blenduk), 1 genap para peradjurit2 lainnja. 

| LXV, mendapat gilirannja nanti pada 

lap, tinggal 21 Agustus j.a. d.. Kemudian 

Juntuk Sub. 'Terr. XII, rentjananja 

2 . bahwa sesuatu anggauta' jg: akan ditentukan nanti lebih landjut. 

inggal akan menerima uang sum| Adapun untuk Garnizoen Semarang 

bangan sebesar Rp 600.— Kini Hoo| sebagai diketahui pendjelasan diberi- 

p Hui pe nba ad Ik, 800|di Balai Peradjurit pada tanggal 

Ang 8 —» 9 Agustus j.a.d. djam 10.00, 

    

itu telah Sanet diabsorbeer dija 

mendiadi 

/Ibuah ,,proefbedrijven” dgn bea 

orang. Djumlah bekas pedio- 
ang jg akan ditransmigrasikan 
menurut rentjana ada kl. 39 
pCb. dari bekas pedjoang sen 
ruhnja gzri Indonesia jg d'um 

'ghnja meliputi sebaniak antara 

25 hinsca 3011000... orang. 

Trarrmigrasi tsb terutama 
akan merupakan transmigrasi 

Cari Diawa keluar Diawa. ka 

rona hasi daerah2 luar Diawa 

massalah "beras pedisang dapat 

dikak: 

lagi. 

  

Keboniakan dari mereka 

Jam masjarakat. 

Pendirian ,,proef- 
bedrijven” 

Disamping transmigrasi jang 
program-pokok itu, 

B.R.N, telah mendirikan ,,prcef- 
bedrijver” dimana “para bekas 
pedjoang dapat  dipekerdjakan 
Gan djuga diadakan kursus2 ke- 
arah pendidikan berbagai ma- 
tjam vak untuk memberi keahli 
an vak kepada para “bekas pe- 
Idjoang itu. ,Proefbedrijven” 
tsb telah didirikan terutama 

Idi Djawa Tengah dan Djawa Ti- 
mur, Diseluruh Djawa Tengah 
kinj telah didirikan sebanjak 309   

|ja sebesar Rp. 5.000.000. dima- 
na pada fase pertama ini dapat 
.dipekerdjakan 800 orang bekas 
pedjoang. Pada fase2 berikutnja 
setjara berangsur2 djumlah tsb 
akan ditambah lagi, hingga men 
!tjapai gjumlah 1.200 orang. 
Djurmlah ,,proefbedrijven” jang 
telah didirikan di Djawa Timur 
kurang lebih sama dengan jang 
tih didirikan di Djawa Tengah, 

an tidak mentiadi 'soslf 

   

  

da F “Veterans League, 

  

Dim para juangan melawan 
Djepang Adevoso” memperoleh 
tanda2 djasa jg tertinggi jakni 

ri tentara “Pilipina dan Distin- 
guished Service Cross darj ten 
tar2 Amerika. Dalam suatu 
pertiakapan dengan pers kolo- 
nel Adevoso menerangkan, ba- 
hwa kedatangannja di Djakar- 
ta adalah sebagaian darj pada 
perdjalanan2nja di Asia Teng- 
gara selaku utusan Join Vete 
ran Committee. Tud'uan dari 
pada kundjung gannja ialah utk 

menjampaikan undangan komi 
te isb kepada organisasi2 be- 
kas pedjuang di Indonesia dan 
dilain? negara untuk mengha-. 
Gliri konperensi bekas pediu- 
ang di Asia Tenggara jg akan 
diselenggarakan dalam bagian 
kedua bu'an September. Kon- 
perensi ini akan berlangsung 
dikota Baguyo. " 

pedjoang se-Asia. 

Si ialah untuk mengadakan kon 
tak antara an P 

bekas pedjusng d 
gara dan selandjutnga abi 
mengadakan karan fiki- 
ran Mengenai maSalah Sampai 
sedjauh mana para bekas pe- 
diuang dapat memberi bantu- 
an kepada pemerintahan di ne- 

geri masing2 da'am usaha men 
tjiptakan suaty masjarakat jg 
aman lagi tertib. Selain orga- 
nisasi2 bekas pedjuang akan 
diundang pula perhimpunan2 
angguta, ketentaraan unuk 
mengirim wakil2. kekonperensi 
tsb. Ini berhubung adan'a pen 
dapat, bahwa segala-ga'anja jg 
akan diperbintjangkan itu ada 
lah pula hubungannja dengan 
soal ketentaraan. Dalam pada 
itu kol Adevoso' menegaskan, 
bahwa konperensi ig dimaksud 

sedang tudjuannja semata-ma- 
ta 'untuk mentjari djalan ke- 
arah keadaon stabil dan damai   dan kini telah dapat menam- 

pung Ik. 800 orang bekas nedjo 
ang. Lebih landjut Didi Karta- 
sasmita mensrangkan, bahwa 
B.R.N. djuga memberikan kre- 
dit bagi perusahaan2 jang dise- 
lenggarakan oleh bekas pedjo- 
ang. 

Bagi waktu2 . jl. kredit tsb 
terutama disediakan bagi dact! 

activiteit dari para bekas pe 'soj 
ang disana ternjata lebih besar 
daripada di Djawa. Untuk wak- 
tu2 berikutnja akan diusahakan 
adanja kredit pula bagi perusa- 
hsan2 bekas pedjoang di Dja- 
wa. Demikian 'al. keterangan 
Didi Kartasasmita. 
| Kedua pembesar tsb telah 
mengundjungi Solo Selasa jl. un 
tuk menindjau object2 B.R.N. 
ditempat tsb. 

rah2 diluar Djawa, karena atito- | 

serta bagaimang kaum bekas 
ped'uang dapat memberj ban- 
tuannja untuk maksud tsb. 

Bermanfaat. 

Konperensi serupa itu menu 
yrut pendapat Joint Veteran 
| Committee bisa sangat berman 

fasz untuk organisasi2 bekas 

pedjuang. di Asia Tenggara. 
| Konperensi tsb akan beriang- 

sung Selama lima hari dan utk 
| itu telah diundang hadir wa- 
ki!2 dari Indonesis, Malaya, 

| Kalimantan Utara Thai, Indo 
Tjina dan Pilipina. Akan di 

usahakan supaja dapat tertja- 
pai aksi-program regional jg 

dapat dipergunakan sebagcy pe 
doman bagi pelbagai organi- 

sasi2. 
Dekan? bekas pedjuang 

itu 1g pertama2 
. Direktur Tn, S Kando sedang mengutjapkan 

ADA WAKTU INI berada di. Djakarta kolonel 
Ian ag Adevoso, salah seorang 
dari bekas pedjuang kemerdeka 'an Pi 

Distinguished Service Star da- | 

  

| Pabrik sIndo. 
Noggk 6 

  

Tn &S Beras Indonesia” 
4 jl Pabrik ini adalah 
akan oleh bangsa Indone-    

        

    

    

  (Ipphos). 

              

     
      
   
     

    
   
    

    

   
   

  

   

'Adiakan. Pilipina Untuk Bentuk: Fe- 
derasi Bekas. Pedjoang Se-Asia 

Konperensi Pembentukan.nja Akan Diadakan 
Di Baguio.. 

Terry 

pemimpin terkemuka 
ina jang tergabung pa- 

Kolonel Adevoso datang ke In- 

   

donesia selaku utusan Joint Veteran Committce, organisasi in- 
dak dari segenap persatuan? bekas pedjuarg di Pilipina. Ade- 
Voso read re pna beberapa lamanja : i 

bekas pedjuang dan pada waktu H Imend jabat pangkat opsir 
jadangan dalam tentara Pilipina. : 

“komandan “ dari para 

ig Sa 

F, Naga 
an Ta ak 

Putih” 

  

| Sebeuarpja Oesonelabah 
Teb Tak Ada—Peris- 

' tiwa Peladjar Jogja 
Sudah Beres 

ENGENAI insiden anta 
ra peladjar? dari Sula-   

Kontak dgn. bekas 

Tudjuan darj pada komperen.: 

kan bersifar teknis: dan Sipil, . 

wesi dengan pihak peladjar? di 
Jogja seminggu jl lebih Tan- 

i dapat dikabarkan, bahwa 
iwa tsb. kini dapat dika- 

akan telah selesai. Penjelesai- 
an tsb dilakukan oleh wakil ke 
data dai Pakualam dengan 

2 dari kedua belah pihak. 
L belah pihak telah menja 

alannja atas per- 
istiwa . jang  menjebabkan 
beberapa orang diantara mere- 
'ka terpaksa dirawat dirumah 
sakit, Perlu diterangkan, bhw. 

    

    

.pe a.tsb. terdjadi seming- 
gu ga il. Sebagaj akibat salah pa- 

kedua belah pihak 
ag menjebabkan gedung asra 
ma Sulawesi rusak dan 
beberapa “orang mendapat lu- 
ka? enteng. 

Berhubung dengan peristiwa 
itu kalangan orang2 tua para 
peladiar Sulawesi sangat 
sah sehingga Gubernur Sudiro 
perlu minta bantuan pihak ps 
merintah daerah Jegiakarta un 

tuk me'indungi anak2 Indone- 
sia darj Sulawesi jang ada di 
Jog'akarta. Gun, menghilang 

kan rasa kegelisahan dikala- 
ngan masjarakat dan orang2 

tua para peladjar hari Rebo be 
rangkat pemuda “Pa'angey ke 

Sulawesi. Mengenai organisasi 
“Naga Putih" dapa: dikabar- 
kan. bahwa erganisasi tsb ti 
dak ada. Namp itu - diberikan 
oleh pemuda2 jang turut dalam 
peristiwa tsb, dengan maksud 
untuk membatasi djangan sam 
pai lain orang dapat -meman- 

tiing ikan dalam air keruh. — 
(Antara), 

geli- 

  

di Malaya dan Kalimantan Uta 
ra Sementara ini telah menja- 

ikut ambil bagian dalam kon- 

perensi, sedangkan Worlg Ve- 
terans Organisation (organisa- 
si bekas pediuang sedunia) 
akan mengirim pula seorang 

utusan, Selam, berada di Dja- 
'karta kol, Adevoso akan meng 
adakan pertemuan dengan pel- 
bagai perhimpunan2 bekas pe- 
djuing Indonesi, untuk men- 
djelaskan maksud kedatangan- 
nja itu, Hari Dium'at kol. Ade- 
voSo akan me'andjutkan per- 
djalanannja ke Rangoon.,   (Pia). 

  

GIAT MENABUNG TUA 
BERUNTUNG.   

ornja jang lama kini ditempati Olatut Neibvah” Sudi. Ter. IKIV, 

kantor Na bagian MAAN akan dilakukan nanti pada tato? 

Hn “| 12 bulan Agustus j.a.d. Sub. 'Terr. 

Hampir segenap pegawai da- 
ri Kantor Tilpon Semarang ki- 
ni giat menabung uang, Gera- 
kan menabung jg dimulai pa- 
da bulan D'ui jl. sudah dapat 
sedjumlah Rp 1545, tiap2 pega 
Wai: menabung Rp 5 dan 50-sen 
untuk dana kematian lokal. 

Azas gan tudjuannja gera- 
kan itu ialah untuk menanam 
hasrat/kebigsaan menabung 
dan menghemat, memberantas 
kebiasaan “ngebon/hutang”. Di 

SANAK Ha sabhonikar uang 

tabungan untuk usaha2 jg di 
butuhkan tiap hari. 
Pada tiap2 kematian dari 

anggauta penabung atau ang- 
gauta penabung 'jg tertentu 
akan diberikan. tundjangan 
uang ig djumlahnja telah di 
tetapkan, 

PANITYA 1 AGUSTUS. 

Telah dibentuk pada tgl. 4 
jbl. panitya 17 Agustus di 
PPSP/C.LLA.D. Semarang, di ke 
tuai oleh Sdr. PLT, Bambang- 
sumitro, Rent#ang  perajaan   

kandung maksud untuk djang- 
ka pandjang menjimpan seba- | 
gian uang tabungan di bank | 
dan dalam djangka pendek ' 

    

lakan mengikuti Panitya Pusat 
Kota Besar Smg, dan di sam- 
ping ini akan diadakan hibu- 
ran dgb-nja. 

   jv Ka 

RAPAT PLENO 11 AGUSIUS. 
Kemis siang 7 Ag, Panitya 

Pleno 17 Ag. Kota Besar Smg 
telah mengadakan sidangnja 

terachir, berhubung dgnwaktu 
sudah dekat antara Iain di- 
rundingkan soal keuangan, pro 
grama can lainnj, berhubung 
dng hari tsb. 

Selain dari ini, o'eh Dewan 
Harian 'pan. tsb telah. dise- 

tudjui, pada Hari itu diadakan 
suatu ,daad” ig niata umpama- 

dikampung? dan sebagaimana 
lagi. Usul ini masih “didalam 
ptrtimbangan, akem tetapi pada 
hari itu, akan di'aksanakan 
benar2 suatu pekerdjaan jg ber-   
faedah bagi Negra, 

  

takan kesediaan mereka untuk 

n'a mengadakan pembersihan | 

PBB Ikut Tic 

    
   

      

Ta aan ma adala 

“APP. Ma aga dari 
Athena, bahwa dalam ultima- 
tum Junani itu. dituntut supaja 
tentara Bulgaria 'sebelum pu- 
/kul 09:00 waktu GMT (16.30 

waktu Djawa) hari Rebo harus 
sudah mening galkan pulau tsb. 
Berit, jang “dikawatkan bela- 
'kangan Ob AFP mewartakan, 
bahwa tentara “Bulgaria jang 
berada dipulau itu be'um mun 

Hur sesudahnja bagas “Waktu 
dalam ultimatum Junani telah 
lewat. Untuk memungkinkan 
djenderal Manidak, komandan 
tentara Junanj ketiga “berang- 
kat kepuldu itu maka batas 
diperpandjang sampai Pukul 

11.00 GMT (18.30 waktu Dja- 
wa). Tentara Junani kemudian 

akan mengeluarkan pengumu- 
man. Ae AN PN Ra 

  

  

  

T. ampur. Tangan ON Penang Lagi ?, 

(EMIDRINTAH JUNANI telah memerintahkan tentaranja 
“utk. menembak guna memperkuat ultimatum jg Sisam- 

paikan hari Rebo kpd. pasukan » Bulgaria karena telah mendu 
Guki sebuah pylau disungai Evr oss. jg mengalir tepat diperbata 
san Junani dam Pulsar gang ni mengatakan bahwa pulau 'itu 

1 liknja. gann Junani telah di- 

    

    
      

perintah! ebut kem bali pulau itu dan melepaskan 
| tembakar a garia men gadakan perlawanan. Gama te- 
lah lama mendjadj pokok perse jisihar “antara kedua negara 

tsb, dan dim, bulan lewat telah terdjadi beberapa insiden 
jang Kain arsa ikedua " be lah fiha jatuh korban, 

Sak: Dikagumi Oleh 
Pelomba2 Russia 

Pp ADA SUATU kejika rom 
.bongan Indoresia me- 

ngundijugi perkemahan rombo- 
ngan Sevjet Uni disara, dima- 
nz £dr, Jumarsono menjadjikan 
tari?an Indonesia. Para peserta 
dan Tan Sovjet menjambut 
perlundjukan tadj Gengan ha- 
ngat. Derangkarnja pula oleh 
sdr. Maladi bahwa perhatian lu 
ar negeri terhadap Indonesia   Pan. PBB mentjampuri 

niat aksi,militer 
Junani. ' 

Sementara itu didapat kabar, ' 
bahwa aksi tentara Juhani utk 
merebut kembali'pulaa Gamma 
disungai “Evros” jang didiutu 
ki oleh 'pasukan? Bulgaria se- 
djak 10 hari jang la'u kini di- 
undurkan setelah dilakukan pe 
tjampuran tangan darj pihak | 
panity, penind'ay PBB. Demi- 

di telah tiba di Gamma pada 
hari Rebo atag undangan peme 
rintah Junani jakni untuk me 

njaksikan gerakan tentara Ju- 
nani dalam merebut kembali 

pulau tsb. Pasukan2 Junani jg 
telah "bersiap-siap “sekeliling 
puau tsb mendapat “perintah 
untuk menembak kembali, ka- 
lau-pihak Bu' garia memberi 
perlawanan. 

Meskipun belum dikelyarkan 
pengumuman resmi, namun Re 
bo petang dikabarkan dari ta- 

pal batas Junani — Bulgaris, 

bahwa penindjau2 PBB berusa 
ha giat untuk membuka perun 

dingan dengan pembesar2 Bul- 

garia, akan tetapi mereka ti- 
Gak mendapat kasil, Dua tahun 

jang lampau pemerintah Bulga 

ria menolak saran pihak Perse 

rikatan Bangsa2 untuk mem- 

bentuk sebuah panitya bersama 

Junani — Bulgaria untuk me- 

njelesaikan scal jang sed'ak la 

ma be'um dipetjahkan itu. — 

  
Meriam2 Junani mulai 

tembaki pulau Gamma. 
Tapi berita terachir tadi pagi 

menjatakan, bahwa pasukan2 junani 
pada hari Kemis mulai menembaki 
pulau Gamma jang direbut oleh pa 
sukan2 Bulgaria pada tg. 23 Djuli 
il, demikian diumumkan dalam se 
buah komunike oleh. kepala staf 
junani. Dalam komunike tsb. dikata 
kan bahwa selama malam Kemis ke 
marin dan pagi hari ini beberapa! 
serdadu Bulgaria telah terlihat dipu | 
lau Gamma. Pada djam 9.30 pagi | 
kanonade dimulai terhadap pulau ter 
sebut dengan disaksikan oleh penin 
djau2 militer PBB. 

: " (Reuter). 

2 Tanu RA inti 

  

Kedudukan kina sa- 
ngat sulit. 

Sekarang Menteri Pertanian | 
Sardjan sedang mengadakan 
peimbitjaraan-pembitjaraan de- 
ngan Kepala Djawatan Perke- 
bunan Subroto utk memetjah- 

kan soal disekitar kedudukan 
produksi kind jang dewasa ini 
sangat Sulit "itu. Subroto sen- 
difi “belum ' bersedia memberi- 
kan sesuatu “keterangan ten- | 
tang duduknja perkara karena 
pembi'jaraan tentang pemetjah 

soal itu hingga sekarang ma- 

3ih ber'angsung. Dapat diketa 
hui, bahwa dimasa sebelum pe 
rang Indonesia mengexport Ik. 
500.000 Kg zwavelzure kinine, 
jang merupakan 9596 dari se- 
Uuruh produksi didinia. Seba 
rian dari produksi kina-bast se 

bagaimana diketahui dikerdja 
kan di Indonesia sendiri. Sesu 
dah perang, Indonesia hanja 
Sisa mengexport 100.000 Kg. 
1wavelsure kinine, (S.0.) 

  

  
CREDIT COPERASI. 
KANTOR TILPUN. 
Susunan pengurus baru dari Cre 

kian diumumkan Rebo petang | 
dj Athene. Penindjau2 PBB ta- ! 

xi dj 1 Jaran: ke Amerika San Er z0 

(sidan Sdr, 
“ BKN. Rapat isb dibawah pim- 

terw'fama ditudjukan terhadap 
keseniamnja Rombongan Indone- 
sia membawa sebuah. pafung 

Lukiran “buatan Bali. jg sangat 
menarik perhatian dan pihak 
Finlardia minta " supaja pa- 
tang tadi boleh disimpan dlm. 
gedung musium naSioral di 
Helsinki, Maladi mengandjur- 
kan supaja Indonesia mengi- 
rimkan missi?2. kebudajaan ke- 

| Juar negeri. 

Maladi 'ang 

ke Helsinki melakuk: 

sebelum pergi 

n perdja 

pa Bajat dan Skandinavia, un 

tuk Mp2 'adjari seluk- beluk 

televisi dan siaran radio disa- 

lanan tadi menimbulkan kejaki 

nan padania, bahwa lama-kela 

maan radio Indonesi, sudah 
pastj tidgk akan kekurangan 
kemungkinan2nja djika diban 
dingkan dengan luar negeri. 
Terutama dilapangan musik 
(gamelan dll) Indonesia mem- 
punjai kemungkinan? jang sa- 
ngat besar ' karena kekajaan- 
musik rakjatnja. (Antara). 

JOGJA. 
Rapat pleno Dewan pe-j 

ngurus U.L.I.-Pusat ' 

haguru UII. Djl, Terban Ta- 
man 14 Jogiakarta, Dewan Pe 
ngurus UII. Pusat mengada- 
kan Rapat: Pleno. 

Rapat tsb dihadliri gleh pa- 
Ya anggauta al dari Djakarta: 
Sar, R. Prawoto Mangkusasmi 
to, Sdr. KH. «Fakih Usman, 

(Sdr. Kartosudarmo, dari Solo: 
Sdr. K.H, Moh. Adnan dan Sar. 
K.H, Imam Gozali, 

Jogjakarta: Sdr, R. Wiwoho, 
Sdr, Mr. Soenarjo, Sdr Prof. 
AK. Muzakkir, Sdr. Musa &l 
Mahfuld, Sdr. Malikus Supario, 

H. Abdul Hamid 

pinan Ketua Dewan Pengurus 
Bh» KHR Fathyurrahman Ke 
ba 

: Rapat mengambil Bisakah 
ya. mengusahakan segera ha- 
silnja. pembelian ' tanah “untuk 
pendirian gedung U.I.I., mem- 

buka College” Doktoral I bagi , 

tuk beberap, Seksi: Seksi ge- 
dung2, Seksi Keuangan di, 

Api adjaib. 
"Kemis petang kemaren seki- 

ira djim-18.30 sampai 1900 
'dari djuruSan sebelah djemba 
'tan Kewek kearah Hotel Garu 
da terlihat api terbang, Pan- 
djang api terbang tadi kl. 2 
meter, Setelah naik keatas se- 
tinggi 30 meter” 'api terbang 
tadi padam. Perlu dikabarkan 
bahwa dalam waktw setengah 

djam itu terlihat tiga kali api 
terbang Jg berasal dari tempat 
jg satu, ja'ni kira2 disebelah 

  

Segitiga Angk. Darat. 
Pada tgl, 22 23 dan 24 jad, 

di Semarang 'akan diadakan 
pertandingan sepakbola segi- 

tiga Angkatan Darat. Jg akan 

bertanding adalah ' kesebe'a- 
'san2 dai 3'territoria, jaitu Dja 
Wa Barat, Tengah dan Timur. 
Selain ha ay ae diada- 

nis dan “ollaybat “Pertandi- 
Ingan? itu dimaksud sebagai 
latihan untuk men hadapi Pe- 
kan Olahraga Tentara ig akan 

dilangsungkan bu'an Septem- 
ber di Djakarta, 

Pekan olahraga A.P. 
Untuk mengeratkan hubung- 

an alltara anggota2 Angkatan 
Perang dan guna menjaksikan 
hasil2 pendidikan djasmani da 
ri Angkatan Darat Laut dan 
Udara, pula untuk menjong- 
song hari Angkatan Perang 
1952 maka bertempat di Dja- 
karta mulaj dari tgl 28 Septem 
ber sampai 5 Oktober 1952 

ga Angkatan Perang. Pekan 
(Olah Raga ini diikuti oleh 10   

na, menerangkan bahwa perdja 

dan dari : 

Faculteit Hukum dan memben : 

rombongan, terdiri darj seluruh 
Territorium? dari Angkatan 
Darat, daerah Djakarta Raja, 
Angkatan Laut dan Udara, Ma 
tjam2 olah raga jang akan dia- 

dakan, ialah rintangan, bere- 
nang, anggar menembak, vol- 

'eyball: sepakbola: tennis dan 

athletiek.  Selandjutnia sebe- 
Jum Pekan Olah Raga dimulai 
pada hari Sabtu 27 September 
52 djam 8 pagi diadakan Ge- 
neral Repetitie defile dan De- 
monstratieg dilapangan Ikada. 

Penerangan Staf Umum Angka 
tan Darat, 

Sepakbola utk. amal. 
Atag usaha Persit tjabang 

Salatiga da'am hari? il di Sa- 
latiga telah diadgkan pertan- 
dingah sepak-bola Segi tiga an 
targ: kesebelasan2 garnizoen 

-Sa'atiga Semarang dan Mage- 
lang. Kesudahan pertandingan 

  
sbb. Salatiga — Magelang 
4—0, Semarang — Salatiga 

2—1, Mage'ang — Semarang 

2—. Dengan hasi'? tsb kes. 

Salatiga memiliki piala is di | 
berikan oleh Persit. Adalah 
nendanatan kacrtiis sehanjak 
Rp 1170. sete'ah diambil onsg- 
kos2 akan dibagikan kepada 
Panitys 17 Agnstus: dan kas 

sosial dari Persit “dan Persat 

(Persatuon Anggaunta Tentara) 
di Salatiga. 

Aneka Djawa Tengah 
j Sampai dimana mendjalarnja 
spenjakit itu belum diketahui, te 
:tapi jg terang ialah bahwa pen- 
iGerita2 tsb tidak sadja datang 

Pada tgl. 4 Agustus 1952 Gj. | dari daerah kabupaten, tapi dju 
19.— hingga djam 24— ber- ga dari luar dasrah tsb. 
tempat di Sekretariai Senat Ma 'SOLO, 

Pembegalan sepeda. 
Dua orang begal bersendjatakan 

pistol Minggu malam jl. sekira djam 
22.30 telah mentjoba merampas sebu 
ah sepeda jg dikendarai oleh seorang 

janak, jang waktu itu sedang lewat 
| anta Manahan Solo. Karena 
anak tsb mentjoba mempertahankan 

' sepedanja, maka seorang diantara 
' kedua pendjahat itu telah memukul 
anak itu pada dahinja dengan ga- 
gang pestol jang ia bawanja. Sete- 
lah sepeda itu dilepaskan, kedua 
pendjahat itu melarikan diri dengan 

.menaiki sepeda itu berbontjengan. 
| Atas teriakan anak itu, segera da- 

tang bantuan dari penduduk sekitar- 
nja, jang ' melakukan 'pengedjaran 
terhadap kedua pendjahat jang me- 
larikan diri itu. Karena . ternjata 
bahwa sepeda itu tidak kuat untuk 
dinaiki ' berbontjengan, sedang ' pe- 
ngedjaran telah dekat, maka' sepe- 
da tsb kemudian “ditinggalkan dan 
kedua begal itu melarikan diri, satu 
kearah utara  kedjurusan Kampung 
Purworedjo dan jang lainnja kearah 
selatan. Kedua pendjahat itu masih 
dapat meloloskan diri dari penge- 
djaran penduduk, akan tetapi sepe- 
da jang dilarikannja dapat dikemba- 
likan kepada anak tsb. 

SALATIGA. 
Parenan tembakau. 

Dibanding dengan tahun jl. pa- 
nenan tembakau dalam daftah ka- 
wedanan Salatiga dan Tengaran jg. 
sedang berdjalan terhitung lebih ba- 
njak dan lebih baik. Terutama di 
kawedanan Tengaran jang. rakjat- 
nja terkenal giat dalam pertaniarnja 
hasil panerian itu memuaskan, oleh 
karena tembakau itu tidax sadja di- 
tanam di tegalan, akan tetavi djuga 
dipekarangan rumah. Berapa djuri- 

lah panenan itu pada saat ini belum   timur laut djembatan  Kewek 
dan naik kearah Hotel Garuda. 
Api terbang ig adjaib tsb he- 
lum diketahui asal mulanja. 
(K.R.). 

PURWODADI. 
Wabah typhus 

Abdominalis.   Jit “Coperasi Kantor Tilpon Sema 
rang jg disjahkan dalam" rapatnja 
bari2 ini sbb: ketua dan wakilnja 
Sukamto dan Sarkam, penulis - Ach 
mad dan Tjia Liong Hian, bendaha 
tra Sumodirjo dan Safuan, pembantu 
org. Tjan Tjing Sioe. 

RUMAH OBAT. 
Minggu 10 Agustus dibuka 

rumah obat Koo Hwie djam 
8—12, Dari tgl. 11 sampai 16 
Agustus dibuka djam 8—19 
rumah obat Koo Hwie dan Sik 
Iang diam 8—17 Numa, Rath-   kamp dan yan Gorkom, 

Dari 29 orang 5g terserang 
penjakit typhus ahdominalis di 
daerah kabupaten Purwodadi se 
lama bulan Djuli jl., 4 penderita 
meninggal dunia. Demikian beri 
ta resmi dari rumah sakit ka- 
bupaten Purwodadi—Grobogan 
kepada ,,Antara” Semarang. Le 
bih djauh menurut keterangan 

dokter kepala dari rumah sakit 
tsb, menurut pemeriksaan dlm 

tingkat jg pertama didapat ke- 
simpulan, bahwa kini sedang 
timbul wabah penjakit typhus 

dapat dipastikan. Hanja 'sahadja ha- 
rapan akan menjalurkan pendjualan 
tembakau itu kearah jg. lebih effec 
tief mitsalja dengan pemberian kre: 
diet-tani jang tempoh hari telah di- 
bajarkan & Rp. 200.000 itu. belum 
dapat dipenuhi, oleh karena pada 
umumnja orang2 itu masih suka 
mendjual tembakaunja dengan setja- 
ra individueel dari pada collectief, 
berhubung dengan Tenan Op: 
kopers'. 

RADIO., 
SIARAN RRI SEMARANG, 

Minggu, 10 Agustus: dam 0815 
Krontjong aseli. 09.30 Tunas Melati. 
1030 Legu2 Tionghoa 1785 Lapo- kan Mingguan, 18.09 Ruang wanita 
oleh nj. Surja Hadi 18.15 Suara 
tunggal, — 18, 3 Peladjaran ntanii. 
1915 Kenalkan... (beberapa buah Pendapat orang tentang 17 Agustus), 19,30 Chotbah dan njanji- an sutji Keluarga Katholik. 20.05 Podjjok. studio. 20.39 Far away pia- 
ces. 2100 Berita bah, Djawa, 21.15 
Bermatjam “langgam hidangan 'Tos. 

  

  abdominalis di daerah teh. sema, 

akan diadakan Pekan Olah Ra 

Demikian pengumuman Biro. 
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ITA PE Y INGA! GA 
tay”, ,,pertahanz 
Bagan 

    

   

  
1. Perlawanan te 

Perlawanan rakjat. : 
nan Sipil ka" perta, 
di usaha penggempu! 

i seorangan rakjat biasa Un 
| (eventueel at Ta 
: dan ketiga atas chususnja 

Seorangan “wadjib 2 Pa 
| gerdienstp'icht) dan umumnya | 
| seluruh"rakjat, 

AG Maka semakin kuat ai sem 

purna lapisan kesatu, maka se 
maki. ringan pikulan Ia 

dan ketiga, sebaliknja | 
in Temah dan sederhana | 

La kesatu, maka makin be 

rat pikulan lapisan kedua dan 
: ketiga, Karena itu pada masa2 
jg lalu dan masa2 dekat jad. 
maka lapisan perlawanan rak- 
jat kita gangat diutamakan 
dan lapisan pertahanan. sipi 
kita meluas artinj, dlm arti pe 
merintahan militer ig total, 
untuk pertahanan “de fakto” 
tegaknja kekuasaan negara 

kita, 

  

4 

3! 

Perlawanan tentara. 
Untuk penglaksanaan perla- 

wanan tentar", jaitu perang 
jang chusus, maka kita tidak 
beda pada azasnja dari lain2 | 
bangsa. Semuanja memer'u- 
kan ilmu perang jang satu 
dan umum itu djuga, jang ti- 
dak terbatas kepada satu 

& 

bangsa. Hanjalah mempergu- 
nakan ilmu itu, tentu masing2 
menurut keadaannja jang nja- 
ta sesuai dengan tempat Gan | 

2 

  

sewakan bia “kebutuhan 
dan kemampuan kita. D'uga 

Kana | 

aa tota?” dan ,,djamina 
at kita. Karena Ku perlu 

ng 

pembangunan kita 

tentara). jang nan aa eri 
ra ing| lam hubungan 

il | ditegaskan 

|gis hanja berarti 

   
    
   
   

   

entai ra—Pertah 
— Kepala Staf AD.) 

Sambungan Kpenrein n — Habis 

    

  

     
anan. Sipil | 

3 
i 
! 

malah masih merasakan akibat, berhubung mh Senja to 
       
   

  

    
   

   

      

    

   

   

          

   
    
   

  

TE Meulaian hari, Rentjana 

djangka "| pendek antarp lain ialah untuk mengja | Memberikan modal te is un- PE tan kemampuan pertumbuhan 
Gemikian. Chususnja kita me- 

  

11 tu! njebut tentara biasa pasukan2 
moreel| garis ke 1 tersebut, iang padu 

8 pokoknja menentukan keku- 
ratan penggempurnja, 

Sifat Banua 

Karena itu makg dalam pen- 
Fdidikan2, dll. kebanjakan hanja 
dihadapkan hal? jang berbu- 
bungan dengan itu: Da- 

imi pula perlu 
lagi bahwa pa- 

per|sukan2 itu tidaklah disiapkan 
untuk gerilja  gadja, melain- 
kan untuk ,perang biasa” dan 
tg) ketjil,” jang dua-2nja 
harus disanggupinja, djika ke- 
adaan memaksakannja untuk 
»berperang biasa” atau ,,ber- 

| gerilja,” semuanja menurut 
“keadaan tempat dan ' Waktu. 

| Tapi susunan2 partisan kita 
dari perlawanan rakjat hanja 
semata2 akan bergerilja saha- 
dia. Perlu ditegaskan pula, 

| bahwa perang gerilja strate- 

defensief, 
djadi tidak offensief 

menangan erachir, 

membasmi se mengusir mu- 

suh, Hasil2 gerilia haruslah 
dimanfaatkan “oleh gerakan? 
jang biasa, djadi usaha2 ge- 
rilja hanja'ah untuk memban- 

tu, mempergampang gerakan 

asa. Djuga perlu ditegaskan, 
bahwa dengan bergerilja apa- 
lagi da'am hubungan jang to- 
tal, sangatlah merusak aki- 
batnia dilapangan lahir dan 
batin” sehingga akibat2nja 
sangat sulit diatasi Djadi ini 
adala tjara berperang jang 

mahal sekali. Karen itu kita 

bergeriliai bukanlah karena 
tiinta atau ,ideo'ogie” berge- 

AN melaifkan karena terpak: 
sa berhubung belum tjiukup 
dewasa tentara kita untuk ber- 
perang jang biasa. 

Perlawanan rakjat. 
Dengan uraian2 tentang per-   tentar, kita seperti Tue 

Dana pasukon2 garis ke | 
I-nja sebagai penggempur tang 
gerak tjepat pasukan2 garis xe 

| 2-nja sbg. pendjagan'a jang 
“| territoriaal dan staf? d 

awan nan munpina an 
1 nja. Bagi kita 
Sa. boleh disebut adanja 

5 t Ban un- 
Ematan " ke- | 

isian), | 

   

        

   
    

   

  

     

   
   
    

  

  

  

| Kasi sasa 2, : 
“ Ka dari ebi PN on 
| Iah kekuatan " Mara garis 
/ ke 1 kita dari Bn2 team per: 

tempuran ( 3 Re- 
  

an . aka 

5 an 

. sulap terlepas dari kerandjan 
| nja, ketika diangkut daan 

bus, maka 24 orang penumpang 
telah tewas. Ketjilakaan jang 
ngeri tadi terdjadi didaerah Hy 
derabad, Indin. Djalan jang di 
lalui bus - burik, an an site a 
gongan na keran- 
djang ular an 
muanja merajap Na Seal” “pa! 

(ra penumpang terkedjut 'bu- 
kan main: b TA, sU- 
pir bus, hingga ia : da- 
pat menguasai stir lagi, 
ga bus terbelok dari djalan 

| masuk kedanau jang Ta - 
| Ialui, Penumpang semuanja ada | 

| 24 orang Semuanja tewas, dani 

| hanja supir sadja jang selamat. | 

TANI ende, sena-| 
tor sajap | diso- | 

kong Komunis Chili, F3 tja- 
lon dalam pemilihan 
jad., hari Rebo telah - "adu ke- 

| kusen dengan senator Raul 
| Rettig, seorang radikal. Dja- 

| lannja: duel dengan pestol. Se- 
 bahZnja: mereka bertjektjok 

| dim. senat, Tidak puas. Apakah 
mereka sekarang sudah puas, 
belum diketahui, sebab sesudah 

| duel tadi dil 
| dah kedua pis 

| tak ada jg han 

A NAK? dari orang2 pe jang 
sedang berist 

| Girvan, daerah Ayrshire (Scott: 
| Jand) pada hari Helm dilarang 
| bermain-main ditepi pantai, pa- 

da wakta patroli? militer mon-| 
tjari bom2, Pada hari Senen ma 
jam di tepi pantai ini telah ter 

.....   

7 ga tang 

(untuk menggempur d'adi 

ring 23 

Ta sesu- | . 

lawanan Tentara diaras maka 
jlebih djelasiah tentang perla- 
wanan rakjat djadi 'perlawa- 

nan oleh rakjat, bukan oleh 

Susunan? militer2 jang biasa. 

Perlawanan ini bisa berupa 
bergerija (partisan), bisa be- 

rupa dibawah tanah (subver- 

sief), jang malah ijumg un- 
tuk perang 'psychologie atau 
untuk intelligence belaka. Dju- 

tenaga untuk per- 

: Takjat harns diatur 
dengan efficient, djadi dian- 

sampai, berarti mengze- 
r Pektoi "terlau banjak rakjat 
jsng (terlibat langsung ber- 
tempur, dsb. sehingga “terlalu 

tergangg “kehidupan rakiat 
jang se-hari2, jang djustru ha- 

    

    
    

      

   

   

   

    

   

   

  3 “dihindari. Tugas per awa- 
dah jelas, jakni 

dan mengganggu mu- 

  

  2 
Lsuh di-Setiap tempat dan setiap 

waktu, 
Injok pasukan jang diperlukan 

sehingga sang at  ba- 

toleh musuh untuk pendjagaan 

dan keamanannj, kedalam, se- 

8 hingga berkurang tenaganja 
se- 

hingga lebin ketjil tenaga jang 

harus dihadapi oleh Tentara 

kits, Dan set'ara moreel dan 

'materieel sehingga musuh den- 

gan pe'an2 dilelahkan, didje- 

(Iimukan, diputus-asakan. Supa- 

ia lebih mudah diusi- atau di- | 

hantjurkan oleh Tentara Kita. 

Pertahanan sipil. 
Lapisan pertahanan sipil ki- 

Ita tidak terbatag kepada pe- 
ngeriian-pengertian jang chu- 
sus. seperti dinegara2. lain, 
jakni untuk menghindar: atau 

f mengurangi penderitaan rakjat 

Iterhadap  akibat2 serangan2 
“musuh, sepert: jang umum di- 
negara2 lain dgn usaha2 per- 
indungan udara pertolongan 
pertama, pengungsian peme- 
liharaan, pembetulan2 kerusa- 
|kan, dsb. -Usaha2 'inj pada 

Se-| umumnja hanja perlu dikota2. 

Lebih penting lagi bagi kita 
makna jang seluas2nja, jakni 
mendjamin berputarnja roda 
negara dan mas'arakat seluruh 

OH PEMERINTAH . kini 
sedang dipertimbangkan un- 

tuk menindjau kembali. susunan per- 
wakilan-tetap Indonesia di . PBB 
ig dipimpin oleh . L.N. Palar itu, 

| demikian menurut kabar dari pihak 
| jang mengetahui. Dalam rentjana-   dampar sedjumlah 200 bom, 

  

| sementara dari ada pemerintah ini 

jang biasa atau harus diram- : 
pungkan oleh gerakan jang bi-' 

pn 
di

bi
na

 

  
djadi nan sinil iang rapi didalam 

tiada angtin membawa ke- masa penglaksangan 
artinja nan sipil jg rapi didalam ma- 

| diabat jang berwadiih. 

» rakjat to'aY”, jg. sangat merusak ter- 
.erganisasi jg. efficiont, -d Sisatu ' 

G3 | kehidupan masjarakat, tetapi i 
usus ialah” mungkin kej | angka- 

1 Pn 5 1 lah kekuatan Angkatan Perang 

, Politik dan ekonomi kita, Maka dalam 
2 NP total itu tiga 

tak bisa dalam usahanja terlepas dari 
jadi Manja untuk kenerluan pembaha- 

tiasa kita Gjangan lepas dari 

lapisan, jang mem- 

nja atau sebanjak. mungkin. | 
Bahkan kalau kita ta' mampu   mempertahankan pusai2 kita, | 
maka kira akan men Arung”. 
kan alat2 negara" Na 5 Men 
Gjadi pemerintahan. . 

jang memusatkan Keukian 
pada niveay daerah demi dae- 
rah, desa demi desa, sehingga 
terdjamin tetap” defacto 'ke- 
kuasSaan negara ' terhadap rak- 
Jats 

Keadaan negara kita me- ' 
maksakan Gesentralisasi jang 

seluas2nja, karen, sjarat pim- 

pinan Pn jang sen- 
tral ti “dalam masa pe- 
rang. P “kita 'selama ini 
ba bahwa koordi- 

nasi umumnja gagal dan ter- 

  

paksa di periegas usaha pim-| 
pinan kepada subordinasj ke- 
pada saty pimpinan jang Se- 
lamp mungkin di. kerdjakan | 
oleh sipil, dan baru kala tak 
mampu lagi maka di serahkan 
kepada militer. Inilah jang me-: 
hjebabkan isi undang2 keada- 

an darurat RI dulu 'ang mem- 
hawa pemerintahan sebagai 
hasil pe'adjaran Selama mela- 
kukan pertahanan rakjat total 
jang njataz, Untuk keperluan 
Ini perlu'ah undang? pertaha-   pertaha- 

Sa perang jang dalam keada- 
an chusus kita harus didesen- 
traliseer npenglaksanasn kepada 

tingkatan? jang rendah. Dalam 
hubungan wi perum pula un- 
dang2 wadiib-sipi-fang  da- 

nat memherikan tenagg kena- 

da penglaksanakan 'pertaha- 

nsn sipil jane semnurha. 
Dengan singkat  kelwasaan dan 

plat tenaga harusleh ada nada pen- 
Samai se- 

sedikit perhatian 
haik iann sibil ma- 

ig 

karara  sanaat 

masiaratat kita. 
jara militer terhadap soal 

penting ini. 
Peraalaman kita didistrik2, 

rakiat biasa 

pop 

dida- 

sa?. d'itenaah2 selama 
nraktek nerdinanaan jang lalu, mem- 

berikan” baniak - belndiaran bagi kita: 
jang sangat bermanfaa t Jantukartasa? 
japan skan datang: 

Keadaan kita fana sanaat ma 
navtamakan perlawanan rakiat, me- 
maksakan'" 'koordinasi' dan Stipervisi 
jaran etat dari pimoinan militer, 

Teritang pengertian2" ini” antara 
lain dori saia sebelum “dam selama 
aksi “Belanda jana ke-2 telah dike- 

Juarkan publikasi? dan pedoman. ig 

    

   

   
   
   

    

   
   
    

“Lihat betapa enak ia melontjat. 
dari Amerika, berumur 22 tahun.   Bob Matthias lontjat djauh. 

dasalomba dalam Olympiade Helsinki baru2 ini dengan mendapat 
angka 8187. Djuga dalam Ol umpiade 1948 dia telah ditetapkan 
sebagai all-round atleet' jang terbaik. Gambar: 

  

    
Pemuda ini ialah Bob Matthias 

Ia telah mendjadi kampiun 

aksi-foto, waktu 
& ,     

KE 
tjis ke Tunisia, Jean Binoche 

| dengan djandji jang s 

dan sanggup untuk menjel 

(jita2 bangsa Tunisia, demiki 

Pokok2 usul peroba! 

han ketatanegaraan n 

Dalam hal ini Residen djen 
deral Perantjis di Tunisia, Je- 
an Ge Hauteclodus hari Rebo 
terah memberitahukan kepada Ff 

pers mengenai pokok? terpen- | 
ting dari uSul perobahan keta- 
tanegaraan. Perantjis utk. Tu- 
nisia jg akan disampaikan ha 
ri Senen jad. kepada Bey.. Se- 
orang djuruhijara Hauteclogne 
menerangkan, bahwa naskah 
usul perobahan ket tatanedara- 
an itu ' belum akan Gisiarkan 

  

m
m
a
   tentu metik masa? iki aban datang 

memerlukan kupase12 lebih dizuh. 

Untuk dapat. .mewudjudkan 
pertahanan ' rakjat, jang total, | 
maka sudah B bahwa tu! 
djuan perang "haruslah Untuk | 
kepentingan ' at Sa isi 
njata, seperti, m) emer ' 
Cekaan nasionil dam, ban Ma | 
ka jang mempan ani “perang | 
Gan damai, dati jang mengfiitu | 
kari tenaga, alat dan bias pe! 

(Digambung hata halaman 1 

Harta 

Hanja Sebagian Ketjil 
Sadja Jang Akan Di- 
terimakan Padanja 

MENUBRUR, keterangan ka 
langan jang mengetahui 

pala malam Kemis, bekas Ra- 
Gja Farouk hanja akan meneri- 
ma sebagian sangat ketjil sa- 
dja, dari kekajaan jang diting- 
galkannja di Mesir. Diterang- 
kan bahwa Amir Farouk memi- 
liki tanah seluas kira2 20.000 
acre (Lacre — 4047 m2) jang | 
tiap2 tahun menghasilkan kira? 

      

  
j 

  

400:000 pound. Disamping itu, 
ia mempunjai bagian djuga dlm. 

| tanah2 lainnja, jang menghasil 
'kan kira2 180.000 pound serta 
beberapa buah istana di Kairo, 
Iskandariyah dan kota? lainnja. 

Nilai istana2 ini belum dike- 
tahui, tetap: menurut perkiraan 
para ahli ada kira2 15 djuta 

l kok2nja adalah seperti berikut. 
Untuk rakjat.! 

untuk menghormati Bey. Po- 

t: Beberaps perobahan ke-i 
till dalam dekrit Pebruari 1951 
jang  bertalian dengan peme- 
Tintahan umum di Tunisia dan 
jang memberikan. keluasan ke- 
pada kepa!42 departemen un- 

| tuk mendjalankan' kementeri- 
annjas tanpa ada pengawasan 

| dalam sebagian besar urusan 
2 Selandjutnja jang akan du- 

Status Tunisia 
Peranijis Usulkan Pokok2 Perobahan 

Keiatanegaraan 
Neo Destour Masih Kurang Pertjajai Usaha2 

“Peranijis. 

bawa perdamaian, tetapj bangsa Tunisia tidak akan t 
mengenai otonomi dalam negeri 

sam keterangan? muluk tentang maksud?2nja. Supaja misi per- 
alan ifu dapat berhasil maka terutama sekali diperlukan 

ane jang tenteram, perlu pula dipilih orang2 jang berani 
Na tugasnja dan perobahan ke- 

tatanegaraan itu haruslah pula memberikan kepuasan bagi 
lan diterangkannja kepada pers... 

|inferyiew dengan koresponden 

“bahwa ,,nasib bekas Radja Fa- 

 coup dimulai”. 

| hal ita Inggris telah sabar 

  
w
a
 

tiga tahun ini maskapai kami 

: "perbandingkan dengan ongkos 

'kebun kami ' jang lama dj, Ma- 

pohon karet dapat disadap, De- 

dari London. 

Te Me 

pagannaa 
- 

0. tanja, Merasa 

Barab jang kurang: katjau dan 
Ta" 

Gjaga menamakan 
didalam sedjarah., Se 
ming menerangkan, bahwa 

are di Peni 
»Seorang in peru 

| Ian Januarj jang Ma Pan 
melakukan penjelidikan jang | as 

Kami merusa baus dengan ke! ' 
adaan disana, dan dalam dus 

kan mempuniai penanaman 

apital berupa pohon2 karet jg 
masih muda, jang dikerdjakan 

| dengan ongkos lebih murah di 

2g seluas itu pula di Mala- 
kata Cumming, “Djika ke 

#idaa mulai baik ' sbarangkali : 

laya akan kamj tanami lagi”, 
kata Cumming, "tetapi saja per ' 
ln mengatakan, . bahwa dalam 
tahun ini kami tidak menanam 

lagi   
Keputusn penting ini berarti ' 

bahwa sebagian darj pengusa- ' 
| ha2 karet Inggeris jg ba-njak 
mengeluh tentang “kekatjau- 
an” Indonesi@, tampaknia mau 
mentjoba menanam: kapitalnja 
di Nigeria, jang diharapkan 
akan mendapat status: domini- 
on sepenuhnja, sebelum pohon- 

mikian Antara | 
Sementara itu dapat diwar- jan 

mengabarkan 

'tokan djuga bahwa keluhan 
ETUA PARTAI Tunisia Neo Destour di Perantjis, S. 
Masmoesdi hari Rebo menerangkan, bahwa duta Peran- 

adalah seorang 

bedaja 

Inggris 
Netrai 

Dim Peristiwa Coup 
Di Mesir—Kata Nadjib : 

(DJENDERAL Mohammad 
Nadjib, orang kuat Me- 

sir, telah melenjapkan . kabar? 

  

| jang pernak tersiar dim. pers 
bahwa ia telah memaksa radja 
Farouk supaja turun tachta, se 
sudah Farcuk katanja minta 
tjampur tangan bersendjata da 
yi pihak Inggris Dalam suatu 

di Milan dari harian Italia ,,Cor 
re Della Sera” pada hari Selasa, 
Gjenderal Naljib menjatakan 

rcuk telah Gipuluskan sebelum 
gerakan! untuk ben agama 

cetakan ajami 

w. Pe 

Inggris memberi 
nan men 
Nadjib mendawab 

sikap jang sama-sekali netral. . 

Berbitiara mengenai hari ke   duk dalam kementerian dalam 
negeri hanig orang2 Tunisia 
sadja sesudahnja, menempuh | 
udjian jang sesuai: “Terketjuali 
apabila ternjata bangsa. Tu- | 
hiSia kurang banjgk jang tja- f 

pegawai2 Perantjis dipeker- : 
djakan disana. 3. Pembentukan 
tata usaha pengadilan peme- 
rintahan untuk mengadili per- 
selisihan2 mengenai keputu- 
san2 jang dikeluarkan oleh 
pelbagai pembesar, jang men- 
djalankan pemerintahan. Ke- 
tua pengadilan ini adalah se- 
orang Perantjis dan wakil ke- 
tuanja seorang Tunisia. Jang 
akan duduk didalam tata usa- 
ha ini jalah empat orang Pe- 
rantjis dan empat.orang Tu- 
nisia. 

Dewan Perwakilan 

Rakjat. 

4. Pembentukan dewan per-   pound Mesir. Jang sudah ham- 
pir dapat dipastikan tidak akam, 

diterima Ha oleh Amir Farouk, 
ialah ua: Ig. jang tiap tahun di-j 
terima dari negara, jaitu 400. 
000 pound. Mon 

PENTJULIKAN BARU DI- 
PARAH TJIREBON, 
Dari daerah Tjirebon pada ha ' 

ri DPjum'at dikabarkan tentang 
@ilakukannja pentjulikan lagi. 
Kali inj jang medjadi korban | 
gerombolan? ialah tuan Pieters, 
asisten pemegang buku dari per 
Pena “gala Gempol beserta | 

  

| 

di imaksud untuk memperketjil susu- 
nan perwakilan Indonesia itu. Da- 
lam rangka memperketjil susunan 
itu, perwakilan-tetap Indonesia “ini 
seterusnja akan dipimpin oleh se- 
orang kuasa-usaha jang berpangkat 
duta, tidak lagi akan dikepalai oleh 
seorang duta-besar sebagaimang ke- 

“tjuali jang mengenai urusan ke 

(Indonesia itu kan dipimpinlah 

wakilan jang terdiri dari 60 
orang, Sebagian dipilih dan se- 

' bagian diangkat. Kepada de- 
wan inj akan dimadjukan se'u 
ruh rentjang undang2 'iang di 
rantjangkan pemerintah, terke 

uangan. Dewan ini berkuasa 

untuk mengusulkan  amende- 
men2. 5. Pembentukan dewan 
keyangan jang akan menggan 
tikan gewan agung Tunisia. De 
wan ini akan terdiri dari 96 
anggauta: tiga-perempat dipi- 

"lih dan seperempat ditundjuk 

  
Palar Akan Digantikan Oleh Mr. Sudjarwo 

adeannja dewasa ini, 
Dan djika rentjana ini akan di 

djalankan, maka  perwakilan-tetap 

Se- 
landjutnja oleh Mr. Sudjarwo  se- 
laku  kuasa-usaha jang berpangkat 
duta. Sedang L.N, Palar akan di- 
tempatkan sebagai  duta-besar pada 

iral Nadjib mengemukakan bah 

: pat diundang untuk membantu ' 

kap untuk menduduki djaba- | Ditanja beberapa lama menu 
tan tersebut, maka barulah : rut pendapatn'a tentara Mesir 

“untuk mendjalankan pertaha 
.nan daerah Terusan Suez 
“sendiri djenderal Nadjib me 

mudian tentara Mesir djende- 

: w- ahli2 Djerman mungkin da 

| yeorganisasi tentara Mesir itu. 

akan berada dalam kedudukan 

“Pemerintah Inggeris memun- 

pengusaha2 karet Inggeris ter- 
hadap pemungutan padjak di 

Indonesia hampir tidax berala- ' 

san, djika dibatja laporan ta- 

human dari: Allied Sumatera ' 
Plantations ' gnggota — penting | 

dar: Harrison & Crosfield. Ke- 
untungan untuk tahun 1951 
£ 300.787, dan, dari. padan'a 
mntuk padjak perusahaan In- 

donesia memungut hampir se- 
pertiganja jaitu £ 99844 " dan 

gu hanj, sedikit kurang jaitn 
£ 81.170. Dengan perkataan la- 

in Pemerintah. Indonesia jang 
harus mendisga keamanan dan 

  

TA RN 

ari 'onderneming karet »Kopong” di 

5 

  

P4 

| Karena Di Maiaya & Indonesia Ka- 

Kurang. Aman. 
» ASKAPAI? karet Inggeris sudah mulai berpindah ari | IE 

Asia Tenggara jang mahal dar pkatjarr? ke Afrika ' 
ianlah pokok | 
lalaya, jang ' 

lebih murah, d 

pembojongan ini satu gerakan jan berapa 
elandjutnja ketua maskapai itu. 13. Cum | maks dari 

ti ga “maskapai karet, 
dipimpinnja, akan Me karet Da. 'jang luasnja, 12.500 

juga jang ' 

sahagn kami jang tertua, bu- ' 
15 iban “Nigeria, Tn telah 

Gara2 Topi 
Seorang Inggris Ter- 
bunuh Di Palembang 
D ALAM suatu insiden jang 

terdjadi pada Senen ma- 
lam jg Jalu antara tiga orang 
Inggris, anak buah kapal SSter 
ream” kepunjaan Stanvac  se- 
orang Inggris, Thomas Green 
tewas, sedangkan kedua orang 

| ainnja, J. Cnickel dan Espe 
| mendapat luka2 ringan dan di- 
bawa ke rumah sakit, 
Menurut fihak polisi duduk- 

nja perkara ifa adalah sebagai 
berikut: Pada malam itu 4. 
Cnickel disertai dgu dua orang 
temannja Thomas Green dan 
Espe menawarkan topi kepada 
beberapa orang perduduk Pla- 
dju jg sedang berada “di kedai 
kopi, jg terletak tak djauh dari 
kantor maskapai N.V. BPM di 
Pladju, : 

Sedangkan topi tadi ditawar! Ak 
tiba2 datang Seorang | kan, 

nak jg merampasnja lalu mem ' 
bawa lari topi tsb, Segera keti 
ga orang Inggris itu menge- 

| djar anak tadi dan  kabarnjx ! 
akibat pengedjaran ini timbul 

, perkelahian antara ketiga j 

'orang Inggris tsb dan pendu- | 
duk. Dalam perkelahian ini J. 

ka2 ringan akan tetapi Tho- 
mas Green 'g kabarnjo berada : 
idalam keadaan mabok, akibat 

minuman keras, tidak 'kembali 
jlagi pada malam itu. 
esok harinja majatnja dikete- 
imukan didalam sebuah selokan 

| Giluar kantor maskapai BPM ' 

Gang diselidiki oleh porisi. 
Pe 

    mengurus kesedjahtergan on- | 

derneming dan buruhn'a. ba- 
nia memungut “padiak sedikit 

lebih banjik dari Pemerintah 
Inggeris dari orang-oranenia 

: “ane menanam kanital. Divi- 
dend jang dikeluarkannja Je- 
hih rendah dari biasania iclah 
50, sebagianni, Gisebahkan 

ole aturan pengiriman dan 
kesukaran kurs dan sebagian 
'aci karena tjadangan harus 
besar untuk menanam karet | 

kembali. dan sebagian lagi na- 
saran “karet sanga: rendah, 
hampir 1740, Demikian war- 
Ptawan Antara” di London. 

NJ. PIETERS DIKETEMU- 
KAN KEMBALI. ... 

Menurut Tagarna Bupati Tii-, 
rebon tadi malam, njonja Pie- 
ters, jang pada tg 31-7 ditju- 
Iik oleh sebuah gerombolan ber 
Mn sekarang jaitu malam 
Rebo (ts. 5-6 Ainbos) telah 
Ciketemukan kembali oleh pi- 

' hak berwadjib di Tjirebon. Se 
lasa malam njonja Pieters ma 
sih berada di S.0. P Bataljon 31 
Tjireben, Dimana ia diketemu- 
kan dan siapa pentjulik?2nja ti 
Jak diterangkan   

njatakan bahwa pemerintah Me. 
Sir akan mengadakan segala 
daia. upaja untuk setjepat 
mungkin me'aksanakan perta 
hanan wilajahnja sendiri, Keti 
ka ditanja bagaimana penda: 
patnja mengenai idee pertaha 
nan bersama dengan negara! 
ig berkepentingan lainnja di 
Timur Tengah, djenderal Na 
Gjib menjatakan bahwa soal 
itu adalah “semata2 soal poli 
tik jg harus dipetjahkan oleh 
pemerintah Mesir”. 

Tn 

  

oleh dewan Sikat dan jang 
akan bersidang untuk lima ta- 
hun. Setiap setahun sekali 
akan dipilih ketua baru terdiri 
dari ' bangs, Tunisia 6, Akan 
dilaksanakan perobahan pada 
pembentukan dewan? daerah. 
Anggota2nja akan dipilih oleh 
suatu madjelig pemilihan dan 

“
A
3
 

Bubo | Pes 
“Di Arabia 
8 “Kini” 'Sadah Dapat ' 

Diberantas 

prs BUBO jg telah ber- 
djangkit di sebuah du- 

sun di Saudi Arabia Selatan, 
kini sudah berachir. Penjakit 
jg menakutkan itu timbul ak didu- 
sur Bnibishr jg. letaknja kira? 
930 km. dari Ek tama dan baru | 

ta Ket de” peak 
dusun meninggal An "aa 
achir bulan Djuni. 

Pemerintah Saudi Arabia me 
ngambil tindakan2 keras utk. 
memberaras penjakit. tsb, se- 
hingga peniakit terbatas hing 
ga kedusun itu sadja Seorang 
djurubitjara kedutaan Saudi 
(Arabia di London menerang- 
kan hari Rebo dim hubungan 

Tp
 

  jang akan diberikan kuasa un 
tuk Membuat anggaran dasar 
nj sendiri gan apabila perlu 
mengangkat pegawai2 sipil da 
lam daerah2 mereka itu (AFP) 

salah satu negara untuk mengepa- 
(lai perwakilan-diplomatik "RI. Teras 
pi djika rentjana ini akan didjalan 
kan, penglaksaneannja barulah akan! 
terdjadi. sesudah berachirnja sidang- 
umum PBB tahun ini, 
Sidang-umum ini akan dimulai pa- 

da tg, 14 Oktober jang akan da- 

    

ini, bahwa sedjak tg. 31 Dju'i 
| dina dusun tsb. tidak terdapat 
lagi penjakit pes akan tetapi 
merana terus mengam- 

bil ti indakan2 pentjegah.    

PER GR PA 

"tang dan berachir kira2 dalam bulan 
“Djanuari 4953. Mr. Sudjarwo sen- 
diri hari Selasa telah tiba di Djakar- 
ta dari “London, " Beberapa ' waktu 
lagi ia akan berangkat ke Am.-Seri 
kat untuk memangku djabatannja jg 
baru, jaitu sbg. wakil-ketua dlm per 
wakilan-tetap Indonesia di PBB, 

(KOOLHAAS WAKIL JAJA- 
SAN. KERDJA SAMA. 

Tuan A. H. Koolhaas redak 
tur urusan kebudajaan dari ma 
djalah “De Groene Amsterdam- 

mer” telah diangkat mendiadi 

wakil Stichting Culture Samen 

werking dj Djakarta. Koolhaas 
akan bertolak ke Indonesia be 
berapa bulan lagi. 

ts 

! 

| 

| an Dan 

! 

2 
hower, pada malam Rabu memaparkan isi programnja jang 

jang katanja dimaksudkan untak menfja terdiri dari 10 pasal, j 

  

Gerhana 
Bulan 

Harl/ Rebo Mim Tam- 
pak Di Pilipina 

Moskow 

  

  
BO malam penduduk Pili 
pina telah menjaksikan ' 

| gerhana bulan selama 4 djam 
(dah 41 menit jang tampak dgn. 

djelas diseluruh negara tsb- Kli 

gerhana ini tampak 
"pada pukul 03.47 waktu se- 
tempat, ketika lebih darj sepa- 

xah bulan itu ditutupi Pen ba- 
jangan bumi, 

Djuga di Moskow. 

Menurut siaran radio Mos- 
kow pada hari Rebo jg ditang- 

kap di Paris dikatakan bahwa 
sebagian dari gerhana mata- 

'hari selama 21, djam terlihat 

di Moskow pada Selasa malam 
tanggal 5 Agustus. ' Gerhana 
"tadi dimulai pukul 21.33 waktu 
Setempat dan berachir hampir 

2» djam kemudian, 

' Radio Moskow"tadj menjiar- 
kan: “Pada saat gerhana 'bu- 

lan itu menijapai maksimum- 

nja, kira2 separuh darj bagian 

atas bulan itu ditutupi oleh ba 
jangan bumi,” (AFP). 

  

Pertjobaan   

  

Cnickel dan Espe menderita lu ! 

| di Pladju. Kini perkarg tsb-se- tika perairan 

Atom Inggris 
an Dilakukan Diseki- 

tar Monte Beilo sn 

PEBDANA menteri Aus- 
Iyalia,/ Robert Gordon 

Menzies pada konperensi pers 
| hari Selasa menerangkan, bah: 
| Warpemerintah Australia belum 
(lagi mempertimbangkan, : apa- 
| |kah mereka mempunjai kekua- 
saan internasional utk. mengha 

.langi lalu Iintas kapal? . selam 
| dan kapal biasa kepunjaan 1 
.Serj asing untuk berlajar dise- 
kitar perairan dari pulau? Mon 
te Bello bila kelak disana dila- 

Baru | kukan pertjobaan?2 attom. 

Menurut peraturan? tindakan 
keamanan tanggal 11 Djuni ma 

disekitar 'pulau?Z 
'Monte Bello dalam lingkungan 
45 mil dinjatakon sebagai dae- 
rah jang terlarang, Beberapa 
ahli hukum kabarn 2 meng 1 
kan masih sangsi apakah pera 
turan melebihi batas tiga mil 
dapat dianggap sjah. Kapal in- 
Guk Inggris ,Campanania” jg 
menurut dugaan merupakan ka 
pal Inggris periama jang mes 
ngangkut atom pada hari Sela- 
sa telah berangkar dari palabu 
han Perth menydju pulau? di 

  

  

JALON PARTAI REPUBLIK dalam pemilihan : 
Amerika Serikat jang akan datang, djen. Dwight Eisen- 

luar pantai Australia. 

10 Dasar Ike 
Perdamaian — Kedjudjuran— Pe rsamam 

Ketaatan 
Program Politik Djendral Me 

pai perdamaian jg. kekal, kedjudjurtan “dalam . pemerintahan, 
persamaan bagi semua penduduk dan ketaatan kepada peme- 
rintah pusat. Eisenhower mengemukakan programnja itu dlm. 
pidatonja pada konperensi tahuran bekas tentera ja pen ber- 
djuang dim. peperangan2 

Isinja. 

# Hisenhower menjatakan, 

bahwa dengan mengadjukan 
program itu ia memberikan tu- 
djuan2 ig positif bagi Ameri- 
ka Serikat. Program itu .meli- 
puti ketentuan? jg berikut: 
#1. memperbesar kekuatan 
Amerika dilapangan rochani, 
material dan tenaga mentjipta, 
- 2. mentjapai . perdamaian 
ig lajak dan kekal | berdasar- 
kan kekuatan “dunia mer- 

deka”: 
x 3. membangun kesedjahte- 
raan jg tidak didasarkan ke- 
ada perang: 

(3 4, mengusahakan 
jita2 persamaan jg telah di 
jandjikan mendjadi. kenjata- 

an jg hidup bagi tiap2 warga 
negara Amerika, 

5, memperkuat dan mem- 
perluas usaha2 jg ditudjukan 
untuk mentjapai keamanan 

n kesedjahteraan rakjat: 
6. melindungi penghasilan 

dan simpanan rakjat terhadap 

mendjulangnja harga2 dan pa- 
djak2, 
#7, me'ajani kepentingan 
tiap2 golongan dari rakjat 
Gtas dasar pertimbangan: baik 
kah ini untuk Amerika? 
K8, menghidupkan kembali 
semangat kedjud'uran di ka- 
langan pemerintahan, 
& 9, mendjamin, bahwa, me- 
reka js mengabdi sebagai pe- 
gawai negeri dalam pemerin- 

tahan adalah orang2 Amerika 
jg" setia: 
1 “10. menghidupkan kembali 
kejakinan pada tiap2 rang 
“Amerika, bahwa is Tae men- 

  
| 

  
   

supaja Ag 

diluar negeri, “dimana ta 
supaja bekas pedjuang bersendjata Amerika membantu a Ala 
dlm, usaha melaksanakan program Ke 

Djandji 
? Acheson 
Amoribi Tak Panja Tj i- 

ta2 Utk Mentjaj plok. 
Negara aim 
ENTERI luar negeri Am- 

M Serikat, De: 
pada hari Rebo. menjatakan 
bahwa yantjaman isi 
(Titi Djauh” telah. 
(Kan adanja kkerdjasama ji 
erat antara negara? den 
jutk  mendjamin Pen anat 
'perdamafan di bagian dunia ini. 

dimuka 
Tes 

Pa 

  
    

  

heson jg berbitjara' 
2000 anggota perhimpunan 
saudarelan Dunia” di Hc 
menjatakan bahwa Am.- 
jg tidak mempunjai mg Tit 
mentjaplok sesuatu daerah, ber 
maksud mengadakan 'kerdjasa: 
ma dg negara? inerdeka Jain- 
xja, baik jg besar maftpun jang 
ketjil, atas dasar sama-deradjaf 
guna mendjaimin adanja re 

majan duni a. 

Sebetimnja Acheson  mem- 
perumpamakan, keadaan nega- 
ra2 merdeka di Samir Djauh 
dewasa ini sebagai “seorang 
jg ditodong kepalania dengan 
pistol”. Dikatakannja bahwa 
"kegiatan2! dari orang2 Polit- 
buro di Moskow telah mewa- 
djibkan bahwa rentjang perta- 
hanan sendiri negara2 itu has 

  

rus disolesaikan”. (Antara — 
AFP). 2 

tjapai hari kemudian jg baik 
bagi: dirinja sendirj dan bagi   keluarganja, 
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| saris Sunarjo diserukan, agar 

Ki: waktu berselang, Kota Pradja 

| kog pendirian perumahan itu, 

“itu dengan menjetor terlebih 
| dahulu 1/5 dari 10,000.— jaitu 

| ig ingin beli rumah tsb setjara 

Kabar Kota 
- Bromfiets 

. tupakan 

Baik Sekali Bila Di SR2 

tjegap lagi, bila kita lebih mem 
perhatikan adanja peraturan2 
lalu lintas, terutama orang djaan kaki dan pengenda: 
sepeda harus lebih teliti mc 
hat kanan kiri djalan dulu, bi- 

bleem bagi fihak kepolisian Ia 
Iu lintas ialah para pengenda- 

ora2 betjak jg di Semarang di 
| taksir berdjumlah 2 4 3000 ba- njaknja. Diantara mereka ada 

djuga jg belum mempunjai rij- 
bewijs. 

Bromfiets 

Banjaknja pengendara2 
bromfietsen di Semarang jang 
ditaksir ada 5 4 600 orang , 
djumlahnja, dianggap belum 

“merupakan suatu probleem ba- 
“gi fihak lalu lintas, Pengenda 

njai rijbewijs, ialah rijbewijs D. 
Diadi berbed, dgn dinegara2 
di Eropa jg karena banjaknja 
pengendara2 bromfiets lalu 
mereka tak perlu lag mempu 
njai rijbewijs D ini. Tetapi aki 
batnja pun lalu djadi banjak 
ketjilakaan2 lalu lintas Dalam 
'pada itu harus diingat pula, 
bahwa dikebanjakan disekolah 
sekolah rakjat dj Eropa, anak2 

. ketjil sudah diberi peladjaran 
peraturan? lalu lintas diseko- 
lah2 hingga sedari ketjil se- 
benarnja mereka sudah sedikit 
mengerti aturan2 lalu lintas 
ini 

- Laporlah. 
Di djaman sebelum perang dulu, 

pun disementara sekolah2 rakjat Be- 
landa, diberikan peladjaran? lalu 
lintas ini kepada murid2. Biia pe- 
ladjaran2 demikian ini kini dapat 
diadakan lagi, memang banjak man- 
faatnja. Kabarnja di Djakarta kini 
sudah diadakan persiapan2 untuk 

aran lalu lintas ini, dan baik 
bila hal ini dilaksanakan 

- dengan kerdjasama antara PP & K 
dan fihak kepolisian. Anggauta? 
corps polisi lalu-lintas sendiri tiap 
minggu mendapat peladjaran keahli- 
an 2 kali, untuk menjempurnakan 

“pengetahuan mereka tentang soal 
“lalu lintas. Selandjutnja oleh komi- 

bila 

    

   
    

    

  

   

Belum Me- 
Probleem 

Di Semarang:Tiap Bulan (Terdjad 
900 Pelanggaran babat” 

Diadjarkan Teori 
— Lalu Lintas. 

(dim. bulan Djuli tjuma 29 kah). 
4 Dan hal tsb masih dapat di :   

(Sambungan halaman 8) 

| Pertahanan Rakjat 
.. Total. 

.rang adalah perwakilan rakjat 
Seperti didjamin oleh 22 
Dasar kita, Maka lebih dalam 
lagi diperlukan kesedaran aga 
ma dan nasional dalam - sanu 
bari rakjat dan alat2 negara 
aja, jang hanja dapat tertjapai, 
Gjika mereka menginsjafi atau 
merasakan kebahagian dan ke 
makmuran dari kemerdekaan 
itu, Jang kebahagian dan ke- 
makmuran djika dalam masa 

# damai terlaksana suatu politik 
nasional jang memuaskan tji- 
ta2 dan harapan rakjat. Hanja 
atas dasar kesedaran ini dapat 
tumbuh potensi nasional lahir 
Gan batin jang kuat dan hanja 
potensi jang demikian jang da 
pat djadi bekal pertahanan rak 
jat total. Zonder dasar2 ini tak 
bisa dibangun suatu pertahanan, 
rakjat total jang teguh meski 
bagaimanapun baik sisteemnja. 

Tjara menjusun alat 
alat pertahanan. 

Maka tjara penjusunan alat? per- 
tahanan kita haruslah pula mewu- 
djudkan tenaga rakjat dengan tegas 
njata, haruslah semuanja djelas 
tumbuh diatas haribaan rakjat ki- 
ta. Karena itulah maka ideologie 
kita menentang sisteem tentara dja- 
batan belaka, jang mau tidak mau 
pada suatu waktu akan banjak se- 
dikitnja. memisahkan diri “ sebagai 
kasta diatas rakjat, karena kodrat- 
nja. Karena itu kita akan selekas 
mungkin meninggalkan sisteem ten- 
tara djabatan jang tetap sekarang 
dan menudju kepada 'Sisteem 'Ten- 
tara Rakjat. 

Djaminan jang sebaik2nja ialah 
djika personeel djabatan di usahakan 
jang minimal perlu untuk inti jang 

landjutnja. ditumbuhkan dari perso- 
neel wadjib-latihan, dan wadjib lati- 
han dipilih dari tenaga2 jg berwa 
djib militer " daerah demi  dae- 
rah, sehingga bertingkat2 milisi na- 
sional tumbuh diatas milisi daerah 
dan milisi daerah diatas milisi desa 
dan kota (atau distrik) jang pada 
puntjaknja berintikan suatu corps 
perwira tetap jang ahli dan jang te-     ada orang jang merasa tidak puas 

dengan tindakan seseorang anggauta 
“polisi lalulintas suka melaporkan 
“hal ini langsung kepada beliau. Be- 
Hau setiap waktu siap menerima la- 
'poran orang2, tetapi jang lebih pen- 
ting, djanganlah orang2 itu falu 
menggerundel sadja dibelakang lajar. 

| tapi takut berterus terang. 

MINTA PENGHAPUSAN PEM 
BAJARAN PERTAMA. 

. Sbg? kami kabarkan beberapa 

o pada waktu ini sedang sibuk 
mendirikan perumahan rakjat, 
rumah? mana oleh sipenjewa 
'achirnja dapat dibeli setjara 
huurkoop dengan perdjandji- 
an membajar terlebih dulu 1/5 
dari djumlah uang perongko- 
San pendirian rumah itu, se- 
dangkan sisanja dapat difjitjil 
dalam waktu 20 tahun. Umpa- 
manja kalay A. tinggal di ru- 
mah Perumahan Rakjat, ong- 

oleh Kota Pradja dikeluarkan 
uang sebesar Rp 10000—, ma 
ka, Sipenjewa dapat beli rumah 

2000.— dan sisanja dapat di 
tjitjil dalam waktu 20 tahun. 
“Mengingat pembajaran per- 
tama ini, ternjata bagi mereka 

huurkoop terlalu berat, maka 
— Oleh Kota Pradja Semarang te- 

— Jah dikirimkan pembajaran per 
tama itu. Mereka mempunjai 
rentiana antaranja adalah sebe 
gai berikut. Kalau ongkog pem 
bikinan rumah itu oleh Kota 
Pradj, dikeluarkan Rp 10.000.-, 
maka tjukup sipenjewa rumah 
itu membajar sewanj, sadja, 
umpanja tiap2 bulan Rp 30. 

  

sampai djumlah Rp. 10 000.— 
. dapat ditjukupi, Kalau peratu 
ran atau permintaan ini dika- 
bulkan, maka dapatlah kiranja 
rakjat2 jg tidak mampu mem- 

. Punjai rumah sendiri. Mengenai 
ini sampaj sekarang belum dite rima keputusan dari tPeruma- 
han Rakjat Pusat di Djakarta. 

. Diperoleh keterangan, bahwa 
pada tgl 17 Ag. jad ini kraam- 
klinik “Sri Chajati” j, 
rapa bulan berselang telah di 
buka di Tjandi, akan diperluas 
pula di Karangtempel jaitu 
bertempat di Mardi Walujo. 
Perluasan kraamklinik ini di- 
anggap sangat perlu untuk 
memudahkan bagi mereka jg 

bal djiwa nasionalnja. Sedjarah kita 
selama perdjoangan menggambar- 
kan adanja sedemikian pula. Bari- 

san2 tumbuh didesa? atau daerah2, 
dan dari situ tumbuhlah kesatuan2 
TNI jang sekarang. Kita sedang 
menumbuhkan suatu corps perwira 
jang berdjiwa nasional seluas2nja, 
satu corps jang bulat untuk seluruh 
negara, dengan corps bintara jang 

tersusun daerah2 demi daerah. Te- 
naga2 kita selama aksi kedua dan se 

sudah penjerahan kedaulatan banjak 
Batan Ba Ke Sa On ai 

BTI MENDESAK PEMBE- 
LIAN TANAH2 PARTIKELIR. 

Dalam konperensi jang diadakan 
oleh Barisan Tani Indonesia jo. 
Semarang baru2 ini dikota ini telah 
diambil keputusan antara lain: 

1. Mendesak pemerintah supaja 
segera mendjalankan pendemokrasi- 
an pemerintah dari pusat sampai ke 
desa2. 

2.. Mempertjepat terbentuknja de- 
sa otonomi jang demokratis. 

3. Mendesak pemerintah supaja 
pamongdesa -didjadikan pegawai ne 
geri. 

4. Mendesak pemerintah supaya 
segera mendjalankan pembelian kem 
bali' tanah2 partikelir untuk didjadi- 

  

rakjat. 
Lebih landjut telah diambil resolu 

si jang singkatnja sadja sbb.: 
1. Menuntut supaja pembunuh 

Kamin ketua BTI ranting Ta- 
diadjukan depan 

sesuai Jengan 

sdr. 
wangaglik segera 
hakim dan diadili 
kesalahannja. 

2. Menentang pengusiran jang di 
djalankan oleh pemerintah Kotapra 
dja Semarang terhadap penduduk 
kota jang mendiami tanah2 Kotapra 
dja. 
3. Memprotes Menteri Dalam Ne 

geri soal pemetjatan pemogok2 Seb 
da dan menuntut supaja mereka di 
pekerdjakan kembali sonder sjarat. 

BERITA PSIS. 
Pihak PSIS minta kita kabarkan, 

bahwa achir minggu ini kes. PSIS-b 
akan melawat ke Pekalongan dan 
mengadakan pertandingan sbb.: hari 
Sabtu 9 Agustus melawan bond Pe 
kalongan (Persip) dan hari Minggu 
10 Agustus melawan kes. CTH Pe-. 
kalongan. f 

Kompetisi pada minggu 
Sabtu djam 16.30 Poris 2a lawan 
Polisi 2 lapangan . Pontjol, Garni- 
zoen 3 lawan CHTCS 3b lapangan 
Kalisari, CHTCS 3a lawan SSS 3 
lap. Pandanaran. Minggu djam 16.30 
Garnizoen 2 lawan WIK 1 lap. Ka 

lisari, CHTCS 2a lawan Poris 2b 
lap. Pandanaran, Union 3b lawan 

Polisi 3 lap. Seteran. 

Tournamen bolasodok. 
Tournamen bolasodok (bil- 

ini sbb.: 

an Indonesia tahun 1952 akan 
dilangsungkan dari tg. 23 sam 
pai 31 Ag. di Djakarta. Tour   berdiam dibagian bawah Kota 

. Semarang. 
data pama “aa 

.      
  

namen itu akan dibagi dalam 4 
kelas, 

ahli sadja, dan agian besar bisa 
ditumbuhkan dari tenaga2 milisi jang Ika 
terpilih. Dan dj milisi biasa se- 

kan tanah garapan atau pekarangan “ 

jart) untuk merebut kedjuara- | 

pasukan? gerilja jang lokal. Dan 
perwira2 kita sedang bergeser anta- 
ra daerah dan daerah, sedang didi- | 
dik hersama2 dan sedang .dilepas- | 
kan dari bapakisme, supaja mendja- | 
di satu corps' jang nasional sudah 
tentu bahwa dalamy pengleburan itu | 
harus ada korban perasaan dan se-'! 
bagainja seorang demi seorang dan 
golongan demi golongan.  Djus- 
tru perbedaan-perbedaan dihapuskan 
berangsur? dan persamaan? dipeli- 
hara dan ditumbuhkan. 

Tergantung undang2 

nanti. | 
Sampai dimana sisteem tersebut | 

diatas nanti dapat ditjapai, tergan- | 8 
tunglah pula dari kemungkinan?! 
technisch dan perundang2an, Disini 
dimaksud hanjalah untuk ' menun- 
diukkan sjarat2 jang terbaik untuk 

jang total itu. Sampai kini barulah 14 
kita sampai kepada merantjang | 
tjara ketentaraan jang bersifat ke-f 
tentaraan rakjat, dalam batas2 art 

bahwa apparaat tentara kita akan 
terdiri atas djumlah milisi jang se- 
tjukupnja dengan inti jang ahli ter- 
diri atas tenaga2 tetap jaug sekedar- 
nja. f " 

Dan sebagai penghabisan untuk 
selengkapnja perlu diutarakan kea- 
manan dalam negeri jang stabiel se- 
bagai sjarat mutlak untuk memung- 
kinkan suatu pertahanan Takjat total 
Karena itulah kita dari Tentara 
harus terus menjempurnakannja, 
dan berangsur2 menugaskan alat? 
sipil jang semestinja. Dan karena itu 
pula maka kita selalu mendesak pe-f 
njelesaian jang setjara pokok dengan 
mendalam kepada akar? kekatjauan, 
jakni penertiban dan pembangunan 
politik dan sosial-ekonomie, karena 
hanja diatas sendi jang demikianlah 
bisa tumbuh keamanan jang sehat 
dan stabiel. 

Diatas saja membahas soal2 per 
tahanan rakjat setjara umum dan 
setjara chusus dengan singkat, dgn 
maksud untuk mengatur pengertian : 

ditambah dari PagerZ Desa “dang AP 

FIAT-1400sx, 

pentjiptaan alat2 pertahanan rakjat | S8 

125 dari Undang2 Dasar Kita. Jaitu B: 

   

Pp 

      

OON model 1952 8 , 

B. " Ya $ 
Prioriteit, 

t 3 
2 

1 'NROwoE .dejFranse Fiat" 

Prioriteit Cc. 

x 

" 
« 

Ki 
Par TEE 

Stationwagon all steelibody” 
# 

Prioriteit 5 

» Mobii2 'tersebut baru' terima dengan kapal : 
»Indrapura" dan”, Talisse" 

  

lantas 

rang. 
Terus dapat ditempati. 
Ktr. Kep: 

Tegalwareng 29B Smg. 

BADAN RONGSOK 
Misih muda tapi ke- 
lihatan sudah 
laju dan lemah. 
Obat jang terbaik 
jalah: 

(s8 MAHA TONIK —— 

Makan 2 tablet tiap 3 hari se- 
kali, dengan 
hat, kuat dan gagah perkasa. 
Terdjuale disemua toko obat. 

tua, 

  

djadi se- 

DIDJUAL RUMAH di 

  kita. teristimewa mengutarakan ke-|t 
pada segi2 jang sampai kini terasa 
dikalangan perwira? kita perlu ada- 
nja penetapan. : 

Membahas -setjara umum makna 
pertahanan rakjat total, dan meng- 
gambarkannja dalam keadaan kita 
jang chusus diperhitungkan. Mentja- 
ri pangkal pada pengalaman? dan 
Susunan2 jang telah ada kita dan me 
ngutarakan beberapa sjarat2 jang 
penting untuk penjelenggarakannja. 
Bukan kita sadjalah jang berperta- 
hanan rakjat total, melainkan djuga 
bangsa2 lain, hanjalah keadaan kita 
jang chusus memaksakan tjara? jg 
chusus. Pula bukanlah kita berge- 
rilja karena kesukaan kepada ber- 
gerilnja, melainkan karena terpaksa 
kepadanja. Segala sesuatu bukan- 
lah barang2 jang baru, melainkan 
penghimpunan dan penerbitan jang 
satu dengan jg lain. Dan dengan 
demikian kiranja lebih djernih peng- 
ertian2 kita, walaupun segala sesu- 
atu dibahas dalam keringkasan bela   Ketr.: Merk ,,SIEMENS” 

lem 16 m.m., bukan untuk pi- 
lem bitjara (bisu). 
Harga berunding. 

M. SALIM LOCKMAN 
Pandean Tamanhardjo 117 

Didjual 
1 (satu) TOESTEL BIOSKOOP 

(Gambat Hidup) 

Semarang. 

ANASTHASIA IDRIANI 
SOEPROBO 

Kepada jth. Suster dan Bidanf 
di Pati Siwi kami utjapkan ba- 
njak2 terimakasih. 

RH. A, J. SOEPROBO 
Pandean Tamanhardjo 104) 

ang. 

  

D:djual: 

widjojo di Djl. Djodipan 40 Malang. 
. 

TANAH SAWAH ERFPACHI BESAR 
Gi daerah Kabupaten Ngandjuk, luas 400. — HLA. satu blok. 

Katrangan lebih djelas pada Kantor Penasehat Notoadi- 

  

Aa 

BARU TRIMA . 

| Hactron 

“pg 

   
dan 50 sampai 130 M. 

Bisa dapat beli pada: 

  

Precision Univers cel Meters 20.c00 
Ohms per voit 

Session Elecir. Klok, Made In U.S.A 

Sales & Gervice 
Seteran JO-Tet. 734 

  

IL1PS - AUTO RAD16 
Model palirg baru 

Bisa dipakai untuk 6 V! dan 12 V. 
Gelombang sangat tjukup dari 20. 25. 30. 50. 

Radio Service Dealer 

,,GARUDA“ 
Djl. Slamet nijadi 141. SOLO. 

Gmg 

  

ukuran pi- 

LL LL LM LA 

Telah lahir dengan selamat dit 
Panti Siwi Gedangan Semarang 
tg. 7-8-52 djam 22.30 anak ka- 
mi jang ke-7 (perempuan) 

LN Aa Pair 3 

  

1 Kn Ku 
Import-mobil ,OUICK 

SEMARANG — SOLO. 

Lindu agilah Autobekleding Tuan dengan: 

| Catarorwa a0ronorsen | » 

Sedia 52 WARNA2 jang INDAH dan MODERN, 

Tn PLASTIC da NYLON 

Untuk segala Merk Auto! 

Toko CALIFORNIA 
— Telp, 1568 Semarang. 

  

     
     Bodjong 53   

  

   

RADIO - BIN - LISTRIK 4 Rp.555,- EZ. 
Merk: N.S.F, pake stroom 20 watt. Garansi 6 bulan 

sRadio- SAMPOERNA" 
Gang. PinNGGIR 140. Blakang post politie 

Sebandaran Semarang 

Onderdelen compleet. — Sinar rahasia ,,Infraphil”. 
Soldeerbout buatan EKUROPA. Harga2 melawan! 
Radio ERRES Ky 150.— Gram. Philips enkelplaat. 

Join The Growing Family of Time's' Readers ! 

Subscribe to 

The 'Times of Indonesia 
The first English-language daily in Indonesia. 

Rp. 20.— per month. 

Pjalan Pinta Air 11/44 — DJAKARTA 

Phone 4255 Gambir. 
  

  

     
   

    

Terima Path PARA x 

"WAT: MENAHAN KARAT 

Ve 

      

  

PA, REGNAULTS 

    

Pengumuman 
tentang pendaftaran dokioraal Bagian 

Farmaci di Semarang 
Dibuka pada permulaan tahun peladjaran 1952/1953 pen- 

daftaran untuk Bagian ,DOCTORAAL” dari Bagian 
Farmaci Gi Semarang, Tjabang dari Fakultit Kedokteran, 
Kedokteran Gigi dan Farmaci Universitit Negeri , GADJAH 
MADA" Jogjakarta, 

Pendaftaran dilakukan di Bagian Pengadjaran Universitit 
Negeri ,,GADJAH MADA" Jogjakarta. 

SEKRETARIS UNIVERSITIT NEGERI 

»GADJAH MADA” 

Mr. POESPONAGORO.   
  

RKUSTLERS 
AREN'T 
HOME £ 

ROY, LOOK AT THEse 
CATTLE/ THERES A 
DOZEN PIFFERENT 
BRANPS/ THIS Looks 
LIKEAR 

ROOST 

  

—Roy. lihat binatang2 ternak 
ini! Semuanja mempunjai tanda 
tjap sendiri2, terlihat lebih sedo 
sin matjam. Agaknja tempat ini 
adalah tempat tadah para pentjuri 
ternak! : 

— Kalau betul ini tempat pen 
tjuri ternak, kuharapkan mereka 
sedang tak ada dirumah. Itulah 
kelihatan Ben Smith, berdiri dekat 
rumah ketjill   
  

— Hetty 

— Ben, 

Spider Gans? Djangan kautjeri 

BEN. WHERE'S 
THAT SPIpER 
HOMBRE? BONT 
TELL ME YOU LET 
HIM GET AWAY f 

s BEN... SAY 
SOMETHING/ B4 

hati2! 

dimana 

takan kepadaku, bahwa kau 

lah membiarkan dia lepas! Ben 

berkatalah sesuatu!!! 

  

sipendjahat 

te 

Lama paann 

4 SLAG IN TN 
NET YOU AKI 
IPS AN GET 
TO gn 

1 
14 

AA 

  Pa ey cam aga 
ITS RESERVED, 

— Diika ia berbuat seperti jg kaukatakan, ia akan kutembak da 

ri belakang. Kamu dan Rogers, Ie paskan sendjata2mu dan turunlah 

dari kuda Pronto! | (suara “dari dalam rumah menggertak 

Hetty). 
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Pa Tin Sek AN ina TEROR TER ag ANN Sana Data adik “53 Ta   

1! Rod.-52-6-95-8 
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Ditjutji menurut 
— ijara Sa ah 

Radion jang modern! 

Maka dapat pula Njonja berbangga akan 

lemari pakaian Njonja 

   

    

   

Rendamlah tjutjian putih Njonja | 

diwaktu malam, dalam air-sabun 

RADION, jang kaja busahnja, lalu 

esok harinja dibilas baik-baik dan 

5 pakaian Njgnja akan kelihatan lebih    

    

   

mentjuiji 

lebih putih 

mentjadi 

lebih djernib ! 

  

       IPA EA 
BUATAN UNILEVER 

cc 

  

PL Ta AL aa LN La aya nga na Pn LM SEA LN 

  

SL TT SAP 

SURAT PUDJIAN 
Atas kebidjaksanaanja 

Tabib M.S. RAHAT. 
Seteran 109 — Teli. 1123 Semarang, 

penjakit saja ,,WASIR (Aambeien)” jang sudah ada kurang 
lebih 12 tahun, dibikin sembuh: diobati ZONDER OPERATIE 
dalam 16 hari sembuh (rontok dengan akar-akarnja). 

Kemudian atas pertolongan Tuan Tabib terbt. saja mem- 
bilang di perbanjak terima-kasih. 

Hormat Kami. 
B. SOEROJO, 

Opseter D.K.A. Gambringan. : (Purwodadi). 
Pa NN AG aan akan ata, H5, 5 Payah MA ga PA KE ana AA, LM on 

  

  

   
    

   

    

    

   

INI MALAM Ko Fian WARNER BROS. peescer MEMNENANnsanaan. 

ewiore | Raton PASS 
» Metro pole" si sma DENNIS parRicta sreve “ 

Pen REOG HE coin £ 
|i7 tahun) SCOTT FORBES - DOROTHY HARI Ea yna Iman     

»Raton Pass” ialah satu daerah tertutup jg subur indah jg letaknja anta'ra pegunungan. Untuk tetap memiliki daerah tsb dalam film ini dapat dilihat betapa hebat perdjuangan seorang »Wanita kuat” jang tak pandang dgn djalan apa, menentang seorang pemilik ranch. Tjerita jang hebat, lukisan penghidu- pan liar didataran tinggi Amerika.....: 

sREN5 INI/MALAM Premiere5.— 7.— 9. (17 tekua) 
ag 

    
EIRUEVENDE VOLKEN 

LA a RKA YTAA ON KA 
BUNYASTE WIL TER VER: 
alah 

  

Sedjarah kehidupan djendral Rommel, jg dapat djulukan 
.Woestijn Fox (Vos)”, pemburuan di Afrika Utara, seperti 
jang kerap kali dilakukan terhadap dia sendiri. 

Ini malam dan malam berikutnja : 
-Orion” 5.-7.-9- (17tah) jl Ojacalan 7.0 17 tah,| 
Michael Rennie Patricia Neal Kasma Booty — Siputserawak 
»THE DAY THE BARUT STOYD »RATJUN DUNIA" 

STILL” Perhatian: Besok malam 20th Century FOX Presents 3 Pertundjukany 5 —7,—9,— 

aa ana ena Halal. aa la oa 

SE CITY CONCERN CINEMAS 5 
LUX 3.— Ts 9.— Ini Malam Previere Ju. 17 thn) Dorothy Lamour — Brian Don Levy — Claire Trevor 

» THE LUCKY STIFFS gara 2, 
How Lucky can you get? 

  

    

  

  

Grand 5.— 7.— 9— In Melam D. 4, B. 
Jane Wyman Cbarles Laughton 

»IHE BLUE VEIL" 
INORA 5-7.-9— 

(13 tahun) 
Joan Flondell pama ena 

Gleodang Biru) 

iri Walam Pieniere lu tabun) 

  

Tea. Jorge: SALLBOO: L beboman Cp KA 
»AVONTUUR IN BYENOS SI RE Ss 

Royal 5.—7.-9.0 ini Malas DX B0. Ps reroh) 
Film 1“DONESIA Baru dergan Jose | aniva 

Kardoi Haw zah 

Usman 
Re. Sumiste 

lu. 7 tb) 

sDjali Djali" 
Tama 9 — Ini Malam Pengbabisan 

Chen Jua Shang Huang Wan Lie 
: “8 

Pei kuang — Huang Hie — Liu cbie 
Pesok malam »HSIANG CHIEH ERH" 

Premiere 

(Song cf Nightingale) 

Roxy 
— 

PL EA NA PA AAA 
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