
  
     

be
rt
wa
ja
 

MAN 
AP

 T
A
 

TN
 

nm
ag
em
aN
em
aN
ma
aN
 

a
a
 
A
A
A
 

An
ta
 

ar
 
pu
sa
ka
 

Ke
ir
a 

pe
di
h 

  

  

    

H- 
Sa
te
pe
 a

ga
n 

en
g 

pe
m 
a
n
a
 

: “INA Merorahnjan jg kedua di- 

      

APA SAUDARA SUDAH KIRIM 

TEBAKAN SAJEMBARA ? 

      

   

  

    

   

     

  

  

    

g 1 : Datangkan Bala Bantuan Da : 
. II! Malaya Dan Hongkong 
TAI G ADANJA ,ke giatan pasukan? bersendjata di JL daerah lima ntan Utara djadjahan Inggris, & 1 kemaren, lebih landjut @ikabarkan, 

Serawak pada hari Senen telah me 
x menjusun rentjana aksi 

layat 'ah didatangkan pu 
memperkuat pasu- 

kan? bersendjata 

skalangan resmi hanja 
didaerah tsb. tidak 

ji 
“ag 

jg Jari six . Hakka. Tentang pe- 

  

|karena pada 7 orang tela tertangkap terdapat bu nangkopan 28 orang Tionghoa 
ku2 dan penerbitan? jg meng- diwilajah Serawak, seterusnja andung adjaran2 komunisme, |dapat dikabarkan bahwa sa'ah 
.maka pembesar2 Inggris di Se- (seorang diantara mereks ialah 
“rawak telah menetapkan, bah- | pemimpin sebuah : 
wa pasukan? bersendjata itu Panekan. 3 Tah 

  

(adalah pasukan2 kaum ' komu- 
his. Berita2 tentang adanja ma 

  

Bedarannja. Tentang semi Ba ucning. 
| - 

Ketjewa 
rawak ini komisaris djenderal 

I is untuk Asia Tenggara, 
Malcolm Mae Donald, mene- Se 

Ttg Sikap ,Dlam' Pem- 
besar2 Indon. , Di Kali 
"mantan Barat Thd 

-rangkan dalam. konperensi | 

Geger Serawak 

  
pers pada hari Senen, bahwa 
'kegaduhan2 jg terdiadi di Se- 
rawak pada waktu achir2 ini 
adalah akibat kegiatan gerom- 
bolan2 bersendjata- Tionghwa 
jg. menjelundup kedaerah itu. 
Ia menjebut-njebut pula ter- 

djadinja penjerangan terhadap 'an2 di Kuching, ibukota Sera- 
pos polisi di Batu Kwitang, de-' wak, sangat ketjewa” oleh ka- 
kat daerah perbatasan Kal-'rena pembesar2 Indonesia di 
mantan Indonesia, jg telah mem Kalimantan Barat berdiam diri 
bawa korban seorang anggota mengenai laporan tentang ke- 
polisi tewas dan 2 orang lain- Gjadian? di Serawak achir2 ini, 
nja luka2, Mervirut Macdonale, Jang telah disampaikan oleh 
di daerah perbatasan Kaliman- Pemerintahan di Serawak. Gu- 
tan Inggris/Kelimantan Indone- Pernur Borneo Utara Inggris 
sia tsb rupanja ban'ak terijadi hari Selasa delah tiba di Ku- 
penjelundunan2. Scpertr telah (TMS, untuk menghadiri kon- dikabarkan oleh Router, pembe- H5 Kal Supernur Inggris 
sar2. Serawak menduga, bahwa 
.pasukan2 pembebas Serawak 
Indonesia” itu berpangkalan di 
daerah Indonesia. J. Hugh Ellis, 
acting Chief Secretary dari Se- 
rawak, pada hari Senen meng- 
hadap Macdonald utk memberi- 
kan laporan lengkap. $ 

“Lagi 21 orang ditang- 
rap di Serawak 

  
Brunai dan Bornea Utara — 
man 

enurut keteran nja, 
adaan di Borneo aa 
tenang. 

Kalangan Kementerian Luar 
Negeri di Djakarta sementara 
itu menjatakan kepadzx “Anta- 
rat, bahwa keuhan' Inggris 
terhadap orang2 jg men'erbu 

ke. .Kutjing jg dikatakannia- 
bermarkas besar didaerah In- 

£ e donesix, mendapat perhatian 
Ginjatakan berlaku utk meng- | cari Kem. Luar Negeri. Kem 
hadapi gerakan2 gerombolan Luar Negeri sendiri belum 
bersend'ata jg achir ini terda- ymempunjai laporan resmi ten- 

Utara tetap 

dasarkan undang? keadawn ba 
haja jg sed'ak hari Sabtu jl.     
pat didaerah djadjahan Ing- tang ked'adian? ini dan akan 
gris di Kalimantan Utara itu. mengadakan perhubungan dgn 
Menurut djurubitixra pemerin- ' wakilnja di Singapura untuk 
tah Serawak semua orang jg meminta keterangan lebih lan- 
tertawan itu tidak memberi djut. Demikim kalangan Kem. 
perawanan dan pada kebanja Luar Negeri Djakarta. : 

  

jer Serawak 

di Kalimantan (Seperti diketa- ' 
hui, Kalimantan Inggris terha- | 
gi atas 3 daerah, jaitu Serawak, ' 

ke- : 

  

Pemerintah Belum Tahu 
Tentang Penutupan Per. | 
kebanan2 Djawa Barat 

ENTERI Pertanian Moh. 
Sardjan atas pertanjaan . pers menerangkan, bahwa pe- 

maerintah sama sekali tidak ta- 
hu mengenai rentjana akan di- 
tatupnja perusahaan? oleh om- 
derreming? di Djawa Barat se : 
bagaimana jang tersiar baru? 
ini. Pun dari pihak2 pengusaha 

“sendiri sampai saat ini tidak 
ada keterangan?2, bhw mereka 
akan menutup perusahaannja. 
Kepala Landbouw Syndicaat jg 
beberapa hari jg lalu mengun- 
djungi Kementerian Pertanian, 
Gjuga tidak mengatakan apa? 
mengenai soal itu, Demikian 
Menteri. 1 

Mengenai djumlah jg di se- . 
but 460 perkebunan itu, Men- 
teri katakan, hendaklah diketa 

hui bahwa lebih kurang 804 
dari diumlah itu sedjak pe- 
tjah perang beum pernah di 
kerdjakan kembali ataupun di 
tengok oleh pemiliknja, sehing 
ga kalau adg niat untuk menu 
tupnja umpamanja maka pe- 
nutupan ini tidak mendjadi 
soal o'eh karena belum di bu- 

| kanja kembali kebun2 itu. Jg 
: : Sampai kini bekeerdja hanjalah 

ENURUT wartawan UP an 
pada hari Selasa kalang- ' 

Fo. 20 

Bahwasanja perkebunan? di 
Djawa Barat 'g kini bekerdja ' 
sebagian menderita gangguan 
(keamanan) atau menderita ke 

rugian karena gerangan blister ' 
blight pada “perkebunan2 teh , 
atau kekurangan pasar, misal- ' 
nja halnja dengan kina dan | 
kadang2 mengalami kesulitan ' 
dengan buruhnia, semua itu 
umum sudah mengetahui. | 

(Antara). | 

INDONESIA DAPAT UNDA- | NGAN INTERNASIONAL | 
TBADE FAIR. 

— aa — 

Pada tg. 1-2”53 umtuk wak ' 
tu 8 bulan lamanja Pemerintah - 
Pillpina akan mengadakan idi 
Mania suatu Internasdbnal Tra 
de Fair. Untuk Yui kepady Pe- 
merintah Indonesia telah Jiki 
rimkan undangan untuk turut 
serta, tetapi sekarang. masih 
belum, ada ketentuanmnja ada” 
kah Pemerintah Indonesia 
akan turut serta atau tidak da 
lam IT.F. Dari PAhak Pilipina 
narti akan dipertundjukkan 
usgha2 dan perkembangan ke 
adaan dilapangan ekonomi-ke- 
uangan kebudajaan, kesusaste 

raman, musik di. sedjak abad 
terachir ini. Demikian didapat 
kabar dari Kementerian Pene- 

'ndingan. 1 
  

kan diantara mereka d'uga di 
ketemukan dokumen2. Dengan , 

demikian djumlah mereka jg 
ditangkap oleh pasukan2 poli- 
si sedjak keadaan baha'a di 
umumkan mendjadi 28 orang," m. 
semuanja orang Tionghoa, di 
antaran a seorang wanita, De- 
mikian djurubitjara tadi. 

Sudah lama di ketahui Bendera ,,Bulan Bintang” 
adanja kegiatan 

kominis. sah 
Sementara itu pembantu dja 

batan Sekretaris Pertama dae- 
rah djadjahan Inggris Serawak, 
A.R. Snelus hari Sekssa mene 
rangkan bahwa pemerintah Se i 
rawak "sudah lama mengeta- 

hui adan'a kegiatan2 Komunis 
dida'am wilajahnja, akan teta- 

aa Ka La Meta UN Gerombolan di daerah 
Tasikmalaja. 

  

basminja”  Dikatakannja bhw. 
peraturan2 keodaan darurat jg 
sekarang berlaku ini, telah di 
rentjanakan 2 tahun jl. Sete- 
rusnja ia berkata orang di Se- 
rawak sela'y mengira, apabila 
didaerah tadi akan timbul ke- 
rusuhan jg ditimbulkan oleh 
Komunis, maka itu datangnja 
dari dalam.” 

Snelus menerangkan pu!a, 
bahwa ia menantikan kedata- 
ngan sedjumlah alat2 sendjata 
dan perlengkapan tari Singa- 
pura, tapi ia belum menerima 
keterangan selandjutnja ten- 
tang pengiriman anggota kevo 
lisian, Malaya ke Serawak, seba 
gimana teah diumumkan di 
Singapura, Kepada pemerintah 
Borneo Utara (British North 
Borneo) telah dimina bantuan 
berupa pasukan polisi. Ga 
nai 21 orang jang hari Selasa 
ditangkav oleh polisi, dapat di 
sebut disini, bahwa sebagian be ' 
sar dari mereka ditangkap di- 
dekat kota Kuching, 3 crang 
lagi dikota Bat, kota tambang 
emas jang letaknja 24 mil Ga- 
ri Kuching. Disita pula sedjum 
lah dokumen. Hingga kini, 
djumlah orang jang sudah di- 
tangkap sedjak uncang2 daru- 
rat mulai berlaku (Sabtu jbl), 
ada 28, semuanja bangsa Tiong 
hoa. (Antara) 

Bala bantuan. 
Tentang usaha2 untuk me- 

nenteramkan kembali keadaan 
di Serawak didapat keterangan 
seterusn'a, bhw mungkin akan 
didatangkan balabantuan poli- 
si dari Hongkong djuga, terdiri 
bangsa Tionghoa suku Hakka, 

  

Selandjutnja dalam pertem- 
puran antara pihak tentera Po 
lisi dan gerombolan terdiri da- 
ri 20 orang jg baru2 ini terdja 
di dikampung Lampingdjoho, 
desa dan ketjamatan Salawu 
(kabupaten Tasikmalaja) dari 
pihak gerombolan telah djatuh 
beberapa korban, Menurut be- 
rita jg kita terima hari Selasa 
2 orang gerombolan mati ter- 
tembak, 2 karabijn dirampas 

oleh tentera, sed'umlah surat2 
2 buah stempel, obat2an, rupa2 
pakaiag dan beberapa matjam 
bendera te'ah dapat disita dju 
ga. Melihat kepada stempel jg 
disita itu, gerombolan tsb ada 
lah DI. 

Permasangan bendera 
»Bulan Bintang”. 

'Seterusnja menjambung beri 
ta tentang pemasangan bende- 
ra2 “bulan-bintang” didaerah 
kabupaten Garut, sekarang di 
dapat kabar lebih djauh, J8 
menjatakan, bahwa didaerah 

ketjamatan Karangpawitan, 
bendera2 demikian - dipasang, 
orang djuga. Bendera2 itu di: 
ketemukan antara lain di kam 

pung Tjiga ago (desa Karang- 
pawitan) sampai kepada kam- 

pung Babakan-Panembons (de 
Sa Lebakdja'a). Selandjutnja 

dikabarkan djuga, bahwa di 

pinggir djalan keret.,. api (Ga- 
rut-Tjibatu) di kampung Tji- 
murah desa Sutji, bendera itu 

  

  

Kegiatan D.I. 
Malangbong Terantjzm Serangan 

400 D.I, 
Terdapat Banjak Di 

Garut Timur 
EDJUMLAH Ik. 100 orang gerombolan D.I. pada tg. 10 
kira2 pukul 13.00 disinjalir sedang mengadakan Ha ,pekerdjaan pengeringan tanah2 .satan2 di kampung Rantjabungur dan di Tjikindil, termasuk rawa jang luasn'a ratusan ribu desa Sekarwangi, katjamatan Malangbong. : gerombolan ifu hendak menjerang Malangbong. 

berita itu kabar? dari Malangbong menjatakan, 
jg befrwadjib mengusahakan utk 
tentara. Hingga hari Selasa Kemaren kabar tentang djadi!-i:- 
daknja serangan itu berlangsung belum diterima. 

Menurut dugaan, | 
Dengan adanja : 

bahwa pihak | 
mendatangkan — balabanilaan 

  

$ 
2 

demikian kelihatan hampir di 
tiap kampung jg agak djauh 
dari d'ialan besar antara lain | 
di kampung Tjimalaka,. desa ' 
Tjitantu. Pihak CPM dan BO 
DM telah mensita bendera2 tsb. : 

(Antara). | 
  

  
Tak Ada Motief Politik Dibelakang Peristiwa 

hendak meram- 1) OP ana WARGANEGARA Be- 

larnda, Meine Pot (29 tahun) 

dan Frank Colson (24 tahun), tg. 

119 Agustus jang akan datang akan 

dibawa ke depan pengadilan di Den 

   

  

»Orang, Kuat” 'Mesir,' djendral Mohammad Nadjib telah menga "1 
dakan pertemuan dengan pemim 
Hassan El Hodeiby. Sebagai dil 
pidato, tertudju kepada Lk. 2 djuta 

- supaja mereka berdiri dibelakang pemerintah Mesir jg sekarang. 
-- Dari kiri kekanan: djendral Nadjib. Hassan 

| Abdel Hakim Abdin, sekretaris Bl Hodeiby. 

    

   

    

    
   

    

   

    

   
   

  

Anggauta S.P.S. 
jus SNN On ERA Pa an near ami 

i 

1 »Moslem Brotherhood”, 
fahui Hassan Et Hodeiby dalam 

anggauta2-nja, mengatakan 

El Hodeiby dan 

Sebastian Bantah 
. Oulrino" Tak Menjatakan Apa 

Jang Telah Dikabarkan 
Ke PILIPINA di Djakarta, Proceso Sebasiian 

hari Selasa siang tlh me nerima kawar dari pemerentah- 
nja dim mana dgn tegas disangkal, bahwa presiden Guirino da- 
lam interpiu di Manila Ma, bahwa Indonesia tak jama 
lagi akan bersedia menjertai 
suatu gaWmgan militer. Djuga telah disangkal 

rapa megara Pasifik dalam 
bawa presi- 

den @uirino seolah-olah telah berusaha mempengaruhi pendi- 

Vietminh 
. Gempur 
Ho Gurakan Bom2 
Buatan Sendiri 
PASUKAN2 Ho Cki Minh 

ata Kah ana San He 
hoa jang diduduki ola pasu- 

| kan2 Vietnam-Perantjis, 11 km 
sebelah barat-daja koa Toura- 
ne (Annam), demikian dikabar 
kan di Saigon pada hari Selasa. de 
Kerugian pihak” Vietnam-Peran 
tjis dalaw serangan itu ialah 
25 orang tewas, diantara seo- 
rang opsir Perantjis, 25 orang 

'mendap: 
nja tentang 

Indonesia, ha mang telah di 

Proceso Sebastian menerang- 
kan ini ca am konperensi pers 
ig diadakan hari Selasa siang. 
'Ditambahkannja bahwa ig ti- 
dak dapat 'ebih dahulu mem- ! 

Kota Phuphoa Direbut: eritahukan hal ini, karena se- 

teah pengumuman utjapan ke 

ta laporan dahulu dari Manila. 

Dutabesar Sebastian menga- 
takan kini telah mengetahui ke : 
h'ataan js sebenarnja dan ka- 
ta2 tepat jg teah digunakan 
'o'eh presiden @uirino. Dikata- 
ken lebih landjut bahwa presi 

   

  

ejakinan sepenuh- 
politik bebas dari 

lainnja luka ta? dan 10 orang ang lagi (ptahuinja, bukan dari orang 
Opsir Vidinam. : P3 tetapi dari presiden Soe- 

Menurut berita2 jg sampai 
di Saigon, sebelum men'erbu 
pos iSb pasukan9 Ho Chi Minn. 
menjerang dengan tembakan2 
mortir dan “hbom2 terbang” 
buatan sendiri. 

Serangan terhadap pos Phu- 

phog itu adalah serangan ter- 

penting dari sedjumlah 7 sera- 

ngan jg pada waktu bersama- 
an dilakukan terhadap pos2 ten 
tara Perant'is-Vietnam di sebe 

“ah barat dan barat-daj, Tou 
rane. Dalam serangan? ini pa- 

sukan2 Perantjis-Vietnam di 

pos2 lainnja menderita kerugi- 
an georang tewas dan 5 orang : 

lainn'a luka2. Kerugian2 di pi 
hak pasukan» Ho Chi Minh ti- 
dak diketahui. 

  

Direpublik bagian Sovjet Ka- 
relo-Fin kini sedang dilakukan 

hekitar, Negara membajar 807, 
dari biaja jang dibutuhkan utk 
pekerdiaan raksasa ini. 

Pada tg. 9/8-1952 telah be- 
rangkat keluar Negeri Tuan 
Robot, Direktur N.V. Robot, 
untuk mempeladjari kemung- 
kinan2 mengenai industriali 
sasi guna pembangunan di 
Indonesia. Gambar: “Tampak 
ketika Tuan Robot dgn ad- 
viseurnja Mr. Koo menaiki 
pesawat terbang jang memba- 
wa mereka ke London. 

(Gambar: Ipphos). 

karne sendiri. 

Dutabesar Sebastian achir- 

nja mengatakan, bahwa presi- 
den @uirino sangat menghor- 
mati presiden Soekarno dan pe 
mimpin2 Indonesia lainn'a se- 

hingga ig tidak pernah berniat 
untuk mendjeaskan politik 
luar negeri Indonesia dan se- 

kali-kali nun tidak — sebagai- 
mana dimuat dalam harian2 
setempat — bahwa ia bertin- 
dak seaku seorang djurubitja 
rn Gari Indonesia. Tuan Sebas 
tian berharap bahwa dengan 
gambaran jg kurang benar da- : 
ri interpiunja presiden @uirino 
itu, djonganlah -hendaknja 
perhubungan persahabatan an 

tara Indonesia dan Pilipina men 
d'adi dirugikan. (Pia). 

Sengkalan duta 
Sebastian. 

Dalam pada itu ,,Antara” 
kabarkan bahwa duta be 
sar Pilipina Proceso  Sebas- 
tian kemaren siang mengundju-   

  
Kolonel Harjono, atas militer In- 

donesia  dinegeri Belanda.  Per- 

fjobaan hendak membunuh Harjono 

tiga bulan jang lalu telah menimbul- 

kan kegemparan disini. Setengah 

karena penduduk Tionghoc di dipasang djuga. Didaerah ke- | Haag, karena dipersalahkan telah | karena menduga pertjobaan dari Pot 

Serawak sebagian besar terdiri tjamatan Wanaradja, bendera2 | mentjoba hendak membunuh Letnan-| dan Colson itu ada hubungannja| Tapi pemeriksaan rupanja menuft- | pat, bahwa dua terdakwa itu mela- 

    

ngi Menteri Luar Negeri Mu- 
:karto dan dgn tegas menjang- | 

kal kebenaran warta berita jang 
berasal dari Manila tg. 6 Agus- 
tus jg mengatakan, bahwa Pres. 
.Guirino telah menjebut bahwa 
| tak lama lagi Indonesia akan 
“bersedia menjertai beberapa ne- 
'gara Pasifik dlm suatu gabu- 
ngan militer”. Duta Besar Se- 
bastian djuga menjangkal bhw 

' Pres. @uirino pernah memberi 
kesan seolah-olah ia mempanga- 
ruhi pikiran Pres. Sukarno dim 
hal ini'Demikian diumumkan 
oleh Kementerian Luar Negeri 
kemaren siang. 

(Red. Antara: Perlu ditjatat, 
bahwa berita Manila itu tidak 
tertanggal 6/8 seperti dikatakan 
dlm sangkalan itu, tetapi ter- 
tanggal 4/8. Beritanja adalah 
dari wartawan UP Symond. Me 

nurut wartawan itu, @uirino a.l. 
menjatakan sbb.: ,,Everybody 
supports Pacific Union, but no- 
body does anything about it, 
The United States are now ta- 
king the right steps. ,,@uirino 
'who recently completed a ten 
day state visii to Indcnesia 

now had abandoned 'its dreams 
of third force-or position of neu 
trality and would, if hand'ed 

Iright hecome willing and able 
|Pacpac member when time co- 
mes”, ,,There is no conflict in 

  

Harjono : 
dengan bekas kapten Tentera Belan- 
da, Raymond Westerling. 

| 

! 
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Ma akik SEMEN NN aa SA 

| Penerbit: 

i 
i 

PAN SNN Peng KUNO Pena HAN NA 

Alamat: 
Tip. Redaksi:    

     
MN pat Dea Pn Ia an SEN NN 

Indonesia Akan Te. 
rimaSenapanlngg ? 
“ Inggris Mungkin Bersedia Kiriman 

| "3 Ia 

5000 Putjuk Senapan Kemari 
MEN UTUSAN INGGERIS untuk mengirimkan serdjata dim 

LC djumlah besar kepada Birma diduga akan menjebahkan 
Inggeris bersedia pula untuk mentJakupi permintaan Indonesia 
akan 5000 senapan jg sampai sekarang belum dilaksanakan 
sekalipun telah disetudjui tahun jg lalu oleh almarhum menteri 
luar negeri Ernest Bevin, demikian dikabarkan oleh w: jam Na Macan h wartawan 

— Isteri 
Hamid 

. Mengandjangi Sua- 
minja Di Tjipinang 

Kepa a misi militer Inggeris 
Ci Birma telah mendapat ke- 
bastian dari London tentang 
pengiriman. sendjata dalam 
G'umlap besar itu, karena ha- 

|sil2 jang teh diperoleh peme- 
rintah Birma telah menimbul- 
kan kesan, bahwa bertambah- 
nja send'ata ini mungkin da- 

ipat digunakan untuk member- 
sihkan kaum pengatjau. Sen- 

Pa boa" Ditori Cjata untuk Indonesig ini mung 
5 5 3 kin diberikan, kala adz 

Sultan Hamid II dari negeri Be | Inggrig diberi NA 
landa di Djakarta, atas perta- | ws pengiriman sendjata ini bi- ajaan, Da ad rape mempa Is berguna untuk dengan tje- 
ne | BN han. pat menghentikan keadaan ti- 
wa Daan aa ri “Sultan Hamid: Sak-aman, terutama didcerah2 

kini kdi Diabarta daa Eh | dekat , onderneming2 Inggris. 
Ba an Kedjaksaan Agung. | Demikianpun ka'ay Inggris di 

jakinkan, bahwa — mengingat 

ENGENAI kabar2 ten-   

TKA AK URAI DNS IIk BEN EN 1 

e N.V. Suara Merdeka Press”. s1 
Penjelenggara: Hetami (Dim. perdjalanan keluar negeri) ' 

Purwodinatan Barat Il — 20 Semarang. 
1228 Smg tilp, rumah 1799 Semarang. 

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

said he felt” that the country | 

Dinjatakan, bahwa isteri Sul- ' 
tdn Hamid dim kundjingannja 
kepada Djaksa Agung telah me 
minta idzin utk dapat menemui 
suaminja jg kini ditahan dalam 
rumah pendjara Tjpinang, dan 
permintaan ini telah dikabul- 

kan oleh Kedjaksaan Agung, de 
mikian Moro. 

Diurubitjara Kedjaksaan A- 
gung tidak bersedia menerang 

ikan lebih djauh apakah keda- 

“ derangon itu ia harus memin- | an Pa 
imempunjai sesuatu hubungan 

“dengan kabar2 tentang akan 
diperiksanj, perkara suaminja 
itu, demikian Du a djurubitjara ' 

tsb tidak bersedia mend 'awab . 
pertanjaan bagaimana sesung- : 

guhnja proses persoalan Sul- 
tan Hamig dewasa ini dan bila 

mana perkaranja akan dima- 
djukan kemuka sidang penga- 
dilan Mahkamah Agung. Dia 
hanja tersngkan bahwa perka 
ra Sutan Hamid hingga kini 
masih berada ditangan Djaksu 
Agung, 

WAJANG-KULIT DENGAN 
BAHASA INDONESIA. 

Minggu malam Himpunan 
Budaja Surakadia” untuk per 
lama kali mempertundjukkan 
pertjoban wajang kulit dengan 
bahasa Indonesia. ,,Figuren” 
wajang kulit ini tidak mengko 
pi ,figuren” wajang kulit Pur 
wa seperii hainja dengan bebe 
rapa tjiplaan wajarg kulit ba- . 
Tn. : 

14 PEMIMPIN KOMUNIS 
AMERIKA AKAN TERUS 
DIHUKUM. 2 

14 Pemimpin Komunis Ame. 
rika hari Djumaat mendapat hu 
kuman maksimum, jalah 5 ta- 
hun hukum pendjara dengan 
10.000 dollar denda karena di 

ipersalahkan mengadakan kom 
'plotan u'k mengadjar dan me 
ngandjurkan merobohkan pe- 
merintahan dengan kekerasan. 

10.000 Suka- 
rela RRT 

Ikut Bertempur Di Indo 
China—Kata 'John 

Allison 

EMBANTU menteri Ju- 
ar negeri Amerika 

untuk urusan2 Timur Djauh, 
John Allison, hari Senen mene 
rangkan bahwa Ik. 10.000 su- 
karela Tionghoa (RRT) kini 
ikut bertempur dengan pasu- 
kan? Ho Chi Minh di Indo Chi 
na. Allison katakan itu sewak- 
tu membitjarakan politik Ame- | 
rika di Asia Tenggara dalam | 
sidang pertama dari konperen- 
si soal2 Asia jg diadakan di 
Baltimore oleh John Hopkins | 
University. Konmperensi itu di- 
hadiri oleh 1090 lebih delegasi? : 
partikulir dan pemerintah. Se- | 
landjutnja dikatakan oleh Alli ' 
son, bahwa perang di Indo Chi 
na adalah kuntji bagi Asia 
Tenggara. (Ant. AFP). 

Ma 

  

  

our views. Our mutual a.m is to 

combat cemmunism”. He sa:d, 
President Sukarno. does not 
ispeak anymore of third force 
and recognizes obligations to 
(United Nations. Said, the only 
gualification Indonesia will 
have ito mutual 'defence agree 
ments is thet it retain ind. vitual 

' control on its foreign policy mn 
relation to svecific issues). 

djukkan, bahwa tidak ada motif po- 
liik dibelakang pertjobaan hendak 
membunuh Harjono itu. Meskipun 
begitu selama dalam pemeriksaan 
pengadilan nanti nama Westerling 
akan sering disebut-sebut. Kalangan 
Indonesia di Den Haag berpenda- 

  

pula akan keinginan Inggris 
untuk mendapat keuntungan | 
dari pend'ualan sendjata 

pendjualan ini dapat dilakukan 
da'am djangka pandjang untuk 
mempersendjatai, umpamanja, 
satu brigade dengan sendjata 
Inggris, (Antara). 

  

Prof. Supomo 
“Pengganti Dr. Mr. 
Kusumaatmadja ? 

   

asa ae Sl! 5 

  

  

  ANA 

  

Kemaren, 12 ' Agustus Hadji 
Agus Salim “merajakan hari, 
ulang tahun ke-40 dari. per- 
1kahannja. 
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Atas Tindakan Djaksa ' 
Agung " 

| ALAUPUN belum 
| komentar resmi terha- 
(dap ke.erangan djaksa agung 
i mengenai tahanan? Belanda, 
| pendirian tidak resmi di Den 

| Haag jalah, bahwa keterangan 
ini memuaskan dan memberikan : 

|pengharapan?, Terutama kali- 

| ma! jang menjatakan, bahwa di 
hari? jang akan datang mung- 

kin akan menjusul pembebasan 

tahapan? jang lain dianggap 
oleh mereka memberikan peng- 
harapan besar hagi penjelesai- 

jan soal jang sulit ini, 
ENURUT kabar jang di | 
peroleh PI-Aneta, ada 

pengharapan, bahwa pengangka 
tan ketua baru dari Mahkamah 
Agung Indonesia, sebagai peng- 
ganti almarhum mr, dr, Kusu- 
ma'atimadja akan dilakukan 
atas pentjalonan parlemen. Se- 
bagai tjalon jang terpenting me 
kRurut pengharapan akan di- 

adjutan prol. Suporio, ketua 
universitet Indonesia. Dikala- 
ngan parlemen selandju'nja PI- 
Aneta mempero!leh kabar, bah- 
wa djabatan ketua universitet 
Indon. dapat dipangku bersa- 
ma dengan djaba'an ketua Mah 
kaimah Agung. (PIA) 

Kaangan tadi menerangkan, 
bahwa djuga setelah keterang- 
an djaksa agung itu masih ada 
pelbagai pertanjaan, jang, ber- 

kenaan dengan waktu penaha- 
nan 'angs begitu lama akan te 
tapi diharapkan bahwa. pem- 
besar Indonesia -selesainja so 
al ini akan mengeuarkan se- 
buah komunike sebagai pen 
djelasan atag alasan dan da- 
sar daripad, waktu penahanan 
jang begiti, lama. Pada dewa- 

ih menunggu, 

lainnja dibe- 
sa ini orang mz 
kapan tahanan2 

  

  

baskan. (Pia), 

  

Supaja Lebih Besar Beri Konsesi 
Pada 

Tvi Washington, 

ken 

ENURUT KETERANGAN kalangan jang menge'ahui di 
pembesar? Amerika bermaksud akan me- 

ngadakan tekanan kepada Inggris supaja memberikan kon- 
sesi2 jang lebih besar kepada 
tjapainja perse'udjuan 
ini diberikan dalam hubungan 
unuk memberikan kekuasaan 

Iran guna mentangkinkan ter- 
antara kedua negeri tsb. Keterangan ' 

dengan keputusan parlemen Iran 
penuh selama 6 bulan kepada per 

dana menteri Mohammad Mossadeg. Pemberian kekuasaan pe 
nuh kepada Mossadeg ini rupanja telah memperkuat pendapat 
pembesar? Amerika, bahwa tindakan tsb. 
djalan tengah diantara golongan? 
kanan di Iran. 

Tenang maksud Washington 
untiik mengadakan tekanan ke 
pada Inggris kalangan itu se- 
landjutnja menjatakan, bahwa 
perdana menteri Mossadeg di : 

! waktu2 jang lampau telah me 
nuntut pembajaran 
50.djuta sterling dari pihak A 

IOC. Pun Mossadeg menurut 
kaangan itu telah menuntut : 

blokkade | 
ekonomi, 'ang ternjata merupa |? 

kan bahaj, besar bagi seluruh : .: 
pemerintah ' -» 

bahwa ' sn 

djatuhnja 'pemerintah Mossa- : 

pula dihapuskannja 

Iran. Selama ini 
Inggris beranggapan 

deg dan berkuasanja Chavam 
Sultaneh akan memberikan ke 

sempatan kepada mereka utk 
menie esaikan masalah minjak 
Iran, Akan tetapi pembesar2 
di Washington kini mengang- 
gap bahwa London telah mem 
buat kesalahan 
terlaly meremehkan kekuatan 
golongan2 ekstrim kiri dan eks 
trim kanan di. Iran dan me upa 
kon kenjataan. bahwa, golong- 
'2n2 itu dapat bersatu menen- 

| tang perseludjuan2 jang hanja 
mengandung sediki# konsesi da 
ri pihak Inggris. Demikian ka 
langan tadi. 

Undang2 militer tidak 
akan di perpendjang. 

Sementara itu perdana men- 
teri Iran Mon. Mossadeg, akan 
menarik kembali undang2 utk 
memperpandjang ber akunja 
undang2 militer dikota Teheran |: 

kukan pertjobaan 
pas dokumen2 jang ada pada atas& 

militer Indonesia, jang katanja ber- 
sangkutan dengan perkara Wester- 
ling. Demikian A.F.P. dari ' Den 
Haag. (Mengenai berita selandjut- 
djutnja tentang hal ini, harap lihat 
djuga dipagina 2 — Red), 

sebanjak ', : Rt 
J ita oles perdana menteri Mossas ' 

besar karena : 

    

merupakan satu?nja 

A s Idemikizn. diumumkan .hari Se- 
nin oleh djurubitjara parlemen 
Iran. Pengumuman ini dikelyar 
kan beb 1 

(nat mengesahkan pemberian ke 
kuasaan2 : 
ngan perekonomian jang dimin 

  

deg untuk enam bulan iamanja 

Supa'a kepadanja diberi kesem 

patan untuk menjelamatkan ne 
iaripada kesu itari? lebih 

1g2 teri 'ang perpan 
tu belakunya un- 

    

   

  

er "tere 
ketera- 

  

menuruli 
ngan  djurubitjara 

ada - 

jg ekstrim kiri dam eksirim 

a S2at sesudah se”. 

penuh daam lapa- 

tadi akan «3 

  

    

    

  

en 

| ditjabut kembaii apabila mad'e. 
|Iis rendah mengadakan sidang 

nja pada hari Selasa. Da am pa 
da itu ditundjukkan, bahwa de 
ngan kekuasaan2 jang bary di 
perolehn a dari parlemen mo 
ka perdana menteri dapat meng 

umumkan undang2 militer dgn 

tiada sanksi? dari pihak mar 
djeis. (UP). 

   

Kedutaan Amerika 

bantah. 

Sererusnja mengtut . kabar2 
jang tersiar di “Feneran paca 
nari Selasa, peraana “menteri 
Moehamraa VMossaceg kabarnja 
telah mongan kallaan 
sSubaja du Ka. “di 
Para 0y. Her: 11 

        

  

   

    

xeirna 

(kabar2 'ersebut Mogsadey kata 
'nja telak inta Supaja Hernder im 

pa    

    

   
   

i cr kena.i denga 

  

Bender- 
     

kei. di Iran 
— eni 

   
|keta minjak 5 
(itu kedu aan Amerika di Tehe 
iran dengan tegas telah menjan 

ikal kabar2 itu dan 
“bahwa dutabesar Hende 
ada bermaksud akan menin 
kan kedudukannja, sekali 

luntuk berliburan,” (AFP), 

    

  

annja sebagai ' dutake  



      

   

  

   

    

— (Oter: Soodjaimoko Sale h— an ilara Kutip » 
( Sambungan kemaren pa 

tapi pengalaman telah mem- 
ihak ta bahwa pembangunan 

   

          

   

  

    
   

  

    
   

  

   

  

   

              

   
    

produksi-pri 
didapat ruangan jang tjukup 
untuk turut sertanja keku- 
atan2 sosial jang baru ini se- 

tjara aktif dalam pembangu- 
3 kita. Itu tidak 

— berarti bahwa pada onderne- 
ming2 Barat tidak harus dibe- 

  

“Ti ' kesempatan keleluasaan 

|dan peindungan . jane baik, 
kom bahw, ,aanpak” da. | 

: 
ri soal perkembangan ekono- 
mi Indonesia harus meliputi 

“suatu front 'ang lebar, dan 

bersifat integraal. Hanja se- 

. tjara demikian int usaha eko- 

“omi akan: dapat didasarkan 
sendiri 

| 

M
N
 

Tgn
 T

OT
 

H3 bawah keatas 
atau integraal? 

Oleh sebab itu keberatan2 'g 
diadjukan tentang pembangu- 
nan tiabang2 produksi jg se- 

nda'r oreimija kurang ber- 

“ 

“ kekuatan ekonomi dari bawah 
keatas sad'a, ditindas dari 
-atas oleh kekuatan2 lama jg su 
dah ada, atau hanja diterima 
oleh kekuatan? itu, djika peru 
sahaon ketjil2 ini disesuaikan 

| dengan kepentingan? lama itu. 
Sudah berapakah perusahaan 
Indonesia jg ketjil2 sudan be- 
rapa kooperasi Git'ekek o'eh 
perusahaan2 lain jg lama, ti- 
dak sebab “kurang baik tjara 
bekerdjanja, tetapi sebab ia ti- 
dak mengenai bagian pembeli- 
an dan pend'ualan, sehingga ia 
tergantung dari maksud-baik 
atau-buruk dari perusahaan2 
'j- lama itu. 

Memang benar bahwa per- 
tumbuhan ekonomi sgeharusnja 
dari bawah keatas, dan bahwa 
principe itu harus diikuti seda 
pat2nja, akan tetapi di Indone 
sia masih ada satu faktor 
lain, jg harus diperhatikan pu- 

fla: jaitu, faktor pembagian ke 
| kuasaan ekonomi. 

Pembagian kekuasaan | | 
ekonomi. 

Kekuasaan polifik memang 
sekarang sudah ditangan kita 
sendiri, akan tetapi itu (dak 

  

  

  

  

    

   

  

   

  

   

    

   

  

   
   

        

   

      

   

      

kita ataupun golongan2 politik 
ini terhadap daerah djadjahan 
tak ada sama sekali. 

LL LL — — — 

jg mengatakan bahwa ngeger” 

5 'embebas Serawak-Indonesia' 
“gi kita disini. Bagaimana sifat 
rakan jg menerbitkan 

(3 “kita, 

'Inggeris, bahwa ada anggauta? 

— —— — Abate Serawak terletak dim satu Hak 
— Iauan 13 daerah Kalimantan kita, 

G@ipisahkan oleh garis tapal-batas jg berupa hutan2 dan pegu-' 
“nungan, tetapi hubungan diantara tanah djadjahan Inggeris 
itu dgn Indonesia adalah minim sekali, hampir2 tidak ada. De- 

. mikian pula, perhatian setjara politis dari pihak negara 

pasukan2 bersendjata jg menamakan dirinja sbg. 

,geger” tsb. belumlah djelas. 
| biarpun demikian, suatu hal adalah pasti, jaitu bahwa peristi- 
“wa di Serawak itu telah terdjadi di luar sangkut-paut negara 

1 jg satu sama lain hanja 

jg mana djuga di Indonesia 
Inggeris itu, dapat dikatakan, 

Oleh karena itu, pengumuman pihak Inggeris 
di Serawak itu diterbitkan oleh 

»,tentera2 

adalah suatu ,,berita baru” ba- 
jg sebenarnja daripada perge- 

Tetapi 

aer ape ra Pep TA KA ! 5 

— — —-—- “Tetapi karena kini menurut keterangan pihak 
dari pasukan2 tsb. itu jg telah 

melarikan diri ke bilangan Kalimantan jg termasuk wilajah In- 
'donesia, dan bahkan pula katanja pasukan2 itupun mempunjai 
hubungan di Pontianak, maka adalah wadjib utk pemerentah 
kita menaruh perhatian dlm-soal ini. : Selainnja didalam me- 

| mentukan sikapnja terhadap soal tsb, sekiranja perlu pemeren- 

  

   

  

   

    

   

        

tah kita mempeladjari terlebih 

ja merupakan pergerakan jg 

.ngobral tjap .pengatjau” dan 
sekali. 

dulu setjara jg lebih seksama, 
| bagaimana sifat geger” Serawak itu jg sesungguhnja, apakah 
Semata-mata benar ada perbuatan pengatjau2 ataukah sebetul- 

mendjadi akibat kesadaran ke- 
bangsaan, jg bertekad memerdekakan tanah airnja dari pen- 

 djadjahan. Karena djangan dilupa, bahwa dalam. perdjoangan 
-kita sendiri waktu menghadapi pendjadjahan di masa 

3 2 adalah suatu kebiasaan dari negara2 pendjadjah buat me- 
komunis” itu setjara jg rojal 

  

    

  

    
   
   
   
   
    

    

   

   
   

1 
insabpng AKAN KE SMG- 
Dari pihak Gubernuran di 

peroleh kabar bahwa nanti 

- tanggal 21 Agustus 'g akan da 
n ini Presiden Sukarno 

akan tiba di Semarang, Seperti 
.diketahui dalam bl. Agustus- 

- September ini Presiden akan 

menindjau daerah2 di Djawa 

Tengah. Mengenai kundjungan 

Presiden itu, kini oleh pihak 

Gubernuran sedang sibuk di 

“atur rent'ananja, 

15 AGUSTUS. LIBUR 
FACULTATIF. 

Untuk menghilangkan kera- 

gu-raguan Kantor Urusan Aga 
-.ma Prop, Diateng minta dika- 

barkan, bahwa berhubung dg 
hari raja Santa Maria tgi 15 
Agustus jad adalah hari libur 
facultaltif. Semua kantor peme 
rintah dibuka seperti biasa, se- 
Gangkan golongan2 jg bersang 

| kutan diperbolehkan meninggal 

|kan pekerdjaann'a untuk mera 

jakannja. Penetapan ini tidak 

hanja  ditudjukan kepada 

orang2 beragama Katholik pa- 

da kantor? pemerintah sadja, 

akan Vetapi kepada semua 
orang 'g beragama Katholik,   (PABRIK GULA TJEPIRING 

KAN” DIBUKA KEMBALI. 
“Didapat kabar, bahwa pa- 

| “Brik gula T'ipiring akan di bu 
Ya kembali. Permiutaan untuk 

| membuka kembali pabrik tsb 

“kepada pihak jg berwadjib, cha 

“telah dimadiukan. Dari 

'angan lain diterima kabar 

, “bahwa saham2 dari pa- 

ik teh, sebagian besar akan 

    
    

      

   

  

    

  

   

    

   
    

  

    
      

    

   

  

    

S6 ngan pesawat terbang pertama 
dari Djakarta telah tiba pagi hari 

Hi di lapangan Kalibanteng Menteri 
jasukmana. Keda 
ut oleh Kepala 

aa Djawa “Tengah, sdr. 
idono dan karena datangnja setja 
incognito, maka tak dapat dika 

barkan maksud dan tudjuan kedata 
ngan Menteri Perburuhan itu, 

Bang oleh senng kadone 

baik jg 'bekerdja pada pemerin- 

tah maupun partikellir. 

SANDIWARA DI LAPANGAN 

KLENTENG. 

Dengan mengambil tempat di 

lapangan Klenteng Gg.-Lombok 

mulai 11 sampai 17 Agustus di- 

selenggarakan sandiwara. Per- 

tundjukan2 selama 7 malam. ini 

diadakan utk amal: pendapatan 

110056 di bagi2kan sbb. 2596 UM- 

' tuk PMI, 254 Tiong Hoa I Wan, 

| a5c4 Rumah Piatu Anak2 Lela- 

Iki dan 2596 utk Tjie Lam Tjay. | 
Perlu disebutkan bahwa dalam 

permainan sandiwara serta se- 

lingan2nja penjelenggarakan Ja 
va Star Combination diiringi mu 

sik Sinar Tionghoa itu kita lihat 

bintang2 panggung dan lajar 

putih jg tidak asing lagi seperti 
Ribut Rawit, Titing, Abdulmu- 
Hiu dit. lagi, 

Pa Na Ja ae maan 
at, artinja bidak dapat ditjegah dengan tidak men 
ta. Maka, dalam usaha anak memperbesar | 

ra Pen Pnb (atsehrijving) dan transter k 

Ik alasan. Kritikan 'ctas newco- 
Pa itu memang tepat, akan mi djuga sudah ditangan Kita 

| Duoakgka erna tidak | 

Lasaha menu 

beta mad Weh Mob : 

ada perobahan “dalam pembagi 
an kekuasaan Ekonomi, Dan pel 
rubahan dalam pembagian ke- 
Waasaan ekonomi 'inilah jang 
baru akan memberi isi kepada 
kekuasaan politik kita. Ma- 
sih te Nee, Pa PER 20 
bagian tr 

import, lapangan urusan 
bank, ada tp ai ta asing. Ha 
nja produksi bahan makanan 
ada didalam tangan kita, Bagai 
mana nanti hubungan kekuasa 
an dilapangan perindustrian 
akan tergan ung dari peranan 
jg akan dimairkan oleh modal | $ 
asing, dan hal ini akan kita bi 
tjarakan nanti. “Oich sebab itu, 

bangun kembali peru 
sahaan2 ketjil dan produksi pri 
mair harus disertai oleh usaha 
dilapangan pertengahan dan 
atasan, sehingga tidak  tertje 
kiklah pertambuhan perusaha- 
an ketjil?2 ini, melainkan disa- 
Jurkan dan dihubungkan dgn 
usaha Indonesia dibagian “atas 
dalam ekonomi kita. 

Peranan Bank. 
Keharusan ini dirasakan oleh 

Sebagian dari rakjat kita seba 
gai keinginan utk turut serta 
dalam proces ini, tidak sadja 

#sebah terdorong oleh perhitung 
|lan keuntungan 
melainkan ia djuga berakar Ga 

jg diharapnja Jg Re 

lam pergertian mereka tentang 
hubungan antara kekuasaan po | 

& ekonomi. 
Dalam pada itu djuga pera- 

untuk perusahaan Cagang mauj 
Ipun utk perusahaan produksi, j 
perlu setiap bank meminta hei 

jang | 

2 Akon tetapi, 

in 
tinja jang bukan Indonesia, Sa | 
pat memenuhi sjarat2 ini, se- 
hingga melandjutkan kebiasaan | 
ini setjara automatis, mau ti- 

kuat kedudukan “perusahaan2 
zg lama dibanding dengan pe- 
rusahaan jang baru. 

Bank-Negara sebenarnja tidak 
dapat merubah situasi ini pada 
Gasarnja. Maka inilah pun 
menggambarkan pertentangan 

seperti 
Politik integral tadi merupa-   kar beban-jang lebih berat la- 
gi bagi keuangan negara dan 
akan memperlambat. berputar 
nja roda ekonomi kita dalam 
tingkat permulaan. Dan se- 
muyunja ini akan berselisih 
dengan kepentingan negara 
untuk menaikkan produksi 
zonder pemborosan keuangan 
dalam experimen2 jang mahal, 
akan tetapi sehaliknja d'ika 
ha! merubah kekuasaan -ekono- 
mi itu tidak diindahkan. maka 

disinipun akan timbul perten- 

tangan antara negara dan ke- 

kuatan2 masjarakat baru. 

Funksi modal asing. 
Soal merobah pembagian ke 

kuasaan ekonomi ini djuga 
mendjadi faktor dalam masa- 
a'ah menentukan funksi modal 
asing dalam pembangunan eko- 
nomi kita, Ta' perlulah, disini 
dikupas keadaan dizaman ko'o   inial ketika pemerintah Hindia 
Be'anda sebenarni,, tidak da- 
pat mendjalankan politik suatu 
ap, jang bertentangan dengan 
kekuatan jang padat “dari on- 

derneming2, sehingga pada sua 

tu ketika terpaksa pemerintah 

Hindia Beland,, membuang se- 

ala rentjana industrialisasi ig 

direntjanakan diwaktu krisis 

TIDAK ADA REAKSI. 
Pengumuman tentang Peraturan 

Devisen baru jang disiarkan dengan 
radio tg. 11 malam dan disiarkan di 
surat2 kabar kemaren siang, di Se 
marang tidak menimbulkan reaksi 
apa-apa. Perdagangan berdjalan te 
tap seperti biasa, djual-beli normal, 
pasar Ja'ik pun tiap malam tetap 
ramai banjak pengundjungnja. - Me 
mang, beberapa hari sebelumnja itu, 
dikalangan dagang nampak sedikit 
kegontjangan, berhubung tersiarnja 
desas-desus, bahwa Menteri Ke- 
uyangan akan mengadakan tindakan 
monetair lagi. Desas-desus itu iba 
rat bisul jang belum petjah, hingga 
orang meraba2 ditempat gelap, tin 
dakan apakah gerangan jang .akan 
dilakukan itu. Tetapi kini bisul” 
itu sudah 'petjah dan umum sudah 
mengetahui. Peraturan Devisen. baru 
itu adalah untuk menjehatkan kas: 
negara. Kini soalnja tinggal menung 
gu pengumuman lebih djelas dari 
pemerintah, barang2 apakah jg ter 
masuk dalam. golongan lux, setengah 
lux dan jang benar2 dibutuhkan oleh   masjarakat ramai, 

dari lapangan ! 

Katak memang tidak bisa ter-h 
djadi lagi, akan tetapi terang: 

Ipulalah bahwa dalam memba- 

| pertimbangan2nja 
dari suasana kebangsaan Indof 

  

Hap 

  

       

    

  Panen didesa2. 

s NANAR 

peria diki adan 

venaga Maja Bata 
tap be : 

  

Total, jang bersendi 
jat sendiri, 2 
  

sebe-um perang itu. Hal itu se' 

ngun: .fkcbomi baru kia 
harug Ta @'angan sam- 
pai kita sekonjong2 berhada- 
pan dengan suatu kepadatan 
kekuasaan ekonomi jang asing, 
artinja sang perhitungan2 dan 

tidak lahir 

nesia betapa pentingpun rol- 
nja modal asing dalam memper   

1 

:| 

litik dan pembagian kekuasaan j bagai ukuran, criterium satu?- 
| aja untuk menentukan apakah 
t 

ran bank2 menajadi soal. Da-| 
lam memberikan aa baik 

(8 

berapa sjarat dan djaminan. Ini | 
: na suatu kebiasaan 

pada waktu tun 
hanja perusahaan lama, ar 

Berdirinja Bank-Industri dan ' 

lukiskan diatas tadi. | 

'dan deradjat kehidupan Indo 
tinggi pendapatan nasional 

nesia, 
Oen sebab itu maka tidak! 

realistislah dika dipakai se- 

Sesuatu tenaga atau modal 
meSti dipandang sebagai asing 
atau nasional, ialah kemungki-| 
nan untuk mengirimkan uang Ol 
|keuar negeri sebagai retrans-| 
|fer. modal -dsb. Sebab tjara 

“Pemuda? anggauta Organisasi Pertahanan Rakjat atau OPR disa 
i “di Djawa-Tenlyah giat berlatih, Mereka sadar dan 

F insjaf betapa berharga tenaga! mereka dalam turut serta" mentjipta 
3 $ 13 (Foto Divisi Diponegoro) 

. jat 

| ministratief, 

D 

  

   

  

Jmentjelakak 
han itu 
sak inj oran 
Yidak dari: 

“Orang gjuga 'harus melihat 
dari sudut riwajat terdjelma- 
Uje Undang? Darurat itu se- 
bagai galifinja Peraturan Mili- 
ter “no, I tahun 19951. Pada 
waktu itu kita harus memilih 

|Isatu “diantara dua, jalah: 1) 
tetap berlakunja SOB jang me-   

  

Hn GAN SUATU persiapan kearah pelaksanaan perta- 
rakjal: total ser 

nan keamanan didesa-desa, oleh rakjal/ dari desa itu sendiri, 
persatu3a kearah kekuatan (potentie) 

suatu orga Nisatie jang dim. hakekatnja te 
lingkungaD: Orgaas sasi negara, 0 

untuk menmjiplakan ajami- 

  
asi Pertahann Rakjau. di | 
'Gari Perrahanan Rakjat 

sar kesadaran dan Maa rak- 

bini ah 3. an Garipa- 

da organisasi pertahanan rak- 
isiah, banwa organisasi 

tsb, hanja dibentuk dan berla- 
Ng didalam daerah Djawa Te- 
Sah -(Territorium IV). se- 
Dm pembentukan ini bersi- 
fat iokaal. Organisasi ini ad- 

Organisatorisch 
dan tactisch dibawah pamong 

pradja. Bertara Onder Dis- 
trik Militer/Bentara Ketjama- 
tan Territerial “hanja men:e- 
lenggargkan de technische lei- 
Ging. Latihan pertama . jang 
diandjurkan cleh para P.D:M. 
“ada ah latihan berasrama jang 
dapat “diusahakan oleh para 

|tfamat, untuk terlebih dahulu 
melatih/mendidik para kader2 
nja atau para pemuda jang 
memegang “pimpinan sebagai 
kepala? regu. Latihan2 beras- 

|yama tadi dapat di gkukan ba- 

| Darurat no. 16 tersebut 

rugikan kaum buruh, atau 2) 
menerima Undang2 Darurat 
no. 16, dimana terdapat fat- 

'|sa:2 jang kurang .memuaskan 
bagi kaum buruh, tetapi dju- 
ga ada fatsal2 jang mengikat 
bagi “kaum 'madjikan. Dite- 
rongkannja, bahw,, oleh D.P, 
Partai Buruh kini sedang di- 

rentjanakan beberapa aman- 

demen2 terhadap Undang2 

jang 

tidak lama lagi akan diadjukan 
kepada Kabinet, untuk meng- 
hilangkan seberapa mungkin 
fatsa2 jang merugikan bagi 
kaum buruh. 

Dalam pada itu I. Sutardjo 
menambahkan keterangannja, 

bahwa “undang2 darurat no. 
16 itu, dimaksudkan untuk 

memberikan dasar hukum ba- 
gaimana perselisihan perburu- 
han dapat diselesaikan jang 
dapat disamakan dengan ,.spel- 
regels” bagi sesuatu tjabang 

o'ahraga. Dari'pada tidak ada 

sSpelregels” sama sekali, Par- 
tai Buruh "memilih adan'a 
sSpelrege'8” itu sekalipun be- 

lum sempurna, 

Mentjelakakan buruh? 
Terhadap tuduhan seakan- 

akan 'Undang9 Darura: no. 16 
itu “mentjelakakan” buruh di 
njatakann's bahwa tuduhan 
itu dilantjarkannja dengan ti- 
dak melihat ken'ataan. Me- 

mang ada beberapa putusan da 
ri P4 Pusat jg merugikan ba 
gi pihak buruh, akan tetapi se 
baliknja ada ratusan putusan 

  

  tiap2 ketjamatan jang la- 

man'a antara X0 atau 15 hari. 
Sedang latihan untuk desa ma- 
sing? ini dilakukan oleh para   "berfikir ini tidak  memperhi- 

ungkan soal pembagian k 
.kuasaan ekonomi itu. An 

' kata sesuatu perusahaan asing 
ibaru, sesudah beberap, tahun 
| beta berhasil dalam memt- 
h langkan modainja, maka 1a 

dak mau, akan berarti memper | akan hilans haknja untuk me- 
land'utkan transfer sb. itu 
(djika seandainja diikuti sys- 
teem Brazil seperti jang di- 
gambarkan dalam laporan De 
Javase Bank itu), dan ia akan 
dianggap sebagai tidak ber- 
beda dari.modal nasional. 

Pulau2 modal asing 
dim. ekonomi kita? 

Keuntungan 'ang didapatnja 
seterusnja. terpaksa ia tanam 
kembali dalam perusahaannja 
itu untuk expansi atau daam 
uSaha2 lain. Dengan tjara de- 
mikianlah, maka mungkin kita 
dalam beberapa waktu akan 
menghadapi beberapa enclave, 
beberapa pulau2 modal asing 
lidalam ekonomi kita. Itu ti- 
dak mempunjai kedudukan jg 
strategis dalam susunan ekono 
mi kita dan.tidak merupakan 
suatu kepadatan, sehingga ia 
mendjadi faktor ekonomi jang 

berkuasa dam, setjara demikian 

guatu faktor politik. ki 

Oleh sebab itu per'u bagi Ki- 
ta untuk menentukan dalam Ia 
pangan mana kita akan meng 
undang modal asing dan tem- 
pat2 mana didalam susunan 
perindustrian kita akan kita 
tetap pegang  dida'am tangan 
kita sendiri. Sekali hal itu Su- 
dah ditentukan, artin'a sekali 
kekuasaan strategis didalam la 
pangan perindustrian sudah 
“terdjamin akan tetap tinggal 

dalam tangan Indonesia, maka 

kita lebih “bebas untuk meneri- 

ma atau mendekati sjarat2 jg 

akan membikin “attra'ctief in- 

Vestering tintuk modal asing 

: 

4 
t 
1 
1 

itu. 
(Akan disambung | 

SEPEDA? SEROBOTAN 
DIKETEMUKAN. 
Menjambung berita tentang 

tertangkannja alap2 sepeda 
ulung oleh.polisi seksi I dapat 
dikabarkan lebih djauh, -bahwa 
atas pengakuan terdakwa itu, 
kini poisi telah berhasil. men- 
.dapatkan kembali 9 sepeda se- 
robotan.  Sepeda2'itu telah di 
ketemukan . didesa . Sidoredjo, 
Sajung, demikian. pula tukang 
tadahn'c telah dapat ketang- 
kap, '8 diantara sepeda2 te'ah 
dapat pula diketahui pemilik2- 

nja, banja. satu . belum dapat 
diketahui. 

Selandjutn'a “didapat kabar, 
bahwa poisi seksi I telah me- 
nemukan satu sepeda serobo- 
tan jg ditjuri beberapa bulan 
“berselang “dimuka kantor til- 
gram, tetapi belum diketahui 
siapa ig punja. Sepeda “itu 
merk Marfet (Hima) tetapi no 
mornja teah dikusap oleh pe- 
njerobotnja, 

  

il san 
kader jang telah di'atih dalam 

a “tadi dengan  dikun- 

diungi olen B. ODM.,/B.T:K. 

Pos2 latihan. 

Selandjutnja latihan dide- 
sa2 “tersebut, djuga diadakan ! 
pos2 latihan jang didalam sa- 
tu pos tadi tergabung teen 2 
dari 2 atau 3 desa, Maksudnja 
ini untuk meantjarkan dan 
meringankan latihan? setem- ' 
pat. Dan soal latihan setem- 
pat2 tersebut pada umumnja 
telah berdjalan, jang rata2 da- 
lam saty minggu sekali tiap2 ' 
pos berlatih, Dalam satu bulan | 
sekali biasanja dikumpuikan 
diketjamatan sebagai konperen. 
Si dan djuga sebagai ber'atih 
ulangan. Hasil? latihan untuk 
gerakan baris berbaris telah | 
dapat dilakukan, demikian pu- 

'a latihan memegang sendjatx 
dibeberapa ketjamatan telah 
ada jang diadjarkan Untuk 
mendapat persamaan dalam 
latihan baris-berbaris oleh pa- 
ra BODM/B.T.K. Jong telah 
mendapatkan latihan di Kader 
School Magelang, dibeberapa 
ketjamatan telah diselengga- 
rakan latihan2  chusus untuk 
kepa'a. regu O:P.R. Demikian 
pengumuman Biro Peneranagn 
Staf Umum Angkatan “Darat. 

Perlu ditambahkan bahwa 
pada igi.'18 Agustus jad, OPR 
di Temanggung akan mengada 
kan perlombaan untuk mere- 
but ked'uaraan Kabupaten Te- 
manggung. Jg akan di perlom- 
bakan ialah Gerakan Regu Ke 

regu2 OPR dari masing2 k 
tjamatan dikabupaten Temang 
gung, jg kini sudah, mulai me- 
ngadakan perlombaan seleksi 

nia nanti o'eh Pamong Pradja 
akon disediakan piala untuk 

manggung. 

  

MENINGGAL. 
Menjambung. “berita kita ke- 

pasar Bulu perkara anak2 ber 
kelahi, lebih djauh pagi "hari 
ini kita dapat keterangan bah 
wa si korban ig didodet perut- 
nja dengan piso-blati pada ke- 
maren sore telah meninggal di 
rumah sakit, 

AWAS TUKANG MBLURUT. 

Kemaren pagi sewaktu penghuni 
rumah tidak berada dirumah, rumsh 
nja sdr. MOCH. JASIN di Widosa 
ri Gg. IV/4 telah dimasuki tukang 

| mblucut, Tetamu jang tak diundang 
itu kembalinja dengan ' membawa 
noleh-oleh” beberapa bos rokok dan 
2 helai kain batik jg. semua berhar 
ga Ik. Rp 130.— Kedjadian itu sudah 
dilaporkan pada polisi.   
amanan, Regu Koerier, Regu 
PPPK dan Baris berbaris, Per| 
lombaan tsb gkan. diikuti: Bli 

Gi daerahnja. Dan pada achir- 

OPR juara : Kabupaten "3 ' 

maren tentang . penikaman di| 

P-4 Pusat jg menguntungkan 
pihak buruh, Hal! ini gama se- 
kali tidak dikemukakan. Ha- 
rus diketahui pula, bahwa ba- 
njak dari pihak madjikan jg 

| membandel terhadap putusan 
P-4 Pusat karena dianggap me 

rugikan baginja. 
Suatu kenjataan jg pahit, i 

perlu diketahui pula jalah, bai 
hwa tiap sarekat buruh jg me 
:ngadakan sesuatu aksi selalu ' 

“mendesak dengan keras kepada 
(P4 Pusat agar diselesaikan. 
| Kementerian Perburuhan selalv | 
| “plat gelopen” oleh Sarekat2 
| Buruh sg mengadakan aksi: 

ja ini adalah suaty tanda, ba 
hwa Undang2 Darurat no. 16 
itu tidak se'alu merugikan ka- 
um buruh. Demikian I Sutar- 
djo. 4 

Bersedia terima kapital 
asing. 

Mendjawab pertanjaan lain 
Asrarudin menjatakan bahwa 

! untuk pembangunan dalam ne- 
gara kita, Partai Buruh ber- 
sedi,, menerima kapital asing, 
asal 

peraturan2  ggar djangan 
sampai kapital asing itu mem- 

bawa extra profit” dan men 
tielakakan kaum buruh chu- 
sasnja dan rakjat pada umum- 
nja. 

Mengenai pendapat setengah 
orang bahwa aksi2 buruh di 

Indonesi,, sekarang ini tidak 
zuiver bertjorak social-ekono- 
Mig akon tetapi ada tendens 
politik dibelakangnja, Asraru- 
din njatakan, bahwa i,. sendi- 
ri beum jakin akan hal itu. 
Pandangan jang demikian itu 

kin didasarkan atas pengerti- 

an jang kurang terhadap ma- 

.kini orang masih kurang sekali 
'pengertiann'a terhadap soal2 

Temang | Perburuhan dan tdak berusaha 
untuk mempeladjari soal tsb 
ihingga sering dengan mudah 
orang menganggap bahwa se- 

“Suatu aksi buruh mempunjai 
tendens politik atau dikatakan 
merah. y $ 

Atas pertanjaan apakah ak- 

Si2 buruh ig. meluas itu tidak 
mungkin akan menggagalkan 

— Irentjano kemakmuran Pemerin 
“tah, oleh.I. Sutardjo didjawab 
nja bahwa faktor buruh dic- 
nganlah .dipandang sebagai 
faktor satu2nja jg dapat meng 
gagalkan kemakmuran peme- 
rintah itu. Masih banjak seka 
li faktor2 ig mempunjai penga 
“ruh besar atas rentjana kemak 
Imuran pemerintah itu, antara 
lain masalah keamanan, keku- 
rangan alat2 technik kekura- 
ingan tenaga2 ahli dsbg. 

'Mengenai suara2 tentang ma 
kin merosotnja prestasi kerdja 
di Indonesia, diterangkan oleh 

I. Sutardjo, bahwa dewasa, ini 
Kementerian Perburuhan se- 
dang mengadakan penjelidi- 
kan9 chusus dalam hal ini, La | 
poran2 dari berbagai perusaha 
an di Indonesia bertentangan   

8 Boleh Modal Asing 
'Asal Pemerintah Adakan Peraturan2 Agar : 
Modal2 Tadi Tak Membawa ,,Extra Protits, 

Kesediaan Partai Buruh. 

ALAM PERTEMUAN dengan pers di Solo Minggu ima- 
lam jl. Asrarudin dan I. Sutardjo, masing? Sek.-djen. 

Ian Wakil Sek.-djen, Dewan Pimpinan Partai Burih, telah me 
| nja'akan pendapatnja mengenai beberapa hal dilapangan per- 
Iburuhan, Atas pertanjaan bagaimana. 
tuduhan? jang menja-akan bah wa Uni 

  

  

i 

pendapatnja.| mengenai 

  

“bahwa tudu- 

pujaan Indonesia: Di 
Nederland Akan Luas. 
La Pemandangan 

INI DIKANDUNG mak 
sud supaja peladjar? 

Indonesia . di Ngderland tidak 
lama lagi dapat mengundjungi 

122 Darurat No. 16 ibu | 
? buruh, Asraru din menja akan, 

beralasan Sama sekali. Ia sesalkan, bahwa dalam 
'hanj memandang dari sat sudut sadja, dan 
 eelaruban ja. Sekalipun ia mengakui pula, 'bah- 

wa Undang? itu djauh daripada sapa 

  

  

SI: GRUNDEL 
:.rundingan2 tentang djadi | 

ea tidaknja RAPAT RAK- 

SASA 17. Agustus “di Solo, : 
"saking ngototnja, sekarang-ig 
sudah terang andan ada RA 

yo MEKOSO 5 :     
Keras lawan keras.   Djerman, supaja mereka dapat 

menjaksikan sendiri keadaan 
universitet?2 dinegeri itu, /' Mak 
sud 'ini timbul sesudah pada 
awal bulan ini 35 peladjar Djer 
iman diseriai para prefessornia 
mengadakan study-trip di 

| Perkundjungan peladjar2 Djex 

, tasehe Suleiman. 

| 
ira professornja ini dim, 

Ne- 
derland dan mengadakan perte 
muan? dengan Imasjarakat In 
donesia, Mereka .djuga menga- 
dakan “perkundjungan kehor- 
matan pada kuasa usaha Indo 
nesia Mr... Susanto Tirtoprod jo. 

man 'ke Nederland ini Siseieng 
garakan oleh RPI (Perhimpun: 
an Peladjar Indonesia), dgn. 
kerdja sama dengan press at- 

Peladjar2-ethenology dan,pa- 
pertja- 

kapan2 menungjukkan perha- 
tian besar terhadap Indonesia, 
bukan-sadja dlm soal kebudaja- 
an, tetapi ajuga . mengena ri ke- 

mungkinan? ekonomis kagi ahli 
akh Djerman “untuk merrberi- 
kan bantuannja, d'w kerdja-pem 
bangunan Si Indonesa. Msroka 

tertarik oleh musik dan tari in- 
donesia ig diselanggarakain, ol leh 
Persin”, dan cleh tjeramah 32 
Siberikan oleh.press-attache Su 

leiman sesudah menjalsikar 
fiia dokumentasi mergenai u 

ha pembangunan di Tn umsata 
(Antara). 

'Overste 
' Harjono 

Diminta Djadi Saksi ' 
ia Pembunuhan 

  

  
  

Pemerintah mengadakan 

— Menurut Asrarudin — mung. '| 

saalah perburuhan. Hingga. 

bikinan gedungnja, 

Atas Dirinja 
ENURUT beria2 jg di- 

muat dalam pers di Ne- 
“dadaa oversie Harjono telah 
“dipanggil oleh djaksa tinggi pa 
ida pengadilan vinggi di Den 

| Haag supaja ia bertindak seba 
gai saksi dalam perkara usaha 
pembunuhar atas dirinja jang 
telah dilakukan beberapa bu- 

(lan jang lalu. 
Fihak komisariat agung In- 

'donesia di Nederiand manun 
djukkan, bahwa panggilan ini | 
kini telah ditarik kembali dan 
diganti-dengan permintaan, ka 
ixena tidak .sesuai dengan 

orang wakilinegara asing, me- 
lainkan apabila diperlukan da- 
lam perkara.se matjam itu, ke- 
pada wakil PN anA asing jang 
bersangkutan siadjukan per- 
Mp taan. (Pia). 

  

pendapatnja satu sama lain, 
hingga tidak dapat dikatakan 
dengan begitu sadjo, bahwa 
prestasi kerdja di Indonesia ki 
hi telah merosot. Mengenai hal 
ini orang harus meihat pula 

bagaimana keadaan sociale 
Voorzieningen bagi buruh di 
masing2 perusahaan itu demi- 
kian I, Sutardjo, 

Harus diketahui pula bahwa 

ban'ak dari pihak madjikan jg 
membandel terhadap putusan 
'P-4 Pusat, karena dianggapnja 
merugikan .baginjo. 

  

ke- i 

iIbiasaan untuk “memanggil se- 

Dalam pertandingan tindju 10 ba 
bak di Utah (Amerika) jang disak 
sikan oleh 25.000 penonton, bekas 

djuara tindju kelas berat  Ezzard 
Charles telah dinjatakan kalah dgn 
angka melawan Rex, Layne dari 
Ogden. Pertandingan keras. lawan 
keras itu dipimpin oleh wasit bekas 
djago tindju Jack Demphsey. . Putu 
san kemenangan Rex ditentang ke 
ras oleh manager Mintz jang melon 
tjat2 keudara sambil bertereak2 me 
ngatakan putusan itu tidak -adil. 

Pekan Olahraga ma- 
hasiswa sedunia. 

Dalam perdjalanan kembali ke 
Tiongkok, team  Olympiade RRT 

pada hari Minggu j. telah tiba “di 
Moskow Team sepakbola RRT akan 

mengalakan pertandingan di Polan. 

d'a atas undangan panitya olahraga 

Poandia, sedang regu basket dan 
regu berenang akan ikut, serta dalam 
Pekan Olahraga Mahasiswa Sedunia 
jg akan diselenggarakan oleh Inter- 

rat'onal Union of Student pada 
achir bulan Agustus ini di Ruma- 

Kabar Kota 
A5 

mm 

  

  

AWALAN 

Ns : " A TEN S AE 
Panah PHI Djawa Te- 

asah, diterima kabar, bahwa.ki 
ni telah dibeli sepana gedung 
besar di Kranggan Kulon 125 
seharga Lk. 5 “490.090.— ge- 
Gung mana akan dipergunakan 
“untuk "keperluan PHI Djawa 
i Tengah. Sebagian besar dari ru 
angan2nja, akan dipergunakan 
untuk asrama tialon hauji bagi 
tahun? jang akan datang. Se- 
landjutnja pihak diatas terang 
kan, bahwa mulai bulan jl. te- 
lah diberi kesempatan mapan 

ptarkan Giri untuk naik hadji b: 
Igi tahun jad sedangkan da. 
Hannja tjalon hadji tahun 1953 
ini ditetapkan untuk Djawa Te 
ngah 2060 orang, 
PEMBANGUNAN SCHIET- 
TERBEIN, 

Pada tg. 11-8-52 djam 08:00, - te 
lah dibuka dengan resmi schietterrein 
di Djangli Semarang.  Schiet-terrein 
tsb. jang semendjak pendudukan Dje 

ipang mulai tidak terurus sama seka 
ifi, oleh Seksie Pendidikan Terr. IV 

- | beserta Dinas Bangunan “Tentara 
Terr. IV telah “dibangun kembali 

' dan kini sudah dapat dipergunakan. 
Pembukaan tsb. dimulai dengan -di 
adakan perlombaan menembak bagi 

"para perwira dan dipelopori oleh 
Panglima serta Kepala Staf 'Terr. 
IV, Gupervur Djawa-Tengah, Resi 
den serta Wali-Kota Semarang, Ko 
mandan KMKB dan Pembantu Ko 
misaris Besar: Polisi Sugiarto. 

Oleh Majoor Partodarmojo, Kepa 
la Seksie Pendidikan Terr. IV, utk. 
selandjutnja nanti schiet-terrein tsb. 
diserahkan kepada Komandan KMK 
B Semarang. 

  

. Kemis,14 Agustus: djam 08.10 K'e 
'Dengan tilimen “karawitan studio. 
1230 Untuk kaum. Ibu oleh Ikatan 
Bidan Indonesia, 
kanak2. 18.00 Pengadjian dan Adzan 
19.15 Menjonsong Hari Proklamasi 
sambutan Wa-ikota. 1930 Hidangar 
(OK. Satrio, 20.30 Mimbar Islam, 2115 

! Motjopat nji Roosmini, 2215 Puspa 
warna Tossema, 

  
Aneka DjawaTengah | 
  

SOLO. 

telpon baru telah “beres. 
Dari kalangan Pemerintah ' Kota 

Besar « Surakarta Wartawan Suara 
Merdeka memperoleh . keterangan, 

bahwa soal tanah bagi Kantor Tel- 
pon Baru. .iang akan didirikan dikota 

“Solo kini telah beres, Kantor Telpon 

Baru tsb akan ditempatkan dibskas 
Kantor PTT 4ana-lama, sedang Kan 

gedung Kabupaten sebelah barat Ru ' 
mah Pendjara. Surakarta, | 

Seperti pernah dikabarkan, Kantor 
Telpoa Baru tsb. akan mendapat 
3.000 buah pesawat  vol-automabat 
pindahan dari Bandung. Untuk pem | 

serta pembel an 
alat2 seluruhnja, akan memakan bsa 
ja sebesar Rp. 8.000.000. Pembangu 
tan Kantor Telepon Baru tsb. diha- 
rapkan telah dapat dimulai tahun ini 
djuga. "| 
KUDUS. 

Kursus. 
“Atas usaha Kantor Urusan Agama 

kab, Kudus mu'ai tg. 19 Agustus 
tiap2 malam Ahad, Selasa, Rebo   

| 

dan Sabtu dari djam 2015 . sampai 
29.15 diadakan kursus "untuk para | 
pegawai dipimpin o'eh sdr, Lukman | 
Pamudji. S2rendah2nja pegawai tam. ! 
matan SR atau jg sederadjad: dongan 
itu dapat mengikuti: kursus tsb, 
Imata, peladjarannja falah bah, Indo 

inesia, bah, Inggris, ilmu wasti, tata. oleh: 177 
negara, psychologie, socio'ogie, 
ganisasi, tatausaha, ilmu bumi, 
mu falak dan berhitung. 

Ok. 
il- Ia 

Soal tanah bagi kantor | 
SALATIGA. 

Seekor tikus 5 sen. 
Berhubung dengan perajaan 17 

Agustus 1952 oleh Djawatan Perta- 
nlan Rakjat di Salatiga diselengga- 
rakan gerakan pembasmian hama 
tanaman dalam seluruh wilajah ka- 
bupaten Semarang jang dimulai pa- 
da tg. 13/8 sampai dengan tg. 15/8. 
Untuk tiap2 ekor: tikus jang dibunuh 
akan diberi premie 5 sen, sedang ke- 

| 

tor Pos akan ditempatkan dibekas |pada mereka jang dapat' menangkap 
paling banjak akan diberikan hadiah 
berupa dua buah patjul tjap MATA: 
hadiah ke II berupa 15 kg. rabuk 
Z.A. dan hadiah ke III berupa se- 

.buah dandang atau linggis. 
Untuk tiap2- ekor badjing jg dibu 

nuh akan diberi premie 50 sen, se- 
dang kepada mereka jang dapat me- 
nangkap lebih dari 15 ekor badjing 
akan diberi hadiah ' sebuah patjul 

tiap BUAJA. Untuk tiap2 babi hu- 
tan jang diburuh akan diberi premie 
satu ringgit, sedang kepada mereka 

| jang dapat membunuh lebih dari Jima 
akan diberi hadiah berupa 1 patjul 
satu linggis/ dandang. 

WONOSOBO. 

Latihan bintara. 
Latihan Bintara Angkatan II di 

Wonosobo telah dimulai sedjak 11 
Agustus jl. Angkatan IT ini diikuti 

orang bintara dari wilajah 
Territorium IV... Mereka akan belas 
djar selama 1 bulan, 
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| .Kamlon (kiri) "menjerahkan. pistolnja kepada menteri. pertahanan Ramon Magsaysay. Dengan penjerahan ini 
| achirnja pertentangan antara Kamlon 
. na, tetapi kemudian ternjata lagi bahwa ia meneruskan perlawa 

   
    

Philipina, baru? “ini 
terkenal di Philipina, Datu 

gai tanda menjerah kepada pemerintah 
pemimpin gerombolan bersendjata jg     

dimaksudkan 'ber- 
css dgn pemerintah  Philipi 

nannja dan tak mau bekerdja-sama. Anak ketjil disebelah kanan itu ialah anak Datu Kamlon jg didjadikan tawanan oleh peme 
rintah Philipina. 1   
  

e 

  

Di Mesir — Irak Dan Jordan 
— Sekitar Turunnja Radja Talal. 

(EPUTUSAN penurunan tachta radja Talal dari Jorda. Ehi yee Sent ergg Wonganya Hap Hussein aoagai ja baru telah d D1. am sua u sidang chusus dari k dua2 madjelis parlemen Jordania dan disetudjai Dab Sankaa ter ota2. Sebelum keputusan tsb. diambil, perdana 

      

    
   

"Tentara Nasional Djerman Timur 

jtahun iri. 

  

     

(Oleh: Vilma Schuppa — Copyright). 
E Ss 

mux akan bangun kembali sebagai Partai Komunis Djeriman berkonperensi sampai: 

konperengsi tsb. akan 

sekarang mempunjai 375,000 anggota mendjadi 
kan terdiri 12 barisan 

ja?” jang 
Ventera Djerman Timur jang a 
Polisi serta anggota? sukarela” 

Sendjata2 

   Utk Perle | skapan Pa- 
sukas Bropa—Kats 

Ridgway 
ALAM konperensi pers- 

D nja jgipertama-tama se- 
mendjak mengeper komando 
tertinggi spasukar? Serikat di 
Eropa dar?  djenderal Dwighi' 
Kisenhkower dim bulan Mei jg 
lalu, djenderal Matthew B. Ridg 
way menjatakan pada hari Se- 
ren di Paris, bahwa negara? Ba 
rat mempertimbangkan untak 
memperlengkapi pasukan? me- 
reka dgn sendjata2 atom dau 
sendjata? modern lainrja, Rig 

    

3 : 4 

BBUAH SUMBER jg sangat mengetahui  menjata 
bahwa ja kem Pihantoni” (Hz EN Djerm 

15 Djuli jl. ,/Kantor Penerangan West” munis menja akan, bahwa sedjumblah 1,600 orang 
sb. mengusulkan pemben'ukan ,Tentera Rak |: yat” kepada politik politbiro partai komunis, 

nja akan mengusulkan undang? untuk merobah ,,Polisi Rak- 

krang2nja 500,000 orang 

  

     

  

suatu kenjataan IA erik Pain tgi. 

.   “Sumber? |. bagi tentera ini 
menurut kantor penerangan 
tersebut, akan diambil dari |rakan Pemuta Komunis 4 
mempunjai 3.500000 anggota, . 
Diantaranja .2,500.609 berusia antara 18-2 
|ik untuk dinas tentera, Pun ke 
lihatan tanda2' bahwa seku- 

Gari 
pemuda angzota2? 
Komunis 
pupuk masak2 dengan adjaran 
adjaran Merxisime dan Stalinis 

ini adalah 

bahwa pemuda? jg. fanatik iti 

saudara2 'setanah airnja “di 
Djerman Barat cjika mereka 
diperintahkan berbuat demiki- | 
an oleh tuan2nja “di Djerman 
Maan" Ua 

Jg. ditrima sbg. anggota, 
Pembentukan Tentara Djer- 

man Timur itu tidak akan me-   way selandjutnja menegaskan ! 
LOL bahwa kini telah ,tertjapai Inem! 

5 | madjuan pesat” akan tetapi taj 
Ei | mendesak shpaja Inggris . dan 

Perantjis bekerdja sungguk2: gu 
na memenuhi kesanggupan? me 
reka di lapang kemiliteran utk 

Ridgway mendjawab perta- 
njaan2 dari lebih 16 orang 
wartawan jang mewakili ke-14 
negara anggota NATO. -Dita- 
nja bila sendjata2 modern 
@kan dipakai oleh pasukan2nja, 
Ridgway mend'awab: ,,Hal itu 

  

Senen 

Perdana menteri Abdu huda 
memperkuat keterangannja'itu 
dengan menund ukkan lapor 
laporan para ahli ketabiban ba 
Yu2 ini tentang keadaan kese 
hatan radja Talal jang disusun 
oleh Gua orang dok'er Mesir j Chusus telah didatangkan te 
Amman untuk menjelidiki ke- 
aduan rad'a Talal diperkuay Ia 
£i oeh laporan selandjutnja 
oleh tiga: orang doktor Jorda- 

Kedua madjelis parlemen 
-. membentuk sebuah 

panitya terdiri dari tig, orang 
anggota madjelis dan 
enam orang anggota mad-elis 

23     

       3 t - 

bdul) dalam sidang 
menerangkan kepada kedua madjelis, bahwa radja Talal 

lebih lama mendjalankan 
ttak ada manfaatnja untuk menunggu sampai 

kembali. 

tertu'ap pada hari 

kekuasaan? korsti- 

nja jang lain. Hussein untuk 
pertam, ka inja mendengar se- 
"bagai rad'a ketika ia menerima 
kawali dari perdena menteri Jor 
dan Taufik Abu! Huda, jg te- 
lah “diberi alamat: Radja Hus- 
Sein IL. : 

Seperti diketahui, bekas ra- 
dj, Talal menderita penjakit 
jiwa jg disebut Schizephreria 
Pemerintah Jordania akan me- 
njediakan tempa: perawatan jg 

satu tempat di Jordania.” 
Tidak lama lagi Radja Hus- 

sein II di'unggu kedatangamnja 
di Amman darj Swiss. ' 

  

Barat Con- 
p- 

Ng
 i
i 

aa
   aan uSar aponitya Tatu di- 

per atkan dan ach ITN) 

kelebihan suara jan, Pa 
ambilah keputusan utk mem- : 
berhentikan 
mengangkas 
Hussein £ 2 “88 —jOAFP), 

3 orang radja dibawah 

Dengan turunnja ja Ta- 
lal dari tachta skeradjaan Jor- 
dania pada Senen sore dan di. 

 prok amasikannja putera mah- 
kota Amir Hussein sebagai Ra 
d'a Jordania jang baru maka 
diantara s Man 
gara Arab terdapat 3 orang jg 
masih dibawah umur, jaityu Ra Ahmed Tuad dari Mesir jang 
baru berusia 6 bulan. Radja 
'Feisal dari Irag dan Radia 
Amir Hussein jang kini ber- 
usia 17 tahun, 
— Amir Hussein “dilahirkan pa 
da tanggal 2 Mei 1935, sehing- 
ga-kira2 9 bulan lagi ia sudah 
akan memenuhi gjarat umur un 
tuk memegang sendiri tachta- 

23 sn rjat ringkas. 

Ia adalah putera tertua-dari 
Radja Talal dan Ratu Zain jg 
seluruhnja mempunjai 4 orang | 

    
   

   

   

          

Ma 

  

ngat ngeri 'dan men
 

itu ketika ia melihat dir te 

neknja, mendiang Rad: 
    

    

radja Talal dan | 
putera mahkota ! 

sebagai gantin'a. (UP j 

“ira Timur 
(Insiden Diperbatasan 
2 Djerman Barat Dan 

Timur 

Pak polisi perbatasan 
Djerman Barat pada hari 

Senen mengumumkan, bahwa 
anfara pasukan? polisi pendja- 
ga perbatasan dari Djerman Ba 
ra'.dan Djerran Timur jang 
bertugas difekat Brauniage (pe 
gunungan Harz) telah terdjadi 
saling Sembak-menembak. 

“ 

Menurut pengumuman tsb pa 
ra pendjaga perbatasan Djer- 
man Timur telah memasuki wi 
taiah Djsrman Barat sampai 
sedjauh 260 meter mungkin de 
ngan maksud untuk menang 
kap sedjumlah oranc pemetik 

buah-buahan. Ketika patroli 

  

   

    

K 
djun 

  

z. Mantan di Indonesia, jakni pa: 

D Kundjungan tsb. menun- dullah dalam tahun 1 Se- lap kan betapa besarnja per- 
bwan sesudah terdjadi pembu (hubungan persahabatan anta- 
nuhan atag neneknja itu, Hus- (ra Indonesia dan Pilipina, ter- 
sein dikirim ke Harrow School: 
di Inggris. Disekolah ia terma 
Suk Seorang anak jang selalu 
gembira dan sangat en onergik, H. Ki 
akan tetapi pemalu. Sa'ah seo. “banjak 

rang kawannja disekolah itu cdalah San Feisal dari Irag 
dan mere Bean 
sungguhpun antara keradjaan' 
Jordan dan Irag terdjadi 'persai 
ngan jang agak hangat. 

Ikut bersembunji 

Hussein meninggalkan Har- 
row pada permu'can bulan-Dju 

    

ni, ketika pen'akit ajahnja ma 
jadi, Ia Jay me- 

K. Zain, 

kin mendjadi-d 
ngikuti ibunja, Ratr 
menjembunjikan.diri karena 
kut kepada suaminja disalah 
sebuah hotel di  Lausanne, 

   
     

  

Swiss bersama-sama putera2- 

mereka bersahabat karib, 

  

  bukti dari sambutan meriah da 
'Yi rakjat Indonesia terhadap ta 
"Mu agune dari Pilipina itu dan 
5), djungan itu memberi 

. t kesempatan kepada pre 
siden @virino untuk mempela- 
@jari pelbagai aspek dari kehi- 
Gupan bangsa Indonesia. 

Membuka pandangan 
Ouirino. 

Jang terutama ialah bahwa 
ikundjungan ke Indonesia tadi 
telah membuka mat, presiden 

    

“pintunja sendiri” presiden @ui 
rino me'ihat adanja suatu ne- 

Igara lain jang dalam penghi- 
dupannja berlainan sekali dgn 

Ipenghidupan rak'atnj, sendiri, 
baik dalam pakaian, adat isti 
adat maupun agama, akan te- 
tapi disamping itu kedu, bang 
  

| kerag 
prinsip2 dari sistim keamanan 

7 setjary kkolektief ini. Ia” me- 

mungkin 'Gkan tetapi sukar 
untuk mengira-ngirakan hing- 

£a mana perbedaan jang satu 
dengan jang .ain dan untuk 
keperluan mana. Keadaan ma- | 5 5 

' kan Pemula Komunis D'erman : 
Timur itu akan terpaksa ma- : 
Suk setjara "sukarela" keda-. 
lam tentera'ity. Pabrik2 jang # 

| terletak didaerah dibawah kef 
kuasaan Sovjet telah memetjut f 

sih terus dipeladjari, tidak sa- 
dja apa jang sanggup diker- ' 
djakan oleh kami, akan tetapi 
djuga jane mungkin dipakai 
terhadap kita oleh pihak sa- 
na”, Ridgway mengharap akan 
ert'apai sematjam kompromi 

antara Perantjis dan Amerika 
Serikat mengenai selisih ten- 
tan, sendjata2 bikinan Peran- 
tiis jang akan dibei oleh 

istimewa kepada Ta'ai disakah : Amerika Serikat. Mengenai ke- 
fsamn', tentang perdjalanan 
inspeksinja baru2 
ra-negara anggota pakt ia me- 
nerangkan bahwa baik dari 
pihak pembesar2 sipil maupun 
ketentaraan terdapat kemayan 

Serta kejakinan atas 

negaskan bahwa SHAPE ha- 
njalah merupakan t'abang ke- 
militeran “dari kontrole sipil 
(NATO sendiri) dan sektor 
ketentaraan ini terbagi “atas! 

3 bagian besar jakni ketenta-   

@uirino” jakni tak djauh dari | 

raan, perlengkapan dan latihan 
“serta pimpinan, demikian Ridg- 
may (UP). 

  

pendjaga Di'erman Barat da- 
tang menghampiri mereka, pi- 
hak Timur serentak melakukan 

/tembakan2. Sesudah terdjadi 
tembak-menembak. jang sing- 
kat pihak Timur “mengundur- 

' kan diri kewilajahnja. Polisi 
“Djerman Bara se andjutnja 
mengumumkan bahwa pada 
hari itu djuga seorans pega- 

wai pabean Dierman Barat di 
tembaki didaerah ini. (Pia — 
Reuter). 

Ouirino 
Kandjangannja Ke Indonesia Dapat Mem- 

buka Kemungkinan2 Dalam Lapangan 
Perekonomian Indonesia-Pilipina 

“Pendapat “wartawan Pilipina Katigbak. 

eorang wartawan dari Manila menjatakan, 
taka. Tania jan « telah tertjapai berkenaan dengan kun 
ipresiden @uirino ke Indonesia baru? ini ialah: 1) 

mn. tadi membuka djalan utk. segera mengadakan pe- 
idikan2 akan kemungkinan? dalam lapangan perekonomian 
mengun'ungkan bagi kedua negara, 2) kundjungan tadi 

banjak pendirian2 dari beberapa golongan jang 
rai komunis Indonesia, menge-: 

mai maksud kundjungan presiden @uirino itu. - 

sa tadi mempunjai keturunan 
bangsa dan bahasa jang sama 
sehingga hal' ini agaknja ham- 
pir2 tak dapat dipert'aja. Per 
hubungan2 antara kedua nega 
ra tsb jang akan bertambah 
erat setelah kundjungan presi 
den Soekarno dalam th. 1951 
dan presiden @uirino ke Indone 
sia baru2 ini. oleh kedua nega- 
ra tSb mungkin akan dilaksa 

(NKANG2 DJERMAN jang 
telah turut “membantu  me- 

rantjang. pembikinan. sendjata2 . VI 

dan V-I dalam perang dunia kedua 

hari Senin telah kembali dalam pe- 
kerdjaan. Perhimpunan penjelidikan 
roket  Djerman jang didirikan da- 
lam bulan - Nopember jang lampau 

    
  

ini kenega- f 

ngambil tempoh lebih dari 10 
buan, kata-kantor penerangan 
itu Dalam tentera itu akan di 
terimp semua bekas anggota | 
Nazi dan Wehrmacht. Para ah ' 
Ji menjatakan, “bahwa kader 
untuk tenter, ini telah mulai 

"1 Gididik semendjak empat tahun : 
“jang lampau. Pada awal tahun | 
ini apa jang disebut polisi Rak 
jat mempun'ai kekuatan seba- njak 80.000 orang. Semendjak 
bulan Mei fang lampau waktu Presiden  Djerman Ti- 
mur, Wilhem Pieck, mengu 
mumkan bahwa akan dibentuk 
sebuah “Tentars, Nasional”, 
“Poisi Rakjat” tersebut telah 
diperkuat gengan kira2 60.000 
pemuda Komunis. Mereka jzng 
tidak-komuni-s diantara Gera- 

semua buruhnia jane berusia 
antara 18 — 25 tahun, dengan 
mengingatkan kepada mereka 
bahwa tanah air menghendaki |: 
merfka memasuki barisan poli 
si. : 

Pemudi tak ke- 

| Pihak Komunis sekarang te- 

latihan militer iang seksama 

da2 Djermaa Timur- “pemuda 
dan pemudi beladjar memper- 
gunakan sendjata2 ringat. per- 
tempuran merintangi tank, m2 
lontjat dengan pajung, memba- 
tja peta, meluntjur dsb. Pemu 
da2 den pemudi2 kerbaris sam 
bil memanggul senapan adalah 
pemandangan ig lazim dilihat 
di Djerman Timur hari2 bela- 
kangan ini. Masa ,,rapat2 raksa 

oi 

1g delegasi ke-! | 

jang | 

tahun sangat ba." 

jang fanatik jg. di- 

me, ,,Kantor” itu menegaskan. 

tidak akan segan2. menembak ' 

    

   

  

   

          

   

      

   
    

  

   

      

    

  

Helicopter H-19 kepunjaan USA, jang telah berhasil melakukan 
pencrbangan non-stop ' melintas samudera — Atlantik. H-9 ini | 
adalah" jg pertama2 dari heli kopter2 “dapat melakukan itus Game”     | $ 

! 

bar: H-19 dengan "4 perierba Hgnja tiba di Scotland. 
  

20 Divisi Pantser 
Bagi Djerman Barat Adalah Lebih 'Bergu- 
na Daripada Bantuan Tentara Pendudu- 

kan—Pandangan Seorang 
Abli Tank Djerman 

(Oleh: Gerhard Menning — Copyright). 

SALAH SEORANG AHLI tank Djerman jang paling ter- da jang mamanja sering disebu'2 untuk memegang impinan tentera baru - Djerma an nanti, mengandjurkan kepada ihak Barat supaja Djerman dibolehkan memben uk 20 divisi 
Giperlengkapi dengan senijata berat, 5 ahwa pembentukan sya u kesatuan panzer Djerman Baratakan lebih besar #redahmja daripada menda. nang Drag bagi tentera pendudukan Amerika di Djer man, 

  

   
    

    

   

lah mulai menjusun rentjana2 i 

iSesudah habis kekerdja, pemu- |: 

rangan Sovjet dar 

BARON GEUR 
sebuah surat 

jang sangat Inas Mibstja 
TAS am aah menamai 

TJATATAN REDAKSI: | 

Di Eropah pada dewasa ini | 
sudah semakin: banjak keli- 
hatan tanda2 bahwa rentjana- 
rentjana. Pertahanan . NATO - 
(Nort Atlantic Traty Organi- 
zation) jang dibentuk di Li- 
sabon dalam bulan" Pebruari | 

"jang lampau mungkin dkan 
menghadapi kemunduran, dan 

    
   

  

“pembentukan tentera 
ropa jang diharapkan pada 

achir “tahun ini “djaga akan 
Neraka pila “ diandurkan. 

“Pan tersiar pula berita2, bah- 
"wa pemerintah - Perantjis “di- 

| bawah pimpinan Pinay mung- | 
4 "kim pula akan menolak pem- ' 

bentukan suatu tentera: gabu- | 
ngan dari enam negara Ero- 
pah, termasuk Djerman Barat, 
hal mana mungkin berarti ba- ' 
.hwa pasukan2 Djerman mes- : 
'kipuh. “akan digabungkan “ke- 
"dalam tentera Eropah sebagai ' 
“kesataan nasional Djerman, : 
"sebagaimana ditetapkan “da- 
“lam perdjandjian Pertahanan ' 
Masjarakat “Eropah,” dapat 

“pula memainkan rolnja sen: 

“
 

  

   

ye
 

  

Hh
gg
on
da
nt
oe
mp
a 

AA
 

A0
1 

kv
a 

      
ha untuk perdamaian” dan   

iteah berdaja upa'd dengan 

nakan menurut garis2 jang cih 
dibentangkan o'eh kedua preSi j 
den itu berkenaan dengan kun ' 

»festival2 pemuda" telah ber- 
s&ehir. « sa 

| Pihak Sovjet telah mendata- 
ngi bekas2 anggota Werhmacht 
— pelopor peperangan Djer- 

| meki Hajar Perang Dunia II — 
untuk menjelami semua pan 
dangan militer Djerman jang 
tradisioneel, jang lebih menju- 
kai aliansi antara Djerman- 
Sovjet..Banjak orang mergulas 
hal ini setjara menjindir seba- 
(gai ,,Perdjandjian Stalin-Hitler 

jang sudah dimordeniseer”, 

Konperensi (Rtmanis di Berlin sa- |g 
ngat penting -artinja dalam hal, bah- 

1 wa konpereasi itu mungkin membu- 
latkan ,putusan2 penting” merigenai 
',soal2 politik jang mendesak”, Kan- 
,tor penerangan itu menjatakan ba- 
(hwa soal pembentukan: tentera nasi- 
fonal termasuk - djuga  didalamnja. 
' Oleh karena itu, Partai Komunis 
akan mengusulkan kepada Polithuro 

| supaja membentuk ',Tentera Nasi- 
onal', sedang “politburo akan men- 
desak parlemen 1 jerman Timur un- 
tuk mengesahkan undang2 pem 
bentukan tentera nasional'itu. Su- 
dah dapat dipastikan dari “sekarang, 
bahwa parlemen Djerman Timur 
akan segera mengesahkan undang2 
itu bila dimadjukan kedalam rapat- 

nja. # 

  

d'ungan2 negara mereka ma- 
s1ing2. Pemerintah Indonesia jg 

diri. 
  

Baron Sehweppenburg, ,.me- 
njetudawi pertunja- dan tak da- 
pat dielakkannja' sumbangan 
Djerman "bagi pertahanan. Ba- 
rat”, Dan untuk ini, ena 
hjerman harus.segera dipersen 

Gatal . kembali, NE mkarena 
Eropah “Barat sudah semakin 
dekat menghadapi Saat jang 
memberi putusan apakah akan 
lebih menguntungkan baginja 
melihat suasana, gelap meli but 

      simenandjung Asia pada dewa- sa in?” Nama bekas djenderal 
ta 

jumpai | dalam daftar nama? 
ahli2 siasat Djerman, dan tidak 
pula banjak dikenal selama Pc 
rang Dunia jang Jampau, ' tapi 
namanja mendjadi “harwh ba- 
ru2 ini tahtaran beberapa buku 
jang d menja, “dimana "ia 
mengupas sdal2 mulai dari stra 
La perang dengan kereta ke- 
bal Gan teknik2 perang Sovjet 

Djerman itu tidak pernah 

samapai kepada "soal peranan 
Djerman Barat dalam. pertaha- 
nan “Eropah. 

Penyelamuan2nja yenga 
| 

ruhi Nato dan Shape? 
Selama masa perang, Schwep 

renburg terhitung salah ss. 
orang djenderal muda jang pa 
ling tjakap dalam peperangan kereta pantser, jang telah md 
mimpin divisi? pantser Djer j 
man dalam penjerbuannja jg   tidak mau kalah dengan sam 

butan jang telah diberikan 
oleh pemerintah Pilipina terha 
dap “kepala negara Indonesia, 

“tak mengindahkan ongkos un- 
tuk memberi sambutan jang sa 
ngat memuaskan pula bagi pre 
siden @uirino suaty hasil ig 
la'ak diperingati, demikian Ka . 
tirbak mengachiri tulisannja. | 

di Bremen telah mengumumkan dile- 
paskannja seri pertama dari 'sen- | 
djata2 sesudah perang keudara' pada | 
hari Minggu. Wakil “ketua peril 
kumpulan tersebut: Albert Puellen- | 
Lerg mengatakan, bahwa pertjobaan | 
melepaskan lima djenis model uros! 
ket2 mail untuk masa depan” telahi 

  

'bah2 “Rusia 
tak berhenti2nja .melindas Icm 

us Umumnja orang beranggapan, bahwa vengala- 
mar2nja -“sedikit- banjaknja 
akan dapat dipakai dalam pem 
bentukan kader-“opsir? 'Djerman 
"dan akan mempengaruhi ren- 
tjana2 NATO dan SHAPE: (Su 
preme Heaiguarterg Allied Po 
wers in Europe) untuk pertaha 
nan Eropah. Dalam surat sela. 

memberi hasil sangat ' memuaskan. 
Puellenbery telah merantjangkan li- 
ma buah sendjata dari “ukaran "5 
sampai “6 kaki pandjangnja. 

Ia menerangkan bahwa ia telah 
turut membantu membuat sendjata 
V-I “dan “VAI “jang menimbulkan 
kerusakan2 di Aniwerpen dan di 
London pada bagian achir perang 

  

membawa perim! 
ngunturgkan bagi Barat Inilah pand: 

karena hal itu akan mengurangi dengan bahaja se 
strimbangan kekua-an jang me- 

bekas djenderal 
VON SCHWEP PENBURG, jang dimuat dim. 

selebaran berkepala ,/The Defence of the West” — | 

baran jang memuat karangan- 
nja itu, Baron Schwepperburg 
banjak memadjukan keberatan2 
jang tak hendak disebutkamnia 

terhadap rentjana untuz mem- 
| persendjatai. D'erman kemba'i. 

Kebodohan sebesar2nja 
Ia menamakan kebodohan 

'sebesar2nja” semua maksud un 
(tuk mengenjampingkan pepera- 
ngan tank dan menjebut ,per 
djudian seorang anak2 terha- 
Gap nasib Djerman” setiap usul 
untuk membentuk suatu kesa- 
tuan internasional, seperti mi- 
Salnja ,,groupmenis”. “Semua 
bagian2 kesatuan ini, ig men- 
djadi teras Tentara Eropah 
nanti, direntjanakan akan ter- 
Giri dari pasukan g@jalan kaki, 
pasukan meriam.dan pasukan? 
tank dari berbagai bangsa, 
»Pembagian jang sedemikian 
akan hantjur: dalam sekedjah- 
sadja sebagai akibat-serangan 
meriam Soviet dan digulingkan 
oleh.tank stoomwals mereka”, 
tulis djenderal tersebut. Untuk 
mentjapai “koordinasi diantara 
pasukan2 jang mempunjai back 
ground jang berlainan, pengala 
man2 perang -jang berlainan 
serta.tampramen jang  berlai- 
nan, pengalaman? perang .ig 
berlainan serta tampramen jg 
berlainan pula, setjara teknis 
tidak mungkin. 

Pimpinan jg. internasional 
“Jang harus diadakan ialah putjuk 

pimpinan jang bersifat internasional, 
imana turut “pula duduk wakil 

Djerman dergan mempunjai hak2 jg 
sama “dengan wakil2 fainnja. Tapi 
pimpinan taktik semuanja diserah- 
kan pada ketenteraan masing2, ' se- 
dang seluruh tentera' harus tetap di- 
bawah kekuasaan pimpinan  nasio- 
nal .masing2. 
“Partai2 politik Djerman, rakjatnja, 

dan bekas2 pedjuang Djerman tidak 
menjetudjui penjelesaian dengan dja- 
lan jang lain daripada jang "saja 
kemukakan diatas", djenderal ' itu 
menegaskan, Akan tetapi ia tetap 
memegang pendirian seorang realis 
dalam hal bahwa ia memberi ingat 
kepada Barat supaja djangan ' ter- 
lampau memudji kekuatan teknik 
dan tenaga perdjuangan jang sebe-   

  

narnja tentera Djerman jang diren- 
tjanakan pembentukkannja itu. 

»Adalah satu hal jang tak dapat 
disangkal kebenarannja”, tulisnja le- 
bih landjut, ,,bahwa tentera dari se- 
Suatu bangsa tidak dapat memperta- 
hankan kebaikannja terus menerus 
buat .masa jang, paridjang...... semu- 
'anja itu harus mengalami perobahan, 
seperti djuga halnja dengan keadaan 
kesehatan badan manusia mengalami 
perobahan sedjak mulai dari ketjil- 
nja sampai ia mendjadi tua dsb." 

"Sebagai tjontoh, mutu tentera da- 
ri Czar dari Rusia dalam Perang 
Dunia Pertama tidak pernah seba- 
ik untuk “Tentera Merah dalam Pe- 
rang Dunia NI”. Serdadu2  Peran- 
tjis dalam zaman tahun 1939/1040 
tidak dapat dibandingkan dengan 
»pahlawan2 | Verdun” dari ,,Poilu” 
dan an Somme dalam Perang Du- 
na L 

»Rocket2 Persuratan” Untuk Massa 
dunia kedua jl. Dari kelima model y Inggris. Puellenberg 

diperlengkapi | bahwa model2 ini adalah pendahulu- 
tersebut dua buah 
dengan bentuk jang: dapat "membu- 
ka bila roket berada diudara dan 
tiga buah lainnja jang diperlengka- 
pi dengan sajap2 tidak bergerak te- 

| lah dilepaskan dilapang  pertjobaan 
roket di , Hespenbusch' didaerah | dengan New ' York, 

    

| Keterangan Suroso Pada 

Gakar 

asing un 

  Misalnja untuk Indonesia 
“sendiri modal asing jzing .be 
kerd'a Gisini, jang telah men- 

| Guduki strategi ekonomi nega- 
1 Ta kita. jang penting2 seperti ' 
|ternjata sekarang ini, sudah ' 
HNebih |dari tjukup besarnja. 
Modal asing di Indonesia san- 
&at menghambat perkemban- 
gan modal nasipnal lebih2 lagi 
,apabia modal asing itu akan 
iber''ambah 'besar lagi djumlah 
jaga. Akan Sukarlah bagi kita 
juntuk .mengontrolnja. Pada 

  

nesia sebaiknja besarnja mo- 
dal asing tang bekerdja disini 
dibatasi sebesar jang Sudah 
ada pada waktu sekarang ini. 
Djika perlu ditambah, maka 
hal itu untuk kepentingan re- 
habilitasi sedang untuk mem- 

| buka 'kekajaan... tanah .selan- 
Ldjutnja supaja diusahakan da- 
'ri kekuatan .sendiri, misa'nja 

| 
' 
$ 

| lengan mengadakan pindjaman | 
: negara, Pembajarannia kemba- 

li dapat dilakukan dengan: ber- : 
angsur? bertahun-tahun Jama- 
nja, Dgn djalan begini bahaja 

akan dikuasai oleh modal 
asing lebih dari pada sekarang, 
dapat .dihindarkan. Malahan 
akan.dapa- menghindarkan ke- 
kuasaan modal asing iang su- 
dah ada sekarang ini sekali- 
pun tidak dengan segera. 

Perlambaan” pengum- 

| 

ruh modal asing di Indonssia 
tidak begitu berarti, karena ki- 

ita menguasai politik. Panda- 
jngan ini pada pendapat Suroso, 
itidak benar. Politik kita me- 
Irgang berkuasa, tstapi belum 
|tortu karena itu kita dapat me 

kepentingan negara kita, djika 
ekonomi negara itu dikuasai 
Oleh bangsa asing seperti halnja 
sekaramg ini. Selandjutnja oleh 
pembitjara dikemukakan, bhw. 
pada waktu ini 

Tidak 

Utk Mengetjualikan 
Bangsa Asia Dari Si. 

asat Pertahanao Di 
Asia: Kata Jose Laurel 

NGGOTA senat  Pilipina, 
5 Jose P, Laurel, pemim- 

pin partai epposisi Naciocanlista, 
mengatakan, bahwa ,,adalah sii- 

abu kesalajhan arasi dan suatu 
ketidak-adilan ,,utk mengetjuali 
kar bangsa Asia dari tiap sia- 
saf pertahanan, jg menjangkut 
Asia, sebagaimana telah terdja 
Ji dlm pembitjaraan? jg dilaku 
kan baru? ini di Honolilu. Lau- 
rel memberikan komentar atas 
suala keterangan jg disiarkan 
oleh radio dari Ludwell Denny, 
seorang redaktur luar negeri da 

  

  

ri Scrips Howard Concern, jang | 
bhw si kaum telah menjatakan, 

nasionalis -extreem di “Timur 
Djaah, diantaranja djuga sena- 
tor Jose Laurel dari Pilipina, 
akan mempergunakan konperen 
si ANZUS utk mengobar2-kan 
perasaan bertji antara bangsa2. 

| Laurel mengatakan, ' bahwa 
ia tidak terdorong oleh perasa 
an bentji, ketika ia mensetjam 
konperensi ANZUS, akan teta- 

|Pi bahwa 'ia telah -menerang- 
“kan, bahwa "karena bangsa? 
Asia tidak diminta untuk am- 
bil bagian dalam konperensi 
itu, tidak dapat dihindarkan, 
Ibahwa perasaan kebangsaan 
bangsa? tsb. akan terluka  ka- 
renanja. Ia selandjutnja menja 
lahkan pemerintah, bahwa Pi- 
lipina tidak ambil bagian dim. 
konperensi ini dan. mengatakan 
bahwa hal itu adalah - karena 
pemerintah "kurang djauh pe- | 

Ia .mengata-: mandangannja”. 
kan selandjutnja, bahwa peme- 
rintah dalam perhubungannja 
dengan luar negeri menjetu- 
djui semua usul dari Washing- 
ton dan bahwa ANZUS telah 
mendjadi kenjataan, karena 
Australia dan New Zealand me 
ngetahti, bagaimana  mengha- 
davi Washington. (UP). 

Depan 

an “dari roket2 persuratan dima- 
sa depan” jang  pandjangnja akan 
lebih dari 10 meter dan akan 
ngangkut kira2 1000 
ri djatak2 seperti 

mer. 

pon surat2 da" 

antara London 

tidak berkuasa meribuka keka 

pendapat Suroso, untuk Indo- | 

. pulan modal perse- 
| orangan. 2 

(kesempatan uts mengumpulkan 
Menurut Suroso, rupanja ada: 

Isegolongan bangsa kita jg me-: 

|mandang kekuasaan dan perga! 

- : £ f 
nguasai ekonomi sesuai dengan 

Orang berebut: 

  

Tak Setudja Djika ladon. Masukc-Dalamnja 
Pembukaan Kongres 

Parindra. 

ENJAMBUNG kita kemaren mengenai resepsi pembuka- - 
an Kengres Parindra jang ke-IX di Djakar a, dalam pi- 

Catonja lebih djauh menteri Suroso menjatakan ten'ang kedu- 
“modal asing di Indonesia, bahwa selama suatu negara 

jaan buminja oleh karena "idak mempunja modal, maka negara itu patut mentjari modal | asing un uk membuka kekajaannja ibu, tetapi mesti ada batas- | .nja, Akan merugikan negara sendiri, djika besarnja modal 
asing jang bekerdja dinegara ifu tidak dibatasi. HA akan 

    

  

Se
 

SETELAH dua hari men- 1 
tjari baji berumur em- 

pat bulan jang telah hilang, ter 
nja'a, bahwa baji tersebut dima 
kan ular, Baji itu telah diting 
galkan “dirumah orang 
tuanja petani didekat Roxas di 
pulau Ranay di Pilipina. Ular a 
nja dketemukan didekat rumah 
Cidalam rawa, Ketika dibelah pe 
rutnja, orarig menemukan sisa2 
Gari si-baji tadi, SK yag e, 

( EMENTERIAN perdaga - 
"Angan Amerika 8 hari 'jl. 

puengumumkan bhw kini dalam 
djumlah jg terbatas boleh.di-ek 
Spor' pulpen ke Hongkong utk. 2 
mentjukupi kebutuhan Hong- 
kong. Semendjak permulaan ta- 
hun 1951 eksport pulpen Ameri 
ka ke Hongkong telah dilarang 
setelah diketahui bahwa pena2 
fsb. telah digunakan oleh orang 
orang di RBT jang melakukan 
pekerdjaan jang merugikan ke 
pen 'ingan Amerika Serikat, de- 
miklan dikatakan oleh kemente 
rian Amerika tadi. 

Te EKOR dimia untuk pua- 
sa kini dipegang oleh 

Seorang fakir Birma, demikian 
diberitakan hari Senen ketika 
fakir itu meninggalkan tempat 
berpuasanja jg. dilakukamnj 
semendjak tgl. 31 Mei jl. Faki 
tersebut ternjatalah sanggup 1 
berpuasa untuk 71 hari 3 djam | 
2 mienit. 7 "as 
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modal perseorangan guna kepen : 
tingan usaha perseorangan pu- 
la. 

Kachawatiran Suroso. 

Besar-ketjil keadaan ini me- 23 
nundjukkan akan 'berkem- “3 
bongnja kapitalisme dikalan- 
gan bangsa Indonesia. Anehnja 
diantara kita -ady pihak jang 
menghendaki ,,geleide “econo- 
mie” jang memadjukan keiko- 
perasian rakjat menjokong 
duga usaha dari go.ongan 
bangsa kita jang akan mela- 
hirkan kekajaan perseorangan 
itu. Boleh djadi politik ekono- 
mi jang  dualistis ini “dipan- 
dang sebagai satu usaha “da- 

  

    
     

    

lam masa peralihan Tetapi 
pembitjara chawatir, bahwa 
politik ,,geleide economie” gkan 
terbelakang/ dari politik eko- 
nomi jang menudju ke ,libe- 
rale economie” jang menudju 
ke kapitalisme, ! 
Kechawatiran ini - sesung- 

guhnja tidak mudah diabai- 
kan begitu sadja, djika orang 
ingat akan berkuasanja dan 
pengaruh modal asinxz jang 
amat besar di'Indonesia, 

Unie sudah dim 
likwidasi. 

Tentarg Unie Indonesia—Be- 
landa, sekalipun perindingan 
Indonesia—Belanda belum sele- 
sai, dikatakan oleh Surcso, bah 
wa dalam prakteknja Unie itu 

(Disambung hal. H. 

Kekedja- 
manPBB - 

Tawanan2 Dibunuh Di- 
Laniaja: Kata , Bintang 

Merah" (3 
AN Ba Kan darat 

Sovjet Uni, ,,Bintang Me rah” hari Senen katkar, “baja 

  
  

  
| kan, bahwa para ta 

mengatakan | B,   
| rah, (UP). 

Wa baru? ini 164 tawanan Pe “ig rang telah dibunuh “dan” 
16 tawanan lainnja ditjukil ke luar matanja ats perintah idjen Iral Boa rer dalam 2 barak:sa dja dari kamp tawanan rang TN di pulau Koje, Radio Moskos ) Jang mengutip harian tsb ka takan bahwa itu dilakukan da” lam “waktu 6 hari.  Dikata 

anan “pe Ke rang Korea dan Tionghoa: terus : menerus dibunuh setjarg he. | sar2-an di Koje, TA 

  
Djendrai Boatner, komandan Amerika itu baru? ini membu- at rentjana untuk  mengerah- Al kan tank2 .disekitar kamp, | meriam2 serta senapan? mesin 

ditempatkan dibukit . dekatnja 
dan. kemudian kedengaran 
perintah jg diberikannja . un- 
tuk menjerang dan membunuh 
para tawanan perang itu dng 
tiad,, mengenal kasihan, Dan 
oatner telah memberi pela- 4 diaran kepada pasukan Ame- 1 

rika dan. Kanada jang dida- ! 
tangkan di pulau tsb, bagai- 
mana menjerang para tawanan 
perang. teb.dengan' popor-bedil 
mereka. Demikian Bintang Me- 

na      



  

(Sambungan halaman 3) 

| Bad Modal. mang 

  

n ar. ui X TABIB 

: lenganggap (Umat , Manusta P “Politik Luar Ne- Setara 10, Telp reg 

Dalam menghadapi" .soal inif 
Belanda tidak berdiri sendiri| 
dan oleh karena itu maka me ERTEMP PEN abupaten Bandin $ menganggap, | Djam bitjara: . pagi 9—12 
landjutkan perundingan menge lo PAT Di PEN Pa antara Ba NS. egeri pemerir tah TPuman | n : Saga S— 1 R Tp. 13.90 
nai Irian Barat hanja antara Wasjumi Djawa Barat dan “tuan Abdul Malik, seorang ulama | menghadapkan An Ma TatdbalanonNnaaan Taat IR (690 ee Indonesia dag, Belanda sadja, terkena). dari Pelinkan jang dewasa ini sedang dalam perdja- bahaja jang paling besar dalam vm : MAh akan berhasil sebagaimal janannja mengundjungi pelbagai kota di Ind “Dalam | sedjarah Dulles membuat state! VITANOL EXTRA KERAS R. 2 | na kita harapkan Djika soal| pertemuan tai Tana hadirin diberi kesempatan untu menit tadi kepada pers, setelah S0— untuk laki2 ada umur | ini kita adjukan kepada forum| gdjukan pertanjaan? kepada tamu dari Pakista ia berunding selama 2 djam de ak sangat lembek. 
Swakarya bekam tentu ara pelbagai soal. ugan Eisenhower, Menjimpang aa SBN, Daan 
menguntungkan Indonesia, oleh| : . sikapnja jg biasanja ind, Ke Ne karena dalam P.B.B. mungkin| Dalam tjeramahnja menge- - nak, ia ba la keras Banaran SORGA ISTRIPILL, tangg. da- 
Belanda mendapat kontjo lebih| nai “Kewadjiban2 umat Islam politik luar negeri pemerintah- | - ya kembali seperti 
'banjak. Kalau mengingat akan| dalam waktu apapun djuga Partai Demokrat dan menerang|S8  R. 20.— 3 ds. R. 57,— 

»... tambah meruntjing ketegang- 
an diantara Blok Amerika dan 

0... Blok Sovjet dan oleh karenanja 
. bertambah besarnja kebutuhan 
£ Amerika dan Australia mempu- 
|. njai pangkalan2 perang jang 
| kuat didaerah Pasifik, maka 

Be pembitjara tidak mempunjai ha 
e rapan besar, bahwa Indonesia 

akan memperoleh hasil jang 
baik, apabila soal Irian Barat 
ini diadjukan pada forum inter 
nasional, 

“Lalu mau apa sekarang? ta- 
|. Xja Suroso. Djalan apa jang | 
—. harus kita tempuh untuk 
| mendapatkan kembali Irian Ba- 

rat? Djika dengan Sr be- 

2 babe peg maupun BN Pan forum 
AL Ten tidak ada ha- 

Tapan lagi sudah tentu tidak 
perlu berunding. Kita harus 
ambil djalan Jain, dan untuk 
memakai djalan lain ini perlu 

(memerlukan waktu. Mak, ba- 
0. Iklah kita tunggu dulu se- 

hingga kita merasa kuat be- 
tul dan akan berhasil baik dji- 

ka. memakai djalan lain itu, 

   
   
   

  

arga jang besar dan karena| Sementara itu sebuah sudah disembuhkan oleh Ban Ieng ini, dari ma 
n3 .Menurut pendugaan pembi- Pe ati besar ini boleh di | ring terbang” jang bergerak de. tjam2 penjakit. Kalau Tuan suka batja surat2 pu 
| jara, Ta orang telah me- katakan berada dim. salu ka-, ngan ketjepatan 2000 Km. se- PI DJEPANG GUDANG SEN- Auto-onderdelen & ajian tsb., Sma pama kirim akta Tua, 

$ rataan enakan ke Pnja pal, maka setiap orang Islam haj djam, hari Senin diberitakan | DJATA A.S. Dodge Trk engine Assy 4 Dil: kalau telan boleh kirim Rp. 6,50 Kamj nanti 
3 cm 1 

- : 2 50. 

Irian Barat dengan djalan 
2 perundingan itu sudah tidak 
| ada. gunanja lagi' dan semua 
: orang sudah insjaf bahw, dja- 

— dan lain harus ditempuh tjuma 
“belum mau bilang terus terang, 

masih didalam hati sadja. Te-f 
tapi'ia iakin bahwa sekarang 
atau besok apa jang tersimpan 
Misalnja untuk Indonesia 

sendiri modal asing jang be-. 
dalam hati itu Sa meletus. 

Soal Pact Pasifik. 

» Soal turut atau tidaknja Indonesia 
pati Pact Pasifik pada sekarang 

“ini adalah hangat. Pact: Pasifik 
2 akan merupakan suatu gabungan 

  

   
   

  

   

  

    
    

     

   
   
   
   
    
   
   
   

    

   
   
    

    

  

   

      

     

   
    

   

    

     
     

    
   

masuk Pact Pasifik itu, oleh kare- 
na. dengan. masuknja itu Indonesia 
memasuki salah satu blok. Rupanja 
“untuk menahan apa jang disebut arus 
.komunisme orang merasa perlu me- 
ngadakan suatu pact, dan pact ini 
dengan segala matjam perlengka- 
“pan sendjatanja senantiasa siap se- 
dia untuk memukul dan menghan- 
tjurkan arus tadi, djuka sekiranja 
arus itu mulai berdjalan madju. 
Tetapi pada hakekatnja arus itu, 
sekalipun masih ketjil bentuknja su- 

: dah dapat menerobos dimana2, te- hanja 23 2 5 : 

: lah ada ditengah? masjarakat kita, muluk2 pena Da Mas “ gang-langgang dgn meninggal- Ha an kini hidup ne Sebagai tjambukan. ..... tjiota palsu meninggalkan” luka 
maupun ditengah? masjarakat mera-| Oleh indivi kan sebuah sendjata stengun- | M2 (Ki waktu Petolongan 4 — Semarang. dihatinja. 
ka itu jg sekarang ini sedang sibuk 
membentuk Pact Pasifik. 

orang akan dapat mengetahui, ba- 

  

Pemerintah 

Besar—Kata 

  

   

antara lain tuan Abdul Ma.ik 

| menerangkan bahwa ia datang 
di Indonesia bukan sebagai utu 
san pemerintah Pakistan atau 
atas nama salah suatu golo- 
ngan disana, melainkan melulu 
sebagai orang pemuluk aga- 
ma Islam, jg memenuhi adja- 
ran Islam “harus banjak ber- 
pergian untuk memperoleh pe- 
ngalaman2 dan memperguna- 
kan pengalaman2 jg diperoleh- 
Inja tadi utk kepentingan umat 
manusia”. Ia menjerukan ke- 
pada umat Islam Indonesia, 

ar mereka djuga sering me- 
ngadakan perdjalanan2 ke ne- 
geri2 lainn'a karena hanja de- 
ngan demikian perhubungan 
persahabatan antara bangsa? 
sedunia terutama antara umat 
Isam dapat lebih dipererat. 

Kewadjiban Umat Islam. 
Menurut f'uan Abdul Malik, 

kewadjiban2 jang harus dipikul 
oleh setiap orang jang memeluk 
agama Islam sama sadja lm. 
sekiap waktu, jakni mengang- 
gap umat manusia sebagai ke- 

  

Par . Selurahnja Sebagai, Satu'“Keluarga Jgi 
Abdul Malik 

Drunk Islam Harus Banjak Adakan Perdjalanan2 | 
. Kenegeri Tetangga. 

   
   

  

tag Piring2 
. Terbang 
IRING2 TERBANG” ki 

i nj telah mulai keliha- 
tan aa didaerah Djepang Se- 
latan, Menurut kantor berita 
”Kyodo”, d d I 

Kyushu pada hari Senen kira? 

sebuah 2 mengkin 2 : ap seper- 
ti piring, ter : 
shu. Lima menit kemudian da 
tang lagi sebuah benda sema- 
tjam itu, akan tetapi dari dju- 
rusan Jain, Menurut orang? jg 
menjaksikan peristiwa itu, ben 
da2 itu terbang lebih tjepat da 
ri pada pesawat terbang dan ti 
dak bersuara. Menurut berita 
dari Roma, sebuah ”piring ter 
bang” telah Ka" pula oleh 
Pe ereta api se- 

Ay Kemang . Pebalaaa dari 
Mae ke Naa Naah Dua buah Ia 
innja kabarnja telah terlihat 
pula s Roma pada malam Se 
nen 

.Piring Terbang” 

“ berhenti. 
YP   

rus berdaja upaja agar kapal 
ini djangan sampai kandas. Da- 

o'eh seorang penerbang Italia 
telah berhenti untuk 20 detik   lam hubungan keluarga ini, 'i- 

dak boleh "terdapal pertenta- 
ngan antara kaja dan miskin, 

dan  kawula2nja 
maupun antara penduduk2 war 
ga negara dan penduduk2 asing. 
Dilerangkan selandjutnje, bah 
wa kewadjiban itu bagi umat 
Islam merupakan soal terpen- 
ling. Mereka jang kaja harus 
menganggap sebagai kewadji- | 
ban untuk menjokong jang mis 
kin sedangkan jg. miskin -se- 

di dekat menara Pisa. 
Setelah itu “Piring terbang” 

ini bergerak lagi dengan tjepat 
“keatas, demikian De Filippio, 
penerbang Italia tadi. (Antara 

FP). 

Tukang Be- 

  

  Pena harus menganggap se- 
bagai kewadjibannja pula utk. 
mentjegah djangan sampai ia 

lain dan ingin menjita kekaja 
an? tadi un uk kepentingan diri 

iri-hali atas kekajaan orang 

tjak Siap 
PengatjauTerpaksa Mun 

dur Langkah Seribu 

H EDJUMLAH tukang2 be 

diatas Kyu-| :.. 

    

geri Truman 

Ba ant ea : ne 
Tika, John Foster es (Par- 
tai Republik) hari Djum'a: me- 
nerangkan, ia deng an Eisenho- 

  

|kan bahwa masaalah?2 interna- 
aa - merupaka» kuntji 

dim, kampanje ili- 
Tn presiden Amerika. Pn 

Dulles dalam pada itu menga 
takan, bahwa pemimpin2 Sovjet 
telah menguasai “daerah2 mer 
deka" sedikit demj sedikit. Bila 
tindakan sematjam itu dapat te | 

rus dilakukan, maka akan ter 

kian rupa, hingga tidak mung | ta 
kin kiranj, Utk mentjegah pe 
tjahnja perang dunia. Kemudi 
an Dulleg niatakan, akan me- | 
ninggalkan “politik menekan 
diri” (containment) dan setjara 
aktip akan. memperkembang- 
kan semangat perlawaman dian 
tara bangsa2 jang terbelenggu 
didunia, Dan hanja kesempatan 
itulah jang akan dapat mentie 
gah petjahnia perang dunia. 
Demikian Dulles. (Antara — A 

FP). 

Luar Negeri! & 
  

kah perlu mendirikan suatu gerombolan bersendjata, jang 
negara jang didasarkan atas Memekang membikin kekatjau- 
keagamaan Islam, tuan Abdul an di rumah Minggul, dimana 
Malik mendjawab bahwa mem- diadakan pesta perkawi 

buct undomg2 selaras dengan nan, di Kebon Nanas, desa Tji- 

adjaran2 Islam itu tidak sukar, kohol, Tanggerang. Anggauta?2 

akan tetapi jang sulit ialah gerombolan tsb telah melepas- 

untuk mengusahakan, supaja kan tembakan? sendjata api ke- 

undang? ini ditaati oleh setiap atas didepan rtmah tempat per- 
manusia ksrena masjarakat kawinan, tapi setjara serentak, 
jang sehat itu tidak dapat di- mereka dikrojok oleh sedjumlah 

2 betja, jg menjebabkan tjiptakan dengan undang2 jg anggauta? gerombolan lari fung 

tudjuon bertindak se'aras den- 

gan undang2 tadi, demikian aa, dan jg oleh tukang? betja 

  

diri. hendaknja memperhatikan dja- ban manusia, 

  

  
      

   
   

    

  

    (kabar K otal 
aa 

pura BARU CEYLON 
UNTUK INDONESIA, 
Diumumkan pada hari Sabtu ' 

BERITA PENANGGALAN. 

Langganan No. 3200 di Semarang. 

t Legi bulan Bakdo 

Kaka takan" 1031 Masehi djatuh di Colombo bahwa AF. Goone 
singhe. bekas men'eri negara 

Nan ea Ceylon, telah diangkat mendja 

njalakan bahwa Aly ,,welkom”   
  

Koresponden Pravda di To- 
kio, A. Kozhin, dalam kawat ke 
pada kb. Tass pada hari Sab-j 
tu mengatakan bahwa 150 buah 
paberik Djepang, jang terbesar, 
kini bekerdja untuk pasukan? 
A.S. di Korea, Menurut Kozhin! 
kongsi2 Djepang telah meneri-!- 

pesanan2 ma besar lagi menge 
uai pembuatan senapan bom nat 
tg mitraljur an aura 
a 
bahwa AS. dengan Mam 
kaum modal 

A.S. di Timur Djauh, 

PULAU MANUS AKAN DJA- : 
DI PANGKALAN 

Menteri luar Negeri Aust 

Sydney pada hari Senin pagi, 
bahwa pulaz Manus dimasa jg 
akan datang akan lebih seina 
dipergunakan oleh kapal2 pe- 

pesawat? 

ALY ,WELKOM” KATA 
RITA, 

Menurut sekretaris Rita 
Hayworth hari Senin, Rita me- 

bila datang dan melihat pute 

ratoga Springs (New York) ha- 
ri Sabtu jang lalu, Aly Khan 

Aly Khan beberapa hari Ia 

king, demikian diberitakan dari 
!Lhasa. Dalai Lama baru? ini 
telah menjampaikan seputjuk 
surat kepada Mao Tse Tung, 
menghaturkan terima kasia un 
tuk pembebasan Tibet dan mem 
beri kepastian kepada Mao ten 

OR TA 

  

  M 8, BAHAT 

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

ZONDER OPERATIE | 

  

  
      SUIRINE PILI. tangg. baik 
kentjing gula-nier-eiwit. nier- 
steen .R. 20,— Sds. R: 57,— 
Porto R. 2,— Masih sedia lain? 
Obat. Prijse. srat's. 
IND. KRUIDEN- Tilu GIOK G'EM 
Gang Tengah 22 — Semarang. 

Agt. Smg. Plampitan 22. 
Na 

  

  

  
    

  

Djepang| 
telah merobah Djepang men-! 
djadi suatu gudang Sendjata) | 

   

  |. (Pangkas Rambut 
hli (Tjet Rambut 

(Kriting Rambut 
' Peridak hanja Prija sadja, Wani- 
kpn ngerdjakan, Serba ra- 
djin Alat selalu didjaga. 

"Kr Tengan 3 13 Apa rang 
OEMAR.     

e 

    

TEA aa 1 Na ia an 

ASPIPIN 2 
Sedia Tjukup p: 

detak ada 5 map 
seliap rumukh 

    

Kurk as Dodge en Chev. Trk. 
Zonne-scherm, seat-covers d.LI. 

Toko» SELECTA« 
— 

    

  

  

Model16. TI. Rol 2.80 

        
     

    
MINJAK OBAT BAN LENG 

Dapat diminum untuk menjembuhkan: batuk baru 
atau lama, sakit tenggorokan sakit perut dil, 4 
Bagi bisul2, kudis2, gatal2, digigit binatang ber. 
bisa, kena api, dapat lekas hilang dengan digosok. 
kannja. Apabila merasa lelah atau salah urat, dari 
sport atau djatuh dapatlah Ban Leng Tenan 
(dipd1et) dan dimintim, semua itu penjakit lekas 
sembuh. Karna: Ban Leng telah dapat banjak peka. 
H surat pudjian dari Tuan9 jang terkenal: jang 

kirim 1 botol sama Tuan dengan tertjatat. 

Dikeluarkan oleh: Rumah Obat Tjeh She Tong. 
Djl, Bawean no. 29 Tilp no. 1207 8. Surabaja. 

  

    

  

  
— - O 2Z|— 

00m msamsaKeKlib ab BNNK BOR AEON di INNALILLAHI WALN An KINI Pi Ibn 
$ Telah wafat, R. SOEPARMAN RONOHARDJO, pada 
#) malam Minggu Legi Gjam 19 tg. 9 menghadap 10 Agus- 
9 tus 1952. 

5 Atas segala bantuan moreel dan tenaga begitu Cju- 
8 ga kiriman karangan2 bunga dari handai- taulan, kami 

mengutjapkan beribu2 terima kasih. 
Mengharapkan ma'af lahir bathin dari sdr.2 karih 8 

dan ba'iei akan segala dosa dan kesalahan marhum, se- ps 
moga arwahnja anna Tuhan dialam baga. g 

ME aan tjita: 
1 Btn Soeparman Ronohard jo 

Lu Lana KSR 

      

  

    

PE Bebe TAN RA SEN SAN TE Ba IRIT Maa AT Ma ESL aa 

AGENT SINGERI| 
KAMARI 

  

  

Sedia: MESAN BARU, madju/mundur dan biasa, DYNA- 14   
    

  

  

Agen: TOKYO SENPAKU KABUSHIKI KAISHA. 

  

  

PERABUT 

  
  

INI MALAM D.M.B. 
Djagalan 7.-9.- (13 tahun) 

'Pe Yen — Cho Ban Hua 
sJMERRY PRINCE" 
(Pung Liu Tian Tze) 

Tinggal ini & Besok Malam 

»REN 5.-7.-9.- (17 th.) 
Sa MASON dalam 
.. »The: Desert Fox" 
“20th Century FOX pict. 

2 
“No Harder Guy 

ara? untuk: menghadapi blok | -sendirinja. ! tja setjara serenfak pa-j Richard G. , : 1 komunis. Parindra dengan tegas da tg. 8-9 djam 23.00 telah me- Page konperensi Dewan ks R.N. Atmopertomo, Hotel ea Ye: Ever Lived! 
tidak dapat menjokong Indonesia Mengenai pertanjaan aPa- yyerojok beberapa anggauta| di Honolulu, meneran di Bias S8 Sekam No Softar Lips 

Bodjong rang. 

  

   WARNER BROS: kai Story Sensation! 
STARRING 

wu JEF 

Eror 

Sebagai paktukan 
aneh 

Sereen Play by Maurice Geraghty 2 

Ever ii ! 

4 Hari aan I on by Gordon Kata 
cby Fras: 2 Awasi 

  

FREY LYNN S2. 5 SAKALL: ALAN Tp 

m3 tt Lari» Mu: 

aa at 3 
— 

Ten 2 

DANE CLARK - ALEXIS SMITH - ZACHARY SGOTT - ie ARDEN 
DIRECTED BY 

LEW SEILER 

  

  

  

    
  

  

  

  

Jane Wyman 

TE CITY CONCERN CINEMAS : 
Grand 5.—7.—9,— Ini malam penghabisan (13 sabun 

Joan Blonde 

  

Charles Laughton 

  

  

  

djiwanja tergoda oleh pertikaian 
mudian diserahkan pada poli- Ha S5 2 Abdul Malik. Ke 'O!i- | menerangkan, bahwa maksu | 5 5 e 

saga Ngga mang L antara lain tuan u si Wen 3 Sa dlm ca raga nja datang di Amerika adalah naa Na LOBANG KANTJING merk SINGER dgn Sebagai jadibhkan kaan ...hatinja hantjur kerna dendam 

jang mengenai komunisme, maka Or- | untuk mbk lagi Rita. Tjeritera penuh emosi. R3 : 

     

      

hwa - Rusia untuk memperluas 'ideo- | lannja gp alan gi en Pa gi akan menudju ke Hollywood. Djaga HARI Maen ,REX” 
e aja Indonesia untu " : Ba Na mn Sa ma II M3 $ 7 2 

Jenal “dlntan kekerssan (perang. (menegang teguh, pendiriannja jang N3 CpTANG DI MANILLA. | LAGI SEORANG, MENTERI : Ten aa eng. Lega Ann 
Bagi Rusia lebih menguntungkan (nori-komunis itu, Jepat mengambil Bag : ". | RUMANIA DIPETJAT, M AU DJU A L Metropole 5.—7.— 9.— FONTAINE-COTTEN 

: Mn jang didjalankan sekarang ini |tindakan2 jang tepat. Dalam men- — Njonja Chiang Kai Shek, is- Menurut suara partai Ta Pee KN ' 

: dilandjutkan. jaitu memberi doro- |djelaskan mengapa kebangsaan wen- fri pemimpin Tiongkok masto. mis »Contetka”, menteri kese-| satu PERCEEL BERSERTA DUA RUMAH DI — KOTA Roy Rogers — Tris h HAL HALUS mara 
' ngan kepada kaum komunis dinege-jdjadi ,.politiek accent bagi Pa- ngalis, pada hari Sabtu telah djahteraan lg, Maa telah! SEMARANG |.k. 38000 M2, Trail Of Rebin Hood" 
: ranja masing? untuk bekerdja giat. | rindra, diterangkan oleh Sera tiba dengan pesawat terbang dan san” kewadjiban? HARGA DAPAT BERRUNDING PADA: » : : 

Djika Rusia mendapat pengaruh (bahwa ternjata PBB masih belum @grj Taipeh di Manila. Njonja nja”, A4 oleh Pari pei Selatan No. 2 — Smg Na 
bertambah luas, maka itu bukan ka|dapat mengatasi kesulitan2 jang Chiang berada da'am perdjala Wa dan diganti oleh Ai 14 Ayoo tang ea Ran 5 
rena menang perang, tetapi kare-jtimbul karena adanja pertentangan nam ke Honolulu dengan maik- Negescu. Png Radja Cowboy dgn Kuda Adjaib 

imur dan Barat. Mala- Tidak disebut apakah Rada ig mengagumkan. 
na mendapat bantuan dari mereka | diantara Ti 23 edaran sud untuk memperoleh perawa bisa Teka diberi djabatan 

Si K3 tab Abal -. Pa Be ng Pa Menijadfo, oleh tan dokter disana. Dilapangan yaru : : EXTRA: Pertandingan  Tindju 
n a a - 2 H Kse: t 1 jua: 

Kamera Serikat: Sesi Gee) ai Sa PBB belum dapat dihalang- terbang Manilg ia te'ah Ta UTJAPAN TERIMA KASIH S.S, ) oky Oo Mar un" Dunia Rias ringan Tati Pa 
segera “jang sekiranja dapat meng- j halangi atau ditolaknja. Jang lebih but oleh para pembesar 1/8! PALAI LAMA KEPADA terachit: 5 

hantjurkan Kremlin, jang mengun- menjedihkan ialah bahwa ada ang: Pes , dan wakil Tana MAO TSE TUNG, '.. Kapal tersebut diatas ditunggu datangnja dari Japan Pa Pe Di 
tungkan. Bagi negara non-komu- gauta an. Ra wan i .sa Tiong Aa ara Ta Dalai Lama dari Tibet, Bai di Semarang pada tanggal 26 Augustus j.n.d. AMD RISA 

- 1 r - SN A 5 nis seperti kena Indonesia sen-  dakan mendjadja On Pangan Ba La mang si aa stang Na RRT KONINELIJKE JAVA-CHINA-PAKETVAART LIJNEN N.V. kangaa ar mes gann po ny 

i 

f 

  

      
TA 

» 
sagii B
2 
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5 THE BLUE VEIL” (Slendang Biru) 
Tjerita jang mengikat dan mengharukan. 

4710 di Semarang. di duta di Indonesia. Goone- 

Paing dan Senin sae telah keluar dari kabi-j fang kerdjasama Tibet dalam 
2 djatuh net setelah diadakan pemilihan ' melaksanakan perdjandjian Ti- 

Ditjari untuk Rumah Tangga & Kantor 3 PATILASAN KUNO? 
dapat dilever dari persediaan |... Seorang penduduk ' Tjandi 

     

  

   

Langganan No. 
— Hari Djumaat 

  

  

     
   
     

   
   
   
     

   
    
      

  

   
   

    

  

   
   

    

    

  

. batu di tegalannja oleh Ro- 
. chani di teruskan pada Bedjo, 

ketika tanah digali, ternjata 
“tempat itu adalah patilasan 
'Tjandi, 'erbukti dengan ada- 
nja batu2 dan batu2 merah jg ' 
besarnja 20 X 18 X 10 cm, pun 

berupa artja, dan kedapatan 3 
butir akik ig 1 tjoklat 1 ungu 
dan 1 blaw. 
“Hingga kini tanah jg tergali 

penggalian diterugkan. 
“Kabarnja, dahulu disitu ada 

berdiri tjandi mungkin itulah 
sebahnja, maka tempat tsb se- 

pula banjak batu? merah jg | 

gu Wage 11 Dulkangidah tahun 

Alip 1867 wuku Wajang. 

Langganan di Dil. Slamet Ryadi, 

Solo. — Tgl. 23 Maret 1942 djatuh 

hari Senen Pon. 

FILM SI PINTJANG. 

Oleh Djapen Kota dan Dja- 

pen Prop. mulai nan'i sore 

sampai tg 18 jad .akan diper 

tundjukan film Si Pintjang dan 
Api nam tak kundjung padam. 

tg. 15 Purwodinatan. dan Stad. 
s'uin (untuk undangan), tg. 16 
Tandang dan taman Mangga. tg 

17 Alun-alun dan dihalaman ke 

tjamatan Semarang kidul, tg.   
     

“karang disebut Kp. Tjandi. 18 akan ditetapkan tempa''inja. 

      

  

  

  

    

     

    

    

         
     

  

ALMOST SACBIFICEP His 
LIFE TO SAVE ME 

  

    

   

  

      
E , 
BEN 

"N     
Spider djika mereka nanti 
tahu, bahwa Ben hampi" 
mengorbankan dliwanja 
sendiri untuk menolong 
aku! 

  

         
djasa untuk ranch ,/Rocking M." — Groan-n! (Kata penjeru) 

-- Tenang sadja, Ben 

  BTA UPN Ig Batak 

sudah sedalam 114 X 2 meter, | Pertundjukan dimulai djam 19 Ph Daan 2 ah " i | — Peluru Spider telah mengenai : Djangan  tjemaskan — Kuha'ap demikian, Hetty. — Dijk tidak karena Ben, mung. / 
mungkin masih ada barang2 | di 1g. 13 TT osari, A 21 Ti Ben Smith sangat, 2m sad Ma Pn Me mud pendjaga hutan ig kin Ta Aida mengetahui, neB Roxy Ta 9. 7. 2 Malam aa REMIBR8 (a13 su 

mahgempa an Bod Apakah akan aman untuk membawa z M, Roy, ah kena tembak seperti Ben. Wa seama i lah seorang peker- 120 Aa Aa "yaa 9 
lainnja jg berharga, S inglana Pa dia kerumahmu! malahan | akan mengediar" hari ini ja sungguh telah berbuat dja kita htah menujuri ternak2 kita. f Jen Chiag   

  

  

Persil bernama Bedjo, “Pon ig ditanjakan masing dgn. harga pantas. Djuga djual: 
djaan mentjari batu abah st 7 Agustus 1928 dan 29 Septem umum baru2 ini. bet-RRT. PN Manga sulam Ke BANTAL, GULING & KASUR. |! Besok malam  Broderic Crawford THE MOBs Gerombolan jg 

kawannja bernama Rochani, ber 1941. Ia aa Ba LN SN Re Me ne Ya Han (wani jg. berpengala- Toko DJOHAR PREMIERE: Betty Bruchler 3588: paling kedjam 

untuk mengambil batu di tega: Langganan No. 4036 di Semarang. Gg. Tengah 57 Semarang. | Duwet 60 - Semarang - Tel. 1943 INDRA Ini Malam D. M. B. (u. 13 tahun) . 

Pn un ena ra TE 1931 Ialah C Ta Ro Rog er S 341 - , 5, —g To Go Yvonse De Carlo”, — Van Heflia 
rumahnja, Menurut keterangan | Legi 28 Besar Alip 1867 ed : berbareng 3 | 

nja 1 i, mereka pernah| Langganan No. P. 6.23 . ara 7 2 Lux LA KK 
0... menda — Tgl. 8 Pebruari sama .agn , " 3 1 OR BEN, WE MW yr 5 : Batan an mendiang al 2 Puasa tahun Dje 1862 hari Ha an aman Sep angen Milea ea / 1 ore 20 Ea ea an Pena PEN La 515-715-9.15 : Color by Techaicolor 

merek: 3 menjuruh Senen Paing wuku Warigagung. p Per are. Ke BebuaT CREns:p 8 Ns ES Sana Oo Zoee” Pee Mun Haa: PO Nae” Pn EA ME si dihanPote Akan datan Louis HAYWARD P tri ia MEDI ! ereka, ' untuk — mentjari Tgl. 24 Djanuari 1937 harinja Ming 2 KEE TO TAKE HIM TO THE KOCkING MZ) | WHeN THEY HeAR BEN BOCKIN' M RANCH TOPNY / en g An PP 
Lux 

sIHE LADY aud tba BANDIT”” - 
Royal 4.415-7.—9.15— Ini malam penghabisan (13 tah) 

Pierre Richard Willim — Micbaline Alfa 

»Le Comte'De Monte GCristo”" 
(Graaf dari Monte Cristo) 

Besok malam Nuc Hasanah R Sukarno | 
Premiere Djiwa Pemuda" “ aa 

(13 tahun) 9» 
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