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, Dengani Pistol “ 

Jang Gagal 

Pe Pa en se aan PARA Mulai 
'Terdakwa2 Dalam Peristiwa: Pertjo-: 

— Ybaan Pembunuhan Overste Hai- 
jono Didepan Hakim 

Westerling Hadlir Djuga — Tetapi Overste 

Usaha Pembunuhan || 

tadi malam djam 10.30 
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Diper 

EMUKA PENGADILAN arondisemen di Den Haag di- 
bawah pimpinan mr. M. de Jong, pada 

— Ia memasuki yuangan bekerdja, 

  

  

dgn pistul, ketika ia baru sadja | maren telah dihadapkan para terdakwa 
masuk kedalam run a, pw |ba'an membunuh atase militer Indonesia ' 

lang dari ktinik. Dr. Mustopo |let:-kol. Harjono, jg telah mendapat luka? pada 
menerangkan kepada ,,Antars”, | pembunuhan ini pada tg. 21 Mei j.l. | bahwa pada saat itu ia baru sa |pada tg. 21 Mei para, terdakwa berusaha utk dgn pal ai 

, Gja datang di rumah dgn mobil. |rakkan let.-kol. Harjono menjerahkan dokkmen2, 
ada hubungannja dgn perkara Westerling. Usaha ini gagal, 
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Tak Datang. 

Selasa pagi ke- 
| dlm perkura pertjo- 

di negeri Belanda, 
pertjobaan 

Sebagaimana dikabarkan 

jg kabarnja 
dam djustru ketika ia sampai di|akan tetapi let.-kol. Harjono luka2. 
en nak, Taka “Ian, Beam Lin 

endadak terdengar tembakan al terdakwa2 utama : : 
dgu pistul. Peluru memetjah- | dihadapkan Meine Pot jg ber- Teka balik 
kan katja (dan besi djendela | Umur 29 tahun dan F.A.C. Col | Westerling hadir palu di ge- 

di bengkok kena peluru, (Son jg berumur 24 tahun dan ung pengadilan utk didengar 
tetapi untung tembakan fadi ti- (sebagai Pembantu2-nja diha- keterangannja dlm perkara ini, 

“Dengan segera Dr. Mustopo 
menghunus pistolnja lalu pergi 
kehalaman rumah, dengan mak 
sud untuk menangkap sipenje- 
rang tadi. Is dengar suara ka- 
ki diatas batu kerikil, hingga 
la bertambah hati2. Tetapi sa- 
yang Sipenjerang rupa2nj, su 
dah melarikan diri. Segera Mar 
kasbesar Polisi Militer Detase- 
men 30 dan MB. Angkatan Da 
rat diberitahukannja perihal ke 
djadian ini. Penjelidikan sege- 
ra dilakuksn, sampai kira2 
djam 01.25 malam, tetapi ha- 
sil2nja belum lagi diketahui, 

Menurut keterangan Dr. Mus 
topo, rupa2nja sipenjerang ta- 
di bekendia dengan rentjana 
jg sudah ditetapkan terlebih 
dahulu dan tadi malam menan- 
ti2kan kedatangan Dr. Musto- 
po. Dr. Mustkpo mererangkan, 
bhw serangan jg Gi'lakukan th3. 
dirinja ini mungkin merupa- 
kom suatu “move” (gerakan) 
dari anasir2 pengat'au, jg se- 

dapkan LJ. Arts, berumur 55 akan tetapi tidak djadi dide- 

         

  

  

    

  

     

    orbit: N.V. Suara Merdeka Prose,”——” 
Penje Nana: Hetami (Dlm, perdjalanan keluar negeri) 
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Tea maka Baraf II — 206 Semarang. 
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Harga Lengg. (bajar dimuka) Rp, 10.— didalam kota. 
Rp. 1l:— luar kota, (ditambah Rp. 0,30 untuk meterai). 
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Dan. Mempeladjari 
Itulah Maksud Kundjungan 
MacDonald Ke'Indonesia 

“IK 
OMISARIS DJENDERAL Inggeris di Asia Tenggara, 
Malcolm MacDonald menerangkan dim konperensi pers 

  
kemaren sore di tempat kediaman Liita Besar Inggeris, bhw 
kundjungannja ke Indonesia ialah utk ,,beladjar dan mempela 
djari” keadaan di Indonesia sekarang “dan bagaimana pendi- 
rian Pemerintah, Indonesia terhadap masalah? jg mengenai ke- 
pentingan seluruh dunia merdeka. Menurut MacDonald ia ti- 
dak akan memadjukan usul2 kepada Pemerintah Indonesia dan 
perhatiannja tidak terfadju kepada sedaatu lapangan js' chu- - 
sus, tetapi meliputi seluruh lapangan politik, ekonomi, perda- ' 
gangan, soal? internasional dan begitupun sosial. 

  

| Masalah2 internasiona!, per- 
|dagangan dan ekonomi disebut 
| oleh MacDonald sebagai masa 
|lah2 jg menjangkut kepenti- 
| ngan bersama jg ix hendak ada   

tahun, CA. van Delden ber- 
umur 64 tahun dan WJS Spek 
berumur 46 tahun. Perhatian 
untuk pemeriksaan perkara ini 
ternjata besar. Sebagai terdak 
wa pertama dihadapkan Meine- 

Hanken menerangkan, bahwa 
let kol. Hariono mengenal Mei 
ne Pot dari foto2 dan bahwa 
terdakwa pad, vermu'aan me- 
Injangkal akan tetapi kemudian 
mengaku, perkara ini berobah 
mendjadi agak sensasionil, ka- 
rena ternjata saksi kedua let. 
kol. Harjono tidak hadir d'm 

pemeriksaan perkar, ini. 

Openbaar Ministerie ternjata 
bersedia tidak mendengarkan 
keterangan-keterangan saksi 
let. kol. Harjono akan tetapi 
pembe'a2 dari terdakwa2 uta- 
ma. mr. Veldhuis dan mr. Pau- 
we!s menghendaki di gengarnjc 

sehingga perkara ini terpaksa | 
ditangguhkan. Se'andjutn'a pe ' 

Pot. Setelah komisaris polisi | 

| nja, 

ngar karena perkara pemban/n?2 
Gikembalikan kepada hakim in- 
struksi utk memeriksa peranan 
beranan apa jg dipegang oleh 
masing2 terdakwa. Selandjut- 

|nja terhadap keadaan djiwa ter 
|dakwa Van Delden akan dilaku- ' 
(kan pemeriksaan oleh seorang 
akli penjakit djiwa. 

Keadaan sulit. 

Tidak hadirn'a let. kol, Har 

menimbulkan keadaan jg sulit. 
Lei. kol. Harjono berhubung 
dengan kekeba'an - diplomatik- 
nja tidak dapat dipaksa untuk 
hadir sebagui saksi, akan teta 

pi keterangan2n'a adalah per- 
lu. Dengan tiad, keterangon- 

mungkin sebagian dari 
apa jg dipersalahkan kepada 
para terdakwa tidak akan da-     

keterangan? let. kol. Harjono. ' 

akan? “menantang” pidato Pak 
Presiden achir2 ini. Perlu di 
kemukakan disini bahwa sera- 
ngan ini adalah jg ketiga kali- 
nja dilakukan atas diri Dr. 

ngadilan mengambil keputusan 
untuk mengembalikan perkara 
terhadap Meina Pot dan Co'son 
kepada hakim instruksi dan me 

apakah mungkin dilakukan “be 

hnjuruh memeriksa keadaan dii 
Mustopo. Jg pertama kalinja | 
terdjadi di Mampang (D'akar 
ta): jg Ban- 

Wa kedua terdakw, itu. Pem- 
bela mr.'Pauwels kemudian ber   kedua kalinja di 

han gerakan APRA. Tetapi, ke | 
tiga2 serangan ini luput be'a- | 
ka dan Dr. Mustopo tetap sela 
mat. Demikian keterangan jg 
diperoleh “Antara” dari Dr. 

TUSU | hwa let, 

tanj, d'aminan apa jg ada ba 

menghadiri nemeriksaan kedux 
kalinja, akan tetapi pengadilan 

tidak dapat mendjawab perta: 
n'aan ini. 

ko'. - Harjono- akan. 

Mustopo sendiri. 

KONGRES GEOLOGI 
INTERNASIONAL 

jad. 
(Aigiers) 
Internasional ke-19, 

Karena perkara terhadap 
pembantu? jg turut tersangkut 

dalam perkara ini sangat erat 

berhubungan verkars terhadap 
Pada tanggal 8 2. terdakwa2 utama, perkara in. 

Akonbata aa djuga ditanggi uhkan. Suatu 
krngres Geologi Permintaan dari vembe'a ter- 

Kongres IJakwa Van Delden untuk mem 

  

ini akan berachir pada tanggal bebaskannja dengan segera di- 
15 September. tolak oleh 'pengadilan 

  

Tak Ada Kompromi 
Antara Prantjis Dan Tunisia — Kata 

. Hachemy Bey 
Hana sy, 

Akan tetapi, demikian Ha- 
chemi, segala perobahan jang 
dapat membina rakjat Tunisia 
kearah tjita2 itu senantiasa di- 
hambat-hambat oleh Perant'is 
di Tunisia itu selaly merupa- 
kan politik jang mengandung 
pertentangan didalamnja. Se-. 
mentara orang masih pertjaja, 
bahwa kemungkinan masih ada 
untuk ment-apai Suatu kompro 
mi antara Tunisia dan Peran- 
tjis, akan tetapi dalam kenjata 
annja ini praktis tidak mung- 
kin karena sementara anggota 
parlemrer' Perantjis tidak mem- 
pun'ai goodwill dan tetap ber 
sitegang leher dalam memperta 
hankan system jang lama. De- 
mikian Hachemi. 

Supaja robah sikap. 

Dikatakan selandjutnja bhw 
kalau dulu selalu dikgtakan 
bahw, hanja Bey sadjalah jg 
berdaulat, maka sekarang selu 
ruh rakjat Tunisia, termasuk 
Bey sendiri, bersatu-padu dlm 
persatuan jang lebih erat dan 
lebih kuat dari iang Sudah2, un 
tuk menuntut kepada Perantjis 
agar merobah sikap dan politik 
buta jg irsreka lakukan di 
Tunisia, jang Gjika tetap direr- 

tahankan pasti akan mengachi 
ri perhubungan persahabatan 
antara Perantiis dan Tunisia 
untuk selama-lamanja, Setelah 
menjerang tentera Perantjis 
atas kekedjaman2 'ang dilaku- 
kan di Tunisia, Hachemi mem- 

berikan pendjelasan, mengapa 
kaum nasionalis Tunisia seka- 
rang ini menolak rentjana pero 

seorang anggota keluarga Bey Tunis, 
La dalam suratnja jg disampaikan kepada ha 

rian liberal ,,Manchester Guardian” bahwa antara Tunisia dan 
Perantjis tidak mungkin ditjapai kompromi mengenai masa- 
lah perobahan2 konstitusionil di Tunisia, Dikatakan bahwa se 

Perantjis 
ak is lu menjatakan, bahwa Perantjis akan me- 

pin rakjat Tunisia menudju kearah pemerintahan sendiri, 
5 1 setelah mereka mentjapai kedewasaan dilapangan po- 

“sahabatan antara kedua negeri 

didirikan di Tunisia 

'bahan2 Perantjis itu. Dikata- | 
kan, bahwa rentjana peroba- 
hang jang disusun oleh pihak 
Perantjis dan kemudian diso- 
dorkan kepada kabinet Tunisia 
itu tidak menggambarkan ke- 
mauan Perantjis jang sebenar- 
nja dan bahwa oleh kareng itu 
kaum nasionalis Tunisia tidak 
dapat menerimanja. 

Perobahan jg. sebe- 
narnja | 

Achirnja Hechemi menjatakan, bah- 
wa jang dikehendaki oleh rakjat 
Tunisia ialah perobahan2 dalam ar- 
ti kata jang sebenarnja, jaitu pero- 
bahan2 jang mengandung pemerin, 
tahan sendiri dalam arti jang penuh | 
beserta pengakuan atas kedaulatan- 
nja, 2 hal jang tidak dapat dipi- 
sah-pisahkan satu sama lain. Dika- 
kan, bahwa seluruh urusan perne- 
rintahan harus diberikan kepada 
pembesar2 bangsa Tunisia dengan 
tiada satu keketjualianpun. Menurut 
pendapat saja, ini adalah  satu2nja 
djalan bagi Perantjis untuk mem 
perbaiki kembali perhubungan per- 

ter- 

sebut. Demikian Hachemi. (Antara 

pat dibuktikan. Dalam pada 
itu mungkin let. kol. Harjono 
didengar keterangannjs oleh 
komisaris hakim akan tetapi 
ban'ak orang menjangsikan 

wijsvoering”. Orang mengang- 
gap mungkin, bahwa let. - kol. 

jono dalam perkara ini te'ah | 

Tiap tahun ' tepat pada ' 17 
Agustus Bendera Pusaka Me- 
rah Putih dikeluarkan dari 
petinja jg  bersedjarah untuk 
dilambaikan selama 1 hari di ' 
tiang dimuka Istana Merdeka. 
Gambar menundjukkan: 17 
Agustus 1952 jbl., ketika Ben- 
dera Pusaka dikeluarkan dan 
kemudian dibawa oleh para 
peladjar untuk dinaikkan dgn 
satu upaftjara. 

  

  

  
  

lam perkara peristiwa Harjo- 
no tsb. Lebih djauh "Algemeen 
Dagblad” mendapat ketera- 
ngan jg memasiikan, bahwa 
niat untuk membunuh Harjo- 
no teah mend'adi masak sete 
lah terdakwa2 jg pertama, Mei 
ne Pot dan Co'son mengetahui, 
bahwa Mr. Besar Sekretaris- 
Djenderal Kementerian Kehaki 
man hendak pergi ka Neder- 
land untuk mengurus penjera- 
han Westering kepada Indone 
sia..Para terdakwa tsb me- 
njangka, bahwa dokumen2 me- 

tungan sementara itu tidak ber 

  

Suroso Menolak 
Pengembalian Tambang2 Minjak 

Sumatra Pada BPM 
Keuangan Kita Tjukup Sehat — Katanja. 

Ay3 ENTERI URUSAN PEGAWAI Suroso dalam pertjaka- 
pan dengan pers hari Senen menerangkan pendiriannja, 

bahwa ia tidak menjetudjui pengembalian sumber? minjak di 
Sumatera Utara kepada BPM djika persoalan itu dibelakang 
hari diadjukan kepada kabinet. Menurut pendapatanja, soal 
status sumber? minjak Sumatera Utara itu tidak merupakan 
suatu soal jang principieel bagi kabinet, artinja berlain?2-nja 

( pendirian anggota? kabinet dalam hal ini tidak akan meng- 
akibatkan apa? bagi kabinet, Alasan Menteri Suroso untuk ti- 
dak mengembaikan sumber? minjak itu ialah sama dengan ala 
san kalangan? pariemen jang tidak menjetudjui pengembalian. 

jaitu bahwa sumber? minjak merupakan suatu faktor jang vi- 
al dan kepentingan negara dan kemakmuran rakjatnja. 

Meskipun pada tingkat per- 
tama negara akan mendapat 
uang banjak apabila sumber2 
itu dikembalikan namun keun 

Rentjana gadji beru. 
Selandjutnja oleh Menteri  dite- 

rangkan, bahwa ia telah menerima 
bagian-utama dari rentjana gadji 
baru jang telah disusun oleh Panitia 

kan 'pertukaran fikiran dengan 
pembesar2 Indonesia, Kundju- 
ngannja kenegara2 di Asia 

Tenggara ini ixlah dimaksud- 
kan uniuk mengumpu kan ba- 

han2 tentang keadaan di ma- 
sing2 negeri dibagian bumi ini 
berdasarkan tindjauan atas da 
sar kexdaan jg sewadjarnja, 
ig akan disampaikan kepada 

Pemerentah Inggris di London. 

Ia bermaksud untuk tiap2 ta- 
hun mengundjungi Indonesia. 

Serawak. 

Atas pertanjaar mengenai ke 

rusihan2 di Serawak, diteran2- 

kan oleh MacDeonald, bahwa ka- 

lau Pemerentah Indonesia hen- 

Gak memibitjarakan soal ili ia 
dgn girang akan menjambut- 
nja. Kerusuhan? di Serawak itu 
sekarang sedang diselidiki oleh 
pembesar? Inggeris disana utk 
mengetahui latar-belakangnja. 

Ia sendiri belum mendapat ke 
terargan2 jg tjukup, sehingga 
tidak dapat memastikan, apa- 

arii sama sekali djika diban- Gadji, tinggal menunggu beberapa |kah keruslihan?2 itu dilakukan   Harjono menunggu instruksi2 

dari Djakarta, 

Sebab2 overste Harjo- 

se uno-tak hedir 
Selandjutnja- P.I--Aneta memper- 

oleh kabar dari “pihak Komisaris 
Agung Indonesia di Den Haag, bah 
wa agaknja telah timbul salah me 

ngenai urusan Mr. Besar isb 
akan dapai diketemukan di 
mah Letnan-kolone! Hariono, 

   
    

   
Idjika sumber2 itu diexploiteer 

dingkan dengan keuntungan jg 
kan ditjapai dikemudian hari, 

  
ndiri, demikian Suroso, jang 

bagian2 serta pendjelasan2nja.. Dji- 
ka sudah diterimanja lengkap, ia 
akan meminta persetudjuan Perdana 
Menteri untuk  mengumumkannja, 

oleh suatu organisasi jg ter- 
atur, dari mana asalnja dan 
apakah kaum komunis jz meng 
organisirnja, Djuga ia Yidak da dimana Mr. Besar tinggal utk, supaja diketahui oleh orarg banjak 

sementara. Para terdakwa ber- 
pendapat, bahwa apabila ber- | 
hasil mendapatkan dokumen2 

ling kepada pemerentah Indo- 
nesia akan mendjadi sangat su 
lit, (Antara). !   ngerti antara kementerian luar nege 

ri Belanda dan let.-kol. Harjono me 
ngenai hadirnja sebagai saksi dalam 
pemeriksaan perkara pertjobaan pem 
bunuhan atas dirinja, “oleh pengadi 
lan arondisemen Den Haag: 

Kepada let.-kol. Harjono kabarnja 
telah" ditanjakan, kapan ia suka 
hadir sebagai saksi, pada “sidang 
pagi pk. sebelas atau pada sidang 
sianghari pk. dua. Let.-kol. Harjono 
kabarnja telah menjatakan bersedia 
hadir pada sidang sianghari dan hal 
ini telah diberitahukan olehnja kepa 
Aa kementerian luar-negeri Belanda. 
Karena itu ia tidak hadir ketika da 
lam s'dang pagi Selasa namanja di 
panggil untuk bertindak ' sebagai 
saksi. Agaknja pengadilan Den Haag 
fidak diberitahu tentang perdjandjian 
antara oversfe Harjono dan kemen 
terian luar-negeri Belanda. 

bungan Westerling. 
Sementara ditambahkannja, 

bahwa achir2 ini dapat diketa 
kui ha2 baru 'g makin me 
nsyatkan sangkaan bhw Wes- 

terling ada tersangkut paut da 

  

MR. KARTANEGARA MEWA4- : 
EILI KETUA MAHKAMAH 
AGUNG. 

Dari Mahkamah Agung di Dja- 
karta ,,Antara” mendapat kabar, bah 
wa dengan meninggalnja Ketua Mah 
kamah Agung Mr. Dr. Kusiimaatma 
dja, tugas harian dari Ketua Mahka 
mah Agung untuk sementara waktu 
sampai diangkatnja ketua jang baru, 
didjalankan oleh - Mr. Kartanegara, 
anggota Mahkamah Agung jg tertua 
usianja. Menurut keterangan selan 
djutnia, “pekerdjaan2 sehari2 dari 
Mahkamah Agung pada waktu 
berdialan seperti biasa, sekalipun ke 
tua jang baru belum diangkat. 

Im | 

tsb, soal penjerahan -Wester- ! 

menerangkan pula, bahwa ex- 
ploitasi itu sedapat2nja harus 

   

(dilakukan oleh negara. Menu- 

rut, . perhitungann'a,, dalam 
waktu 3 ta asal exploitasi 
itu didjalankan setjara plan- 
matig dan menurut sistim jg 
benar, produksi minjak Suma 

terg, Utara sudah akan memenu 
hi harapan, dan sudah dapat 

serta ditelaah oleh pers. Menteri 
belum bersedia ' memberikan ketera- 
ngan2 mengenai pokok2 dari peratu- 

ran . baru. itu, hanja .ia katakan, 
bahwa menurut" perimbangan jang 
baik, gadji pegawai tidak boleh 
sampai 

antara 301, 4072 sampai 

pat memberi keterangan jang 
pasti, apakah sifat politik dari 

pada kerusuhan? itu, Dikatakan 
nia, bahwa selama kerusuhan? 
“Wa, telah terdjadi pembimuhan 

  
|dan perampokan. 

50”, dari budget, sebaiknja | 
Dalam | 

pembitjaraan dikabinet nanti, menge- 
Pad, satu kali peristiwa ke 

rusuhan itu telah ditangkap 
nai peraturan gadji baru itu teru- suatu gerombolan -perusuh jg 
tama akan ditindjaau konsekwensi 
keuangannja bagi negara, demikian 
Suroso. 

menampung  sed'umlah besar 
pengangstur. Kekurangan ahli 

dapat ditijukupi dengan menda 

tangkan ahli2 dari luar negeri. 
  

190.000 ORANG PREMAN TEWAS 
Di PYONGYANG. 

S'aran radio Peking ix tendengar 
di Tokio menerangkan bahwa 10.000 
orang preman, kebanjakan orang 
prempuan dan alak2, teah tewas 
atau luka2 dalam serangan? udara 
terachir o'eh pemburu2 sekutu di 
Pyongyang. 

Keuangan kita sehat 
kata Suroso. 

Atas pertanjaan dari mana 

modal utk exploitasi sumber2 
itu didapat, Merteri Suroso me 

  

besari dari lima orang Tiong- 

hoa. Pada kedjadian jg lain 
tidak diketahui susunan dan 
kuatn'a gerombo'an. Menurut 
MacDonalg rakjat di Serawak 

kerdja-sama dan membanu 
pembesar2 . Pemerentah dalam 

gerakan memberantas gerom- 
bolan2 bersendjata itu. Pam- 
flet2 komunis dalam bahssa 

  

  nerangkan, bahwa modal itu 
biga dihutang dari Salam nege- 
ri ((staatsopligatie) ataupun 
dari pindjaman luar negeri. Me 
nurut Suroso orang terlalu se- 

Hal2 baru tentang hu- 

  

Halaman Istana Merdeka pa- 
da tgl. 17-8 pagi hari jl. keli- 
hatan penuh sesak, tak se- 
djengkal tanah pun jang tak 
terisi. 60 sampai 80 ribu orang 
membandjiri upatjara jang ha- 
ri itu diadakan, menjambut 
hari nasional Indonesia. Gam- 
bar: Presiden Sukarno sedang 
mengutjapkan amanatnja jang 
berlangsung selama Ik. 1Yp 
djam. 

    — Reuter).     

ring mergatakan, bahwa keua- 
ngan kits buruk sekali. Ketera 

,ngan2 jang terlalu sering diu- 
:tjapkan itu, menurut Suroso, 
selain tidak benar, pun merugi- 
kan kedudukan perekonomian 
negeri sendiri. 

»Kesangan kita adalah se- 
hat”, kata Suroso. Keterangan 
ila didasarkan kepada alasan, 
bahwa deficit 4 miljard adalah 
akibat dari pengeluaran2 Juar 
biasa (eenmalig) jang diperlu- 
kan guma pembangunan dan jg 
tidak ,,ditekamnkan” pula kepa- 
da keturiman jg akan datang, 
karena pengeluaran ita tidak 
didapatnja dari pindjaman atas 

djangka pandjang. Sehatnja ke 
uangan kita menurut Suroso 
dibuktikan dari besarnja djum- 
lah pendapatan biasa (routline) 
8 sampai 9 miljaard dan penge 
luaran biasa 7, 7 miljard jang 
masih dapat dihematkan men- 
djadi 7 miljard. : 

Berhubung dengan itu ia me 
njatakan optimisenja dan ber 
pendapat pula, bhw djika mau 
berusaha, Indonesia pasti men 
dapat 'pindjaman hutang dari 
luar negeri atas djangka pan- 
djang guna kepentingan pemba, 
ngunan, diantaranja untuk bea 
exploitasi sumber2 min'ak di 
Sumatera Utara itu dan pemba 
ngunan disegala lapangan jang 
antara lain pun akan menda- 
tangkan keuntungan balang per 
dagngan dan balans pembaja 

  
Meletakkan Dasar Kerdja 

IT ALAM SEBUAH berita 

) nis Inggris | 

takan, bahwa hasil2 jg sangat 

pemerintah Sovjet. Dikatakan 

ngadakan rentjana2 jg lebih 

' Sementara itu berita "Tass” 
menjatakan bahwa semua su- 

rat2 kabar Sovjet pad, hari Se 
lasa ini memuat berita tentang 
pertemuan antara PM merang- 
kap menteri 'uar negeri RRT, 
Chou En Lai, dan menteri luar 
negeri Sov'et Andrei Vishinsky 
jg diadakan pada hari Senen 
Jk Akan tetapi ',Tass" 
tidak memberi sesuatu komen- 
tar mengenai pertemuan tsb 
atau mengenai konperensi RRT 
— Sovjet jg kini sedang di 
langsungkan di Moskow itu. 

Pendahuluan offensif 
perdamaian baru? 

Harian "Washington Post” 
(ig biasani4 mentjerminkan 
pendapat State Departement) 
pada hari Selasa menjatakan 
bahwa konperensi RRT-Sovjet   ran sebagai salah satu faktor 

pokok bagi kemakmuran negeri     demikian Suroso. 

ig sedang dilangsungkan di 
Moskow itu ada'ah pendahulu 
an dari Suatu offensif-perda- 

Kongsi2 Minjak Bld-USA-Inggris Mau Kekangi Pa- 
"RESIDEN TRUMAN 

£.  menjetudjai 
ruatu lapuran rahasia tentang kartel 

minjak internasional, demikian dibe- 

ritakan oleh senator John J. Spark- | kerjil. z 

telah 'semendjak lama dirahasiakan 

pengumuman diumumkan oleh panitianja di 'achir 
akan 

' pekan ini untuk menundjukan aki- 

ibatnja kartel tadi atas perusahaan2 

Lapuran tersebut dirahasias 
man hari Senin. Senator Sparkman | kan karena pengumumannja dikue- 
jang mendjadi ketua 

urusan perusahaan ketjil,  mene- 

panitia senat | tirkan dapat 

dukan 
membahajakan - kedu- 

Amerika di" Timur Tengah 

rangkan bahwa Japuran itu jang jang kaja - dengan minjak, 
: “ 

  

sar Dunia 
@menentang persaiangan, menentukan 
harga2 dan mengawasi produksi mi- 
njak. Presiden Truman menjetudjui 
pengumuman lapuran rahasia terse- 
but oleh karena berpendapat peng- 

Menurut lapuran tadi, serombo- umuman itu tidak akan membahas 
ngan kongsi2 minjak Amerika, Ing- jakan keamanan ' nasional Amerika 
geris dan Belanda jang besar telah atau merusak politik luar negerinja, 
berkomplot untuk membagi2 pasar 
dunia diluar negara2 blok Rusia, 

| 
an 

Lemi 

“ 

“ank 
Ken. Batav 

im Kebudajaan 

tansah Genoortschap 

Meterschapdoan 

  

| Sparkman menjatakan, bahwa pani- 
tianja hanja akan mengumumkan la- 

Indonesia 

    

   esa han 

-. 

  

puran rahasia tadi. Ia tdak akan 
. mEnjatakan — pendapatnja tentang 
. akibatnja kartel minjak tersebut atas 
perusahaan2 dan kaum konsumen 
ketjil. Pendapat ini akan dikemu- 
kakan dalam pemeriksaan dimuka 
umum, demikian Sparkman, jang se- 
perti diketahui mendjadi djuga tja- 
lon wakil presiden dalam pemili- 
jang akan datang. (Antara—UP), 

| Putusan?Penting 
: :.5Akan Diambil Dalam Konp. 

Sovjet-RRT Di Mosiow 
sama Dikemudian Hari. 

krja dari Moskow harian komu- 
»Daily Worker”? pada hari Selasa mewar- 

penting artinja utk hari kemu- 
dian dapat diharapkan akan tertjapai dlm pembitjaraan? jg 
sedjak hari Senen dimulai di Moskow antara missi pemerin- 

tah RRT jg dipimpin oleh perdana menteri Chou En Lai dan 
oleh koresponden harian itu 

bahwa kedua pemerintah tsb mungkin sekali “ih memutuskan 
bahwa saatnja kini telah tiba utk menindjau kembali hasil2 dulu kepertjajaan kepada pasukan2 
“jg telah tertjapai dim 2 tahun 'kerdja-sama ini, 

djauh melihat kedepan. 

maian baru :g ditudjukan ter- 

hadap seluruh dunia, demikian | 
AFP dari Washington. Menu- 

rut pendapat harian tsb mung 

kin sekali Sovjet Rusig mem- 
punjai rentjana untuk memin- 
dahkan 'perundingan2 gentja- 
tan send'ata di Korea ketem- 

pat lain, dan untuk memimpin 
perundingan2 itu sendiri, Di 
katakan bahw, sebagai ganti- 
nja genijatan sendjata jang 
mungkin tert'apai dengan dja- 
lan perundingan2 demikian.itu, 
Amerika Serikat harus mea- 
rang pemakaian sendjata2 pe- 
musnah “besar2an sbg. bom2 
atom dan sendjata2 kuman, 

Di kemukakan oleh harian 
itu bahwa Sovjet Rusia berka 
112 telah menganut garis politik 

ini dalam PBB tetapi usu'2 So 
vjet mengenai itu telah ditolak 
olery Amerika Serikat dengan 
a'asan bahwa dengan itu So- 
vset hendak berusaha memper 
lutjuti negara2 Barat, Nega- 
ra2 Barat mungkin akan di ha 
dapi dengan kenjataan untuk 
memilih antara berunding dgn 
Moskow atau melandjutkan pe 
rundingan2 'ig tiada hasiln'a 
dengan RRT dan Korea Utara, 

jsitu "suatu 'piihan jg sama 
dengan menukar deadlock di 
Korea dengan suatu perang 
propaganda jg besar.” Demiki 
an “Washington Post” 

| ba (Antara), 

dan utik me- | 

Ticnghoa teh .kedapatan di 
Serawak. Tentang soal peleve- 
ran sendjata oleh Inggris ke- 
pad, Indonesia dikatakan oleh 
MacDonald, bahwa soal itu tlh 
dibit/arakan di London, dan dia 
bukan mendjadi saluran untuk 
membitjarakannja. 

Arus kemerdekaan na- 

sional dan peranan: 
Djepang. 

Berbitjara tentang kebangu- 

nan bangsa2 di Asia, MacDo- 
nald berpendapat bahwa, Asia 
sekarang sedang mengalamj za 
man kemerdekaan nasional. A- 
rus menud'u kepad, kemerde- 

kaan nasiona! adglah luar bia- 
sa kuatnj, diseluruh Asia. Me 
nurut pandangannja, keadaan 
politik dinegeri2 di Asig Teng 
gara menundjukkan kemadju- 
an 'g baik tetapi dilapangan 
ekonomi tidak demikian halnja. 
Pemerentan: Burma menurut 
MacDonald semakin kuat kedu. 
dukannja, baik terhadap kaum 

pemberontak. suku Karen mau 
pun terhadap kaum komunis. 

Atas perianjaan mengenai 
peranan Djepang di da'am hu- 
bungan kebangunan bangsa2 
di Asia Tenggara dewasa ini, 
terutama dari sudut ekonomi, 
didjawab oleh MacDcmald ig 
belum selang lama mengundju 
ngi Djepangs ketik, ia di Dje- 
pang ia teah mengemukckan 
tig, hal jg terutama men'ang- 

Net et ge 
1) Harus diakui, bahwa pemerin 

tahan militer Djepang selama masa 
pendudukan Djepang di Malaya dan ' 
Singapura dulu adalah luar biasa 
kerasnja, sehingga ,menimbulkan pe 
rasaan marah, bermusuhan dan tju 
riga dikalangan penduduk terhadap 
Djepang. 5 

2) Penduduk Malaya dan. Singa | 
pura memandang kedepan dengan 
harapan akan tiba masa jang lebih 
baik. Dengan Djepang mereka ber 
harap akan mengadakan  perhubu- 
ngan jg baik, jg tidak berdasarkan 
penggagahan, tetapi persamaan dan? 
kedjudjuran. 1 

' 3) Kalau keadaan ini tertjapai, 
maka Malaya dan Singapura akan 
bersedia mengadakan perhubungan 
dagang, ekonomi dan perhubungan2 
ig lain dengan Djepang. Sekarang 
terserahlah kepada Djepang untuk 
mengadakan perhubungan jang demi 
kian. : 

Malaya dan 'ndo-China. 
Tentang gerakan kaum komunis 

dan gerilja di Malaya diterangkan 
(oleh MacDonald, bahwa selama 6 
(bulan jang achir2 ini sudah terda 
. pat kemadjuan' dalam masjarakatnja, 
karena menurut MacDonald taktikZ- 
mereka sudah diketahui. Selain itu 

' kepertjajaan penduduk kepada pasu 
kan2 keamanan semakin bertambah. 
Dulu penduduk takut untuk membe 

Iri keterangan tentang gerak-gerik: 
kaum komunis dan teroris, karena 

  
keamanan itu tidak ada. Tetapi se 
karang penduduk ' membantu 'alat2 
keamanan itu dengan memberikan 

| keterangan2 jg diperlukan. Mengenai 
keadaan di Indo-China, dikatakan 

'oleh MacDonald, bahwa berdasarkan 
bahan2 jang sudah lama, gerakar 
nasional jg dipimpin oleh Bao Dat 
dan jg kerdja-sama dengan Perantjis 
telah mendapat kemadjuan2. Sebalik 
nja Ho Chi Min dikatakan  berku 
rang pengaruhnja. Demikian Mac 
Donald. MacDonald akan tinggal di 
Djakarta 4 hari lamanja. Kemudian 
ia akan pergi ke Bali dan berdiam 
disana kira-kira selama dua minggu, 
Malam ini MacDonald akan  me- 
ngundjungi Wakil Presiden Moh. 
Hatta, dan dalam rentjana kundju- 
ngannja di Djakarta termasuk djuga 
djamuan makan malam jang akan 
diberikan oleh Menteri Luar-Negeri 
Mukarto untuk menghormat 'Komisa 
ris Djenderal Inggris di Asia Teng 
gara itu. Menteri2 lainnja akan ha' 
dir djuga pada perdjamuan itu. 

(Antara) 

  

PANGLIMA PASUKAN2 
TIONGKOK DI KOREA 
DI MOSKOU? 

Kalangan2 Utara jang berde 
katan dengan delegasi Utara 
dalam perundingan? gentjetan 
sendjata di Pan Mun Jom pada 
hari Selasa menegaskan, bahwa 
panglima pasukan? RRT di Ka 
rea Utara, djenderal Liu ada- 
lah termasuk rombongan, perda 
na menteri RRT Chou En Lai 
jang kini berada di Moskou, Se 
landjutnja kalangan? tersebut 
menjarankan bahwa salah satu 
diantara hasil2 konperensi di 

1 Moskoy ini mungkin adalah be- 
| rupa , suatu perobahan dlm ke 
adaan? perang di Korea”, 

  

kut Malaya dan Singapura, ' 3 

 



     
     

  

     
      
         

   
       

   

        

   

  

      

        
    

  

     

  

     

watan 
    

    
| Baniaklah bada dari dja 
watan pelajaran itu, jang ter- 
“penting diantaranja jalah: 1. 

' Bagian Hydrografie, 2. Bagian 
| Mbebakening idan kusiver dah 
ting”, 3. Bagian Lempar: 
'Penieberangan kapal, 4. Bagi 
an Pendjagaan Laut dan Pan- 

|tai 5. Bagian Dinas Penjeleng 
garaan Nautis, 6. Bagian 

: | Tempa, | Bagian Pend 

| dikan dsb. F3 : 
|. Bagian Hydrografie: mempu 
“jai tugas untuk memberi dja 

lan iang aman (veiliger vaar- 
water) bagi tiap2 kapal jang 
berlajar didaerah lautan Indo- 
nesia, dengan djalan mengada 
ikan “diepzee-peilingen dan atas 
dasar itu membuat peta2-laut 
(zeekaarien): memberi advies 

| dalam menempatkan tanda? di 
lautan jang berupa menara2- 
api rumbu2-api . dan pelam- 
pung2: men'iarkan berita2 me 
ngenai keadaan laut kepada ti 
ap2 kapal jang berlajar dilau- 
tan Indonesia dengan melalui 
radio» mengeluarkan . Buku 
“Lichtenlijst” dimana diterang- 
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jang mengikuti 

  

. Indonesia, T kapal ata 
Midak ba    

   

  

    

Toni PELAN gear Nan 3 
ti dari dari banjaknja surat? kawat 
Ta tsb . diatas. 

  

'kan tempat ina yi rum- 
— bu2 dan pelampung2-api diselu 

ruh pantai Indonesia: menge- 
luarkan “Berita Pelaut Indone 
sia” dimana dimuat segala ke 
terangan2 dan perubahan? da, 
lam penempatan menara2-api, 

Y: rumbu2 dan pelampung2-api 
dsb jang berhubungan dengan 
penjelenggaraan keamanan dan 

tata-tertib dilautan Indonesia. 
Berita Pelaut Indonesia tsb di- 
kirimkan kepada semua negeri 
jang berlajar dilautan Indone- 
sia. Selain itu masih banjak usa 
ha2 jang diselenggarakan oleh 
Bagian Hydrografie dalam me 

nenunaikan tugasnja itu. 

dana Dili: Membangun Pel 
, k Tenaga2. Ahli 

pelajaran kapal » Kartika"). 
AAN ', KEAMANAN” diseluruh lautan Indonesia adalah 

ra perahu . Jang berlajar 
harus kita djamin Nya KS 

Sekalipun demikian, Dja 
an usaha? dalam u 

1 dengan mengganti alat2 jang Pe den: Lin t3 3 Diatas Kuan tsb. en atas Undangg Pelaja- : 

! 
! 

Bagian Bebakening dan kust- 
verlichting: menjelenggarakan 
“penempatan maupun perbaikan 

perbaikan dari menara2-api, 
rumbu2-api, pelampung apl 

dsb. 
Bagian Pen gawgsan Penjebe 

rangan kapdi: mengawasi ke- 
tertiban lalu lintas dilautan, 
agar Undang? Pelajaran “dapat 
terlaksana dengan sebaik2nja, 
memberi surat2 kebangsaan ke 
pada kapal2, mengawasi terlak 

Sananja kontrak2 pelajaran 

  

pong ini hanja kenal sama pe- 

    

   
   
    

  

   
    

   

    

     

  

njakit “5 M' (ialah: Main, 

Madon, t, dan Mi- 
num), mal a menurut Bung 
Karno kini masjarakat kena pe 
njakit “5 K” ialah Krisis mo- 

1, Krisis po'itik” Krisis Mint 
ekuasaan negara, Krisis tiara 

berfikir dan KRISIS GEZAG 

- ia segala penjakit krisis tadi. 

“ Pikir pun'a pikir, sebenar- 
nja menurut pendapat Sir- 

pong peniakit “5 K” tadi ma- 
Sih bisa ditambah lagi seka- 

rang dengan satu matjam Kri- 
Sis jg dapat pand'ang @homa, 
ja'ah: Krisis Harga. 

— Nah kalau harga? sudah mu 
lai Krisis mendjadi harga jg 
main gila2-an ekornja bisa tam 

bah timbuln'a banjak Krisis 
Rumah-tangga, karena begro- 
ting tak tjukup, buntutnja la- 
gi bisa bikin orang mata ge- 

—. Jap lalu main “Krisis Korupsi”. 
Nah kalau naga2nja sampai 
demikian negara dikerokoti 
o'eh Krisis Korupsi, achir2nja 

| bisa d'atuh djadi Krisis Nega- 
Berat peck!! 

-anu bera 

Ti AN 
HARUS PAKAI IDZIN, 

“Penduduk kotabesar Sema- 
rang diminia perhatiannja ter 
hadap adanja peraturan dae- 
rah tentang membuat reklame 
didaerah Kotabesar Semarang, 
dimana ditetapkan bahwa utk 
pemasangan reklame2, poster2 
spandoeken dll, harus menda- 
pat idzin lebih dahuly dari D, 
P.D. kota. Alat2 reklame dil jg 

TN 

  

c boleh dikata djadi embah-| 

    
    

DIBUKA KEMBALI 
Berhubung dengan adanja kebaka 

ran gudang mesiu di Krapjak .Kali- 
banteng, seperti kemaren telah dika 
barkan, perhubungan lalu lititas da- 
ri. Semarang ke djurusan “barat | (Pe: 
kalongan TegalWgdst.) telah terhenti, 
ketjuali kereta api jang djalan lang 

baja maupun dari Djakarta pun tidak 
mendarat di Kalibanteng. Tetapi wak 
tu sore harinja perhubungan udara 
sudah normal kembali, plane sore su 
dah dapat mendarat kembali di Kali 
banteng. 

Pagi tadi kita dapat keterangan 
dari pihak KMKB Semarang, bahwa 
sedjak djam 6 pagi hari ini lalu lin- 
tas di djalan umum untuk kendara- 
an2 lain sudah dibuka kembali seper 
ti biasa. Dengan ini dimaksudkan 
lalu lintas untuk djalan umum melu 
lu, djadi tidak termasuk djalan2 de- 
sa atau kampung. ' 
HUBUNGAN UDARA UNTUK 
SEMARANG DIPERLUAS. 

Dari GIA kita terima kabar 
| menggirangkan, bahwa mulai 

1 September 1952 jad  perhu- 
bungan udara untuk Sema- 
rang akan diperluas. Djumlah 
penerbangan akan dirobah men 
Gjadi 15 kali ke Djakarta, 13 
kai ke Suraba'a, 5 kali ke 
Bandung tiap2 minggunja. Se- 
lain itu 2 kali seminggu akan 
diadakan penerbangan lang- 
sung dari Semarang—Bandjar 
masin, Makassar p.p. Untuk du 

nia perdagangan terang kabar 

Tini disambut dengan girang. 
Dalam pada itu untuk orang2 
jg akan meliwatkan vakansie- 
nja ke Bali bepergian dengan 
pesawat terbang akan d'uga di 
permudah sekali. Tiap Senen 

akan diadakan penerbangan 
langsung dengan pesawat Con- 
vair Djakarta — Semarang — 
Surabaj, — Denpassar p.p. De 
ngan adanja hubungan ini wak 
tu menunggu di Surabaja akan 

Giperketjil: selain beberapa ke 
tjualian, semua penerbangan 
'itu akan dilakukan dengan Pe: 
sawat2 Convair dan Canadair 

(dakota kursi).   dipasang zonder idzin jang ber 
wadjib, akan ditiadakan oleh 
dinas kota, dan orang jang me 
langgar akan diperbal demiki- 

| an pengumuman Walikota Se- 
| .marang. 

KAPAL2 HAngi JANG SAM- 
PAI DI DJEDDAH, 

« Menurut berita kawat jang diteri- 
ma Kementerian “Agama RI. dari 
Djeddah, kapal2 hadji jang telah 
sampai di Djeddah dalah Pulau 
Laut tg. 28-6-52, Kota Gede tg. 
17252 Bintang Samudera tg: 1-7. 
'52,  Tawali tg. 57252, Tarakan 

'52, “Kota Agung tg. 4-8 
an Cydops tg. 7-8-52. Kapal- | 

II hadji jang masih dalam per- ' 
jalanan: Kota Baru, Lan Bin- 

| Samudera (angkatan kedua) 
: ' Pheamius. Sementara itu kapal P' 
'Talise jang pada tanggal 1 Agustus 

a “di Aden diharapkan 
Fi “Minggu ie Batan “38 s 

    

   
     

    

    

         
        

     
    

     
    
    
   

       
   

  

     

Pusat Dja- 
atan Penerangan Agama, 

ANGKATAN PERANG 

BERAMAL. 

Mbah hari Idul Adha, tg. 31 

,j-a.d. CPRAD terr. IV Djawa: 

Tengah akan menjampaikan 

&kor lembu dan beberapa puluh 

'#€kor kambing, jalah hasil se- 
che- da n. pulan bagian ri pengump ajaa 

wan dari anggauta2 AP, 

seluruh garnizcen 

dan staf terr. IV. Penjerahan 

chewan2 itu dimaksud utk guf- 

ban dan dagingnja diserahkan 

pada fakir-miskin serta anak2 

jatim piatu. Agar lantjar dja- 

lannja pembagian, CPRAD akan 

membagikan chewan2 itu pada 

18b.2 terr. 12, 13, 14, 15 dan 

COP gerakan Banteng liwat pa- 

ra Pa CPRAD sub terr, idam 

perwak. CPRAD Cop gerakan 

Banteng agar chewan2 itu di- 

sembelih dan dagingnja dibagi- 

bagikan pada fakir-miskin. Un- 

tuk keperluan itu di Semarang 

akan dikumpulkan chewan2 las 

. gi, 

  

sung. Pesawat GIA pagi dari Sura- 

Semarang 

  

daan Sapaa pub 

api sebaliknja adalah pula kuwa-- 

pula keagiags “Apem ega PA bag Dara at f 
Topan Danar Bapranan dari Djawatan Pelajaran Pu ng da ai 

jang kapalnja berlajar di sala Tan 4 
jang selalu diterima ol 

  

    

    

mendjaga agar djangan terdj 
di. penjelundupan2 maupun dar 

pena me Laut dan 
Pantai: mengadakan  peronda- ||. 
an dilaut dan dipantai2, yani 3 

  

Goan, cantak ni Sia. pada per 

| “watikore Djakarta "Raya “TnSu 
lain, 

         daratan Indonesia. Perondaan 
isb dilakukann'a «disamping pe 
rondaan2 jang dilakukan oleh. 
pihak ALRI dan pihak Polisi | 
dengan kerdjasama jane sebaik. 
baiknja, 

Bagian Dinas Penjelenggara 
an Nautis: menjewakan kapa12 
kpd. pamongprad'a djawatan 
kesehatan, kehutanan dsb. jang 
dalam melakukan dinasn'a me 

|, merlukan kapal. . 
Bagian AN Fasa 

lenggarakan pembuatan kapa 
memperbaiki kapal2 dsb. Pem- 
buatan kapal2 ini. sebagian be 
Sar dipesan diluar negeri, akan 

tetapi ada pula jang dikerdja- 
kan di Indonesia sendiri. 

B“Gian. Pendidikan: jang 
. mempunjai tugas untuk men- 
didik kader-kader pelaut jang 
kini sangat kita butuhkan. 
Disamping itu Djawa 

lajaran mempunjai pula i- 
dn Dinas Umum, jang  mela- 
jani keperlusn2 inspeksi bagi 

Pembesar2,... dsb. - Djuga Dja- 
watan Pelajaran memberikan 
advies2 kepada instansi2 lain 
jang akan membeli kapal. Dju- 
ga kepada perusahaan? pela- 
jaran vartikulir advies itu di- 

berikan, diika dibutuhkan oleh 
jang berkepentingan. 

Usaha2 Bagian 

Pendidikan. 
Pendidikan untuk kader2 pe- 

laut pada djaman sebelum pe- 
rang tidak diadakan oleh. Pe- 
merintah Hindia Belanda. Ha- 
nj, Sebelum perang diadakan 
bendid'ikan pelajaran oleh K. 
P.M. akan tetapi usaha itu ha- 
njalah diperuntukkan bagi ke- 
pentingan K.P.M sendiri. De- 

kat sebelum perang Pemerin- 
tah Hindi, Belanda telah men- 
dirikan 2 Sekolah Pela'aran 
Ha Ci Makasar dan di Am- 

2 EA Pelajaran bagian 
rendah jang pada waktu pe- 
njerahan kedaulatan  hanja 
ada 2 jalah di Makasar dan. 
Ambon, kini telah ditambah 
dengan: sebuah lagi di Sema- 
rang dan diuga belakangan.« di 

Djakarta mengenai bagian Ren 
dah Menengah dan Tinggi. 
Djuga direntjanakan, agar. da- 
lam waktu jang. singkat di 
Djakart, dapat didirikan suatu 
Akcdemi Pela'aran: 
Disamping itu masih ada pu- 

la Kursus Kader Pelaut jing 
diselenggarakan di. Djakarta 
untuk Derde Stuurman dan 

Bagian Mesin. Djuga sedang 
direntjanakon untuk mendiri- 

kan untuk mendirikan sebuah 
Sekolah Pelajaran Rendah di 
Tand'ung Pinang. Dim djang- 
ka Waktu Ik. 10 . tahun  Dja- 
watan Pelajaran merentjana- 
kan untuk mendidik sedjumlah 
Ik. 600 orang Nautisi Indone- 
sia, 5 

Pembangtnan kapal2. 
Dalam melaksanakan tugas- 

telah memesan sedjumlah ka 
pal besar-ketjil jang sangat di- 
perlukan ke Nederland mau- 

pun keperusahaan2 kapal In- 
donesia sendiri dengan gam- 

bar2 jang dibikin oleh Dja- 
watan Pelajaran Bagian : 

Scheepsbouw sendiri. Dalam : 
diangka-waktu 5 tahun, akan | 
dibikin kapal2 sbb: 

Kapal ,, Zamrud” jang baru 

aa selesai dan kini sedang 

BERITA KUDP 

Berhubung sudah diopernja | 

'pimpinan KUDP sub rayon | 

XIV Purwokerto tg. 26 jl. ras! 

yon IV Semarang tg. 30 dan 
rayon XIV Magelang tg. 31,: 
maka telah terbentuk KUDP 
propinsi Djawa Tengah, se- 
dang ditempat? tsb. diadakan 

kantor perwakilan. Kantor2 itu 
tidak lagi berstatus seperti se- 
mula berdiri sendiri, tapi men- 
djadi satu bagian dari KUDP 
prop. k 

SI PINTJANG 

Berkenaan dg banjaknja ha- 
srat untuk menjaksikan filin' 
Si Pintjang maka Djawatan 
Penerangan Kota Besar. Sema- 
rang merentjanakan pengula- 
ngan pemutaran film. " 
sbb: tgl. 21-8 di Kaligawe, 22-8 
di Gedungbatu, Smg-barat, tgl. 
25-8 di Brumbungan, tgl. 26-8 
dihalaman 'ketjamatan Smg-ti- 
mur, tgl. 27-8 di Bendungan 
Smg-selatan. Kesemuanja akan   dimulai pada djam 19.00, 

Re ig 

nj, Bagian Scheepsbouw kini | 

“Pedngitan Dj aksa 

g jang akan 
bun atau men 

ah baru? ini, ter 

ngan dagang umumnja. Pihak k 
na lalu melakukan ,,stee 

tag besar dikota Djakarta: 
tah inka ye pelanggaran. 

  

    

   

    

     

  

dalam perdjalanan 'ke-Indone- 
|sia, Kapal ,,Minahasa” sebuah 
cousier jang dengan' Kapai 
Zamrud” akan . dipergunakan 

juntuk menjelenggarakon per- 
“hubungan antara Merak-Pan- 
d'ang, Bebakeningschip ,,Bi- 
duk” 3 buah kapal! dari 60 me- 
ter, 6 buah kapal dari 38 me-: 

ter 3 buah kapal dari 22 me- 
ter, 24 kapal dari 33-foots- 

motoren dan 3 buah.kapal da- 
ri 26 meter, 

serahkan kepada perusahaan2| 

kapal di Indonesia jalah: Pe- 

rubahan pada Kapal »Kartika” 
dan ,,Dewakembar” 
dikerdjakan di Surabaja, 68 

buah kapal2 ketjil jang diker- 
djakan di Surabaja, Djakarta 
'Djuana dan Tegal Selain" itu 
Djawatan Pela'aran djuga me- 

mesan sedjumlah kapal2 lain 
"untuk djawatan2 iain, jalah:'1 
kapal dari 38 meter untuk La- 
boratorium Pemeriksaan dila- 
ut, 1 kapal dari 38 meter 'un- 
tuk Djawatan Imigrasi, 3 ka- 
pal dari 26 meter untuk Dia- 
watin Imigrasi 2 kapal dari 
55 meter dan 5 buah mono- 
class coasters. Semuanja dipe- 
san di Nederiand, sedang pe- 
sanan di Indonesia meliputi Se- 
djumlah 44 kapal ketjil antara 
lain untux Penerbangan Sipil, 

Kehutanan, ' Djawatan Regie 

dan Tjandu dsb. 
Perusahaan Pelajaran 

. Nasional makin 
berkembang. 

Oleh Prawoto Purwodo lebih Ian- 
djut “dinjatakan, bahwa perusahaan 
pelajaran nasional jang. menjeleng- 
garakan pelajaran pantai dan per- 
hubungan pelajaran interinsuler, kini 
makin lama makin berkembang. Di- 
antaranja disebut2 nama: Pelajaran 
Nasional Indonesia (Pelni), Djakar- 
ta-Lloyd, “Indonesian Navigation 
Company (Inaco), Perusahaan Pe- 
lajaran Kalimantan, Perusahaan Pe- 
lajaran, Sulawesi Selatan, N.M. 
Swan Liong dsb. 

Perhatian Pemuda2sterha- 
dap pelajaran sangat 

sedikit. 
Batin dinjatakan, bahwa kini 

perhatian pemuda? Indonesia. masih 
sangat .sedikit terhadap pelajaran. 
Hal.ini sangat mengetjewakan ka- 
rena Indonesia adalah Negara kepu- 

  

  lauan jang mempunjai lautan jang 
| demikian luasnja. Negara Indonesia 
seharusnja membunjai angkatan laut 

jang besar. Diharapkan agar per- 
|hatian pemuda? terhadap pelajaran 
makin besar adanja. sesuai - dengan 
kebutuhan Negara, Indonesia. 

PEMBUKA AN Resmi 
GTK 

Sepen pagi bertempat 
gedung Sekolah Pendidikan Ke 
inaSjarakatan, djalan Pendri- 

      

     
    
          

      
      
     
        

     

  

       

       
      

  

: edan gumenjaksikan pem bong 

        jan L 
3 AN peratu 

an barang? dan mendapat perh 

fi 
Pembikinan kapal2 jang di-, 

keduanja |. 
AG (kekuasaan memerintah “segera 

ieoan 

Gi: 

ung Priok pada tanggal 
iongkok Nasionalis) . ig 

angsa Tionghoa -a.l. Kian 
kalinja. Gambar: wakil 

ketua CHTH serta tamu2-- 
beras tsb. (Ipphos).     

Nk aung Ditaati 
. Oleh iPedagang2 Djakarta 
1» Harga Bara?g. Mulai: Normaal Kembali. 

pas MUMAN jang dis ertat “p peringatan keras oleh 
membeslah barang? dari peda- 

san barang2-nja berhubung 
mport mengenai barang2 

tata mempunjai pengaruh atas 
tian istimewa dari kala. 
san jarg sedjak beberapa 

proeven” dan penggeledahan 
gga saat ini belum mentja- 

Demikian djuga halnja den- 

gan barang kebntuhan hidup 

sehari2 — terutama sekali be- 

ras — setelah mengalami ,,ke- 
gontjangan” sehari sesudah ke 
luarnja peraturan baru itu, ki- 

Ni telah mend'adi normal kem- 

'bali, Umumnjc dikalangan da- 
gang mentaati dan menaruh 
"perhatian penuh atas pengu- 
muman jang disertai peringai- 
an keras oleh Djaksa Agung 

apalagi berbarengan den- 
: keluarnia pengumuman 
in pa ga keras Diaksa 
sung isb. pihak polisi “Dja- 
rta “sebagai salah satu “alat 

     

   
        
“bertindak melakukan pemerik- 

Gitempat2 pusat perda- 
gangan, Demikian keterangan 
jang (didapat ,,Antara” dari 'pi- 
hak 'kebolisian. 

Menurut keterangan pihak 
polisi, toko2 di Djakarta jang 
sampai sekarang sudah diperik 
sa atau digeledah gudang2nja, 
ialah toke2 jang mendjual ba- 
rang2 lux seperti radio, ken- 
daraan bermotor, frigidair ba- 
hang pakaian halus, dll. di Di. 

Baru, Pasar Senen dan Tanah 
Abang. Pemeriksaan toko? se- 
matjam ini akan terus dilaku- 
kan pada wak! u2 tertentu dise- 
lusuh kota Djakarta. Oleh pi- 
hak po'isi diakui, bahwx me- 
mang satu hari sesudah kelu- 
arnja peraturan baru tentang 
soal barang, telah terd: iadi se- 
matjam »kegontjangan” dipa- 
sar perdagangan. Menurut po- 
lisi, hal ini dj & adalah anta- 
Y3 lain disebab an oleh sikap 
pihak publik sendiri, jang ber 
lomba-lomba membeli atau 
memborong barang2 lux dari 
toko2 pendiual barang? itu. 

Frigidair dan lipstick 

laris. 
Matjam barang jang banjak 

dibeli orang sesudah keluarnja 
peraturan baru pemerintah tsb 
antara lain ialah radio, frigi- 
dair, bedak? luar negeri, Wa, 
bibir dsbnie, 

Dalam pada itu bidan 
ngawasan oleh, polisi terus 

n, dan dari pihak an 
lajak ramai. diharapkan bantu- 
an untuk melaporkan pada po- 
lisi apabila mengetahui adanja 
dilakukan penimbunan oleh pi- 
hak pedagang2. Demikian pi- 
hak kepolisian. 

  

Snigi, Kidrdiiia Pengadja- 
ran Djawa Tengah dan bebera 
pa orang lainnja menjatakan 
kegembiraannja dengan adanja 
sekolah ini, 

Sebagai kepala sementara   kan telah dilangsungkan upa- 
| 2 pembukaan resmi S(eko- ' 
lah) Guru) Taman) ' 
K(anak2), jang dihadiri 
oleh selain para “ibu dan 
anak2 murid Sekolah tsb, dju- | 
ga oleh Wali Kota Bupati dan | 
beberapa orang wakil kantor | 

hegeri dikota ini. Sekalian dgn 
pembukaan resmi SGTK ini 
djuga dirajakan peringatan 1 
tahun berdirinja SPK, 

Ibu Milong selaku ketua pe- 
njelenggara pembukaan se 
lah tsb membentangkan mak- 
sud dan tudjuannja, sedang- | t 
kan Ibu Budiono selaku ketua 
Sekolah Keland'utan van De- 
venter menjatakan kegembira- 

SGTK ini adalah nona Soekar- 
tini jg disamping ini mendjadi 
kepalx sementara SPK Sema- 
rang. Selandjutnja diterang- 
kan, bahwa dalam waktu sing- 
kat oleh Stichting van Deven- 
ter dan Kartini fonds akan di 
kirimkan ke Negeri Belanda 3 
orang jaitw N'onja Kusuma 
Adinegara, nona, Dahlia Roes- 

lan dan nona Mariam Djajadi- 
ningrat, untuk ' meluaskan pe- | 
ngetahuannja, jaitt njonia Ku 
suma Adinegara dan nong Dah 
lia Roeslan untuk selama dua 
tahum mendapatkan aete voor 
kinderopvoeding dan ontwikke- 
ling dan nong: Mariam Djajc- 
diningrat untuk selama 4 ta     annja dengan dibuka SGTK (hun mengikuti 'peladjaran maat: 

ini, Berturut-turut - Wali Kota ' schappelijke arbeid, 

“komunis 

|| minta kete: 

   Tin jau Serawak 
erintah Indonesia “Akan "Kirimkan 

Utah Untuk Menjelidiki Keadaan 
EMERIN 
djau ke 
gangguan keawanan ja" 

Pas 
dap soal 

dari djurubit, 9 
terangan. .Ajuri 

  

1in2 

disana. Demikian keterangan jang didapat 
, ha tape Agung di 
t penind djauan, d lakukan untuk me- 

Aa jang bersangkutan dan 

Pak INDONESIA akan mengirimkan penin- 
erawak utk. mengadakan penindjauan terha. 

g ditimbulkan oleh aktiviteit 
Antara” 

jukarta, Menurut ke- 

supaja Peualsata Tn in "elinajaai bulat dengan penglihatan 
dan penJengaran jang “ana oleh penindjan itu. 

  

f 

Tanggal 
20 Ag. 

Hatta Naik Hadji seba." 
gai Ora ng Resmi | 

Pp 7ME BINTAH. menjetu- 

  

ermintaan Wakil 
Fresid n "Me ammad Hatta un 

tuk naik hadj: pala tg, 20 Agus 

tus ini. Sekalipun kepergian 

Wakil presiden itu atas kehen- 

daknja sendiri akan dilakukan ' 

setjara perseorangan dgn bea- 
ja sendiri, tetapi pemerintah 

berpendapat, bahwa pribadi Mo 

hammrad Hatta sukar dipisah- 
kan sama sekali dgn, keduduk.- 
annja sebagai Wakil Presiden. 
Berhubung dgn. itu maka pe- 
merintah menurdjuk beberapa 
pegawai ig. hertugas sebagai pe 
ngiring jg. resmi Wakil Presi- 
den dalam perdjalanannja tsb. 

Mengingat segala sesuatu 

tersebut diatas maka menurut 

pendapat pemerintah Wakil | 

Presiden dianggap perly mela- 
kukan beberapa kundjungan jg 
bersifat resmi di Saudi Arabia 
Yang bersangkutan dengan 

kundjungannja dinegeri itu. 

Achirnja pemerintah menegas- 

kan bahwa perd'alanan Wakil 
Presiden Mohammad Hatta ke- 
luar negeri itu tidak mempu- 

njai sifat volitis sedikitpun. 
Demikian diumumkan oleh Se- 
kretariat Dewan Menteri, 

Perdjalanan wk. pre- 
siden ke tanah sutji. 

Selain itu djuga kan turut 
serta sekretarisnja T. Wangsa 
widja'a, Mr. Djailin Tamin da 
gi Kementerian Luar Negerg 
dan Farid Ma'ruf dari Kemente 
rian Agama. Dari Djakarta Wa 
kil Presiden akan menumpang 
pesawat KLM sampai Mesir 
dan seterusnja mungkin seka | 

li dengan pesawat dari “Mesir 
airline” ketanah sufji. 

Andika Bha- 
" jangkari 
Lagu Jang Menang Da: 

Nusantara, Modjopahit Pasar | lam Sajembara Lagu : 
Angkatan Perang 

surat 
Da Paritia Lagu Angkatan 
Perang tertanggal 17 Agustus 
1952, dinjatakan bahwa dianta- 
ra 69 kiriman tjiptaar?2 lagu 
Angkatan Perang tjorak A (jg 
akan diperdengarkan pada saat 
Saat penting dan akan didengar 
kan dgn chidmat serta peng- 
hormatan tinggi-) dan 95 lagu 
Angkatan Perang tjorak B 
(mars angkatan perang jg akan 
diperdengarkan pada saai?2 jg 
bersifat! gembira akan tetapi ti 
dak memperoleh kehormatan 
sebagai lagu tjorak A), untuk 
lagu tjorak A jg berkepala ,,Amn 
dika Bihajangkari” tjiptaan sdr. 
Amir Pasaribu (nama samaran 
Abdulkadir Prawirohardjo) da 
Ti Djakarta sebagai jg terbaik. 

“Sedangkan lagu untuk tjo-. 
rek B, tjiptaan sersan major ' 
ng anggota staf P.I.C.T. 

sub. Terr. V/III Kediri jang 
berkepala, sAngkatan 

1 Hadiah2 
Pe-' 
se- 

   

tjinta lagu tjorak A dan Rp.: 
2000.— untuk lagu tjorak B/ 
akan diterimakan kepada para 
pemenang tadi pad, hari Ang- 
kaitan Perang, tanggal 5 Ok 
tober jang akan datang. 

HONG Born HWEE. 

Rapat anggauta Hong Boen 
Hwee Semarang tg 16 jl. meres 
mikan berdirin'a perkumpulan 
tsb dengan susunan pengairan 
sbb: penasehat Thio Kie 
ketua Be Sioe Hwie wk. ketua, 
Tio Jan Kong, pembantu ke- 
pala Go Boen Liang penulis 
Kwee Joe Liep dan Tjan Tjing 
Kie, bendahara Khp Hoo Tong 
dan 8 orang pembantu. Kantor 
Sementara bertempat di. Djaga : 

lan-Malang 392. 

AWAS PENIPUAN, 

“Beberapa hari jl telay terdja 
di penipuan pada salah satu Pa 
Huh Tionghoa, oleh seorang | 
perempuan jang memakai na- 

ma Rumah Sakit Tiong Hoa I 
Wan, meminta uang guna ke- | 
pentingan sendiri. Maka itu di- 
harap chalajak sukalah hati2   thd penipuan2 sematjam itu jg 
mungkin terdjadi, 

“apabila sudah 2 
| diterima mengenai peristiwa itu. 

Apgkah kekatjauan didaerah, ! 
| dekan Inggris itu dapat di 
| pastikan mempunjai sangkut 
|paut dan ditimbulkan oleh ka- 
Fa komunis jang berasal dari 

| daerah Indonesia, djurubitjara 
(tsb menerangkan bahwa hal 

itu belum dapat ditentukan dan 
|tidak dapat. memberikan ketera 
ngan' sebelum diterima” lapu- 
ran. Kepastian 

nesia memegang peranan da- 

Tam keributan2 itu. — seperti jg 

| dituduhkan oleh. pihak Ingge- 
ris —.itu baru bisa diperoleh 

ada lapuran2 ig. 

Tentang tawanan2 
bangsa Belanak. 

Mengenai soal tawanan2 hb 
sa Belanda di Inconesia ja 
tawan mempunjai sangkut-pa- 

ut dengan peristiwa Westerling 
dimana oleh pihak Beland, an 
tara lain diantjam untuk me- 
madyukan Scal ini kepada PBB, 

djaru bitjara Kedjaksaan 
Agung isb. menerangkan tidak 
tahu bagairana maksu' jg se- 
benarnja dari tir'akan itu. Pe- 
merintah Indonesia menahan 
seprang bukan asal sadja hen- 
dak menahan, dan mengenai 

perkara tawanan2 Belanda itu 
pemerintah Indonesia mempu- 
njai tjukup bukti berdasarkan 
petundjuk? 'ang diperoleh da | 
ri insiansi2 iang bertanggung 
djawab itu terhadap mereka jg 
sekarang ditahan. Demikian 
d'urubitjra Kedjaksaan Agung, 
(Antara). 

se 

  

17.099 MURID P.B.H. Di 
LOMBOK. 

Dari Djawatan Pendidikan | 
Masjarakat Daerah Lombok di- 
peroleh keterangan, 
usaha dalam lapangan pemba- 
rantasan buta-huruf sekalipun 
belum mentjapai hasil sebegai 
jang diharapkan, dapat dikata 
kan telah mentjapai ban'ak ke- 
madjuan kalau dibanding dng 

keadaan. sebelum usaha ditem 
patkan Gibawah pengawasan 
djawatan tersebut. Kini diselu- 

ruh Lombcok 
buah. kursus PBH dengan Ik. 
17.090 pengikut. 

Ka 
652 MITJAR DOLLAR UNTUK 
PERLENGKAPAN PERANG. 

Pesanan kementerian perta- 

hanan Amerika Serikat 
bahan2 dan perlengkapan 'pe- 
rang selama tahun jang bera- 

chir pada tanggal 30 Djwi '52 

sama sekali berdjumlah 62 mil- 

(jar dollar, demikian hari Senin 

diumumkan di Wash ington, 

  

SIARAN RRI SEMARANG, 
Kemis, 21 Agustus diam 12.05 

Klenengan dahar siang. 12.390 Untuk 

kaum Ibu oenh nj. Suharto. 17.10 

Dorncengan kanak2. 18 00 Pengadijian 

dan adzan. 1815 Hidangan petang. 
1845 Aneka lagu2 Barat (ph). 19.15 

Siaran Penerangan djawatan Kehewa 

nan Insp. Djawa “Tengah. 19.30 Pia. 

no Solo permainan! Sx Lestari. 2030 

Mimbar: Isam. 21.15 Sandiwara ra 

dio keluarga. Saraswathy. 22.15 Lang 

gam Indonesia paru. 

'Aneka DjawaTen 

apakah benar- : 
: benar kaum komunis dari Indo 

   

bahwa ' 

sudah ada 421 | 

untuk | 

  

SI GRUNDEL : 
aksi nguber - “uber 

lalat dan tjoro pada tg. 
17 Agustus kok malah 
bikin saja gatelen sen- 
aa 

    
  had kn 

   
  

Perletakan batu peri 
tama siadion Pon Ii | 

Medar, 

Tg. 17 Agustus di Medan Take, 

meletakkam batu pertama dari ia 

on PON .III. Ontwerp “dibikin ole! 
ir. Liem Bwan Tjie, pernbuat rentja- 
na stadion Ikada Djakarta. Luas ta- 
nah. untuk stadion PON III ialah 
1300 X 768 m. beaja pembikinan'Ik. 
5 djuta rupiah dan akan mesti sudah 
selesai pada pertengahan tahun 1953, 
lengkap dengan lapangan sepakbola 
sintelbaan dll. serta tribune jg dapat 
memuat 30.000 penonton. Dari Kem. 
|PPSK baru diterima Rp. 750.000, ke 
Ikurangannja akan ditutup dengan 
(berbagai usaha, antaranja mengada- 
ka pasar malam dan menaikkan har 
ga kartjis bioskop. 

  
Kompetisi Pelti. 

Minggu tgl. 24 jad, hanja ada 
satu pertandingan untuk kom- 
petisi tennis Pelti Semarang ja 
itu antara PTI 2 dan PTKBS 1. 

  

100 Pedagang 
Djepang 

| Akan Mengundju-3 
ngi Indonesia ...,, 

10 PEDAGANG Djepang pa 
da tg. 13 Septeraber jang 

akar datang akan menindjan 
negara? Asia Tenggara dengan 
maksud mengadakan kerdja sa- 
ma dgn pedagan22 Tionghoa, 
demikian diberitahukan oleh ha 
rian ,,Nihon Keiza?” hari Senen. 
Perdjalanan itu diselenggarakan 
oleja perhimpunan dagang Dje- 
|pang—Tiongkok dan disokong 
joleh pedagang Tionghoa di 
Hongkong, bernara Hu Wen 
Fu, Shozo Murata, bekas dija 
besar Djepang di Philipina se 
waktu Philipina diduduki Dje- 
pang, adalah presiden darj per- 
himpunan tsb tadi. 

Rombongan pedagang Dje- 

ang itu akan mengundjungi 
Hongkong, Singapura. Digwa 

dan Sulawesi Mereka akan 

adakan rundingan dengan 'pe- 

Gagang2 Tionghoa di Hong- 
kong Dj'karta, Su'abaja dan 
tempat2 lainnja sambil menga 
dakan pameran barang? Dje- 

pang, Merurut harian Diepang 
tadi, perdjalanan 100 peda- 
gang Djepang ity adalah hasil 
nja rundingan jang baru2 ini 
diadakan antara verdana men 

teri Yoshida dengan. dienderal 
Chang Chun. bekas perdana 
menteri Tiongkok: Nasionalis, 
jang kini sedang mengundjungi 

Djepang: (Antara UP)" 

sah 

    

  

  

JOGJA. 
Pintu air kulonprogo 

dibuka. 
Kemarin 'dulu tanggal | 17 Agus- 

tus telah dibuka dengan resmi pintu 
selokan sungai Progo jang 'akan 
mengairi 6000 ha sawah didaerah 

Kabupaten Kulonprogo. Penggunti- 

ngan-pita dilakukan oleh Dr. Sahir 

selaku wakil kepala daerah. De-   
ngan dibukanja pintu selokan ter-   sebut berarti bahwa ' pembikinan 

bangunan jang terpenting dim  pro- 

Jek ini telah dapat diselesaikan: 

pandjang selokan jang telah selesai 

digali ada.1 km dan mulai kemarin 

sebanjak 30 ha tanah kering didae 

rah tersebut telah mendapat air. 

Seperti diketahui rentjana pembiki- 

nan selokan tersebut “akan mema- 

kan beaja 10 djuta rupiah, sedang 

pandjang selokan kira2 70 km. Me- 

nurut keterangan pihak penjelengya- 

ra, pekerdjaan tersebut akan dite- 

ruskan dengan 'alat2 modern jang 

telah didjandjikan oleh pihak peme- 

rintah pusat dan instansi2 lainnja. 

415 orang hukuman 
dapat pengampunan. 

Bertepatan dengan ulang ta 

hun kemerdekaan, 415 orang 

hukuman dipendjara Wirogu- 

nan Jog'a & mendapat  pengam- 

punan dan pengurangan huku 
man. 96 Orang dibebaskan ha 
ri itu. 3 

SALATIGA. | 
(A Pendirian Gedung   

3 era Aa CE PT ON da 

Waktu diadakan resepsi di 
rumah walikota Salatiga berke 
naan dengan nerajaan 17 Agus 
tus oleh penduduk te'ah di ke- 
Inarkan suatu "Pernjataan Ber 

sama” mengenai Gedun. 
sional jg isinia Gedung Na 
kut: Sedar, bahwa demi kepen 
tingan LN Gi kalangan 
masjarakat Salati & 1 - 
kali didirikan seba Maak 
Nasional jg lajak, terutama se 
bagai balai-pertemtan ' umum 
dan tempat pen'elenggaraan ra 
pat2 dis. Jakin bahwa tjita2 ini pasii dapat dileksanakan, 
asal usaha ini Gidukung dan di 
miliki oleh seluruh lapisan ma 
Sjarakat Salatiga, 

Maka dinjctakan: 1, Setudju mendirikan ' Gedung Nasional 
di kota Salati a atas d 
ngertian tsb 1 aan P3 : diatas: 2. Gedun 
Nasional ini Supai, Ssi 
dasar badan-hukum dan dipim- pin setjara demokratis meli- puti seluruh lapisan masjara- kat Salatiga, 3Bahw, di bu- buhkan tanda tangan pada “pernjataan-bersama” ini ber- 
dasarkan bengertian dan kese- 
daan sepenuhnja. 

anaa tangan “ig diku I- 
kan pada saat itu ad, 136 dlm 
mang terdapat 80 wakil9 orga- nisasi/instansi gan partai2 di 
tempat, Sebagai pokok permu- 
laan pada malam itu oleh pani 
tya diadakan pendjualan “Bu- 
ngg 17 Agustus”, sedang ba- 
han2 makanan ig mendapat ha 
diah da'am pameran dilelang 
dan  pendapatannjax utk fonds 
Gedung Nasiona1 djuga. Selan 
djutnja 1044 dari seluruh be- 
groting keramaian akan di sum 
hangkan kepada pendirian Ge- 
dung Nasional,   

nur Sumatra Utara, AJ Hakim telah 

  

    

 



  

    

   

    
    

RRT Makin Perluas' Bantwannja 
Kepada Viatminh ? 

| (Oleh: Ting Wei Tung — Kor respor: 

YURUT SUMBER militer Tiongk 
Y Doh npel penasehat militer £ 

Lala Bermula missi itu hanja, terdiri Abanlah an 
Aan pradijurit, tetapi kini meningkat djadi 1 : Miast militer Tab, pertama diben t | 
ji, dibawah pin Sha 
Sipandan . pal 

utara Indo China. 
el 

R 
hina, telah diperbesar RT.j 

   Int adpeeWan N Oa gaer th e 

hg Lerpengaru h dim, per kerin    Talyuan, satu kota 

Seland'ut 
kok Nasio:      

den I stimewa ) 

Kok Nasionalis di Tai- 
- jg. membantu Ho 

pesat: 

k OPsir 
0 orang lebih, 

. 

orang kedua jang 
ntahan RRT Mas 
strategis disebelah 

Nja, sumber “Tiong- 
'asionalis fadi menguia- kan, bahwa Sumbangan terpen asa Seng! | ag Dat Media ting dari missi tsh itu kepad. 

ea 
naa Eu Lari MISS tsb itu kepada | kareng dipersalahkan 

Di Indo 2G ina TE militer Vietminh jax- p 
oleh Sekutu sbg. Pen jahat Pe 

. : h 

  

   

   
   

  

   

    

        

   

    

    

  

   

   
   

  

iri. | sendiataan kembali 

     

  

   

2 Das PA 1 5 5 aa : Perantjis Dju ad. ti Peran 
keuangan jang menjadi konse , ini - ngumumkan, bahwa kerugian? Juga kepada tiap2 ja 2 : "1 Untuk masa sekarang ini, ka ! Su in ai .. 2 ihak Perantjis dlm, bagian per| pasukan Vietminp pun terda. 

: Din | Poni. Denata Pan zena, “kesan Yang huruk jang” Capii Merupakan Pulau Ta. Pn anna bat pemanen Dn Haa & 4 Nek Al pa | « a “ c , adal ” 0 1 . i : g an ENEN Atpa. NN Uh ha # : 6.31 h $ s l Nina on : 2 | panjal 0 Kana vena an “2 apakah Undang? Ne diantara bekas korban2 kega- ' . masja J ang Menarik mn Ye Sina dai 561 pura Maen at ani Ada 
toyama 'ang ingin memperbe- pang jang sekarang (jang nasan perang Djepang. u! (Oleh: Kore den keliling ki : ig. menjerahkan diri nc : 

kn: 1 nata Na ae : j ii 13 responden keliling kita). orang jg. menjerahkan diri. Wu Yuen Check, seorang djen- 
mma pengaruhnja, sesu-| telah diubah semendjak Dje- | 3 Sikap Partei Komunis Tusi pond ang ) : g aj Dj mendapat kedau- 

latannj tag 3 $ 2 » tis 

    

    
   
    

   
   
   

    

    

   
      

      
   

0 Ngroner i bahasa2 Scan 5 sit Ihnto bea Yen Da : pandjang tapal batas Kwangsi : £ 
terlarang dan tertjela buat di- njatakam keberatan dlm. prin- Can ba. asa? dinavia innja djuga. Anehnja, bahasa Ita | dtut telah menghantjurkan le- Ng ma mbck Tarsan dari dukuh idak | Pakai dim. menjelesaikan' ke- sip mengenai Soal persendiata. | 1 sendiri tidak terdengar. banjak dipakai, Sebabnja falah, bahu) pih dari 500 buah oto2 peng. | — Jodo China pun RRT telah Wa anpok Tarsan GAM” @ baji Aa Nak sulitan2 internasional,” apakah an kembali. Partai itu keras! N Pe Se Werlaapan Mimusim panas, melebihi pada wakta angkut dan berlapis badja dar Menang pasukan2njg, ig tak normal. Baji tadi berke- Pan an an hanja | harus dirobah lagi? ' P7 mengandjurkan Len | Panen Pa ja Ba Haa yan TN Ti Menembak Garip 20 buah pe | Jan int st Bai aa roko Pala (ts, “berbubuh dua hanja 

peng , 3 3 hi: apa jang dinamakannja &, jang biasanja memesan pada ho-| P 215 1gan” setjara tak langsung k i bacia 1 nga 
an bersidang lagi sekali, jai- Persendjataan kembali Ti en sanga Ne tel2 klas I serta tempat2 tamagja lainnja dikota, telah berpin- | sawat terbang, Na ang - 22 Hera a (4 Eh Nk aa n, Lea “ad tu sidangnja jang ke 26, jang setiara diam2. 5, AiaPak itu telah dinifaimici baka sebagian - ibur di-tepi? pantai jg. terasing | Tut  N KAI Menurut taksiran jg terachir hr jg sai ada punuknja, ber- 

ditetapkan akan terdjadi pada| partai Liberal dibawah pim- semendjak 7 tahun jl. diwaktu : NN Li bagi kai lantj ii dari pihak Tiongkok Nasiona- Ekor jg pandjangnja Ic 10 cm. 
tgl. 26 Agustus. Sesudah itu pinan Yoshida ingin supaja Dje nana menjebut ,,persendjataan Lusimg panen Kite dont | BARANG2 HIASAN RATU 
parlemen dibubarkan. Oleh ka- 
rena itu, baik penjokong2 Ha- 
toyama maupun golongan? po- 
litik lainnja, kini sibuk bikin 
persiapan buat menghadapi pe 
milihan umum jad, dan buat 

    

  

kn ena . 5 Hal jg demi-j istjaja| tahun-tahun lamanix me'aku- |na bangsa Itali jang berada da- | Amerika. Giantaranja diadem | Vien, dan disokong oleh pasu- Wangis: keadaan perut keatas Pa Pa vedigna nan Kian itu dapat dilaksanakan de- an Na Nana kan “perang dingin” terhadap (lam keadaan miskin tidak akan (sematjam mahkota) Ratu Na- | X2n2 pillan dari 5 kesatuan Yormaal. Hingga kabar S8 U ap. Kat AP “agan tiada Jeena Den menduduki Lewu djabatan | “penjerang” kaum pelantjong Bercanaan Dea Jaa gako, permaisuri Kaisar Hiro- | tentera jg terkenai sebagai ke a aah ea aa sakit 
: Ta 2 - Dasar. Sebalikn 

SN ED : 1, u jaan: 'asi | Sat t , ' ' gaga Mi 

Diantara partai2 politik Dje Ba ee naa Ma. aa alas tempat? tamasja Ketek Kerana jane Demand dita Pt jang aa dengan 5 bu- | satuan Pentera ke 13 14 16, 18 gaun Tebar batak ia 
pang adalah Partai Sosialis sa- | Voyama ber an Dn -5 ' | Tetapi Partai Komunis Djeparg | Beberapa puluh tahun j lam- tidak diadakan pertundjukan ah intan : 2 aa 19, 18 seluruhnja dibawah saan lebih landjut baji tsb. 
JIap kiri (jang dibulan Oktuter| Per . - Lena 'itu mengadakan perbedaan jang ha| payu Capri misalnja, boleh difopera diudara terbuka untuk 2 #7 pimpinan djenderal Chen Keng, Iban dik rinikam. Ko? memobi DA 
tahun jl. telah memisahkan di-|diam2 harus dise ena lus diantara apa jang dinamakan katx tidak dikenal sedikit dju- Imenarik kain pelantjong Per- Indonesia & Ba Gn DINAR,.. JB. MErANg- Ter Sugahaj 
ri dari sajap kanan : ai tsb. bersamaan dgn merobah bunji Pasukan Militer Imperialis” dan oleh orang asin e- Ibaikan2 jang telah diadakan da kap vula djabatar, urahaja. 

: sajap ka partai ts F Za ang g. Akan te-' jang u dj a kini sudah menetapkan sembo- 
jan2 pemilihan dan telah me- 
nentukan pula 86 orang tjalon- 
nja buat parlemen iang baru. 

    

  

     i|rena permusuhan jang bersifat 
'Iperseorangan. “Tetapi karena 
|bahaja perpetjahan jang me- 
ngantjam dari djurusan go- 
longan-Hatoyama itu, maka di- 

   rang) begitu pula presiden par 
tai itu jang dulu, Hitoshi As- 
hida, keduanja . menjetudjui 
persendjataan kembali, da- 

  

dan soal Laut Djepang, sedikitnja tidak 

pang takluk dalam perang jl.),!, aah 
jang melarang Diego "1 Fa | L# Djepang. 
punjai angkatan2 perang, dan! Anehnya program , pemilihan 
menjatakan pula ,,peperan- Partai Komunis Djepang se- 
gan” sebagai ,.tindakyn jang mendjak tahun 1946 tidak me- 

pang diam? dapat mempersen- kembali” adalah satu perkara 
djatai diri kembali, dgn mem- sabos (terlarang) buat di Dje- 
bentuk pasukan? jg dikatakan pang dan buat seorang Ppoliti 
sebagai ,,pasukan? polisi fjada- cus Djepang jang berani menga 
ngan,” atau sebagai ,.pasukan2 takan demikian dimasa peme- 
peronda pantai”. 

    
nja UUD Djepang itu. Hal js 
belakangan ini katarja Marus erinjis Wallsireet” disatu pihak, 
dilakukan utk mengudji rakjat 5. pasukan 'Demokrasi  Pembe 
Djepang sendiri, apakah mere- j.an Rakiat” dilain. pihak. Partai 

Pekakas. Militer Reaksioner dari Im 

   Selasa pagi kemaren telah tiba” di Djakarta komisaris 
Inggris untuk Asia Timur, tn. Malcolm MacDonald. Menur 

   

    
   

  

     

Tinggi 

| Meluas Melibat 'Seluru: | perkoko 

Negeri: Komunike RRT 

ANTOR herita RRT hari | P3Sukan2 Ho Chi Minh itu te-   
      
| 
h Gexua dan Venice, kita den 

ris, tapi bahasa? Perantjis, 

Umumnja bangsa Itali, djika 
mereka mampu, sangat gemar 
bertamasjah ketempat2 dingin: 
Garah merek, mendapat keun- 
tungan dari hawa dingin 
dan mereka Sulah sed'xk ber- 

| 

tapi kemudian Coun: Galeazzo' 
Ciano mulai membangun pu- 
lay itu dan melagakkannj, ke- 
pada sahabatnjz Hermann Goe 

IDJALAN2 RAJA, restoran? 
sempat? dangsa dikota Roma, 

musim ini Jang paling banjak 

   
      

    
      

  

    

  

    

    

Tourisme Di Itali 

Florence, 
1 Segala matjam bahasa 

pada musim2 panas, Kita dapat 
menjimpulkan. bahwa orang2 
asing jang datang berkundjung 
ke Ita:i dalam beberapa hal tu- 
rut membantu “memetjahkan 
Soal kesosialan Itali, oleh kare- 

lam pertundjukan ppera diuda- 
ra terbuka dikota Roma jang 
menakdjubkan itu telah men- 

  

#tjap2i suatu tingkat baru da- 

jang sudah terkenal, serta 
Milan, Turin, 

da 
terdengar ialah bahasa Ingge 
lan, Spanjol serta Portugal lain 

tor-berita tsb, selandjutnja me 

Selain itu pasukan? Viet-| deral Vietminh, 
minh telah berhasil merampas 
4.420 putjuk,senapan dan 1.127 
buah senapan? mesin. Pasukan 
pasukan Vietminh lebih  lan- 

tasan Indo-China. 
Dikatakan pula, bahwa, di se   

lis, maka 'diumlah kekuatan 
DJEPANG HILANG. tentera RRT di dograh perba- 

Sedjumlah barang? ewas in- 
| tan dan platina kepunjaan ke- 
luarga Kaisar Djepang telah hi 
lang, ketika perang dan permu 
jaan zaman pendudukan oleh 

150 dan 200 ribu djiwa, terdiri 
lari pasukan2 kelas dua di ba 
yah pimpinan djenderal Chun 

  

. n sebagai tac- 
tise-komandan Oberasi RRT di 
daerah perbatasan Indo China. 

Sengadja tak mau ter. 

c Kominisme 
Sekitar Laporan Dr. W. 

aa djasanja dlm mem- 
'KOKOh paSukan2 militer Ho 

Ohi Minh jg dulunja kurang 
semputna . organisasinia. Kini 

perlawanan terhadap tentara 

Tentara RRT diperba- 

  

   

  

   
         

    

    

   
Dimuka gedung - bersedjarah 

  

ialah bahwa bekas men'eri r, tn uf ren- Ni lah men it £ Nana Pegangsaan tim: Djakarta, 
duga bahwa Yoshida akan ter- na lalah bahwa bekas Manten tjana ia akan tinggal beberapa lama di Indonesia, Kedutaan Inggris Sa. Sabtu mengumumkan, ri minjana tingkat efficien Dang akut dapa Met 1 Nasio- 

i An gn. “LN, Shigemetsu itu tak suka NE Ya i ban peperangan gerilja dil CY J8 Gjauh-lebih baik. Di Tai- Ne : 5 
t paksa mentjari kawan dika- : Bata di Djakarta mengatakan bahwa kundjungan MacDonald itu ber- Pee an Pn bah! yuan “it : : nal, pada hari Minggu 17 
! langan Partai Progresif tadi. | Menjebut ,persendiataan kem-|| 'sifar ,resmi" tetapi .informil". Gambar: MacDonald diantar an || Indo Tjina sedang bertambah| yuan it, Kendor telat dibeli | paus Tpi da dn 
£ : Tni an 2 bali” itu dengam kata itu duta Inggris Kermode, Ag luas kearah suatu peperangan tuk satu “komando bersama”, kan upatjara perletakan bus 
t Soal2 terpenting jang diduga ' jang sesunggunja. Pun ia tidah s3 1 dita, "mana selurah megeri teb.I jg tugasnj, adalah buat mem, nga, dilakukan “oleh DES akan mempengaruhi djalannja renjukai dihidupkannja kem terlibat. Sambil mengulangi isi berikan pimpinan. teratur pasu dan wakil " presiden. Gambar! 

pemilihan umum jad. itu didu- bali sebutan Angkatan Perang |. kominike jg. dikeluarkan oleh) 5» na. BEA Daratan ahmmngarano ga akan berkisar atas soal per Darat dan Angkatan Perang F. »tentara rakjat Vietminh? kan Bs Ih jg melakukan residen: Sukarno s g 
letakkan bunga. 
  

   

1 ABI Ketjamallan 
HI sem, Bodjonegoro kita : 

terima kabar bahwa pada tg. 15   
Menurut keterangan dari dok- 

| ter karesidenan Bodjonegoro, 
tasan 'itu berdjumlah diantara baji itu berdjantung satu, se- 

Cangkan stard badan kedua ba- 
ji mulai Gari perut berdampi- 

g ngan. Kedua-duanja' dapat me- 

EBUAH iklan kefjil jang 
HD dimuat dalam harian ,,/T 

Ines” di London hari Senen me 

   
      

    
    

          
      
     
    
   

     

    

   

Agusius jl. pada Gjam Il ma- 
lam, storang penduduk berna- 

Nngatakan sebagai berikut: Dis 

        

      

  
u Sik 3 Ke Ijat PN EA Opa te ri ta | Eng butuhkan dengan sangat se-! 

. Pr 2 Senja In. an menghend . i . menentan ersendja - - 1 usSim anas ' 5 NSE. : 7 7 dana 2 T 2 3 “5 
jap kiri dari Partai Socialis | KA an Yang mengadakan Pe- :Xan Tembali bagi Diepaig, karma | ring. Bintang? jg tidak Yomer Men aaus terbuka di Roma, Na | Bells Setelah Kundjungi | libat dlm pertempuran. | orang aa ku menolok baik perdjandjian | repatan UUD itu diperlukan berdiser pertimbangan, bahwa alat? | lang dari golongan pemimpin? 'pel:Taman Boboli -di Florense |, Timar-Djauh In Keprndanat Kelangan! Gen) Genk Un aa ana enerkjandiian  bersetndjuan 2/3 Suara majori- milter Djepang tu dihari “kemudian | Pascise Itali mengikuh disdjak Ian Kel Ba drone militer Pe Kiongkok — Nasionalis! Seekor, burung | kakatys Jang Keamanan Bersama diantara 2 » harus berkerdja-sama dengan pasu 

Amerika dan Djepang  Seba- kan-pasukan Amerika, tambahan pu 
| Count Ciano ini, dan tak lama 
kemudian Capri telah mendja- 

jnal ci Venice-semuanja ini ser 
ta hiburan2 jang lebih ketjil 

  

   

  

ita RRT dengan se ENGARUH kemunis su- 5 sUH 3 dak mau turut terji dah sangat tersebar dise 
ngadja ti- 

bat setjara 
Pp 

| pintar” Kabarnja burung tsb, 
| berasal dari Brazilia, 
  

  

   

                

   

  

      
       

    

liknja sajap kanan dari partai Iban Foou ula disahkar dengan. Ja tidak ada kesempatan bagi pari pulau internasional, lainnja telah mendjelma dan | kolak? dj hampir semua nega- | langsung dan membuta tuli dlm | sionalis itu mengatakan " bhw tsb. hanja menentang perdjan- | ai, lan plebisciet (pemungatan tai tsb buat Mg na pen al, Tak berdjauhan letaknia ia- | Mutunja Giperbaiki setiap ta-|ra2 Pasifik Selatan, demikian | Pe mpuran di Indo China, te pita Dutoay Kerstet bagi djian jang Setu: Pen ana suara rakja?). Kn Has era Hamka “ag lah Ischia dan Positanoy ic Dah Naa ega menarik Ia Ba Ohoaby nan an tapi mana, na 3 MEMPET | an Asia Timur, ig mempunjai 
itu sadja. Pada tgl. 25-26 A- Kpn ea : menghadapi nasib seperti pulau“. Bus In An an Nk daan |sumakan  kedudukonnja jang | #ap i Peking, baru ini te 
gustus jad, saiap kanan dari Partai Soriakis kiri DEL NA Ditna TAG KA bapa dug, Tn ia 3 In hotel Itali jg Mandjutan pada markas besar | baik itu untuk sanken aa ea an ke 

, 3 e3 itu. Demikian satu gambaran jar Pri, dJjuga t K : menietu “berm inta sekutu di Tekip semasa D FE : lah mengirimkan orang2nja Ke Tiga ae Ansraona han inginkan perdamaian. sgak singkat mengenai berbagai pe |ran kaum pelontjong dari luar tapii Biber aa iondaka 2 pang berada #ibawah maa aa Na ta emak" Gk: | Ino China, untuk membentuk 
kongres dan menetapkan satu sa esa 2 NN itk di Djepang pada de | hegeri dan tukang? pembikin PERAN da jasa nolak ge Timnja Missi militer, RRT kepa ig dinamakan sebagai “Pa 
“Fear : Ei |. Sebagai Sebaliknja Partai Socialis  sajap ngaruh politk di Djeparg pa dadi Ne : aa . ang p : peraturan? baru dalam penjeli- san sekutu. Tahun jZ. lampau da Ho Chi Minh k haw) IP js cinamaKan Kepaaaa r 
TA aa Sa . | kiri menentangi keras persendjataan Wasa ini. Perkembangan? kedjadian perhiasan dari bermatjam ben- dikan tempat. Mereka tidak la Dr. Belis terus menerus melaku RRT p NN nitya Revolusi Pembebasan 

tjalon ketuanj, jang terkuat di kembali dalam bentuk apapun dju Si Djepang itu pada masa jt 2S Ida jg tak mahal harganja ber- .. jat: ai bahwa, hotel me kan perdjalanan dj Timur Dja- 2 lelah mendirikan be- Rakjat”, terdiri dari 5 orang 
sebut nama Jotato Kawakami, | vw, Golongan ini mengatakan, bah tjaja akan tjukup menarik hati. tindak sebagai penundjuk dja- 2 Mlataran DanWa 10 uh. Laporannja mengenai kea-| PeTapa Pusat latihan militer di 

  

reka telah penuh buat bulan 
depan atau buat tiga bulan jg 

'akan datang. Sekarang mere- 

opsir Russia, beberap, anggau 
ta Tionghoa, Burma dan Viet- 
minh. Pahitya itu berada di ba 

seorang sosialis-kristen. $ wa keperluan persendjataan kembali! Tatu “ ON 
itu mendjadi lenjap, sebegitu lekas i GUIRINO. AKAN KE 
Djepang mengadakan perdamaian, AUSTRALIA. a . 

Madjallah Mingguan ,,Free- 

cerah: Derbat dp China jait 
rikan didikan 

daan2 di Australia, New Zea- 
land, INDONESIA, Thai dan 
Birma telah diumumkan dalam 

lan bagi kaum pelanijong itu. 
asan dengan In- 
U untuk membe- ta 
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, "ma te n da 1 Militer dan poli- Kek 
“ Dalar ida itu partai Ko-ldengarn RRT dan Sovjet Russia. ! : Sa ka berkata. bahwa akan diusa 2lidueational Record” jg diter-| tik kepada kadep? ondel. Menanam Man tit 3 .D gan Dipake Ka “Telaaci Dizoo Dartai Sordalis sajap kanan dom” jg. terbit di Manila me-|' Tuan boleh mengatakan bah- hakan sedapatnja untuk men- Ie oleh dewan pengadjaran | ner kedu, pihak didaerah tsb dit daSiah buat” pekerdauk 
mun Ka Na buat ke-| menentang persendjataan kembali, te, ngabarkan bahwa presiden @ui-| wa darah bangsawan Itali telah dapatkan tempat dihotel jg di erika, Djuga Sumber Tiongkok Na K Ag Ea bu J Tatan «maha : Hen Kg tjalon  di-| tapi tidak begitu keras dalam tun rina oada bulan Desember nan lenjap, tapi tuan akan salah kehendaki atau dihotel lain ig Menurut laporan Dr, Eells “umpej ominform, PENA sg istrik. ” menurut! futannia mengadakan hubungan “dej tr akan berkundjung ke Austra besar Gjika tuan mergira bang- sama geradiainia Pan dia New Zealand paling sedikit di- .$ : L Se : : : 5 
tiap2 . kies-distrik, — menurut £ An : 5 | deradjatnja. gan dja : An 39 & 8 Rep 33 
aktiknia dimasa” jane lam-| “Gan Peking dan Moskow. lia. Legasi Philipina di Sidney sawan itu telah hilang dalam lan hegini mereka itu betul? pengaruhi oleh komunisme, Di- Ar B. 2 NE 1 taktiknja dimasa jang lam. 3 PTN Cikabarkan sudah. memberita arti. bahwa mereka telah me- nee : otel2 Ita Ta tarif penghidupan rakjat| !: . : si In - ig Pen udang tah meneteskan Partai Progresif pun ingin| hukan dgn resmi perihal kun- lepaskan tempat2 istirahetnja “engan an Semua hotel tinggi dan rakjatnja merasa pu-j '.. '. a@i Oa 
9 kursi parlemen bagi partai ndjataan kembali. | Wungan itu kepada pemerintah untuk musim panas itu oleh 1 Selam, musim panas ini, dan as dgn, keadaannja. J eng $ Naa tsb. dim. Pa na ta-| Sa P #3 - P »4 2 tg Aka. Australia. Tetapi kalangan ista karena ”pendudukan” kaum mempunjai daftar paling ting- ang Menghadiri Upaijara 1 Mei: Mung , 
him 1949. Tampaknja Partai| Presiden Partai Progresif Ma- 

| : . Komunis Djepang itu telah 
merobah siasatnja, jaitu 
siasat revolusioner. (menggu- 
makan agitasi Yengan kekeras- 
an seperti jang dilakukannja 
sedikit waktu setelah Djepang 

Sarij mend'alani hukuman pendjara 
moru Shigeme'su (jang telah ri komentar thd. berita tadi. 

    
na Malacanzn tak mau membe 

(UP). 
  

"AksiiMe nentang 
pelantjong luarnegeri atas Itali 
antara, pertengahan bulan Dju- 
ni hingga sampai pertengahan 
bulan September. Kaum bang- 
sawan Itali jang berdjumlah 
”600 crang” (mungkin lebih) 
itu memperlihatkan kesanggu- 

gi dari orang2 pelantjongan. | 
Dimana orang2 Itali menghada 
pi kegagalan beberapa impres- 
sarios mempergunakan perka.: 
taan “sangat men'edihkan” — 
ialah pada djabatan penghibur 

  
  

  

Di Birma sikaw' resmi peme- 
rintah terhadap komunisme ti- 
dak bersifat memusuhi, melain 
kan bersifat “kenetralan sedja 
Uh itu mungkin”, demikian la- 
peran Dr. Eells jans selandjut- 
n'a menjaiakan, bhw pemerin- 

kin Adalah Dubbelgangern| 
(INS Release — Copyright ) 

ADJALAH IN GGERIS Mi kan, bahwa Stalin AAA 

   

»Intelligence Digest?” mengata- menjterita penjakit parah jg“. 
, « $ Etos Laga menjebabkannja tidak d Aa : 

dikit 1 $ : 
pan luarbiasa dalam mentjari Mulai dari matahari tenbenam Tk , : : ya apat menghadiri upatjara waktu pera- 

mendapat kedaulatannja kem 3 tempat2 istirahat “baru jang Sampai kepad, fadjar menjing tah Australi, Gipelbagai dae- | Ja 2 Asi di oskow. Pemimpin Sovjet ini dihinggapi penjakit 
bali dari Sekutu) berpindah tak disangka2 orang lain, sing. Pendeknja scene Itali sa-| Yah ' menghadapi sedjumlah ian “senetarion (Kerusakan pipa? darah) jang enteng”, kepada siasat  parjemerter. 
Perobahan siasat itu telah 

  

|! Diskriminasi    | Beratus2 hotel telah didiri- ngat kekurangan penghidupan masa'ah2. SatuZnja jang berar | demikian   menurut keterangan Kenr etih de Courey. ketua si- 
Kg Kg dang pengar: : 

BT : 5 kan dilereng pegunungan Alpen diwaktu malam seperti jg kita | Hi ialah masalah Gi New South ajantung Sarang madjallah aIn teftigence Digest”, Penjakit 
tampak, semendjak sekretaris | saj: 3 al Di s luruh Af tika £ | dan hartawan2 dari Itali Utara alami di Paris. . Wales dimana pimpinan perseri rusnja, be Men ne Stalin itu, kata madjallah itu sete- partai itu, Kyuichi Tekuda, ic. | Jang Menggelora Dise «i|klah mulai memiliki apa jang Tapi ksum pelantjong pada|Katan guru2 “djelas bersema- | papkan KAA setengah-i ala aniklan rapa, sehingga menje- ma ANA Solatan Makin Hebat ane Pen amnapat istira- musim panas jg akam datang | H8 komunistis”” Pemerintah | mentiasa Gua tenEalrinvalid dan sogala pelerajasnnja “Ban 
bawah tanah” menjerukan su- Sialan V " 4 aa 5 | hat jang sebenarnja dimasa de- tidak lagi akan mengalami ke-| Palu diIndonesia de- wasi oleh para "doktor jang merawatnja, 
paja kaum Komunis Djepang| Djumlah Pengikut AksiBeratus2 Ditangkapi 13 peran an Gea kurangan ini. Desakan sema- | Mikian Dr. Eelis, dalam usaha | Intelligence Digest menjata- | mastikan bagaiman, Politbiro mempergutakan” “kesempatan. Polisi. : jang hukan bangsa Itali famua | kin bertambah keras dan pem- | Wa unttik mewudjudkon suatu kan bahwa photo2 jg diambil | akan dapat mendjalankon tu- 
dim. pemilihan umum jad. dng. 1 , MI jang telah letih bekerdja da- | besar2 Itali sudah memperli-| Pengadjaran guna memberan. | di Moskow pada hari perajaan | Sasnja hila Stalin meninggal 
sebaik-baiknja. , po DI PORT ELIZA BETH (Afrika Selatan a pat menghirup udara segar dan |hatkan “keinginan untu me- tas keadaon buta huruf dari perajaan 

    

hari Senen telah menangkap lagi 205 orang Afrika jang 
sehat, setelah bosan 

  

90960 penduduknja hania ber 1 Mei jg Menundjukkan pemim 
nanti: malah belum lagi di ke- 

HE Sg & al 6 
lihat? 4 Bea is. pendi , 3 bui & Ht S lin Susunan parlemen | melakukan aksi 12 djam, babakan kedua, jg. teah dimulai se- | Senat Yokaah bosaa AG Se Be so seba buat Bedikit teriadap pengo. |PM2 Sovjet waktu bertrah | ih Kan Akan Taha SN 

PN, | men aja Doa Bank Ia dan. aa an aan Aa abad | Akan tetapi djanganlah tuan | BANGUNAN PERKAPALAN | gun Komunis dibanjak sekalah2 |ke makam Lenin . diantaranga | seat " parlemen D Biar sin) mag! perdana Afga POR ENNDA "), ebg. 38. dik memikirkan, bahwa bangsa Ita-| INGGEIS DISITA RRT Tionghoa. Akan tetapi pemerin ada jg tidak gera”. Susunan par ee 
(Dewan Rendah) pada 

ui    

  

“285 
: | kan oleh pprdpata rdana-menteri Ma 

tangkap dikota-pabrik itu, ja   lan, Djumlah orang jg. telah di 
ng mempunjai penduduk 15.000 | 

li, meskipun mereka ingin djauh Pembesar2 RRT telah meng- 
se : Mmenjerupai Sta- tah tsb berusaha menghindar- |lin tapi orang ig N a 

ndah) 2 ata rik itu, Ji a1 P . dari tempat2 istirahat musim dan bangunan? pem | Kan pangaruh komunis diseko- ti dia, Menum ke | 0 A 
ini adalah shb.: Liberaj 2 Jiwa, kini meningkat djadi 30 1 orang, Dari djumlah itu, pada | ranag tidak menjukai atan | CP um ba ea! ah? An ar dan menengah. Dige 3 Menurut Intelligence | | 2) er a- 
kursi, Progresif (djuga nama | hari Semen sore telah diadili 91 orang, Diantara mereka ini mengabaikan tempat? libur mu buatan in kapal Moller', ked ua2 . kn kalangan 2 jg menge-|j Li Lari aan as progresif ini pun dipakai bu- jada 4 orang jg. dihukum pendja ra 2 Ma 1, Pemimpin? — na sim panas tersebut. Djauh cari | Wa Milik Inggris di Shanghai, Di Thailand. le“ aan Gi Barat, berkata: | i.'| d urid KMT t 
kan dim. artian progresif 1g.) itu menduga bahwa pada mala m Selasa kemaren djumlah | pada itu Setiap bangsa Itali| sem ikian diumumkan oleh Ra- “1. Sudah diketahui bahwa fi J 
lazim, karena Partai Progresif| orang jg. dipendjara mening kat Gjadi 680, |insaf benar akan pelantjcngan| dio Peking pensitawn bangu- Stalin ber Djepang itu adalah konserva- 
tif pula, — Red.) 61 

      

kursi, So-| Di Grahamstown pada ma- djam sesudah lewat pukul 12, dan apa artinja bagi Itali Kein nan2 Inggris itu terdjadi pada 
ada di Sochi, villanja Sekolah2 Tionghoa di Thai djugaf PT , 2 ie jg terletak di Cimex Bade tgl. merupakan suatu masalah, dimana Mundur Kedaerah 

  
| : “ “an Moogat sea i|safan ini belum pernah berurat | hari Djum'at ig lalu atas pes | goruba berhal kiri sedangh1 Mei dan bukan di Most?” Bi 

aa 2 am. Selsii ng Afri- | telah mendjadi makin menghei 1 MA Na ” NN Pee KUR Aeon gol, an di Moskow”, Irma. , Komunis 2 Kari. Sootils at ka ig telah sitangkap ehing” | ba, Asi tib ditelonggarakon | Derakar seperti terdap angen cenj Na ME aa MAL Pekotaha Apihosalan bahu? pe” |Para doktornjo. dak menyo. | Mp BURUK Pase f4 di an ber SA Maak Mela PE na an nina aah Aan aa oleh pemimpin? bangsa berwar | VaKU S8 Pn en Pn ea Pengejaran 50. | takan: bergpa lama lagi stain rima di Rangoon hari Benar Pantat Noroor P3 Sei Bg paman Kuman! Ma diseluruh Afrika Selatan, | Keruwetan2 jang positip. PAN DE aa ea ar aapak ye (bisa hidup, tapi mereka mem, | Saptu dari an kursi, Kooperatif 5 kursi, Bu- TauA Sat Feb dimulai bu| Di Johannesburg pada hari Opera di udara |' Pas, yah Sabtu telah menga Babak. PNG da (an pasta NM Politburo setjara Bae donjotenuan 
yuh-Tani 4 kursi, Independant jan Djuni jl. Pad, hari Senen | Minggu jl. ada 89 orang Afri- 2 terbuka. " mendapat bantuan dart orang-orang 1 Sa1Wa kesehatannj, ti- 8 Pa p 2 kursi, lowong 2 
milah 466 kursi. 

Menurut dugaan, Partai Li- 
beral itu paling banjak hanja! 
akan bisa menangkan 200 kur- 
si dalam pemilihan umum jad. 
Oleh karena itu, huat dapat 
mempertahankan pengaruhnja, 
tidak ada lain djalan bagi par- 

kursi, dju- 'Gikota itu ada lagi 86 orang 
frika, diantaranja 34 wani- 

Aa jg telah dihukum denda ma 
sing2 hingga 2 pondsterling, 

atau 1 bulan kerdj, paksa ka 
rena melanggar undang2 jang 
mengharuskan golongan kulit 
berwarna itu dapat menundjuk 

ka jg telah ditangkap karena 
memasuki pintu station kereta 
api jg istimewa disediakan utk 
golongan bangsa Eropa.   

4 

  

|rentjana telah dipikirkan untuk 

Tahun berganti tahun selama 
bulan2 ”bekerdja”. bermatjam   
membuat Itali lebih menarik 

dakan penerbangan pertjobaan 
di Bristol (Inggeris) pesawat 
penumpang turbodjet baru ,.Bri 
tania”. jang dapai mengangkut 

“Tionghoa sendiri, jang dalam bu- dak begitu m 
lan2 terachir tidak merasa puas de- segala penjaki 
ngan tindakan? pemerintah Peking, y ration, faktor 

emuaskan, Dim 
t arterial degena     100 orang. 

Rahasia Memotret Piring Terban 

Waktu itu, tidak Saat lapiran Dr. Eells: (Pia— Pdapat dipastika Dn Nak 
cuter), ye 

3 PAN 
seorang djuga ig dapat me- 

Propinsi Yunnan, terpaksa me 
3 Smpn diri masuk daerah 
Birma, setelah menderita “ha- 
njak kekalahan dalam pertemi 
'urannja melawan pasukan? 
RT. Pasukan? Kuomintang ig 

telah menderita kekalahan Tebih 
1.000 orang itu selama 3 ming- 
ga "belakangan ini berada di 

1 5 $ 5 , 
gna dan Mongyawng boser 

Aan a $ Ag1 Dar n surat2 pas-djalan. Dua NRE FREGNALE, seorang Waktu terbangnja sudah terlampau jelang menjelidiki bahan2 waktu tif putar, tapi hal ini tak dapat dipasti AN / ta keluarganja. 
tai an ! Aarip Sa Mena orang lagi, jg tak begitw “be- A geoloog . dan djuru gambar! Wjauh untuk dapat digambar dengan | ba2 dilihatnja »Diting terbang” itu Karoke "Phone. Puri "5 2 bak Ha 5 Na Pane jang. diambitnja itu, jang Sementara itu kabarnja tak 
Ka Peak ta di AN rat kesalahannj, masing9 di amateur, telah mengambil 4 gambar #lat pemotret. Ditaksirnja tinggi pi | bada pukul 6 sore. dengar bunji  apa2. Geoloog itu me hampir menjerupai sisteem  pemutaf CErdjadi Pertempuran besar2- 
a Nge Jang. Gduga Is n rangket hingga 4 kali. dalam tempo 50 detik dari apa jang ring terbang itu waktu itu ada an ngatakan, bahwa ia melihat suatu ran daun baling2 diatas pirin 2m antara pasukan Kucmintan 

bisa merebut 100 kur : Halu- Ten 8 mungkin dinamakan piring ter-| tara 10.000 dan 25,000 kaki dan ke|  Dikatakannja mesin itu berbentuk | bundaran jang berkilau-kilauan” di | bang tsb.” Meskip PA andai dgn pasukan2 pemerinta 
annja Partai Progresif, itupun Makin hebat. bang” waktu melajang diudafa di, kentiangannja antara 600 sampai | bundar telur jang lebih tebal “diba sekeliling bagian jang bulat itu. Dil memberikan Herindasja " menolak Birma, tapi ada tanda2 pasu- BN laa P3 Sakti pan Anca j 2g atas Ka Tengah. Dikatakan! 1.700 mil sedjam, bergantung kepagian tengah sebelah bawahnja”. Ba berikannja sebagai apa jang mungil mesin terbang itu Pan aa gerai | ken pemerintah Birma hundsk 
sang Gianut oten Fartai ILibe-j Aksi perlawanan passif itu Jerja, bahwa ia mengikuti djedjak pi 

: ka bersihk   ral, Tetapi sebegini djauh ke- 

    

  pada malam Selasa, setengah 
| 
| ring terbang . itu dengan teropong 

7 

da tinggi terbangnja. 
Wan djuru portret 

Ahli geoloog 
amateur itu se 

gian jang bundar jang mengelilingi 
bagian jang tebal itu seakan2 ber 

  Lg naa 21 Koba 

Fregnale menga takan, bahwa kagum betapa lurusnja piring itu bisa terbang, : 

kin dianggap  pendjelasan tentang 
suatu reflex jang kelihatan pada 

  

  membergihkan dialah Ksng'ung 
Taunyie dari satuah2 Kuomin- 
tang, (Antara), 

DANA. Mena 

  



    

Atau Luka2 
. KYARIAN ,,Chang Chiang 

AM Jin Pao” jang diterbit- 
kan di Harkow, hari Senin me- 
ngabarkan bahwa antara bilan 

55.090 patjuk tumbak. 
Suratkabar tadi mengatakan, 

bahwa gerombolan? tadj telah 
disapu bersih sesudah dilaks- 
kan hampir 10.000 gerakan ope 
rasi antara milisia desa dan ge 
r-ombolan2 bersendjata serta 

puas. Pasukan2 milisia-desa ini 
melakukan peranan penting da 
lam perobaham sistim pemba- 
gian tanah, mengadili tuan? ta 
nah dan mendjaga keamanan. 
Seterusnja suratkabar tadi me 
ngatakan, bahwa perkembang- 
an milisia-desa di Tiongkok Te 
ngah & Selatan masih terus 
berlangsung (Artara — AF”). 

Dihukum 
Gantung 

Penghangi Na El 
awar : 

    

    

mengundjungi el Dawar, 

nin jl, di Kairo. Pada waktu 
J£. bersamaan polisi telah men 
fengar pula keterangan? bekas 
penasihat radja Farouk Elia 
Andreas Hafez Haifi adalah 
anak dari direktur pabrik? di 
mana kerusuhan? tsb, timbul. 
sedangkan dari Andreas diketa 
hui, bahwa ia adalah seorang 
»pelindung” dari kepala polisi 
Kafr el Dawar jg sangat ditju 
Tigai sengadja telah mendjauhi 

—- Giri dim. mengambil tindakan? 

» 

Seorang penghasut 

dihukum mati. 
Dalam padaitu hari Senen 

jl pengadilan militer di Kairo 
telah mendjatuhkan hukuman 
mati digantung atas dirinja 

. Musfafa Khamis, jg disebut se 

bagai salah saty penghasut da 
ri keributan - keributan  di- 

“pabrik tekstil Kafr er Da- 
war Khamis sdalah seorang 
pemuda jg berusia belum 25 
tahun, bekerdja di pabrik tsb 

sebagai klerk. Hukuman demi 
| kian adalah jg pertama kali 

didjatuhkan dalam perkarg tsb. 
Hari Senen telah dilandjutkan 
pepriksaan 29 pekerdjx lain- 

. nja demikian Rtr.-Pia, Selan- 
| djutnj, AFP wartakan, bahwa 
—. djuga komandan polisi Kafr el 

Dawar telah ditangkap, karena 
ditjurigai turut bertanggung 
djawab atas kributan2 itu. 

| Ta Karena 
— Fanatisme 
— Pembunuhan Atas A. 
—. KhanDikemudikan Oleh 

Suatu Komplotan: 

B 

Se     

    

STERI mandiang perda- 
na menteri Pakistan Lia 

guat Ali Khan, menjatakan pa- 
da hari Senen, bahwa pembunu 
han atas suaminja dim bulan 
Nopember tahun jg lalu adalah 

a: hasil kegiatan suatu komplotan 
: jg teratur baik dan tidak se- 

F mata? disebabkan oleh famatis- 
me seseorang. Seperti telah di- 

gas utk menjelidiki perkara ini' 
dlm pengumumannja baru? ini 
menjatakan, bahwa panitia ber 

. hasil mengumpulkan bukti2 ten 
tang adanja suatu komplotan, 
akan tetapi tidak dapat meng-| 
hubungkan komplotan ini dgn 
si-pembunuh, jg telah mati di- 

| tempat terdjadinja pembunu- 
“ han itu djuga. PT 

    

n. 

          

   

   

                  

   
     

   
    

    
   

    
   

: Njonja Ali Khan menjatakan, 
- bahwa pembunuhan itu tidak 

| mungkin hanja didasarkan ke- 
pada fanatisme Said Akbar (si- 
pembunuh) sadja, melainkan di 
kemudikan oleh suatu komplo- 
tan jg teratur baik. i 

  

-DLM KERUSUHAN KAFR 
AD-DAWAR SEORANG 

' ANGGOTA WAFD 

Pengadilan militer di Kafr 
ad-Dawar dekat Iskandariyah, 

| , hari Djum'at telah men- 
djatuhkan hukuman atas diri 
terdakwa terpenting dalam per 

| kara kerusuhan dan pembaka- 

TERDAKWA 

Terdakwa tadi bernama Musta- 
fa Khamis, ketua panitya Par- 

| Fisabill 

    

. | muslimin mengenai kedaan di 

2 lam di Pakistan jg 

(sendiri dan tablegh dilakukan 

e- (pai lebih dari 500 mil. Kalau 30 

  

Jai jang akan diperoleh dari pemili- 

'fang djatuh pada tanggal 31 Agus- 

Darat. 

'captain Sidi 
Kata Nj. A. Khan 'Darat. 

— ran pabrik kapas ditempat tadi. | 

  

Di Pakistan 
Pengikutpja Kini Telah 
Meningkat. Djadi! Lebih 

10 Djuta Orang 

| 8 ERTEMPAT di gedung 
3 ”Elra (Bondowoso) Se- 
'nen malam H. Abdul Malik, se- 
lorang ulama dari Pakistan Ti- 
mur, telah mengadakan tjera 
mah di hadapan golongan kaum 

Pakistan. Antara lain diterang- 
kan fisabilillah utk agama Is- 

oleh ummatnja dgn kekua uatan 

tahun jg lalu hanja ada'1 orang 
jg berani melakukan fisabilillah 

bih. dari 10 djuta. Berkat penjia 
ran agan jg luas itu, maka 
keadaan di Pakistan kini men- 
djadi aman, karena penduduk- 
nja benar2 mengikuti adjaran 
Islam jg diterimanja. (Antara). 

Kabar Kota 
KEBUN BIBIT DALEMAN 
' Oleh Djawatan Pertanian Rakjat 
Djawa-Tengah telah dibuka kebun 
bibit Daleman di Demak, luasnja 5 

|ha. tanah sawah dan 0,2925 ha. 
|tanah pekarangan, ini adalah kebun 
'bibit pertama setelah perang dunia 
ke-2 dan untuk pendirian tsb. telah 
dikeluarkan Rp. 95.500. 'Tudjuannja 
jaitu ugtuk memperbanjak bibit mur 

han ,,kawinan” (kruisingen). 
Pada sebelum perang diseluruh 

Djawa-Tengah terdapat 25 buah ke 
bun bibit jang luasnja 139.93 ha. 
Untuk tahun2 jang akan datang” di 
rentjanakan mendirikan lagi 26 buah 
kebun bibit demikian dengan luas 
tanah 269.551 ha. 
UDJIAN. 

Hari ini danbesok, 20 dan 21 
Agustus oleh Kantor Urusan Agama 
Prop. Djawa tengah diadakan udji- 
an untuk para acting" kepala kantor 
Urusan Agama Ketjamatan Seluruh 
Djawa-tengah. Jg masuk mendjadi 
mata udjian ialah: Agama, Umum, 
Sedjarah, Bahasa Indonesia dll. 
HARI IDUL ADLCHA 

Untuk merajakan hari Idul-adlcha 

  
tus pad. tgl. 19-8 telah dibentuk sua- 
tu panitya Iduladlcha dan diketuai 
oleh sdr. K.H. Mansur dan sdr. 
Nasichun - serta beranggauta 
orang. Panitya ini bertudjuan mengi 
si hari raja IduladIcha dengan hik- 
mah Islamijah jg effektif bagi pem- 
bangunan negara dan agama. Kepu- ' 
tusan jang diambil ialah: mengada- 
ka rapat samodera pada tgl. 30 ma- 

Mengadakan resepsi di GRIS pada 
tgl. 31 Agustus malam 1 September. 
Achirnja kepada seluruh umat Islam 
diandjurkan agar ' memperhatikan 
hari raja tsb. Kepada jang membutuh 
kan, alamat sekretariat panitya sbb: 
sdr. Ridwan Fadhil, 
Semarang. 
SIDANG DPR KABUPATEN. 

uang kehormatan dil. 

  

SPORT 

di Surabaja. 

achir sbb: Dalam finale sepak 
bola antara kes. Angkatan Da- 
rat lawan kes. Tjahia Muda, 
pihak Angk. Darat menang 
5. 

Selesai 
piala tsb diterimakan kepada 

dan kes. Angk. 

Oleh Pelti Surabaja diada- 
kan pertandingan tennis mere- 
but kedjuaraan 17 Agustus 
dan kesudahannia sbb: 
SINGLE LAKI2: djuara Lie 

Boen Swan jg mendjatohkan 
Njoo Sien Hong dengan 11—9 
dan 6—3. 

SINGLE WANITA: djuara 
nj. Schoon dengan mengalah- 
kan nj. Meyer dengan 6—2 dan 

DOUBLE  LAKI2: djuara 
Ong Ping Liang/Lie Boen 
Swan jg mendiatohkan Kho 
Kiem Swan/Leslie- Miller jr.) 
dengan 6—3 dan 47. 
MIXED DOUBLE: djuara 

nj. Schoon/Kho Kiem Swan jg 
mengalahkan nj. Han $Soen 
Lok/Ong Ping Liang dengan 
1—5 dan 6—0. 

  

itu, kini djumlahnja sudah le- | 

      
Didir     rikan tahun 1853   

  

    

Purwodinatan Barat IT Nos 2-4 
— Semarang Telp. Sm. 271 

  

  

          

    

  

      

    

  

— Giro-Inleg No. 
De .0UD Terugl By IN ieuw | 

Lil jao | 50. : 
212 Feb|50.: | 10.3 
315 Mrtl 60.: 1S, 
4 3 Apr 755 100, 

5 19 Mei1175.: 25.1. 

614 Juni 200.: 50. : 
7128Juni | 250. : 150.: 
8 hi5Junl 400.: 250.: 
oh30jui | eso.:| 100. : 

10|5 Aug 750.: 1250. 

TABUNGLAH 

Djumblah2 ketjil 
untuk 

Pengluaran2 besar. 

  

  

PENDIDIKA N - NASIONAL 
dulu — sekarang — dan dimasa depan 

  

Specialist untuk WASIR (Am- 
beien). ASTHMA, KEPUTIAN 
dan lain-lain Penjakit. Obati 
WASIR dengan garantie” sem- 

S.N. buh didalam 12 hari sampe run- 
12 tuk akar2nja. 

ZONDER OPERATIE 
Djam bitjara: pagi 9—12 

lam 31 Agustus di alun2 Semarang. SALATIGA. 

Kuningan .24 bon kawedanan Tengaran 
sebuah dam desa jang airnja terda 
pat dari tudjuh mata-air 

Sidang DPR kabupaten .Se tempat tsb. Dam 
marang jang ke 10 akan dilang selali menimbulkan 
sungkan hari Senen dan Selasa kalangan rakjat desa, 
tg. 2 dan 3 Sept jad. dengan achir ini oleh Pamong Pradja diban atjara a.l. f anggaran belandja tu oleh Djawatan 
th. 1952, soal pemberian tundja Djawatan Pengairan dapat diseleng- ngan pada keluarga pegawai, garakan sebuah dam jg permanent. 

untuk keperluan mana oleh kedua 
djawatan tersebut 
masing2 Rp. 5000.— Dengan terdja 
dinja dam baru itu sekarang ada Tournooi 17 Agustus tudjuh desa dalam ketjamatan Suruh 
jani sawah seluas 632 ha di Suruh, 
Reksosari, Medaju, 

Untuk ikut meriahkan pera Kedungwringin, Sukoredjo dan Tju 
jaan Hari.Kemerdekaan di Su kilan, jang tadinja kekurangan air, rabaj a diadakan tournooi Se- tidak akait mengalami 

pakbola dan tennis dan ber- ran ini. 

Pengairan diserahkan dengan resmi 
pada Pamong Pradja. 
diandjurkan supaja dengan permufa 
katan desa diusahakan 

Piala beralih jg tahun tambahnja 
1951 dipegang oleh Poris, kini djalan memberikan. umpama 
berpindah tangan pada Angk. Ten Pa panenan 1g pertama berhu 

: ung dengan pengeluasan tanaman 
pertandingga 196 ha itu jg akan menghasilkan se 

dikitnja 4000 guintal padi. 

adakan sekedar perdjamuan dirumah 
tjamat Suruh. 

Han” dari Malaya, sebuah team 
basketball jang terkuat di Ma- 
laya jng melawat ke 
dalam pertandingannja merda- 
pat kemenangan 3 kali dan 1 
kali kalah, ialah regu laki2 me 
lawan regu Black & White ka 
lah 35—41, tapi regu wanita- 
nja menang 47—12. Melawan 
regu Shutung Middle School 
regu wanita Tung Han menang 
21—8& dan regu laki2nja me- 
nang 63—43. 

RoyRogers39 

  

Dikupas oleh BUNG KARNO, BUNG HATTA, P. M. WILOPO, 
MENTERI B. DJOHAN, Mr. ALI SASTROAMIDJOJO, MR. 
SARTONO, KH DEWANTARA, S. MANGUNSARKORO dan 
ahli2 pendidikan lainnja, didjelaskan dg. ratusan gambar da- 
Tamu : 

— Buku Peringatan 30 Tahun TAMAN SISWA- 
&  Ditjetak atas kertas halus. 
# Tebal: 400 pagina ukuran 16 X 23 cm. 
#.  Didjilid dengan linnen. 

£ Harga 1 ex Rp. 30.— Ongkos kirim 1075. Pembelian banjak dapat reduksi. Pesanan “i- 
sertai uang pada penerbit: 

MADJELIS LUHUR TAMAN SISWA, Wirogunan No. 31 Jogja, Telp. 43. 
Pendjual utk. Daerah Kedu: Dj. Margowalujo 15 Magelang. 

M.S. RAHAT 
. 'TABIB 

Seteran 109, Telp. 1123 
Semarang. 

Sore 5—7 . 

LS mag, 

  

tus 1952, dengan ini di umu 
PAN 
31 AGUSTUS 1952. 

  

CL ma aa aa 

Aa aa aa aa Dang NN SS LA aa AL aa Saad AL 

Kementerian P.P. & K. 
Kantor Urusan Demobilisan Peladjar 

Propinsi Djawa-Tengah 
Gedung Papak Kamar No. 40 

Semarang. : 2 

PENGUMUMAN 
No. 25/KUDP/Djt/52. 

Berdasarkan Kawat K.U.D.P. Pusat No. 797 tgl. 14 Agus- 
mkan bahwa BATAS FIENUTU- 

ndaftaran ikatan dinas P.P. 32 di undur sampai tgl. 
» 
Blaran 15 Agustus 1952. 

K.U.D.P. Djawa-Tengah 
Bag. Pendidikan/Penerangan, 

. (PURWAATMADJA). 

3 

  Pembukaan resmi 

dam Mudal 

Di dukuh Mudal kelurahan Plum 
terdapat 

disekitar 
(bendungan) ini 
perselisihan di 
sehingga achir 

Pertanian dan 

disediakan beaja 

Gunungtumpeng, 

lagi kesuka 

Baru2 ini dam tsb. oleh Djawatan 

Selandjutnja 

pula akan 
desa jani dengan. 

107, 

kas 

Selesai dengan upatjara lalu di- 

  

Team Tung Han di 
Medan. 

Boys dan girls team ,,Tung 

  

AD Da aa De aa aa ma AL 

Ma ma ma” Tea aa aa AL SI 

  

LL MAL LL LL AL IA KTA BEA 

ASPIPIR 
Tan “Leto ate keNu 

seliap rumok! 

KA 
Kn Aa 

K1 

EL ma Tai AN Aa aa an aa” Ta 

  

eU A4 el ae X 

»UTJAPAN TERIMA KASIH” 

Bersama ini saja MARTODAR- 
SONO al SIHIL Komandan 
Muda Pulisi di Kabupaten Pa- 

tjitan (Madiun) membilang te- 
rima kasih atas pertolongan 

jASar. DJOCO. Occultist Djl: 
1 Grogolan 21/SM Solo. jg. ma- 

na sakit kami: Kentjing manis. 
Reumathik pula hamvir tidak 
dapat berdjalan (semper) se- 
mentiak mendapat pertolongan 
Sdr. obat lahir maupun batin 
dari djauh hingga pada saat 
ini djuga sudah $ E MB U H. 

Hormat kami 
Komandan Muda Pulisi 

  

»PERHATIAN” 

Harav surat? disertai 
-Iprangko atau wissel MARTODARSONO 

Rp. 2.50 untuk balasan. 

SA NA AA AA an AI ai Sa Ta AA an ma 

  

  

Medan,   
  

akan membuka KI. II, IIA dan IIIB 
siang hari). 

Jang berkepentingan, 
Pengurusnja di 
15—17 dengan membawa surat keterangan dan/atau rapport 
dari sekolahnja jang dahulu, 

  

5. M.P. KARTIJOSO 
Nanti tg. 1 Sept. 1952 ini, S.M.P. Kartijoso Semarang 

(untuk sementara, 

Selain itu, masih menerima djuga murid2 baru untuk KI. I. 
supaja segera berhubungan dengan 

Gedung Sekolah Taman Progo, antara pk. 

  

  

IF IL CAN PICK 
RKOGERS OFF,LLL 
BE IN TH' CLEAR... 
HEY!/ STOP THAT, 
YOU VIXKEN £ 

(Antara-UP). | Kg 

— Djika aku dapat menghindari 

| Roy Rogers, aku akan selamat.... 

hey! Djangan rebut pistolkw, 

kamu gadis djahat!!   
    

tai Wafd setempat, 

      

    
   

  

/ HETTY, YOU 
INTERFERE 
WITH ME 
AGAIN AN' 
Lt FIX YOU 

YOU WOULPN'T 
CARE, BATU 
BESIPES, YOU 
HAVEN'T NERVE 
TO FACE ROY'S 
GUNS... WITHOUT 
ME TO SHIELD YOU/ 

     
  
     

    
— Hetty. kamu telah bertiam- 

puc tafigan lagi dalam utusan2ku. 
Akan kuambil tindakan dengan 
sungguh2! 

— Tak berani kamu, Bat! Selain 
itu, kamu tak akan tjukup berani, 
menghadapi sendjata2 Rogers.... 
.... dengan tidak mempergunakan 
aku sebagai tameng!!! 

  

    ROGERS iS GAININ' HETTY/ 
I HATE TO PROP YOL...BUT 
THERES THINGS MORE 
IMPORTANT. RIGHT NOW: / 

  

    
     

makin lama makin dekat, Hetty. Sebenar- — Rogers menang tjspat, 

nja tak senang aku melemparkan kamu dari atas kuda 

ada hal2 ig lebih penting dari pada jtu 

— Tidak Bat, dangan! Tolong!! 

sekarang djuga!!! 

TEKI RA Pembukkandna Per 

&. 

    

     
    

    

£3! 

more miles for your money, 

kentjing sedikit perih dan sakit. 

Rp. 12,— besar Rp. 20—. 
KOTOR??? 
CERENOL dapat bikin baik Rp. 12.— 
besa: Rp. 20,—, ZALF Rp. 3:—. VITA. 
NOL PILL. Rp. 12— besar Rp 20,—: 
badan dingin lekas tjapee (sexcueie 
zwakte) tulang? sakit, linu, pinggang 
pegel. VITANOL tangg, bisa tuung. 

lembek. RIGASTA PILLEN tahan 
lama (nikmat). SORGA ISTRI PIL. 
LEN Rp. 12 — besar Rp.20—-. DAR. 

tang. djempol & Rp 
Rp. 20,—, 
PILLEN) 
bersih dan kentieng untuk orang 
muda maupun tua Ini pil tidak me- 
lainkan untuk ketjantikan, 
djuga bikin badan sehat dan selau 

btien Rp. 30— 3 ds Rp 87,— BE. 

    

  because they are built for the job! £ 

    

   
    
   

B 3 A NEW TYRE 
SN DESERVES 
LE Fypra A NEW DUNLOP 
bb Do hh Kun TUBE 

      

    

Pasanglah Adpertensi dalam 
Harian 

»SUARA MERDEKA“ 
  

SAKIT KENTJING!??? Darah nanah, 

URUNOL tanggung dapat twung 

DARAH 
Bisw Juka, gatel dl. 

VITANOL EXTRA KERAS Rp. 60— 
untuk laki2 ada umur atau jg sangat 

SALIN bikin istri singset kantjeng 
12,— besar 

SINAMON (SCHOONHEID 
bikin kulit muka haus, 

tetapi 

tetap tinggal muda 1 sts1 Rp. 60,— 
MONGORIA tangg baik sakit am 

DAK TELOR Rp 5—. 
HAAROLIE Rp. 5,— 
THIO GIOK GIEM De Ind. Kruiden 

Gang Tengah 22 — Semarang. 
Agt, Smg. Plampitan 22. 

Ini Malam, Premiere | 

LIDABUAJA 

RE RE x RED SiEtTov 
5. 00 "pari & 
ma"     
9. 00 
ISeg. 

umur) 
Red 
mendja- 

MMR 5 

    
Potrek | LEON AMES - PAM BRITTON 

RICKARD ROBER 
Lutju! (un Men 0 NAD TORL OEVEFI F2TEMAN ang MAKAN KKM 

Casad 0 9 Soryin YARSNAU CELAK M 

Ketawa! — awwn petai 
JACK DONOHUE - HARAY RUSKIN 

AMIR LOL sAyI PiCTa 

("DJURU POTRET”) 

EXTRA : Pembuksan dan Pe- 
tandingan Olympiade ke 15 
di Helsinki. d) 

  

  

MEA La 

  

  

INI MALAM D. iv. &. (15 th) 
OR t 0 N 5.00- 1.00- Y.0u- 

METROPOL8 :  5.15- 7,15- 9.15- 
lini malam bPengabisar | 

    

    
Maa Ie ap nm 
(PAERANG Nda 

"IRGIRIA 

ji MDS LINA | 
Suriseime”) NzLSON 
OT tmopae LucIttE NORMAN 

.. Pe aa La L3 

DAVID BUTLER ng Gor oo Ka ee Mia NG) 

  

  

tandingan OLYMPIADP ke 
15 di Helsinki, 
  

  

    
    

            

    
     

    

Mulai trima daftaran untuk bulan AUGUSTUS 1952. 

Bak LES Nj. ONG GWAT LIONG- 
: se Gendong 1230 - Smg 

(Kidul Sekolahan Christen Tionghoa Karrenweg 
masuk mengulon). 
  

SG TAART garneren (membuat dan menghias taart dari gla- 
Si zuur dan botercream) bagian cursus ke I. 
H DROOGGEBAK (kuwih keringan) Roomsoes, kaassoes- 
#5 jes, Tikolin, melk-koekjes, putu Blanda, klapper-koekjes 

dan lain-lain semua ada 45 recepten. 
| SNY-TAART (taart potongan) dibuat dengan rupa-rupa 

pel letter, appel, behek, ati, dan sebagainja, dan bisa membeli 
8 tjitakannja. 

Spoed-Cursus 
Cursus 3 minggu membuat: roti tawar, melk-brood, roti 
warmbollen, roti sobek, roti kedju, roti ketjik, saucys- 
brood, bladerdeeg, roomhoorns, bak pao, moatjikwee, 
bikang ambon, soesmaker, wafels, den lain-lain djuga 
diberi peladjaran membuat Deknja (bibit), 
Extra cursus-istimewa membuat kuwih MOHO.        

    
    

   
    
    

    
      

   
   

  

MINJAK OBAT BAN LENG 

Dapat diminum untuk menjembuhkan: batuk haru 
atau lama, sakit tenggorokan sakit perut di 
Bagi bisul2, kudis2, gatal2, digigit binatang ber. 
bisa, kena api, dapat lekas hilang dengan digosok. & 
kannja, Apabila merasa lelah atau salah urat, darj 
sport atau djatuh dapatlah Ban ILeng digosokkan 
(dipidjet) dan diminum, semua itu penjakit lekas 

4 sembuh, Karna: Ban Leng telah dapat banjak seka 
as HN surat pudjian dari Tuan? jang terkenal: jang P 

sudah disembuhkan oleh Ban Leng inj, dari ma- 
tiam2 penjakit, Kalau Tuan suka batja surat2 pu F 

5 Gjian tsb., kami bisa kirim sama Tuan 

: kalau tiada: boleh kirim Rp:6,59 Kamj nant' 
-1 botol same Tuan dengan tartjatat. 

  

    

    
     

      
    

  

  

Dikeluarkan oleh: 
Dil, Bawean no. 

Rumah Obat Tieh She Tong. 
22 Tilp no. 2207 8 Surabaja   

Mn AAA Se II anang Ps, LL ASI LA NA Sea 

  

LA ang 

  

  

enam CITY CONCERN CINEMAS 
LUX 5.—7.—9.— Ini Malam D.M. B.! (u. 13 tah) 
JACK WARNBR - INDIA GRAY - JOHN MC. CALLUM 

#»VALLEY of BAGLES" 
Lembah burung .RADJAWALi” (saksikanlah burung: Ga- 

ruda sebagai sesdjata melawan Srigala.) Gempar ! 

Grand Ini malam premiere (u. Segala umur! 
4.45- 6.45- 8.45. Johnny Weissmuller — Sheila Ryan 
berbareng »JUNGLE MANHUNT" 
Royal 

5.15 7.15 9.15 Safari ioto Savagery! New Jungle Adven- 
tures! penuh sensatie gempar ! 

INDRA 5.—7.-—9.— Ini malam dim.b. (au. 13 tah) 
L H d 2 7 s Lu Fasa FORTUNES” OF 
(GC APTAIN BLOOD | 
14 .Greates adventures of Sabatini's daring Pticcaneer | 

Heibat — Gembar | 

Akan datang ,TERNODA" 

Roxy 7.— 9.— ini Malam Pengabisan tu. 17 tah) 
Rod Cameron PANHAN DE" Nia 

  

  
S
A
N
 
P
E
N
 U
R
 

S
e
 
a
e
 

E
A
 

U
G
 

Il 
B
M
 N
K 

BE 
S
A
 

film ladonesia Baru ! 

S
N
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Cathay Downs 3» 

  

DJAGALAN 7.-9.- (17 th) 
Osman Gumaoti - Maria Dlm 
PULAU MUTIARA: 
Film Indonesia jang besar 
  

BESOK MALAM Premiere 
Metropole :5.-7.-9.-f13 th) 
George Raft- Henry Fonda 
Dorothy Lamour - Akim Tami- 
roft ,SPAWN of the NORTH"   

  

Paramount' Presents.     

  

  

  

  

    

SOLO Mulai tg-:19 — 8/s/d? MjB.nja 
Modona of the Seven Moon! 

Philip Calvert Stewart ' Granger 
Tahukah Sde.? antara , Tjinta murai (dan 

Tjinta nafsu" -1 
43) » 7.0) - 9.15 

Deruike, VII No. 584/111/A4918 
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