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Tadi Malam 
Di Djakarta 

88 Siswa 

: mengku Buwono, 
hakiman Mr. Lukman 

Menteri Ke- 
b. Wi 7 ia dh 

parlemen seksi 
ah dan lain? pembesar 

Adapun nara dosennja terdi 
ri dari Prof. Mr. Djokosutono, ' 
Prof. Mr. Soediman Kartohadi- 
prod'o, Mr Drs Tambunan, 
Imron Fusain Mr. Bazarud- 
din Nasution, Mr. Sudardjod, 
Mr. Husan Tirtaatmadja, Mr. 
Santoso Tora, Mr. Roesbandi 
dag Mr. Soebroto. Menteri Per 
sekam menjambut. upatjara 
tu dengan menerangkan bah- 
wa dibukan'a lah Militer 
suatu tingkat lagi kearah pe- 
njempurnaan Angkatan Pe- 
rang. Kepal, Staf Angkatan 
Darat Kolonel Nasution dalam 
pada itu menerangkan, bahwa 
sekolah tsb didirikan untuk 
mentjukupi kebutuhan jg men 
desak: Angkatan Perang be- 
lum dapat dianggap sempurna 
kalau belum ala bahagian hu- 
kum ig dapat mendiglankan tu 
gasnj, dengan baik. Sedjak ak 
si militer jg pertama telah di 
rasakan perlun'ia usaha ini di 
adakan apalagi karena banjak 
perkara jg tidak tjepat dapa 
diselesaikan, $ 

  

z be 2 E . Pe 

ton, B.R, Sen, malam Senin me 

     

" ang baru, untuk tahin 1951— 

EN MAMA PENEN N ENAN2 MN MAN PNY MATAN ME enuaaN Pun N Lag 

  

Berangkat Ke 
“Tanah Suyi 

  

    
   

    

   

2 

“Rebo pagi kemaren, pada djam 04.00 dengan naik pesawat KLM 
“3telah berangkat dari lapangan terbang Kemajoran ketanah Sutii 
(untuk menunaikan kewadjiban Islam jang ke-V, wakil Presiden 
“ Mohammad Hatta dgn njonja. Sebelum berangkat oleh para peng- 

anfar diadakan dulu do'a selamat. Pada gambar: wakil Presiden 
dengan nionja sedang berdo'a. 

Reorganisasi Par. 
tai Komunis Russia 

Rentjana 5 Tahun Akan Buktikan ' 
Manfaat Sosialisme 

H 
ARIAN RESMI ,,Pravda” mewartakan pada hari Rabu, 
renijana?2 utk merevrganisir Partai Komunis Rusia. Da- 

lam rentjana? jg baru itu Central Comit€ dari partai akan 
terdiri dari suaila presidiam dgn sekretariat, utk menggantikan 
politbiro. Diwartakan, bahwa selandjutnja menurut rentjana 
itu Partai Komunis Sovjet akan mengadakan sidangnja setiap 
4 tahun sekali dan bukannja 3 tahun sekali seperti sekarang. 
Dalam pada la kantor berita ,,Tass? mewartakan, pada hari 
Rabu, bahwa menurut ,,Pravda” dim rentjana reorganisasi par 
tai itu termasuk djuga soal pembentukan Komisi Pengawas 
jg bertanggung djawab terhadap Ceniral Comit& Komunis. 

Komisi ini akan mendjaga | 
supaja disiplin  didjalankan | 
oleh para anggauta partai ser- | 
ta tjalon2 dan akan mengadili 
para anggauta jang menjalahi 
dasar2 seita rentjana2 partai. 
Selain itu komisi akan menga- 
dili semua persengketaan jang 
timbul ditjabang2 regional atau 
lokal. Selandjutnja ,,Pravda” 
dalam penerbitannja pada hari 
Rabu memuat rentjana 5 tahun 

      

Sesialisme dan ka- 
pitalisme. 

Rentjana jang baru itu mene 
gaskan, bahwa rentjana 5 ta- 
hun tersebut harus memperli- 
hatkan kepada seluruh. dunia 
manfaat?" dari sosialisme diban 
dingkan dengan suatu sistim 
kapitalis. Dinjatakan selandjut 
nja, bahwa projek 5 tahun itu 
,akan membantu memperkuat 
serta memperkembangkan ker- 
Gjasama dilapangan ekonomi an 
tara Sovjet Uni dan negara2 

1955. .   njatakan bahwa India tidak me 
nguatirkan agressi oleh negara 
tetangganja jang munapun, D3 
lam pertjakasar dimika sisran 
radio, Sen seandiuhaja mene- 
rangkan baxwa negasa? tetang 
ga mengharmafi wilajah India 

. Menurut rentjana itu, hatsil 
industri akan dinaikkan dgn 
10Yc, djadi kira2 127 setahun 
nja. Produksi gandum akan di- 

Gemokrasi rakjat serta dengan 
semua hegara2 jang menghen- 
daki diadakannja hubungan2 
periangangan jang norma) dgn 

naikkan antara 40 dan 2096, (Sovjet Uni. Dikatakan selan- 
perdagangan dalam negeri dgn jdjutnja, bahwa perkembangan   

serta kleoligi India 
10? dan tingkat penghidupan | ekonomi  Sovjet berlawanan 
Cengan 604. sungguh2 dengan perkembang- 

an2 dinegara2 kapitalis, jang 
  

216 Rumah Hangus 
Telror Till Disekitar Tasikma- 

berada pada djalan militaris- 
me. Kukuatan jang besar dari 
sosialisme jalah, membantu 
mendirikan suatu masjarakat 
komunis dan mendjalankan ren 
tjana 5 tahun jang baru. Demi 

kian AFP. 

Kongres ke 19.       

Bag Ken BI Aguman Ag " 

|| Inggris 

  

HI dim Ganis politik Indonesia, 

  

laja Menghebat 
7 Pegawai ,,NIP” Tertangkap di Tjikalong Wetan 

ORANG jg tersangka mendjadi anggauta ,,Darul Islam” 
kemaren dula telah ditangkap oleh tentara di Tjika- 

ongwetan (sebelah distrik jang terletak dj) bagian Barat-laut 
dari kabupaten Bandung). Diantara mereka itu terdapat be- 
berapa orang jg mendjadi pamong desa R.I. seperi Sumamnfa- 
redja adalah Lurah R.I. jg mendjadi djuga ,,kepala penera- 
ngan Negara Islan Indonesia”: Ubed adalah seorang tua kam 

pung R.I. jg djuga mendjadi ,,kepala perhubyagan N.LI) 
Holid, seorang kader desa ternjata mendjadi ,,mantr: polisi 
NJ.I”: Djumhana, Lurah, Tjisomang adalah djuga ,,kepala de- 
tasemen kepolisian N.LL”. 

« 

|. Selandjutnja ,,Pravda” me- 
|wartakan, bahwa pada tanggal 
"5 Oktober jang akan datang, 
Kongres Partai Komunis So- 
vjet Uni akan mengadakan si- 

| dangnja jg ke-19 Kongres ini 
merupakan badan tertinggi da- 
ri Partai Komunis Sovjet. De- 
mikian UP. Dalam kongres ter 
sebut wakil perdana menteri 
Georgi M. Malenkov, sekretaris 
dari Central Comite, akan me- 
rupakan pembitjara jang pen- 
ting. Pengumuman mengenai 
kongres partai jang telah lama 
Gitunda2 itu telah ditarda-ta- 

. Dalam 

MA geris ke Indonesia sel    

  

   

dingan Renvilie sampai kep: 
| tahun jg achir in) tampak : 

| Serikat! di Indonesia mengalau 

  

) Hatta Be- 3 
rangkat 

| Ribuan Rakjat Tidur Di 
lapangan Kemajoran 

IBUAN rakjat bermalam 
Gisekitar lapangan  ter- 

bang Kemajoran untuk menjak- 
sikan “keberangkatan rombo- 
ngan wakil Presiden Moh. Hatta 
ke Tanah Sutji. Pada ketika pe- 
sawat constellation ,,Tilburg” 
dari KLM djam 4 kemaren pagi 
hendak meninggalkan Kemajo- 
ran, tampak pula para Menteri, 
Pembesar? sipil dan militer jg, 
mengutjapkan . selamat djalan 
kepada wakil Presiden dan rom 
bcrgannja Sebelum menudju 
pesawat terbang, terlebih dulu 
.oleh wakil Presiden diutjapkan 
kata? selamat tinggal dihada- 
pan ribuan rakjat. : 

Olen K. H. Sodrie Penghulu 
Kepala Djakart, Raya kemudi 
an cibatjakan do'a semoga per 
dja'anan wakil Presiden diber 
kati Allah swt. Untuk me 
njongsong ' keberangkatan wa- 

kil Presiden itu oleh panitia 

diadakan berbagai keramaian 
Sisekitar 'apangan terbang Ke- 
majoran jang dihadliri tidak 
sadja oleh ribuan Ummat Isiam 
tapi pula oeh rakjat pemeluk 
agama lainnia. (Antara). 

  

KEPALA KAS NEGERI 
DJAMBI DITANGKAP? 
Pada ig. 16 Agustus jol. Mah 

judin, kepala Kas Negeri - di 
tangkap oleh jang berwadj 
berhubang dengan ketekoran se 
besar Ik. 200.000 rupiah jang 

mendjadi tanggungannja, Peng 
gelapan tsb baru se 
telah inspeksi keuangan wela- 
kukan pemeriksaan terhadap 
kas jang bersangkutan 

' Keamanan 
Bersama 

Akan Berlaku Mulsi 23 
1 Agustus Bagi Angg. 
#4 Lembaga Arab 

A BDULRACHMAN 
zam, sek, djen. Lembaga 

Arab, membenarkan bahwa per 
tjandjian keamanan bersama 
Lembaga Arab akan mulai ber 
laku pada tgi, 23 Agustus jad 
2 Cari 7 negara anggota Lemba 
ga Arab, jaitu Libanon dan Ye- 
men, masih harus menandata- 
ngani perdjandjian tsb. tetapi 
perdjandjian itu untuk diang- 
gap berlaku hanja membutuh- 
kan 4 negara anggota, jang me- 
nandatanganj demikian ketera- 

  

     

3 Indonesia ialah tidak berhasil- 

penghormatan perdja'lanan wa- 

kil Presiden pada malam Rebo , 

     

terdapat pada Kas Negeri jang pingkan 

ngan Azzam pada hari Selasa. 

  

   
Mulai Aktif Lagi 

Kehidupan2 Politik Indonesia—Setelah 
'USA Mengalami Kegagalan 

Pendapat Penindjau2 Politik Tentang Kundjungan MacDonald. 
| JIWA DNINDJAU2 POLINIK di Djakarta mengartikan kundjungan Komisaris Djenderal Ing- 

  

   
Tahun Ke VII — No. 153 

rang ini sebagai suatu permulaan aktifnja kembali Inggeris 

KMB jg telah melahirkan RIS. 
etelah ia terdesak ke belakang oleh Am.-Serikat sedjak perun- 

Djuga kemudian selama dua 
un.-Serikaf jg memegang peranan jg penting didalam politik Indo- 

tilaklah tampak. ' Tetap) achir2 ini tampak, bahwa politik Am. 
i kegagalan, Duta Besar Amerika di Indonesia, Merle Cochran, 

4 Salah satu sebab kemundu- 
ran po.itik Amerika Serikat di 

nja Ameriks, Serikat untuk me 
menuhi harapan2 dan hasrat 
Indonesia untuk memperoleh 
barang2-modal jg sangat di per 
lukanja utk membangun in- 

| dus'rinja, sehingga Indonesia 
ment'ari kemungkinan2 baru 
untuk mendapatkan barang- 
modal jg dibutuhkannja itu, 
Gan dalam hal ini pandangan 
orang tertudju kepada negara2 
blok Sovjet, Sangatlah menarik 
perhatian. penind'au2 politik 

tsb, bahwa djustruw diwaktu po 
litik Amerika Serikat di Indo- 
heSia mengalami kegagalan te 
rutama dengan ditolaknja per- 
Isecudjuan Subardjo-Cochran 
mengenai bantuan MSA dan ti 
Gak maunja Indonesia turut 
Seria dalam sesuatu persekutu 

an Pasifik oleh Inggris diki- 

Kongres: 

: Masjumi 
'Akap Menetapkan Taf- | 

      
sir Azas Dan Program 

Utama 

: Kk ONGRES partai Masjumi 
jang akan datang akan 

dialakan antara tanggal 26 dan 
31 Agustus di Djakarta. Kong- 
res ini alkan mempunrjaj arti pen 
ting bagi Masjumi, karena da- 
lam kongres tersebut akan dite 
“tapkan Tafsir Azas dan Pro- 
gram Utama darj partai terse- 

sir Aras dan prcgram utama 
itu, maka program politik Mas 
jumi jang telah disetudjui oleh 
kongres keempat, akan disam- 

In, . Gura menjusun ran- 
tjangan Tafsir Azas itu kini te 
lah dibentuk sebuah pantya 
jang terdiri dari 3 orang diketu 
ai oleh Moh, Natsir. Dalam 
Tafsir Azas tadi antara lain 
akan ditjantumkan sikap partai 
terhadap kapitalisme, komunis- 
me, nasionalisme dan sosialis- 
me. 

| 
1 

  

    
|. Sebuas panitya lsinnj, dike 
|tuai cleh mr. Jusuf Wibisono ' 
| dewasa ini sedang menjusun 
| program utama Mas'umi jg ke 
|lak akan diadjukan kepada 
| kongres untuk disetudjui. Pro- 
gram utama ini akan menga- 
tur pendirian partai Masjumi 
terhadap ketata-negaraan. ke- 
uangan ekonomi, pengadjaran 
dan kebuda'gan. serta politik 
luar negeri dan ontara lain 
akan ditetapkan sikap apakah 
jg harus diambil oleh Masjumi 
terhadap modal asing, nasiona 

lisasi dari perusahaan2 dan in 
Gustrial'sasi. 

Ini dianggap perlu agar para 
anggota Masjumi mempunjai 
pegangan dalam - menentukan 

jg sangat besar pengaruhnja Selama dua tahun sedjak penjerahan kedaulatan, menurut pe- 
1 h 1 ang pengaruhnja. Hal ini terutama terlihat sedjak Indonesia 

Subardjo—Cechran mengenai bantuan MSA dan tidak maunja Indonesia 
Irut' serta dim sesuatu persekutaan Pasifik jg dipandangnja akan bertentangan dgn politik 

rimlah ke Indonesia seorang 
Ciplomatnja jg kelas satu. 

Keahlian McDenald. 
Sebagai seorang diplomat jg 

telah lama tinggal ditengah- 
tengah dunia ' Timur, MacDo- 
hald mengetahui benar psyche 
dan perasaan bangsa Timur. 
“Saja datang ke Indonesia utk 
beladjar dan mempeladjari” 
keadaan disini. Sa'a tidak pu- 
nja rentjana apa2 dan djuga 
tidaje akan memadjukan usul2 
kepada pemerentah Indonesia”. 
Demikian kata MacDonald ke- 
pada pers. , 

Menurut penindiau2 politik 
itu, kehalusan dan keahlian di 
plomasi Inggris kini hendak di | 
tjob, untuk mentjapai tudjuan 
jg sama 'g tidak dapat tertja 
pai oleh politik Amerika jg ti 
dak mempunjai kehalusan di 
plomasi Inggris itu. Tudjuan 

itu Ialah diangan sampai Indo 
nesi, sebagai negeri penghasil 
bahan? mentah jg penting ba- 
gi dunia Barat, mendekati blok 
Sovjet, termasuk RRT, Pada 
hakekainjy usah, ini akan ber 
arti. bahwa Indonesia harus 
menjatukan dirin'a dgn blok 
'Barat, jg akan bertentangan 

| dengan politik bebas Indonesia 
untuk tidak memilih salah satu 

“blok didunia ini. 
Soal perdagangan 

dan ekonomi. 
Turut sertanja seorarg ahli “eko 

nomi dengan MacDonald, menurut 
penindjau2 politik itu, menundjuk 
kan, bahwa soal2 ekonomi dan per 
dagangan akan mendapat perhatian 
ig penuh dari MacDonald selama 
kundjungannja sekarang ini, disam 
ping soal2 internasional. Pada pan 
dangan -penindjau2 itu, Inggeris -akan-: 
berusaha untuk mendapatkan “ ketjo 
tjokan dengan Indonesia dilapangan 
ekonomi dan pperdagangan, dalam 
menghadapi kebangunan industri dan 
perdagangan luar negeri Djepang, 
jg disokong oleh Amerika Serikat 
dan jg akan merupakan saingan jg 

berat bagi hasil2 industri Inggeris 
: dipasar-pasar di Asia Tenggara ini, 
termasuk. Indonesia. 

.Ya 

Alamat: 
Tip. Redaksi: 

Yuara Merdeka 
Penjelenggara: Hetami (Dlm, perdjalan 

Purwodinatan Baraf DI — 20 Semarsng. 
1228 Smg. tilp. ramah 1798 £ 

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

    

    

  

  
Teheran   
#pat djuga menguasai api itu. 

Didahului dengan 

perkelahian. 

Akan tetapi sebelum ity te- 
lah terdjadi dulu perke'ahian 

antara kaum demonstran, jang 
mentjoba memasuki gedung 
tsb, untuk menjiram-njiramkan 
minjak didind.ng-dinding dan 
medja2 jang ada didalamnja 

dan polisi serta anggota2 saf 

redaksi “Bassauye Ayandeh" js 
mentjob,: menijegahnja, Da'am 
perkelahian ini seorang anggo- 
ta polLsi dan 4 orang anggota 
siaf redaksi surat kabar terse- 
but mendapat luka2. Tentang 
gedung markas organisasi peria 
maian jang djuga dibakar oleh 
ken aas-ona-is- lebih lardju! 

dikabarkan bahwa meszipun 
api achirnja dapat dipadam- 
kan namun -gedung tsb telah 

hanijur sama sekali. Dua buah 

gedung jang ad, disamping- 
nja ikut terbakar pula. Dalam 

usaha memadamkan api, anggo 

ta2 tentara-ikut membantu pula, 
  

  

Masalah Serawak 
Dua Pembesar Serawak Datang Mem- 

bitjarakan Dgn Pembesar2 Indo- 

      

    

   

Di kantornja di Kairo, ,,orang terkuat Mesir, djendral  Moham- '| 
mad Nadjib baru2 ini telah menerima pemimpin Gerakan Wani 
ta Mesir Nj. Doria Shafik. Kedua pemimpin membitjarakan "be 
berapa hal jang dewasa ini sangat penting untuk negerinja. 

' Dua Gedung Milik: Organisasi Kiri 
Dibakar "pa 

Perasaan Anti Komunis Berkobar Di Ibukota Iran. 
"A.A TAN TANG KERUSUHAN2 di ibu-kota Iran (lihat berita 
| 4 di pagina 3 hari ini — Red.) lebih landjut dikabarkan, 
jpahwa disamping gedung matkas besar organisasi perdamai- 
an Iran, telah dibakar pula oleh kaum nasionalis Iran gedung 
Isurat kabar kiri ,,Bassouye Ayandeh”. Sewaktu api mu'ai me- 
njala2, maka kaum demonstran an.i-komuris membuat ling- 
jkaran jang rapat disekitar gedung tsb., sehingga barisan pema 
#dam ap: mendapat kesulitan? besar dalam usahanja memadam- 
(jkan api itu, Dlm, keadaan jang demikian polisi terpaksa mem- 
4pergunakan bom gas air-mata untuk mematahkan perlawanan 
jkaum demonstran, sehingga barisan pemadam api achirija da 

    

     
         
    
      
    
      
    
     
     

     

  

   

  

   
      
    

    

      

     
    

     

   

      

    
    

   
   

     
     

   

    

  

  
,Hangat” 

Dua kali bentrok. | 

Aksi pembakaran ini dilaku- 
kan dalam gelombang kerusul 
an jang kedua. Pada s.ang hari 
Selasa te.ah terdjadi perke,ahi 
an hebat aniara pengikut2 Par 
tai Tudeh, (kiri) dan kaum-na 

sionalis sera golongan2 jang' 
biasa disebut golongan. Pan- 
Iran, dimana 15 orang menga- 
pat .uka2. Pada sore harinja ke 
ruSuhan2 itu terulang lagi, - se- 
hingga polisi terpaks, memper 
gunakan bom gas air-maia lagi 
untuk dapat membubarkamnja. 

za 
Demonstrasi 

Amerik 
Sebab2nja kerusuhan2 iub 

“um kita ketahui dengan pas 
akan tetapi menurut Unit 
Press inti kerusuhan2'ity iala 
diadakannja demonstrasi anti: 
Amer.ka oleh. pengikut2 Par:ai 
Tudeh. Dalam dJemonstrasi2 itu 
kaum Tudeh itu kabarnja be 
tereak-tereak supaja penasehat: 

pensehai militer Amerika diusir 
dari Iran. (Lihat berita dipagi- 
na 3 — Red): 

Selain insiden2 

siden9 ketjil dibagian-bagian 
lainnja dari Teheran. Pun seba 
gian besar dari ibu-kot, Iran     nesla Di Pontianak 

ENURUT REUTER, Pemerirtah Serawak mengumum-' 
kan kemaren Gulu, bhw. P, J. Srannon, Kommissaris Po 

lisi dan T. P. Creswell, Sekretaris Urusan Tionghoa di Sera- | 
wak, dgn sebuah perahu motor polisi Seren malam berlajar ke 
Pontianak, dgn maksud akan berbitjara dgn pembesar? Indone- 
sia di Kalimantan tentang semua hal jg mengenai kepenii- 
ngan bersama. Sebagai diketahui, orang? Serawak seminggu 
ig lali pertijaja, bahwa kegiatan kaum penjerang di daerah 
Serawak itu diatur oleh markas besarnja di Pontianak. 

Dalam pengumuman itu se- 
landjutnja dikatakan. bahwa 

' pada malam Raby itu ada da- 

Selain dari pada itu diantara 
jg sudah terlangkep itu ada 
seorang penduduk preman | 
kampung ' Warungdomba, jg 
mengdjadi “T'amat NII Radja- 
mandaa” dan seorang 

ni2 dari rumah? itu supaja ke 
luar. Kemudian segala harta 
benda rakjat itu dirampas o eh 
gerombolan. Bahkan pakaian 
jg serba baik dan jg sedang 

pendu- | dipakai oleh rak'at diharuskan 
duk preman lagi jg bernama | buka Gan diserahkan kepada 
Marta jg memegang djaba'an 
dalam "hal keuangan NII” itu. 
Menurut berita. dari T imahi, 
kemaren dulu pihak berwa- 
djib di Tjimahi telah berhasil 
menangkap 2 orang, jaitu 
Oking dan A'ud, jg dipersalah 
kan mend'adi anggaut, gerom 
bolan "D.I". Dalam pemerik- 
saan polisi baik Oking maupun 

"Tentera Islam Indonesia” itu 
sebagai “Gonimah”, Selesai itu 
maka rumah2 itu dibakar, 

(Antara). 

1200 PEKERDJA INDO- | 
NESIA PULANG DARI 
CALEDONIA.   X'ud ielah mengakui bahwa me 

reka itu mendjadi anggauta ge ' 
rombolan ig di arang tsb. 

Lagi 21 6 ramah dia: 
ker oleh TI. 

Sementara Xu kurang lebih 
216 buah rumah di 4 buah kam 

pung artar, lain kampung Tji 
pari dan Sukaburip, jg terma- 
suk Cerah ket'amatan Salawu 
(kabupaten Tasikmalaja), th 
habis dibakar oleh gerombolan. 

Demikian berita jg disampai- 
ku kepada ,,Antara” kemaren 
Perisiiwa . nembakaran setjara 
besar2an itu terdjadi pada ma 
lam tanggal 17 Agustus jb!. 
Sampai saat ini belum ada ka- 
bar tentang korban dari pihak 
rakjat. Menurut berita tsb se- 

landjutnja, sebelum pembaka- 

ran itu dimulai pihak gerom- 

bolan jg diduga beberapa ra- 
tus orang diumlahnj, telah me 

merentahkan kepada penghu- 

Lk. 1200 pekerdja/kon 
trak bangsa Indonesia 

di Kepulauan  Nouvelle 

Caledonia (diadjahan Pe- 

rantjis) tanggal 15 Sep: ' 
'tember jad. akan bertolak 

dari: pelabuhan Noumea 

dengan menumpang kapal 
»Skanbryn” menudju ke 

ngani oleh perdana menteri jo- 
sef Stalin sebagai sekretar's 
djenderal partai, Gan dimuat 
dalam pagina depan dari ha- 
rian ,,Pravda”, jang pada hari 

man, dan tidak 4 halaman se- 
bagaimana biasa. Dalam atjara 
Kongres itu tertjantim djuga 

tai jang baru. (Antara-Tass) 

  
  

Rabu itu terbit dengan 6 halagg'ot 

pemilihan Central Comite par-militer utk melaksanakon per- 

  

sikap terhadap masalah2 :g 
Walaupun pada hari mulai |penting. (Pig). 

berlakunja perdjandjian tsb. ke 
pala2 staf negara2 anggota me 
nurut rentjana akan bersidang, 

Pi Azzam se'andjutnja ha- 
nenrurumkan bahwa Lera- 

ga Arab bermaksud utk. me- 
manggil suatu sidarg peinjitia2 

  

: Berhubung dengan hari ulang 
tahun proklamasi  kemerdeka 
an jang ke-7 seluruh geredja2 
Keristen di Indonesia menga 
dakan upatjara sembahjang di 
lapangan terbuka (geredja 
Padang) di Djakarta. Ds. Lun 
tungan tampak sedang  ber- 
chotbah. (Ipphos) 

    
   

        

diandjian tadi. (Antara-AFP).   
TAN 

  
1 ' 

ai 
: 
1   

sedjak keadaan bahaja di u- 
mumkan didaerah Serawak se- 
puluh hari ig lalu, keribu:an 
hampir tidak terdjadi lagi, ke 
tjuali satu perampokan js di 
lakukan oleh satu gerombolan |! 

bersendjat, di Muara Tuang. 
Dalam pertempuran dengan ge 
rombolan ini polisi dapat me- 
rampas emas dan wang kon- 
tan dan dapat menangkap dua 
orang dari perampok? itu. Ke 
duan'c dimasukkan ke dalam 
pendjara, menunggu pemerik- 
saan, 

Sir Robert Lockhart, kata pe 
ngumuman 'ity lagi, kini se- 
dang meneruskan penjelidikan 
nja terhadap keadaan di Sera 
wak agar dapat ditentukannja 
aPa ig harus dilakukan, Djen- 
deral Sir Robert Lockhart jg 
sebagai pernah di kabarkan 
adalah wakil-direktur operasi 
di Malaya, dengan dua opsir 
Malaya hari Minggu jg lalu da 
tang di Serawgk dan akan ber 

| tindak sebagai penasehat peme 

rentah Serawak. Mereka, akan 
tinggal beberapa hari. disana 
(Serawak) — Antara, 

  

Indonesia. 

Perantjis Tentang Tjampur Tangan PBB Dim Soal 
ENTERI luar negeri -Peran- 

tjis, Robert Schuman, mene- 

tangkan kepada pers pada hari Se- 

lasa bahwa pemerintah Perantjis be- 

lam lagi mengambil putusan ter- 
achir mengenai sikap terhadap soal! njetudjui pembitjaraan tadi. 
Tunisia djika dibitjarakan dalam si- 
dang jad. dari Sidang Umum PBB. | akan mengambil putusan untuk tetap | 

Schuman mengatakan bahwa soal 

Tunisia baru dibitjarakan lagi oleh 

  

kabinet Perantjis 
fember jad. Ia 
bahwa Perantiis menentang  pembi- 
tjaraan soal Tunisia oleh Sidang U- 
mum PBB dan akan selaku tak me: 

Menu- 
Perantjis 

dalam bulan Sep- 

rut Schuman pemerintah 

menentang dimasukkannja soal Tu- 
nista dalam atjara Sidang Umum 

PBB atau untuk menjatakan bahwa 

    

memperingatkan 4 

banana beban 
pa Bd 

Lembaga Kebuaa aan Ipa ! 

Ken. Batawaasch Henvot chap 

L Nat 
yan Kunsten en Wetenschapp en 

esa anu 

    

lzh mengandjurkan permirtaan ke- telah memutusi perkara 2 orang Tu- 
2 - peda Bey Tunisia supaja partai ko nisia, jang. kedapatan  meniimpan | ULILISL munis Tunisia diperbolehkan turut sendjata dan mesiu. Seorang men- 

| an relerendum,. jang hendak di- dapas# hukuman pendjara 15 tahun 
adakan, mengenai usul2 perobahan sdengan tjatatan tidak bolelt tinggal 

| PBB tidak kompetent turut tjampur ketatanegaraan, jang telah dikemu- dalam kota  Tunis dalam waktu 20 dalam soal Tunisia. kakan oleh pihak Perantjis. Pers tahun, sedangkan jang lain men- | 
mintaan ini termaktub dalam surat dapat: hukuman pendjara 5 tahun, 

Dari Tunis sementara itu diwarta- kepada Bey tertanggal 16 Agus- diusir dari kota Tunis untuk 10 tas 
kan bahwa pemimpin2 komunis, jg tus. Menurut Reuter pengadilan hun dan harus membajar denda 
kini ditahan di kamp Zarzour te- militer di Tunis pada hari Selasa & 180. (Antara—AFP), 

Gelapkan 
Rp 4 Djuta 

(15 Orang Jang Tersang- 
kut Ketjurangan Ini 

Ditahan 

AMPAI sekarang tidak 
kurang dari 15 orang 

telah dahan coleh polisi di 
Baridung. Mereka ifa tersangka 
turut serta dlm ,,ketjurangan” 
besar2an di bagian Urusan Pr- 
mulihan Uang kepada bekas 

dari Kantor P'isai! Perbenda- 
haraan Negara. Menurut berita 
js diperoleh ,,Antara”, djunlah 

uang jg digelapkan oleh, orang2 
tsb ditaksir kl. Rp 4.— djuta. ' 
Diantara orang? jg ditahan itu 
terdapat P. seorang pegawai 
dari Urusan Pemulihan Uang 
KNIL, D. lurah desa Bandung- 
wetan, A. E. djurutulis desa 
Band.irg-wetan dan Jainnja ia- 
lah orang2 tjalo. 

Berhubung dengan peristiwa 
itu kepala Kantor Pusat Per- 
bendaharaon Negara telah me 

lakukan pemetjatan atas diri 
P. Perkara ifu sekarang masih 

diusut oleh pihak polisi Ten- 
tang djalanniz ketjurangan2 
tsb didapat keterangan, bhw 
para tjalo tsb telah berhasil 
mengumpulkan nama orang2 
bekas KNIL dan surat2 kuasa 
dari bekas anggauta KNIL itu 
untuk mengambil gadji uang 
pemulihan sedjak Maret tahun 
1942. Seorang tialo demikian 
ada jg bisa mengumpulkan 

'sampai beberapa puluh nama, 

  

lam kegelapan, karen, kaum 
demons:ran Tudeh kabarnja te 

lah memutuskan kawat? listrik 
dibeberapa tempat. —a 

Lima-puluh orang ' 
ditangkap. 

Berkenaan dengan kerusuhan2 ini 
polisi telah menangkap 50 orang, 133 

sebagian besar kaum Tudeh. Pe- 
ristiwa ini adalah merupakan ,.le- 
dakan”  anti-komunis jang terhebat 
jang pernah dialami orang di Te- 
heran selama ini. Pada. permula- 
an bulan ini kaum nasionalis per- 
nah pula menjerang konsulat Hore   

| perpustakaan digedung konsulat ters' 
| sebut. 

| merintah2 Hongaria dan Sovjet Uni 
| telah mengadjukan protes resmi ke- 

' pada pemerintah Iran. 

anggauta KNIL, jaitu sebagian ' 

garia di Teheran dan merusak alat2 

Terhadap peristiwa ini  pe- 

Untuk me. 
ngatasi keadaan. perdana menteri 
Mossadeg telah pula mengerahkan 
pasukan2 tentara, akan tetapi kota. 
tidak dinjatakan dalam keadaan da-- 
rurat. f R 

Perkembangan2 di £ 
. Teheran. 

Seterusnja radio Teheran ma 
lam Kemis menjiarkan, bahwa 
hukum militer mulai berlaku 
lagi di ibukota Iran mulai hari 
Rebo djam 23.00 dan selama 
satu minggu ini akan berlaku " 
djam malam.  Brigadir-diende- 
ral Rozia Azimi telah diangkat 
djadi gupernursriliter Teheran, 
sedangken Brigadir Kemal di- 
angkat djadi kepala kevolisian. 
Sementara itu — sebelum ka- 
binet ambil keputusan tadi — 
didjalan2 terdjadi dsmonstrasi 
oleh kaum komunis jang berse- 
ru: ,Einiahlah Mossadegh, en- 
jahlah Shah!” (UP) 

  

dan menagih uang isb. Untuk 
mengesjahkan nama? itu ha- 
rus ad, keterangan “"atiesta- 

  

'tie devita” dari lurah. Dan un 
tuk keperluan ini lurah dan 
djurutulis desa Bandung-we- 
tan telah memberikan surat2 
attestatie devita itu sehingga 
pihak Kantor Pusat Perbenda- 
haraan Negara membajarkan 
semua gadii jg disediakan utk 
itu, (Antara), : 

  

             

  

   

      

    

  

    

      

   

  

   

    
    

   



   

  

    

   

kemerdekaan di Asia diperhe- 
“ oleh perbenturan sosial 

i dan nerasaan agama. Aksi Ru- 
-|sia selalu disembunjikannja 
slidan propaganda kommunistis 
'mengobar-ngobarkan -perasaan 
'jg tersembunti - didalam “ hati 
rakjat. $ 

“ Infah jg sangat menggeli- 

“Belanda. 
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“SEMARANG 21 AGUSTUS 1952 

Kuandjungan MacDonald. 
.—. — D— Walaupun kundjungan MacDonali, Komisaris 

“Agung Keradjaan Inggeris buat daerah Asia Tenggara di ibu- 
“kota negara kita, olehnja sendiri dikatakan hanja sekedar utk 
maksud orientasi belaka, tetapi mengingat kaddaan interna- 

sional dewasa ini, tak dapat kita melepaskan anggapan, bah- 
“kundjungen tsb. sebenarnja mengandung pula maksud2 jg 

— — Menilik akan kegagalan usaha2 jg langsung 

lan tidak langsung 'dari pihak Amerika sendiri utk menarik 

“Indonesia kedalam suatu pakt pertahanan bersama di Pasifik, 

“maka bukan mustahil apabila kundjungan MacDonald itu me- 

“'rupakan satu kelandjutan siasat dari negara2 Barat utk tjoba 
.menangkan simpati Indonesia kepada tjita2nja itu, dgn lain 

  

— — — — Tetapi buat menarik Indonesia supaja masuk 
rentjana pertahanan, biarpun jg bersifat. regional 

idaklah akan mungkin, selama pemerintah dan Iekak 
berpegang kepada politik jg bebas. Oleh karena itu, 
2 bang Ie uakan pihak Inggeris: untuk 

di ialah dengan lebih banjak menekankan 
g keperluan kerdja sama dilapangan ekonomi dan da- 
Karena kebetulan pula lapangan ekonomi dan dagang 

eris di Asia Tenggara makin lama telah djadi makin sem- 
| terachir ini menghadapi desakan sbg. akibat 

unan kembali industri Djepang. Dilain pihak Indonesia 
ni merupakan satu negara jg masih sangat memerlukan ban- 

tuan2 ekonomi jg bermanfaat, dan merupakan pula pasar jg 
. Mas bagi barang2 luar negeri. Yee 
— — — — — Dalam azasnja, kita anggap memang ada baik- 

| utk pemerentah kita mempertimbangkan sesuatu tawaran 

erdja-sama dari negeri mana-pun djugag Alm hal ekoncmi dan 
St : boa Se 

Ikan Ir 

  

   

" 

   

sia jang sangat luas, jang hi 

    

sosialistis jang ingin mengalah. 
"Untuk Toas: ini Belanda telah | .m 
banjak memberikan  pengorba-' 
nan untuk mendjamin stabili- 
teit didjadjahannja jang ter 
achir ini, untuk mengambil ke- 
kajaan alamnja, dan memadju- 
kan vnertaniannja. Ia, harus men, 
diamin keamanan dipulau itu, 
Satu tugas berat jang harus sa 
ma-sama dipikul dengan Austra 4 
lia, Orang tentu menduga, da 
lam perundingan di Honolulu 
itu orang akan mengadakan 
konsultasi diplomatik dengan 
Belanda, Tetapi ini tidak terdja 
di £ama sekali. Belanda tidak 
pumja prestige dan L 
lagi. seperti sewaktu Indonesia 
masih ditangannja. Malahan 

  

senantiasa dipertengkarkan, ten 
targ soal ini negara? besar ti- 
dak suka mengeluarkan penda- 
patnja, 

Pres. Guirino. 
Baik Presiden Soekarno, mau 

1 Hap kesempatan berulang ulang 
| mengatak:i: — bahwa Irian Ba 

res. .humi Indonesia, dan hak 
mercka. Sambil mengatakan, 
bahwa dia tilak maw masuk 

tidak petral melainkan ingin da 
mai (satu kata jainz mengingat 
tan kita kepada "propaganda 
Rusia”, kata Moerdijek.). Indo-: 
nesia ingin memiliki Irian Ba- 
rat pada waktunja. Adjakan 
berselubri:g dari Presiden @ui- 
ring, jg mensan 

tidak lain hasilnja dari djawab- 

in mergelak Gari menteri Luar 

Negeri Indoisesia, Mukario. 1g. 
mengatakan bahwa Indonesia 
hanja mau mengikuti politik be 

bas jg. aktif dan in 
Dengan perkataan biasa, oran 

| mau mengambil untung, djika 
sudah kelihatan. Inilah artinja 
kata "aktif”. 

Bagi Amerika Serikat ba- 
Irangkali baik diketahui, bahwa 

Indonesia tidak akan menjer- 

| £ik untuk mendjamin perdamai 
an, Sebagai tebusan sikap, Iri- 

an Barat tenty akon diannex- 

tidak menarik hati. Tetapi Aus   rdagangan jg sekiranja membawa bahagia bagi negas 
kita. Tetapi kita harus' tetap konsekwen menolak sesuatu 

'adjakan kerdja bersama jg disamping itu hendak didjadikan 
selimut buat bikin negara kita berkisar dari politik bebasnja. 

— Ramai2 ke Kotapradja 
— Siapa jang memerentahkan ribuan orang 

000 datang di Balai Kota? 
: (pa pagi, kira2 djam 8, ribuan orang jg pernah beker- 
0 ja sebagai pekerdja harian di kota pradja Semarang 

|. Gan akibat pemogokar $ tidak atau belum dapat beker- 
- @ja kembali, telan menudju ke Kota Pradja dgn maksud utk 
mendapatkan keputusan, jang katanja, hari'ini, akan diada- 
“kan pertemuan amtara utusar Sobsi Semarang dgn Wali Kota 
Can anggauta2 DPD Kota Pradja Semarang. Dari Wali Kota 
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- Yi Sobsi jg merghendakj diadakan pertemuan 'hari ini. Dalam 
surat Ha, oleh Wali Kota tidakdisebutkar utk keperluan .apa. 

: Selandjutnja Wali Kota tegaskan, bahwa pertemuan ia tidak 
dapat diadakan hari ini, karena hari ini djustru ada dilangsurg 
kan perundingan mengenai perselisitan antara GBP dgn pi- 

| Pertemuari baru dapat diadakan, 
| pada tg. 25 Agustus in dan dalam 
“perundingan itu oleh Wali Kota di 

  

“dan serahkan sadja soal tsb: kepada" 
perutusan mereka. Tetapi. -rombo- 

2 d 3 3 Ingan orang2 itu agaknja belum mau 
tegaskan, ia tidak mau di-dictee- menurut, mercka masih belum ,.mau 

dan tidak ingin djuga membitjara. "meninggalkan ruangan itu. Achirnja 

: cbda, karena | teidengan tidak mendapat keterangan 
jg memuaskan, mereka telah mening- 
galkan djuga Kota Pradja Smg. 

     

  

   
   
   
    
    
   

  

    

  

    

   
   

                

   

  

   

    
   
   

      

   

     
   

  

    

   
   
   

  

    

   

    

   

  

   

  

   

   
   

tertampak | GBP AKAN MOGOK TGL. 
gkan sekian 15 SEPTEMBER? 

Hihalt |. Hari ini di/Batai Kota" Smg dia 
i geli langsungkan pertemilan antara Ga- 

bungan Buruh Pelabuhan Smg. dgn. 
: #pihak Scheepvaart vereniging Smg. 

dibawah pimpinan Wali Kota, dga. 
FI maksud untuk merundingkan bersa- 

| ma soal perselisihan “antara kedua 
belah fihak diatas. Soalnja jg ter- 

n ' penting,. adalah mengenai tuntutan 
umum oleh G.B.P. jg belum, didapat- 
kan penjelesaian “hingga hari ini, 
pihak G.B.P. telah memberikan ins- 

#truksi untuk tidak mengadakan tem- 
 Ipo bekerdja lebih dari 7 djam se- 
harinja. 
Dalam perundingan dua hari jk 

dengan pihak Gupernur, Res., dan 
'lain2 pembesar achirnja G.B.P:- se- 
|tudju untuk .tarik kembali instruksi 
itu, sambil menunggu keputusan ie- 
bih djauh pada hari ini. 

| Tetapi, andai kata hari ini, demi: 
kam ketua G.B.P, menerangkan, pe- 

1 rundingan tidak menghasilkan, maka 
pengertian, (pasti G.B.P. akan adakan aksi pe- 

agan “itu, mogokan pada tgl. 15 Sept. j.a,d, 
    

diterima kabar, bahwa ia semalam benar ada terima sarat da- 

oleh peluasan daerah Indone- 

lang karena, diplomasi jang ku- if 

pengaruh | 

Adjakan berselubung'! 

pun merteri2 Indonesia dalam 

blok apa sadja, bawa merekai 

Gjurkan Indone-. 
gia menjertai hlok demokratis,. 

ingin Gamai. 

Sidjuga banjak korban, . Pi 

Konklusi penulis. . 

| #ai dan membantu Pakt Pasi- 

-eer. Bagi Amerika Serikat ini 

(sia lebih suka bertetangga Be-. 

  

    

  

    
   

        
       
     

    
   

  

   

  

   
   
   
   
   

     

  

     

   

  

   

   

        

   
   

    

     

     
     

   

  

   

       
   

   

      

   
   

   
    

   

    

   
   
    

    

  

    

      
   

   

       

  

. Bajonet 
Sisa2 Bekas Bn 426 A 

|Servumbolan bersendjata did: 
Dapater Kuningan), telah 
Cari 
lan 

|jang ada pada poS itu ditaksir 
64 orang, sedang dari pihak ge | 
rombolan ada kl. 400 orang, ig 
berpakaian seragam dan seba- 
giannjao tendiri atas orang2 da- 

Iri bekas bataljon 426. Gerr- 

bolan tersebut pada malam itu 
kl. pukul 02.00, rupa2nja, hen- 
dak: .menjusup dengan tidak 

mentjegah adanjs kegaduhan, 
Orang? dari pihak gerombolan 
jang menjusup itu mengguna- 
kan pisau belati. Sesampai di- 
|pos tentara maka terdjadilah 
pergulatan seorang lawan be- 

ada djuga-dari pihak tentara: 
ig. masih tenang dan menggu- 
nakan bren-gunanja serta da- 
pat menghalau gerombolan: jg. 
berke'ompok pada djarak jang | 
@gak diauh dan hendak mes 

njerbu djuga dengan tembak- 
an2 hingga dengan demikian 
dari pihak gerombolan djatuh| 

2 

   tentara masih berhasil mergx 
pas sedjumlah sendjata api. 
(Antara). Ch :. 

tungkan karena itulah merekx 

gerakan kommunis. Perulis ber 
1 pendapat bahwa, -ijatur “jang 
dimainkan di Honolulu, 'po- 
koknja ialah Irian, Dan ia ha- 
rapkan orang akan meminta 
pihak Be'anda akan memper- 
dengarkan  suaranja, akan 
"mempertahankan kepeniingan- 
his jang langsung, untuk ke-   Ianda Sebab dengan ber- 

tetangga bangsa Indonesia, dia 

-terpaksa bekerdja sendiri. Ka- 

ta Moerdijck pada achirnja, 

'hanan Pasifik. Indonesia tidak 

aw turut tjampur karena ko- 
alisi nasionalis dan - kommunis 

di Asia bagin'g lebih mengun- 

GUBERNUR KB DJAKARTA. 

“Desasdesus semula mengatakan 
mengenai kundjungan Presiden Su- 
kano Ke Djawa-Tengah, bahwa be- 
jau akan tiba “di Semarang p: 

pai hari ini belum ada ketentuan. 

hui Kita terima kabar bahwa pada 
tg: 23 hari Saptu nanti, Gubernur 
Budiono akan berangkat ka Djakar. 
ta, pada kundjungan mana selain 

akan dadakan pembitjaraan. me. 
enai soal2 penting dengan pemerin 

tah pusat, diharapkan akan didapat 
keterangan pwWa tentang kepastian 
kundjungan Presiden ke DjawaTe. 

RP. 2 DJUTA LEBIH BANTU- 
AN PEMERINTAH, 

Selama setahun untuk ima- 
drasah2 di Djawa Tengah. 

Untuk triwulan ke-II Wan 
ke-IV tahun ini oleh Pemerin- 
tah di Djawa Tengah telah/ 
akan dikeluarkan bantuan uang 
sebesar Rp.1,318:000,— untuk 
|matirasah2 jang dalam wilajah 
itu berdjunlah 1.457 buah dgn 
247.127 orang murid, 

Untuk triwulan pertama dan 
kedua tahun ini untuk bantuan 
tsb telah dikeluarkan uang sebe 
sar Rp.1.100.000,— 

AWAS BEGAL 

|. Seorang pedagang kain dari 
Pekalongan baru2 ini pad, si- 
ang hari dengan membawa ba- 
rang dagangan jaitu 35 potong 
kain dan sarung liwat dja'an 
umum ' Brumbungan, ' Seko- 
njong-konjong ia telah dihenti- 
kan oleh 3 orang berpakaian” 
preman, Dengan antjaman pis- 
tol pedagang kain itu dipaksa 
menjerahkan barang bawaan- 
nja, total berharga Rp. 4285 — 
Pendjahat2 tsb kemudian meng 

| hilang, Sebagian dari kain? itu 
adia miliknja seorang Tionghoa 
dj Pintudalam Pekalongan,   
Irian ada'ah nokok bagi perta-: 

eamemanea, 

el. 21 Agustus hari ini. Terhata sam 

Madahan dari kalangan jg mangeta. 

i harap ig berkepentingan 

pentingan dunia seluruhnja! 
(Satu tugas jang mudah, kata- 
nja djika diadjahan di Indo- 
Inesia tidak hilang (Antara)! 
'— Noot Red.: Sebagai diketa- 
hui tidak lama lagi sebagai ke- 
landjutan konperensi Honoly'u 
rr akan diadakan konperensi 
Gi Washington, 

(BERITA? SINGKAT. 
— Oleh polisi seksi HI telah 

ditangkap 3 orang jang dala: 
penjelidikan lebih djauh "2 
tersangkut perkara perampok- 
an didesa Gajamsari. Dalam pe 
periksaan merekapviz: telah me 
ngaku. Ketiga orang itu ialah 
LT. dari Pendean-tamanhardio, 
S, di Bugangan dan K. dari 
Sumberredjo (Demak). 

—.l11 Karv2g garam rakjat 
telah dibeslah oleh polisi, ber- 
asal dari daerah Rerabang jang 
akan didjual di Semarang. Jg. 
membawa garam itu diperbal 
karena tidak mempunjai idzin 
untuk mengangkutnja. 
— A5 bin K, ketika hendak 

pulang kerimahnja di Tambak- 
lorok di tergah djalan telah di 
negat “oleh seorang hernama 
T. dan dipukuli dengan seno- 
tong kaju hingga dapat luka, 
sebahZinja belum diketahui. 

“BERITA PENANGGALAN., 
Langganan No. 118 di Pati. — 

i Hari Rebo Paing bulan Mulud 1927 
"djatuh Masehi tgl. 7 September. 

Langganan No. 474 di Semarang. 
“— I, Tgl. 21 Djanuari 1923 djatuh 

| hari Minggu Paing tgl. 2 Djumadi- 
lakir tahun  Djimawal 1853 wuku 
Pahang: II. Tgl..1 Oktober 1933 
djatuh hari Minggu Pon tgl. 10 Dju 
madilakir tahun Be 1864, wuku Ku 
rantil: HI. Tgl. 16 Agustus. 1937 
djatuh hari Senen Pon tgl. 8 Djuma 
dilakir tahun Ehe 1868 wuku Wugu. 

Langganan No. 1927 di Semarang. 
—& Tgl. 26 Djuli 1931 djatuh 'hari 
Minggu Kliwon tgl. 10 Mulud tahun 
'Dje 1862 wuku Saba: 'Tal. 26 
“Agustus 1931 djatuh hari Rebo Legi 
tgl. 11 Bakdomulud, wukunja Mon- 
dosio. 
RAPAT CHTH. 

Minggu ma'am |.a.d, tg 24 djar 
19 di Gg. Tengah 73 CHTH Sema- 

Tang akan mengadakan rapat ang. 
gauta dengan! atjara antara lain Pe. 
milihan pengurus CHTH 1952/1953, 

' Mengingat pentingnja rapat itu, Gi- 
suka perlu. 

  

  

  
kan datang, 

Lagi gambar perajaan menjam but hari Nasional di-ibu kota. Pada 
tgl, 16:8 malam digedung Pertemuan Umum telah diadakan satu 

“resepsi, “dihadliri oleh Presiden menteri2, wakil2 organisasi dil. 
“Gambar: Presiden Sukarno menerima. sebuah "karangan bunga lam 
| bang pernjataan bersama dari skira-kira 130  organisasi/parfai. 

   

“Djumlah anggaut, tentara 

Et 

ime'epaskan tembakan untuk: 

berapa orang. Dalam pada itu 

      (Ipphos) 

Terhunus 
dakan Terror Di Dekat 

IENALAM SUATU perkelahian dengan sangkur terhunus 
dan pisau belati antara sebuah seksi tentara dan sebuah 

ah distrik Tjiawigebang (ka- Kur : djatuh mendjadi korban 17 orang 
Kan dan lebih dari 79 orang dari pikak gerombo- 
Menurut berita jang kita terima dari Tjiawigebang, perke- 

1 | iahian itu terdjadi : alam! ibI, (tg. 16/17). haknja atas Irian Barat masih | No Serat pada malagaNtaga 1D. (t2 ) 

  

| 

| 
| 
— Interview 
:. Dgn Pers 
|» Harus Dgn Persetu- 

|(djaan2 Menteri 

    

  

Ho
a)

 

: IPEROLEH kabar, bah- 
| wa Kabinet bara? ini te- 
lah menetapkan pedoman? bagi 
para pegawai negeri, jang akan 
memberi keterangan? kepada 
pers, Tindakan ini diambil utk. 
-mentjegah kesalah faham dian 
tara publik, jang mungkin timn- 
bul akibat diumumkannja in- 

| atjapkan selamat kepada Juta besar Sastroamidjojo beserta njo 

'Inesia, seperti misalnja 

.Isaja merasa . bers'ukur untuk 

& Pentjak 
Kepada Pembesar2 : 

n Pada Hari 17 
13 5 AG & 

“ARIAN? di Washington kemaren dulu memberikan tem- sik pat jang istimewa untuk perajaan jang disadjikan oleh 
kedu.aan Indonesia hari Minggu, berkenaan dengan peraj 

Agustus 

    

  

hari ulang tahun kemerdekaan jang ketudjuh «ari 
Republik Indonesia. Dengan gambar? dan urai 
an harian? tsb, melukiskan pexajaan itu, smentjeritakan ten- 
tang masak2an Indonesia, pakaian dan tari? Indonesia, 

Kira? 500 orang tanu, “jang terdiri dari pembesar? Ame- 
rika dan korps diplomatik Iuar negeri di Washington, meng- 

uja dalam jamuan makan dikedutaan 
Mereka mendengarkan musik 

Indonesia Yang disad'ikan oleh 
'orkes jg tendiri dari pegawai2 
'kedutaan Indonasia dan meli- 
|hat kesenian “pentjak”. Medja 

|jang dihias penuh dengan ber- 
'bagai2 matjam masakan Indo- 

“nasi 

goreng” jg ditjampur . dengan 

  

Symptoom 

  

pa 
Teja P1 

  

te 
aan OR ME are : 

Kesan Drs Oudt Ten- 
KA 

'udang dan daging, "opor" (tang Keadaan Ekonomi 
ajam dan “tongseng”. Salah Sekarang 
Isatu dari makanan jang lebih 
(hterkenal jalah “krupuk udang”. 
Berkenaan dengan 'perajaan 

Ii EMBANDJIRNJA publik 

19 ketoko toko pada hari? 

Amerika | redja didekat Purbolinggo 
| (Banjiunas) telah didjual 

2 KIR : 
Biasa E.3 Ns mrnt P 

Hak AT 
Baru2 ini dipasar Sindu 

tempe bongkrek, jg ternja 
ta sangat beratjun. . Lima 
puluh orang “jang makan 
tempe ini kemudian, men- 

djadi sekit dan 20 Gianta- 

ranjd tewas, Diantara jg 
tewas terdapat pula sipen 
djual tempe dengan kelu- 
pegal. "1 YEN 
PEKALONGAN . 

Pekan olah-raga 
kepolisian. 

Pada tgl, 18-8-1952 di lapa- 
ngan Kraton telah dibuka res- 
mi Pekom Olah Raga Kepolisi- 

.an seluruh Karesidenan Peka- 
longan, dipimpin oleh Kepala 
Kepo!isian Karesidenan dengan 
disaksikan eley Kepala Kepoli- 
sian Propinsi Diowa-Tengah,   besar ini njonja Sastroami- 

djojo berpakaian setjara Indo- 
#nesig dengan kebaja jang di- 
'Ybua: dari brokaid emas dan dgn 
jkain batik jg berwarna muda. 

Diantara pembesar? ig hadir 
hampak Menteri Angkatan U- 
dara Thomas K. Fin'etter, Men 

teri Angkatan Laut Dan A. 
Kimball, Menteri Perdagangan 
Charles Sawyer “beserta isteri- 

jang belakangan in: adalah ga- 

Jang menjusul kepada tiap2 tin 
Gakan keuangan dan @cncmi 
jg, Giambil oleh Pemerintah, Se 
perti diketahui djuga sesudar. 

tingan uang pada bular Maret 
1950-dan kemudian sesudah «di 

la tanda keragu raguan dikala- 
ngan publik terhadap nila dan 
Pengen Pan uang Republik. De- 

an Giterangkan oleh Drs. 
A Oudt, ahli Ga gan Belan- 
da jang mendjadi Penasehat Ke 

'Fdjuh dari'Republik Indonesi 
“ini Presiden Truman telah me- 
njampaikan utiapan selamat 
kepad». Presiden Sukarno dan 
kepada rakjat Indonesia. Ama   
“Berkenaan dgn hari ulang mMenambahrja, bahwa keadasn 

tahun kemerdekaan “Indonesia ' Towknlan adalah bersifat semen ara sadja. 

menjampaikan utjapan se'a- Dalam hubungan “ni Drs ' mat dan doa rakjat Amerika Oudt bomb beKaka Dalan, Na Serikat kepada Paduka Tuan lama lagi publik akan sampai yna Mulia dan kepada rakjat pad, batas kekugtan membeli- ndonesia. Demikian USIS. pa dan ia. pertjaja, bahwa Di Pr lak rengan sendirinja akan terd'a | te ala d 2 “Gi stabilisasi dalam “ Djuga Ci Praha can Keulen rang2 jg telah akan Menu 
(Djerman Barat) 17 Agustus hj cleh hukum permintaan dan 1952 dirajakan oieh masjarakat Aawarah Ac 2 ta 1 Pa kana 
Indonesia dengan mendapat per : airnja oleh Drs. 

Cjala (Syinptoor) jang biasa | 

Pemerintah memaklamkan gun ' 
1 

adakannja ' penghapusan serti- | nja. an aan Tea 

Sebelum itu berkenaan dgn aa an pada bulan Pe-' 
perajaan ulang tahun ketu- UaTi 1951, maka tampax pu- 

nat ini berbunji sebagai beri- | menterian Keuan n Cal y alam r kut: » tjakapan dengan ” tara”, Te. 

terpiu? para pegawai negeri ta- hatisin kalangan? terkemuka di Oudt diterangkan, bahwa naf- 
di dengan pers 

(Surat edarannj, telah minta ke 

membheri instruksi? seperunja 
Ikepada para pegawai jg ber- 

sangkutan untuk melaksana- 
kan keputusan kabinet ini. Me 
(nurut. pedoman tadi, pegawai2 

“ /tsb hanja diperkenankan meng 

an masing2 tempat tersebut. 
Perdana menteri Wilopo dlm Praha peringetan dilangsung Karang 

ada para menteri, gun jang dihadiri oleh.lk. 300 
orang. Pidato2 sambutan. dju 

ga di utjapkan oleh wakil2 Ma 
Gagasker dan Burma. Di Dier- 
man Barat dikota Keulen hari 
peringatan dirajakan 2 Ba 
Deutseh Indonesisehe . Geseli- Njdrtidak 

Supa'a 

Di Su memborong dari publik se- 

kan.dengan menjalakan api ung merugikan bagi mereka sendiri 
sebagai konsumen, 
tafsu membeli jg demikian jang 
mempunjai 

tif kepada orang2 jg lain, ma- 
dleh Ka harga barang? j, semesii- 

ini pada hakekatnja 

sebab dgn | 

bengaruh sugges- 

usah naik mendiadi 

t 2 El 1 A3 
1 : 

e'ah lama main mata. dengan rentah, (Pia). 

- ladakan interpiu dengan pers 

  
t 
1 

|gaimana diketahvi honorarium Wakilnja kekcnperensi nasional 

(teri.jg bersangkutan. Apabila 
linterpiu. itu mengenai soal2 

schaft dengan resepsi densan 

tentang “kebidjaksanaan peme- 
£ £ ngan tari2an Indonesia. 

rentah atas persetud'yan men- : 

Pernjataan selamat dari 

kaum buruh Belanda. 
“Sementara itu berkepaan de- 

ngan hari ulang tahun ke-7 
Proklamasi Kemerdekaan Indo- 
nesia, Gjuga kaum buruh Be 
landa jang diwakili Eenheils- 
vakcentrale “telah menjampai- 

EA BO xeis pernjataan selmat dan sa 
| Atas perianjaan berhubung ' jam »perdjuangan dan persat- 
cengan penurunan padjak, jg 'daraan” kepada SOBSI. Dalam 
berkepentingan di Balai Pusta pasa itu dapat dikabarkan pula, 
Ka menerangkan bahwa padjak bahwa BVC menjatekan ke- 
atas honorarium untuk penga- sanggupannja untuk mengusa- 
rang tidak diturunkan. ' Seba- hakan supaja dapat mengirim 

tehnis, maka, Ini barvs sesuai 
Gengan kebidicksanaan -peme- 

PEMERINTAH TIDAK AKUI 
ADANJA BEROEPSSOHRII-   Gjamuzi: makan nasi dan hidal j 

naik djuga. (Antara). 

  

  

La memar ca 

Brussel telah dirajakan dengan su- 
atu, gala soiree  (djamuan-malam) 
jang didahului dengan kesenian tari 
dan musik Indonesia digedung Pa- 
lais de Beaux Arts. Gala soiree ini 
Gikundjungi oleh hampir segenap 
anggauta perwakilan asing di Brus- 

  
sel, anggauta2 pemerintah, ketua | 
senat dan badan perwakilan Bel- 
gia” seria orang terkemuka dari   seluruh lapangan masjarakat Belgia. 
Pertundjukan tarian2 sebagai tari 
gatotkotjo. tari piring, djanger di- 
iringi gamelan dan kerontjong mem- 
berikan  tjorak kebangsaan pada 
perajaan hari kemerdekaan ini dan 
menambah penghargaan semua ha- 

i 
t 

Residen Pekalongan, ' Kepa'a2 
Daerah Kota Besar'Pekalongan 
dan “Kabupaten Pekalongan, 
DPR an Djawatan. “Pekan 
Olah Raga tsb, diikuti o'eh Po 
| isi Negara Kota Besar Peka- 
MNongan, Kabupaten Pekalongan, 
“Batang Pema'ang, Tegal, Bre- 
: bes, Sekolah Polisi Pekalongan 
idan MB) Pekalongan.“ 

Pekan '“O'ah Raga tsb, ber- 
langsung dari tgl. 18-38-1952 
sampai tgl. 20-8-1952, dengan 
“disediakan beberapa piala jang 
akan dihadiahkan kepada mere 
ka ig akan keluar  mendjadi 
djuara. 

G..KOLOTOK DIDJADIKAN 
LG GEROMBOLAN 

L. 

Menurut berita jang sangat 
boleh dipert'aja, Gunung Kolo 

tok (daerah kawedanan Tjipa- 
'raj) sekarang sudah didjadi- 
kan lagi sarang gerombolan. 
Sebagai telan dikabarkan bebe 

rapa bulan 'g lalu Gunung Ko 
lotok itu telah “dibersihkan 

oleh 3 bataljon tentara dan ge 
rombolan?2nja menjebar kepel- 
bagai daerah. Kabar itu menja 
takan lebih djauh, bahwa ge- 
rombolan ig sekarang bersa- 
rang lagi gi Gunung Kolotok 
itu ialah Gibawah pimpinan 
Komandan Bataljon D:L., Har- 
maen dan Undang Aa. 

LAGI KAWAT2 UTTAPAN 
SELAMAT PADA PRES. 

Dari Kementerian Penerangan di 
dapat kabar, bahwa kawat2 utjapan 
selamat selandjutnja jang telah dite 
rima Presiden Sukarno berkenaan 
dengan ulang tahun Kemerdekaan 
adalah dari Presiden Perantjis: Vin- 
cent Auriol, Radja Thailand Bhumi- 
bol, 'Mangkubumi Afghanistan Mo 
hammad Seher, Dewan Mangkubumi 
Mesir, Saleh beri Yousuf dari Tuni 
sia, dan Gubernur Portugis Timor 
Cosar de Serparosa. 

PEROBAHAN TUGAS BALAI 
BAHASA, 

Menurut keputusan Menteri 
PPK, tugas Balai Bahasa jg ti 
tik beratnja pada lapar 1 
mu pengetahuan dipindahkan 
mendjadi sebagian dari 'tugas 
Fakultet Sastra dgan Fi'safat 
pad, Universitet. Djakarta, se- 
dang tugas jg titik beratni, pd. 

TEMPE BERATJUN MIN. 
YA KONBAN 20 ORANG, 

jang 
pengarang di Balai Pusiaka di buruh jang hendak diselengga- 

kenakan pad'ak sebesar 15”, rakan SOBSI bulan September 
dengan tidak mengingat besar- 3:44. di Djakarta. 4 
nja Gjumah jg diterima, dan: Hari Kemerdekaan. 

dirin terdiri dari kira2 450 
orang. 

sifat 
Gala seiree jang djuga ber- 

sebagai 
an kebangsaan Indonesia 
achir dengan memberikan kesan jang 
mendapat penghargaan dari 

pertundjukan keseni- 
ini ber- 

semua 
Cjuga tidak mengingat besar- 
nia tanggungan keluarga pe- 

ngarang. 

“4 ANTUAN DARI KANTOR 
SOSIAL 

Sampai kemaren pagi djam 
10 ketika wartawan keliling 
kita menengok tempat kebaka- 
ran gudang mesiu di dekat Ka 
libarteng, masih, nampak asip 
mengebul, Sepfrti telah kita 
beritakan kemaren, bahwa la- 

cah dibuka kembali uniyk ken 
daraan2 umum, tetapi para'pe 
ngandar kendaraan dinasehati 
supaja liwat di tengah2 djalan, 
karena dipinggir2 djalan petja 
han2 granat dan peluru masih 
belum dpt dibersihkan sama se 
kali, Selain itupun - dinasehati 
djika liwat disepandjang djalam, 
itu djangan mengisap rokok. 

Sementara itu laporan jg di 
terima dari Kotapradija Sema- 
rang bagian. Sosial, djumlah 
orang2 jg mengungsi dari dae- 
rah terbakaran itu jg belum 
capat dikemba'ikan ke rumah 
masing2, karena keadaan be- 
lum. mengidzinkan, ada Ik, 
1200 cfang, sedang 650 orang 
Cari bagian Kalibanteng-barat 
tea menjingkir ke Semarang 
dan sebagian lagi menunggu di 
rumah kepal, desa disitu. 

Sedjumlah 600 orang pendu 
duk Krap'ak telah mengungsi 
kedaerah Djerakah dan untuk 
sementara waktu. mendapat: 
tempat meneduh ditempat 'ke- 
diaman A.W. Djerakah, Mere- 
ka itu telah mendapat bantuan 
makanan dari kantor Sosial. 

Berapa djumtah jg pasti dari 
rumah2 'g terbakar masih ha- 
Tum dapat dikabarkan, tetapi 
menurut taksiran ada 14 ru- 
mah jg rusak dan 4 rumah ter 
bakar,   

lulintas ke djurusan barat su-- 

Indonesia di Brussel' 
Sementara itu “hari. kemerdekaan 

Indonesia “oleh “kedutaan. RI di 

hadirin. Demikian berita jang  di- 
sampaikan dari Brussel pada ,,An- 

| tara”. 
  

. PERLOMBAAN MEMBUNUH. 
|. Dibeberapa ketjamaan rakjat 
“beramai-ramai melakuken, pers | 
lombaan membunuh dan ketja 

PERHIASAN ASAL 
PENGGELAPAN, 

| Disalah satu ioko mas di ! 
matan Djati jang mendapat re- Kranggan-timur oleh polisi 
kord mendapat hadiah. Jang di Seksi I te'ah dilakukan pembe 
Aaj mara Pa ini slahan atas sedjumlah barang 

1 Ikus2 sawah jang mu iasa bari: sak tanaman didadyak Kudus. : Pn 2 en apaan - Jang telah dibunuh dua mino. ERA et gu ini 15.193 ekor tikus, da ka! Djakarta. Kedjahatan dilaku- 
tjamatan Djati ig merdapat'ko ' KIN oleh Seorang jang berpa- 
menangan dalam perlombaan Kaian perlente, mengaku berna 

Ljang diselenggarakan oleh Dja Ma SN bin N asal dari Sumate watan Pertanian ini telah dapat | ra tinggal di Djakarta. Dengan membasmi 4.146 ekor, maka ' akal litjin dan tipu muslihat 
mendapat hadiah 1 kwintal bi-! #jerdik SN ts mengaku dirinja Giat am lain? barang dari/ sat, pedagang mas besar jang 

Hn . #mempunjai hubungan dagang- SUNTIKAN TYPHUS. an luas dengan pedagang2 di CHOLERA, 

Suntikan typhus-cholera. utk 
umum bagian ketjamatan Se- 
marang-barat akan dilakukan 
dari tgl..28 Agustus sampai tgl. 
3 Sept. jad. dimu'ai tiap sore 
Cjam 4 bertempat di berbagai 

Jain2 kota, SN menginap di ho- 
te'2 besar di Djakarta dengan 
berpindah? dari -satu ke lain 
hotel Di ibu kota Indonesia ini 
SN mendjalankan kedjahatan, 
barang2 dikumpulkan dan “di- 
lempar" keluar Djakarta, seba- Menata 1g meliputi 69376 dji- |gian besar katanja telah diba- 2. ' id: "wa ke Semarang dan didjual pa KRONTJONG-AVOND.  »“ Ga toko mas tsb. Kini barang2 

“Djumaat malam dan Sabtu malam, 
tg. 22 dan 23 jad.:di halaman klen 
iteng Gg. Lombok dimulai djam 8 
malam, perk. Hoo Hap Gie Bu ba 
gian Kesenian dan Olahraga akan 
"mengadakan malam krontjong dgn' 
penjanji2 sbb: Ribut-rawit (Djakar 
ta), Rumihati (Semarang), Pennie 
(Semarang), Sri Mulat (Solo), .Sax 

perhiasan itu telah dibeslah un 
tuk didjadikan bukti dan di- 
kirim ke Djakarta, sementara 
masih dalam pengusutan lebih 
djauh. Na 

MENGUNDURKAN DIRI 
4 : Berhubung dengan dipilih- rie (Sol dan S h (Pekalo- |... 1 Fa $ Rea" An Ne aa aa tuan Tjan Tjing Kie seba-   Krontjong-avond 'ini akan diseling | Sai penulis IT dari Hong Boen dengan demostrasi koenthauw (silat) | Hwee Semarang seperti di ka- dibawah pimpinan Kauwsoe Khong |barkan kemaren, tuan Tjan. ag Hook Na bersih menerangkan bada kita. bhw 

akan dibagi sbb.: 40 pCt. untuk ru | Oleh, karena ban'xk erdj: Pn an 40 pCt. utk. ' An dan sudah Ha Ka An an ruman sekolah miskin Khong Kauw : 
Hwee dan 20 pCt. untuk fakir mis dan pengurus dari berbagai ! kin di Semarang. Kita dikabarkan, perkumpulan, maka ia tidak PN memangku djabatan 

tsb. Tn 
  bahwa didalam ruangan pertundju 
kan tidak dipungut dermaan apa2,   

“Sbanteng, 

—
—
—
 

1 dan Ig 24. 

ylapang sosialkulturil dipindah- 
kan mendjadi tugas Djawatan 

Kebudajaan. 
Seland'utnja menurut kepu- 

tusan tsb nama “Balai Boha- 

|sa” dan Lemhaga penjelidikan 
Bohasa dan Kebudajaan Indo- 
nesia dihapuskan, 

SEKITAR MELEDAKNJA 
GUDANG MESIU, 

Sampai hari Rebo kemaren 
belum diketahui apa jang me. 
njebabkan  meledaknja gudang 
mesjiu dekat lapangan terbang 
Kalibanteng Semarang Sebuah 
kemisi telah dibentuk untuk me 
'njelidiki sebab2 itu. Gg 
itu terletak tidak djauh dari 
djalan, ditengah sawah tetapi 
agak djauh dari hutan, jang be 
berapa waktu jang lalu pernah 
didjadikan Ma gerombolan 
pengatjau, Ada keterangan ti- 
dak resmi, bahwa sebelum ter- 
djadi ledakan itu, terlihat api 
menjala., (Antara), 

Sementara itu berhubung de 
ngan telah tersiarnj, berita2 
tentang gudang mesiu di Kali- 
banteng "g terbakar dan ber- 
asal dari berbagai-bagai sum- 
ber, maka DJURU BITJARA . 
STAF TERRITORIUM IV me- 
njatakan: 1. Panityg jg disera 
hi menjusun laporan disekitar 
kebakaran gudang mesiu di Ka 

hingga kini belum 
selesai tugasnja. 2. Oleh kare- 
nan'a, segala berita di sekitar 
kebakaran tsb jg bukan di ke- 
luarkan oleh Djuru Bitjara 
Terr, IV, kita anggap sangat 
provokatief dan tidak dapat di 
pertanggung-djawahkann'a ke 
benarannja. ) 

r 1 
HARGA EMAS, 

Harga emas di Surabaja dalam be 
berapa hari jini - ,panas-Iingin” ti- 
dak ketentuan. Djumahat malam 
harga emas mentjatat rekord, jaitu 
Rp. 40,— pembeli, pendjual tak ada, 
setelah itu harga turun Iggi. Selasa 
Sore tertjatat Rp, 38,50 pen gram, se- 
Gang Rebo pagi turun lagi mendjadi 
Rp. 87,50, 

  

   

   
   
    
    
   

          

    
    

  

      

      

  

Di Semarang hari ini tertjatat hat 
ga Sbb.: 22 karat per gtam Rp. 35,— karat Rp. Agra Ta 
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kow selama dua bu'an, untuk 

industri alat2 mesin. Sementa- 

   
     

    

  

Pada gam 
& 17 — Agust    bar 

2 
Pegangsaan   pembatja dapat menjaksikan an 

ta. ' Waktu Presiden mengundjungi 

ian setjara suku2 bangsa Indonesia, seba 

9 imur, beliau disambut 'oleh pemu   
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Y1949 pergi ke Mos- 

merundingkan penggantian per 
djandjian antara Sovjet Uni 
dan Tiongkok jang tertjapai 
oleh pemerintah  Kuomintang 
ketika tahun 1945, Beberapa | 
bulan kemudian. ahli2 tehnik 
Sovjet sudah tiba di Anshan, 
pusat industri badja di Mantju- 
ria. Oktober 1950 pemerin:ah 
RRT dengan resmi mengumum 
kan, bahwa pertambangan 
arang batu di Mantjuria te'ah 
mentjapai produksi jang meru- 
pakan 877 dari produksi keti- 
ka tahun 1944. Produksi besi 
dan hadja dalam pad, itu da- 
lam satu tahun menghasilkan 
1.609.090 ton. : 

Kalangan di London tadi me 
ngemukakon seterusnja, bah- 

at Penindjaa2 London 
ikan Membawa Ke mungkinan2 Baru 

TN : 

     
   MABA TI 

Kon perensi Mos-| 

  

rea 

. SDARA , AHLI TIMUR DJAUH” di London hari Selasa 
.- . mengemukakan pendapat mereka, bahwa salah satu po- 
Terang pening. lam Naa Mngan antara RRT dan Sovjet 
Uni jang kini sedang berlangsung di Moskow itu, ialah ,,di- tuknja Mantjuria ndja di gudang sendjata Sovjet, utk. 

Djep. mun gkin akan mendjadi berbahaja 
-nja”, Ahli2 tadi memang t penting Ta “Ohun, berkas Wakil beta ant ernting 

(Mantjuria), dalam Ielegasi js. 

san kelebihan iadi 
”5640 meriam, “3368 An: 
terbang d'et dan kira2 200 
tank. Para penindjau di Lon- 
don heran, bagaimana dengan 
Surplus gandum sebanjak 8 
djuta ton akan dapat dibelikan 
alat senajata sedemikian  ba- 
njaknja, Ka'angan tadi menge 
mukakan 2 teori: 1 Gandum 
didjual kepada Sovjet Uni un- 
tuk pembeli 

Gjuga gandum tadi untuk se- 
bagian “dibajar “dengan alat2 
mesin jang djatuh ketangan 
Sovje: dari tangan Diepang di 
Mantjuri,. ketika tahun 1945. 
Perlu disebut disiri, - bah- 
wa .Li Fu Chun sekarang 
duduk dalam delegasi RRT se- 
bagai wakil ketug panitya pe- 
merintah RRT urusan ekonomi 
dan keuangan dan sebagai wa-   wa pemerintah RRT te'ah me- 

     

   

  

ra itu pemerintahan di Mantju- 
ria mengumumkan, bahwa 
41”, dari produksi gandum 
Mantjuria akan disediakan un 

tuk rakjat dan tentara, sedang | dalam konperensi tingkai-ting- 

kl menteri yrusan industri be- 
pak : 3 
:Sementara itu Washingion 

kabarkan, bahwa pengembalian 
Port Arthur dan Dairen serta 
Gjalan kereta-api Changehu di 

merupakan atjara terpenting   kan sisanja, jaitu jang 59,1 
akan dipergunakan untuk beli 
bahan? guna “pertahanan na- 

| sional serta pembentukan per- 
induststan - P S0n ka Ea 
»P erbes

arlah 
rae ksi?? 

Ketika tel 7 “Apri tabun 
1952 Kao Kang Kung, sekre- 
taris Politburo Partai Komu- 
nis Tiongkok Timur-laut, me- 
ngatakan dalam rapat raksasa 
di Mukden (dan disiarkan me 
lalui radio Peking), bahwa: 
“Mantjuria harus menghasilkan 
kelebihan - (surplus) ..gandum 
sebanjak 8.000.000 ..ton,  Den- 

SN H3 “     

  

   

manja, Majatnja dik 
Malam Rebo kemarin, 

    

   
Gill University, Montreal 

      

    

    

para 

Ko Ma. 5 

gi RRT-Sovjet jang pada wak- 
tu ini sedang di.angsungkan di 
Moskow, demikian dikatakan 

| oleh kalangan? resmi di Was- 
hington bada malam Selasa. Di 
'kemukakgn oleh kalangan? itu 
bahwa'pemulihan daerah2 dan 
djalan kereta-api tersebut ke- 
pada pengawasan RRT telah 
didjandjikan oleh Sovje Uni 
Sebe-um achir tahun 1952 diba 
wah perd'andjian RRT-Sovjet 

Jang dilanda-tangani antara ke 
dua negeri “itu “pada tahun 
1950. Selandjutnja kalangan2 
itu menduga bahwa mengingat 
Jakan susunan delegasi RRT jg 
pergi ke Moskow. soal2 perda 

ting dalain agerda .konperensi 

tadi. 

“(Perobahan dalam. keadaan 
perang Korea? 

Dari Panmunjom, A.FP. me 
wartakon bahwa menurut sum 

ber2 jang dekat dengan dele- 
gasi RRT-Korea Utara da'am 

perurdingan2  gentjatan sen- 

'djata, pihak Utara katanja me 
paruh arti penting pada 

nja dienderal Liu, panglima be 

sar angkatan udara RRT, da- 
lam delegasi RRT jang seka- 

rang sedang berunding di Mos 

kow itu, dan disinggung2 bah- 
wa sa'ah satu hasil dari konpe 
rensi tersebut mungkin ialah 

«suatu perobahan dalam kea- 

  
“daan perang di Korea”. Menu- 

He rut sumber2 tersebut salah sa- 

ahli2 ilmu peng ' Inter-| tu atjara jang akan dibitjara- 
nasional di Sydney, .di kan dalam konperensi di Mos- 
Amerika kini sudah dina usa ' kow itu ialah masalah-masalah 

ha utk memprodusir lampu ra-!jang “telah ditimbulkan oleh 
dio jg besarnja lebih ketjil dari! penghantjuran stasiun2 pem- 
sebuah katjang. Menurut Prof. | bangkit tenaga listrik Utara di 
Woonter, lampi1 radio model ba-! sungai Yalu oleh pemboman2 
ru ini boleh dikatakan tahan 
(tidak mati) utk selama-lama- 
nja. Dikatakan, bahwa  djika 

kar, maka pesawat? radio di ke 

amebil temgat beberapa intji sa- 
aja. Men 

PERSEKUTUAN MILITER 
JUNANI JUGOSLAVIA? 

  

Frank Paoo, jang kini mama 1 

djungi Junani, pada hari Ming | 
gu membantah bahws, ia mem- 
bawa rentjana marsekal Tito 
mengenai suatu persekutuan 
militer antara Jugoslavia dan 
PAN Tt man 6 

u 

  

'Amerik, beberapa waktu jl. 
Mengenai aspek2 ekonomi, sum 

| ber2 Utara itu mengemukakan 
| bahwa dalam delegasi RRT ke 
Moskow itu terdapat djuga ah 
112 RRT jang terkemuka dalam 
industri minjak dan industri 
berat. ((Antara). 

  
di Ko- 

  

Inggeris jang 

  

ada- | 

Rusia 

tuk menjelami   

    
   

       

MS 
Mo dalah 

rang s€ d 19 ai 

pa Minggu MA 
Telah banjak mx 
sencja 
man meng 
— Suatu bom . 

atom jang . 
    Gan teliti oleh para sardjana serta agon2 

sangat Hingal atas mutu bom zat-air bi 
bangsa Inggeris — Klaus Yuchs dan pengchiana 

Laporan itu djuga memberi- | 
kan gambaran fang njata buat 
pertama “kalinja tentang an- 
tjaman bom aiom Sovjet ter- 

gara2 hlok Barat : 

  

bahwa persediaan bom “atom 
jang sangat besar, 
Suatu ketika menempatkan A- 

merika digaris paling muka da 
lam perang dingin: menurut 
pemuka2 militer persediaan itu 
sama kekuatannj, dengan 150 

s Givisi tentera- sudah mende- | 

kati saat akan hapus sama se- 
kali, Laporan itu 
kan: 1, Sovjet menurut taksir- 

.An mempunjai persediaan ,pa- 
ling sedikit” 100 bom 
sa” jang mulai dikumpulkan- 
nja dalam masa tiga tahun, 
dan disamping itu Rusia ditak- 
Sir ada pu'a mempunjai perse- 
diaan kira2 500 
tung” jang lebih ketjil. 
paling terpenting ialah dalam 
masa tiga “bulan pengasilan | 

sa bom atom Rusia hampir men- 
akan dibe'i dekati djumlah pembikinan | 

” at om , 

"beli alai2 mesi ungkin Rusia telah merdahulukan pem 
saapatangje Pa bikinan pesawat2 pembom 

raksasa jang memakai enam 
motor, jang dapat mendjatuh- 
kan bom2 atom dari tinggi 8 
mil atas semua kota2 di Ameri 
ka, pada waktu malam atau si- 
ang, Gan kemudian kembali ke 
pangkalannja . di Sovjet Unie. 
4. Untuk pertahanam, dari sera- 
ngan bcem atom Rusia sedang 
membikin apa jg. menurut du- 
gaan menjerupai sendjata gui- 
ded misils jig dapat dikemudi- 
kan dari tanah keudara ig po- 
kok pembikinannja didasarkar 
atas "Projeetion Sinar Cosmis” | 
jang sanggup memusnahkan se- 
tiap kapal terbang jg. melajans 
da'am djarak 15 mil dengan 

Manchuria kepad, pengawas- @djalan menjinarkan tjahajanja 
| penu iduga : atas bagian2 pesawat terbang 

mane aga Miktigatyae Man ing jitu jg. terbuat dari logam. 

Bor-H Rusia. 
Apa jang lebih menggelisah- 

kan pembesar2 Inggeris dan 
Amerika ialah bukti2 jang nja- 
ta, bahwa Rusia djauh mening- 
galkan Inggeris Amerika dalam 
pembikinan bom zat-air jg sa- 
ngat mengerikan itu. Sardjana2 

pernah bekerdja 
bersama sama dengan Fuchs jg 
sekarang meringkuk dalam pen 
'diara serta Pontercoryo jg. me 
larikan diri ke Rusia kira2 dua 
tahun jg. lampau, merata sa- 
ngat jakin bahwa kedua sardja 
sa itu telah memberikan kepa- 
Ga Rusia keterangan2 jang sa- 
ngat diperlukan untuk pembiki 

'nan bom itu. Fuehs telah menge 
'&ahui lebih dahulu, dari pertjo- 
baan membikih, bom zat-air ig. 

gangan dan militer diuga akan jdilakukan di Amerika Serikat 
| merupakan atjara2 jang pen- | dalam tahun 1946, bahkan sebe 

Huma seluruh projek Amerika ci 
Ibekukan atas perintah Presiden 
iTruman, Ia berhasil menjelun- 
“Supkan 
iibomo. zat-2ir itu kepihak Rusia. 
Pcontercorvo sekarang hekerdja 

“dengan pihak Rusia, Ia memba 
. wa pengalaman latihan jang sa- 
ngat penting jang diterimanja 
selama 715 tahun pada projek2: 
rahasia Inggeris dan Canada. 

rahasia2 

Sardjana kelahiran 
akui sebagai salah sedraing ahli 
jang paling terkenal dalam il- 
mu air berat dan 'tritium, jang 
mwerdjadi Gasar dari bom “zat- 
air. Telah diramalkan, dan oleh 
orang jang mengaku mengeta- 
hui dengan pasti, bahwa Rusia Pe ag re 
telah melakukan Taja 
dengan “bom zat air tatkala 
“Amerika masih dalam keadaan 
meraha-raba, bahwa Rusia mem 
punjai harapan besar akan da- 
pat meninggalkan Amerika dja 
uh dibelakang dalam perlomba- 
an membikis bom. zat-air, 

Persediaan Rusia. 
Mereka melaporkan, bahwa 

pertjcbaan2 pertama jang dila- 
kukennja dalam tahun 1950 
memberikan 'kejakinan kepada 

tentang kemungkinan 
membuat suatu sendjata dari 

zat-air dan bahwa pihak Rusia 
telah membulatkan tekacinja un 

mi segala sesuatu 
mengenai. pembikinan sendjata 
bom zat-air jang dapst dipakai 
di medan peperangan. Djendaral! 

  

mengalahkan ' 

ntuk mengangkut bom 

  

jang pada bom atom-nja, (2) 

“pan Rusia untuk 
serangan “dengan 

negara2 Eropa dan 

menundjuk- : Churchill 

tan melakukan ,raksa- 

,bom kan- 

Jang 
tahankan   
ban2 jang peling 

News 
Marvin Stone 'serta 
den2 ILN.S, Tainnja 
ngadakan 

serdjana2 Inggris 
4 J berkundjung ke 
jang radio-   dari negara2 satelit 

penjaringan 

berbagai laporan mengenai te “4 
naga atom Rusia, mengadakan 
pembitjaraan dengan para ahli" 
pada berbagai negeri, dengan 

ig pernah 
Rusia dan 

sardjana2 jang melarikan diri 

   (Oleh: Marvin Stone — Special "Suara merdeka”) : 

.AN2 PALING tepai jan telah Kpn Mega 
Upa kejakinan, bahwa besi gat-atr (beam Hydrogeen) jang pertama sekia- uat di Rusia dan pertjobaan dengan bom ini Kan r Para ahli siasat serta sardjana? jang terkemuka pertjaja, bahwa Sovjet apat hasil? jang sanyat memuask 

32 dua tahun jang Jumpau, Peristiwa ini terdjadi sebelum Presiden Tru- n perintah untuk meneruskan pembikinan bom zat-air sematjam itu pula | g kekuatannja menurut dugaan ada 100 -kali lebih hebat dari pada £ 'besar jang pernah dibikin Jepan “dikum 
CCN1LFA-SPiopage. 

kinan Rusia itu, 
Bruno Pontenecryo. 

ga 

: (1) Samsu 

Perda 

berapa 

ini? 

an2 ini, staf koresponden In- 
t bom itu di Amerika Serikat. | ternational 

2. Rusia telah memusnahkan 
sedjumlah sendjata2 taktik dan 
telah berhasil 
Amerika dalam . memperbaiki 
mutu meriam2 rocket jang bisa ' 
ditembakkan untuk djarak dja- 
uh dan : 

alat2 sendjata active. 1 
tadi: 2 Gandum didjual untuk bom itu dari satu benua2 lain 

korespon- 
telah me 

Sovjet. 

  

atas | 

dinegara Barat 

an dalam pertjobaan2 

  

MA TA EN PTN TANAN | 

Redaksi: 
Tiga masaalah genting “da 

ian perhubungan “antara Ba» | 
raf dengan Timur pada waktu 4, 
iri adalah mengenai 
pai kemana dan betapa fjepat. 
nja Rusia dapat menghasilkan: 

Kesanggu 
melakukan 

'bom-atom | 
terhadap tempat2 penting di 

Amerika, 
dan (3) Bilakah tiba saatnja. 
bagi Rusia dapat pula meng “Y 
hasilkan bom zat-air. 
ne Menteri Inggeris, Winston " 

telah berkali-kali 
memperingatkat, bahwa sebab 
sebabnja Rusia masih kebera 

serangannja 
adalah karena Rusia mengeta 
hui Amerika lebih madju da 
lam hal bom atom. Masaalah 
paling besar jang senantiasa . 
memusingkan kepala para ahli 
negara Barat ialah: : 
lama Amerika dapat memper 

kelebihannja 
Uintuk ' mendapatkan djawa- 

terdekat 
dari kebenaran atas pertanja- 

  

   

  3    

pada 
berkat bantuan dari 

  

Itik 

"1 teem jang 

| sawat2 terbang ketjil sebagai peng- 

If Randjau atom suatu djenis randjau 

| 

#ngorbankan penjelidikan nuclear fis 

pada waktu ini 

akan ,,dilakukan dalam bebera- 

permulaan dengan   i a1 a bom ' 
puksan dengan susah pajah: Gua benua memberikan nilai 

i dua orahy 

« 

jang bertempur dimedan peperang- 
ran dari pada bom2 jang didjatah- | 

atau ' kan dari pesawat terbang 
meriam2 atom. ' Peluru2 bam rocket- 
jang tjukup kefjilnia untuk dipakai 
Sebagai kepala peluru meriam roe- 

: untuk djarak djauh atau pe- 
Lduru meriam2 besar. “Ini berarti ba- 
hwa keta2 Amerika jang” terletak 

“ket 

kapal selam jang sedang berlajar 
200 mil 'dari “pantai Lautan Atlan- 

aatau (Lautan Pasifik. - 

Bom ,Kantong”. 
Bem Kantong” — suatu 

ton, kabarnja bom ini memakai sys- 
serba ruwet jang raha- 

sianja ditjuri dari “Amerika untuk 
Rusia oleh spion David Greenglass 
Bom ini dapat didjatuhkan dari pe- 

ganti pesawat2 terbang djenis berat. 

jang dibuat sehabis Perang Dunia 
II, jang dapat ditanam diair dang 
kal oleh “kapal selam atau pesawat 
terbang. Pihak Russia telah djauh 
madju dalam pembikinan sendjata 
(A—1 sendjata perang dengan me   

  

jet 

diketahui 
ig. 
”Madjallah 

mentjapai 
hcm zat-air.   
nas Rahasia, 

pembikhan 

Itali ini di-     pertjobaan2 Pe 3 

djerih pajahnja. 

jang pertama meledak 

Dalam batas2 lat. 

bat. Mereka   
dari djenis “jang lebih 
Laporan2 - mengenai 
meniatakan: 

pertjobaan membuat 
jang dapat 

Sardjana  Perantjis 
Jelliot-Curie, seoran 

besar2 pada lima te 
terbesar letakhia, di Sovi 
sia Beria telah ' merserahk: 
200 sarijana bangsa Dijerman 
dengan, memberi mereka gadji 
besar disamping itu mengumpul 
kan sardjana2 terkemuka bang 
ga Rus sendiri, dan senantiasa |, 
menerima rahesi22 Amerika me 
lalui kedutaan? Rusia di. Afne- 
rika, Canada dan Tnggeris. 

mendapat a 

di 
dalam bulan Agustus, “1949, 'pengi- 
kut2 Komunis jarg merasa “sangat. 
kagum meneriakkan: ',/Molnis" “ki: 

dapat 
dipastikan oleh pembesar2 Barat, 
»kilat” itu telah menjambat 

pa kali dengan kekuatan lebih he- 
pertjaja bahwa 

mendjak pertjobaam.itu Rusia 
memperbaiki mutu atau melakukan 
'pertjobaan . dengan sendjata2 atom 

lagi. 
ini ' antaranja 

Carl Spaatz, jang mendjabat ke 
pala staf Angkatan Udara Ame 
rika dimasa Perang Dunia II, 
jang mempunjai dalam miliknja 
laporan2 rahasia jg. paling be- 
sar, menjatakan dimuka rapat 
sebuah Panitya Senat Amerika, 
di Washington, bahwa ia mem- 
punjai bukti2 bahwa Rusia be- 
tul2 akan dapat mengadakan 
persediaan bom zat-2ir 
waktu 18 bulan. Sardjana2 Ing- 
gris jang tidak terikat kepada? 
pembatasan untuk keperluan ke 
selamatan Amerika, 

dalam 

menjata- 

    

jang 

'hebat 

kan bahwa keterangan? jang 
mereka peroleh rupa?nja telah “Meri! 

pula oleh Sumber2 'u tjepat 
telah menjatakan kepada . 

Angkatan, Udara” Han Steenbrekers (mesin? utk, 
di Amerika Serikat, bahwa buk- memet 
ti2 sudah semakin banjak bah- 1950 hingga 
wa Rusia "sudah dekat atau le belum Ljapz ketjotjokan, ka 
bih dekat” dari Amerika dalam Tena pihak 

idam2an membikin Welevernja meminta harga jg. 

Kekuasaan Beria. 20, kepala Dinas Djalan dah Ba 

Salah seorang dari sedjumlah Api, kepada ,,Antara”, Sebagai 
ketjil manusia jang telah meli- mara diketahui, dari pindjaman 
hat dengan mata kepala sendiri, Exim-bani ita pemerintah Indo 

: Frederic Nesia harus memesan 
g pengikut buatan Amerika, Pirdjaman itu 

Komunis jang setia jang bisa akan mulai dj dalam tahun 
keluar masuk Rusia, menjata-, 1953, 7 
kan setelah ia melakukan per- | 
kundjungan ke Sovjet 1 
ini, bahwa "Amerika Serikat Su ity akan terbengkalai kalay pe 
dah pasti tidak bisa mengalah- 
'kan Rusia “dalam "pekerdjaan 
membuat bom zat-air”, Dibawah 
pengawasan aiiggota Politburo 
ig. merangkap djadi kepala Di- 

Kavrenti Beria, : 2 
Sovjet semakin madju dlm. pem Sebuah firma Amerik, untuk 
bikinan kedua2 djenis bom itu. pemasangan 

Sebelum  Beria mengambil wals guna pembikinan rel2 me 
over Pn ang Setau nurut model jang sekarang di- 
Si bom atom Soviet dlm. tahu pakai di Indonesia. Indonesia 
1946 telah mendirikan K ngk Ni Indonesi 21 
penjelidikan dan produksi 18 ton ((sepandjar : 

ta Nae Pihak firma Amerika sudah 

baru2 ' 

Nae memesan 

Awan atoom 
se duta 

nugerah atas: 

Waktu bom atom :buatan 'Rusia: 
Caucasus.. 

bebera 

se- 
telah 

— Diduga Rusia telah melakukan 
rawan atom” 

dipergunakan dengan 
tjara lebih efektip terhadap tentara 

|hsions untuk -keperluan2 dimasa da 
Service, .I| mai, kata       

  

atom jang pernah dinjatakan oleh 

laporan 'itu  seterusnja. 
Mereka menduga, bahwa Rusia sa 
ma sekali tidak mendapat kemadju 
an” dalam usaha membikin alat? 
seperti pabrik jang -memakai tenaga 

Presiden Truman pada upatjara pem 
bikinan. kapal-selam Nautilus di 
Connecticutt beberapa minggu jang 
lalu. Satu2-nja tempat dimana Ame 
rika masih bisa bernapas dengan 
legah, mereka itu menegaskan, ialah 
waktu jang diperlukan oleh Rusia 
untuk membuat pesawat? terbang 
raksasa jang diperlukan untuk ' me 
ngangkut bom2 itu untuk djarak 
jang sangat diauh. 

(Dilarang kutip) 

Lambat 

  
Pesanan Material DKA 
B Digangana Kurang 

aatjar 

ri ATERIAL utk keperlu- 
ab nga Keseia api, je. 
Asnerika, datangnja tidak begi- 

sebagai diharapkan se 
mula. Bahkan (mengenai pesa- 

batu) sedjak th. 
sekarang masih 

jang hendak 

| makin lama makin tinggi sadja. 
| Demikian keterangan Ir. Suno- 

.ngunan dari Djawatan Kereta 

barang2 

Ix. Sumono kuatir pesanan“ 

rang peijah. Atas pertanjaan, 
Ir. Sumono selandjutnja  me- 
nerangkan, bahwa pemerintah 

Indonesia telah memberikan 
VvoOrschot 30.000 dollar kepada 

sebuah mesin 

rel? sebanjak 2500 
ndj ag Kl 300 Im)     

   

ditepi “pantai dapat dibam dari dek 

bom : 
jang lebih ketjil modelnja dari bom| 
model Hiroshima "jang beratnja 4/5 

   

| 

t   kenalan antara ibu dan baji. 

g 

Tapi Disamping Itu Siap 

Ahran” : 

meninggalkan Palestina, 

Selandjutnja Shishakli me- 
ngatakon bahwa ia jakin ke- 

menangan terachir adalah di- 
pihak Arab. Menurut UP ka- 

langan jang dapat mengetahui 
di Tel Aviv, telah mengatakan 
bahwa antjaman .kolonei Shi- 

'Shakli isb. akan mengakibat- 
kan bahwa kementerian luar 
negeri Israel meminta  supaja 
diadakan sidang oleh panitia 
genijatan sendjata Syria-Isra- 

el. : 

Pernjataan Ben Gurion. 

Sementar, itu dalam parle- 
men Israe! perdana menteri 
Israel, David Ben Gurion, me- 

nerangkan bahwa dari nega- 
ra2 Arab hanja Mesir, jang 
tak mempunjai perbedaan 'pa- 
ham dengan Israel, dan maka 
dari itu mengadjak Mesir su- 
paja memelihara perhubungan 
baik dengan Israel, Ben Gurion 
mentjela kolonel Shishakli, jg. 
tidak menentang' penjerbuan 
orang2 Arab di Palesting dan 
telap mengeluarkan antjam- 
an2 terhadap Israel. Menurut 
Ben Gurion sikap Shishakli ber 
laman sekali dengan sikap dien 

|deral Nadjib, panglim,, besar 
tentara Mesir. Gurion setudju 
sekali dengan pernjataan d'en- 
deral Nadjib bahwa ia menen- 
tang diadakanhjs perang o'eh 
Mesir di Palestina dan bahwa 
bekas rad'a Mesir, Farouk, ber 
tanggungdjawab atas penjer- 
buan tsb. Ben Gurion kemudi- 
an mengatakan bahwa dalam 
kalangan negara? Arap terda- 
pat anasir2, jang menghendaki 
perdamaian dengan Israel. te- 
|tapi suara mereka sering tak 
(terdengar dan han'5 mengenai 
Isoa'2 umum sehingg,, penda- 
maian tidak lekas  tertjapai.   akan mulai me 

        

   

  

ha bai   

tang kesukaran 'badja. 'mung- 
kin ada djuga pengaruhnjc ke-, 
pada leveran itu. Sepandjang 
pengetahuan Ir. Sumono, “pe- 
rusahaan2 badja itu sebetulnja 
sudah mendapat toewijzing ba- 
dja jg dibutuhkannja. Mengenai 
pesanan rel2 itu ditambahkan- 

'nja bahwa baru-baru ini telah 

utk djalan kereta abi Sepan- 
diang 100 km. Rel2 ini adalah 

(Antara). 

  

Teks: Dana hari Titan su telah bar 

  

  dekat Galang am. 
bangan itii telah dilak 

Pa ana Senen uga 
»Aeronautigue -Internationa'e” su. 
paja diakui sebagai rekond. baru ter 

b£ Ing Mena bagi pesawat terbang 
Li : ( & 7 Kk. « 

tiba di Indonesia: sedjumlah rel | 
3 

hasil terbang dati Madrid ke Denham Ondon, Ini ajatae atom AA ing 3 tu T.djam 55 menit. Penerj in2nja, dengan gembira ia me- 
Mean dibawah | njambut dipaksan/x Radja Fa- dan akan dikemukakan kepada | TOUk untuk turun dari tachta, 

Dalam sidang varlemen itu Gu- 
rin mengemukakan djug, ren 
tjan, undang2 " memperpan- 
djang dinas dalam ketentaraan 

$ dari 2 tahun mtendjali 214 th. 

' Seterusnja pemerintah Israel 
hari Selasa untuk kedya “kali- 
nja dalam tempo 24 djam den- 
“gan terang2an telah menjata- 
kan bahwa negar, tadi ingin 
mengadakan perdamaian den- 

| gan negara2 Arab. Menteri lu- 
|ar.negeri Israel, Moshe Sha- 
| rett menjatakan dalam parle- 
| men bahw,, Israel ,.setiap saat 
bersedia ” uyntiik mengadakan 
'perdamaian dengan masing2 ne 

buatan Djerman dan dibeli da-| 88rg Arab atau dengan semu- 
ri devisen pemerentah sendiri,| anja bersama2”. 

Se'andjutnic Sharet: menja- 
takan, bahwa Israel tidak da- 

banolam persengkataan dengan Me- 
Sir baik jang bersifat territo- 
rial maupun politik atau la- 

Ldan ia mengutjapkan selamat 
kepada Pemerintah baru Mesir, 
jang dibentuk sesudah Djende- 

  

B ANK Export-Import hari Se- 
| lasa jl. mengumumkan, bah- 
wa dalam tahun padjak jang berachir 
pada tanggal 30 Djuni jl., bank tadi 
telah mendapat laba sebesar 870.   000.000. Dari diumlah tadi, $20.000. 
000 dibajarkan sebagai dividend ke- 

pada kementerian keuangan Amerika 
Serikat, ketika tgl. 1 Djuli. Dalam 
tahun padjak sebelumnja, : 

dividend jang dibajarkan kepada pe 
merintah Amerika Serikat, sama pula. 

Bank tadi, jang merupakan korpo 

rasi 

djumlah 

lainnja, di 47 negeri 

wa Bank Exim 

  

. Exim-Bank Dapat Untung 70.000.000 
pemerintah Amerika Serikat, 

mengumumkan seterusnja, bahwa da 
lam tahun padjak jang baru sadja 
berachir ini telah mendapat laba pula 

tersebardise- 
mua benua. Perlu disebut disini, bah 

ini didirikan oleh 

Kongres Amerika Serikat ketika ta 
hun 1945, bertudjuan agar supaja 
perdagangan luar negeri dengan 
Amerika Serikat bertambah besar, 

Perbedaannja dengan Bank Inter- 
nasional untuk Pembangunan ' Kem: 

  

Dollar 
bali & Perkembangan (Bank Dunia) 
ialah, bahwa Bank Dunia didirikan 

dengan tudjuan memberikan bantuan 
dalam lapangan perkembangan cko- 
nomi-azasi dari negeri2 asing. 

(Antara—Reuter). 

Paru2 Besi | 

  
Akibat sakit lumpuh kanak2 waktu masih ketjil, seorang 
USA, Nj. E. Seymour, sedjak beberapa 
paru2 buatan dari besi. Meskipun setiap hari ia harus berbaring 
terus-menerus dalam pesawat paru2-nja” 
bahagianja. Lebih2 waktu achir2 ini, sehabis ia melahirkan seorang anak dengan selamat. Gambar: Sebentar setelah anaknja lahir: per 

EMENTERIAN LUAR negeri Israel 
mengumumkan bahwa Israel akan mengadjukan protes kepada Dewan Keamanan PBB atas antjaman? jang telah di- njatakan oleh kepala staf tentara Syria, kolonej Shishakly Das lam suatu tanja djawab dengan pembantu harian Mesir. 

pada hari Sabiu jl. kolonel Shishakly telah 
kan bahwa daerah Timur Tengah tak tjukup luas untuk bang- 
sa Arab dan bangsa Jahudi bersama? maka harus dipilih atau- 
kah bangsa Arab dilemparkan kelaut ataukah bangsa Jahudi 

      
   

       
     

Anti Am 

wanifa 
tahun terpaksa diberi 

tadi, iapun tak kurang   
Israel Menantang 
. Siap Berperang Melawan Semua 

Negara2 Arab | 
Pula Adakan Perdamaian. 

pada malam Selasa 

Al 
menjata- 

PRA | 
ral Nadjib menguasai negara 
Mesir. 

Israel siap untuk perang. 
Seterusnja — dalam  pembitjaraan 

memperpandjang waktu dinas dalam 
ketenfaraan “dengan 6 bulan se- 
hingga" merdjadi 2172 tahun oleh 

parlemen Israel “pada hari Selasa 
menteri luar negeri Israel, Mosse 
Sharett, mengatakan bahwa Israel 
kini siap untuk “berperang dengan 
salah satu negara Arab atau dgn 
semua negara “blok Arab. 

cl disamping itu djuga 
tuk mengadakan perdamaian 
semi2 negara “Arab atau 
satu negara anggota blok 
menegaskan “bahwa usul 

dgn 
salah 

fsb.' Ia 
untuk 

memperpardjang waktu dinas militer 
tidak bertalian ' dengan perebutan 
kekuasaan di Mesir dan antjaman2 
kolonel Shishakli, kepala staf  ten- 
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Tetapi, : 
demikian Sharett selandjutnja, Isra- i 

bersedia un- 

Tingkat Hidup D 
. Sovjet Unie 

erika Di 

Dewonstrasi2 Partai 
Tudeh 'Jang : 
Memantjak 

ANTOR-BERITA AFP 
@Mmewartakan bahwa ke- 

rusuhan jang timbul disana-sini 
dalami kota Teheran pada hari 
Selasa pagi, berobah sifatnja 
mendjadi anti Amerika ketika 
petang harinja kaum demon- 
stran dari partai Tudeh  dipu- 

| sat kota menjerang dan men. 
| djungkir balik sebuah jeep jang 
dikendarai oleh seorang opSsir 

| Amerika jang akibat peristiwa 
ini mendapat luka? ringan. 

Sementara itu diperoleh ka: 
bar bahwa 'kepala polisi Tehe 
ran, 'brigadir-djenderal Gha- 
'zam Sheibani, telah menjam- 

paikan permintaan berhenti dai 
ri djabatannja kepad, perdana 
menteri Mossadek “akan tetapi 
permintaan tsb kabarnja telah 
ditolak, Menurut United Press 
brigadir-djenderal Sheibani me 

ngadjukan vermintaan berhen- 
ti “dari djabatannja sesudah 
timbul kerusuhan2 pada hari 
Selasa pagi jl. Menurut kala- 
ngan2 pemerentah Sheibani te 
lah menjatakon “keluhan bhw 
“ia tidak mempun'ai tjukup ke 
kuasaon2' untuk mengadakan 
perhitungan dengan partai Tu- 
deh. Akan tetapi perdana men- 
teri Mossadeg “telah menolak 
permintaan tsb dan mengata- 

kan kepada “Sheibani bahwa 
ia diidjinkan mempergunakan 

kekuasaan2nja ig sepenuhnja 

terhadap kaum komunis, 

Pertemuan dgn kuasa 
usaha Rusia. 

Lebih djauh AFP mewarta- 
kan, bahwa menteri luar negeri 
Iran, Hussein Navab pada hari 
Selasa berunding dengan kuasa 
usaha Rusia di Teheran. Perte- 
muan memakan waktu seperem 
pat djam, akan tetapi-sifat pem 

|'bitjaraan2 tidak diketahui. Pd. 
hari Senen kuasa usaha Rusia 
telah menjerahkan kepada' men- 
teri luar. negeri . Iran sebuah 
nota protes berkenaan dengan 
peristiwa  penjerangan partai 
neo-fasis Iran pad tgl. 13 A- 
gustus terhadap kantor pene- 
rangan Sovjet Rusia di Tehe- 
ran. 

  

tara Syria, baru2 ini, tetapi sudah 
direntjanakan lama sebelum kedjadi- 
an2- tsb. . Dalam -debat mengenai 
rentjana undang2 dinas militer itu 
partai komunis dan partai Mapam, 
jang berhaluan extrim kiri, menuduh 
bahwa tentara Israel — disiapkan 
untuk mengabdi agresor2 Barat”. 
Dengan :perbandingan suara “TO la- 
wan II parlemen Israel kemudian 
menerima baik rentjana undang2 tsb. 

  

1 Kini Boleh Dikata Mundur—Banjak ' 
Kekajaan Prive Tertumpuk 

Laporan2 Jang Dikumpulkan Oleh PBB. 

INI PBB sedang menjusun suatu daftar keterangan? 

rakjat di Russia 
Kao diperolehnja mengenai keadaan tingkat penghidupan 

Menurut sepandjang keterangan jg. diper- 
oleh itu. katanja tingkat penghidupan rakjat Russia dewasa ini 
tidaklah benar lebih tinggi daripada keadaan dizaman pemerin 
tahan Tsar, sebagaimana pengaKuan pihak Rusia sendiri Me 
nurut sepandjang kata jg, telah didapat itu, 
penghidupan rakjat Russia telah mendjadi 

katanja taraf 
mundur pula, se- 

hingga menjamai tingkat keadaan pada takun 1913. Hal itu ter 
djadi karena sifatnja ekonomi perang Sovjet, dan pula sebagian 
disebabkan oleh karena bertumpuknja kekajaan prive pada be 
berapa orang sadja 

“' Ahli2 
'' Djepar 
Hendak An . 
-:. kan Di Mesir 

ENTERI 

S
E
 

2 N 

perekonomian 

herangkan bahwa politik peme- 
rintah Mesir didasarkan 
ekspansi perindustrian dan bah 
wa kepada maskapai? asing 
akan 
dim. hal penjelidikan sumber? 
minjak di Mesir, Dlm. sustu kon 
perensi pers menteri Gelil 
menerangkan bhw pemerintah 
Mesir mendorong penanaman 
modal asing, mengandjurkannja 
2hli2 luar negeri dan perlindu- 
ngan terhadap perindustrian? 
setempat penjederhanaan im- 

| port bahar? mentah dan perlu. 
Sa Una untuk perindus 
trian2, 

Diterangkannja, bahwa pers 
Yatian istimewa akan ditjurah- 
kan terhadap 'usaha2 “untuk 
mentjari sumber2 miniak dan 
kelonggaran? akan “diberikan 

pelaksanaan pekerdjaan2  ter- 
sebut. 

Penasehat2 Djepang akan 

Sementara itu Sistim djende- 
ral MacArthur dalam  merom- 
bak permilikan tanah feodal di 
Djepang sedang dipeladjari de- 
ngan seksama oleh para ahli d' 
Mesir berhubung dengan ren-   tjana perobahan agrari, di 

dan keuangan Mesir, Ab ! 

diberikan kelonggaran? | 

kepada maskapai2 asing dalam: 

pon merupakan “barang 
tetapi ini dianggap perlu 

didatangkan. 

Daripad,, penielidikan itu di- 
njatakan bahwa gadji seorang 
buruhfgi Moskou sebulannja 
pukul rata adalah 600 rubel 
banjaknja. Ini diauh lebih reni 
dah daripada tingkat upah bu- 
ruh dinegara2 Barat dau 
Amerika.Tetapi seorang buruh 
halus di Moskou mendapat 
upah jang lipat dua kali lebih 

|la kartu keanggautaan Partai 
(Komunis. Dengan kartu itu ia 
'mendapat beberapa kelong- 
garan. 

Pengeluaran2. 
| Seorang buruh tang mempu- 
njai penghasilan 1200 rubel, 
hanjalah menerima bersih 
1000 rubel. Jang lainnj, dipo- 
tong sebagai padjak dan ' Hur- 
an dim. membeli surat2 hu- 
tang negara. Sewa rumah jang 
harus dibajar ialar, 60 rubel se 
bulan, Lain? keperluan helan- 
dja rumah tanggania mewa- 
djibkon pul, padanja untuk 
membajar 9 rubel buat reke. 
ning gas, 10 hingga 20 rubel 
buat rekening listri, 25 rubel 
untuk memba'ar telepon. Se- 
mya itu berdjumlah diantara 
104 dan 114 rubel sebulan. Tel 

lux, 
1 bagi 

seseorang jang djadi anggauta 
partai, 

Mesir, Telah disarankan untuk 
memanggil ahli2 Djepang ke 
MIesir untuk memberikan nase 
hat dalam hal pelaksanaan ren” 
tiang pembatasan 'permilikan 
tanah sampai 200 acre untuk 
Setiap orang, 

 



   
   

   
ng Korea 

kan kepada p 

   

  

        
   
   

bantah bahwa pesawat2 ter- 

membom penduduk sipil Korea 
Utara, Ia mengatakan bahwa    

  

Siko pihak PBB malahan mem- 
beri peringatan kepada pendu- 
duk Sipil Korea Utara supaja 
.mengungsi dari daerah2, jang 
dianggap sebagai sasaran mili- 
ter. Seterusnja menurut perki- 

“raan beberapa penindjau mili- 
“ter di Washington tentara AS. 
selama 21 bulan perang di Ko 

.rea telah menggunakan hampir 
8000 ton bom napalm, jang ber 
arti 5 kali lebih banjak daripa 

“da djumlah bom napalm, jang 
digunakan oleh pasukan? seri- 
kat selama perang dunia ke-2. 

   

    

     
    

        

    
   

     
   

    

   

  

     

       
     

    
    

   

  

BAJI PEREMPUAN KEM- 
BAR-LIMA DI BRAZILIA. 

— Pada hari Selasa telah 
lahir di Sao. Paolo (Brazi- 

Pa 
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semuanja adalah perempu 
an. Ibu jang melahirkan 

' kembar-lima tersebut ber 
nama Maria Aparecida Al- 
bano jang pada waktu ini 
bersama-sama dgn anak2- 
nja berada dim keadaan 

sehat. Mereka telah dipin- 
dah kerumah-sakit bersa- 
lin di Sao Paolo. 

CHAVAN SULTANEH 
SAKIT KERAS. 

Harian malam ,-Ette- 
laat” hari Selasa memuat 

— berita dalam mana dikata- 
—. kan, bahwa bekas perdana 

— menteri Ghavan Sultaneh 

—... dewasa ini sedang mende- 
| rita sakit keras di Tehe- 

— ran. Dalam berita itu seba 
— liknia tidak disebut bekas 
perdana menteri itu ting- 
gal. Baru2 ini Ghavan Sul 

taneh telah “ mengalami 
pembedahan di Eropah. 

VISHINSKY TERIMA CHOU 
EN LAI. 

Menurut kantor berita So- 
vjet ,,Tass”, menteri luar nege 
ri Sovjet Uni, Andrei Y. Vishin 
sky pada hari Senen telah me- 
nerima kundjungan perdana 

mna 

menteri merangkap menteri lu- 
ar negeri Republik Rakjat Ti- 

ENTERI pertahanan AS, 
Lovett, menerang 

Pa Ke PBB di Kera 
akan tetap menggunakan bom? | 

ang mengandung ben 
Ikukan. Ia menga- 
tnja bahwa bom | 

Lovett selandjutnja mem- : 

bang PBB dengan sengadja/| 

! 

lia) kembar-lima jang ke- 

  

ERDUKA-TJITA | 
Dengan duka-tjita kami mewartakan, bahwa pada 

  

     
    

    
     
    

  

   

  

telah meninggal dunia kami punja Suami dan Papa: 

     
dalam usia 56 tahun. 

Jang berduka-tjita : 
F. E. LISAPALY - ENGEL 

: RUDY 
ARNOLD 
ANNA-LIES,.  - 

   
     

   
dengan mengambil beberapa ri | ,X. 

  

Telah Lahir! 
Pada tgl. 10-8-1952 djam 01.35 di R.S.T. Semarang anak kami 
jang pertama: Aa Seth 

Agoes Setianto 
Ibu dan anak dalam keadaan selamat dan sehat walafiat. 
Kepada Ptn. Overste Dr. Soewondo, Bidan Soemirah dengan 
pembantu-pembantunja, 
turkan banjak2 terima kasih atas pertolongan serta perawa- 
tannja. . 

SOENARDI, 
Dj. Bulu 47, Semarang. 

AA Aa LL ESL SL PALA 

  

Tjitakan ke I, 1000 buku, 
habis dalam 216 bulan. 

Tjitakan ke II, 1000 buku, 
| segera menusul. 

Kitab ,PIN TU ke SORGA" 

Atau: 5 

Djangan terlambat, 
seperti jang lampau!   

“Apa, jang manusia harus tahu?” 
Jalah suatu Kitab Filsafat, berisi Pengetahuan Umum, 

dari halnja hidup, dan sekitar hidup, jang luas dan djelas, 
serta merupakan penerangan, bagi peladjaran2 Pengeta- 
huan jang agak ,,gelap”. 

Kitab ini, dibentuk dan disusun, berdasarkan Pengetahuan 
Modern dan pengalaman2, dan baik sekali dibatja oleh 
umum, lelaki/perempuan-tua/muda, jang ingin menambah pe- 
ngetahuan2nja, terutama bagi mereka, jang merasa diri- 
nja ,,Pemimpin” dan/atau ,,terpeladjar”. 

Jalah djuga suatu Kitab Pengetahuan, jang dibentuk 
Gengan maksud untuk dapat mendjelmakan suasana sedjahte- 
ra, tenteram, damai dan makmur dalam tiap2 rumah-tangga, 
terutama untuk kepentingan ,Giri sendiri”. 

Anak-anak, dibawah umur, dilarang batja! 
Isinja: | 

I DUNIA BESAR. — 1. Dunia-Raja: 2. Allah: 3. Mata- 
Hari dan Bintang2: 4. Pengaruhnja Bintang2 di Bumi, 5. 
Bintang2, sebagai ,,pesawat pengirim: 
DUNIA KETIIL. — 6. Machluk: 7. Otak, 8. Hati da: 
Pantja-Indrya: 9. Pengaruhnja Hati dan Pantja-Indrya 
atas tubuh manusia: 10. Machluk, sebagai ,,pesawat-pe- 

1 ! 

! 

ii 

nerima ': 
III HIDUP. — 11. Djasmani: 12. Rochani, 13. Insani, 14. 

Karma: 15. Kodrat dan Nasib: 5 
IV SUSUNAN HIDUP. — 16. Azas-, maksud- dan tudjuan- 

nja: 17. Lelaki, 18. Perempuan: 19. Perhubungan, 20. 
Persetudjuan: 
PENGHIDUPAN. — 21. Bahan2 hidup dan kesehatan, 
22. Sjarat hidup: 23. Lapang penghidupan, 24. Malu, ta- 
kut dan djusta:.25..Waktu, jang.terluang: #5 
EKONOMI dan POLITIEK. — 26 Azas-, Maksud- d-: 
tudjuannja: 27. Djiwa Pemimpin: 28. Partai2 Besar dan 
aliran2 politieknja: 29. Susunan Pemerintahan Negara: 
30. Ekonomi dan Politiek perseorangan, : 
HAK dan KEWADJIBAN. — 31. Manusia, 32. Lelaki, 
33. Perempuan, 34. Salah paham, 35. Bidjaksana, 
PENGETAHUAN. — 36. Kabudajain dan Kesenian: 
37. Wajang (asal- dan maksudnja):, 38. Widworo Kan- 
Gang, Baladewa, Kresna, Sumbadra dan Durna: 39. 
Pendawa dan Kurawa, 40. Semar, Gareng-dan Petruk: 
PINTU ke SORGA. — 41. Insaf, ke-Agung-an Allah: 42. 
Insaf, sebagai machluk: 43. Pertjaja, pada Kebidjaksana- 
an Allah: 44. Rela, menerima Nasib, 45. Iechlas, mens- 
hadapi Hari-Achir. 
Didjelaskan seperlunja, djudjur dan terus terang. 

Harga: Rp. 30—, Ongkos kirim: vrij. 
Pesenan: Kirim uang lewat Pos. Apabila sudah habis, kiriman 

kita tolak. 
Usaha-Penerbitan ,,SOESISWO, DASA-KARTIKA", 
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Mantri/djururawat kami: mengha- 

KEMENTERIAN PER'TAHANAN RI. 
: STAF ANGKATAN UDARA 

0011 No.: OL1/IKL/SA/52, 
'Hal: Panggilan untuk tjalon2 dokter militer 

Angkatan Udara. 
I. Kementerian Pertahanan Staf Angkatan Udara memang- 
| gil pemuda2 untuk didicik mendjadi PERWIRA KESE- 
HATAN (Dokter tentera) pada Angkatan Udara R.I. 

  

. II. SJARAT? PENERIMAAN: 

1 1, Kebangsaan: Warga negara Indonesia. 
2. Pendidikan: Beridjazah S.M.A. bag. B. atau idjazah 

jang sederadjat dengan itu. 
"8 Umur: antara 17 — 23 tahun. 
“4 Berbadan sehat dan tinggi badan sekurang-kurangnja 

1,55 mtr. PN 
5. Belum kawin. 
6. Berkelakuan baik, jang dinjatakan dengan surat ke- 

terangan dari pamong pradja dan polisi. 
7. Bersedia menanda tangani ikatan dinas untuk beker- 

dja sebagai Perwira Kesehatan pada Angkatan Udara 
selama waktu jang sama dengan djumlah waktu pen- 

didikan seluruhnja ditambah dengan 3 (tiga) tahun. 
UI. TEMPAT PENDIDIKAN: 

oleh Perguruan Tinggi Kedokteran Gadjah Mada di Djok- 
djakarta, jang mana semua biaja2nja ditanggung oleh 

Angkatan Udara. P3 : 
IV. KEDUDUKAN SELAMA DALAM PENDIDIKAN: 

1). Selama pendidikan para siswa berstatus militer de- 
ngan pangkat peladjar mahasiswa, diharuskan ber- 
tempat tinggal dalam asrama dan diberi uang saku, 
menurut ketentuan2 jang tertjantum dalam surat Ke- 
putusan Menteri Pertananan No. MP/H/455/52 ttel. 

: 24 Djuli 1952. : 
2). Alat2 peladjaran, makan dan pakaian ditanggung oleh 

Angkatan Udara. 5 
TEA mahasiswa harus tunduk pada tata tertib ' ten- 

era. 
V. TJARA MELAMAR: K 

1. Mereka jang mempunjai hasrat untuk diterima seba- 
gai mahasiswa dokter tentera harus mengadjukan 
SURAT PERMOHONAN kepada: 
KEPALA DJAWATAN ADMINISTRASI PERSONIL 
M.B.A.U. — Di MERDEKA BARAT $ DJAKARTA. 
Surat2 lamaran harus disertai dengan: 

: 2. daftar riwajat hidup jang ditulis sendiri 
b. salinan idjazah serta daftar angka? hasil udjian. 
« Surat keterangan berkelakuan baik dari pamong 

pradja dan polisi setempat. 3 
d. surat persetudjuan orang tua atau wali bagi mere- 

ka jang belum mentjapai usia 21 thn. 
VI. nan dan me pia tersebut akan dipangg!! 

untuk mengikuti udji ba sycho- is dan pe- isa Bala j an2 badan, psycho-technis dan p 

VI. Surat2 lamaran harus disampaikan kepada alamat jang 
tersebut diatas selambat-lambatnja tgl. 15 September 1952. 

Digkarta, 15 Agustus 1952. 
KEPALA STAF ANGKATAN UDARA RI. 

: ttd. (Komodor Udara — S. SURYADARMA). 
,GERAK”/8-c. 
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Ae V 

SLLSTECK Ui EVE 

—, PAKAIAN INI OBAT MATA « 

BAN SAN YOK PANS KAPASAN No. 216-218 220 Isif. 837 N. SURABAYA 

2 5 Esa Dapat Bel Disegala Rumah Ohardan Todo P 2D 

TEGAL: 

1. Toko ,, WI,” T. Toko ,, BANDUNG” 
2. Toko ,,SIONG”. 8. Toko ,,CANTON” 
3. Toko Obat AN HO TONG. 9. Toko PO SENG TONG 
4. Toko ,,SIN” 10. Toko ,,SENG SIEN” 
5. Toko SOUW SWIE HAP 11. Toko ,SIN SENG” 
6. Toko KONG HIEN 12. Toko LIBERTY” 

PN IP De aa ema AA an N SL MN Sat” Desa Drama AL LA Ox. 

Mengenai keuanganmu, tjita2-mu dikemudian hari, pilihanmu 

atas kawan hidupmu seluruhnja, kami berikan pendjelasan 
berdasarkan ilmu pengetahuan tjara bagaimana kau dapat 
memperbaiki kedudukan dan peribadimu. 

M.S, RAHAT 
Li OCCULTIST 

! : Seteran 109 — Telf. 1123 Semarang. 
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— Hetty... apa kamu luka? 
Hetty!! 

|“.— Saja kira tidak, Roy. Tak ku 
sangka, Bat Winger akan melempar 
kan aku dari kudanja jang sedang 
lari! 

iga 
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— Aku tak senang mening 
galkan kau disini sendirian, 
Hetty. Bagaimana kakimu ? 

— Tak apa. Terus  kedjar 
lah Bat Winger, sebelum dia 
hilang. 

sa — Pergelangan kakiku 

kit, Roy, tetapi ini djangan 

sampai mentjegah kamu mene 

ruskan pengedjaranmu. Terus- 

lah kedjar Bat Winger. Biar 

aku tinggal disini. 

  

     
   
    

NN bak Y Ye @inbolan io MY ANKLE HURTS, ROY, (1 Hate To art '| Pn TAN / ur onar LET THAT STOP Lee vov M4 picu” GET 
EXPECTI : | YOU / KEEP AFTER Bata 5 Sea 

GHT HERE/ PL BE ALL RI 2 Aang 

  

KAT AL adan 

Madjalah politik dian kapu- 

    

dajaan 
&. Terbit 4 X sebulan 

ukuran 26 cM X 87W cM 
tebal 28 halaman 

" Memuat tulisan2 hangat se- 
gar, dituLs oleh ahlinja ma- 
sing? , 

SID, on seken ena d | penuh gambar menarik 
an #$ tersebar luas diseluruh In- 

Dalam pada itu, Bat Winger donesia dan Malaya. 
sibuk... K harga langganan Rp. 8.50 

sebulan (madjallah termurah 
di Indonesia). j 

Alamat Tata Usaha 
Djl. Pintu Air 23 
DJAKARTA 

— Api ini mudah2-an dapat men 
tjegah Rogers mengedjar aku dan 
mudah2-an dapat pula memberi ke 
sempatan kepadaku untuk menemu 
kan kembali lembu2 jang telah. ku- 
tjuri dari MeClure, 

  
Oa nya Png Lang an” Ongat aa wa Tua aga 2 

  

Pendidikan chusus medis (kedokteran diselenggarakan 

£ 

PE NS PN SOKO PA LNG ECU Gan ANA TEA) 

  

  

  NAMA an 
  

  Djangan lekas putus asa, Parni M..... 
Mungkin kau pakai margarine jang bukan mereknja. 

Ijebalah sekarang dengan Pasmboomi: jaitu peno- 
  

   
Wahai Par, enak 

Inian makananmu )     

  

PA TN Ae Kl 2 

  

Seumur hidupku aku pun akan 
berterima kasih kepadamu 

kerna nasehatmu menjuruh      
Lezat nikmat dan sehat 

Palmboom senantiasa mentjiptakan. suatu hidangan is: 

timewa. Margarine tulen berwarna kuning-emas ini 

| meninggikan rasa asli dari tiap makanan dan mem- 

buat hidangan mendjadi hidangan pesta 

ketjuali dari itu ia sungguh menjehatkan oleh karena 

“HASIL DARI DJAWA NAN INDAH. 

longmy sedjati sewaktu masak. Dan rasa sedap 

jang kau kenjam sewaktu makan: Bukan main. 

   

    

   

  

   

    

  
  

    

  

mari, diwaktu masak orang mentjarinja, djika 
ditaru diroti rasanja mendjadi luar biasa. Djangan 

t Gn Palmboom memang jang Paling digerl | 

Jupa: selamanja saja tidak menginginkan lain merek. 
     

  

      

  

  

  

  

  

“ Me 

1000 PEMBELI 
mendjadi 

1000 LANGGANAN 

Djamu Njonja Meneer Sema- 
rans terus menerus membikin 
tiap Pembelinja mendjadi Lang- 
ganan jang tetap. Ini disebab- 
kan oleh kerna Djamu Njonja 
Meneer dapat membuktikan ke- 
mandjuranja. Untuk sakit ke- 
pala, pilek, pusing dan segala 
sakit urat-kepala, minumlah 

DJAMU STROONG 
Lebih mustadjab, lebih sedap 

dan lebih halus. Mintalah Daf- 
tar Harga 1952. 

  

50, 
Depok 36B, Mataram 414, 697, 
210, 942, Lemahgempal 52, Pe- 
tekan 35, Darat 33, Pontjoi 88, 
Dj. Demak 12, Labuan 14. 

Toko Pedamaran Agen2 

—— 

  

Dokter 5 

R.V, Soedjito | 

  

  Pandanaran 66, Tilp. Smg 2229 

Memeriksa wanita hamil 

Menolong wanita bersalin dan 

Praktek Umum 

Djambitjara: 

Rumah: djam 7—9.30 

djam 4.30—6.30 sore 

R.S. Elisabeth 10.30—11.30 

  

INI MALAM PREMIERE! 
METROPOLSE: 5,-7:-9.- (13 tahun 

George Raft - Akim Tamiroff 
Dorothy Lamour - Henry 
Fonda 
,SPAWN OF THE NORTH: 
Paramount' Presents. 

bhs MALAM LD. Oo. 

ORIGN 5.00-7.00-5.0U-Li sin) 

     

   

NAN WARRER B.205 

(BAR pakean TS 3 
"1PGINIA 

(4 MMESS W NIAYO 8 

/ : SENE 

Sutisunar) NziSon | CSS 

marmna 5 

V OFNNIS 

  

coronaw NS. Lucitte KoRmaN $ 

P5 TEcunicotor SZ SAKAL & 

DAMID BUTLER Tea Sean Kate aa Wa) 

EXTRA: Pertandingan 
OLYMPIADR ke 15 diHelsinki 
  

  

  

    

     

    

    
     

  

RB X en Seting 
Ta 00 Depan nat 
& Se DAR 

Re 7. «0 mn MIL 
3,00 NA ia 

ega Sud 

Uu dur) , (A33 

(“DJURU POTRET") 

BXTRA: Pertandingan 
Olympiade ke 15 di Helsinki 

DJAGALAN,7.-9.- (17 th) 
O maa Gumanti”- Maria     PULAU MUTIARA" 
Film indonesia jang baik 
  

t 

Pp 

| 

2 6.45-8.45- Johnny Weissmuller — Sheila Ryan 
' berbareng 
“Royal! ! 

r 

  

Mulai trima daftaran untuk bulan SEPTEMBER 1952. 

. BAM-LES Vi: ONG CWAT LIONG 
Gendong 1230 - Smg 

(Kidul Sekolahan Christen Tionghoa Karrenweg 
masuk mengulon). 
  

TAART garneren (membuat dan menghias taart dari gla- 
zuur dan botercream) bagian cursus ke I. 
DROOGGEBAKX (kuwih keringan) Roomsoes, kaassoes- 
jes, rikolin, melk-koekjes, putu Blanda, klapper-koekjes 
dan lain-lain semua ada 45 recepten. 
SNY-TAART (taart potongan) dibuat dengan rupa-rupa 

ig letter, appel, bebek, ati, dan sebagainja, dan bisa membeli 4 
8 tjitakannja. 

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

  

NITA 
Na     

  

  

  

  

    

CITY CONCERN CINEMAS - 

5.—7—9.— Ini, Malam Premiere (u. 17 tah)3 
“Roberto Canedo —'Columba Dominguez. 

AL O M'A“, (PUEBLERINA) 
Grand 

    

LUX 

  

Ini malam D. M.B. (u. Segala umur) 

'JUNGLE MANHUNT" 
5.157.15 9.15 Safari into“Savagery! New Jungle Adven- 

tures! penuh sensatie gempar! : 

INDRA 5.—7.—9.— Ini malam d.m.b.' (u. 13 tah.) 
ta Hayward F 0 T UN E S CF atricia Medina 43 

“ CAPTAIN BLOOD”. 
Greates adventures of Sabatini's darirg Buccereer |" 

Heibat — Gempar ! 

Akan datang ,TERNODA" 

Roxy 7.— 9— isi Malam premiere (Seg. umur) 
Sze Fui — Nan Pui — Chu Chia Sep 

PAI LOK.CHUNG, NIAN“ 
(You are still “ Young) pa 
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film Indonesia Baru ! 
  

& 

SOLO Mulai tg. 19—'8 s/d? M B. nja 
Modona of the Seven Moon! 

Philip Calvert Stewart Grange 
Tahukah Sdr ? antara ,,Tjirta “pa dan 

Tjinta patsu” 
4.30 — 7.00 8.15 

   
ag 

  

era 
PENA Ta Na Ya Pat Dag Nag Penak AN yang, 

Djan 

Ea MAA an na SAP Pi Ang Ma Na Bap Sg Ne aa RPP 

Harga Biasa, Tetap Murah, Tidak ksih ! 
rerset ANGAN Tups? merk 15 dan :    aan besar DJAM2 

(K1 batu. 
€ Djuga Sedia: LUNTIENG2 tembok WESIMINSTER 

dan GONGSLAG, 

TOKO MAS    

   

  

  
       

Telp. 336 

SEMARANG 
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