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iL pada hari Rebo sore telah   Kermode, di Istana Merdeka. 
duta Inggris Kermode. Dari kiri ke 

   

       

Komisaris djendral Inggris untuk Asia-timur, Malcolm MacDonald jg telah tiba di 
diterima beraudiensi kepada Presiden Sukarno. Tamu ini diantar oleh kanan tampak: MacDonald, Presiden Sukarno - mayan an 

  

  

  

Indonesia Selasa 

dan duta Inggris   
100 Bomber PBB SerangOsu 

63 Gedung Telah Hantjur—Pesawat2 MIG 
Adakan Perlawanan Sengit : 

NGKATAN UDARA ke-5 PBB di Korea Selatan 
wa lebih dari 100 buah pesawat? terbang PBB 

brik semen besar jg dikuasai oleh fihak Utara 
kan, sedang 29 buah gedang? lainnja mendapat 
beberapa djam sesudah 88 benteng? udara PBB 

Gi Osu. 63 
kerusakan?. 
meledakkan 

nampukan? persediaan perang di Pyongyang, ibu kota Korea 
sawat? 

Tentang nemboman empat 
djam di Pyongyang lebih lan- 
djut UP memberitakan bahwa 
serangan udara ini mulai di 
lantjarkan tengah malam hari 

Rebo mendjelang-pagi hari Ke 
mis Dengan menggunakan 
alat2 radar bom? did'atuhkan 
terhadap wvemusatan? tentara 
dan - gudang2  penjimpanan 
aa!2 perlengkapan perang jg 
terletak dalam dua daerah sa- 
Saran jg luasnj, ada 400 acre. 
Duapuluh empat d'am sebelum 
pemboman ini diantjarkom pe- 
sawat2. PBB .ielah mendjatuh- 
kan selebaran? didaerah ini un 
tuk memberitahukan kepada 
penduduk tentang 'pemboman2 
jg hendak dilakukan. Sementa 
ra itu kamp2 tawanan jg terle 
tak sekitar : Pyongyang telah 
dihindarkan. 

Tak akan 
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lah diperkuat di Kore4 Utara 
tidak akan dapat menahan pen 
daratan tentar, Serikat, demi- 
kian diterangkan oleh laksama 
na muda Briscoe dari pasu- 

  

terbang penggempur telah, ambil 
Osu terletak di sebelahTenggara dari 

dapat | Ta igustus fihak Utara telah men- 
"Ni. j derita lebih banjak kerugian 

bagian dlm serangan 
kota Sariwon, Korea 

kan? angkatan laut dalam sua 
tu interviu dimuka tjorong ra 
dio. Dikatakan terusnia, bhw 
Suaty tempat pemusatan tentia 
ra dan bahan makanan di pan- 
taj Barai Korea telah di budja 
ni bom oleh pesawat2 terbang 
serikat. 

Untuk vertama kali dalam 
sembian hari 'g terachir ini 
fitak Utara mentjoba mengha- 
lang-halangi serangan ini dgn 
mengadakan serangan balascm 
dengan pesawat2 pemburu 
MIG. Dari kelimabe'as pesawat 
fihak Utarg telah dirusakkan 
sebuah sedangkan pada hari 
itu telah terdjadi lima kali per 
tempuran udara. Pada hari Re 
bo kegiatan dari pasukan? ke 
dua belah fihak tidak begitu 
besar. Menurut pengumuman 
tentara kedelapan dalam ming- 
gu antara tgl..8 sampai 14 A-   
dari pada dalam dua bulan jg 
terachir. Kerugian 'g diderita 
Oleh tentara Utara dalam ming 
gu itu ditaksir 3 134 orang ja- 

pada hari Kemis mengamumkan, bah 
pada hari Kemis telah menjerang pa- 

Buah gedung? telah dihantjur- 
Serangan udara ini terdjadi 

pemusatan? tentara dan pe- 
Utara selama empat djam. Pe- 
udara di Osu pagi hari Kemis. 
Barat. 

Rusia Cha- 
. watir ? 

  

nja ,Ike“ Sbg Presi- 
den USA 

E 2 ADIO Moskou dalam sia- 
ran pada malam Kemis 

mengumumkan bahwa perdana 
menteri Josef Stalin malam Ke- 
mis telah menerima kundju- 
ngan perdana menteri merang- 
Kap menteri Juar negeri RRT. 
Chou En Lai Chou disertai oleh 
wakil perdana menteri RRT, 
Chen Yung: oleh duta besar 
RRT, wakil kepala staf umum 
tentara RRT, dan kepala bagi- 
an politik dalam kementerian 
luar negeri RRT Djuga hadlir 
dlm. pertemuan tadi wakil per- 
dana menteri Sovjet, Vyaches- 
jav Molotov, menteri Juar nege 

derenko. 

Sementara itu para pemn-   itu 1.745 orang tewas, 1.375 
"luka dan 14 orang ditawan. 
  

2 Djuta Rumah 
Djumlah Kekurangan Perumahan 

Di Indonesia 
. Perlu Segera Dibentuk Bank Pembangunan Jang 

Dapat Segera Bekerdja. 
Kg LA IOTO, sekretaris Kongres Perumahan Rakjat Se- 

AJhnat (KPRS) dan anggota Badan Penasehat Perumahan 
Rakjat dalam pertjakapan dengan ,.Antara” menerangkan, 
bahwa pembangunan perumahan rakjat sehat adalah sektor jg. 
penting dalam pembangunan pada umumnja Usaha? jang telah 
dilakukan oleh KPRS, maupun oleh pihak2 lainnja, jang resmi 
ataupun tidak resmi, menurut Sundjoto masih merupakan titik 
jang ketjil belaka djika dibandingkan dengan kebutuhan rak- 
jat akan ana jang sehat dan murah, Dalam hubungan ini 
Sundjoto siteer bahan? resmi jang didapat oleh Kongres 
Perumahan Rakjat Sehat itu sbb.. 

Lwahun 1940 di Indonesia Ketiil 20, Berdasarkan atzs 
tertjatat ada 70.476.000 djiwa angka2 itu, Sundjojo berpenda 
penduduk dengan 10 d'uta ru pat, bahwa kekurangan peru- 
mah. Di tahun 1950 djumlah mahan rakjat tidak mungkin 

djau dipomatik di London pa 
: da harj Rabu membuat pelha- 
|gai ramalan2 mengenai 2 kon 
ipesersi besar “ang di'akukan 

itara RRT Jan Rusia dj Mos- 
kow dan antara Sovje: dan ke 
psla2 staf m'Jiter sekutunja 

|di Praha. 2 Konperensi itu jg 
mempunjai Sifat militer dan di 
plomatik diduga diadakan utk 
memenuhi keinginan jg dinja- 
takan o'eh Rusia, bahwa untuk 
perdamaian di Korea fihak Ko 
munis berusaha memperguna- 

kan slogan menterj luar nege 
Dean Acheson “berunding de 

ngan kekuatan”. 
Da am pad, itu, menurut ra 

malan para penindjay diploma 
“ik tsb, Rusia sangat chawatir 
terhadap hatsil2 pemilihan, pre 
siden Amerika jg akan datang. 
Sebagian dari para penindjau 
itu mengatakan, bhw kemung 
kinan dipilihn'a Elsenhouwer 

sangat dichawatirkan oleh pe 
mimpin2 Soviet (Antara — 

at 22 Agustus 1952 aa PEMER napa nana. mergagan eeyaN Mpea Pe ENPAN AMAN MN MAN NN PAP MANGAN O PPP Rp Ma 

| tsb. 
sia dgn An a, dimana antar disinggung - singgung 
soal2 MSA dan perdjandjian San Francisco, Karangan dr, Suk? 

|) dak ajadi diutjapkan. 

Ttg Mungkin Terpilih- 

  

Detil 
|lada Perbedaan Faham Dan Tafsiran 

(Kupasan Dr. Sukiman). 

ARU2 INI oleh »Panti Pengetahuan, Islam” telah di- 

dr. Sukiman, mr. Jusuf Wibisono r. Djuanda. Karangan? || 
sb. terutama membitjarakan hubungan luar negeri Indone- 

Amerika, dimana antara lain sir 

  

Dr. Sukiman memu'ai kara- 
ingannig dengan mengatakan, 

bahwa pada definisi “politik 
Ibebas” ada perbedaan faham 
dan tafsiran. Golongan extreem 
(PKI, Sobsi, Sarbupri) membe | 
ri isi dan makna pada formu- 
lering tadi jg dianggap djelas 
pro blok komunis dan anti 
bok demokrasi. Golongan ke- 
dua memberi tafsiran hendak | 
menjingkirkan diri dari perti- 
kaian dan berdiri diatas dua 
blok tadi, dan  menjalurkan 
usahanja kearah netraliteit da 
lam perang sedang 
jg ketiga hendak mendosarkar 
beleid politik luar negeri nega 
ra atas kerdja sama dengan 
blok. demokrasi. 

Ada instruksi 
Menurut dr, Sukiman seg: 

isi pikiran dan siasat pe 

angan kaum “komunis disa 
paikan set'ara instruksi dari 

| Moskow dan bissanja disandar 
kan tidak pada kepentingan ne 
.gara dan bangsa jg bersangku ' 
tan melainkan atas kepenti-: 
ngan siasat global dari perdjo- 
angan komunis dunia jg diren- | 
tianakan oeh Kremlin. te 

Golongan kedua mendasar- 
kan pendiriannja atas pengha- 
rapan dapat membentuk blok 

Ma 
ka 

      

   
      

  

  rika di masa lampau dan 
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man itu, sesungguhnja ialah pidato jg pada mulanja akan di- | 
“utjapkannja dimuka parlemen, tetapi karena sesuatu hal ti- 

Sovjet-Rusia dlm usahanja me 
Daklukkan seluruh dunia ' baik 
militzr politis maupun ekono- 
mis, dan ditentangnja pula taf- 
Siran mereka bahwa bantuan 
Unrra dan, Marshall-plan itu ada 
lah rangkaian taktik rentjana 
perang Wall-street. ,,Umpama- 
nja sadia Marshall-plan tiiak 
ada, maka pastilah Erorah Sa- 
rat akan djatuh dlm kekuasaan 
Sovjet-Rus'a melihat kekalutan 
politik jg ditimbulkan oleh 
adaan buruk di lapangan tasial 
ekonomi di- negara dan masja- 
rakat Eropah Barat dim tahun 

golongan 11945/1947”, demikian dr, Seki- kanan : 

Setelah membentangkan hasil 
hasil jg ditjapai oleh Marshall- 

plan di Eropah Barat dan tin- 
Gakan balasan (counter acticn) 

Ieari fihak Sovjet-Rusia dengan 

mendirikan Kom nform,”  se- 

bagai gantinja .,Komintern” 
maka dr. Sukiman bertanya: 

apakah benar imperialisme Ame 
rika membahajakan drnia dan 
dpakah benar bahwa Amerika 
utk maksud itu merentianakan 

agresi terkallap Cunia merdeka. 
Setelah membaha- politik Ame 

ngutip beberara karangan »n- 

tara lain tulisan Barbara Ward 
bahwa ,,bangsa Amerika tdax 

ment:oba memetjahzan 

kesulitan ekonomi dlm. negeri- 

ke- 

mre- | 

  

O Pemer” 
Alamat: 
Tilp. Redaksi: 

           aa 
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Bung Hatta 
“Berpamitan 
  

  
saat sebelum lagi kita sadjikan, diambil beberapa 

'Wakil Presiden Mohammad Hatta beserta isteri dan rombongan 
Rebo pagi jl. berangkat ke Tanah Sutji. Gambar: Wakil Presiden 

Satu gambar 

mengutjapkan perasaan terima kasihnja kepada rakjat jg telah 
melakukan do'a selamat pada perdjalanan beliau ke Mekka itu. 
in K (Ipphos). 

Alasan? Nadjib 
“Radja. Farouk : Digambarkan' Se- 

bagai Orang Kedjam 
Pengakuan Nadjib Kepada Wartawan ,,Life” 

ALAM SEBUAH interpiu jang diadakan djenderal Na- 
D djib, panglima tertinggi tentara Mesir dan pemimpin pe- 
rebutan kekuasaan bulan lalu, kepada |” wartawan mingguan 
Amerika ,,LIFE” merfibentangkan peristiwa jang sesungguhnja 
mengenai segala sesuatu jang bertalian dengan perebutan ke- 
kuasaan itu, Dlm. sebuah karangan jang dimuat dalam ming- 
guan Life hari Rebo, bekas radja Farouk digambarkan sebagai 
Seorang kedjam jang memudji dirinja sendiri serta mendjeru- 
muskan warga negara dan putra2nja kedalam tjengkeraman 
iblis, 

    

atur kerusuhan? buruh. Djende 

finja sindiri dgn berusaha me- 
#nguasai pasar2 di luar negeri. 

@Sebaliknja daripada itu mere- 
@ka membatasi hingga se-ketjil2- 

nja perdagangan gn dan pin: 
#diaman kepada luar negeri”: 
@maka dr. Sukiman kemudian 
@imeriwajatkan kedjadian2 di 

   
   

    

    
   
      

ri Sovjet.” Andrei - LA Yao ahli urusan Juar negeri. Fe- 

bersamaan waktunja iakni an | 5 32. jak 'ijampur tangan dalam perti- 

      

   
   

IKorea dan 'di Eropah Timur. 
|Dengan mengemukakan alasan- 
yalasan itu 'ia' berkesimpulan 

   Uk ika-lah jang 
1m Gan agresip, .me-' 

  

  
lainkan Sovjet-Rusia, terutama 
Sesudah perang dunia ke-2 ber- 
achir. Dan ini menurut dr. Su- 

kiman sangat berbahaja bagi 
kemerdekaan negara2 demokra- 
Tb 

  

ke 3 terutama dengan India 
Gan Birma. Golongan ketiga 
ini menurut Sukiman tak mau Irian 

Kemudian dir. Sukiman berta 
nja, apakah caim nasional In- 
donesia atas Irian Barat seka 
rang ini mendjadi soal jang tu 
rut menentukan kehidupan ne 
gara Indonesia dan urgent da. 
lam arti pemetjahannja tidak 

kasian antara komunis dan de- 
mokrasi, dan menjangka dapat 
menjelamatkan diri dari mala- 

petaka apabila pet'ah perang 

dan akan bersikap netral. 
Kita masih butuh 

penduduk naik mendjadi 75 dju 
ta tapi penambahan rumah bc- 
leh dikata tidak ads, sehingga 
ditaksir kekurangan - Pembiki- 
mam rumah baru ada lk 1 dju 
ta buah, dan djika diingat pula 
djum ah rumah jang dalam 
waksu itu hantjur oleh pembo 
man seku'u dan oleh revolusi, 
maka ditaksir kekurangan ru- 
mah sekarang ad, Ik 2 djuta 
buah. Bea'a untuk membikin 
rumah sebanjak itu Ik ada 25 
mi jard rupiah berdasar perhi 
tungan tiap rumah berharga. 
Rp. 12.000.—. Disamping keku 
rangan jang ala sekarang itu. 
mass seharusnja pula dibikin 
rumah2 lagi berhubung dengan 
semakin naikn'a djumlah pen- 
duduk, tiap tahunnja ik 150. 
000 rumah dengan beaja !k 2 
miljard rupiah. Djika hendak 
dit 'apai keadaan jang normaal 
dalam tempo 10 tahun maka ti- 
a tahunnj, harus disediakan 
buat pembikinan rumah 4,5 mil 
jard rupiah atau 1575 dari se 
urus penghasilan nasional. 

Tidak mungkin hanja | 
menjandar kepada 

: pemerintah. 
Menurut angks2 dari Dja- 

wa'an Perumahan Rakjat (dja 
watan pemgrentah) bea'a pem- 
bikinan rumah dalam ts. 1951 

besarnja . Rp 30 djuta. Dari 
djumlah tsb telah dibikin 1.783 

. rumah tersebar dalam 84 dae- 

rah, jaitu D'akarta 103, Dja- 
wa Barat 141, Djawa Tengah 
529, Djawa Timur 419, Jogja- 
karta 62, Sumatera Se'atan 5, 

Sumatera Tengah 25, Sumatera 
Utara 42, Kalimantan 63, Sula 
wesi 24, Maluku 350 dan Sunda 

  

dibebankan semata2 kepada pe 
merentah, perlu ada inisiatif 

dari rakjat pu'a, dan itulah 
djuga sebabnja dibentuk suatu 
,Panitya Kongres Perumahan 
iRakjat Sehat jg mengadakan 

pertemuan2 dan pembitjaraan2 
periodik guna memetjaikan se 
tiar, teoretis masaiah2 pemba 
ngunan perumahan rakjat itu, 

' demikian Sundjoto. 
Inisiatif partikelir dalam hal 

pembangunan rumah itu menu 
rut pendapat kongres baiknja 
disalurkan mela'ui pembentu- 

km suatu Bouwbank (Bank 

Pembangunan) jg selain men- 
dapat stootkapitaal dari peme 

reniah pun menambah modal- 
nia dengan djalan mendjual 

obligasi serta menerima tabu- 
ngan. aka 

Menurut Sundjoto, konsepsi 

jang telah disetudjui oleh kon- 
gres jalah bahwa Bank Pemba 
Ingunsin itu akan dapat segera 
'bekerdja antara lain atas mo 
da! sbb: 

Penjerahan dari pemerintah 
1783 rumah2 jang dibikin oleh 
D'awatan Perumahan ditahun 
1951 jang kini sudah bisa ber 

harga Rp. 50 djuta, penjerah- 

ar 2000 rumah jang dibikin di 
Keba'oran bertarga 100 djuta 
dan penjerahan rumah2 dari be 
kas N.V, Volkshuisvesting di- 

'daerah2 seharga Ik 50 djuta ru 
piah, sehingga dengan begitu 

stootkapitaal dari pemerintah 
itu besarnja !k. 200 djuta rupi 
ah. Dengan moda! tidak berge 

rak sebesar itu, Bouwbank tsb 
dapat mend'ual obligasi dan 
memutarkan  uangnja guna 

membikin rumah2 baru. 
Pelaksanaan pembangunan 

  
rumah 

  

AFP). 

  

rakjat itu titik beratnja didaerah2 
dan “untuk itu ditiap2 daerah - di- 
adakan kas-pembangunan jang men- 
dapakan stootkapitaal dari Bank 
Pembangunan tsb. Diterangkan pu- 
la, bahwa mengenai pembentukan 
Bank Pembangunan 'itu sudah di- 
adjukan usul2 jang konkrit oleh 
Badan Penasehat Perumahan Rakjat 
kepada pemerintah. Prinsip dan 
tjara bekerdja bank tsb. ialah tidak 
mengedjar untung seperti ladjimnja 
bank2 ainnja, tetapi- mendapatkan 
-dan mengatur keuangan guna pem- 
-bangunan perumahan rakyat. 

Perumahan buruh. 
Pun sangat dirasa penting: lang-' 

kah2 menambah perumahan2 jang 
lajak bagi seluruh lapisan masjara- 
kat, karenanja, mengusulkan kepa- 
da pemerintah, supaja pemerintah, 
disamping melaksanakan perumahan 
rakjat, djuga mentjurahkan perhati- 

kearah kebutuhan golongan2 

  
annja 

lainja, misalnja golongan . buruh: 
dalam pada memikirkan kebutuhan   perumahan buruh, hendaknja diada- 
kan kerdja sama dengan pengusa- 
ha, jang berkepentingan.  Disam- 
ping mengusulkan kerdia sama ta- 
di, hendaknja pemerintah mengada- 
kan hukum2 sosial, chusus mengenai 
kepentingan perumahan buruh, 
(Antara). 

TNELEGASI Sovjet pada PBB 
Jacob Malik pada hari Rabu 

mentjela penolakan Amerika untuk 
meratifisir Protokol Dienewa jang 
melarang dipergunakannja sendjata2 
kuman serta ratjun. 'Tjelaan tsb di 
ufjapkan oleh Malik dalam sidang 
Komisi Perlutjutan Sendjata PBB. 
Masaalah perang kuman pada hari 
Rabu. itu dikemukakan lagi oleh de:   

a
l
 

bantuan. 
Golongan ini katanja tidak 

mempertimbangkan mendesak 
nja kebutuhan dan 'kepenti- 
ngan konkrit jo dirasakan pe- 
merentah dan rakjat Indonesia 
buat pembangunan dan konsoli 

dasi negara, dan tidak mem- 
perhatikan sepenuhn'a bahaja 
mangkal jg 'ebih besar me- 
ngantjam negara.jg berpantja- 
sila ini, baik dari luar maupun 
dari dalam: expansionisme du- 
niakgh ataii imperialisme Ame 
rika? Setelah menerangkan, 
bahwa Indonesia masih sangat 

membutuhkan bantuan luar ne 
geri ig berupa kapital (uang 

dan barang), dan keachlian 

untuk pembangunannja maka 
dr. Sukiman mengatakan, bah- 
wa bantuan itu sekarang ha- 
nja bisa didapat dari negara2 
Barat, walaupun diusahakan 

untuk memperoleh dari nega- 

ra2 lainnja sampai dibelakang 
"tirai pesi”, Parag politisi dari 
kalangan non-komunis kurang 
memperhatikan nasib apakah 
jg akan ditimbulkan oleh So- 
viet Rusia kalau blok komunis   — seandainja timbul perang 
dunia ke-3 antarg komunis dan 
demokrasi '— menang dam si- | 
tuasi manakan jg akan ditjip- 
takan oleh kemenangan Ameri 
ka bagi dunia umumnja dan 
Indonesia chususn'a. 

Dr. Sukiman bela 
Amerika. | 

Dengan mengemukakan ber- | 

bagai.kensiataan dan angka. dr. ' 
Sukiman merbela Amerika ter 
hadawi propaganda kaum kiri. 
seolah-olah Amerikd dsn ban- 
tuannja pada Hropah Barat dil. 
setjara ekonomis “bermaksrd 
mardindikan wilaish ini sebagai 

baitu lontjatan utk menggempur 

  
kan alasan Amerika menolak ratifi 

kasi protokol tersebut. Delegasi 
Sovjet kemudian mengemukakan 
argumen jang pandjang lebar. Di 
katakannja, bahwa penolakan itu di 
sampaikan oleh ,,Amerika jang ber- 
sifat imperialis serta jang mempu- 
njai maksud2 agressif” dan para 
pengusaha2 bahan2 kimia jang be 
sar jang berkepentingan. Malik me ' 

legasi Amerika, untuk mendjelas- ' ngatakan, bahwa ia hanja membe- adalah suatu 

boleh dipertanggungkan “lebih 
lama? Djikalau demikian hal 
nja menurut Sukiman ada dua 
alternatief jang terbuka: a.de- 
ngan Gdjalan diplomasi dan b. 
dengan djalan kekerasan. 

Untuk menempuh djalan ter 
achir, Indonesia sebagai negara 
anggota PBB, menemui 
hgam besar dalam piagam PBB, 
jang harus dipatuhi dan, didjun 
jung tinggi Selais itu ,,kita 

tjukup riil untuk mengakui, 
bahwa tentara, kita dalam kea 
daan dewasa ini belumlah bera 
da dalam posisi dapat mendja- 
lankan peperangan internasio- 
hal. Dengan demikian maka jg 
tinggal hanja djalan berunding. 
Perundingan antara Indonesia 
der Nederland sendirian, telah 
3 kali menemui djalamn buntu 
dan soal Irian Barat tak akan 
dapat dipetjahkan apabila har 
nja diserahkan, kepada kedua be 
lah fihak jang berkepentingan 
sadja. 

Menurut Sukiman, sengketa Irian 
Barat dengan disetudjui atau tidak 
oleh kita, sudah bersifat internasio- 
nal. Irian Barat telah ternjata dima- 
sukkan dalam rangkaian benteng 
pertahanan blok Barat di Pasifik jg 1 
membudjur dari kepulauan Aleut, 
aa Ke Taiwan, Pilipina ke Austra 
ia, 
»Melihat realiteit jg tak dapat di 

sangkal lagi ini, kebidjaksanaan po- 
litik luar negeri kita, jg sungguh 
aktip konstruktif dan mentjari kepua 
san benar2 bagi claim nasional dlm 
djangka pendek, tidak dapat mem- 
perhitungkan self-interest diri sendiri 
sadja, dan menjampingkan kepenti- 
ngan negara2 lainnja. Ia tidak boleh 
bersifat ,,egocentris” dan harus pula 
mengakui adanja kepentingan nega- 
ra2 lain jang vital 
kalau diinsjafi bahwa politik luar ne 
geri jang hendak mengembalikan Iri- 
an Barat dalam wilajah RJ. harus 
ber-,.operasi” dalam suatu lingkaran 
daerah jg 100”, dikuasai oleh Ame- 
rika dan sekutunja tak dapatlah be- 
leid itu menutup matanja terhadap 

rikan djawaban terhadap alasan2 jy 
dinjatakan oleh delegasi: Amerika 
Benjamin Cohen minggu jang laiu, 
sewaktu pembitjaraannja itu digangu 
gu oleh delegasi Amerika. Kemu: 
dian ia berdjandji tidak akan lang- 
sung mengutik2 soal jang sangat di- 
takuti oleh Cohen, 'jakni diperguna- 
kannja sendjata2 kuman di Korea. 

Dikatakan  selandjutnja, bahwa 

Kebudayaan 

na Wetensch 
mna 

sabda 

Indonesia
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hala- | 

djuga. Apabila | 

Djenderai Nadjib menerang- 

kan, bahwa asal mulanja tim- 
bu! ketidak senangan dalam ka 
langan tentara dimuai ketika 
peperangan Palestina pet'ah da 
am tahun 1948. “Sementara ka 
mi bertempur mati-matian dipa 
dang pasir jang sangat panas 
dan terik: Dibelakang kami mu 
sun berkeliaran dalam kota2 ka 
mi dengan perlindungan peng- 
chianat2 jang sedarah dan se 
turunan dengan kami”. ”Sen- 
djata2 dikirimkan kepada pa- 
Sukan2 kita tetapi tanpa on 
derdi.2 jang diperlukan, Alat2 
mesiu bary datang kegaris per 
tempuran sesudah lama benar 
'akan tetapi mesiu2 ini tidak 
“dapa: digunakan dalam per- 
'tempuran. Dierrderal Nadjib se 
landjutnja menambahkan, bah- 

| wa idhtiarnja untuk meminta 
'radja bertindak seaku peran 
tara guna mengadhiri ketiura 
ngan dalam urusan sendjata te 
lah gaga. 

Nahas tidak keluar 

dari partai. 
| Sementara itu pemimpin u- 
mum partai Wafd, Musthapa 

'Nahas hari Rebo ma'am me- 
njaingka! berita2 jang menga- 
itakan bahwa ja dan sekretaris 

  
i @jenderal partai Fuzd Sirad'ud 
'din meetakkan djabatonnja 
dari Dewan partai. Sebagaimana 

| diberitakan: Nahas dan Sirp 
| djudidin iang dianggap "orang2 
jkuat” dari partai telah minta 
berihenti dari partai pada hari 
Rebo. . 

Para pemilik tanah 
melawan, 

Seterusnja berita lain dari 
Reuter mewartakan, bahwa 10 
orang tuam tanah Mesir dgn ke 
ras teah melawan pelaksana- 
kan perobahan urusan tanah 

ci Mesir, demikian diterangkan 
hari Rebo malam ole ka'anz- 
an2 resmi di Kairo. Mereka te 
lah mengerahkan kekuatan un 

tuk melawan pelaksanaan pera 
turan jang diputuskan tentara 
bahwa pemi'ikan tanah akan 
dibatasi sehingga 200 acre (kl 
80 hektar). Dibelakang tirai 
mereka dengan giat mengguna 
kan sega'a tjara untuk mema 
lukan pemerintah baru. Taktik 
jang digunakan antara lain 
adalah mendialankan terlambat 
hja sesuatu serta djugy meng 
aa AAN APA NT ARIS KAN MA ALAN 

peranan jang dipegang oleh Amerika 
dalam memetjahkan soal2 besar di 
Pasifik, pun djuga jang mengenai 
Sengketa Irian Barat. Kebidjaksa- 
naan politik kita jg bebas dan ak- 
tip, jg tafsir dan isinja langsung 
atau tidak langsung menguntungkan 
politik Moskou tidaklah akan mem- 
bawa hasil jg diharapkan”, demikian 
dr. Sukiman dalam pidato parlemen 
jg tidak djadi diutjapkan itu.   
Amerika Serikat sedang 
sendjata2 kuman dalam diumlah 
sangat besar dan bahwa Komisi Per- 
Tutjitan. Sendjata PBB tak dapat 
menutup mata. terhadap  kenjataan 
if. Dalam pada itu Malik menja- 

| fakan, bahwa djurubitjara Amerika 
tidak . mengutuk 

basil kuman  setjara  kategoris 
dan karenanja komisi PBB itu ha- 

  

membuat 

ig 

ral Nad'ib telah beberapa kali 
dalam keterangannja mertjela 
perbuatan2 dari .irereka jang 
temasuk cGalam pemerintah Ia 

”" 
ma ., 

Tito Akan Ban- 
tu Barat 

ENURUT suata berita jg 

€P disiarkan oleh kantor be 
rita Jugoslavia ,,Tanjug” dan 
Gitangkap di Paris, marsekal 
Tito pada hari Rebo menerang 
kan, bahwa apabila terdjadi 
serangan, maka  Jugoslavia 

akan darut berdjoarg disam- 
ping bangsa2 jg tjinta perda- 
malam dim rangka PBB”. Dim. 
berita ta “selandjutnya ditam- 
bahkar, bahwa keterangan 'ni 
Giberikan oleh Tito ketika ia 

mererima wartawan Tari “li- 

tempat perisi! ral! rahatamnja di pu- 

lau Brioni. (AFP). 
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Me Me Pena 
Penjelenggara: Hetami (Dim. perdjalanan keluar negerf) 

BK 

Purwodinatan Baraf II — 20 Semarang. 
1228 Smg tilp. rumah 1798 Semarang. 

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

      na Pen kada yaa aan Wana 

) GC 
sPax Romana' 

PMKRI Akar Hadiiri 
Kongres Mahasiswa 
Katolik Sedunia di 

“Kanada « 

ENGURUS Pusat PMKRI 
(Perhimpunan Mahasis- 

wa Katholik Republik Indone- 
sia) memberitahukan, bahwa 
perhimpunan tsb. akan mengha 
diri kongres dunia ke-22 dari 
Pax Romara jang akan diada- 

ga 1 September di Kanada. Wa 
kl PMKRI dim. kongres ini di 
tandjuk nona Ra, Supadmirin 
Martodirdjo. Sebelum kongres 
ini diadakan, dari tanggal 21 
sampai 24 Agustus akan dilang 
sungkan Interftederal Assembly 
tahunan di Toronto untuk mem . 
bitjarakan soal2 organisasi Pax 
Romana, 

Pax Romang ialah persatuan 
dari goongan intelektuil dan 
mahasiswa Katholik sedunia 

se. PM.KRI, jang didirikan 

pada tanggal 25 Mei 1947 dan . 
pada tanggal 19 Djuni 1951 

meadjadi satu2nja organisasi 

sia jang berpusat di Jogjakar 
ta, dalam bulan Dju'i 1951 te 

lah diterima oleh Interfederal 
Assembly sebagai anggota pe- 
nuh dari Pax Romana bagian I 

|M.CS. (International Move- 
ment of Catholic Students). Ne 

mendjadi Pax tsb adalah India 
dan Djepang sedangkan dari 

Eropa: Po'andia, Rumania, La 
via. Ukraina Czecho-Slovakia, 
Hongaria, Perantjis: Inggeris 
Beanda, Irlandia, - 'Djerman, 
Denmark: Spanjol Italia, Afri 
ka Selatan, Australia: Kanada 
Amerik, Serikat dan beberapa . 
negara 'ginnja dari Amerika 
Seatan, 

Atjara terpenting dari kongres. di 
Kanada itu ialah mengenai soal. fu 
gas perguruan tinggi,  diantaranja 

asal dan sedjarah pertumbuhan 'uni 
versitef, idee dari universitet, univer 

sitet dan masjarakat, universitet dan 
masjarakat internasional “dan univer 
sitet serta geredja. ' Dalam -kogres 

tsb. akan berbitjara pelbagai profe- 
s0r2 dari kuniversitet2,, antara "lain 
prof. R. Gerald ' B. Phelan, dari 
universite8. Notre' Dame - (Amerika 
Serikat), prof. M- Olivier “Lacombe 
dari universiter de Lille di Paris (Pe 
rantjis) dan  mgr. Alphonso-Marie 

Parent, dari universitet Guebeg (Ka 
nada) mengenai soal2 tersebut diatas 
ini, 

BERAS DARI TAIWAN. 

buhan Surabaja kapal dari For - 
mosa ,.Lian Chow” jang seperti 
kapal ,,Taipeh” dan Lian ' 
Chow? membawa  sebanjak 
5.000 ton beras jarg diimport ' 
oleh firma Kian Gwan dari For 
mosa.   

  

  

    
           

     

   

kan pada tgi. 26 Agustus hing ' 

dan berpusat di Fribourg, Suis 

mahasisw, Katholik di Indone & 

gara2 Asia lainnia jang djuga 

     Hari Kemis telah tiba dipela ' 

Ini Rumah Gadai? 
Diawab Jang Punja Rumah: Bukan... 

Tapi Garong Toh Djalankan Aksinja. 

EDJUMLAH 400 orang gerombolan kemaren dulu ma- 
lam telah memasuki desa Tjiluluk dan menggarong har 

ta benda rakjat dari 130 buah rumah. Menurut! taksiran 'pihak 
berwadjib, karena penggarongan besar2an itu rakjat Tjilaluk 
menderita kerugian Rp 31.216.—. Desa Tjiluluk itu termasuk 
kai!jamatan Paseh, distrik Tjitjalengka. Djuga desa Tjiporeat, 
termasuk distrik Udjungberung, telah mengalami penggaro- 

ngan besar, jg dilakukan oleh 60 orang berpakaian seragam 
dan bersendjata lengkap. Rakjat desa Tjiporeat kerugian 

  
| 

kenjataan, bahwa trus mendahulukan mosi Sovjet un | 

Rp 38.680.—. Djumlah jg digarong adalah 11 buah. 

» Apakah ini ru- 
mah gadai?” 

Sementara itu 3 orang berpa 
kaian preman kemaren dulu 
pagi telary mengetok pintu ru- 
mah Oei Tjing Soei, didjalan 

T'ikapajang. Bandung, Pintu 
itu kemudian dibuka oleh anak 
tuan-rumah, Setelah ketiga ta 
mu itu masuk kedalam rumah, 
maka sa'ah seorang dari pada 
mereka bertanja: “Apakah ini 

rumah gadai?” Angk tuan-ru- 
mah mendjawab: “Bukan”. Ke 

mudian ketiga tamu itu dengan 
antjaman kekerasan menggra- 
jangi segala barang ig dapat 
mereka bawa. Benda jg mere- 
ka larikan ialah 6 gelang mas 
48 gram, 1 tjintjin mas, 3 buah 
erlod'i, 2 djeket. 2 buah radio 
dan. uang tunagi Rp 700,—, Se- 
mua barang dan uang itu di 
taksir seharga Rp 6.485,—, 

"Perguruan Tinggi Akademi 
Wantawan” mengumumkan, ba 
hwa, tuan Pinardi dan njonja 
Moeljono telah lulus dim udji- 
an propadeutisch, pada “pergu 

guruan tinggi” tersebut.   Malik Tuduh: USA Terus Siapkan Sendjata2 Kuman 
tuk ' melarang didjalankannja pe 
rang kuman serta memberi. hukuman 
kpd mereka ig melanggarnja. Komisi 
Perintjutan Sendiata PBB kemudian 

menurda perdebatan tentang  pe- 
rang kuman itu hingga hari Djum'at 
Dalam sidang ini akan dipeladjarr 

dipergunakannja , djuga bentuk laporan jang akan &is 
madjukan kepada Dewan Keamanan 
serta sidang Umum PBB jang akan 
datang. (Antara — AFP.) 

Minjak In- 
. .donesia 
“Lebih 90 Prosen Di- 

ekspor ke India 

& EDJAK ditutupnja pabe- 
rik2 penjaring minjak 

dari Anglo Irarian Company 
dalam tahun 1951, maka lebih 
flari $0 prosen dari minjak In- 
donesia dieksport ke India PDe- 
mikian diumumkan pada hari 
Rebo di New Delhi, Dalam per 
tengahan pertama tahun 1952 
India mengimport minjak dari - 
Indonesia seharga 16.650.000 
rupee, Import seMiruhnja dari 
Indonesia ke India dalam masa 
berdjamlah 17.010.009 rupee, 
Pada pertengahan pertama 
1952 itu Indonesia mengimport 
barang? dari India seharga 27. 
350.000 rupee, "3 

Barang2 jg dieksport oleh In 
donesia ke Indig ialah teruta- 
Mp, minjak, tapioca, kopra ti- 
mah dan kaju d'ati, sedangkan 
Indis, mengeksport ke Indone- 
Sia terutama goni dan tekstil, 
Kalangan2 dagang India ber- 
anggapan bahwa perdagangan 
lada di Indonesia tidak dapat 
bersaingan dgn perdagangan 
lada India, karena Indonesia 
dewas,. ini hanja menghasilkan 
kl, satu prosen dari kepasitet- 
nja sebelum perang akibat kes 

rusakan2 jg diderita dalam pe 
rang dunia kedua, aa 
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ae “si EM ARANG 22 

“ Pembah 

|. “setiap orang jg mau berpikir & 
"kepada nasib negara kita ini. 

Mi ena Sanata Menang "Ae 

Tetapi apabila 
x 

    

  

" kita meninggalkan politik bebas 

) Pendapa 

asan Sukiman 
“————— Pembahasan dr. Sukiman tentang politik bebas 

» negara kita, sebagai jg diumumkan singkatannja Ci lain ba- 
gian dari harian ini, memang ade harga utk direnungkan oleh 

—— Dengan membatja singkatan brochure itu Sa- 
. ja kita mendapat kesan, bahwa Sukiman adalah tjondong 
" kepada fikiran jg menjetudjui sematjam kerdja-sama dengan 

B3 negara2 Barat, karena kenjataan menundjukkan bahwa usaha2 
Bg ata, kepentingan2 Indonesia hanja bisa Gidapat dari djurusan 
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jak Sumatera Utara disangkal oleh Mr, Nirwono dudo, T | tur Perusasaan Tami ang» Min jak Republik Ind Nda 
urat Direksi itu kepada partai? jang diserta $ mp Nana Au perusahaan tsb, Dikat hw. 

ekarang ini adalah akibat sia tunja ja pe anjarera, Urara | 
   

mentjapai 
KARNA: mentah 

ig dapat meng 
) '000.000 kotor, 

ah dipotong 

  

AGUSTUS 1952. 

an jg sangat menaroh minat 

Bisa Uptung 168-Dj 
usahakan Sendiri 

Minjak, SumatraUtara —————— ), 

t Mr, Nirwono Judo — Direktur PTMRI | 
Ba over me Ma 

akan sendiri perusahaan 

     

     

      

     

  

   

    

  

  
  

   

   

   

    

   
      

      

  
    

dapat membangun perusahas 
minjak sendiri setingkat de- 
ngan perusahaan? minjok jang 
jang terdapat di Indonesia. 

' ,Emas tjair”. 
Mr, Nirwono Jud, menama- 

kan minjak Sumatera Utara 
ini emas tiair” dan katakan. 
bahwa bangsa asing berli- 
nang-linang. matanja - melihat 
minjak ini dan sanggup mem- 
pertaruhkan segala-galanja un 
tuk bisa menguasainja”. 175 | 

     

    
Sumur minjak jang terpelihara | 
di Sumater,, Utara itu. tiap 
harinj, dapat mengeluarkan 
minjak meniah 3.400 ton, se- 
dang 'kapasitetnja tiap satu 
hari-saty malam ialah 12.000 
ton. Minjgk itu keluar dari da- 
lam tanah dengan kekuatan   

“kita mempertimbangkan dgn 
ama £ inti2 jg merupakan persatuan nasional kita, 

rasanja biar bigaimana pun pada achirnja adalah sukar buat 
kita jg semula. Walaupun ada 

ME kalanja bahwa didalam mendjalankan politik bebas jg banjak 
F3 bagian2nja jg masih samar2 itu, kita menemui berbagai ma- 
3 tjam kesulitan. Karena sebagai telah dikatakan Bung Karno 
Yi sendiri dlm pidatonja pada tg. 17 Agustus jl. ,, kita 

. menarik suatu pengalaman, bahwa utk memelihara persatuan 
. Nasional dan menjelamatkan hatsil2 perdjoangan kita, tidak 
Ydapat memilih salah satu pihak dari dua buah blok-raksasa 
Gunia jg sedang bertentangan satu sama lain itu”. 

— Memang buat dapat terus berpolitik behas 
adalah satu ,,kunst” jg tak dapat dilaksanakan setjara mudah 
. belaka dan tiada risiko, sebagaimana pun memasuki salah sa- 
tu blok raksasa itu membawa pula berbagai risiko jg tertentu 
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1g beberapa keuntun ja.    

Aga MP 

PERINGATAN 17 AGUST DIKAMP. ”— Tg 
Pada tgl. 17 Agustus 1952 

SEN Kaneri 
BARANG POKOK.” 

Seorang kerabat Sir-pong de- 

n | 

    lapangan dalam komp telah di 
langsungkan upatjars. Ma 

dapa 

Jihun. 
mwu'ai djam 10.00 bertempat di 

| ngan muka merengut, grunde- 
lan pandjang lebar sama Sir- 

1g: katanja: Uah gimana 
bung, Semir ir sepatu jg har- 

»ganja tjuma Rp 2,— kok ma- 
Suk Gjadi borang mewah. &e- 
“ dang sepeda “kawak” jg har- 

gan'a lebih Rp 2000, dianggap 
“idjadi barang pokok kebutuhan 
hidup. Gimana “bung pokok 

  

     
   

    

     
    

  

   

          

    

   
   

  

   

   

      

             
    

  
mir sepatu 

. meskipri bukan golongan ahii' 
“ekonomi jg lihay, tapi” sedikit 
—bisa djawab, bahwi maksud 

: naikkan harga semir ini, supa- 
| Ja industri semir sepatu je bi- | 

sa dibikin da'am negeri, bisa 
dapatkan “pasar. Atau kalau | 
toh segan pakai semir sepatu . 
made in Indonesia jg sering . 

... Sir-pong jg" 

  
“ibu, apa bolen buat, ia djangan 
aan semir sadja...... “Kan 

“ngejel: Lhooo, kalau sepatu ti- 
| Gak disemir, itu artinja tidak 
menghemat, tapi malihan mem 
boros. Tjoba to diingat, sepatu 
ig-tidak disemir, kom tanggung lekas petjah kulitnja. Tntisem 

“Momanja mau ngirit-irit djadi 
.ngorot-orot......7 : 
Ata 

  

| kalan begini !3 tjuma bisa dia 
wab mod el tjah Jodja : "Jo 
“mbuh io, ra ngerti kok takoni 0 Tanja ig bikin « p€ratu- 

. Sirpong. 

(ABAR KOTA |       

     

   
   
   

   

   
   
   

  

    
    

  

    
   
     
   

TABUNGAN RAKJAT. 
. Menjambung berita kita be- 
'beraps hari berselang. teniang 

ah penerimaan tabungan   
       

    

  

   
   

      

   

   

  

puran dari beberapa ' Kab. 
tentang tabungan 17 Ag. sbb: . 

| Dari Kab. Demak diteri R 
       

    

    

   

   
   

    
   

    

      

Kab. Kendal 24125, 
mg. 1942866, hing- | 
“uang jg tedah di 
tabungan 11 Ag. 

a diga lapuran da- ' 
n anak2 murid di | 

emak jg banjaknja se- | 
ra . Rp 10.000-— Hanja 

puran dari masarakat Ko- | 
2 Sing., hingga kini belum di 
ketahui berapa — banjaknja 

  

        
   

Pusing deiy kepala 'Sir-pong, 

(kan. Kabarnja 

tan jg diikuti oleh segenap px 
ra tahanan bersama-sama dgn 
pegawai-pegawai kamp, dan di 
hadiri oleh utusan Biro Pene- 
rangan Siaf TT IV. 1 
Dalam kata sambutan Wakil 

tahanan mengharapkan perha- 
tian pemerentah tas riasib pa 
ra orang2? tahanan agar mere- 
ka itu segera dapat turut serta: 

mana sepeda kombang atau Pan isi kemerdekaan negara 

PENDIRIAN GEDUNG? S.R. 
SERET. 

Dari pihak Gupernuran dida- 
pat kabar, bahwa pendirian 
gedung? SR dalam wilajah Dja 
wa Tengah, kelihatannja agak 

seret, hingga. tidak mungkin 
dalam tahun ini pendirian? itu 
dapa: selesai. Tiap2 Kabupaten 
sementara dirent'anakan. men- 
ditikan 5 buah gedung baru 
dan didaerah Djawa Tengah 
ini ada.34 Kab, hingga djum- 
lah SR ig akan didirikan ada 
170 buah. Mengingat banjak- 
nja gedung2 SR jg akan didiri 
kan itu makg oleh DPU Dja- 

Wa Tengah. telah diadakan pe 
mesanan alat2 jg didatangkan 

dari Kalimantan. Alat2 dari Ka 
limantan akan dipasang demi-: 

kian rupa, hingga sesampai- 
nja ditempat2 atau daerah2 di 

'mana gedung ity akan didiri- 

kan, davat segera dilaksana- 
telah dipesan 

alat? untuk mendirikan seba- 

nick 1000 gedung SR untuk 

“Idaeran Djowa Tengah. 

PERLOMBAAN MENGHIAS 
GAPURA : 

. Dalam pemeriksaan panitya 
4 |17 Agustus bagian perlombaan 
.Igapura telah ditetapkan gapu- 

ra2 tersebut dibawah ini jg di 
anggap terbaik tjara meng- 
hiasnja, ke 1 Kp. Baterman ke- 
tjil ke 2 Kp Djomblangkulon, 

|ke 3 Kp. Ligu-tengah. ke 4.Kp. 
Pungkuran, ke 5 Bulustalan, 

ke'6 Kp. Kebon (2) ke 7 Kp. 

Kebonagung, ke 8 Kp. Bater- 

manbesar ke 9 Kp. Peterongan 

dan ke 10 Kp. Ligulor. 

SANATORIUM BG. ANAK? 
SEKOLAH. 

Oleh Palang Merah Indone- 
sia Tjabang Semorang kini 

kandung maksud untuk mendi 
8,44, Selain dari rikan sebuah sanatorium bagi 

anak2 sekolah bertempat di Sa 

latiga. Sebagai langkah perta- 

ma dalam usahania, maka ti- 

dak lama lagi Palang Merah 

Indonesia Tjabang Semarang 

akan berharap dapat membeli 

|sevuan rumah dan tanah jg ke- 

mudian hari dapat diperluas 

semdiri (spuiters). 
Min'ak mentsih ini bisa. di- 

export keluar negeri. bila cida- 
pa: idjin dari pemerintah, kata 
Mr, Nirwono Judo. Alat2 un- 
tuk menga'irkan.minjak men- 
tah itu dari sumur2nja sampai 
masuk tanker minjak dipela- 
buhan dikatann'g saat ini da- 
lam keadaan lengkap. Hanja 
steiger dan pipa memerlukan 

revisi sedikit dan pekerdjaan 
ini membutuhkan waktu lk. 3 

bulan, Setelah pekerdjaan revi- 
Si ini selesai, export minjak bi- 
sa dimulai. 
“ Pertama kali bisa ditjapai 
ik. 30000 ton sebulan jang 
akan berdjalan terus begitu 
sampai Lk, 6 bulan, Selandjut- 

nja export berangsur-angsur 
aikkan sampai “men- 

tjapai 1.000.000 ton tiap ta- 

Pekerdjaan -menjenggarakan 
pengaliran minjak dari sumur2 

di Rantau sampai kepelabuhan 
Pangkalan Susu untuk dima- 

sukkan dlam tanker2 menu- 
rut Mr. Nirweno Judo »dapat 

diselesaikan oleh para technisi 
kita dengan mata tertutup ..Ka- 

rena mudahnja, : 

Perhitungannja. 

Menurut perhitingannja, dengan 

djumlah export jang biasa sebesar 

1.000.000 ton setahun & 20 sen tiap 

liter dapat menghasilkan.Rp 200 mil 

lioen. Dari djumlah ini dikeluarkan: 

untuk gadji pegawai tiap bulan 
Rp. 800.000, tjatu pegawai 200.000, 

bedrijfskosten. Rp. 100.000,  onder-   ! houdkosten Rp 500.000, accija dan 
! bea. export 
(Rp. 2.600.000 atau setahun Rp. 31. 
: 200.000. 

|Rp. 168.800.000. 

“hitung lagi djumlah - harga barang2 
(milik asing berdasarkan angka2 in- 

11952, telah diterima yang sum 

“Semarang. Uang tsb adalah se 

akan menusul, 

Rp. 1.000.000, djumlah 

Dengan demikian maka 
tiap tahun ada 
Disamping penge 

luaran2 tsb. diatas masih harus di 

saldo untungaja 

-ventaris (raffinaderij sudah dibumi- 
hanguskan Belanda) jang, masih ada 
sebesar Rp. 50.000.000 sebagai ganti 
kerugian, dan. (kalau dianggap per 
lu) dikeluarkan lagi 1 sen umpama 
nja untuk tiap2 liter minjak jg kita 
keluarkan bagi pemilik semula (vo- 
rige concessionarissen). Sekalipun 
demikian masih ada “kelebihan ber' 
sih tiap tahun Rp 1 djuta, jg dapat 
digunakan untuk membiajai raffina- 
derij baru di Pangkalan Brandan jg 
bisa diusahakan dengan dua djalan: 
a. mengimport raffinaderij baru, b. 
memindahkan alat2 dari Tjepu utk. 
membuat raffinaderij jang dapat me 
masak .1.000 ton minjak sehari-sema 
lam. Tenaga2 technisi jg akan ' me 
ngerdjakan telah “tersusun dalam 
satu formasi. dan merupakan tenaga 
gabungan dari Sumatera Utara dan 
Tjepu. Demikian a.l. isi surat itu. 

Direksi PTMRI jang dikepa- 
lai oleh Mr. Nirwono-Judo ini 
dibentuk achir bulan Djanuari 
1951 (di Jogja) tetapi menu- 

dengan gedung2 lain untuk ke 
perlyan  sanatorium tsb. Se-) 
djak beberapa waktu ini oleh 
Palang Merah - Indonesia Tja- 
bang Semarang sudah dibuka 
Suatu fonds guna pendirian s4 
natorium. Uang jg sudah ci- 
terima sampai saat ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Pada tanggal 14 Agustus 

bangan sebanjak Rp 6.000 — 

bagian dari hasil bersih penda 
patan pendjualan “kartjis ma- 
suk pada pertandingan2 sepak 
bola Nan Hwc — PSIS dan 
Nan Hwa — PSSI. Djawa-Te- 
ngah pada tgl. 19 dan-:20 Djuli 
1952 jbl, Djumlah berikutnja 

Ti satu kelain pylau. mak» per 

.Convair 340 memperbaiki 

'ada dan membikin 

perlu -diperhebat 

dan bangunan2 terdiri dari se- 

'memadjukon .offertes dengan 

Uang tsb'adalah hasil bersih 

    

    

    

    

   

r peringatan “-haci 

  

" Lagi gam 2 £ 
man Istana. Gambar memperli 

Inelakukan upatjara perle 
pendirian gedung Akademi "2 

pembesar? pemerintah, dian 

Sebelum upatjara tadi dilak 
mendarat diatas landasan jang .b: pedatonja ir. Sugoto, kepala ba 
terian perhubungan menerai 
tah bertjita? utk mendirikan pu 
wai? penerbangan baik jang 
terbang. akan dapat diberi pe 
sief dan setjara besar?Zan, 

'Dinjatakan selandjutnja, ba- 
lanya buat negara seperti Indie 
nesia"jang terdiri dari kl. 2000 
pulau jang letaknja djauh da- 

  

hubungan tiepat dengan Kka- 

    

   
lak untuk lantjarnja pemerin- 
tahan dan pemeliharaan kesa- 
tuan negara dan karena peme- 
rintah memang menginsjafi ke- 
pentingan2 lalu-lintas 
ini, maka pemerintah telah 
mempunjai rentjana untuk 
memperheba: lalu-lintas udara 
dise'uruh Indonesia 

     

  

  wat De Havilland Heron dan 

jang sudah 

lapanga 

Disamping 

pendidikan 
Cari pegawai2 penerbangan, 

pangan? terbang 

terbang baru. 

dja ditanah tetapi lebih2 pen 

didikan djuru-terbang atau, pi- 
loot. Didalam waktu biasa pen- 
didikan ini te'ah dapat diang- 
gap kewad'iban jang penting, 
akan tetapi didalam waktu per- | 
luasan penerbangan seperti jg. 
dihadapi pada wakty seka- 
rang pendidikan ini dirasakan 
sangat mendesak, terutama 

oleh karena vada waktu penje- 

raHan kedaulatan dapat “dika- 
takan tidak ada orang Indone- 
Sia jang mempunjai keachlian 
dalam penerbangan sipil. | 

Rentjana Puset | 
22 Latihan. : 

| Rentiana besar (atau Ma- 
ster Plan) dari pekerdjaan di 
Serdang-Wetan ini adalah ter- 
diri dari dua landasan, jang 
saitu pandjang 1600 m, lainnja 
pancijang 1100 m dan kedua2- 
nja lebar 50 m, dan platform 
sebesar 100 x 60 m.  Gedung2 

jang akan dibikin jalah seko- 
lahan asrama buat k.!. 250 mu- 

rid perumahan buat 40 guru 
dan pegawai lainnja, beberapa 
hangar dan bengkel2. Pemba- 
ngunon ini semua akan mema- 
kan begia sebesar Rp. 12000. 
000. Bua: tahun ini jang akan 
cikerdjakan: 1 landasan jang 
telah akan dapat dipakai dja- 
lan2 penghubungan, platform 

rut Mr. Nirwono Judo tidak Gi 
benarkan oleh pemerintah Ne- 
gara Kesatuan R.I. Begitupun 
export minjak mentah jang di- 
selenggarakan dengan 'bantu- 
an pemerintah Gaerah Suma- 
tera Utara dan pemerintah Ne- 
gara Kesatuan, Kontrak 'pem- 

belian minjak ini ketika itu me 
liputi djumlah Rp. 380.000-000. 
Minjak sanga: laku dan sam- 
pci Sekarang dalang orang 

menjediakan tanker? sendiri, 
kata Mr, Nirwono Judo.   
dengan perantaraan Bank Ti- 
mur NV, Panitya Totalisator 
Amal pertandingan ' sepakbola 
Nan Hwa — PSIS dan “Nan 
Hwa — PSSI  Djawa-Tengah 

jg.diketuai oleh Dr: Tjiam Tjo- 
an Hok telah menjerahkom dju 
fa uahg sebesar Rp 6.228,57. 

dari pendjualan kartu totalisa- 
tor jg diperuntukkan bagi Pa- 

Jang Meran Indonesia Tjabang 
Semarang. Djuiga uang ini di 
masukkan didalam dana tsb di 
atas. 

3. Sedangkan uang hasil per 
lombaan dansa, (dansconcours) 
di Hotel'Du Pavillon pada tgl. 
2 Djuti 1952 jl, djika nanti 
sudah diterima, djuga akan di 
masukkan dalam .fonds ini,     2. Pada tg, 14 Agustus 1952 

  

Nasional, 17 Agustus jl. di hala: 
ngutjapkan amanatnja, ditudjukan. kepada seluruh bangsa Indo- 

“Sek, Pe 

  

   
|. Setangkah Kearah Terlaksananja Tjita2 
23 an Memperhebat “Lala-Lintas 
Upatjara Perletakan Batu Pertama Pendirian 

: 5 Akademi Penerbangan di Tjurug. 

N 1 ENTERI PERHUBUNGA)!     

an, 6 buah pesawat 

pertama pegawai? jang bekers| Meskipun sekolahan di Ser- 
dang Wetan ini belum 
(akan fetapi kita tidak menung. 

Bersama ' ini Pengurus. Pa- : 

  

an waktu presiden sedang   (Ipphos). 

75,— — Akan Dibang 

di adakan di Medan tahun dep 
ibu kota Sumatra Utara sekara 

para penjelenggara pekan olah 
(mengadakan pertandingan? itu, 
atlit? dari berbagai daerah dari 

' Gelanggang olah ragx itu ha 
|rus dapat memberi tempat ke- 
patia kl. 4000 orang atlit utk 
bertanding mengadu ketangka- 
san dan kekuatan . berolah-ra- 

ga. Dan gelanggang jg demiki   
ir, Djuanda Rebo pagi telah 
kan batu pertama untak 

adirlan penerbangan Gilapangan terbane Tjurug di Tangerang, Upatjafa'ihi disaksikan oleh pelbagai 
Umum ir. Suwarto dan ana 1 

menteri pekerdjaan 
rakjat dari daerah Tjirug, 

u t Auster 
u-sadja diperbaiki. Dalam Penerbangan Sipil kemen- 
bahwa telah lama pewerin 

perdidikan dimata pega- 
dja ditanah maupun jang 
ran Can latihan jang inten- 

        

     

    

   
   

   

gian sekolahan dengan 6 ka- 
mar, gudang dengan 2 kamar, 
asrama untuk 40 murid dan da 
|pur dengan 

3 (buas 

diumlah -bea'ia 
gedung2 Rp. 1.500.000, 

t sumur? dan penerangan listrik 
pal udara adalah sjarat mut- 'Rp. 300.000 aa Pa 

P'atform dan dja'an2 Rp, 1.900, 
4000, djzci djumlah tahun 'ini 
akan dikeluarkan kl. Rp. 3. 

| 700.000.—. 
udara | e Selain dari itu keberapa pe- 

|sawar latihan telah dipesan, 
jang berupa 4 buah Ausier 
Kiglets. 6 buah De Havilland 
Buah dan 3 buah Saab Sa- 

        

   
   

     

Ir pesawct?2 mana ditutagu 

kedatangann'a dalam bebera- 
bulan. Pesanan pesawat2 

latihan jane lebih besar se-: 
dang dipeladjari. : 

Pendidikan telah 

dimulai. 

selesai, 

Su hingga selesainja, bahkan 
kita te'ah memulai dengan pen 
didikan di Djakarta, Pada 
waktu sekaran, kita di Dja- 
kanta. sedang mendidik 12 mu- 
ria telegrafist jang telan bela- 
djar se'ama 1” tahun dan pa- 
da achir bulan September akan 
mendapat idjazah, 12 murid te 
legrafis lainnja mci. pela- 
d'arannja bulan April jl. Se- 
Iain dari itu ada 10 murid Air 
Traffic Controllers.. 27 murid 
Radiomonteurs dan 15 murid: 
montir - pesawat - udara djadi 
djumlah murid jang dalam 
pendidikan di Djakarta ada 88 
crang demikiz” Ir Sugoto. Di 
pertengahan hu'an September 
akan dimulai pendidikan 20 
pembantu  S'ahbandar-Udara 
dan 20 pemimbvin pemadam- 
api. Jang terpenting jalan pen- 
didikan 50 djuru terbang jang 
akan dimulai djuga pada per- 
tengahan bulan September, 

Selain dari 'itu, seperti -diketahui 
pemerintah dalam bulan Desember 
tahun jang -lalu telah mengirim 18 
orang piloot sipil ke Inggris untuk 
beladjar disana'selama 21» tahun dan 
|pada tanggal 30 Djuni jl. telah be- 
rangkat 9 murid piloot-sipil lagi ke 
Inggris jang telah mempunjai waktu 
peladjaran selama 1 tahun pada 
AURI di Bandung dan mereka ini 
akan tinggal di Inggris selama 11, 
tahun. Lagi pula Garuda Indonesian 
Airways sendiri mempunjai 5 murid 
piloot bangsa Indonesia jang dididik 
dinegeri Belanda, mendjadi djumlah 
murid piloot bangsa Indonesia, jang 
dididik diluar negeri 'ada 32 orang, 
demikian ir Sugoto. Achirnja dite- 
rangkan, bahwa dalam pendidikan pe' 
gawai penerbangan didalam negeri |: 
diperoleh banjak bantuan “dari Per- 
serikatan Bangsa? jang memberi ke- 
pada pemerintah Indonesia melalui 
ICAO atau Iternational Civil Avia- 
tion Organization bantuan, baik jg: 
berupa alat2 pendidikan, maupun jg. 
berupa tenaga2 export jg bekerdja 
sebagai. guru pada pendidikan pega- 
wai penerbangan. 

lang Merah Indonesia Tjabang 
Semarang minta diserukan ke. 
pada chalajak ramai untuk 
membantu usaka pendirian sa- 
natorium di Salatiga dengan 
djaian memberikan  sumba- 
ngan2 setjara perseorangan 
maupun dengan d'alan menje- 
lenggarakan ussha? amal utk | 
keperluan isb diatas. 

MANUSIA BINATANG, « 

& 

an luasnja itu tidak ad, di Me 
dan, sehingga stadion ini per- 
lu didirikan dahulu. Sebagai 
mana 'djuga halnja dengan 
PON kedua di Djakarta, pani- 
tya PON' telah minta kepada 
ir. Lien Bwan Tjie untuk mem 
buat rantjangan bagi pendiri- 
an stadion “itu. Pembesar2 di 
Sumatra Utar, tidak bekerdja 

kota Medan mereka menje- 
Giakan sebidang tanah jg luas 
Nja kl. setengah persegi untuk 
pusat o'ah ragx itu. 

Stadion berbagai 
matjam spori 

Berdasarkan luas tanah ini 
ir. Liem membuat rent'ana sta: 

dion jang sesempurna-sempur- 
nanja. Se'ain dari stadion ter- 
utama, digelanggang olah ra- 
ga itu akan dibyat pula stadi- 
on berenang, stadion tennis. 
stadion untuk hockey dan ber- 

dek kata segala matjam tja- 

bang olah raga 'ang dipertan 

Internasional m al 

an tersendiri. Selain dari ini ir. 

Liem bermaksud “pula untuk 

mendirikan suatu perkampung 

'an dimana para atlit mendapat 

penginapan, sebuan hotel utk 

mereka jang ingin melihat per- 

tandingan2 itu dan gedung2 la 

in bagi djawatan pos, Radio 

Republik Indontsia. pers dan 

'sebagainja. Menurut rerstjana 

diugg akan dibua: suatu lapa 

ngan untuk berlatih. 

— Beajanja sangat tinggi 
Agaknja tak perlu 

kan projek ini berdjumlah berdjuta- 

djuta rupiah. Hal ini terutama dise 

babkan tingginja upah buruh dan 

harga bahan2 jang diperlukan. Mi 

salnja seorang tukang kaju di Me- 

dan menerima upah Rp.60 sehari 

apabila ia bekerdja pada pemerintah. 

Rekannja bangsa Tionghoa jang be 

sehari. Bagi seorang tukang besi ha 

rus dikeluarkan Rp.45 sehari, se- 

orang tukang tjet minta upah sebe 

sar ini djuga, sedangkan tukang batu 

upahnja antara Rp.50 dan Rp. 60 

sehari. Seorang pekerdja. biasa di 

Medan menerima sehari Rp. 18.— 

Sebagian dari bahan2 jang diperlu 

kan harganja lebih murah di Suma 

tra Utara daripada di Djakarta, teta 

pi sebagian lain hargania lebih ting 

gi pula. Satu meter kubik pasir pa 

sangan harganja Rp. 15. batu krikil 

Rp.32 dan 1.000 bata batu merah 

Rp. 360.—  Kaju sematjam damar 

laut harus dibeli dengan “ harga 

Rp. 1.500 untuk tiap2 ton. Kaju lain 

'jang kwalitetnja lebih baik daripada 

Ukaja djati, jakni kaju merbau didjual 

“orang Rp 1.600 untuk tiap2 ton. 

Berhubung dengan ini agak- 

nja sukar sekali untuk: melak- 

sanakan proiek itu sekaligus. 

Memang tidak demikian maksui 

nja. Tanahnja 'ang diperlukan 

sekarang sudah ada, rentjana- 

njapun telah siap dan sekarang 

dengan berangsur-angsur ran- 

tjangan itu telah mulai dilak 

buk mendirikan stadion utara, 

jang dapat menerima tamu2 da 

ri berbagai daerah dari Indone 
sia untuk mengadu ketangkas- 

an kerolah raga. 

Stadion utama. 

takan bdtu pertama, Stadion 

ini menurut rentjana hampir 

sama dengan stadion Ikada di 

"Djakarta. Stadion tsb akan di 

BUPATI SUJOSO DIPINDAH . 
KE DJAWA TENGAH 

Dalam Negeri tg. 18 Agustus 
1952, maka mulai tg. 1 Sept. 
jad. Bupati. R. Sujoso. jang se- 
lama ini mendjabat kepala uja. 
watan urusan daerah Kotapra- 
dja. Djakarta Raya. dan diper- 
bantukan pada Walikota Dja- 

Ikafta, Raya, kedudiukannja di- 
pindahkan ke tempat ig” baru      ,. Ol aki Semarin Iii 

kosa setjara kedjam seorang 
anak perempuan dibawah umur. 

S. didjatuhkah, hukuman 5 
tahun pendjara dipotong tempo 
tahanan. e 

di Semarang, jaitu diperbantu- 
irabja Kan pada Gubernur Djawa Te- (belum serangan ini terdjadi pula 

S. umur 37 tahun, tidak Mean pertempuran sengit disebelah Utara 
punjai pekerdjaan tetap, ting- Gandrungmangun antara polisi me 
gal disalah satu kampung diko ! Pekerdjaan2 jang selama ini |lawan gerombolan bersendjata: ke 
ta ini, dipersalahkan beberapa dipegang oleh Bupati Sujoso jg waktu berselang teleh memper/mengenai soai2 “pemerintahan 

akan ditimbang terimakan pa- 
da wedana Suba dan jang me- 
hgenai soal listrik kepada pe- 
gawai tinggi Suratno Sastro- 
amidjojo. 

-3 Di Medan 
“Seluruhnja Dapat Memuat 

0. 30.000 ,Penontod 
(Biajanja Keliwat Mahal — 

Sport Djuga. 

| INI, dunia olah raga di Indone 

HN. menghadapi Pekan Olah Raga, 

setengah2 dan, dibagian Selatan 

bagai ruangan olah raga. Pen 

dingkan ditiaptiap Olympiade 
mendapat ruang 

diterangkan 

lagi, bahwa beaja untuk melaksana | 

     

  

2 

en ai 
Tukang Kaju Sehari Rp. 

un. Djuga Pekampungan 

    

       

   

    

  

   
    

ang bersiap-siap 
naj ke-III, jang akan 

an ung Gengan ini di- 2 uns 3 

“organisasi dan peker- 
ng diadakan Per- 

siapan? seperlunja, rentjana?2 m engen 
djaan? lain untuk DN pekan olah raga itu selan 
tjar-lantjarnja, Salah satu hal jang diperhatikan oleh   

Lini, ialah tempat untuk 
mara — akan berkumpul 

seluruh Indonesia, 

perlengkapi dengan sebuan tri 
buhe pokok jang pandjangnja 

140 meter dan tingginja 12 me 
ter. Tribune ini akan memberi 
tempat “duduk kepada 7.000 
orang penonton. Stadion itu se 
luruhnia dapat memuat 30.000 

orang. Berlainan dengan stadi 

on Ikada di Medan itu hanja 
kan didirikan satu tribune sa 
ja jang mempunjai atap di 

atasnja, jaini tribune pokok ta 

di: Ruangan lainnja jang dise 
diakan untuk “para penonton 

tidak akan mempunjai atap 
dan hanja terdiri dari tempat2 
untuk berdiri. Tempat2 berdiri 
ini dibuat dari tanah setjara 

bertingkat sampai setinggi 10 

meter, 

'Tribune pokok di Medan itu 

ga parg penonton pada sore ha 

ritidak akan terganggu oleh 
sinar matahari ,berlainan dgn 

tribune di Ikada jang pada so 
're hari disinari seluruhnja oleh 
matahari. Par, penjelenggara 

stadion itu mengharapkan bah 
wa mereka akan dapat memba 
tasi beaja pembuatann'a sam- 
pai kurang lebih Rp. 5.000.000. 
Se'ain dari ini distadion di Me- 

Idan itu'psra atlit akan diberi 
kesempatan untuk menginap. 

Perlengktapan2 lain dari stadi- 
Gn itu kurang lebih samp dgn 
perlengkapan2 dari stadion Ika 
Ga di Djakarta. Hanja kekura- 

|ngan2 jang telah dialami dista 

dion Ikada-pada pen'elenggara 
an PON II akan diperbaiki di 
stadion Medan itu. Ukuran2 ba 
gi -lapangan bermatjam-ma- 
tjam olah raga itu adalah se- 
Sui dengan ukuran? internasio 
nal. Selandjutnja diarak anta 
ra.tempa:' untuk para penon- 
ton dan lapangan olam raga jg 

sebenarnja adalah lebih diauh 
Garipada di Stadion Ci Djakarta, 

Tidak ada sintel 
Salah satu kesukaran jang dialami 

dalam membangunkan stadion di 
Medan itu ialah tidak adanja sintel 
jang diperlukan untuk lapangan adu 

skrat — Djawa Tengah. 

didirikan demikian rupa sehing 

SIARAN BRI SEMARANG. : 
Piumahir 22 Agustus: djam, 1630 

Vershag pandangan mata | pertandi- 
ngan sepakbo-a ks. Terr. Njarra Ba 

17.0 Taman 

psadjar. 18.15 Tjahja Kemala, 19,15 
Tindjauam tanah “ar. 21.16 Pilihan 
penlengar, 22.15 Hiburan malam OK 
Panorama. « 

. Sabtu 23 Agustus: diam 16.30 Ver, 
slag nangangan mata pertandingan 
sepakbola kts. Ter. “Hawa Barat — 
Djawa-. Timur, 17.00 Taman Kusuma, 
1800 Obro'ani pak Patrol 18.15 Kron 
tjong aseli OK Kembang Katjang 
19:15 Siaran penerangan Djapen Ko. 
rta. 19.30 Dondang mang Lima Se- 
|kawan. 2015 Ichtisar pers. 20.30 
Klenengan patalon katawitan studio. 
21.16  Wajang kust sitjerita Bale 
Golo-golo” terus sampai diam 6 pagi, 

— ama S BEE NANN AN 

Pasukan Pemu- 
- da Malaja 

Inggris Mulai Kerahkan 
Djuga Anek2 Umur 

Ca. 14 Tahun 

ENYJANA? untuk mem 
bentuk ? pasukan? ber- 

Br 

  

  
sendjata jaug baru dalam Fede 

|rasi Malaya telah “diumumkan 
Gi Singapura pada harj Kemis. 
Pasukan? itu jalah: Suatu Pasu 

kan Pemuda jang akan ditem- 
(paikan diresimen Malaya seka 
rang dan resimen federasi jang 
diusulkan dari jang telah diteri- 
na baik, Komissaris tinggi djen 
deral Gerald Templer mengata. 
kan bahwa maksud pembentu- 
kan Pasukan Pemuda iti jalah, 
untuk membehtuk suatir- inti, 
ari mana kelakdapat diambil 

"opsir?2 guna angkatan darat Ma 
' jaya. Pemuda? itu harus ' ber- 
umur antara 14 hingga 15 th, 

| Pasukan jang ke-2 jr akan 

Cibentuk akan terdiri dari 7000 
orang, jang akan bekerdja se 
bagai pasukan keamanan didog 

rah2 jang menghatsilkan beras 
diiMalaya dan jang djauh le- 
taknja. Pasukan ini akan .me- 
Trupakan pelopor dari pasukan 

po'isi “istimewa Malaya- jang 
berdjumlah 96.000 orang. Me 

reka akan menjelidiki laporan2 
infiltrasi? didlaerahnja dan dgn 

emikian meringankan tugas 
dari angkatan darat serta pa- 
sukan9 polisi. Pembentukan pa 
sukan ini akan memakan bea 

ja 10 diuta dollar malaya — 

(Anara). 

(AUSTRALIA DAN SOAL 
IRIAN. 

William Morris Hughes  da- 

Ham parlemen “Australia hari 
Kemis memperingaikan peme- 

rintah Australia terhadap ma- 
'suknja bargsa Indonesia - di 
Jirian. Dikatakan, bahwa djika 
Belanda menjerahkan Irian ke- 

pada Indonesia, maka bangsa 
| Australia barus bersefia untuk 
'mempertaharkan negerinja, ka 
rena barang siapa memegang 

'Irian berarti memegang djuga 
'Australa. Demikian Hughes. ' 

LAGI. TAHANAN APRA 
DIBEBASKAN. 

Pan An 

ari tjepat dan sebagainja, Djawatan ' 
Kereta-Api di Sumatra hanja mema Warta harian Javabodo di 

kerdja sendiri minta upah Rp 15 AP 

sanakon. Kini orang sedang Si- ' 

Sebagaimana pernah dikabar $ 

kan untuk stadion. utama ini 3 

beberapa hari jang lalu telah | 

dilangsungkan upatjara pene 

5 5 : » silkota habis dibakar gerombolan jang 
Dengan keputusan Menteri 

kai kaju untuk Jokomotip2-nja, dan 
hanja perusahaan2 gas sadjalah jang 
dapat menjediakan sintel ini. Tetapi 

djumlah jang dapat mereka sediakan 
itu sedikit sekali, jaitu kl. 300 me- 
ter kubik. Untuk stadion ' di “Medan 
ita. diperlukan seluruhnja 3000 meter 
kubik 'sintel. Tetapi kesulitan ini da 
pat diatasi djuga dan kini sedang di 
tjari kombinasi dari bahan2 jg bisa 

kan sintel itu. Bahan baru ini sudah 

toch tjukup baik untuk pertandingan2 
itu. Berhubung dengan ini, maka da 
lam mengeringkan lIapangan itu ter 
utama akan dipakai batu kerikil dan 
"pasir kasar. Pada umumnja keadaan 
ftanah dimana stadion itu akan didi 
rikan adalah  tjukup baik, karena 
lapangan itu lekas mendjadi kering, 
walaupun ia kena hudjan lebat. 

  

Bridge drive. 

Untuk menghadapi Pertandi- 
ngan Segi Tiga jang akan dise 

24 Agustus 1952 di Semarang, 
kepada Anggauta2 Tentara da 
lam Garnizoen Semarang jang 

dulung dalam permainan bridge- 
drive, oleh Panitya  Pertansi 
ngan Segi-Tiga Territorium IV 
Bg. Bridgedrive diminta ' agar 
Suka mendaftarkan diri di Ba- 
lai Peradjurit Semarang. 

    

TJILATJAP. 
| Gandrung mangun dise- 
Ne” rang gerombolan, 

Hari Minggu jang lalu segerombo | 
Ian bersendjata telah menjerang kota, 
Garidrungmangun sebelah Timur Si 
daredja. ' Rumah2 DKA “dan pasar 

djumlahnja belum diketahui. Diuga ' 
rumah lurah desa Gandrungmangun 
ikut djadi korban lautan api. Bera' 
pa kerugian semuanja belum dapat 
diketahui, ' tetapi. menurut taksiran 
kerugian ini meliputi puluhan ribu 
rupiah. “Akibat serangan tadi se- 
orang TNI luka2 dan seorang pen 
duduk: wanita kena peluru jang me 
njasar sehingga terpaksa diangkut 
kerumah sakit umum Tjilatjap. Se 

dua belah pihak tidak menderita 
korban manusia, 

Pihak Palang Merah Indonesia. 
dari Tjilatjap membagi-bagikan -pa 
kaian dan bahan makanan kepada 

didapat di Sumatra untuk mengganti | 

tentu tidak akan sebaik sintel, tetapi | 

lenggarakan pada tg 22-23 dan 

Aneka DjawaTengah 

Djakarta mengabarkan, bahwa 
tran B. Leelera. salah Seorang 

(f1 antara kefuabelas orang Be 
janda jang Sfahan berkenaan 
dengan peristiwa APRA telah 
fdibebaskan baru? ini, Tetapi 
(berhubura dengan menjeljikan? 
| Sang masih harus dila'gikan ia 
tak Koleh meninggalkan Indo 
nesia, Leclera adalah tahanan 

|APRA iang keenara jang telah 
(dibebaskan 

  

PSIS ke Pekalongan 
Kes. PSISA besok (Sabtu) akan 

berangkat ks Pekalongan untuk ber 

(Persip) dalam memenuhi kompetisi 
disteik PSSI Djawa Tengah,Utara. 
Hari Minggunja kes, PSIS stb. akan 
mengadakan pertandingan persahaba 
tan melawan salah satu kesebe! n 
jg terkuat di Pekalongan, 

Tewas dalam balapan 
mobil. 

Menurut AFP dari Roma, djago 
balap mobil bangsa Perantjis berna- 
ma Heymann telah tewas dah pem. 
bantunja bernama Leguezsc menda. 
pat Iuka2 sebagai akibat ketjelakaan 
dalam perlombaan mobil antara Lie- 
ge (Belgia) dan Roma (Italia) Da. 
lam perlombaan itu, kira2 49 km. 
dari Roma, mobil merk Ferrari dari 
Heymann telah menubruk pohon 
dan pengemudifija tewas, sedang 
pembantunja dengan luka2 diangkut 
ke rumah sakit. 

  
g £ 

“SALATIGA, 

Penduduk Dadapajam 

Kabar terlambat jang disampaikan 
pada ,,Antara” Semarang mewarta 
kan, bahwa pada tg. 17-8 malam 
segerombolan orang berpakaian sera 
gam dan bersendfata lengkap telah 
berhasil . 'masuk “desa Dadapajam 
(Salatiga) jang penduduknja sedang 
merajakan hari proklamasi, Setelah 
barang2 penduduk itu di slutjuti”, 
kemudian Ik. 48 rumah dimasuki dan 
dibersihkan isinja. Berapa kerugian 
jang diderita belum diketahui, tetapi 
dikabarkan bahwa sebelum gerombo 
Tan meninggalkan dusun tersebut ke 
pada rakjat diperingatkan agar dja- 
gan melaporkan tindakannja itu kepa 
ida jang berwadjib. 

Sementara itu dikabarkan, bahwa 
pada hari Rebo jang lalu sedikitnja 
7 orang pedagang jg akan menudju 
pasar Salatiga sesampai ditempat 4 
km luar kota antara desa Ngledung- 
Dadapajam tersebut telah ditjegat 
dan di ,lutjuti” barang2nja oleh 10   korban2 serangan ihi, sekedar untuk 

meringankan penderitaan mereka,   orang jg djuga berpakaian seragam 
dan bersendjata, ' 

tanding melawan Bond Pekalongan | 
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bagai Ne- 
punjai. la- 

Pangan jang luas seka'i dalam 
hal pelajaran ini. baik 
keperluan sendiri ma 
lam hubungannja de 
Inia interndsional, - 
dalam Bagian technis maup 
Bagian Nautis kita masih ke- 

      

   

  

     

2, &ebab ia toch ti 
Gak akan bernjanji” (sebagaima 
na diketahui, Margaret Truman 
2 penjanji djuga 

ninta kepada ajahmu di 
Washington spj. erang bengis. 
jg senantiasa mergikuti perdja-! 
lananmu itu dipanggil kembali. | 

  

   
   

  

| ga2 Asing. 
u| Ysaha2 Pemerintah utk: 

kurangan sekali tenaga? In- 
donesia. Pimpinan dari kedua 
bagian tsb. (leidend personeel) 
lebih dari 7596 kini masih be- rada ditangan bangsa Asing, 
terutama bangsa Belanda. Ha- 
(nja mengenai Bagian : Admini- 

trasi sadja jang kini sebagian 
un | besar telah berad,, dalam  ta- 

ka Ogan bangsa Indonesia, Ye: 

  

Perlu sekali e ap ee 
perhatian. 

Hal ini perlu sekali kita ke- 
- mukakan, terlepas sam, seka- 

(ki dari perasaan anti-asing, me- 
|lainkan hanja untuk menun- 
djukkan, bahwa lapangan pe- 
lajaran perlu sekali mendapat 
perhatian dari para pemuda 
kita. Terutama pemuda? pela- 
djar perlu menerdjunkan diri- 
nja dilapang pelajaran tsb. 
agar djuga dilapang pelaja- 
ran ini bangsa Indonesia lekas 
dapar »ge-emansipeerd” lekas 
dapat berdiri atas kakinja sen- 
diri, dan pimpinan daripada 
bagian? djawatan tsb. dapat 
dipegang sendiri oleh tangan 
bangs,, Indonesia sendiri Kini 
lapangan pelajaran tsb. “masih 
merupakan daerah jg ,,braak” 
tandus), jang baru sedikit se- 

kali mendapat perhatian dari 
pemuda2 Indonesia. Djik, ke- 
adaan jang demikian tsb, ti- 
dak berubah, maka pelajaran 
Indonesia akan masih lama se- 
kali dibawah pimpinan tena- 

- 

memadjukan pendidikan 
5 pelajaran. 

Kekurangan tenaga2 ahli di- 
Ia hanja merusak segala jangi japan: : tsb. tari 

telahikau bangunkan". Bas aan Senat 
a0en2 rahasia isi disediakan| dan Bagian Nantis, diinsjafi 

Oleh dinas rahasia Amerika ba-| sekali “oleh Pemerintah sehing 
gi. presiden : $ dan keluarganja. | 
Tiga orang diamtara mereka te-f 
lah ditundjuk urtuk mengikuti: 
perdjalanan Margaret Truman. 
“Baik Gedung Putih, maupun | 

hari Selasa tidak mau membe-: 
Tikan komentar terhadap kritik 
harian? . Swedia ini. Seorang 
djurubitjara dinas rahasia Ame 

   

rika hanja merebenarkan bhw ti 
ga orang anggota dinas rahasia 
menjertai PAR Ingkar l 
lam perdjalanannja, dan bahwa 
tiap2 kali Margaret hanja | 
djaga oleh satu orang 1 
Wartawan2 di Washington ma- 
sih ingat, bahwa Margaret Tru-| 

2... 

   

       
       

         

    

  

apabila ip sesudah tanggal : 
Djanuari tahun depan ta ti 
perlu dikawal tagi, tetapi 
dar, bahwa anggota2 di 
hasia jang mendjaganja itu me | 
mang terpaksa m Jank 
kewadjibannja karena hat ini tertjantum dalam undang2, ten 
tang keamanan presiden dan 
keluarganja. (UP). : 

      

     

  

  

     

ga usaha2 untuk mentjukupi 

“kekurangan itu kini terus-me- 
nerus dikerdjikan. 

Disamping Sekolam Pelaja- 
yan Rendah ig ada di Makassar, 
Ambon. Djakarta jang achir2 

“ini ditambah dengan sebuah di 
emarang ci Djakarta telah 

diadakan Kursus Kader Pe'aut 
dan Sekolah Radio-telegrafie 
untuk pe'ajaran, dan Sekolah 
Pelajaran Bagian Menengah 

'idan Bagian Tinggi. 
sadja.| Djug, kigi sedang dibangun 

sebuah ged 
-mie Pelajaran berikut Asrama- 

g untuk Akade- 

nja. bertempor di Djl. Gunung 
Sahari dekat pelabtihan Tan- 
djung Priok. Gedung tsb. nan- 
tini, akan dapat memberi tem 
pat kepada Ik. 659 peladjar San 

(diharapkan dapa: selesai pada 
an awal buan September 1953 jad. 

1 Pembikinan gedung Akademie, 
"Pelajaran tsb. akan memakan: 
beaj, seban'ak Rp 18.000.000, 
Belum terhitung alat2nja. 

Penjermpurnaan alat2 
djuga. 

| Selain jang mengenai pendi- 
'dikan tenaga2 ahli direntjana-   

      

   

ikan pula untuk menjempurna- 
kan alat2 jang dipergunakan 
o'eh  Djawatan Pelajaran. 

: 'Tiap2 menara-api akan diusa- 

ini hakan agar diberi sebuah ra- 

          

    
    

   

dliri oleh w 
tjis, TN an mh 

Larxemburg It 

wegia, Denmar 
derland, akan 

bahan? soal perovbahar 9 2 » 
Jakan dalam Piagam PBB Alm 

jitu jong 

& e , de »troosteloos” 

wu! tik lampu2 bagi 

dia 'sedang dibangunkan “di 
     

.Tdio agar selalu dapat berhu- 
bungan dengan dunia-luar. De- 

.ingan demikian. kerusakan2 pa 
ida menara-api itu dapat sege- 

ra diketahui dan dibetulkan, 
sedang bagi pendjaga2 menara 

berbulan? harus hidup 
h dari masjarakat ra- 

aj akan merupakan hiburan 
berharga dalam 

    

   
          

   

    

    

    

  

0S” itu. Djuga pema- 

kaian blauwgas dan vetgas ul- 

    
-api dsb. lambat laun 

diganti 

  

dengan 

    

sebentar lagi akan dapat di 

Cuseer sendiri diIndonesia. 
ah Pabrik Aga-gas kini 

Tan- 

djung Priok jang. gedungnja 

     th. 1955, Kongres tahan aa" 

akan atadalkan di Tridia ata Yi 
Pakditam, 0 Lo 

Pa aa MN ian tema 

sadja akan memukan beaja se- 
besar Ik. Rp 1.000.000, 

Hatsil - pembikinan aga-gas 

1 

an. Keliling kita) 

IAWAN Djawa Tengah jang oleh| | F 
Gan sekitarnja, hari Sabtu| 

beberapa obj tan tsb. di- 
watan Pelajaran Hyaro- 

pjawatan 

kewadjibannja ig 

menara-api, 

lampu2' 
-5 memakai aga-gas atau 
dengan nama lain acetyleengas! 

"3S! | (hay ini hanjs, mengenai lam- 

“. Ipu2 jang tidak terdjaga). | 

LI Aga-gas tsb. jong sebelum! 
» (perang didatangkan dari Ero- 

pa, 

      wt Pelaja 
4 

Ti kesempatan untuk menind jau | 

   

      

    
o kita Capat jalah bahwa bangsa ini masih banjak harus “balas | 

1 (tsb. pada pertama-tama akan 
Gipergunakan untuk mentju- 

  

3 kan F 

« 

    

h 

    
Dalam perdjalanan pentndiag an kedaerah Minahasa, belum lama     kupi kebutuhan Djawatan Pe- lajaran sendiri dan djika &     

pat nantinjapun akan disedia- 
kan untuk instansi? lain, Pa- 
brik Aga-gas tsb. akan meru-| 
pakan satu2nja diseluruh Asia | 

Tenggara. .Pabrik2 gas lainnja 
jang kini kepunjaan Djawatan 
Pelajaran - adalah Pabrik 
Blauwgas di Palembang, dan 
Pabrik Vetgas dan Biauwgas 
di Surabaja. Djuga kini: :se-j 
Gang diusahakan, agar semua 
motor dan onderdeel2 motor 
dari kapal2 kepunjaan Djawa- 
tan Pelajaran jang kini dk. 
400 buan djumlahnja itu, da- 
tam & a 5 tahun lagi telah da- 
pat diganti dengan motor dan 
alat2 motor jang sam, matjam 
nja, guna memudahkan perbai 
kan2 maupun onderhoud dari 
mesin2 tsb. | 

Pendidikan tenaga2 
pimpinan, 

Selain dalam bagian nautis ' mau 
pun bagian technis tsb. kini djuga 
sedang diselenggarakan pendidikan 
tenaga2 pimpinan bangsa Indonesia 
dibagian2 Tainija, agar pimpinan 
dalam bagian2 itu setjara  berang- 
sur2 dalam waktu jg “ditentukan da 
pat diganti dengan tenaga bangsa 
Indonesia. Tinggal sekarang menanti 
bagaimana kesanggupan ' pemuda? 
Indonesia  dilapang pelajaran tsb. 
Tjepat dan lambatnja segala rentja 
na me-,Indonesiasikan” dinas pela 
jaran tsb, tergantung sebagian besar 
pada kesanggupan pemuda2 Indone 
sia untuk mentjurahkan perhatian 
nja dan menerdjunkan 'dirinja dila 
pang pelajaran. Seperti dikabarkan, 
rombongan wartawan Djawa Tengah 

tsb. telah berangkat dari Semarang 
Kemis pagi jl. dengan kapal ,.Kar 
tika” dan telah tiba di Djakarta 
Djum'at petang djam 16.00. Rombo 
ngan tsb. terdiri atas  wartawan2 

  

Be 

berselang ini panglima TT-VWII Kolonel Gatot Subroto telah me- |: 

1 
ngadakan pertemuan dgn ang Yauta DPR di Menado. 

svaluasi 
(Ipphos). , 

Degan Ti 200 rename ne Ka f 

         

Valuta Indonesia Dapat Pertahankan 
' Kedudukannja Dewasa Ini 

Seorang Ahli Canada Ten tang Ekonomi Indonesia 

. 4 Mm. bulan Pebruari « | seorang ahli ekonomi 
Kanada, B. Higgins, sebagai ahli ekonomi Kanada, B. Higgins, 
sebagai ahli moneter dan padjak. Disamping ahli ini dewan pe- 
aan negara La akan Merarik sembilan orang ahli wa 
nja, Dewan perantjang negara, jang acting kepalanja jala 
tuan Tan Tek Heng bertugas: a) AN Nan rentjana, untuk me 
letakkan dasar ekonomi nasional jang sehat, sesuai dengan 
Iasal2 jang bersangkutan dalam undang? dasar, b) pembua- 
tan suatu rentjana jang seimbang untuk djangka pardjang bu- 
wat pembangunan megara (dengan djalan pengerahan alat dan 

dan intelek jang ada dalam ne sumber? teknik, alam keua 
pertinggi tingkat penghidupan 

ektif mungkin: ce) menjusun ren- 

    

   

    

    

  

1g Negara, jang telah dibentuk 
Ibantukan 

    

     
    

   
   

   

gara dan jang bertudjuan js 
rakjat dengan tjara jang se 
tjana transmigrasi. 

“merupakan suatu bahaja bagi 
kererdekaan negara, karena pe 
meriniah dapat mengawasinja. 
Lagipula kegiatan modal asing 
terikat pada undang? nasional. 

Dalam hubungan ini Higgins 

rian2 harus diadjukan menu. 
Suatu peraturan baru kepar 

dewan perantjang negara, jang 
ai TN RAN dari sudut | 
"osial dan ekonomi. Kemudiaa sg onundjuk kepada Kanada jg 
dewan akan memberikan fatwa ce», ena banjak modal 
kepada menteri keuangan. Ke- asing dan jang dengan modal 
La Kanaan 'asing ini telah memperoleh ke- 
menterian2 Kn sadut benar 'madjuan jang pesat. Dolar Ka 
ngan dan teknis dun (nada menurut Higgins mempu 
has kiai kedua Kana ind njai kedulukan “kuat, berkat 
2 Fs Saing Naa Pa “Jadanja penanaman2 modal 
Ban Pn Me Lasing. Agar beingsa Indonesia 
menteri keuangan akan Sita “bisa memperoleh. kedudukan 

tuskan apakah projek2 jang|Jang kuat dilapang ekonomi, 
kerana akan diberi ang: menurut Higgins .harus dise- 
garan belandja jang diminta-|lenggarakan ..bussines trai- 

kan, Karena Nek perantjang | M2” setjara besar2-an, Dji 
negara belum mempunjai tju-|Ka ada terdapat kekurangan 

  
     

    

  

  dari Semarang, Jogja dan Solo, dan 
beberapa pegawai negeri dari Dja 
pen2 dan RRI diketiga tempat tsb. 

PEMERINTAH TUHAI AKAN 
BENTUK PASUKAN? 
PAJUNG POLISI. 

    

    

    

Higgins untuk sementara wak-|& 
tu bertugas untuk membantu (Pia). 

menteri keuangan dalam hal2j 
jang tertentu. Disamping itul Akte Kem ati 8 

an Hitler 

  

  " “Dikabarkan dari Bangkox, 
bahwa pemerintah Thai kini se 
dang berusaha untuk memben 

tuk suatu korps pasukan2 pa-: 
jung polisi jang dimaksudkan | 
uik membrantas kegiatan ge- '! 
rombolan2 bersendjata didae- 
ray Thai. : : 

Menurut rentjana, pasukan2- | 
pajung polisi ini akah disusun | 
dalam 4 kompi dan penglaksa ' 
naan rentjana tsb akan dimulai | 
tahun depan. z F 

Salaf   

  

3 
1 

(HE ASIAN INDIA dalam 
Aa Mia” pada hari 

Moskow itu alka Bingkai Pp 
jet, Uni, dan membawa Tiong 
terbuka Sevjet Rusia.” Tadjuk 
India” ita adalah komentar per 
dia mengenai kundj mis 

dapat umum di New Delhi. 
“Hingga kini pihak resmi In 

dia tidak mengeluarkan suatu 
komentar mengenai konperensi 
RRT — Sovjet itu sedangkan 
'harian2 India hanj, . memuat 
berita tentang pertemuan 'tu 
dengan tidak membubuhi ko 
mentar pula.sDalam tadjuk-ren 
tjananja ,.The Times of India” 
mempersalahkan negara2 Ba- 
rat telah mendesak RRT hing 
ga mengadakan pertalian2 jg 

Idebih erat dengan Sovjet Uni. 
Kata harian itu, “banjak kesa 
lahan? besar telah dilakukan 
oleh negara2 demokrasi dalam 
beberapa tahun jang laly ini, 
tetapi penolakan pemerintah 
Amerika Serikat untuk meng 
akui Mongkok Baru adalah sa 
lah satu kesalahan 'ang paling 

| dalam suatu konperensi pers jg 
| diadakan pada Rebo malam, bah 
.wa valuta Indonesia dapat mem 

| Tut tuan Higgins tidak perlu berhubung dengan permintaan 

- j a” Barat 
: Ap | Ten aa Bahwa Kini RRT Makin Merapatkan (pebe ae ae aan 

| . Dil Pada Sovjet | 
Komentar “The Times Of India” 

bahasa Inggris ..The Times of In- ' 
Rebo menulis bahwa kundjungan perdana | 

menteri “Iuar negeri RRT Chou En Lai ke | 

menimbulkan spekulasi? itu, dan rupa?nja mentjermi 

tuan Higgins akam mem! 

: “Difjari Utk Tetap- 

kuliah2 diuniversitet Indon 

». Tidak perlu devaluasi. 

“kan Hak Milik 
K2 JAWATAN2 pemerintah 

Tuan Higgins menerangkan 

di Austria telah memin- 
wasa ini dan karera itu tidak) ta kepada pengadilan negeri 
perlu didevaluasi. : tan | di Berchtesgaden suatu kutipan 
selandjutnja, bahwa untuk per | daripada akte kematian Adolf 
kembangar ekonomi di Indone- Hitler, mereka perlukan 
Sia mesih dibutuhkan modal untuk menetapkan hak milik 
asing dan ,1management” un- atas sebuah lukisan jang Sa- 
tuk suatu djangka waktu jang ngat berharga, 
agak lama. Modal asirg menu-| Pengadilan di Berchtesgaden 

    

   pertahankan kedudukannja de- 

: tersebut telah  mengadjukan 
' kepada mahkamah di Berlin utk 
menjelidiki apakah keterangan 
serupa itu sudah ada. Apabila 
pengadilan di Berechtesgaden 

maka pengadilan 
tersebut selandjutnja akan da- 

i pat dibuat suau akte kematian 

  

aan INGIN PERGI KE- 
LUAR NEGERI, , : 

Setelah berhenti sebagai 
an ga 

ertalian antara RRT dan Sov-' »Gedung Patih” menjatakan 
kok Baru lebih dekat ketangan Vada malam Selasa, bahwa pre 
rentjana dalam ,/The Times of Siden Truman telah menjatakan 
tama jang dimuat dim. pers In- Keinginannja "utk mengadakan 

i Chou ke Mosk ng banjak Perdjalanan Gdilaar negeri sete- 
£ kumaa aan pen- Jah ia berhenti dari djabatan 

| presiden dalam bulan Djanuari 
pi kenjxtaan telah tidak mem ' jad. Dalam pada ita ditegaskan, 
beri alternatif lain kepada Mao | Pahwa Tr bit Me bala Inem 
ketjuali lebih banjak menjan- | gta rentjana perdjalanan jg 

darkan diri lagi kepada Mos- I Ab Yati | 

kow. |30.000 PAMFLET AKAN DI- 
| DJATUHKAN DIPERBATA 

Harian itu mengachiri  tulisannja SAN MALAYA—SIAM. 

dengan mengatakan bahwa ,,negara2 : Pemerintah Federasi Malaya 

Barat telah membantu memutar per ' menguntumkan pada hari Rebo, 

djam demikian kerasnja hingga satu2 ' hahwa dalam beberapa hari jg 

nja akibat jang mungkin ialah putus Lakan datang Kian Hi djatuhkan 

sebanjak 30.000 pamflet, jg me 

  
nja per itu, hingga membalik .memu | 

kul mereka." | muat permintaan kepada geril- ea D3 nlbin : 
3 ' ja2 kemunis” untuk menjerah 

Kalangan2 politik India sementara sebelum terlambat, Pamiflet2 
itu berpendapat bahwa pembitjara- 3 akan didjatuhkan diperbata 
an2 jg kini sedang dilangsungkan di san Malay: Siam. Ditambah. 
Moskow itu diadakan atas An kannja, bahwa pamflet? “itu 
an RRT, jang menurut dugaan me) 4 £ : 1 

Ata reka achir2 ini bertambah chawatir akan paomng peringat 

amanan Malaya—Siam akan se 
5 da 1 

terhadap kemungkinan  diperluasnja 
perang Korea. Kalangan2 itu men gera dikerahkan terhad. p. 
duga pula bahwa pembesar2 RRT 

      menjedihkan dan. merugikan" 
Walaupvin, andaikata pada wak 
tu itu Mao Tse Tung belum mu 
lai tjondong kearah pertalian 
dengan Sovjet, namun penolak: 
an bersifat membuta dari nega! 
|ra2 Barat itu untuk menghada/ 

   

    

DPaPAt keterangan dari ka-' 
langan jang mengetahui di! 

Washington pada hari Rebo. bahwa 

hubungan antara 3 Besar Barat dgn: 

Jugoslawia agak mendjadi kendur, | 

karena timbul pertentangan paham 
mengenai pemberian bantuan militer 
dan ekonomi kepada  Jugoslawia, 
Kata kalangan tadi, Amerika dengan 
diam2 menjetudjui memberi bantuan 

lagi kepada Jugoslawia, sebanjak   hampir $80:000.000. Inggris: dan Pe- 
rantjis sanggup untuk memberi ban 
tian. lagi sebesar $21.000.000. Sja- 
rat2 jag dikehendaki negara2 Barat 
telah diberitahukan kepada. Jugosla- 
wia, dalam sebuah nota jang disam 
paikan ketika bulan jl, 
Jagoslawta kabarnja sangat berhati- 
hati terhadap sesuatu jang mungkin 
dapat dimaknakan 
fangan dalam urusan dlm negerinja. 
" Diduga bahwa pertentangan pa-! 

merasa chawatir bahwa pemboman2 
bangunan2 Utara disungai' Yalu itu 
tidak lama lagi akan disusul “dgn 
pemboman atas wilajah RRT -sendi 
ri, dam pihak RRT sekarang hendak 
meminta djaminan2 tertentu ' menge- 
nai bantuan Sovjet terhadap kemung 
kinan itu. (AFP) 

  

Dari sumber resmi diperoleh 
keterangan, 'bahwa kini telah | 

gur diseluruh Kalimantan ja 
itu 845-orang-laki2 dan 2153 
orang wanita, 

  
NX “ 

   
ham ini adalah sebab2nja maka keti 
ka hari Senin diadakan pembitjaraan 
antara dutabesar2 3-Besar. dengan 
ntarsekal Tito  Jugoslawia belum 
menolak sjarat2 Barat setjara resmi, 
walaupun telah menjatakan kebkra- 
tannja. Didapat keterangan, bahwa 
dalam nota3-Besar ketika bulan Dju 
li dinjatakan, 'supaja Jugoslawia mes 
lakukan beberapa tindakan penting 
untuk menempatkan pembinaan ekos 
nomi dan kemiliterannja atas dasar 

Akan tetapi 

sebagai tjampur- 

(Reaksi 

'ambilnja sesudah beberapa hari 

tertjatat. 1098 orang pengang- | 

  

Untuk Melatih 

& MW ENJAMBUNG BERITA ttg, Kongres Partai Komunis IM Sovjet Uni pada tg 5 Oktober jad, dpt.dikemukakan di- tai wa kongres Ini jang paling achir diadakan ialah 18 th. Jl, Menurut anggaran dasar baru, Sentral Komite akan bersi- 

     
  

     

Siasat Psychologis' 
“Diplomat PBB Tentang 
Partai Komunis Sovjet 

Kongres 

Tjalon Stalin? 

dang tiap? 6 bulan dan tidaklagi tiap? 4 bulan, sebagaimana 
ditetapkan dalam anggaran dasar tahun 1939. Dalam angga. 
ran dasar baru ini, tidak disebut? djunlah anggota presi- 
dium dari Sentral Komite. Kongres jad akan membitjarakan 
petundjuk?2 partai mengenai Rentjana 5-Tahun jang kedua ka 

“inja sesudah perang, jang sudah dikerdjakan sediak 1951 te- 
tapi belum Ciumumkan hasilnja, 

Dalam garis2 besarnja, Rentjana 
5-Tahun jang baru ini menghendaki 
supaja : Produksi industri dinaikkan 
dengan 70”, djika dibandingkan de- 
ngan hasil pada tahun 1950. 5 bu- 
ah setasion hydro-elektrik jang se- 
dang dikerdjakan, akan diselesaikan 
sesuai dengan rentjana baru ini, Ke- 
pada para konsumen “didjandjikar, 
bahwa dalam tahun 1955 mereka 
akan mendapat hasil industri da- 
ging jang 90” lebih banjak dari 
pada sekarang, 70”, lebih ' banjak 
ikan, 8074 lebih banjak bahan pa- 
kaian, | 

Penghasilan nasional 
diperbesar dgn. 609 

Seterusnja menurut” Rentjana 5- 
Tahun ini akan dibuat djala2 dja- 
lan-kereta api 
selatan Asia “Tengah Sovjet. Di- | 
samping itu akan dibuka kembali 
djalan2 kereta api: direpublik2 ba- 
gian Baltik (Litauen, Letvia dan. Es- 
landia). Pandjangnja djalan2 raja 
akan ditambah dengan 50Y,, teruta- 
ma akan dibuat djalan2 didaerah 
Transkaukasus dan pantai Baltik, 
Penghasilan nasional akan diper- 
besar dengan 60”4.. Politik menu- 
runkan harga2 etjeran'akan dilan- 
djutkan setjara berangsur2. . Upah 
jang djatuh kekantong buruh. akan 
naik sampai 35”,. Kewadjiban -ber- 
sekolah, dikota2 besar akan diper- ' 
pandjang dari 7 tahun mendjadi 
10 tahun. Keputusan untuk meng- 
adakan Kongres jang ke-19 ini, di- 

kl. 
Sentral Komite bersidang di -Mos- 
kow. ' Dalam pengumuman tentang 
Rentjana 5-Yahun jang baru ini (un- 
tak. tahun2 1951-1955), dinjatakan 
bahwa djangka waktu ini adalah za- 
man “Pembangunan sipil dan kebu- 
dajaan jang bersifat damai, untuk 
memperlihatkan keunggulan sistim 
Sovjet 'atas sistim “Kapitalis.” Di- 
djandjikan bahwa Sovjet Uni akan 
memperkembang dan memperluas 
ikatan 'ekonomi dengan. semua ne- 

geri jang menghendakinja. 1 

Anggaran dasar ter- 

bagi dim 4 bagian. 
Perita AFP jg mengutip sia- 

ran Radio Moskow mengata- 
-kan, bahwa anggaran dasar jg 
|akan diserahkan kepada Kong- 
res ke-19 ini terbagi dakym 4 
bagian. Renijana tadi akan di 
sampaikan - oleh.M. Khruchev. 
Bagian 1: Tentang .soal2 u- 
mum, seperii pembinaan ma- 
siarakat Komunis, memper- 
tinggi taraf penghidupan dan 
hubungan dengan kaum buruh 
seluruh dunia. Bagian 2: Mem 
beri definisi tentang kewadj-i 
ban2 para anggota partai. Di | 
tandaskan supaja para, anggo- | 
ta pegang teguh disiplin. Ba- : 

isudah tertiapai. Dinasa jg 
tang hak? dan kewadjiban2 pa ! 
gian 3: Memberi definisi ten- 

Ya anggota dan menerangkan su 
Sunan badan2 kekuasaan partai: 
Bagian 4: Tentang organisasi 

partai, pada tingkatan sedae- 
rah dan setempat. Menurut UP, 
”Presidium Sentral Komite” jg 
akan menggantikan Politburo | 

itu tugasnja ialah — sebagai-: 
mang, tertjantum dalam angga | 
ran dasar baru — “Pekerdja- 
an pimpinan dari Sentral Ko-' 
mite. da'am djangka waktu an 
tara sidang2 lengkap.” 

Reaksi para diplo- 
mat di PBB (N. York) 

Menurut berita .UP dari New 
York, kalangan? dip'omasi pa: 
dx markasbesar PBB di New 
York memandang Kongres Par 
tai Komunis.Sovjet jad, ini se 
bagai "perkembangan luar bia, 
sa”, akan tetavi terutama ha- 
nja akan wmempunjai arti in- 
tern didalam kehidupan politik 
Soviet. Merek, tak hendak me, 
Tag NA RaR « 

Baru2 ini di Antjol telah di- 
buka pusat listrik baru. Pem- 
besar2 dari Djakarta mengha- 
dliri pembukaan tadi: tampak 
Ir. Suwarto, menteri Pekerdja- 

jang :luas, dibagian | 

ramalkan arti kongres ini, ber 
hubung dengan kemungkinan 
akan petjahnjx perang dan ti- 
dak pula berspekuiasi tentang 
hubungan antara .kongres ta- 
di dengan -kundjungan “Chou 
En Lai menteri luar negeri 

RRT, ke Moskow. Alexander 
Kerensky, jg memimpin revolu 
Si Russia 1s pertama, menduga 
baiawa penghapusan Politburo 
itu,hanjalah suatu “manoeuvre 
psyehologis" belaka "untuk .me 

ngelabui dunia”. Sebaliknja, 
seorang “diplomat tinggi" .pa- 
da PBB berpendapat, bahwa 
usul untuk menghapus Polit- 
buro ini adalah akibat dari ke 
sadaran di Moskow, bahwa se- 
luruh sistim Sovjet akan meng 
alami kekatjauan apabila Jo- 
sef Stalin meninggal atay me- 
ngundurkan diri, Diduganja 
bahwa “Presidrum Sentral Ko- 
mite” jg akan dibentuk itu. 
akan “melatih” tjalon penggan 
ti Stalin kelak. dan akan meru 

pakan suatu direktorat jg ke- 

tjil sadia. Sementarg itu dele- 
gasi Sovjet pada PBB beriu- 

tup-mulut dan tak memberikan 
komentar apapun djuga. 

Sementara ita reaksi :kala- 
ngan London menjatakan, bhw. 

penggantian polilkiro Gan org- 
buro Partai .Kemunis Sovjet 
Uni dgn suatu Presidium, seba- 

gaimana diusulkan dim rentjana 
anggaran dasar jg akan diadju 
kam Clm Kongres pada tg. 5 Ok 
tober. Jaud., nngkin akan ber- 
arti bahwa Perdana Menteri Jo 

sef Stalin akan didjadikan Pre- 
siden presidium .tadi. . Demikian 
lah perrjataan kalangan? jang 
biasanja dapat dipertjaja di 
Londom, pada malam Kemis jl. 

Anda'kata Sialin memegang ke 
dudukan bari ini, maka itu 

akan berarti bahwa.ias mendu- 
duki tempat tertinggi didalam 
partai, walaupun ja akan mele- 
takkan kedudukannja sebagai 
sekretaris-djenderal. Kalangan 
tadi mengemukakan, bakiwa Sia 
lin sekarang sudah berumur 
hampir 73 tahlin, 

Stalin  mendjadi sek-djen. 
Pariai Komunis Sovjet ketika 
tahun 1924, sesudah :Lenin me 
ninggal. Kalangan2 di London 
tadi seterusnja -.mengadjukan 
saran, bahwa mungkin jg akan 
dipilih mendjadi pengganti Sta 
lin ialem Georgi Malenkov. jg 
dalam Kongres 'ad. ini akan 

mengutjapkan -laporan jg ter- 
penting perihal kemadjuan2 jg 

Pa Nata 

Ne 

  

| Latihan 
| Perang 
NATO 
Inggris: Sedia 
Membantunja 
EMERINTAH  Inggeris 

: Pp telah menjatakan kese- 
Gjaannja ubtuk memberi  ban- 
tuan sepenuhnja kepada mar- 

| kas-besar NATO untuk meng- 
adakan latihan? perang2-an ang 
katan laut sekutu jang akan da 
tang di Lautan Utara dan diba 
gian Barat dari Lautan 
Fimur, demikian diperoleh kete- 
rangan dari pihak resmi di Lon 
don pada hari Rebo, Djurubitja 
ra2 kementerian? angkatan 
laut dan luar negeri Inggeris 
telah menjangkal berita dari 
'New York jang mengatakan, 
.bahwa berhubung dengan kebe 
|ratan? jang dikemukakan eleh 
'pihak Inggris maka .,Operasi 
Mambrace” jang telah direntja 
inakan untuk diselenggarakan 
'oleh angkatan laut sekutu di 
Eropa dalam minggu ketiga bu- 
lan Septeraber di sekitar per- 
airan Skandinavta tidak. djadi ' 
diadakan.. Tg , 

| Berita dari New York itu kabar- 
nja diperoleh dari suatu kalangan di 
Paris, jang menerangkan ' bahwa 
menurut pendapat perdana menterj 
Churchill dari Inggris, setiap lati- 
han perang-perangan di Lautan Ti- .. 
mur akan dianggap sebagai provo- 
kasi oleh pihak Rusia. Pada ,hari 
Rebo seorang djurubitjara pemerin- 
tah Inggris menegaskan, bahwa ope 
rasi jang telah 'direntjanakan itu 
akan dilaksanakan sesuai dengan pro 
gramnja, hal mana telah diumumkan 
pula pada hari Selasa oleh markas- 
besar .laksamana Sir Patrick Brind, 
panglima Inggris untuk angkatan2 
laut sekutu di Eropa Utara. (Reuter) 

y 

    

JUAN PERON AKAN MENGE 
FUAI PARTAI WANITA. 

Presiden Argentina, Juan Pe 
ron, tidak lam, lagi akan me 
megang djabatan ketua dari 

partai wanita Argentina demi 

kian di Buenos Aires pada ha - 
ri Selasa. Severti diketahui 
partai isbh sedjak didirikannja 
dipimpin oleh “mendiang iste- 
ri Juan Peron Evita Peron. 

Keputusan ini diambil pada 

Selass pagi setelah Peron meng 

(adakan pembitjaraan dengan 
beberapa orano anggot,. pariai 
tsb jang duduk dalam parle- 
men. 

  
  

lampau, laporan ini selalu di 
utjapkan oleh Stalin sendiri. 
Deraikianiah al. kata kala- 
ngan tadi. Berita UP dari 
Moskow mengatakan, bahwa - 
renijana anggaran dosar baru 
P. Komunis Sovjet, dalam kon- 
gres jad. akan diadjukan oleh " 
Nikita Krusbehev, anggota Po ' 
litburo, Dahulu jx melakukan 
pekerdjaan ini ialah mendiang " 
Andrei Zhdanov, (Antara-UP).   

  

3 Badan 

DO 

ialah India . Afghanistan, 

Jipina, Muang Thai, Vietuam 

'Rehtjana tsb meliputi: Per 
tama, pembentukan badan re- 
gional mengenai organisasi dan 
administrasi program? latihan 
ig akon |diadakan , di Hropah 
Idari tg. 29 Sept. hingga “tg. 
14 Desember jad.. dalam mana 
termasuk “perdjalanan untuk 
mempeladjari keadaon di Ing-   an Umum menggunting pita. 

  
ugoslavia -3 Barat 

lang lebih teguh. Jang terpenting, 
talah supaja  Jugoslawia selekas2nja 
dapat mentjapat keseimbanyan dalam 
perdagangan luar-negerinja, dengan 
djalan memperbesar eksport dan me- 
ngurangi importnja. Jugoslawia di- 
minta Supaja mengurangi  pengelua- 
rannja untuk melaksanakan rentjana 
perkembangan industrinja. agar supa 
ja tersedia uang lebih banjak untuk 
keperluan import. Diminta pula su- 
paja Jugoslawia lebih mementingkan" 

   
gris Perantjis, Nederland dan 
  

  
produksi pertaniannja, jang sekarang 
agak terbelakang berhubung dgn 

program industrinja. Jugoslawia di 

minta menjetudjui usul Barat, agar 
supaja diadakan konperensi ,,kredi- 
tur” internasional, untuk menjelesai- 
kan hutang2 Jugoslawia kepada luar 
negeri setjara sekali gus. Nota Barat 
tadi menghendaki pula supaja Jugo- 
Slawia memberikan laporan2 tentang 

Regiona'! 
ILO Rentjanakan Pembentukannja Utk 

Hadapi' Soal .Tenaga-Manusia Di 
Asia & Timur Djauh 

RGANISASI PERBURUHAN Internasional (ILO) pada 
waktu ini sedang merentjanakan pembentukan tiga bu- 

ah badan regional dengan maksud untuk membantu 
rntah2 negara2 Asia dan Timur Djauh dalam menghadapi 
masalah? jang bertalian dengan soal tenaga-manusia demiki- 
an diumumkan oleh direktur-djenderal ILO, David A, Morse di 
Djenewa pada hari Selasa. Sembilanbelas negara, Asia-telah di- 
undang untuk mengirim wakil?21ja ke badan? tsb. Dua dianta- 
Ya badan? itu akan merupakan 

peme 

m »Study tcurs”, satu di Asia 
| San satu di Eropah. Negara? jang telah diundang diantaranja 

Birma, Ceylon, Pakistan Austra. 
lia, Inggris, Tiongkok (Nasionalis), INDONESIA, Djepang Phi 

gan Amerika Serikat, Pn | 

Swiss. Kedua, . badan regional 
mengenai organisasi dom admi 
nistrasi perburuhan jp akan di 
aixkan di Tokio dari bulan Ok 

“ktober hingga, tgl. .29 Nopember 
Ijad., termasuk 5 minggu lati- 
han pokok dan 3 minggu at 
han sukarela. selama waktu 

Yang, akan diadakan perdjala- 
nan kebangunan2 industri dan 
bangunan2 lainnj, di. Djepang 
untuk meliha, sendiri soal2 1 
nempotan tenaga dalam prak- 
tijknja. 

»Study-tour”. 
Ketiga badan  latihzi menu 

rut keahlian berupa suatu “siur 
dy tour” di Timur Djauh dari 
bulan Dionuari hingg, bulan 
Maret 1953, Program ini meli- 

| puti satu minggu masa pembe 
| rian instruksi2 disusul dengan 

3 minggu penindjalan setem- 
pat di Australia, 2? minggu di 
Philipina, 3 minggu latihan se 
tempat. dan 2 minggu untuk 
mengadakan perintjian dan pe 
nindjaucn hasil2 serta faedah2 
Cari pengalaman badan tsb di 
Djepang, Rentjang ini ialah di 
dasarkan pada usul? jg telah 
diadjukan dalam Konperensi 
Tenaga-Manusia untuk Asis jg 
ad kan oleh ILO di Bangkok 
p bulan Desember tahun 
il, dalam konperensi mang, ne- 
gara2 Asi, telah mengadakan 
tindjauan2 mengenai kebutu- 
han? mereka akan tenaga-ma- 
nusis, dalam rentjana2 .mema- 
COjukan perekonomian mereka   keadaan ekonominja (Antara—UP). 

  

masing2, (Antara — Reuter), 

          
  

  

     
  



  

Kabar Kota 
Walikota Memberikan Good-will . 
Siapakah Adanja Pemimpin Jg Tak Berani | 

-Bertanggung Djawab? ” 

rruvsuna dengan adanja kedjadian kemaren, dimana 
LP ribuan orang ramai? menudju ke Kota Pradja Smg., 

maka tadi pagi Wali Kota Smg. telah mengundang para war- 
lawan utk memberi pendjelasan lebih landjut. Tadi pagi 
juga sdr. Sriwidjaja dari Sobsi tjabang Semarang telah di- 
minta datang oleh Wali Kota Utk mendengar keterangan le- 
bih djelas tentang adanja orang2 jang kemaren mengundjungi 
Kota Pradja itu. | 2. 

    

  

      

  

“COSMOPOLITAN 
20 DJAKARTA 

dengan ini memberitahukan bahwa 

Firma ,,6ENTRUM & Go” 
Djalan Karangtempel 230/232 

Telf. 1257 SEMARANG. 
Diangkat sebagai DEA LE 

dari SCOOTER merk 

MAICO-MOBIL 

Pemberitahuan ' 

  

|. ASRAMA MOBRIG. 

   

(Dalam penjelidikan soal ini, 
oleh Wali Kota dikatakan, bhw 
mereka katanja, ada jg disuruh 
oleh Sobsi tjabang Semarang , 
dan ada djuga jg menjebut- | 
njebut nama sdr.2 Karsanto | 
dan Suprapto dari Sebda. Dja- | 
waban sdr. Sriwidjaja atas per 
tanjaan Wali Kota dikatakan, | 
bahwa ia selaku wakil Sobsi 
sama sekali tidak tahu-menahu 
adanja kundjungan jg bendujun 
dujun itu ke Kota Pradja. Hal 
ini sdr. Sriwidjaja tegaskan, 

diselidiki lebih djauh, siapa se- 
benarnja jg menjuruh mereka 
itu ke Balai Kota. PES 

Wali Kota terangkan, setelah 
orang itu kemaren meninggal- 
kan Balai Kota, Wali Kota te- 
rus ' mengundjungi Gupernur 
utk memberi pendjelasan me- 
ngenai kedjadian tsb. Terhadap 
Sriwidjaja Wali Kota tegaskan, 
bahwa ja tetap bersedia menje- 
lesaikan soal ini dgn tjara da-| 
mai dan tidak dgn tjara demi- 
kian serta menjatakan berse- 
dia djuga menerima utusan 
Sobsi, kalau dikehendaki, jaitu | 
pada tg 25 Agustus j.a.d., teta- 
pi tidak utk merundingkan soal 
Sebda, tetapi utk mentjari dja 
lan bersama - tjara bagaimana 
dapat menempatkan mereka tu 
bekerdja kembali, baik di kta 
praidja, maupun di luar. 

—. Pula ditegaskan, bahwa Wa- 
li Kota sangat sesalkan per- 
buatan mereka itu, antaranja 
diterangkan bahwa mereka 
itu rupanja kena ”di-ombang- 
ambingkan” oleh beberaps ge-- 
lintir orang 'jg tidak berani 
bertanggung, diawab atas per- 
buatannja. Soal inipun telah di 
serahkan kepada Kedjaksaan 
dan polisi untuk ditjari tahu, 
siapakah sebenarnj, ig meren 
tahkan mereka itu berdujun du 
jun datang ke Kota Pradja. 
Dalam penielidikan beberapa 

orang dari Kota Pradja dgn 
beberap, orang jo mengundju- 
ngi Balai Kota itu, didapat ke 
terangan, bahwa diantarg me- 
reka itu ada jg menangis sam 
bil membawa anaknia, dengan 
menerangkan. bahw, mereka 
pada hari itu telah mendapai- 
kan pekerdjcan lain, tetapi 
dengan adanja kabar, bahwa 

“pada hari itu harus pergi ke 
Balai Kota, maka pekerdjaan- 
nj terpaksa ditinggalkan satu 

| hari perlun'ia untuk menda- 
" patkan keterangan pasti menge 

nai nasibnja. Banjok lagi hal2 
jg menjedihkan ig ditjeritakan 
oleh mereka jg rupanja telah 
kena  ”diombang-ambingkan' 
oleh para pemimpin ig 
berani bertanggung  djawab 
itu. aa 

  

  

Menurut kabar, kini sedangg 
direntjanakan untuk  mendiri 
kan 3 asrama Mobrig dikota Se 
marang. jg tempatnja telah | 

| didapatkan di Kabluk, dj. Oei 
Tiong Bing dan satunja lagi di 
Srondol. Untuk pembelian ta 
nahnja sadja, akan dikeluarkan 
uang Ik. masing2 Rp. 250.000.- 
sedangkan bidja untuk mendiri 
kan 3 asrama itu, direntjana- 
kan Ik. Rp. Ma ag - 
ngingat ke-uangan Negara be- 
lum mengidzinkan, maka pembi 
kinan asrama tsb-akan diseleng 
garakan satu dahulu. Jg. akan 
didirikan lebih dahulu kabarnja 
asrama di Kabluk dengan biaja 
sebanjak Ik. Rp. 5.000.000.— 
sedangkan lainnja akan menju- 

sul, bila permintaan uangnja 
oleh Pem, telah dikabulkan 

KERUGIAN Rp. 300.000.—. 
10 Buah rumah besar dan sa 

u pabrik sabun dan lilin telah 

F , sebagai 1 

kebakaran ini. ditaksir sedikit- 
nja berdjumlah Rp, 300.000.— 

      

1000 PEMBELI. 
L... menjadi 
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- 
aa Untuk sakit ke- 
pala, pilek, pusing dan segala 
sakit urat-kepala, minumlah 

  

La TA ma EL Sa” Ia ama “Wnapa 

HASIL MALAM KESENIAN. 

2 Hasil malam kesenian pads 2 

malam, tgl. 18 dan 19 jl. jg di 
selenggarakan oleh Hwa Joe 

Tsing Nien Py bagian sosial/ 

hiburan, bertempat di halaman 
| klenteng Gg. Lombok jaitu Rp. 

2510,46 dan zonder dipotong 
ongkos apa2 telah dibagikan 

| sbb: 50 pCt. pada Khong Kauw 
Hwee bagian pendidikan, 40 
pCt. pada Jajasan rumah piatu 
laki2 di Tanahputih dan 10 
'pCt. pada fakir miskin Smg. 

Pengurus Hwa Joe band min 
ta kita kabarkan, bahws, dim 
bulan September jad, dibentuk ' 
pemain2 baru angkatan muda ' 
(junioren afd) ig mempunjai 
minat diserukan mendaftarkan | 

nama pada pengurusnja tsb. 

untuk daerah DJAWA 

16 AGUSTUS 1952. 

TERBARU 
2 buah roda). 

bungan langsung dengan 

DEALER tersebut. 

TENGAH, terhitung dari tgl. - 

SCOOTER ini ialah model jang 
(MOBIL dengan 

Sukalah para langganan berhu 

     

“bt 

4 

R 

  

    
Hormat kami: 

1 Limited Sole Importer 
EKSI. 

  

   
bagai 

  

   

  

   

  

  

HARGA EMAS.   
ga emas di Surabaja jg beberapa hari 
ini ,.panas.dingin”. $ 2 

Sebaliknja di Bandung harga emas 
Ga'am beberapa hari ini telah me- 
lontjat naik luar biasa. Menurut tja 
tatan di Pasar Baru tg. 13 harga 
emas per gram dari 23 karat Rp.36, 
ig 22 karat Rp.34, tapi pada kema- 
ren hari tg 21 harga itu membu. 

| bung sampai Rp.42 per gram jig dari 
| 23 karat dan Rp.40 ig dari 22 karat. 

Kemaren telah kita kabarkan har-. 

    

Pati 

PANGGILAN 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

I. Memanggil para pemuda warga. negara Indonesia, jang berhasrat un- 
tuk bekerdja sebagai pemerintahan dar admifistrasi menengah da- 
lam lingkungan Kementerian Dalam Negeri diseluruh Indonesia 
untuk dididik pada Kursus.din ag Bagian C di Malang untuk angka- 
tan kell, jang akan dibuka pada permulaan bulan Oktober 1952. 

II. Banjaknja jang akan diterima: 89 orang. 
III, Sjafat2 penerimaan: 

a. beridjazah S.M.A. (Bagian A, B C) Negeri dan/atau beridjazah se- 
kolah jang sederadjat dengan jitu, dan mempunjai pukul rata ang. 
ka udjian buat semua mata-peladjaran sekurang-kurangnja 6 
(enam) dan bagi tiap djenis S.M.A, harus pula memenuhi sjarat 
tevtentu mengenai nilai angka udjian dalam beberapa mata. 
pe-adjaran pokok-penting: 

b. berumur antara 18 dan 23 tahun dan belum kawin 
Cc. berbadan sehat dan berkelakuan baik. 
Lamanja kursus: 1 tahun, dan selama kursus para siswa harus ber- 
tempat.tinggai diasrama, dengan pembajaran Rp. 125— sebuan 

Lamaran: Dengan surat tertulis kepada Kementerian Dalam Negeri 
di Djakarta, Djl. Segara No.: 7, dilampiri: 

a turunan Kijazah beserta daftar angka udjian penghabisan jang 
disahkan oleh Kepa'a Sekolahnja dan/atau instansi Pengadjaran 
jang berhak untuk itu: 

b.surat keterangan gfokter pemerintah perihal kesehatannja, dan 

Sutat keterangan Polisi dan/atau Kepala Pemerintahan setempat 
perihal kelakuannja 

C.surat2 pernjatdan kesediaan pelamar: untuk ditempatkan di- 
Kantor.kantor pemerintahan dalam lingkungan Kementerian Da- 
lam Negerj diseluruh Indonesia dan "untuk mengadakan ikatan 

dinas selama sedikit-dikitnja 3 (tiga) tahun. 5 
Me'€ka jang memenuhi sjarat2 tersebut pada III dan V, kemudian 
akan menerima surat panggilan dari Kementerian Dalam Negeri un. 

Le menempuh udjian penjaringan, jaag akan diadakan di-kota Ma. 
ang. 
Biaja perdja'lanan dlsb. untuk memenuhi panggilan ini ditanggung 
sendiri ol€h para pelamar, ketjuali bila lulus da'am udjian penja- 
ringan itu dan kemudian diterima sebagai siswa-pegawai pada Kur. 
sus-dinas Bagian C. dida'am hal mana akan diberi penggantian 
biaja perdja'anan (tidak termasuk biaja penginepan dll), menurut 
peraturan2 Pemerintah jang berlaku mengenai perdjalanan dinas 

pegawai-negerj sipil. gbga : “ga 
Kedudukan selama dan sesudah tamat beladjar: 
1. Selama menuntut peladjaran, mereka diberi kedudukan sebagai 

pegawai negeri dalam golongan IVa/P G.P. 1948: 
2.Sesudah tamat dan lulus udj:at penghabisan Kursus dinas Bagian 

C, mereka diberi kedudukan dalam golongan IV/b P-G.P. 1948: 
3.Mereka jang te'ah monjelesaikan ikatan-dinasnja dengan Kemen- 

terian Dalam Negeri, dan selama 'bekerdja memperlihatkan ke- 
tjakapan dan ketjerdasafnja, dapat dipertimbangkan untuk di- 
beri tugas beladiar untuk melandjutkan peladjarannja da'am 
djurusan Pemerintahan sampai tingkat Bacca'eaureat pada Fa- 
kulteitf Hukum, Sosia?h dan Politik “dari Universiteit Negeri 
.Ganjah Mada” di Jogjakarta, menurut ketentuan2 jang akan 
ditetapkan lebih landjut: 

Kesemvatan melamar ditutup pada tanggal 15 September 1952. 
. Tambaham: 

Mer€ka ianc sudah mongadiukan Jamarannia kepada Kemonterjan 
Dalam Negeri, baik langsung, maupun dengan perantaraan Direk. 
tu- Kursus-dinas Bag'an € di Ma'ang dan/atau Instansi Pemerinta 
han Kemonterian Dalam Negeri. jang memenuhi siarat tersebut 
pada III dan V. akan mendapat perlakuan djuga sebagaimana di. 
sebut pada VT diatas. : 

VI. 

V. 

VI. 

VII. 

Diakarta. 18 Agustus 1952 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI. 

BERHUBUNG DENGAN PENGLUASAN PERUSAHAAN: 

Ditjari 
Seorang jang achli dan ijakap 
memimpin sendiri pada: 

BOUW EN AANNEMERS - BUREAU 
Sjarat-sjaratnja: 
1. Berpengalaman penuh dan luas. 
2. Sedikitnja beridjazah K.W.S. atau jang sederadjat 

dengan itu. 
3. Sanggup setor menambah uang modal. 

Lamaran kepada harian ini dengan No. 3/2695. 

  

  

KEMENTERIAN PERTAHANAN RI. 
STAF ANGKATAN UDARA 

“an — 

No.: 011/IKL/SA/52, 
Hal: Panggilan untuk tjalon2 dokter militer 

: Angkatan Udara. 
I. Kementerian Pertahanan Staf Angkatan Udara memang- 

gil pemuda2 untuk dididik mendjadi PERWIRA KESK- 
HATAN (Dokter tentera) pada Angkatan Udara R.I. 

UU. SJARAT2 PENERIMAAN: 
. Kebangsaan: Warga negara Indonesia. 

Pendidikan: Beridjazah S.M.A. bag. B. atau idjazah 
jang sederadjat dengan itu. 
U mu r: antara '— 23 tahun. 
Berbadan sehat dan tinggi badan sekurang-kurangnja 
1,55 mtr. 2 
Belum kawin. Be 
Berkelakuan baik, g dinjatakan dengan surat ke- 
terangan dari pamong pradja dan polisi. 
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. 
. TEMPAT PENDIDIKAN: 
Pendidikan chusus medis (kedokteran diselenggarakan 
oleh Perguruan Tinggi Kedokteran Gadjah Mada di Djok- 
djakarta, jang mana semua biaja2nja ditanggung oleh 

Angkatan Udara. SEN 
IV. KEDUDUKAN SELAMA DALAM PENDIDIKAN: 

1). Selama pendidikan para siswa berstatus militer de- 5 
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 ttgl. 
24 Djuli 1952. : 

2). Alat2 peladjaran, makan dan pakaian ditanggung oleh 
Angkatan Udara. 

ara mahasiswa harus tunduk pada tata tertib ten- 
era. | 

V. TJARA MELAMAR: - j 
1. Mereka jang mempunjai hasrat untuk diterima seba- 

gai mahasiswa dokter tentera harus mengadjukan 
SURAT PERMOHONAN kepada: 
KEPALA DJAWATAN ADMINISTRASI PERSONII. 
M.B.A.U. — DI MERDEKA BARAT 8 DJAKARTA. 
Surat2 lamaran harus disertai dengan: 
a. daftar riwajat hidup jang ditulis sendiri 
b. salinan idjazah serta daftar angka? hasil udjian. 
c. Surat keterangan berkelakuan baik dari pamong 

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

ka jang belum mentjapai usia 21 thn. 
VI. Pelamar? jang memenuhi sjarat2 tersebut akan dipanggi! 

untuk mengikuti udjian2 badan, psycho-technis dan pe- ngetahuan Umum. 
XII. Surat2 lamaran harus disampaikan kepada alamat jang tersebut diatas selambat-lambatnja tgl. 15 September 1952. 

: Djakarta, 15 Agustus 1952. 
KEPALA STAF ANGKATAN UDARA R.I. 

ttd. (Komodor Udara — S. SURYADARMA). 
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SUDA TRIMA 

SPECIAAL Untuk Tuan2 jang suka 

'Mengisap Pipa 
Mane aa, 
RONS OH - 

: AANSTEKERS 

PARKER 
SIGARETTEN- PIJPEN 

x SIGAREN-PIJPEN 
PIJP STOPPERS 
SIGARETTEN-KOKERS 

DRUMMAIOR 

MAY FAIR 

VUURSTEENTJES 

SIGAREN-DROGERS 
DUNHILL PIJP- TABAK 

:K 

:K 

# 
x 
:k 

zK 
x 
£ ASBAKKEN   Lelang-Umum 

AKAN DILELANGKAN 

1 TRUCK FORD THORNTON 
(5 ton) tahun Konstruksi 1946 mesim masih baik 

Penawaran tertulis (amplop tertutup) supaja dialamatkan 
ikepada Kepala Resort Pemeriksaan Djawatan Regi Garam 
Jogjakarta/Surakarta di Jogjakarta, paling lambat tanggal 
15 Beptermber 1952. 
Hari periksa setiap hari/djam kerdja di gudang garam Gowo- y 
ngan kidul 51, Jogjakarta. ” 

Jogjakarta, 18 Agustus 1952. & 
t 1 

Kepala Resort Pemeriksaan Djawatan Regi Garam " 
Daerah Jogjakarta/Surakarta, 

R. NGALIMIN DJOJOSAPOETRO. 
  

4 A T 
Et 
R 

    WINGER:5 GOT A GOop 
START ON US NOW, 
TRIGGER/ DON'T SEE 

A SIGN OF HIM 
    

  

1 

L EL 
SOON AS 

  

I CAN!   DJAMU STROONG 
Lebih mustadjab, lebih sedap 

dan lebih halus. Mintalah Daf- : 
tar Harga 1952. ) 

   
PN LL 

MA 

SEMARANG 

Toko Pedamaran 90, Agen? 
ig 36B, Mataram 414, 697, 

210, 942, Lemahgempal 52, Pe- 
tekan 35, Darat 33, Pontjol 88, 
Dj. Demak 12, Labuan 14. 

   

  

      

  

COPR. 1958, KING FEAT 

IRoyRogers41I 

  

— Ambil sendjata ini, Hetty. Dan 

pergunakan dijka perlu. Selekas 

mungkin aku akan kembali kema 

“ri! 

—Djangan tjemaskan saja. Tang 

| kap Bat Winger! 

  

SIGAREN-KOKERS 
RCONSONOL 

Ini Merk2 jang paling DJEMPOL dari ENGLAND 
Tjuma boleh dapat pada: 

   

     

  

Mode Tailor 
magazijn & 

odiste   Bodjong 23A — Semarang — Telf. 1513 
aa AAN 

    

KOGERS PION'IT RECKON WITH 
FIRE WHEN HE STARTED AFTER 
ME IF HE TRIES GETTIN/ 
THROUGH THAT, HE'LL SINGE 

HIS WHISKERS/ 

'THAT'5 SMOKE BAT MUST 
Data PKL TE TMBER UP 

    

Bat Winger Kemudian ......... — Itu asap. telah — Dalam mengedjar saja, Rogers 
— Winger telah djauh dimuka ki membakari Jagi pohon2an dalam tak mengira aku akan mempergu 
ta sekarang, Trigger. Tak terlihat hutan dan angin meniupnja kearah nakan api! Tetapi djika iatoh ne 
'sama sekali dia! kemari. kad mau menerobos api, akan tje 

laka dia! 

   

ta'lebih mahal. 

51. PU/r.-05- 2 

ru 
Warta Gepekan 

  

  

& Madjalah politik dan kebu- 
dajaan | 

xx Terbit 4 X sebulan 
ukuran 26 cM X 3715 -cM 
tebal 28 halaman 

k Memuat tulisan2 hangat se- 
gar, ditulis oleh ahlinja ma- 
ing2 

penuh gambar menagik 
& tersebar luas diseluruh In- 

donesia dan Malaya. 
£ harga langganan Rp. 8,50 

sebulan (madjallah termurah 
di Indonesia). 

Alamat Tata Usaha 
Djl. Pintu Air 23 
DJAKARTA 

mL Ea 

GAGAH PERKASA. 
Tetap mua tetap re- 
madja, karena tiap 3 
hari sekali makan 2 

tablet: 

MAHA TONIK —— 

Obat kuat jang tak ada ban- 
dingannja, penolong lelaki atau 
perempuan jang ingin awet 
2 selama hidup tidak bisa 
tua. 
Terdjual disemua toko obat. 

VERBAND-TROMMEL 
Untuk BIS: TRUCK: KAN- 
TOR2,. PERUSAHAN2, PA- 
BRIK2 jg pakai mesin2, PER- 
KEBUNAN, SEKOLAHAN, 
RUMAH - TANGGA ” (HUIS- 
APOTHBEK) dsb. 
Dapat beli pada: 

DROGISTERIJ ,O N G” 
Kranggan-Timur 21, Telf, 1419 

SEMARANG. 

  

  

  

  

INI MALAM D.M.5. 
ORION 5.00-7.00-9.00-f 13th) 

smua 

       

  

DENNIS 

| JANORGAN| 
p (0u3s 1 #MAYO 

GENE 

  

EXTRA: Pertandingan 
OLYMPIADE ke 15 diHelsinki 
  

  

Margarine PUSAKA ini tulen, segar dan gurih, 
lebih enak dan lebih banjak vitamin dan bahan 
berguna jang dikandung, sedang harganja pun 

Tjobalah PUSAKA sekarang djuga! 

Hanja dari bahan tumbuh'an 

Dari bahan Indonesia —oleh: tenaga Pa 
KI Mn PAN aa 

LUX 57 — 

  

. 

MARGARINE 

sungguh njaman 
gjika ditaruk diroti 

pula 
menambah kekuaran 

Naa" 

     
Pasti bagus kuwehnja 

Karena PUSAKA kuwehnja mendja- 
di repui dan empuk, lagi pula baunja 
sedap dan agak istimewa.   

Agar lauk-pauknja 

kering-empuk 

Digoreng dengan PUSAKA artinja kering- 
empuk, pun keraknja mendjadi berwarna 
kuning-emas. Menggoreng dengan PUSAKA 
lantjar segala-galanja. 

    
   

     

    

  
  

KURSUS B.I. 
Peladjar2 beridjazah S.M.A. a/b/c dan sekolah2 vak 6 

tahun, jang ingin menjumbangkan tenaganja dilapangan pen- 
didikan pada Kementerian Agama, dapat melamar untuk me- 
ngikuti berbagai kursus B. I. dari Kementerian P. P. & K. 
(umum) dan Kementerian Agama (ilmu agama dan hukum 
Agama). 

  

  

Mereka akan diangkat sebagai pegawai dengan Studie- : 
opdracht. , 

Surat lamaran, disertai turunan idjazah, nilai udjian, jang 
disahkan oleh kepala sekolah, surat keterangan tabib, surat 
keterangan berkelakuan baik dari tjamat tempat kediaman, 
harap dikirim kepada Djawatan Pendidikan Agama bagian In- 
speksi di Jogjakarta selambat-lambatnja tanggal 31 Agustus 
1952. kn, 

Pendidikan Agama. 
Mr. R. SUNARJO. 

  

  

  

  

  

Penutupan Panggilan 
Dengan ini dipermaklumkan bahwa kesempatan untuk 

melamar djabatan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakjat 

Daerah Propinsi Djawa-Tengah, sebagai termaksud dalam 

PANGGILAN (a.l. Suara Merdeka, Utusan Nasional tg. 22 
Djuli 1952), akan ditutup pada tanggal 1 September 1952. 

A.n. Dewan Pemerintah Daerah Sementara 
Propinsi Djawa-Tengah, 

Wakil Ketua: 

DR, MARZOEKI. 

(Bapindo-Semarang) 

  

  

CITY CONCERN CINEMAS 
8 Ini Malam D.M, B. (17 tah) 5/ 

Ip” Roberto Canedo — Columba Dowinguez. jr 

| »P.A LO M A“:(PUEBLERINA) 
Sebuah film jang silu ... tjara manusia jg. menawarkan 
hati dan memberi keingetan pada setiap umat manusia | 

      

  

  

  

Grand Ini malam D. M.B. (u. Segala umur) 
HT m9. Johnny Weissmuller — Sheila Fyen 

JUNGLE MANHUNT" 
Safari into Savagery! New Jungle Adven- 

Ki Ha tures! penuh sensatie gempar ! Daan, 
INDRA15.—7.— 9.— Ini malam Pengabisan(u. 13 tah.) 

Pawia Meima »F ORTUNES OF 
CAPTAIN BLOOp" | 

Greatesradventures of Sabatini's daring Pucczreer Ha 
Heibat — Gempar ! 

2 

    

Si 
cg 

  

ex 
:5, 00 

t..0a” 
9. 00 

1 (Seg. ' 

umur) 

  

  

EXTRA: Pertandingan 

Olympiade ke 15 di Helsinki 

INI MALAM 

METROPOLE: 5.-7-9.- (3 tahun 

George Rafe - Akim Tamirof! 
Dorothy Lamour- Henry | 
Ponda | ha 
SPAWN OF THE NORTH: 
Paramount' Presents. 

  

  

DJAGALAN 7.- 9.- 
Osman Gumanti” - Maria 

I.PULAU MUTIARA 
Film Indonesiayjang baik 

(17thJ 

      
Besokmalam | 4.45 — 645 —1845 Ju. 17 tab.) 

: »TERNODA" Film Indonesia Baru ! 

ROYAL 5.15-7.15-9.15 ini malam premiere fu. 17 tb.) 
sSag Siti Salmah — R, Sumiatie mm Jose Lantua 

Na Ramli Rasjid — R. Ismail. 

»sTERNODAs 29 T 
Film Indonesia Baru. 

T.— 13 isi Malam d.m.b. Ju. Seg. umur) 
Sze Fui — Nan Fui — Chu Chia Sah 

ISLOK (CHUNGINIAK" 
(You are? still” Young) 

(Roxy A 

AA 
ama ia 

Nm Me 

man 

SOLO Mulai tg. 19 — 8 s/d, M B, nja 
Madona of the Seven Moon! 

Philip Calvert Stewart Granger 
Tahukah Sdr.? antara ,Tjinta Barat dan 

Tjinta nafsu" 
Lin t30 mar 700 — 9,15 

EL LL NN, Hk 

Dwuk, VII. No, 58W4IIN/A/118 
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