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      tahun, jang dalam kerusuhan dipabrik tektil di Kafr El 'Dawar beberapa waktu jl., bersama dengan sedjumlah orang lainnja tlh 

    

   

Inilah Mustafa Khamis (kiri), seorang pemuda Mesir berumur 21 
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Pimpin Grombolan 
Npsram PERTEMPURAN 

jang terdjadi antara T. 
N.I. dan TIK. pada tanggal 

dan bataljon TL.I. Samsu telah 
mati tertembak, Kekuatan TI. 
pada waktu itu kurang lebih 
5009 orang dan dipimpin oleh 3 
orang Belanda. Lebih kurang 
200 orang dari gerombolan T. 
IL. I. jang telah dapat dikurung 

belah Utara, masuk kedaerah 
Sunan lalu mentjoba masuk 
kedaerah Subang melalui dae- 
rah Dukuh. Kerugian gerombo- 
Jan jang njata ada 20 orang 
mati, sedang barang? jang da- 

3 Orang Belan a Dan 1 

| Seorang Djepanglkut 
| 

29/8 jl. didaerah Utara Gu- | 
nung Tjangga (Boger) koman- | 

itu, dapat meloloskan diri kese- |$ 
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1 Penerbit: 

  

     

No. 157 
METE 

    

anu: 

  

Menteri Djuanda : 

FriscoMasihPaling 
   ' Menguntungkan: ja 

Necad 

(Tidak Mengurangkan Kedudukan In- 
 donesia Jang Bebas Dari Manapun: 

ITA HARUS memperlakukan negara dan bangsa, Dje- 

  

   
    

s walaupun negara kita pernah diduduki oleh mereka dan masih 
(terasa luka? oleh karena pendudukan Djepang. Sebagai warga- 
“negara jang bertanggung djawab dan insjaf akan politik ne- 

: gara keluar maupun kedalam, dlm hal ini harus kita selekas?2 
Enja dapat melepaskan beberapa sentimen”, demikian antara 
Gi keterangan menteri perhubungan ir, Djuanda dlm. sebuah 
Rikarangan jang dimuat dlm. brosur ,,Panti Pengetahuan Islaw”. 

Penjelenggara: Hetarri (Dim, perdjalanan keluar negeri) 

pang sama dengan megara2 dan bangsa asing jang lain, : 

Ir. Djuanda menjatakan, bah   -wa.ia berpendirian prinsipicel ba 
thwa terhadap luar negeri dan 
|terhadap negeri manapun dju- 
|ga jang bersahabatan dengan 
rkita, kita harus bersikap objek 
'tif dan tidak membedakan satu 

sebagai telah dilakukan ole! In 

dia dan ditandatangani rada tg 
9 Lsuli 1952 di Tokib». 

Setelah mengemukakan kebe 
ratan2 Djepang mengenai per 
djandjiai perdamaian San Fran 
cisco, dalam hal mana Djepans 

| KN. n TE Win UN TN ! Alamat: Purwodinatan Baraf II — 20 Semarang, 2 SEPTEMBER KIG2 — TANGGAL Tilp. Redaksi: 1228 Smg. tilp. rumah 1798 Semarang. y | ts: an SG Tilp. Administrasi - Ekspedisi 2087 Semarang. 
Harga Lengg. (bajar dimuka) Rp, 10.— didalam kota. 
Rp, 11.— luar kota, (ditambah Rp. 0,30 untuk meterai). | 
Adv. 80.sen per m.m, kol. Harga Etjeran 60 sen per lemb. 

MANTAN PENANTIAN NNRNA MN PAN PAP NET AA 

— KMT. | 
  

Serbu 
Ditempat 250 Km Se-| 

latan Shanghai 

N i ENTERI peperangan Ti- 
L ongkok Nasionalis hari 
Senen. mengumumkan, bahwa 
gerilja Tiorgkok Nasionalis tlh. 
melakukan serangan di daratan 
Tiongkok - dan iih kembali ke 
Taiwan deugan membawa 125 
orarg tawaran, Serangan . tadi 
Jilakukan terhadap pelabuhan 
King Chen Wei. 250 kilemoter 
di sebelah selatan Shanghai. Ge 
rakan gerilja ini 
selama sembilan hari, f 

Diterangkan bahwa, gerakam 
gerilja itu dimulai pada tgi. 

berlangsung 

  

e 

Pn. 

14 Agustus. Dua hari kemudi- - 
an mereka telah merebut pu- 

lay Peicdhi dan Nanchi jg :me- 
reka gunakan sebagai pangka 

na. Sebaya di Kairo, karena dipersalahkan mendjadi penghasut- 
3 nja. $ ai dikabarkan, oleh Pengadilan Militer: di Kairo kemu- pat diram $ 2 : ! ka tuk landiut rasi $ js, . 5 pas adalah 1 stengum, 5 Dana ini - (kehilangan 454 dari daerahnja |'an untu andjutan operasi dian didjatuhkan hukuman gantung kepada Khamis atas perbua- 1 pistol, 1 alat pemotret dan 1 sama lain. Pendirian ini me sebelyan berang, maka ia an mereka. Pada tgl. 17 Agustus 
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tannja. 

Mesin: Hongaria 
. Dapat Membantu Industrlalisasi Indon. 

Perundingan Dagang Indonesia-Hongaria Dimulai. 

  
Menurut orang jx mengenal 

barang tsb, barang2 tsb ada- 

pat kabar dari pihak Bataljon 
312. Se'andjutnja dikabarkan, 
bahwa tembak-menembak an- 

djam tangan. : 

lah kepunjaan komandan batal | 
jon TII Samsu jg sudah ditem | 
bak mati itu. Demikian di da   

            

mang sesuai dengan arti politik 

bebas: dan djustru sebagai kon 
sekwensi dari pokok pikiran ini, 
kita tidak boleh mengadakan 
perlakuan jang berbeda2 terha- 
dap satu dan lain negara, Dua 
soal jang dikemukakan oleh ir. 

| Djuanda dalam karangannja itu 

jaitu: 

takan, bahwa walaupun kebera 
tan2 itu sangat besar, vada 
umumnja dianggap tidak ada 
djalan lain jang lebih baik dari 
Peace Treat itu untuk menga- 
tasi kesulitan2 negara Gan ka 
nja dengan djalan menerima 
dapatlah negara setjesat mung 
kin menudju keperbaikan dan 

  
( 

mereka mendarat di King Chen 
Wei. Tawanan jg menjerah di 
angkut kepulau tsb. 

Diantara tawanan tsb terda- 

pat tudjuh orang wanita, Ppe- 

djabat2 politik, (Reuter). 

  

security” dengan ketentuan pula bah ERUNDINGAN DAGANG diantara Indonesia dan Hon- tara : 1 . a. Bagaimana tjara menje- |kedudukan jang lajak antara : Bis : £ 3 . patroli TNI Bn. 312 dan » 5 an : “3 wa Djepang akan mendjadi anggota » garia agu resmi telah dibuka pada pertengahan Ming- gerombolan telah terdjadi pa- Pertandingan Segitiga Angkat: Darat di Stadion Semarang, jg lenggarakan ta “ 3 ea Nan ga yan PBB dan “akan taat pada pokok2 
gu siang bertempat di sebuah ruangan Javasche Bank. Pada da tgl, 22 ke 23/8 jl. didaerah |4 - diikuti oleh team2 Terr. HI, IV dan V telah berachir. Berkenaan Ugan Jang DeraBaL antara InGO WN het pendirian Gi 2 bea Charter PBB dan dalam lapangan kesempatan ifu Achmad Ponsen Daeng Pasanre, ketua delegasi 
Indonesia dan Amre Lang, ketua delegasi Hongaria, masing2 
dim pidatonja menjatakan keinginan kedua pihak utk memper- 
luas perdagangan diantara kedua negeri. Achmad Ponsen me- 
nerangkan, bahwa volume persetudjuan perdagangan jg baru 
sadja berachir diantara Indonesia dan Hongaria tidaklah be- 
sar, Persetudjuan itu telah berkesudahan dgn balans perdaga 
ngan ketjil jg mengungtungkan Indonesia. Oleh sebab” ita 
Indonesia ingin memperbesac volume itu di masa datang. 

Daftar guote persetudjuan Ter Bruggen Hugenhaltz dan ae 
dagang jg duu menundjukkan 
banjak barang2 jg harus diek 
sport dari Hongaria ke Indone 
sia, tetapi Indonesia hanja 
mengimport sedikit sadja. Hal 
ini disebabkan sebagian besar 

taris delegasi ialah K. Siagian. Sela 
in itu delegasi Indonesia dibantu oleh 
beberapa tenaga ahli dari berbagai 
kementerian. (Antara). 

Tiongkok Nasio- 

  

I nembak itu kerugian pihak ten 

Dukuh kabupaten Subang di 
pinggir kali Tjipunagars sebe, 
lah Barat, Dalam tembak-me- 

tera tidak ada. Sendjata gerom 

Ian jg dapat dirampas ialah 
I stengun, 1 granat tangan, 2 
tempat minum . dan sepatu jg 
berlumuran darah. Dalam per 
tempuran itu ternjatx 3 orang 

gerombolan mati sedang jg lu 
ka2 tidak diketahui. Pada 
achirnja gerombolan melari- 
kan diri kearah Timur dan me 
liwati daerah Bantarwaru (Su 
medang). Gerombolan tsb di 
pimpin oleh Saeffulloh berasal 

  
Djep.- 

Sc 

dengan itu Minggu malam jl, bertempat 
Divisi Pangeran Diponegoro, Overste 
pemberian piala kepada team2 pemenang dan pula penutupan dari 
deretan pertandingan2 hari2 il. Gambar: Penjerahan piala oleh 
Overste Bachrun kepada wakil team sepakbola Terr. V, Djawa 
timur jg telah keluar sebagai djuara. 

sionalis    

  

dikediaman Panglima 
Bachrun telah dilakukan   (Ipphos). 

A5 Akan Adakan Persetudjuan Militer? 
D JENDERALISIMO Chiang Kai Shek sedang berusaha me 

ngadakan persetudjian milifer dgn pemerentah Ije- 
pang. Demikianlah tulis wartawan AFP Pierre Durel dari To- 
kyo, jg mendapat keterangan dari kalangan jg mengetahui. 
Soal tadilah jg memurut dugaan mendjadi udjuan terpenting 

   

nesia dan Djepang. Apakah me 
lalui San Francisco Peace Trea 
ty, ataukah melalui djalan lain 
dan djika dengam djalan lain 
itu, tjara bagaimana?. b. Apa- 
kah sekarang sudah tiba waktu 
nja untuk menjelenggarakan hu 
bungan biasa itu atau lebih ba- 
ik mengulur waktu dahulu sam 
bil melihat perkembangan baru 

pada lapangan internasional ? 
Ir. Djuanda berpendapat, bah 

wa Soal perdjandjian perdamai 
an dengan Djepang itu djauh le 
bih penting dan mempunjai pe 
ngaruh lebih besar atas Indone 

sia daripada soal2 lain, misal | 

atas filosofi dan politik tang se 
hat dan perhitungan jang di 
ngin dengan menerima pula 
hal2 jang sangat pahit dungan 
pengetahuan bahwa djalan, lain 
tidak ada. 

Kontra dan pro. 
Selardjutinja ir. Djuanda ber 

pendapa,t bahwa dikalangan In 
Gonesia. keberatan terhadap 

perdjandjian San Francisco itu 
bersifat politik dan berdasar- 
kan alasan berikut: karena ren 
tjana perdjandjian itu dibuat 
oleh fihak Amerika atas usaha 
Foster Dulles dan konperensi 

San Francisco 

perdagangan dan perekonomian akan 
tunduk pada tjara2 jang sehat jang 
telah mendjadi ukuran internasional, 

Frisco lebih me- 
nguntungkan. 

Setelah mengemukakan jon- 
toh2, seperti Tiongkok Nasiona 
lis dan India, jg telah mengada. 
kan bilateraalverdrag dgn Dije- 
parg — jg masing2 telah mele 
paskan elaim dan hak atas keru 
gian perang — ir. Djuanda me- 
njatakan kesimpulannja, bah- 
wa dgn segala kekurangannja 

perdjandjiar San Francisco itu 
masih “paling menguntungkan 

sia bebas dari pengaruh mana- 

karena kaum importeur Indo- dari ina i Fa 5 Tg . nja djika dibandingkan dengan ' ': itu dipimpin bagi Indonesia, dgn tidak me- 1 5 Pa ri Tasikmalaja, seorang Be dari kundjungan Djenderal hang Chun, utusan luar biasa | W2 Ajixa : 5 aa dan se-aksn2 dipaksakan cleh 2 Nae ian pasa Pe Oral nalis Siap2? | sda bernama Petrus dan se-| Chiang Kai Sheks, ko Tokio: Selama beberapa hari jl. ini, (Soal , menerima atau tidaknya Gn anda Ag lara Un Nurangkan kedudukan Indone- “ 

- £ 

daan pasar Hongaria. Oleh se 
bab itu menggembirakanlah, 
bahw, beberapa anggota dele- 
gasi Hongaria djuga mendjadi 

  

neSiag untuk mempeladjari ke- 
mungkinan2 memperbesar ek- 
sport dari Hongaria ke Indo- 
nesia. Oleh Ponsen dikemuka- 
kan, bahwa meskipun vo'ume 
perdagangan dimasa jg sudah 
diantar, Indonesia dan Honga 'nja sehabis musim hudjan ini. ,.| Taiwan, apabila kelak dibentuk Ban Tni hari maka pentingnja. Kejaki | rgikat kita pada salah satu blok Sama Sebagai terhadap warga- ria adalan tidak besar, Indone |(Menuruv berita? surat? kabar | Beribu2 Djemaah Hadji|Pakt Pasifik. Dalam pande- (Pada CBB. Demikian ketera- nan pula bahwa dalam lingku-Iminsnun diwa dan mermparkn negara India sendiri. Djuanda 

, 
5 ngan Menteri Penerangan Mo- s K& beril Sia pertjaja, bahwa perdaga- (tsb, maka parglima sukan2 | Naik K Il Terbang |12an Kuomintang, suatu perse : 3 A5 ngan tersebut kadi. kedua nega | ksra berhadapan dengan lain blok. menolak utk memberikan ,.na- s d p . apa ang... jug: it :.. |(Bonutu atas pertanjaan ,,Anta- |ra Indonesia dan Djepang akan | 7: i Pa 

ngan itu teiah memperkenal- (Tionghoa tsb kini berada di Z der Baiar udjuan militer dengan Dje- ra” bagai I aa : 5 1 s Sina jepang Tjukup menurut anggapan kita, djika tional treatment' ' itu kepada 
kan barang2 “hasil Indonesia | Taiwan, sedangkan pimpinan se on J pang akan merupakan djami- 8 a Sikap Indonesia | menduduki 1 Memegang Pe- | kita berpegang teguh peda apa jg Djepang, sebaga'mana halnja     

Untuk Adakan Perla- 
wanan Thd Tentara 

kok Nasionalis jg berada di wi 
lajah Birma, kini sedang meng- 
adakan persiapan? guna mela- 
wan pasukan2 tentara Birma, 
apabila jg belakangan itu me- 
lakukan gerakan? pembersihan- 

orang Djepang jg mengaku 

bernama Hata, : # 

  

PERTANIAN IRAN DIMECHA. . 

    

nian jang dimekanisasikan, £ 
perdana menteri Mossadeg, Biaja 
jang diperlukan untuk , melaksana. 
Kan. rentjana itu ditafsr sebanjak 
20 djuta Rial. 

Gratis 
  

Chang Chun me 
| Shigeru Yoshita, menteri 
mimpin?2 Djepang lainnja. 

minggu lamanja berusaha, spj. 
Djepang mempergunakan pe- 
ngaruhnj, agar supaja kemen- 
terian luar negeri Amerika Se 
rikat djangan mengabaikan 

    

    Djepang diminta dja 

itjaraan2 dgn PM Djepang 
' negeri Katsuo Okazaki dan pe- 

  

     

EMERENTAH Indonesia 

akan menundjang sepe- 
nuhnja maksud Pemerentah Ia 
dia utk memadjukan masalah 
apartheid di Afrika Selailan ke- 

mengenai statement Pemeren- 

MSA/TCA atau tentang tidak 
atau ikut sertanja Indonesia da 
lam Colembo-plan.   
pada, lapangan internasional ke 
mudian hari — dan mulai dari 

“terasa dari sekarang pula be- 
nua2 disekitar samudera Pasi- 
fik, dan, terutama Asia akan 
memegang peranan jang makin 

ranan penting sekali djika ti- 

masuk Djepsing, jang menanda 
tanginja. Dengan keadaan deri 
kian timbul kechawatiran bah 
wa dergan penandatanganan 

kan atau dianggap melepaskan 
jang aisebut politik bebas itu. 

Dalam anggapan dalam 

San Francisco. Peace Treaty itu ti- 
dak terdapat hal-hal jang akan me 

saia, 

pun Gjuga dan tidak perlu di- 
thawatirkan bahwa Indonesia 

dgn demikian akar terlibat dim wakil dan adalah ah'i2 indus- .. Burma Ka AAA . F donesi a Kedudukan Pasifik cleh Indonesia, kita akam terse Salah safa blok. | 
- Kk. Hongaria. jg penting? dan |. gay ENURUT “kabar? dida: |: Menteri pert 2 PA Me penata sada 3 ee ERN AMAN PR Ipa) h Sung penting. |rdt dalam blok.Amerika, oleh. Selain dari itu jg merupakan ajaa mereka itu akan ting- Pan maria aan di aa Pa Gonta rentiara Sa emang tadi me Oo on n . a Pendapat saja ini saja da- (Karena blok Rusia menentang .. 3g ne Te Pena al beberapa lamanja di Indo |Rangoon, maka ukan? Tiong | usdang2 mengenai organisasi perta. | NJalakan, bahwa 'pemimpin2 g d Sae ia Aa Iberdjandiiei, ini, dan karenanja dgn perdjandjian bilateral an- : 8 pas kepada | Kuomintang sudah beberapa ' ' 1 sarkan-atas kejakinan bahwa kita se-akan2 telah meninggal tara India dan Djepang itu, jg 

diadakan di luar San Francisco, 

India men'etudjui utk memberi 
kan kepada fihak Djepang ,na- 
tional treatment”, berarti akan 
diberikan hak2 dan perlakuan 

5 5 3 : ERIBU-RIBU kaum Mus terbai "raj i ! dinjatakan dalam mukedimmah, jang Indonesia olak i 
on berad | : nib : n MUS Inan terbaik agar supaja dja PA ? , Pn . dini jang onesia menolak pula hal itu 

“lebih :te it Pra 7 en k naik . e Me r- pertahanan Pasifik ie lebih la akan m jusan masa-. , aa : u Inganan. ,.as sovereign eguals” coo- pun fihak Belanda memperd H9. 
dengan lebih teiti oleh pelan tia Wonghsat La untung, dan diangkut dgn pe- luas. Sebaliknja, Yoshiya men lah membedakan warta kulit di Sesudahnja mengemukakan apa perate in friendly “association to angkannia mati?an. 2 ' si Hongaria dengan pasti akan | 
memperbesar volume perdaga- | 
ngan diantara kedua negeri. 
Saja berharap perundingan per 
dagangan inj akan berdjalan 
dalam suasana kerdja-sama jg 
sebaik-baiknja dan dengan ini 
saja menjatakan perundingan 
perdagangan diantara Repu- 
blik Rakjai Hongaria dan Re- | 
pub'ik Indonesia sudah dibuka. 
Demikian Achmad Ponsen. 

Hongaria depat bantu : 

kas besar mereka — pasukam2 
Tiongkok Nasionalis kabar 
nja telah mengadakan timbu- 
han persediaan beras, jg dipu- 
ngutnja dari penduduk di dae- 
rah Kentung. Sementara pasu- 
kan2 tertara Birma terhalang 
didalam gerakan2nja ole1 hi- 
djan, 150 orang pelatih miuter 
telah datang dari Taiwan utk. 
mendidik pasukan2 Tionghoa 
tsb, demikian kabar2 tadi. 
Ea only (AFP). 

: 

sawat terbang tanpa menge- 

luarkan biaja, disebabkan ka- 
rena terdapat! kekusatan dim 
soal pengangkutan. Demikian- 
lah hari Senen Giwartakan dari 
Beirut, ibukota Libanon. 

Para tjalon hadji tadi, dian- 
taranja 100 orang dari Turki, ti 
dak dapat melandjutkan perdja   

(tetapi untung pemerentah Liba 
: 

Janan mereka ke Mekkah. Aksen 

non berusaha menolong mereka 
dan dapat djuga. Pemerentah 

djawab dengan permintaan 
agar supaja Kuomintang me- 
makai pengaruhnja” terhadap 
Fi ipina, dalam soal pengganti 
kerugian perang. Dalam pada 
itu Djepang mengondjurkan 
Supaja Kuomintang tjoba ber- 
usaha agar supaja Filipina 
memperlunak sikapnja perihal 

tuntutan pengganti kerugian. 
Tuntutan Filiping ini tidak di 
setudjui oleh Djepang dan oleh 
sebab itu maka Presiden @uiri   

Afrika Selatan ke PBB. 
Kata Menteri Mononutu se- 

landjutnja, sikap Indonesia jg 
demikian itu ialah karena poli 
tik Pemerentah Indonesia se- 
djak Proklamasi 17 Agustus 
1945 berpendirian dgn tegas 
ternadap memelihara dan meng 
hormati hak2 demokrasi dan 
hak2 manusia dengan tidak 
membeda2kan agama dan war 
na ku'it. Pemerentah Indonesia 
mengerti, bahwa mungkin ada   

kepentingantja perhubungan d2 
ngan Djepang, dalam hal mana 
ferutama untuk menggerakkan 
dan mentjari hasil sebesar2nja 

promote their common welfare and 
to. maintain international peace and   dari kekajaa negara perlu di ! 

tjarikan komplemesft dari Dje 
ipang menteri Djuanda ' see ' 
rusnja menjatakan, banwa pi 

m1 jang telah diambil oleh 
pemerintah untuk semen.zwa ha 
hja menempatkan konsulat 
Gjendral di Tekio, hanja dapat 
dipertahankan untuk waktu ig 
pendek sadja dan sebekulnja ti 
dak dana memuaskan kedua 

2 

(Sambung dihalaman 4) 

Siasat Ike” 
3 Rentjana Pokok Utk Menghadapi Russia 

Amerika Dalam Keadaan Jang Berbahaja — 
Katanja, 

D JENDERAL DWIGAT EISENHOWER dlm pidatonja jg z 22an 2 : : ina 5 . 3 ifikasi (lain kepentingan? lokal jg me- 5 En - hendak diutjapkan hari Se : industrialisasi Indo- Lebih 1100 000 ada ,Am.-Serikat tlh K&irimkan 13 (no heum djuga meratifikasi | “4 . " belah fihak. Um uk - Indonssia » 2 pen dim Kongres Nasional Le 
seng ' hari (aan oma" Beban buah pesawat Douglas C-54 da | perdjandjian perdamaian dgn njebabkan Pemerentah Afrika menurut Djuanda  putusan( 8S'un Amerika katakan, | bahwa Am.-Serikat! kini dim keadaan 

: ana iman dienazah Kurt Schumachet Iri Djerman. Menurut verkiraan, Djepang. s8 latan bersikap seperti telah | itu hanja sementara. meng bahaja lebih besar dari pada setiap saat dim sedjarahnja, Ketua delegasi Hongaria, Denai Ph menes Pe pa srbelum hari Sabtu j.a.d. ini 2 diketahui dengan politik apart | hindarken kesulitan ia karena rentjana Sovjet Uni jg dianggapnja hendak menguasai Imre Lang, da! kata sambur dana Speninea Tnenteri” Teane (2000 tjalon hadji akan terbang | Barang2 Djepang & beidnja. Akan tetapi menurut |tern antara beberapa golongu2| duria”, Tjalon dari Partai Republik itu menuntut! supaja peme 1 
tanrja menjatakan kejakinan- Biuecher, Se'ain itu hadir pula se setjara bebas dari Beirut ke 

  

saudagar2 Tionghoa Menteri  Mononutu, kepenti- jang berpengaruh . dan tidik rentah, Amerika memberi perin gatan jg djelas dan tegas kepa- nja, bahwa perundingan das) Mumlah besar pemukad masjarakak  adinah. Duren, Sena |ngan lokal tidak boleh berten- | memberikan wenielesaian --| da Sovjet Uni. Katanja, Sovjet Uni harus diperin bal geng altar, “kedua negeri | Manik ( di Asia Tengg. |tangan dengan pakok2 hak2 |scel Djepang masih tetap men| wa Amerika sekali? tak puas semau Ban 
sekarang ini akan memperoleh Selandjutnja diduga, bahwa , demokrasi dan hak2 manusia | Siasi soal. nisme agressif belum ditarik kembali di belakang perbata 2: 3 : : “ . . 1 : N : Pr 1 : 5 : 1 - 2. | - hasil jg baik. Diterangkannja, dalam perundingan tadi Dje- 'atau human-rights. PBB telah Hubungan diplomatil: sannja e 
bahwa untuk pertama kali ini- 
lah suatu delegasi perdaga-   Hari:Depan Iran pang. mendesak 'agar supaja 

pemerentah Kuomintang meng 

andjur2kan agar supaja kaum 

| mentjantumkan dalam azaz tu- 
. djuannja, hak2 tsb selaku satu2 
Lnja dasar, atas dasar mana 

Untuk Djepang perasaan ti 
dak memuaskan o'eh karena, se 

Walaupun demikian Eisenho 
wer berpendapat, bahwa So- 

  

ngan Republik Hongaria da- | Bi iadi 7 is— Bi : : 5 cm Mgr mega Bisa Djadi Nda sada bin "apa Bila Gagal sendagar “Tionghoa di Asia Perserikatan bangsa3 In didiyi akang Kedanlatannia oleh pihak |vjet Uni belum bersedia utk W aled an 
sud untuk meletakkan dasar2 Tjita2 Nasiona nja—Kata Kashani Tenggara mengadakan hubu- kan, Sikap Pemerentah Afrika Ikita masih disangsikan, hal ma | memulai perang dunig ke-3. 
jg baik guna mempererat per j 
hubungan perdagangan dianta . K ASHANI JANG merupakan orang kedua dim pemeren- 

tahan Iran sekarang. hari Senen menerangkan, bahwa 

ngan dengan orang2 Djepang 
jg ada disana dengan maksud 

' Selatan bisa membahajakon 
.dasar PBB ini sendiri, kata Mo 

  

na tentu sadja dipihak sana me 
nimbulkan sentimen2 jg mung- 

Bekas panglima tertinggi Na- 
to itu kemudian mengemuka- 

kan 3 rentjana untuk mengha 

36 Anggauta Parlemen 
Akan Menerimanja r3 kedua negeri. Oleh Lang di ! esa 5 1 supaja saudagar2 tadi mema- | nonut-. kin akan merugikan kita dan 5 1 h 

kerak bahwa sebelum pe- Iran akan djadi negara Komunis djika tak dapat melaksana- |sikkan barang? Djepang di | sedikitnja akan mempengaru- |dapi Sovjet: 1. Amerika harus EDJAK bula Ng rang dunia kedua Hongaria kan tjita2 nasionalnja. Tefapi Iran dapat mentjegah antjaman | Asia Tenggara, jg oleh Inggris . hi perundingan ' perdjandjian | membentuk pasukan2 keama- “ “ai panas an sam- 
» 1 

v pi Ag ISLUS, nggo- adalah praktis negeri pertani- Komunis djika kaum imperialis tidak ikut ljampur taagaa di 
an semata-mata tetapi setelah Iran, demikian Kashani, Kashani mengemukakan  pendapainja 
tahun 1945 mak, Hongaria te itu kepada kuasa usaha Peran tjis, dim mana hadir djuga war 
'ah berubah mendjadi negara 

- industri berat dan industri ri- | 
ngan, dan Hongaria akan da- 
pat melever mesin? kepada In 
donesia. Dalam hubungan ini 
Giterangkan oleh Lang, bahwa 

Hongaria akan bersedia mem- 
beri sumbangan bagi industria 

Hsasi Indonesia. 1 
Sebaliknja djuga hasil2 bumi Indo 

nesia diperlukan oleh Hongaria dan 
dapat membantu perekonomian  Ho-- 
ngaria dan dalam hal inilah terletak 
dasar jg realistis untuk mempererat 

perhubungan perdagangan diantara 
kedua negeri. Demikian ketua dele- 
gasi dagang Hongaria. Seperti dike- 
tahui delegasi' Hongaria tiba di Dja- 
karta dengan pesawat terbang pada 

tawan luar negeri. 

Menurut Kashani tak lama 
lagi Iran sanggup menjelesai- 
kan soal minjaknja. Dikata- 
kan bahwa Mexico membutuh 
kan waktu 9 tahun untuk mem 
bereskan kekatjauan jg ditim 
bulkan oleh nasiona'isasi mi- 

njaknja dan meramalkan, bhw 

Iran akan dapat menje'esai- 
kan seal minjaknja dlm wak- 
tu jg: .ebih singkat. 

Islam-Katholiok mela 

wan Komunisme, 

Selandjutnja Kashani menja 
takan pendapatnja, bahwa ka- 

ini,” demikian Kashani jg se- 
perti diketahui ada pemimpin 
igam, Isam. “Djika kaum im 

perialis tidak  mentjampuri 
Iran, maka orang tak usah ta 

kut Iran mendjad: negara Ko- 
munis. Tetapi bila Iran gaga! 
mentjapai kemerdekaan sepe- 
nuh-penuhnja, maka djalan 
satu2nja bagi Iran adalah, men 

diaku sebagai 'pasarnja itu. Se 
mentara itu diduga, bahwa dlm 
pandangan Djepang saudagar2 
Tionghoa di Asia Tenggara ta 

Ci kelak dapat bertindak seba 

gai perantara2 dalam hubu- 
ngan perdagangan setjara ti- 
dak langsung antara Djepang 
dan Repub'ik Rakjat Tiongkok. 
Di Tokyo tterdanait temda2 bah 
wa Djepang sanggup berusaha 

keras untuk “merobohkan ti- 
rai besi perdagangan” ig didi 
rikan Amerika Serikat di seke   djadi negar. Komunis,” demi- 

kian Kashani mengachiri kete 
rangannja, (Antara—UP). 

liling RRT dan didirikan Ing- 
gris disekeliling Asia Teng- 
gara, 

'Djuga RRT akan pakai 
- tenaga saudagar2? 

Memurut kabar2 jang tersiar, 
djuga pihak RRT mentjari-tja- 
ri kemungkinan untuk ,,memo- 
bilisasi” saudagar2 Tionghoa 
di Asia Tengara. Sementara itu 
pemerintah Yoshida mendjalan 
kan politik ,,wait and see” ter- 

RRT, Disangsikan bahwa 
Yoshida sendiri akan menga- 
dakan perundingan dengan 
Chiang Kai Shek, akan tetapi 
mungkin Chag Chun akan pu- 
lang ke Taiwan dengan ,,kata2 
jang baik”, Demikianlah tulis 
wartawan AFP di Tokyo. (An- 

tara). : 

perdamaian jg pd. suaty wak- 
tu harus didjalankan', demikian 
Djuanda jang selandjutnja me 
ngatakan, bahwa sebaiknja dili 
hat dari kepentingan kita sendi 
ri hubungan diplomatik harus 
setjepat mungkin diselenggara 
kan. Untuk mengembalikan hu 
bungan normal dengan Djepang 
menurut Djuanda ada dua dja- 
lan: 

a. melalui San Francisco Pea 
ce 'Treaty jang telah ditanda- 

tangani oleh delegasi Indonesia 
atas persetudjuan pem. dan 

  hannja dengan kekustan offen 

sif jg sedemikian, hingga Krem 
lim merasa takut akan menda 
pat hukuman, bila is memper- 
kosa percizmaian: 2. harus di 

adakan kerdi, sama.lebih be- 
sar serta persatuan dengan se 
luruh “dunia merdeka”, 3. So 
vjet Uni harus diperingatkan, 
bahwa Amerika Serekat seka- 

li2 tak akan mengakui kedudu 
kan tetap dari Sovjet Uni di 
Eropa Timur dan Asia. Demi- 
kian renfjana tjalon dalam pe 
milihan 'presiden Amerika jg   b. mengadakan perdjandjian per 

djandjian perdamaian tersendiri 

Latar Belakang Disekitir Tawanan Perang Utara 
“blik itu, (Antara—AFP). 
akan datang dari Partai Repu- 

ta parlemen jang dulu perah 
mendjaci anggota Badan Peker 
dja Komite Nasional P isat atan 
menteri merdapat waledan dari 
pensiunnja. Djumlah waledan 
itu Ik. Rp 190.000.— terbagi an 
fara Ik, Rp 600.— sampai Ik. 
Rp 10.600 seorang. 

Sebagaimana diketahui, me- 
nurut peraturan “pemerentah 
no, 22/1950 di Jogja dulu, pa 
ra bekas Presiden, Menteri 
Wk. Menteri, ketua dan ang- 
gita Badan Pekerdja menda- 
pat pensiun djika mereka ber 
henti dari kedudukannja, dgn 
ketentuan sbb: Pensiun bagi 
Presiden atau Wk, Presiden mi 
himum Rp 100— maximum 
Rp 750,— untuk menteri, wa- bari Sabtu siang jg lalu dan terdiri ym Katholik dan Islam bisa IARAN. RADIO  Peking hari Minggu jg lalu presiden Truman te tawanan perang Utara lebih suka usaha untuk menimbulkan perpetjaj rang bangsa Tionghoa.  Seterusnja | yi, : i j $ i - ' : 5 kij menteri ata : tu dari ertam orang, jaitu Imre Lang mengadakan front melawan Ko Senin mengatakan bahwa su lah membalas surat kapten Charles mati dari pada dikembalikan ke Ko "han antara RRT dan Korea Utara dikatakan oleh radio Peking, bahwa inai "ka ketua, BP Tu 

(ketua), Janes Popper, Zoltan Sza- munisme dan imperialisme. | rat-menjurat antara presiden Truman Ewing dari dinas rahasia tentara rea-lltara”. Menurut radio Peking dengan soal pengembalian tawanan | rakjat RRT dan Korea telah mem P.00.— maximum Rp 
kacs, Tamas Valke, Andras Danos 
dan Tamas Huszar. Seperti telah 
dikabarkan, delegasi Indonesia terdiri 
dari Pansen Daeng Pasanre (ketua), 
Soenharjo, Mr. R. Soesanto Djojo- 

“Kaum Katholik te'ah mengu- 
lurkan tangan persahabatan 
kepada saja. Saja harap suatu 
front Katholik-Islam kelak da 

dan pembesar dinas rahasia tentara 

Amerika di Korea tentang  pengem 

balian tawanan perang, telah mem 

buktikan tekanan Amerika terhadap 

Amerika di Korea, dalam mana Tru 
man menjatakan bahwa sikap PBB 
dalam soal pemulangan tawanan pe 
rang adalah beralasan peri-kemanu . 

penukaran surat tadi membuktikan 
tekanan Amerika terhadap tawanan 
perang Korea Utara. 

Selandjutnja radio Peking menga 

perang itu. Usaha ini -memperlihat pererat persahabatannja dgn ' darah 
400,— stdang untuk anggota 

kan, bahwa Amerika telah gagal dgn dalam perdjoangan mereka terhadap 
»tekanan militer -nja, demikian radio kaum agressor dan usaha Amerika 
Peking. Dalam pertemuan terachir ' tadi untuk mengadakan perpetjahan' siaan, Kapten Ewing telah menulis j di Panmunjom pihak PBB menuduh | pastilah akan menemui kegagalan. 

  BP minimum Rp 25.— maxi- 
mum. Rp 200.— Dari 36 anggo 

ta parlemen jg menerima pen- 
Siun itu belum terhitung me- 

    

   
   

  soegito, Anwar Sonda, Agus Rame- pat menghantjurkan Komunis- | tawanan perang Korea Utara supaja kepada presiden Truman, bahwa ia (er bahwa delegasi PBB dalam bahwa pihak RRT hanja mementing reka-jg atas inisiatip sendiri 

  

dhan, R.M. Gondosuwirjo, Th. W.K.. me dan Imperialisme dj dunis mereka menentang dikembalikan (telah mendapat kenjataan, banjak 'rundingan di Panmunjom telah ber 'kan soal pengembalin tawanan pe | (Antara-UP)" meng hensitnngd 

Na pi ta t a satichap 

AN oran dihati bnelihaataba 
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2 ' na-menteri Malan di Afrika-Sdlatan 

  

   

        
   
    
       
   

            

    

    

   

    

— kan sosial dlm pergaulan hidup anggauta2 dari sesuatu masja- 
5 T “FYakat, itulah masih dapat dipahami. Tetapi perbedaan2 setja- 

at | hadap kesungguhan sembojan2 demokrasi dari negara2 Barat. 

BAJI & NAMA 

| 'dari Mesir, jang dewasa ini seig 
.- Sibuk djalankan pembersihan sak-ber- 
« sih2nja dikalangan - kaum koruptor, 

k saking populernja menurut harian 
ts Utusan Melayu" di Singapur, saim- tab. Semarang djuga menga- 

:'kan nama: Mohamad Nadjib. Me- 

| Agustus), Alriningsih (semangat laut 

“ WAlri) dilnja. Semuanja dimaksud me-4: 

" barangkali .sadja “Sir-pong punja 

fi Presiden utk: mestugpalkan 

. presiden masih ada di luar ne- 

Tengah it belum gaya Pi 

, aroh us 5 

| menerangkan Nah 
2 Bea Dalam. Neg ari 

  

   

  

   g eren! lam hk ora jannja 
luan oleh petani 

i Aa Mega    

Ta bali Na raj, antara. ian 
. kedjeren dan takkan jang. 

2 Pa anta 3 kam. se- 

  

Kotatjane dan Blangkedjeren, 
| dulu telah ada. Tetapi dalam 

lan | masa sepuluh tahum belaka- 
aj ngan djalan itu tertutup oleh 
itanah runtuh. Untuk memba- 
“Iwa dagangannja, kini orang 

se mesti berdjalan kaki tiga hari 
tapi kato Sardjan, ka ipeme-f tiga malam melalui hutan 
rintah segera membuka kem- Blangkedjeren ke Kotatjane. 

    

  

  

     

  

dota Letra na mm 

e n AK: "sate Dibawa Kelak 
( ang. Man ana ul Ong 

     

  

Naa PPK aan 
Kedokt eran da 

nian ola 
, untuk men 

2 didaerah ini. Kata Menterj 
an Utara telah Sb lebih besar dari 

Berg. Akom 

bekasi 

  

, dan tanah? jang : 
| Timur dipering 

pasti “Sumatera 
Naa" Per ! 

Mentari wan an 

Universilei 
    

    Sanam in aa "aja 
Sa ag Su- 

ata sa MEA mn Sa. , 

nampung petani2 bary di Su- 
matera Timur. "pemerintah : aer 

  

rigasi naa jang “dirasa 
ag itu akan 'didi- 

eh Djawatan Per- 
balai2 benih un- toa pula Oleh 

lam memiliy benihnja.. .Peker- 
djaan2 jang berat dan sukar 
akan dibantu dengan 
AVROS-HVA dan Deli Maat- 
schappj dalam suatu perundi- 

Gia memindjamkan traktor2 
untuk para petani. 

daerah Kabandjahe, akan di- 
pindjamkan buat sementara ke 
pada petani2. Oleh Djawatan 

se- 

nah2 di Sungei.Mentjirim (15 
Km dari Medan). Selain 

itu pemerintah akan ,.memper- 
| kenalkan” tanaman? jang ha- 
silnja dapat didjual (handels- |:   SEMARANG 26 AGUSTUS 1952. 

' Menentang »Apartheid" 
Memang sudah sepatutnja apabila pemerentah 

Indonesia menjatakan akan sokong sepenuhnja usaha jg hen- 

dak didjalankan India buat memadjukan soal diskriminasi ber- 

dasarkan perbedaan kulit jg didjalankan pemerentahan perda- 
itu kehadapan sidang 

PBB. Karena adalair gandjil sekali apabila PBB jg katanja 

berdjoang utk mendjundjung tinggi demokrasi dan kemerde- 

“kaan bangsa2: utk membela hak2 azasi kemanusiaan dan ba- 
injak tjita2 lainnja ig muluk2, tetapi membiarkan sadja satu 

| pemerentahan sebagai di Afrika-Selatan itu merijalankan pe- 

raturan ,apartheid” jg sangat melukai perasaan dan menjing- 
gung kehormatan segolongan penduduknja jg kebetulan kulit- 
nja bukan putih, tetapi berwarna. 

Bahwa perbedaan2 kekuatan ekonomis, igama, 
| kebudajaan dil.-nja dapat menimbulkan perbedaan2 kedudu- 

mm ma Tema Tema “nah 

" ya sistimatis Gan kunstmatig, serta jg sangat dipertadjam itu, 
Sebagaimana 3g. didjalankan oleh pemerentahan Malan, adalah 
terlalu melampaui batas hak-hak perseorangan dan kemanu- 
sia'an. Perbellaan2 jg sematjam itu bukan sadja melukai pe- 
rasa'an dan menjinggung kehormatan golongan penduduk jg 
tersangkut langsung, tetapi pun turut dirasakan seakan-akan 

, sebagai ,tusukan sembilu” pada kalbu bangsa2 berwarna se- 
Aang di seluruh dunia. 

Sebegitu lama diskriminasi jg sangat menjo- 
“lok mata itu masih belum dilenjapkan, maka sebegitu lama 

'djuga masalah jg demikian itu — seperti dikatakan oleh pihak 
“India — akan ,,tetap merupakan satu masalah jg dapat meng 
antjam perdamaian dunia”. Setjara sambil lalu dapat pula Kita 
tambahkan, bahwa djustru peraturan2 Giskriminasi jg bodoh 
idan sempit itu adalah jg mendjadi salah satu sebab jg senan- 

- tiasa menimbulkan keragu-raguan dari bangsa2 berwarna ter- 

gewassen) seperti kopi, teh dl. 
1. kepida petani2 dalam usaha 
menambap hasij tanahnja. 

Untuk perluas pertanian. 
Selandjutnja Menzeri kata- 

kan, kini telan mulai Sampai 
di Belawan sebagian dari unit 
mesin2 pertanian jang akan di 
tempatkan didaerah Kabandja- 
he untuk mengolah tanah? jg. 
telah rusak disana, Dalam hu- 
bungan ini ia terangkan bahwa 
daerah pedataran tinggi Karo 
merupakan daerah podang 

peru dikerdjakan dengan me- 
Sin untuk remperbaiki keada- 
an tanah itu kembali. 

Mengenai penanaman rami di 
Sumatera Timur, Menteri te- 
gaskan, bahwa segera oleh Dja 
watan Pertanian akan dita- 
Inam benih2 rami diatas tanah 
seluas 10 Ha. Benihg ini akan 
disamaikan lagi kedalam per- 
kebunan2 rami jang akan di- 
tenigkan untuk mendjadikan 
daerah ini mendjadi daerah 
penanaman rami. Dikatakan- 

an di Indonesia. pemerintah 
telah memesan 9 unit mesin2 
pertanian seharga 51 djuta ru- 
piah. Sebagian dari unit inj te- 
lah tiba dan mulaj disebarkan 
diseluruh gaerah2. Mengenai 
perkebunan2 ,,Sumatera Tea   

Karena benar tak semua negara2 Barat jang mendjalankan 
peraturan2 sematjam itu, tetapi sikap mereka jg tinggal diam 

dim mengawasi masalah jg demikian, tidak luput menimbulkan 
| kesan2 jg kurang baik terhadap mereka itu pula. 

- sean 

    

 MOGOK - 
4 Atas instruksi dari pengurus 
besar SB Jacoberg di Djakarta, 

: buruh Jacobson. di Semarang 
“Fmulai kemaren dan hari ini te- 

lah mengadakan pemogokan, 
Idi-ikuti oleh 100 orang, uilain2 
kota pun instruksi itu kabar- 
nja telah ditaati. Soal pemogo- 
kan mi akan ditindjau oleh 4-Pj 
daerah, , 

Lebih djauh kemaren SBPP 

    

      
    
    

    

   
   
   
   

    

   

                        

    

    

   
    

   

“Itu djendral Kian Nadjib | 

pai banjak baji. jang lahir diminta- Hatta aka mogok dua djam 'ia 

lah di SSPV bagian dok dari 
nurut Sirpong barangkali supaja | 11 bagian slee 
'kena sawabnja, supaja kelak djuga Aa hajar ara g an 

“anti korupsi dan Sanggup bikin pem- | rang Veem bagian gudang 
-bersihan. k 

Paling aneh lagi, Nadjib sendiri 
namakan anaknja...... Farouk. 

Itu soal nama memang tidak sa- 
dja djadi monopoli baji2 di Mesir. 
Di Indonesia sendiri kita kenal nama: 
Sri Agustiani (maksudaja djiwa 17 

djam 9 sampai 11, bagian sleep 

djam 6 sampai 8 dan SMN 
djam 9 sampai 11, pemogokan 
ini meliputi Ik. 787 orang bu- 
ruh, sebabnja urusan gratifika 

si 1951 jg belum &ibajar oleh 
pihak madjikan. 
“Bari ini Kantor Penjuluh 

Perburuhan Djawa Tengah me 

3 surat dari Perusahaan 

Ikarung Delanggu jang akan me 

ngadakan lock out di paberik- 

aja. Buruh pabrik karung De- 

langgu “berdjumlah diantara 3 
Ja & ratus orang jang telah-me- 

#ngadakan pemogokan setjara 

Ibergilir dimulai sedjak tg. 4 

Ipjuli jl. hingga sekarang, soal 

aja jaitu pertentangan menge- 
mai upah buruh jang terlatih 

Idem buruh jang tidak terlatih. 

PENDJAHAT2 DITANGKAP. 
. Selagi merajakan Hari Ke- 
nerdekaan tgl. 17 Agustus jl. 

| Sesa Dadapsjam (Salatiga) te 
Pt Jah didatangi gerombolan pen- 

I-f djahat jg melakukan perampo 
h| kan, Kita dapat kabar, bahwa 

ta beberapa hari jl. atas kegiatan 
pihak berwadjib telah ditang- 

-| kap 14 orang jg tersangkut da 
hlam perampokan diatas, mere 
jika jg ditangkap itu “adalah 

orang2 ig namanja "terkenal 
pentolan pendjahat jg atjapka 
1 mengganggu keamanan pen- 
duduk disekitar Salatiga. 
KOMPETISI PELTI, 

Kesudaham tennis Pelti Semarang 
Minggu tg. 24 jl, PTI II lawan "Na 

(2—83) atiara Minggu tg. 31 
Kendali II lawan DKA TI, C' sa 

Pa KA OK IT dan PTI I lawa 
Ls Lha 

Taribangkan semangat " ai Jas. 
'Tjaming Sir-pong usulkan, ut 
anti korupsi, pro djendral Nadjib, 

resep nama jang lebih repolusioner 
dan tjes-pleng: Laila Sie Karohah' 
Ka Kenteead aan 

   
   

    

   

utk Seluana waktu Wlin be- 

ibu kota. Djadi selama wakil 

geri, kundjungan ke Djawa-| 3   elo | 

tg. 25 jl. telah 
2 djam Pn nan 

ngurus 

co
m 

Estates” dikatakan oleh Mente 
ri Pertanian bahwa 3/5 dari 
padanja akan dikerdjakan kem 
bali oleh Bank Industri Negara 
dan 2/5 lagi darj tanahnja itu 
dikerdjakan terus oleh orang2 
jang telah menempatinja se- 

karang. 5 
Menteri Sardjan tanggal 22 

“Agustus kembali ke Djakarta: 
bersama2 dengan Menterj Da- 
lam Negeri Mr, MoleminAd 
Rum. 2 

Guru2 S.R. 
Akan Mogok 
Karena Selalu Terlam- 
bat Menerima Gadji 

Sedjumlah Ik. 1000 orang gu- 
ru Sekolah Rakjat di daerah ka 
bupaten Purworedjo jg terga- 
bung dim PGRI setempat pada 

mengantjam 
akan moggk 
utk selama 3 hari dimulai tg. 1 
Sept. j.a.d. Sebablnja, karena 
mereka itu tlh mendjadi djenz- 
kel hatinja lantaran sedari ta- 
hun 1950 belum pernah meneri- 
ma gadjinja tepat pada bulan 
pembajaran dan kelambatan ini 
telah beberapa “kali disampai- 
kan pada jg berwadjib, tetapi 
selalu diabaikan sadja, hingga 
kini  gadji bagian bulan Djuni |» 
dan Djuli mereka belun Ta 

Selain didaerah :tsb. dj 
guru2 SR didaerah Djawa 
ngah jang lainnja sebanjak Ik. 
16.000 orang pernah menga- 
lamkan nasib demikian. Menu- 
rut Kantor Pusat Perbendaha- 
raan Djawa Tengah sebab2 ke-J 
lambatan itu adalah karena ku 
rangnja tenaga pegawai untuk 
menjelesaikan . mandaat2 gadji 
tepat pada waktunja. Djuga ter 
lambatnja penerimaan daftar2 
gadji dari daerah2 merupakan 

faktor pula : menjebah- 
Fi terlambat ibajarnja ga- 
dji 

Ditiap2 kabtkin am : terdapat 
Kantor Sinder. Sekolah “dengan 
5 orang pegawai jg selain me- 

administrasi pendidi- 
kan, djuga mengurus daftar 
gadji bagi Ik. 1000 orang guru 
dalam kabupaten.   

Ditempar2 perlu akan di. 
bangun i irrigasi. | 

Kata Sardjan pula, untup me | 

tuk. membantu kaum tani da- | 

mesin. |, 

rumput jarg kering, sehingga 

nja untuk memperluas pertani- | 

S5 

    
     

ngan telah menjatakan “berse- | 

Selandjut- | 
nja sebagian dari unit mesin2 | 
pertanian jang dikirim untuk | 

e
t
 

Djawa Sirasakan kemunduran 
'iija, terutama sedjak tahun 42 
“hingga sekarang tahun 1952. 

  

    
    
    
    

  

   
    

   

    

Mechanisasi Pertanian akan di |! 
| detasir buat sementara pn 
orang ahlinja di Medan untuk | SMUN. 

melakukan 'pertjobaan2 dita- | we 

dari | p smt hana 

bangsa Indonesia. Oleh karena 

nilai2 kebudajaan manakah Ia 
berguna serta baik “bagi kita.| 
Djuga didalam memperdalam) 
dalam literatuur Djawa jangj 

"Bi Banda Dame 
da aa Sea Dania. 

    

  

itwskita harus dapat memiliki 

   
   

    

  

: -rakjat : 
tahanah: razia" 

L ( oa      

    

     
    
    
    
   

  

   
   
   

   

   

   

    

   

    

SAR 

kana Ja Bakar Dj Na : ja- 

4 maha d Soto, | Pe- 

  

Lebih landjut dinjatakan, hak 
hwa dalam sedjaraunja bangsa 

Indonesia telah menerima ba- 
njak nilai2 kebudajaan (cultuur 
waarden) dari luar. Diantara ni 
lai2 kebudajaan jang masuk ibu Djuta 

L Pant Bagi BIN“ 
Utk Th. 1915 Ini 

" ALAU untuk tahun 1951 
ee Badan Industri 

Negara, pemerintah mem   'ada, kemungkinan akan terda- 
pat nilai2 kebudajaan jang telah: 
lapuk dan tidak sesuai lagi 
ngan keadaan djaman. Nik 
kebudajaan jang detrikian if 
harus kita tinggalkan, sedan 
nilai2 jang baik kita pelihara| 
dan kita Demikian 
Residen 

Imenjatakan keinginannja untuk 
ikut serta mengikuti Kursus 
tsb sebagai pendengar  (toe- 
hoorder). 

Kesusasteraan Djawa. 
Dalam ubatjara pembukaan 

tsb telah diberikan pula peladja 
Tan-pertama oleh dosen Hadiwi 
jojo jang menguraikan sela- 
jang pandang tentang Bahasa 
Djawa Modern. Pada achir 
pembitjaraannja ia kemukakan 
harapannja, agar para pengikut 

kursus jang lamanja 2 tahun 
itu, nantinja tidak sadja men- 
djadi guru2 bahasa Djawa jang 
mahir “pada Sekolah2 Menengah 
akan tetapi djuga mendjadi pe 
ngaranz2, jang dapat membe- 
ber segala kekajaan literatuur 
Djawa jang ada, agar dapat di 
rasakan keindahannja oleh ma 
sjarakat banjak. Dikatakan pu 
la bahwa dewasa ini kita sangat 
kekurangan 'ahli2 bahasa Dja- 
“wa. Djuga didalam literatuur 

Dalam djangka waktu 12 tahun 

ah karangan sadja jang mem- 
punjai nilai kesusasteraan (let- 
terkundinge waarde) jang ting- 
gi, jalah karangan R.T. Josowi- 
dagdo dan Prof. Dr. Prijono. 

Mata peladjaran 

    

  

     

1 lebih 
213834 @juta untuk imemboli me- 

“jang pada | 
upatjara: Inai itu telah | 

itu hanja terdapat beberapa bu : 

hanja 
'berikan kredit Rp, 4 djuta, un 
tuk tahun 1952 ini disediakan 

te |uja Rp. 10 djuta, | jang sampai | 
gahan bulan Agustus . 

Rp. 

sin2 dan modal perusahaan. Ma 
sing2 pada tg 5 dan 6 Septem 
Pa Sean datang di Madim 

perusahaan pen gge 
Pi kain dengan modal An Ts 
djuta, P 2 penggerga- 
Gjian ini adalah ig terbesar di 
pulau Djawa, dan pembukaan- 
2 aa tea akan dihadiri 

enteri? Siumanang dan 

Demikian diterangkan oleh 
Sukamto kepala BIN Pusat di 
Jogja, jang djuga “terangkan, 
bahwa kini masih dalam per- 
siapan pembukaon pabrik mi- 
njak ke'aps di Ponorogo jang 

menurut renijana akan dapat 
'memprodusir 10 ton minjak ke 
Japa tiap harinja. Djuga dalam 
persiapan pembukaan pabrik2 

alat? pertanian kertas, tegel. 

calyano dll, jang semuanja se- 
jain dimaksudkan untuk men- 

tjukupi kebutuhan, djuga akan 
berarti: bertambahnja kesempa 
tan bekerdja. (Antara). — 

  

dya 5 almari penuh, keduta 
an2: “India, Mesir dan R.R:T., 
USIS, Stichting Culture samen- 
werking, Bataviase ' Genost- 
sehap, dan dari “Penerbit2 se- 
perti: Opbouw (Pemkangunan), 
Djambatan, Nusantara, N. V. 

Alma Arif, Ganeca cab. 

“Kursus tsb. diikuti oleh 30 orang 
dan kini telah mendapat kesanggu- 
pan2 pemberian subsidie dari Kem. 
PP dan Ki. Akan tetapi untuk 
pembelian perlengkapan2 sebanjak 
R, 11,209 dan untuk honorarium ba- |   Mata. peladjaran jang akan di 

berikan dalam kursus tsb anta 
ra lain.jalah: Djawa Kuno, San 
Sekerta. dat Perbandingan Baha ' 
sa oleh Prof Dr. Poerbotjaro- 
ko, Paedagogie oleh R. T. Bro- ' 
djonagoro, Bahasa Djawa Mo- 
dern oleh R. Hadiwidjojo, Ba- 
'Hasa Indonesia oleh “ Tardjan,   Bahasa Arab oleh .Ab. Rachman ' 
Mohd. Shahab dan Sedjarah Ke 
budajaan oleh Sukadijo. Untuk 
keperluan kursus tsb. Jajasan 
,Saraswati” tih menerima sum 
bangan maupun pindjarran sela 
ima dibutuhkan stbanjak lebih 

a Idari 1000 djilid buku,.antara la 
in dari: GPM, Hadiwidjojo se 

Girrnya TIONG HOA Kie 
K KAUW HWEF. 

Rumah Geredja T,H.K.T.K.H. jg 
'baru di Karangsaru No. 2 telah se- 
lesai dibangun dan akan dibuka. dgn 
upatjara pada nanti tanggal 3 Sep- 
tember jad. pagi pukul 10. 

Pada. kesempatan tadi pula akan 
ditahbiskan ' Sdr. “Tan Kiem Liong 
sebagai Pendeta dari geredja tsb, 

PENGURUS SARBUPRI. 
Pengurus baru  Sarbupri 

tjab, Semarang kini terdiri 
sbb: sekretaris umum Wignja 
(Djatirogo)  sekr. pendvpen. 
Amidjoje sekr. perb/upah Sri- 
djono sekr. pem/wanita Bocha 
ri dan sekr. keuangan Rochi-   “min, 

gi para dosen. dsb. jang tiap bu- 
| lannja sebanjak R. 6.710.—  diper- 
Hurkan, bantuan dari chalajak ramai, 
terutama — masjarakat — Surakarta. 

| Bantuan uang jang hingga kiai dite- 
rima oleh: jajasan tsb baru seba- 

! ' njak R. 2825, — jang sebagian be- 
sat bahkan berasal dari para pemi- 
nat dari luar Surakarta. Adapun Pe- 
ngurus Jajasan ,.Saraswati” tsb ter- 
diri “dari: Kotus GP Hediwi- 
djojo, “Wakil Ketua: K.P.H.' Sujo- 
no Handajaningraf, Sekretaris me- 
rangkap Bendahara: Soetomo, Ang- 
gauta2, Dr. Suharso. dan Sukadijo 
jang djuga merangkap sebagai  Pe- 
mimpin Kursus. Untuk sementara 
waktu kursus tsb bertempat dipen- 
dopo Hadiwidjajan. 

MASALAH SEBDA. 

Kemaren pagi wakil2 Sebda/Sobsi 
tjabang Semararg  te-ah mehgada- 
kam pertemuan dengam walikota Di. 
terangkan oleh wakil Sebda, bahwa 
orgalisasimja kini tidak dapat men- 
djamin lagi arggauta2nia jang 
menganggur akibat pemogokali. Di- 
mintakan kepada Walikota . agar 
mentjarikan lapangan pekerdjaam 
bagi mereka. Dalami hal ini Walikota 
akaiy mongusahakan sedapat m 
kim dengan tidak terikat oleh 
djamdji dan berdasarkan surat Gu. 
bernur jang baru lalu, 

Walikota akan mengadjukan dju 
ga permintaan pada Gubemur agar   but diatas, Na ketetam Wa, 
likotes Ti Kek nmuoT 

lupun berlainan dengan 

-—- Russia & Miarika Die: Bukan So 
.. Dam USA 

Di: 
Mr Sadjono 
termasiona?”, 

ri "Pokoke -nja, 

lawan gabungi 
meng! 

Dje 
, jne 

Pembitjara kemukakan ba- 
njak tjontoh dari sedjarah jg 

apabila 

Ia katakan, bahwa negara? jg 
tidak sama ideologinja, pada 
suatu waktu dapat bergabung. 
Sebaliknja, jg sama ideologi- 4 
nja. bisa petjah.  Kesimpulan- 
nja menurut pembitjara ada- 
lah sbb: Gabungan dapat ter- 
djelma, manakala mereka meng 

jhadapi musuh bersama ataw 
mempunjai kepentingan atau 
tudjuan bersama. Dengan, per- 
Kkotaan lain: Gabungan Gapat 
terdjelma, manakala . mereka 
mengharapkan dari gabungan 
itu terdjaminnja kepentingein- 
nja sendiri, 

Hantjarnja facisme. 
| Mengenai perang dunia ke-2 
kz katakan, bahwa sesudah ne 
rang itu selesai, sebenarnja ih 
nja satu dari pada tiga Nan 

bu da, hantjur-lebur, — jaitu 
Djerman-Ita'ia-Djepang, igiu- 
mumnja dikenal sebagai kekua 
tan fasisme. Kedua kekuatan 
lainnja, Amerika — Inggris — 
Perantjis pada satu pihak, jg 
wmumnja, terkenal kapitalisme 
dan Rusix pada lain pihak, ma 
Sih. tetap meradjalela. Sehabis ' 
perang mereka ini kembali tju 

riga-mentjurigai, tindju-menin 

bak-menembak dan  bunuh- 
membunuh. Tingkatan permu- 
suhan tidak bersendjata ini di 
amakan cold war, perang di- 

tinggi dan diplomasi, 
luarkan banjak “ucmg untuk 
“membeli” kawan (doll ar di- 
pomacy, Truman  Doetrine, 
Marshall Plan) jg selandjutnja 
meningkat pada adanja Wes- 
tern .. Union,  Norih - Atlantic 
Pact dsbnja, dan pada “pihak 

menge-   
Oi jg lain dahirnja Komintern |. 

| kemba'i dengan nama baru Co 
minform dan terdijelmanja Ren 
tjana “Molotov sebagai 'anti- 
thesis Rentjana Marshall, dan 
persekutuan militer Rusia — 
RRT. Mr. Sudjono melihat dua 

dingin: 
a. Suatu gabungan dapat 

me'ahirkan gabungan lain, jg 
sifatnja “bertentangan dan b. 
kerdjasamgy ekonom: pindah ke 
pada kerdjasam, militer. 

) Djadi gabungan lawan gabu- 
hgon ini kini diiringi oleh per- 

siapan sendjacta. 

Sifat Gabungan lawan 
Gabungan. 

Menurut pembitjara, dalam 
suasana jg hangat seperti se- 
karang ini, persediaan militer 
oleh kebanjakan negara dipan 
cang sebagai satu2nja djalan 
jg tertentu dan terbaik. Kare- 
na, katanja suatu persediaan 
mi'iter, jg tjukup kuat, dapat 
mendjamin keamanan dan ke- 
pen ng aan ja, Tetapi biasanja, 
tjukup atau tidak tjukup ada- 
tah soal jg relatif, bergantung 
pada kekuatan lawan. Akibat- 
nja, persendjataan akan terus 
diperkuat, kalau mungkin mele   

tab 

bihi lawan. Dja'an lain: men- 
tjari negara atau beberapa ne 
gara jain Sebagai kawan. Di 
sinilah lalu timbul gabungan. 

| Suatu “gabungan ap 2 
| matjam tjoraknja: tjorak mem 
Bea dan tjorak menjerang.-Jg 
bertjorak memhe!a Sama 
konservatif jg menjerang, re- 
volusioner-progressif, Tetapi 
pembitjara katakan bahwa dim 
perang dingin sekarang ini, su 
kar dikatakan. gabungan ma- 

membela. $ 

Pihak jg dilihat dari sudut 
ideologi “dianggap progressif, 
mungkin dianggap pihak penje 
rang, tetapi  sebaliknja djuga 
mungkin: jg menurut edeologi- 
nja dinamakan bersifat konser 
vatif, djadi  bertjorak membe- 
la, pada suatu masa, karena 

berobah warna, 
njerang. Menurut pembitjara, 
pada mulanja, gabungan la- 
wan gabungan dapat memper- 

tahankan suasana keadaan. da 
pat mentjegah timbulnja pepe 
rangan karena adanjs imba- 
ngan kekuasaan (balance cf 
power), Tetapi 'achirnja akan 
tertjapai suatu  djendjang, di 
mang imbangan kekuasaan ti- 
dak lagi dapat dipertahankan. 
Perlombaan persendjataan ten 
tu akan berachir dalam suatu 
peperangan, ketjuali kalau sa- 

mendjadi pe- 

  pada pertemuan antara kepa a2 id 

watan miveau propinsi, Mu Darua tu dari dua pihak mengalah 
Lt Mn Ba untuk Dag sebelumnja, Disitulah, kata 

engusah memberi 

empatan bada aa Wi anbitjara letak hubungan an 
tara ba dingin dan perang 

 dimia ke-3, 

  

Tjeramah Mr. Sudj jono. 

ALAM pertemuan benua »Fakultet Ilmu Politik | 
dan Kamasjarakatan” dari Jajasan " 

17 Agustus” Minggu malam bekas wakil 

adalah ahh Bim 
mengenai perang dingin Mr, Suljono katakan, bhw ditindjau 
Gengan katja-mata dunia sekarang, 
kerang dunia'jl, (RuSia, Amerika, Inggeris, Perantjis . 

g, Djerman dan Italia) adalah sangat 
pun sebenarnja tidak, karena : 

Idulu bukanlah sama dengan Amerika sekarang, dan Rusia du- | 
Rusia sekarang. sd 

serupa dengan ini dan meng- | 
ambil kesimpulan, bahwa kenja ' 
taan ini men'ahgkal satu teori : 

-hjg mengatakan, bahwa “gabu- : 
ngan antara dua 'matjam ele- ' 
men hanja mungkin, 
elemeng itu berideologi sama”. 

tan jg meradjalela pada wak- petjah, 

Gjil, jg Mungkin mendjadi tem : 

ngin: mempergunakan politik . 

matjam.tendens dalam perang. 

-itu (nasional dan 

na jg menjerang, dan mana jg. 

merasa dirinja dalam bahaja, | 

  

   

    

   

  

   

   

    

    

   

    

vfar 
Sekarang 

»Perguruan Tinggi 
Indonesia di. Djepang 
»Keadaan Politik In- 

bgn tjeramahnja 

     
    

   
   

      

   
tentang 

     

    

gabungan negara? dalam 
        

     

     

SI GRUNDEL 

ada gerakan mena- 
bung, gerakan brantas.Ia- 
lat, gerakan 'brantas buta 

huruf, saja tunggu? ka- 
pan ada gerakan Betitas 
aeann mana Ah ban 

menjendiri. Indonesia 'dibutuh- 
kan oleh dunia, sebaliknja, ban 
van “dunia dibutuhkan pula 
oleh Indonesia, Akibatnja, ke- 
adaan dalam 'neger: Indonesia 
sangat dipengaruhi oleh keada 
an internasional jg keruh itu. 

  Amerika 
su... 

Keadaan Sites | 
dari sudut ideologi, 

dan sudut power, 
ji politscs.: 

  
| Pembittjara menerangkan pa 

ram dialeciica Marxisme, jang 
Tg 

    
di. dasar adjarar kom 

nisme, bahwa pada siiatu waktu 
kapitalisme akan mentjapai su- 
atu masa terpaksa dgn sendiri- 
zja mercbah warnanja, dan! , 
merdjadi makin lama makin so- | | 
sialistis. Wetapi komanisme-pun ' 
berpendirian, bahwa proses ini 
dapat dipertjepat, dan menurut 
aljaran Lenin dlm ,,State and 
Revoluiicn”, pengganilan ne- 
gara kapitalistis oleh negara 
proletar adalah tidak mungkin 
Ugn tiada revelusi bersendjata. 
Dilihat dari sudut! ini pembitja- 
ra berpendapat, djika adjanan 
komunisme tsb. diamat olsh 
kaum komunis dgn setia, perten 
tangan antara kapitalisme (di- 
Sini Amerika. cs) den komunis- 
me (Rusia cs) kel! ihatarnja su- 
kar Gielakkan. Djika itu ter- 
djadi, perang dunia ke-3 Skan 

  

Dasar politig laar 
negeri. 

Untuk mentjapai tugasnja mengisi 
kemerdekaan tadi, Indonesia pada 
waktunja. harus “bertindak keluar: 
melakukan politik luar negeri. Dan 
jang “mendjadi -dasar politik luar-ne 
geri Indonesia 'ini, dengan “demikian, 
adalah: kesedjahteraan rakjat. Teta 
pi Indonesia, jg mendasarkan politik 
nja atas kepentingan nasional tadi, 
segera ia lahir kedalam “dunia inter 
nasional, ia derigan "tibattiba berha 
dapan .dengan sedikitnja dua kekua 
tan raksasa jg bertentangan tadi, 
jg keduanja. mempunjai. perhatian 
terhaclap Indonesia, Oleh karena itu 
dalam: menghadapi dua pihak jang 
bertentangan itu Indonesia harus 
extra berhati-hati. 

Pembitjara “sebut “politik “Iuar-nege 
ri jg. netral « (dari kabinet Hatta) 

mu djiwa, keinginan mengiurwk Ydulu, dan kemkakan tjontoh2 ' dari 
Sai Ata ingin memerentah ada sedjarah, bahw'a sedikit sekali nege 

| lah Suatu elemen dari segala Iri jg dapat mempertahankan keingi- 
| hubungan manusia. Begitu dj | sannja unttik .berdiri netral dalam 
ea dalam hubungan antara ne |segala persengkctaan. Lehih2  apa- 
'gara.. Banjak orang tjerdik- bila negeri jg berkehendak netral itu 
| panday mengatakan, bahwa po- mempunjai baha 2 mentah jang pen 

litik nasional dan politik inter | V9: Industri Ne Maa Kur urea ig 
nasional sebenarnja tidak lain strategis, per tak jg banjak, 
Mari D makiam: berdiekmnaan d karlah keinginan, itu dipertahankan. 

BA NN ag NX AT jRupanja Indonesia, menurut pembi 
ri satu keadaan, . jakni: 'pere- tjara, termasuk kedalam 2 
butan kekuasaan atau “stru dota ekaibatoh Masuk | 1 18- karena kekajaanrfja, dan letaknja 'jg 

(gile for power”. Bila semya itu strategis, sukar tintuk tetap netral. 
' benar maka menurut pembitja 2 

ra, peperangan, jz usianja Su- | Bebas jg aktif. 
dah-satu sedjarah tidak akan | 
dapat dilenjapkan dari muka 
bumi ini jaitu selam, ummat 
manusia masih terdjangkit pe- 
nijakit ingin menguasai sesama 

manusia, 

Kata pembitjara, menurut il 

i 

  

Su- 

kemukakan politik 
bebas dari kabinet 

jang sekarang, jg kemudian . ditam 
bahi keterangan ,,jg bersifat aktif ”. 
Berbagai tjontoh dikemukakan oleh 
pembitjara mengenai ini, a.l. penga 

kuan terhadap RRT, meskipun ini 
tidak sedjalan dengan alam fikiran 
USA: sebaliknja tidak bersedia me 
agakui pemerintah Ho Chi Minh. 
Tidak mau mendjadi anggauta Ren 

Itjarna “Colombo. . Manjokong | pihak 
Tuvisia di PBB dan menentang Pe 
rantjis dalam hal ini. Dalam  soal2 
jg mungkin meruntjingkan  perten 

tangan antara USA dan Rusia di 
PBB, wakil Indonesia senantiasa 
abstain. Dalam soal Japanese Peace 
Treaty dan mengenai MSA Indone 
sia sangat berhati-hati. Pada 
nja mengenai PBB pembitjara menja 

takan pendapat, bahwa badan ini 
belum dapat dinamakan mewakili 
segala ummat manusia, dan putu 
san2-nja dapat diabaikan oleh nega 
ra anggautanja, karena umumnja 
bersifat sematjam ,,recommendations” 
atau ,advice”, tidak seperti undang2 
nasional. PBB kadang? malah meru 
pakan gelanggang propaganda in- 

ternasional dan masih dikuasai oleh 
negara2 besar. Meskipun demikian 
masih merupakan satu-satunja orga 
nisasi internasional, dimana kita ma 
sih mempunjai -harapan dapat men 
tjegah, sedikit2-nja memperlambah 
petjahnja perang dunia ke-3. 

Demikian Mr. Sudjono. (Antara) | 

Aneka DjawaTengah 

Ja kemudian 
luar negeri jg 

Hubungan dengan 
Indonesia 

'Setjara nasional, Indonesia 
melahirkan dirinja diwaktu p? 
rang dingin itu tadi, jg penuh 

kegelisahan dan bahaja pe- 
rang. Setjara internasional pe 
rang dinginlah jg melahirkan 
Indonesia, sebagai sekarang 
ini, kedalam gelanggang masja 
rakat internasional. Pembitja- 
Ta katakan, bahwa keduanja 

internasio- 
nal) tidak bertentang-tenta- 
ngan. Hlemen2 didalam dan di 
Iyar hatas kepulauan “Indone- 
sia, kedua-duanja  bersama- 

Sama mendjelmakan negara In 

Gonesia, sebagai kita kenal se 
karang. Setjara nasional Indo- 
nesis harus mengisi kemerde- 
kaannja, tetapi tjara hidup ma 
sjarakat internasional pada de 
wasa ini adalah demikian hal- 
nja, sehingga kebanjakan nega 
ra .maka djuga Indonesia, ti- 
dak dapat mengasingkan diri 
dari dunia umum untuk hidup   
  

  

KUDUS. SALATIGA, £ 
1S. Soepadi fractie leider : 
siMasjumi” dalam DPRDS. (Gangguan dalam perajaan. 

' Sidang DPT party Masjimi Ku. 
dus baru2 ini ig didatangi oech 
pengusus GPII dan anggauta DPR. 
HS dari lapangan Islam, serta" wa. 

  

Menjambung berita tentang gang. 
| guan dalam  perajaan jg. terdjadi 
di kalurahan Dadapajam kaweda. 

Kit dari DPKN, ia” telah Nan Tengaran pada tg 16/17 Agus. 

memutuskan: traotie Icider ,/Mas. tus jl. Ketika disitu sedang diada. 
jumi” dalam DPRDS diserahkan Kan perjundjukkan ,,angeruk"” (wo. 
kepada Sdr. S. Supardi, ig tadinia dat) tiba-tiba didatangi oleh ge- 
Pan oleh Sar an aa Pata bersendjata jg tendiri 

Sabina, PI MAAN Ong ag ot Nano iba Mangan kara wa 
kembangan sekitar DPRDS lebih penonton Senin due diuga semua 
turutnja Oemar Farouk '(GPI) dan 2. jantiam. dan diminta su- 
Nooe Badri (NU) dalam penanda | belang ahkan pakaian? dan 
tanganan Note Serta pen peihiasan2 jg. mereka pakai, dan Non-actief” Menurut ig “bendekatan selanajutnja gerombolan itu mon. 
dapat dikabarkan bahwa selah se. ngi Tumah2 penduduk untuk 
Ona anggauta DPD dari ,/Masju, Ben ak. "Dari ig. iperwadjib “ di- 

ketan sedia. mundur unbuk ke. Yapat keterangan bahwa kini telah 
ada beberapa orang ig. ditahan LN Pemerintah Daerah ilahi | 

Djawa Naa, fa mengaku turut ambil bahagian 
Malam perampokan itu, Selandjut. Sholat hari Raja Gourban ' aja “ig benni ana Kel 

di aloon2. Bat membeslag sebagian dari ba. 

  

rai 

aminn A5, Marta utan Je. dtenta Oo pendudin 
an aan an ai | La akibat dari perbuatan itu 

AN aa Se aa La 
Keenan EU e 
Pendidikan Agama. 

MAGELANG. 
Mangaan didaerah Kedu. 
Sudah beberapa bulan “ini dan. 

gan idjin Djawatan Pertambangan 
Pusat olen NV. ,Gamelay Cor- 
poration” diusahakan peritambam. 
gan | mangaan didesa Sekaju dan 
Rongkah (Kebumen) dan Bapang- 
sari  (Purworedjo) jang : masing2 menghasilkan 3800 dan 120 tom ig 
telah di.export melalui Tjilatjap, 
Dalam penggaliann2-pertjobaan jg 
dilakukan oleh 'N.V. itu ternjata, 
bahwa mangaan dftiga terdapat di, 
desa Tepansari dam dibukit Side. 
Ju, Purworedjo. Sebagai diketahui, 
mangaan Latalah bahan jang panu 
ting, terutama dalam ptoduksi bau 
aja aa ulet dam keras), dan 
sanga ng oleh industri 
Djepang. gai) 

Penjakit menular. 

Mengenai penjakit. menular hanja 
terdapat typhus: Sisa lama 4 pen- 
derita, baru ' 10 penderita,  djumlah 
14. Jang sembuh 8 Orang, mening- 
gal 2orang. sisa 4 penderita, Pa- 
ratyphus C: baru seorang penderita. 

Usaha2 untuk mentjegah  mendja- 
larnja penjakit itu didjalankan  de- 
ngan mengadakan  massale-injectic 
kepada penduduk diketjamatan Sa- 
latiga, Ambarawa dan Susukan, dis 
mana penjakit itu banjak terdapat 
jaitu 1814 orang, sedang diasrama- 
asrama dalam kota banjaknja jg. 
mendapat suitikan T.C,D, ada 589 
orang di Salatiga,     

Ma AA 

achir 
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tingan bu 

gang, konsumen, | 
tani dll. 

| litik jang belum | 
atur mendjadi salah sua 
tor jang 

Gasar2 jang ki 
lam revolutie kita, 

   
tentu akan merugik Salah |mempunjai 4 rentjana urgensi: 
suatu golongan dalam djangka (1) penambahan bahan raska- pendek. nan. 2) pembuatan2 djalan2, 

: teristimewa di Sumatera dan 
Menimbang2 untung |Suiawesi, 3) industri yakjat 

g | # P -ruginja. dan 4) transmigrasi. 

engadja memperta | | 
entangan ke £ 

| Politik stabiliteit #farat 
Be (..mutlak?| 

an Ne Da 

  

belum 
kita tjita2kan da- 

"sjarat 

tungkan negara d masjara- 

kat, dimana rata achirnja dgn 

Sar 

2 

    

- 

Soal perekonomian tidak "a- 
“insjaf jPat dilepaskan “dari scal keui- 
engun- (agan. Negara kita menghadapi 

kekurangan pada anggaran be- 
lardja buat tahun 1952 Ik. 4 

sendirinja golongan jg memikul! reliard Rupiah. Dilihat dari 
kerugian, 

pan 

Keadaan demikian belum ter 
djadi di Indonesia. Pemimpin2 

menetapk 

Gizaman peralihan ini, karen 
25. Pat Nan jat unuk membeli 

dek kemudian akan memetik 

swatu phase jang t ka mau tidak mau 
wak — u “tindak - | tindakan2 perlu diada- 
kan berhubung tengan tuntu- 

dapat dimengerti, | ikan tetapi | 
waktu telah mendesak untuk 

bkan dasar 

kannja. 

Mempertahankan imba- 

uang (geldwaarde) atay de- 
hero kang pangan perkataan lain mremper 

“ni, an 'tahankan teraga beli. Tenaga 
beli ada'ah yang disaku rak: 

barang2. 
“pat menentukan masih negara Djika pengeluaran wang kas 

dan masjarakat waktu depan. 

sjaf adanja Y 

    

ara 0 

Pokok2 
Fe 4 

£ 

us in- 

   
sudut nega- 

  

ra Perekonamiam, politik keuangan, sampaimana 

' Diwaktu jang lampau kita 
ii kesempatan penuh 

menindjau dan mempe- Kong dan” mensikkak onjan 

| (tenaga beli adalah uang). Ka- 

4 mempunjai pertjajaan lagi 
terhadap uang Rupiah. 

| Dan disinilah letaknja soal 

dapat dipertanggung djawab- 

ngurangi pos2 pengejaran 

Iadjari pokok2 soal dilapangan | ntu merambah pemasukan: keuangan “dan perekonomian. Lino. segala sesuda ditindg 
Penindjauan dan penjelidikaa 
ini  didasar darissudut dasar2 ,.full em- 

kita bahwa Struktir ekomomi heikian., 
sebagai 

  

dapat merobah struktur €Xono| 
mi di Indonesia. Baghimana paf 

kita dapat mem 
i-appareat kitaf najam gtPikttur ekonomi 

| Produksi | Indonesia pada masa ini seba- 
dari 52 gai Warisan zaman kolonial. 

da itu, bagaimana “ kita dapat (riak teranglah bahwa import 

   

          

   

    

   
   

  

   

kolenfal | “Sertu diterangkan bahwa da 
lam politik Pemeriniah pada 
masa ini uang tidak dipandang 

ilagi suata alat penukar atau- 
“ jDun suatu alat pengukur har- 

iga belaka akan tetapi selain 
“3 Idari pada ini djuga sebagai 

222 Stimujator, ja'ni penggiat dan 
ak kehidupan ekonomi, 

ik pada tempatnja untuk 
1 selandjutnja soal 
gan dalam karangan ini, 
“tetapi penindjauan ini di 

1 untuk mendapat pe- 
      

    
'a 1 umum disekitar 

tindakan mengenai peraturan 

per €3 Fumksi import. 

merjalurkan pembangunan PrO barang? masih “Perlu untuk 
ductie-potentie kita sedemikian |mentjukupi keperuan rakjat 
rupa sekingga ada imbangan |dan masjarakat, Keperluan ini 
antara productie pertanian dah hampir Aa segala barang- 
productie industri. Dengan 
dirinja soal2 ini harus digan- 

n | batang, baik berupa, kapitaals- 
goederen mapun consumptie- 

dorgkan dengan soal hubungan,f goederen. Politie ' Pemerintah 
soai kenmhahan, soal pendidikan 'koloniar didasarkan atas ba- 
| esehatan, soal perhul ungon in| gaimana Indonesi, dapat di- 

"gan Luar Negeri pergunakan untuk kepentingan 
Seolndak 2 Negeri Belanda,  Perkemha- 

£ x 

donesia de: 
dll   

   
an harus didasarkan atas 
cmployment policy” mem- 

beri si (imhoud) pada kemer- 

,Ibarang dalam masjarakat tergantung 

    

      
    

   

  

   

“Hain dilapangan ekonomi kita. Kapi- 

2 dapa dan kedaulatan agar 
ati” |rakjat dapat kepertjajaan atas 

mbat /#ktiviteitnja Sa Takkan 
ekoromi pada umumnja daa po 

(Po jductie pada chususnja. Msngi- 
n terjngat tingkat ekonomi Indons- 

at Data mn ini dan mengi- 
ngat pula bahwa perkembangan terlaksananja . tindakan2 dari (ekonomi akan toklta" waktu la- 
ma, maka kita harus memilih 

k sta- (kebcrapa bagian? jang yaling 
perting untuk dikerdjakan sekz 

a da-|rang berdasar atas poktik 
oleh |djangka pandjang (longterm 

ai akibat | policy). He raba He gn” dari # PG Naa 

“waktu | Dalam hal ini Pemerintah 

Sudut pemasukan dan pengelu- 
ara1 uang kas negara mata se- 

igannja .. diwaktu. de-fring..kali timbul nafsu uniak 
n. menutup kekurangan .angsa- 

ran belandja Gengan politik 
penghematan, mengurangi jos? 

4 “ata Naa pengeluaran dan menaikkan ra 
jang memikul pertanggungan |dj tuk menamba! masu- Ihowah berita Kaa mekua djak untuk Pa pemasu 

oleh tuntutan2, baik didalam 
negeri maupun diluar negeri. 
Pu: PP gate ega MP | ngan uang dan barang. 

at 2 an ai tar “raa2| “Selain dari pada itu maka 
pada Pemerintah dibebankan 
tanggung djawab untuk mem- 
pertahankan imbangan antara 
uang dan barang, imbangan ma 
na berwudjud dalam barga 

Negara tidak seimbang dengan 
pemasukan uang. maka inj da- 
pat mempengaruhi tenaga beli 

kau kekurangan pada anggaran 

ian (be'andia terlalu tinggi. maka 
ae. | inflasi jang hebat Akan menga- 

muk Kesiapan 3 rakjat “tidak 
Ke 

Ta :2h 

     

Struktuur ekonomi di Indone- 
Sia masih terikat dalam suatu 

productie-apparaat dilapangan: 
pertanian pad, umumnja dan 
pada productie hasil bumi gu- | 
na export patia chususnja. 

Keperluan akan barang? untuk 
rakjat belum dapat dihasilkan di In- 
donesia melainkan harus dipenuhi 
oleh industri diluar negeri dan seba- 
gian besar dari Negeri Belanda. 
Disitulah Tetaknja pula kepentingan 
Indonesia guna Negeri Belanda dan 
teranglah bahwa dalam keadaan de- 

  

      

   

                      

    

  

   

    

jang turun dilapangan terbang Lis: danja untuk mempertahankan. | 

seterusnja akan ' menikmatkan 

Diantara banjak pelantjong 'j 
sabon Portugal baru2 ini dan 
liburan dinegara tsb. tampak a.l. pengantin baru pergi berbulan   imikian imbangan antara uang dan 

pula lantjarnja usaha alat? import. 
'Maka oleh sebab itu kedudukan im- 
|port itu masih penting dan terang- : 
lah bahwa nafsu dan minat bebera-! 
pa kalangan bangsa Indonesia me- 
ingalir kepada perkembangan import. 
Perkembangan ini tidak begitu sulit 
djika dibandingkan dengan usaha2 

taal tidak begitu banjak jang diper 
lukannja karena overheadcost (pe- 
ngeluaran Hang jang tertentu buat 
mengongkosi organisasi)” adalah se- 
bagian ketjil dari djumlah uang jg 
berputar dalam perusahaan import. 
Financiering dapat dibantu dengan 
kredit dari bank2 berdasar atas 
kepertjajaan pada keachlian dan ke- 
djiudiuran para 'importur. 

Lebih2 perkembangan perusahaan 
import bangsa Indonesia relatif tidak 
hegitu sulit. karena adanja pertin- 
dungan Pemerintah dalam politik 
Import. Perlindungan ini telah da- 
pat dibuktikan, walaupun masih ada 
kritik2 mengenai batas2 perlindu- 
ngan tsb. Perkembangan. perusahaan 
import bangsa Indonesia telah 
dapat dibuktikan pula walaupun 
tjara organisasi belum memuaskan 
dan sering kali kapitaal asing atau 
pengaruh asing masih berkedok da- 
lam beberapa perusahaan Indone- 
sia, perusahaan? mana disebut .,,Ali- 
baba” “dimata chalajak ramai. 

Minat bangsa Indonesia dalam 
perkembangan import  menggembira 

kan, akan tetapi djustru kita masih 
dalam suasana “dan zaman  perali- 
han, makavperlulah kita menindjau 
sampai mana kita dapat menjalur- 
kan perkembangan ini kedaerah #u- 
djuar jang tertentn. Ss 

(Akan disambung ).   

  

    

perensi Gerwis 

muka para pengikut 

bahwa djunlah anggota 

Njonja Mudigd, dalam urai- 
annja jang dalam garis besar- 
nja mengenai pokok dan prin- 
sip sifat dan tjara mengadakan 
pemilihan umum. terutama me 
nesaskan 'pentingnja keseda- 
ran tiap2 wanita Indonesia ter 

hadap kedudukannja dalam 
menghadap, persiapan dan pe- 
Iaksahaan n€milihan umum jg     

Uang sbg. stimulator. 

kan politik penghematan meri 

tahan negara sesuai dengan 
kehendak rakjat. Mengingat na 
Sib wanit, Indonesia, jang ma: 

sii terbelakang bila dibanding- 

berusaha untuk memperbaiki 

  

akan datang. Antara jain idi- 
djelaskan olehnja, bahw, titik 
berat hak tiap? warga-negara 
Indonesia termasuk para wani 
ta terletak pada keinsjafdn 
masing2 menggunakan bakhja 
untuk memilih dan dipilih atas 
dasar sesuatu program, jatig 
menentukan haluan  pemerin- 

kan dengan keadaan wanita di 
negeri2 demokrasi . demikian 
pembitjara, maka djustru pa- 
ra wanitalah jang harus aktip 

kedudukannja dengan menjele 
saikan soal2 seperti undang2 
perkawinan kedudukan peker- 
dja wanita, pendidikan kanak2 

dsbnja jang semuanja berpe- 
ngaruh langsung atas kemudian | 
hari seluruh masjarakat Indo 
nesia. 

Atas pertanjaan kapan sebe' 

madu ialah suami isteri “AL Eden, menteri LN. Inggris. Gambar: 
pengantin berdua sedang: turun tangga pesawat. 
berdjalan Nj. Eden, dgn senj um bahagia diwadjahnja.     

  

»Konp. 4 Besar 
Diusulkan Sovlet: Untuk ...Blijarakan So- 

al Pensrikan Mundur Tentara 
Penduduk Di Djeiman 

    

La Dipertahankan | Dgn. Meslam 2 Mpaaatakan Dgn, Moi 
0 Oleh wartawan keliling). 
ERIUM BRITTANIA RAYA jatg menpunjai Lau engah dengan berbenteng jg kuat, memersang 2? 

naha kuat, Disebelah Tinvar terusa p Saez,/ sedang  Gibraltar. Kedua benteng raksasa itu boleh djaga iban pokok pangkal kekuatan Inggeris rntuk meng 
nja, Semenandjung  Gibraltar: meomarii perhatian 

Bei 

  

    

  

   | Mewasa ini, djustru dengan kembali akan dilan gsumgkann ja pe- 
rundingan Inggeris-Mesir mengenai terusan Suxer. Batu karang 

jang berbentuk semenandjung Gibraltar, aselinja sudah kuat. 
idak dapat dihantjur leburkan oleh tenaga manusia, Namun 
mikian, Inggeris masih memperkuatnja pula dengan pelabu- 

han2, pangkalan2 dan. kubu? meriam, j 

Sekalipun sebenarnja sudah suatu kota janis terletak diper 
hampir hilang sifat batu-ka- batasan Spanjel. Sistim harus 

|rangnja, namyn orang Inggris pokai idzin itu. Sadja mendjadi 
djarang menjebut Gibraltar. Se tanda bahwa, pertahanan Ing: 

menandjung itu lebih tenar (po geris di Gibraltar benar? jang 
Tpulair) dalam “sebutan “the dibikin sekwat2nja. 

  

   

rock”. Bendera Union Jack olah | | 
Inggris akan tetap dipertahan | Grombolan kera jg pa- 
kan berkibar disana, selama ke .: ling 'bahasia di duni 
kuasaan dan kekuatan ada pa | 8 PE Sae SERA 
Kan, BU Tea naa | Di dunia jg sedemikian Juas- Baen Mean AnanA DAMELAN GK" Ani: WarokeKali tidak djung Gibraltar bagi mahkota ag, kera jang hidupnja 

# Brittanig Raya itu, | berbahrigia seperti kera Gi- 
: x Na | braltar. Selain orang2 Ingge. dir hudjan tidak dapat vi, dan Spanjol penghuhi Gi. 
menembus buminja. braltar, terdapat djuga gerom- 

2 aria ini bolan kera. Konon, orarg? Ing- 
benteng in : sung TN A2 Seng ee pa geris mempunjai kepert'jajaan, 

geris, baiklah kita kesamping- bahwa, kehidupan kera disana 
kan dulu, Memang aneh seme- menentukan kedudukan perta- 
nandjung jang merupakan per- banan Inggeris pula. Djika ke- 

iahanan kuat dan modem. jg. ra? ibu tidak dapat hidup kaan 

masih bertjampur sebagai tem- mati PA berarti Inggeris 
bat jang banjak digemari oleh “ken kehilangan kedudukarnja 
pelantjong. Pada permulaan tu di Gibraltar Dari kepertjajaan   1TUS angga @iadakannja konperensi 4 

“ngingay DiFtarngr So Lag Maag : jang keras, Sedemikian keras- 
Baraf mengenai aja, air hudjan jang turun di- 

da wakil2 diploma- 

baba Tn ten Tak dari langit ha: dapat negeri Sovjet, Andrej Vis- | run dari langi nj y 2 : 
s bas Ang Boa Fanekinasata pelan atas Na | kera, menja takan tidak Sapa jarakan soal pena- pisan karang? itu, terus me- |tan. Rupanja Winston Churehil! 

Djerman dan menen 
penarikan mundur pasukan? 

“is sts| lah pembatja membajangkan. jg menganggap kera? di Gibrai 
pendudukan dari |betapa pentingnja air bagi Gi- tar mempunjai keramat ......... 

|braltar. Djika kita dikota2 me- | Gerombolan kera jg hidup di Ie- 
inantikan air leiding harus me |reng gunung Gibraitar sekarang 
(nunggu diam 11 malam, di 'ini perawatannja diserahkan ke 

OVJET Uni telah 
negara untuk membi: 

Oktober jang akan datang atau sebelum itu. 
tub dalam nota-djawaban Sovjet atas nota jerman, jang telah disam paikan k 

Inggris dan Peran: 
'ala ggu jl. oleh menteri luar 

hinsky, Dalam nota-djawabannja 

paja konperensi 4 negara, it 

takan Tanggal dil 
pendudukan itu, 

Dalam djawabannjs itu So- 
Vjet lengkapnja mengadjukan 
5 seal jg diusulkannja untuk 
mendjadi pokok pembitjaracn 
dalam konperensi 4 negara ta- 

1. penjusunan per- 
djandjian perdamaian dengan 
Djerman: 2. pembentukan satu 
pemerentah 

ika Serikat, 
malam Min 

gauge Jum 
em “kan dari 

aksanakannja 

Gan 5. mengundang 
wakil2 baik dori Djerman Ba- 
rat maupun dari Djerman Ti- 
mur untik turut 

kan soal2 ini. 
membitjara- 

Barat anti persatuan 
Djerman.! 

3. penjelenggaraan 
bebas diseluruh 

Djerman dan dalam hubungan 
ini pembentukan Suaty komisi 
jg bertugas menjelidiki, apa- 
kah pemilihan2 sematjam itu: 
mungkin diadakan: 4, penentu | 

dukan Wa 
Dalam Menghadapi Pemilihan Umum ' 

Jang Akan Datang 
Pendjelasan Nj. Mudigdo -— Anggauta Parlemen, 

EMAREN dulu petang sesudah tiga hari berathirlah kon 
K & untuk Beabaktatan setaruh Djawa Barat 

| dengan dialakannja Vjeramah jang diutjapkan Oleh tan 
parlemen Mudigdo tentang ,,Wa 'a 

Nota-djawaban tsb selandjut 
persetudjuzn 

kontrak jg diadakan antara A- 
merika Serikat. Inggris dan Pe 
rantjis disatu pihak dan peme 

ah Djerman Baray dilain 
i»| pihak dengan antara lain me- 

njatakan, bahwa persetudju- 
b adalah bertentangan 

dengan Ya? Intuk mempersa !' 
tukan kembali Djerman. Dika- 
takan, bahwa negara2 jg telah 
menanda-tangani perdjandjian 
pertahanan Eropa iernjata ti- 
Gak suka kepada persatuan 
Djerman dan tidak pul, mena 
run perhatisn kepada “usaha 
untuk mengadakan perdjandji- 
an perdamaian dengan ,Djer- 
man bahkon sebaliknj, meng- 
hendaki tetap terpetjah-belah- 
nia Djerman. 

Kenjataan js demiklan ini, 
demikian djawaban itu selan- 
djutnja, terwudjut pula dalam 
hak2 istimewa jg telah dapat 
dimiliki o'eh negara2 Barat di 
Djerman untuk tetap memper- 

tahankgn pasukan2 penducu- 
kannja dinegeri itu, sehingga 
setiap saat dapat mengumum- 
kan. berlakunja undang2 per 
rang disana, 

pemilihan? 

nita   
ganisasi pemuda « rakjat di Djakarta. Sebelum jer amah dimulai oleh komite harian Gerwis Djawa Barat diberijahukan, 

vis diseluruh Djawa Barat sedjak 

hingga 87009 orang. Kemadjuan ini, kata penguru bi makin besarnja perhatian para wanita terhadap perdjoa- agan Gerwis dalam masalah? penting seperti pembentukan 
dang2 perkawinan, pembatalan 

pengurus disebabkan 

mn mengenai pensiun Hat | V : | : 

hasilnja akan dibagikan kepa 
da seluruh tjabans2 Gerwis dij 
Indonesia (Antara). 

Pendirian Moskow. 

“Tentang soal" pembentukan 
Satu pemerentah untuk seluruh 
Djerman nota ity menjatakan, 
bahwa pemerentahan sematjam 
itu tidak mungkin dapat didiri 
kan selama persetudjuan? kon 
trak masih berlaku, karena pe 
merentah 'jg ditjita-fjitakan 
untuk seluruh Djerman ity me 

Jfl merlukan kemerdekaan bertin- 
dak jg seluas-lyasnja. Menurut: 
pendirian 'pemerentah Sovjet, f. 
demikian nota itu, pemerentah | 
untuk seluruh Djerman tsb ha 
rus didasarkan kepada perse- 
tudjuan2 Poisdam dan didiri- 
kan setelah perdjandjian perda 
maian dengan Djerman ditan- 
Ga-tangani, 

Mengenai pemilihan? diselu- ' 
ruh Djerman nota tsb menjata 

bahwa komisi js akan 
mempersiapkan pemilihan9 itu 
harus terdiri dari wakil2 ma- 
djelis rendah Djerman Timut' 
dan Bundestag Djerm 

   
ADJAH? liar jang telah 

: N merusakkan berton2 ha- 
tanaman Jadan dipropinsi 

| Ke Ian n ditangkap dike: 
Kan dalam rangka kamp 

Im - Prodi batin 
makanan di India, Gadjah2 jang 
akan ditangkap itu akan dipa 
sang alat? besar untuk. 

meluku dan 
jang kini tidak 

kurangan onderdil?2nja Kekua. 
tan seekor gadjah dittaksir sa 
ma besatnja dengan 50 TK (te 

aga kuda) dan para ahli 

tor jang ditarik oleh 
djah lebih hemat  eksploitasi- 
nja daripada apabila digunakan 
bahan2 pembakar seper 

KOANG GURU Swis 
tiga orang " mu- 
Pane tap 

' xi di gua 
| oel-Loch didekat Stalden, pa- 

: da bari Minggu telah dapa Aehir tahun 19558. ting oleh“ KALW toritbohkan 
Keempat : pen idik 

ah betniihar. ara Tt ai | ibu ! sekonjong-konjong keluar 
aa Ah segan d na pembitja | Sari gua tsb. Diterangkan oleh 

  selama 10. Komisi internasional seperti 
1g dikehendaki Barat menurut 
pendapat Sovjet merupakan 
penghinaan bagi rakjat D 
man karena rakjat  Djerm 
telah iebin dari 1 abad lama- ' 
nja hidup dibawoh pemerenta 

penolong. 

  lisan ini sudah kita sebutkan. IS besar itu, banjak kera jang 
ehan £ 4 ' diberi nama baik2, malah ada | Gibralfar adalah pulau karang NM aw Ini an Lahu 

jakri se-ekor kera jg paling mu 
Ga. Konon, ketika Winston Ohur 
chill dimintai idzin utk diminta 

namanja buaf!. memberi nama 

'sana tidak dapat meresap ke- 
|dalam buminja. Air jang  tu- 

ngalir kelaut, Dengan melukis- Pun mempunjai kepert jajaan Ta kan keadaan alamnja, dapat- 'perti orang2 Inggeris lairnja, 

Gibraltar air lebih vitay Tagi. (pada seorang jg berpangkat ma 
ja jor dan seorang opsir rendah, 

Pernah 'terdjadi, untuk ke | jg divadjibkan memberi makan 
perluan di Galbraltar, dida- tiap2 barinja 

eng Gibraltar Made 1 
Pesawat Terbang Perta- 
ma Buatan Mesir Ditio 

  

  

   

    

          

     

    

   
    

   
    

     

    

    
    

          

Esypi 

ba Dg Hasil baik 5 

p ESAWAT terbang 
pertama2 buatan " 

Mesir pada hari Sabtu 
telah mengalami penerba- 
ngan pertjobaamnja dgn. 
hasil jg baik, Pesawat 
terbang tsb adalah dari 
matjam pesawat latih 
Djerman  Bauker - 181. | 
Pembuatan pesawat ter- 
bang pertama tsb telah j 
dapat dilaksanakan dgn | 
bantaan Klemans Bauker, 
seorang ahli teknik pesa- 
wat terbang jg telah me- 
njumbangkar tenaganja | 
pula kepada Lufiwaff 
(angk. udara  Djerman) 
selama perang dunia jang 
kedua. Pada acbir perang, 
Klemans Bauker melari- 
kan diri ke Swedia, dari- 
mana ja datang ke Mesir. 
Pembuatan pesawat latih j 
itu dimaksudkan sebagai 
langkah pertama bagi pra 
Guksi pesawat2 penggem- 

pur didalam negeri, & 

  

PALOMAR MENEMUKAN 
KOMET BARU. 

Sebuah “komet baru jarg i 
terang simarnja dan  tifak be 
telah diketemukan. Lembaga 
nologi California mengatakan, ! 
wa komet tersebut telah diketemu- 
Kan pada malam Senin oleh pesa. 
wat teleskop Schmidt di Paloma 
dan merupakan 'bitijang “bere 
jang ke-enam jang diketemukan 
djak 1949 oleh Palomaw dengan ker. 
djasama dengan ,.National Geogra- 
phic Society”. 4 1 

  
Untuk memperkuat ketera- 

ngan bahwa kera2 di Gibraltar 
dapaxt merasakan hidup jang 

mewah. lain daripada kera2 
lainnja, ternjata untuk mem- 
beri makan dan merawat kera2 
itu begrotingnja diambilkan 
dari post jang tertentu pada 
begratitng kementeriam djad: 
han Inggris. Demikian Gibral- 
tar, Makin genting suasana di 
Eropa, makin giat djuga Ing: 
geris menaruh perhatiannj Lo 
pada Gibraitar dari meriam     tangkan air minum dari negeri 
sampai...... keranja. 

    

      
   
   

    

   

    

   
    

   

    

  

   

  

Inggeris: 

diami “ialah disebelah barat 

bus karang sampai ditempat JENDERAL NADJIB pada hari Sabtu telah mengadju- mandi dan Sebuah kampong jg kan kepada perdana menteri Ali Maher sebuah : letaknja disebelah timur teluk na Unjuk merobah 3 djuta acre tanah (kira2 1.2 djuta 
Gan diberi nama Catalan Bay.! tar) diguran pasir wendjadi padang? rumput jang Subur jang 
Hawa, udara disini jang ham- | Gapat dirudjukan untuk memperbesar peternakan di Mesir, 
pir sama dengan di Riviera,| Ren'jana tsb. jang untuk sebagiannja akan diselenggarakan mengakibaikan tiap2 liburan| engan biaja2 bantuan pasal-empat Amerika telah disusun | banjak pelantjong datang un-| leh tentara Mesir dengan bantuan dari para ahli Amerika. 

  

tuk menghirup hawa dilautan 
tengah. 

Insiden Disana terdapat penghidu- | sa 
pon jang sangat menarik. Pen- 13 I9 3 duduk Gibraltar terdiri dari Cr diasan 4 
tjampuran penghidupan Span- 2 jol dan Inggeris, Anehnia mei | Antara Yugoslavia 
walaupun oran, Gibraltar ter- Dan Albania 
Giri dari orang2 Spanjol jang 
sehariZnja mempergunakan ba- JK Tagolasia Tan resnai     hasa Spanjo) pula, tetapi me- | Yugoslavia Tanjug pada 
reka merasa sebagai orang | hari Saptu mengumumkan, bah 
Inggeris. Politik pendjadjahan Wa seorang seriladu Yugoslavia Inggeris di Gibraltar sedemiki- telah terbunuh dan tiga Pagar? an halusnya sehingga perasa-! SCtdatu iainnja mendapat lu- Sh Sid aan tinta Beban pan Ka, Ketika, Sign. Perang db 
aturan Inggeris disana ialah. 2. 1 Aa NN an — tiapo polisi jang berkewadji- He eua Uga Mari berturut-tura p2 ponsi jang Ji- Ftelah memasuki wilajah Xugo- 
ban dinas disana, harus mem- Slavia dan melakukan penemba ' pergunakan bahasa...... Span- kan? trerhadap patroli2 Yugo 

  
3 

hasa Inggeris tetapi ketjinta-|lem wilajah Yugoslavia dan 
'an terhadap tanah airnja itu| menggempur patroli? jang ber | 
sudah disamakan dengan ke- | tugas disitu, 
tjintaannja kepada Inggeris. Penjerbuan2 itu dilakukan pa ' 

Orang2 Albania menggunakan   Pen dapar idzin. serndiata2 otomatis. Sesuda diketuai, oleh menteri sosial. 
Gibraitar benar?  mendjadi "mengadakan penjerbuan? tsb Ea Tugas daripada panitya tsb ia 'kuntji Lautan Tengah. Dan ti- um teroris melarikan Siri dibe- lah Dena uniformitet da dak pernah 'kementerian per- lakang tapal-batas Albania. Le 1m pakaian kaum lelaki di Me tahanan Inggeris tidak mem- bih landjut kantor-berita Ta- Sir dan menurut kabar pemakai perhatikan keadaan  Gibraltar, 'njug mewartakan, bahwa paga 21 fez itu tertjantum paling baik pada waktu damai apa- hari Sabtu pemerintah Yugosia “tas dalam Gaftar , Penghapu- lagi djika dalam keadaan gen-jvia telah mengadjukan protes fan. Pengadilan militer istime- ting. Iiu ternjata, sekalipun kepada Bulgaria berhubung de |Wewa jang memeriksa peristi- Gibraltar sudah merupakan .ngan ditembak matinja seorang |Va Kafr Kl Dawar mungkin 

'kota 'internasicmal jang atjap- (serdadu pendiaga  tapal-batas |akan pindah ke Iskandaria da- kali pula disinggahi orang2 , Yugoslavin oleh seorang teroris (lam minggu depan untuk me- Jang hendak ke Marokko, teta- Bulgaria, ketika serdadu Yugo- jmulai pemeriksaan perkara disa 
Pi tidak begitu mudah orang Islavia tersebut berada dalam 12 terhadap kepala polisi Kafr : PA tinggal di Gibraltar. |wilajah Yugoslavia, (Reuten) El Dawar, jang dipertanggungi den, . djawabkan tentang timbulnja ke sana meskipun untuk bebera- | NEHRU AKAN HADIRI PE- Irusuhan2 karena kelalaian da- pa djam sadix orang akan NOBATAN RATU ELL lam mendjalankan'tugasnja. Ka “gn d Pn Be dada Jangsn2 jang lajak. mengetahui 
Zin lebih d dari polisi pen |: Pada hari Sabtu di New Delhi di- selanujutnja menerangkan, bah jaga” Gibraltar, Dalam hal ini japan Pa an Maan ANA wa pengadilan militer akan me 

angankan untuk berdiam di- De 

tinggal. harus mendapat 1 d - |ZABETH,       
ra mendjawab, bahwa tanggal Peka, Hakan. mereka 
patoke ialah achir th 1953 Ke-, dapat melalui gua ig terendam 
sulitan2 jg dihadapi disekitar Air, tempat mara beberapa 
persiapan2 pemilihan umum Gjdim sebelumnja tidak dapat di 
menurut. pembitjara. berkisar lalui dleh fombortgan menolbng. 
pada soal keuangan. Pemilihan | 
umum setjara langsung mem- ! 
butuhkan banjak ongkos kare 
na sebagian besar rakjat Indo- 

nesia masih buta-huruf. Pada 
achir pertemuan atas perminta 

  

han parlementer atas dasar pe , 
milihan umum jg diperlengkapi 
dengan partai2 politik 
atur baik. Demikian not 

(Antara: 

Rambut Desverges 
NGKATAN udara 
pada hari Minggu berusaha 

utusan Gerwis Bandung, pusat | tidak mengatjuhkan. keteralyan seo- 
Gerwis menjatakan bersedia |rang pemimpin pendu di Florida jg 
untuk mengadjak Njonja | mengatakan, bahwa rambutnja telah 
Mudigdo mengadakan — seri | hangus, dalam artian kata jang se- 
pidato-pidato mengenai pemili | sungguhnja disebabkan oleh ' piring 
han umum setjara tehnis dan "terbang. Para pembesar 

  

menetangkan, 
komentar atas keterangan K. 
verges mungkin akan ' dikeluarkan 
oleh markas besar angkatan udara di 
Washington. Pemimpin pandu tadi, 
Desverges jang djuga mendjadi ang 
gota angkatan laut 
rangkan," bahwa ' piring terbang “itu 

Igaris tengah 10 kaki dan tjukup be 

merika mene- 

  Pa Og Sd mendapat id- Hn Hn aa aan aa meter meriksa pula perkara dari 23 1 djadi bukan pemberian ta, ' Nehru t2hun' muka . akan tip sha- orang buruh cipaberik2 tekstil Pi | ht. Ababil, orang jatig  kare- | Jin Anang pn Mp sa pa jang dipersalahkan. telah mela ig ter-Yn, sesuatu sebab tidak “dapat | derasonien istiintwa ke London an Kukan pelanggaran terhadap   itu Pideta tinggat di Gibraltar, | YUK menghadiri upatlara penolit: skemerdekaan “melakukan pe- ja dspat menginap di La Lines, | pat Milan du "1 tnumkag 15, 

  

eslomot” irings' ... 

     

s3 | .. OS Belakangan ini sudah  dida- xg £ , 
patkon akal dilereng?2 gunung 2 
jang datar dibikin saluran2. 
kemudian air hudjon itu disim- i & et na 
pan dalam waduk jang besar. “ 5 

Di Gibraitar jang dapat Ci- | : & 1 

Pn kota tsb. ((Rentjana Kemakmuran Djendrai Nadjib 1 

Kabarnja perdana menteri 
li Mahor telah memberi per- 

tusjuannja untuk segera men, 

lankan rentjana tsb. Pre 
jek ini meliputi rentjana pena 
nhaman “rumput diatas. gurun 
pasir jang dimaksudkan itu ce 
ngan sematjam. rumput 'terten ' 
tu jang tidak begitu banjak me 
merlukan air. Dengan demikian 
diharapkan, bahwa tanah jang 
tandus itu akan merubah men 
djadi padang rumput untuk di 
tudjukan nanti bagi perluasan 
peternakan. Seorang  djurubi 
tjara dari. tentara Mesir semen 
tara itu telah .menerang- 
kan, bahwa adalah ti- 
dak mungkin bahwa djenderal 

Nadjib akan mengidiinkan ke- 
jol. Djangan dikira, bahwa pen (slavia, Menurut kamtor-berita P2da Mustafa Khamis, jang te duduk - Gibraltar penghianat. | tersebut brans2 Albania terse 'lah didjatuhi hukuman mati di 

Di
s 

O
h
 

Mereka, Senorita dan senor2| but telah mengenakan pakaian Zantung karena dipersalahkan berdarah patriot, Tiada jang (Seragam dari tentera Yugosla telah memimpin kerusuhan? di 
berkehendak mengganti ba-| Via sehingga dengan demikian Kafir HI Dawar, untuk berte- 
hasa Spanjolnja - dengan ba-| mereka berhasil menjerbu keda 'mu dengan dia. 

Selandjutnja diperoleh kabar 
bahwa kemungkinan untuk pe- 
makaian fez. (tutup kepala «i 
Mesir) sedang dipertimbang- 2 2 2 Crot k bs 5 

Maan . 

bahwa banjak, mirip dgn sebuah bola ka: | dunja mengadakan perdjalanan ditepi terbakar dan bahwa rambutnja pun .D. Des-y.rev jang dibelah dua, Benda: jg dili-| Everglades (suatu daerah dibagian | turut hangus. “Desverges menerang hatnja itu kurang lebih mempunjai | selatan Florida). Ketika ia mengham (kan, bahwa para pembesar angkatan 
piri benda ' itu untuk ' menjaksikan- | udara telah meminta keterangan dari Sar. untuk memuat. enam atau dela-| nja lebih dekat, menjembur api dari | padanja dengan pandjang lebar dan pan orang jg berdiri. benda tersebut. Kemudian ia djatuh ' menambalikan bahwa iri kini dengan Ja'telah menjaksikan benda inil pingsan. Belakangan ia menemui ti: Itjermat sedang ' menjelidiki “riwajat ketika ia' beserta dengan anak2 pan-ga lubang pada' topi pandunja," jang . | jg”diterangkannja ' itu.” (UP) « 

  

    

     

   

    

   

   

   

  

   
   

   

   

    
   

    

      
   

   
   

      

   

    

   

    
   
   
    

    

  

     

     

   

   

    
   

   

    

   



   

    

   

    
    
   
   

  

    

denan S he 
Prep. Djawa Tengah, tuan 

Ambarawa dan lainnja lagi. 

| uan Singgih diterangkan, 
| dalam kongres perumahan rakjat 

rakjat itu dapat 

Pusat mengadakan lagi 

| mahan rakjat itu dapat segera ter- 
laksana. Jg kini mendjadi kesuka- 

permohonan sebanjak “Rp. 120.000. 
000.—, pada pem. pusat, tetapi ba- 
ru dapat diberikan sebanjak Rp. 2 
000.000— untuk keperluan mendiri- 
kan perumahan rakjat tsb. 
Dengan adanja kesukaran uang 

ini, maka untuk Djawa Tengah di- 
sediakan djuga uang, untuk sementa- 
ra dapat mendirikan 210 rumah rak- 

— jat. Sedangkan untuk ini, di-usul- 
kan spj mengadakan pembentukan 
Jajasan Bouwkas jang berbentuk se- 
mi-officieell Uutuk merundingkan 
soal perumahan rrakjat ini, dalam 
konp. para bupati hari Saptu itu' 
disetudjui, spj diadakan pendjelasan 

| jang lengkap, chusus mengenai peru- 
mahan rakjat, dalam suatu rapat 
jang melulu diadakan untuk merun- 
dingkan soal ini. 

Tabungan Nasional. 
' Mengenai tabugan Nasional, dite- 
rangkan, dalam kar. Smg sangat 
memuskan, jaitu telah diterima sam- 

2 pai tgl 23 Agts dari Kab. Semarang 
—. sebanjak Rp. 88.922,88, dari Kendai 
“Rp. 3305521 dari Demak Rp. 41: 
. 377,80 dan dari Grobogan (Purwo- 

dadi) ' Rp. 71.097,36. - Disamping 
“ini diterima djuga tabungan dari 
» @Anggauta2 Angkatan Perang R.I. se- 
“ luruh Djawa Tengah-sebanjak Rp. 
“ 25.000.— dari Pegawai Kantor Ka- 

| xzesidenan Semarang 1012, dari pa- 
“ » mong-pradja- Kar. Smg Rp. 17.071, 
|. 41 dan dari Polisi Karesidenan Smg 
“Rp. 1000.—. Dari djumlah tsb di- 

'atas, termasuk djuga djumlah tabu- 
ngan anak2 murid sekolah, jaitu 
idari anak2 murid sekolah di Kendal 
sebanjak Rp. 18.920,74, dari anak2 
murid di Demak Rp. 12.490,86 dan 
dari anak2 murid“ di Grobogan 
(Purwodadi) Rp. 79,66. Djadi djum- 
lah uang tabungan jg diterima da- 
lam Karesidenan Smg sampai 23 
Ag. ini ada sebanjak Rp: 266.944,51, 
hanja jg sangat mengetjewakan se- 

' kali, belum lagi diterima kabar. be- 
| tapa banjak djumlah uang tabungan 
dari masjarakat kota Smg. 

| Perlu ditjatat, bahwa pada hari 
Saptu tg' 23 Agt. telah diserahkan 
oleh Res. Smg hadiah kepada siapa 

| jang menebak berapa djumlah uang 
tabungan jang diterima oleh Res. 

.d Sebagai hadiah 
pertama diberi 17 meter kain wani- 

|. ta, hadiah kedua 8 meter kain laki? 
- dan hadiah ke-3 uang sebesar Rp.45 

Didjelaskan artinja pemberian 
hadiah2 itu, 17 meter, 8 meter dani 
uang Rp. 45.— jaitul7, artinja tang- | 
gal 17, bulan 8 (Agustus) dan ta- 

   

   
    

     

   

   
   

    
    
       
    

    

   
    

   
    

     

     
    

   

   

      

   

   

  

   

   
   
    

   

   
    

  

   

    

   

   

                

   

   

  

—- 

“hun1945, tahun Kemerdekaan Indo- 

- sia. 

Soal keamanan. 

Mengenai soal keamanan “Jalam 
kar. Smg. oleh Kepala Polisi Kare- 
sidenan Smg diterangkan. antara la- 
in, bahwa keadaan kini tidak me- 
ngetjewakan, walaupun disana sini, 
terdengar beberapa gerombolan pe- 

| ngatjau memasuki desa2 dan meny- 
“ganggu keamanan peududuk. Soal. 

' berkurangnja gangguan. keamanan 
adalah karena aparat2 Pemerintah 
jaitu tentara, polisi,: pamong pradja, 
demikian djuga instansi2 lainnja ' 
dgn - dibantu pula oleh rakjat, te- 
lah membantu mengadakan pember- 
sihan sewaktu-waktu, hingga gerom- 
bolan pengatjau itu, achirnja dapat 
dibasmi. Dengan adanja pengedja- 
ran terhadap gerombolan2 penga- 
tjau2 itu oleh aparaat2 pemerintah, 
mereka telah melarikan diri dari 
satu daerah kedaerah lain, hingya 
dalam melarikan diri kedaerah lain 
itu, seringkali menganggu keamanan 
penduduk. Soal ini pun mendapat 
perhatian dan diharap dalam waktu 
singkat dapat diatasi. 3 

Rawa-Pening. 

Soal Rawa Pening oleh Res. 
diterangkan bahwa Djawatan 
Kehutanan telah mempunjai 
rentjana yntuk mengadakan re- 
boisasi hutan “disekitar Rawa 
tsb jang tidak hanja utk mem- 
beri hasil bagi rakjat disekitar 

. Konperensi Bupati 
Membitjarakan Soal Perumahan Rakjat 

| Tabungan, Reboisasi, dll. 3 
ARI Saptu, 23 Ag. jbl. 

"ee telah dilangsungkan konp. para bupati dim karesidenan 
bupati Semarang, Kendal, Demak dan Srobo- 

gan (Purwodadi). Selain itu hadir djuga, kepala polisi Karesi- 
dan kepala Djawatan Perumahan Rakjat 

Perumahan rakjat. 
Mengenai perumahan rakjat, oleh 

bahwa 

baru2 ini telah banjak dirundingkan, 
“ bagaimana soalnja pendirian rumah 

segera terlaksa- 
na. Djuga diterangkan, bahwa Pem. 

beberapa 
peraturan baru, agar perdirian peru- 

ran, ialah mengenai soal keuangan 
Negara. Dalam kongres perumahan 
rakjat seluruh Indonesia dimadjukan 

5 

r aa nara aa aa 
| 

dibawah pimpinan Res, Milono 

  

  

  

wa-Barat B: 
pas 13.595 Buruhaja . 
INIDAK KURANG dari 95 
MM perusahaan — diseluruh 

Djawa Barat dala tengah-ta 
hun pertama tahun 1952 ini te | 
lah . memberitahukan kepada 
instansi jang berwadjib di Ban 
dung akan mengadakan massa | 

      
: Singgih. Dalam komp, tsb dirundins- ' 

| kan beberapa soal mengenai perumahan rakjat, pembolian pa- 
di, uang tabungan Nasional, keamanan, isasi reboisasi di sekitar 

tempat tsb, djuga untuk kepen 
ungu Negara, terutama untuk 

ikepentingan pengairan didae 
trah Demak dan sekitarnja. Hal 
ini oleh Bupati Semarang dike 
tehui Gan telah dipikirkan seda 
lam-dalamnja, terutama menge 
naj kesulitan bahwa rakjat di 
sekitar Rawa Pening tidak mau 
memberikan tanahnja untuk 
reboisasi itu. Kesulitan tentang 
scal ini oleh bupati Smg telah 
Giusahakan untuk mengatasi 
dgn mentjari djalan bagaima- 
na rakjat disekitar Rawa tsb 
tidak kehilangan mata pentja- 
hariannja, 

ML LL LA TN, 

(Sambungan Hal. 1) 

Frisco Masih Paling 
Menguntungkan. 

Kemungkinan2. 
Menurut ir. Djuanda, djika- 

jay Indonesia memilih djalan 
luar San Francisco dengan me 
ngadakan perdjandjian perda- 
majan bilateral tersendiri fi- 
hak Djepang akan berichtiar 

pula terhadap Indonesia untuk: 
a. Mengurangi kewadjiban ter 
hadap penggantian kerugian 
perang, jg dilihat darj sudut 
kita sendiri dalam San Fran- 
cisco Peace Treaty sudah tidak 
memuaskan. b. Meminta prin- 
cipe “mational treatment” pu- 
la. Dalam hal ini mereka telah 
mempunjai antecedenten tsb 
tadi. , 

Seterusnja dikemukakan pu- 
la oleh Djuanda, bahwa walau 
pun penggantian kerugian 'pe- 
rang itu, maupun besarnja 
baikpun tjaranja, sangat me- 
ngetjewakan, saja tidak meli- 
hat kemungkinan untuk men- 
dapatkan lebih dari apa jg ter 
muat pada San Francisco, Pea- 
ce Treaty, oleh karena pihak 
Djepang tidak dapat memberi 
kan lebih dari itu karena ika- 
tangan pu'a pengetahuan bah 
Wa potensi jg sebagaimana be 
sarnja djuga sama kurang ber 
arti, djika tidak ada djaminan 
akan mendapatkan bahan men 
tah dan pasaran “untuk men- 
djual hasil2 produksi hal2 ma 
ng hanja akan dapat terdja- 
min djika Djepang hidup dlm 
suasana damaj dan persahaba- 
tan dengan negara2 lain. 

Kerugian perang. 
Walaupun banjak sekali kebera- 

tan2 terhadap tjara penglaksanaan 
Warreparations itu, menurut Djuanda 
masih ada didalamnja beberapa ke. 
mungkinan2 jg djika dilaksanakan 
setjara bidjaksana dan dengan perj 
hitungan dapat ditarik keuntungan 
untuk negara kita dan djustru dalam 
Suasana pembangunan negara kedju 

ontsiag karena perusahaan? itu | 
Sudah tidak mampu lagi un- | 
| tuk membajar upah kepada se ' 
jumlah buruh jang tidak dibu 

| Yuhkan lagi, Demikian kefera j 
ngan kepala Djawatan Penem- 

an Tenaga Djawa Barat jang 
Ban kan 2 Didjatac. t 
kan lebih djauh, bahwa massa-! . 
ontslag itu akan meliputi 13.595 
orang buruh Perusahearn? jg 
akan mengurangi djumlah bu- 
ruhnja itu terutarwa adalah pe- 
ruSahaan cndernemirg, perusa 
haan pabrik textiel, pabrik pe- | 
ti, gelas dsb.nja, 

Apa sebabnja massa- 
ontslag? 

Berhubung dengan kedjadian 
itu maka pihak Djawatan Pe- 
nempatan Tenaga telah menga 
dakan perundingan2 dengan 
madjikan 58 buah perusahaan. 
Kurang lebih 15 buah perusaha 
an dari 58 perusahaan itu da- 
pat ditjegah untuk melakukan 

massa-ontslag, sedangkan. 7 bu 
ah perusahaan dapat diadjak bi 
tjara sehingga djumlah buruh 
jang dipetjat berkurang dari 
pada rentjana semula. Pada 

waktu ini pihak Djawatan Pe- 
nempatan Tenaga sedang meng 
adakan pembitjaraan2 dengan 
37 perusahaan lagi. Dewasa ini 
djumlah buruh jang djadi dipe 
tjat dalam waktu tengah-tahun 
pertama 1952 ini adalah 3.128 
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menjega gangguan 
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  nja penjakit, dar 
pembawakann js 

orang hamil 

Membikin segar 
anak dalam kandu- 
agan dan menjega 
bahaj2z  kaudungar 
Bugut 5 

Aturan Mivamuja: 
Pagi siang sebelum 
nja makan dan wak : 
tu malam mau tidur 2 

    

    BENIH        

  

  

Orang. sedang jang tidak djadi 
dipetjat ialah 4.338 orang. Me 
ngenai nasib 6.129 orang buruh 
lainnja, diterangkan bahwa itu 
tergantung dari hasil pembitja- 
raan2 antara Djawatan Penem 
patan Tenaga dan kaum madji- L 
kan dari 37 perusahaan tsb. 

Didalam keterangannja “ kepada 
Antara”, kepala Diawatan Pe- 
nempatan Tenaga menegaskan, bah- 
wa memang ada perusahaan2 jang 
tidak bisa djalan lagi karena sepi- 
nja pasar atau karena tidak sang- 
gup bersaing dengan barang2 dart — 
luar negeri, sehingga terpaksa me- 
nutup atau mengurangi djumlah bu- 
ruhnja. Akan tetapi ada djuga jang 
sama sekali tidak beralasan untuk 
melakukan massa-ontslag, umpama- 
nja masih mempunjai keuntungan jg 
Inmajan djuga. Mungkin niat mas- 
sa-ontslag itu hanja untuk mena- 
kut-nakuti buruh sadja atau“ untuk 
menekankan upah. Achirnja' kepala 
Djawatan Penempatan Tenaga me- 
rasa kuatir djuga kalau2 perusaha- 

  

Mena bt jam £ 

En Ka 2 

an jang sudah agak repot 
nja, 

tan 'pada saat ini hanja 
merupakan ,urtstel van executie”, 

PI nga Ta Pa 

Tjap Foto ,,Empat Bintang” 
Tanggung 1007, tidak luntur. 

HARGA: 
  

Menerima Indekast 
Untuk "para peladjar 

. FSekolah: Menengah 

(53 Pemuda —! Pemudi 
Keterangan : 

Pandean” Tamanhardjo 

2533 iNo. 106 Semarang. ' 

untungan bagus. 

Terbikin oleh: 

TABIB AMIRODIN 

Agen:   KASIM DADA Kp. Melaju 30 
Semarang. 

»DE BOKOE: BOEKLK CLUB" 
Perusahaan Pengirim dan v. h. Van den Bergh's Verzend- 

Penerbit Buku2 Boekhandel & Uitgeverij 

DJAKARTA 

  

  

,sPERSATUAH TEKAGA   rusan susunan perekonomian jang 
bersifat nasional, jang mendjadi ke j 
punjaan kita, disamping kepenti- | 
ngan? asing jg masih sangat besar - 
kekuasaannja dilapangan keuangan : 
dan perekonomian negara. Dalam! 
pembatasan2 jang tertentu dari peng , 
laksanaan warreparations itu, djasa2 
jg dapat dituntut dari pihak Dje- ! 
pang, ada bersedia anasir2 jang da! 
pat dipergunakan dalam rangka psin | 
bangunan dilapangan perekonomian, ' 
perindustrian, pertanian dan perika- j 
nan. Tjara pelaksanaan itu harus ' 
disesuaikan dengan politik ,,foreign 
investment”: pemasukan tenaga ahli : 
harus di-screen atas apa jang dibu : 
tuhkan. Pada perdjandjian sementa ' 
ra sebagai hasil perundingan peng ' 
gantian kerugian perang jg diada 
kan di Tokio pada bulan Desember , 
1951 dan Desember 1952, dalam ' 

kan dasar2 pelaksanaan pemberian 
djasa2 itu. Demikian antara lain ka | 
rangan ir. Djuanda, jg dimuat dalam : 
'brosur ,,Panti Pengetahuan Islam”. $ 

(Sesbagai diketahui Ir. Djuanda 
adalah Ketua Delegasi Perundingan ' 
bilateral Indon.-Djepang). 

PA DA DAA YNA LN NANDA A AA AA 

M.S. RAHAT 
TABIB 

Seteran 109 — Telf. 1123 Smg. 
Specialist untuk WASIR (Am- 
beien) ASTHMA, KEPUTIAN, 
IMPOTENTIE dan lain2 Penja-   

  

kit. 
“1 Dj. bitjara 9—12 Pagi 

5—7 Sore 

batas2 San Francisco telah diletak 5 

, Djl. Pekalongan 7 
SIARAN KILAT. 

Atas kehendak beberapa djawatan maka kami telah tjari 
hubungan setjara telegrafis dengan maksud supaja diberita- 
hukan buku jang mengenai OLYMPIADE 1952 seluruhnja. 

Berkenaan dengan itu dengan gembira kami dapat mena- 
warkan buku jang berikut: 

The British Olympic Association 

OFFICIAL REPORT 
OF THE 

OLYMPIC GAMES 1952 , 
The official report will be the permanent reference book: 
and complete record of the 1952 Olympic Games in Helsin-: 
ki and the Olympic winter games in Oslo. 1 

As the only official account of the Oiympic Games is-' 
sued on behaif of the British Olympic Association, this | 
authoritative record, international in its appeal, will provi- 
de a complete ,,WHO'S WHO'S of the XV Olympiad, es- 
sential to everyone interested in sport. 
CONTENTS WILL INCLUDE: 
mivery result of every heat of every event in the 17 

Olympic sport — Commentaries on each sport by acknow- 
ledged experts-Pages of pictures including full, page co- 
lour plates — World and Olympic records- ,,How They Fi- 

' nished” chart. 
Hach section will be prefaced by an exhaustive, autho- 

ritative summary. The Athletics section, for instance, will 
be covered by Harold Abrahams, Jack Crump and Willy 
Meisl. | 

Harga Rp. 19,80 sedjilidnja. 
atau Rp. 21,60 prangko. 

PENTING! ” 

Berhubung penerbitannja terbatas maka kami harus me- 
ngadjukan permintaan sekarang setjara telegrafis berapa dji- 
lid harus disediakan untuk kami. : 

Karena itu diminta dengan hormat sudilah Tuan memberi- 
tahukan setjepat-tjepatnja kepada kami berapa djilid Tuan 
membutuhkannja serta mengirimkan wangnja sekali. 

Pesanan kedua tidak mungkin. 
Pesanan Tuan kami nantikan. 
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tahu bahwa aku telah mentjuri lem bu 
lembunja, aki” harus menghilang. E, 
siapa itu? 

— Tolong! 

SPIPER! TOS6 ME YOKE 
ROPE! I CAN'T HANG 
ON. MUCH LONGER / 

f BAT...IT'6 YORE PARD 

      

      
Ey, WHAT... ? SPIPER ,OL' PARD, THAT'S 4EYy, .. 

| TH' BANK'S CAVIN!? | Too BAD! HERE'S SOMETHIN' jl 
FOR BLABBN TO THAT di 
FOrEsT RANGEK ABOUT Jk 
OUR RUSTLIN' DEAL / 2 

        

       

  

  

  

aku temanmu 
Spider. Lemparkan kema 

ri talimu! Tak dapat aku 
mengapung lebih lama Ia 
gi! 

ternak kita. (Sambil 
kan pistolnja kepada Spider). 

      

damu, karena perbuatanmu 

  

— Spider, teman lama, keadaan 
mu buruk betul! Inilah hadiah pa 

me 
ngomong kepada sipendjaga hu 
tan mengenai usaha  pentjurian 

menembak 

Tanah tepi sungai longsor ! 

    

Dikeluarkan oleh Ohemicaliin Handel ID KIEM TIE 
Tinpletn 6—$, Tilp. 1816 Surabaja. 

s.s. , T oOky 
Kapal tersebut diatas ditunggu datangnja dari Japan 

di Semarang pada tanggal 29 Augustus j.a.d. 
KONINKLIJKE JAVA-CHINA-PAKETVAART LIJNEN N.V. ' (ROYAL INTEROCEAN LINES) : Agen: TOKYO SENPAKU KABUSHIKI KAISHA. | 

keadaan-y : 
achirnja toch akan melakukan! » 

pemefjatan setjara besar2-an, sehing 
ga usaha untuk mentjegah pemetja 
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Rambut putih djadi hitam) 

5 Gr. R 25,— Dan 3 Gr. R 15,— 
Special untuk didjual lagi ke- 

Depan Kusumojudan 95A Solo. 

Djl. Ngupasan 12, Jogiakarta. 
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aa aa Aa aa Ng Dekan Re Gn He Waana “mara SS 

NAFSU BESAR TENAGA KOERANG 
2 - Adalah sebagai bubuk makan kajoe! 

Penjakit JIRIAN N (Sprematorehosa IMPOTENTIE (Lemah Sjahwat )Tanda Tagana penjakit selaloe marah-matah, muka poetjat makanan koerang Pe Peroet Kemboeng, Kepala Po€sing poesing. Lekas jap», tidak isa tidoer, kaki tangan dinzin, Semoet semoetan, pikiran tidak tetap dan takoet2, Djantoeng berdsbar gebar selaioe mimpi st i semoeanja di sediakan OBAT JANGDITANGGOENG, Maia A »JARIANOL” Special bocat laki2 harga perbotol Rp. 20.— »OVUMATAZOL” Special boeat perempocan $ : Pa Sa GEA Se eaaa Kanan : 25.— Obat Minjak soerga Doenia” boeat laki2 pakfti Iosar 5 To » BLACK HAIR DYE” OBAT HITAM RAMBOET 1007 tidak loentoer garansi harga Rp. 5— Rp. 10— Rp. 15— Rp. 20— Rp. 30.— dan Rp. 50.— per botolnja, 
Zalf Face Cream TJAHAJA YUSUF 
koel dan kekolotan di mocka laki2 
2 : Rp. 10.— 
R an Oi” obat gatel Koedis Koreng dll Rp. 5— botol LINUS” Special boeat Batoek T.B.C (go Bu ng hoang Npang 
Pore mela E Teten Rp. 25.— satos botol dan ba. 
»KAE” KATRARI.NGON Special obat bosat Mata, k i 

I RI.NC 5 ti . kKoerang terang 1 Pen poetih di dalam Mata, keliatan seperti asep, Be ana san 
Obai £ on. 2nat 13 1 

s - 2 £ Sa aa Giseloeroeh INDONESIA Wang di moeka.tambah one. 

Oentoek mengobati segala penjakit loear atau i « Tan 1 3 dalam sakit Mata kon $ ing na kentiing Mamah, mati badan, liroe2, “bengen pebala sa it S Pe, sakit T.B.C. perempoean tidak Accoord boelaran atau : Poeiihan, WASIR (Aambeien) di djamin 10 hari semboeh dan ke La AKar2nja, tidak dengan Operasi (POTONG) semotanja “penjakit di In Sampai baik. (Sedia obat orang jang kepengen potnja anak). 
WORLD FAMOUS Prof TABIB FACHRUDIN No. 14 Sawah Besar — Phone 8804 G. Djakarta. bisa dapat obat2 pada Prof Tabib G-A, Fachtudin HM.B Dijalan Tepeko-g No. 3 Medan. Tenang 4 

Agen: FATEHUDIN & Co — 'Oko Poenjab Dj. i 
3 j Pasar No, 45 Djember. Toko FATEH 79 PAN 

: Toko ASIA BARU KEBUN SAJUR BALIKPAPAN 
Kemakmuran MAKASSAR 

boat ilangkan item2 Djarawat Koe. 
atau peremposan harga Rp 25. — 

'Djoega   
Toko FATEH Djalan 

      

| 
| CITY CONCERN CINEMAS 
(LUX 5.— Tea 9m Ini Malam D. M, B. (u. 13 tebun) 
| Lee Bowman - Elsy Knox - Gloria Jean - Lon Chaney 

»Theres A Girl In My Heart" 
2G ranid “ini Malam Premiere (u. Segala. umur) 

      

145.6.45-8.455. WALT DISNE'YS 
.. berbareng?:.. (Greatest! star end Sorg sLow! 
ROYAL 
5.15:7.15-9.15 »Melody Time” Ne 

|. Ini malam Premiere (u. 13 tab.) 
s Jackie Cooper — Gale Storm — Patricia Marison 
, WHERE ARE YOUR NB a d Gir Ds 

Aa ea Pi : 5 
(8 CHILDEREN ? 

Raxy 7.—9.— Ini Malam premiere lu seg umur) 
Lo Jen Ching — Lin Chiao 

»FANG SE YUUH TA LUI Tai" 
(Pui Sie Giok pukul Lui Tai) 
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Giena Miller deagan ,In the. mood'nja" 
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SER EP 
BARANG LUX, HARGA BIASA!!! 

GEVRAAGD: na LCBANG KANTIJING, unuk masip SINGE R" TE rp elang E Ik ht | BAMAMO MASIN DJARIT mete Nan en kracht, 
« Compleet dengani lampu (verchroomd)- " onverschillig van welke Landaard, die de leiding kan geven 

yan een Benteng-importeur in Se- 
nummer 3/2709 van dit blad met 

INI MALAM PREMIEBE (Seg. Umur) 
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Ricardo Montalban — Cyd Charisse — John Carroll 
    rasi 
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(Chai Hung Chu)" MALAM Film Tiongkok Paliag Baru TECHNICOLOK 
Cho Swan — Han' Fei — Kung Chio Shia “ 

  

  

Metropole 
Akim Tamiroff 

Ini & Besok malam 5.—7.—0.m— (17 tahun) 

Gladys George » The. Way Of all Flegh "“ Sebuah Paramount film'jang sangat mengha ruhkan 
  

er 

»SAMPAI BER- 

DJUMPA PULA" 
Eren mm 

Sedikit hari ! 
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Djaga!lan Besok Malam Premiere 7.— 9.— (17”tabun) 
le Suk Shio 
Shik Yan Tze “Scarlet Heroine' ag Sebuah film Tiongkok penuh dengan 

:78 Jai Malam Pengab : 

Silat hebet 

se7a— Om (13 tahun) hh Siang Hung” 

    

VALIANT PTUMI presenp 

Djaga Hari Gnetra Sa 
Maen-nja |! u SER 
sORIOn« | “SIIADOW 

» OF THE 
REX ” au EAGLE- 

  

Druk, VII No, 58WIIUA118 

  

  

  

  

   


