
    
    

        

   

    

  

  

      

| “Presiden (Datang, Di 1 
“5 Semarang 

B djungan Presiden ke 
Djawa-Tengah jg selalu di- 
turda2, sekarang telah didapat 

berdekatan dgn istana, bahwa 
kundjungan Presiden ke Djawa | 

miilai tg. 12 September j.a.d. 
a “Presiden dan 

  

     Pon 

rang dengan Convair, kemu- | 
dian kundjungan ke beberapa 
tempat di daerah Djawa Tengah 
rentjananja diserahkan kepa- 

Seterusnja Gari fihak Guper- | 
nuran Djawa Tengah didapat 
kepastian, bahwa kundjungan 
presiden dx Djawa Tengah 

lah sslama tg. 12 sampai 21 
September. Selain kota Smg. 
akan dikundjungi djuga kota2 
Pati, Pekalongan, Purwokerto, 

Wonosobo, Solo ian Jogja. Sere 
rusnja dari Djawa Tengah akan 
menudju ke Blitar, Mengenai 
rentjana kundjungan ini 
landjut, harap lihat 
2 hari ini 

AUSTRALIA SOKONG 
USUL AFRIKA SELATAN. 

  

Dr. Roland Willon, sek. | 
'djen. kementerian keua 
ngan Australia, mengu- 
mumkan bahwa Australia 
akan menjokong perminta 
an Afrika Selatan supaja 
harga emas dinaikkan. Wil 
lon mengeluarkan state- 
ment ini pada hari Sabtu 
waktu hendak terbang ke 
Mexico untuk mendjadi 

— wakil Australia dalam si- 
dang Dana Moneter Inter- 
nasional dan Bank Inter- 

nasional. 

TIDAK ADA PENGANGGU- 
RAN DI RUSIA, KATA 
MALIK | 

Jacoh Malik, ketua delegasi 
Rusia pada PBB jang akan di 

lama lagi, te- 

ia- | 

lebih 
halaman 

   

       

  

MN SNI MA ak PAN Maman sana hama an Me N MAN PULPEN Mantan — » wang. 

| 
Smg. Senen 1 Sept. 1952 
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NN gan APEL San Ha 

le 
  

   

    

      

    

ig sudah berusia Jandjut (79 tahun) 
telah berhasil membuat suatu peka 
1wa panas mendjadi tenaga listrik. 

i dgn memompakan keluar hawa uda 
Kemudian sebuah plaat jang lebarnja 4 
menjambut” hawa udara itu untuk me 

  Seorang sardjana Amerika 
jaitu dr. Lee DeForest | 

| 

15 cm dibikin panas buat   

Bukan Ter 

||la, Oleh karena itu, 

       
Pangkal: Kekatj Uu: 
Tetapi: Pada Hati Ma 
». sia, Masing2—Pidi 

iDan kemerdekaan kita 
berdiri diatas dasar? jg baik, 
ita berdasarkan Pena 

kita ha. 

   

Tn Tg 2 

bahjang Idul Adha kemaren pa 
(gi, jg mendapat kundjungan ri- 
buan orang. Amanat Pres. Su- 
karno jg diutjapkan di Suka- 
bumi sekali ini terutama dite- 
kankan agar orang kembali ke- 
pada kesutjian dan peri kema- 
nusiaan. Ternjata Presiden me- 
(ngatakan, bahwa tiap? kita ber 
  
'habat selalu mengutjapkan As- 
salamualaikum ww., jg berarti 
mengadjak damai. 

| Kenapa membakar      
    lemparkan electron. 
  

    i Brontak 
31 Tahanan Larikan Diri—Seorang 

20. Agen Polisi Luka2 
3 YA 31 ORANG tahanan dari beberapa blok dim rumah 

pendjara Bukitduri (Djakarta), pada hari Sabtu djam 
19.25 telah mengadakan pemberontakan dan melarikan diri, se 
telah terlebih dahulu berkasil membongkar pintu? sel dan me 
rampas sendjata2 api serta membikin tak berdaja pendjaga?2 
polisi didepan rumah pendjara ita, Dalam peristiwa ini, se- 
orang agen polisi mendapat luka? anteng. Menurut keterangan 
jg diperoleh ,,Antara”, para tahanan jg melarikan diri ida, 
terdiri dari tahanan? jg tersangkut dim kedjahatan2 krimi- 
nil dan soal? sendjata api, jg tadinja berasal dari tempat2 
tahanan di kantor besar polisi Djakarta, seksi I polisi Tg.- 
Priok, detasemen? Pesing dan Pasar Minggu.   
jauh diperoleh“ keterangat" 

Kabar  terachir jg didapat 
Minggu - malam  menjatakan 
bahwa 2 dari 31 tahanan jg me 

larikan diri itu, tertangkap | 
kembali dibilangan Pasar Ming 

gu. Tentang peristiwa tsb lebih | 

luka? enteng: setelah itu para 

tahanan keluar dari rumah 
pendjara dan melarikan diri. 
Dikabarkan, bahwa kira2 200 
meter dari rumah pendjara Bu 
kitduri, polisi beberapx djam" 
kemudian menemukan “sebuah 

wakil yers, bahwa ia tidaklah 
menaruh kesangsian akan ha 
ri kemudian. Salah satu hal jg 
Sadah, pasti ialah, bahwa saja 
akan mendapat djabatan lain. 
Piregeri saja tidak ada pe 

ngangguran, katanja. 

bahwa seteah para tahanan 
mereka kemudian setjara Se- 

reniak masuk dan mengambil 
berhasil keluar dari dalam sel, 
sendjata mauser-karabijn dari 
1 sendjata Owengun dan dua 
tempat sendjata didalam pos 
pendjagaan. 

sendjata mauser karabijn jg 
rupanja dJitingga kan oleh pa- 
rs tahanan. 

Sampaj saat ini, pengusutan 
dan pengedjaran terhadap pa- 

ra tahanan isb masih giat di 
iakukan. (Antara): 

at 
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PADANG PASIR AUSTRALIA 
SELATAN GUDANG 
URANIUM? 

Perdana menteri Australia 
Selatan, Thomas Playford, me- 
njataksm pada hari Djum'at, 
hahwa ada tanda2 jang menun- 

Dida am pos pendjagaan itu Te 
terdapat beberapa orang agen f : 

Kalau Sampai   Ihingga tak berdaja. Sementara | 

dan seorang komandan muda 

# 
Perang,Atoom 

Gjukkan kemungkinan terdapat jiin seorang agen polisi lainnja 
nj, uranium da'am djumlah be jg sedang bertugas didepan ru 

polisi je sedang istirahat, jg 

USA Saoggup Bikin 

  

sar didaerah padang pasir Aus 
tralia Selatan. Dikatakan, bhw 

menurut penjelidikan, didae- 
rah padang pasir itu terdapat 
benda2 jg mengandung daj 
radio. : 

jmah pendjara Bukitduri, dan 

oleh para tahanan ditodong 

Serangan Pembalasan 
Jg Dahsjat'- Tantangan 

Vandenberg 

EPALA staf angkatan 
udara Amerika, Njende- 

mentjoba menghalangi par, ta 
hanan melarikan diri, diserang 
dan dirampas sendjatanja ser 
ta dipukul hingga mendapat |     

  

Sovjet Ber-Siap? 
Menggaiang Pertahanan |Kuat 'Di 

Eropa 
ENURUT kalangan jang lajak dipertjaja hari Sapiu, 
Sovjet Uni telah menempatkan lebih 49.000 orang pasu- 

kan bersendjatakan lengkap di 
tria dibantu dengan sedjumlah besar pesawat? udara. tank? 
dan artileri. Kata kalangan tadi selain ita Sovjet telah menem 
patkan pula lebih 50.000 orang 
— sepandjang garis perhubungannja di Hongaria dan lebih 
2.500 opsir Sovjet sebagai penasehat pada tentara Chekoslowa- 
kia, 

Sovjet Uni mempunjai lebih 
1.000 tasik, 1.000 pesawat uda- 
ra, 300 meriam penembak tje- 
pat dan ratusan meriam2 lain- 
nja di Austria, dan Hongaria 
Gengan 200 pesawat Mig-15. dan 
200 pembom ringan ditempait- 
kan di 4 pangkalan udara di 
Austria, Menurut kalangan tadi 
tentara Cheko dan : Hongaria 
berdjumlah Ik. 250.000 orang 
masing2 dan walaupun tak dike 
tahui djumlah jg tertentu me- 
ngenai perlengkapannja, didu- 
ga kedua tentara itu mempunjai 
paling sedikit 800 tank dan 
1.000 pesawat udara. Dan sa- 
tuan2 penggempur Sovjet ig 
ada di Austria jalah divisi in- 
'fanteri pelopor ke-95, divisi 
tank ke-13 dan divisi anti-pesa 
wat udara ke-23, demikian ka- 
“Jangan tadi (Antara—UP), 

Tuduhan Sovjet. 
Srsmentara itu komisaris ting 

gi Sovjet di Austria, djenderal 
Syir Any. 
nuh negeri2 Barat setjara diam 

tclah membolehkan ber- 
lakunja umdang2 reasksioner di 
Austria, Dalam pertemuan 4 

(komisaris tinggi 4-Besar d! Aus 
bia Sviridov menuduh pemerin 

tas Austria pula tidak melaku 

kai: kewadjibannja untuk men 

demJiratisir  negaranja. 300 
Undang? reaksioner telah dibo 

Ishkan berlaku di Austria jg 

bertud juan untuk meremiliteri- 

far 

ral Hoyt Vandenberg, hari 
Djum'at menerangkan bahwa 
Rusia Jiwakila ini atau dalam 
waktu jang singkat tidak mung 
kin dapat menangkis serargan 
serangan pembalasan atom jg 

akan dilantjarkan oleh Ameri- 

ika apabila Rusia memulai pepe 
:rangan demikian. Dalam pidato 
|nja dihadapan persatuar ang- 
,gota2 angkatan udara di Det- 

rok! djenderal Vandenberg me 
njatakan, bahwa apabila Rusia 
mentjoba hendak mertabuhkan 
Amerika Serikat dengan suatu 
serangan atom maka ,,tindak- 
an tersebut tidak akan menje- 
lamatkan mereka daripada su 
atu hukuman jang maha he- 
bat”. (U.P.) 

Timur 

daerah pendudukannja di Aus- 

— Gjuga bersendjata lengkap 

sir AuSiria dan untuk menem- 
patkah ekonomi Austria diba- 
wah pengaruh Amerika. Sviri- 
dov menjarankan Supaja Aus- 

tria memberikan laporan :.me- 
ngenai soal2nja, agar n:geri2 
pendudukan dapat terus mela- 
kukan usahanja untuk mende- 
mokratisir Austria. ' Komifaris 
tinggi Amerika, Walter Dow- 
ling, dalam djawabannja kata- 
kan, bahwa jang dimassud de- 

MR. ZAINAL ABIDIN TIBA 
DI TOKIO 

Mr, Zainal Abidin, Konsul- 
Djenderal Indonesia jang baru 
di Djepang, telah tiba hari Dju   dan terus me 

legasi Sovjet tadi jalah, bahwa 
Austria tidak mendjadi negeri 
komunis. Sviridov harus imenge 
tahui, kata Dowling bahwa re 
gim jang demikian itu tak @a- 
pat .dipaksakan atas .suau 
negeri jang tjinta merdeka.” 
Pertemuan tsb kemudian dgn. 

suara bulat membuat dua pu- 
tusan, kedua2-nja menentang 

undang2 Austria mengenai per 
lakuan terhadap korban2 cari 
Naziisme. S 

'ma'at di Tokio, 
'mangku djabatannja sebagai 
kepala konsulat-djenderal Indo 
nesia jang pertama di Djepang. 

Konsul-Djepang baru ini ada 
lah bekas Kepala Bagian Pasi- 
fik pada Kementerian Luar Ne 
geri Indonesia jang mengundju 
ngi Djepang pada permulaan 
tahun ini sebagai seorang ang 
gauta missi Indonesia jg akan 
merundingkan soal pengganti- 
an kerugian perang dengan Pe 
merintah Djepang.   

hari Djum'at menu- ! 1 

IUMUMKAN di Taipeh pa- 
da hari Sabtu, bahwa keti- 

ka malam Rebo jl. di Taiwan telah 
diketemukan suatu  rentjana. organi- 
sasi Komunis jang luas. Lebih dari 

Menurut maklumat tadi, organisa- 
si tadi 'mempunjai hubungan lang- 
sung dengan Tiongkok darat. 
terangkan bahwa perkara jang ba 
ru sadja kedapatan ini adalah ,.dja- 
uh lebih penting” daripada komplo: 
'tan ig didapati ketika bulan Mei 
1950. Ketika tahun 1950, wakil 

menteri pertahanan Kuomintang di- 
djatuhi hukuman, karena didalam 

100 orang jg didakwa tersangkut da 
lam perkara tadi telah ditangkap, di 
antaranja 2 orang kepala markas per 
tahanan militer Taiwan, dan bebera 
pa anggota balai perguruan tinggi, 

) 

Di! 

1 membunuh dsb-nja? 
Kalau kita selalu mengutjap 

ks», Assalamualaikum ww. ke- 
napa ada orang jg suka meng 
gedor, membakar, membunuh 
dsb-nja. Mari, kita kembali ke 
pada kesutjian, kebenaran dan ' 
peri kemanusiaan. $ i 

Tiada manusia jg dapat ber | 
diri terus tanpa kesutjian dan ' 
kebenaran. Demikian kata Pre- 
siden selandjutnja. Demikian 
pu', halnja dengan negara ki ' 
ta, baik didaam maupun di. 
luar pagar berdiri diatas kebe | 
naran Gan kesutjian itu pula, 
Diluar pagar, artinja didalam 
ge'anggang internasional, kita 
melakukan politik bebas. : 

Dengan tegas kita katakan, 
bahwa kita mendjalankan pa 
tik bebas. Tidak untuk sesuatu | 
blok. Kita mendjalankan poli- 

agar peri-kemanusiaan dan da 
mai didjalankan. Nk 

Akibat perang. | 
Mengenai politik bebas Pre-- 

siden menundjukkan sedjar 

  
  

peperangan aritara dua blok, | 

siden — hakekainja dia menga 
lami kehantjuran djuga, Sama 
halnja dengan perang dunia jl. 
Dinjatakan, selandjutnja bahwa 
Nabi Muhammad saw. tidak 
memilih blok jg bertempur itu, 
melainkan berdiri pada kebena 
ran, kesutjian dan perj keme- 
nusiaan, sehingga achirnja ter 
dapat kenikmatan jg dirasa- 
kon oleh ymmat jg baru, jakni 
ummat Islam, jg didalam dada 
nja penuh Iman. 

Keadaan kita sekarang tidak 
berbeda, Pernah kita alami pe 
rang dunia ke-I dan ke-II, Dan 

djadi) dua blok jg sedang ber 
hadapan itu akan bertempur 

hingga mentjetuskan perang 

dunia ke-III. 
Dan djika “ terdjadi, demiki- 

an Presiden, Insja Allah kita 
akan tetan berdiri pads azas 

kebenaran, kesutjian dan peri 
kemanusiaan. 1 

Mari kita bersatu. 
Selandjutnja Presiden menja- 

takan, bahwa kedalam k'ta ha- 

rus lebih menanamkan keben - 
ran, kesutjian dan peri kema- 
nusiaan itu, Kita sesaulara, se- 

bangsa, seagama, marilah hi- 
dup dgn damai. Djangan mela- 
kukan pembunuhan, pembaka- 
ran dan sebagainja. 

Marilah kita buat! tanah air 

“pa Anggauta S.P.s. 
MEA 

PadaBren- 

Idul Adha Presiden "| 

pa INI SEBAGAI satu 

  

    

  

   

  

        

        

ilemu dgn teman, saudara, sa- | 

   

T 

  

mean 

. 3 

Alamat: 
Tilpon: 

Penjelenggara: Hetami (Dlm, perdjalanan keluar negeri) 
Purwodinatan Barat II — 20 Semarang. 
Redaksi 1228 Smg. Rumah 1798 Smg. 
AldIministrasi - Ekspedisi 2087 Semarang. 

Harga Lengg. (bajar dimuka) Rp. 10.— didalam kota. 
Rp. 11.— luar kota. (ditambah Rp. 0,30 untuk meterai). ' 

    

    
    
    

   

    

   

    

  

  

Bikin ,,Piring 
Terbang". 

  

— 

    

   

   ra 

Seorang ahli ilmu alam Amerika Noel W. Scott telah bikin be 
berapa perfjobaan di laboratoriumnja di Fort Belvoir, 
(Amerika) buat menundjukkan apa sebenarnja jang dinamakan. 
piring terbang”. Menurut perndapatnja »piring terbang” itu tidak 

Virginia 

lain dari suatu kesatuan tenaga listrik statis jang tertentu, 
apabila kemasukan hawa udara menjebabkan tekanan Tistr'k 
diadi kurang dan menerbitkan pemandangan sebagai spiring " ter- 
bang”. Dalam demonstrasi akan teorinja' itu, ia menggunakan se 
buah buis gelas jg di-isi tenaga listrik dan hawa udara seperti . 

jang 

itu 

Kongres Masjumi: 

  

sebagai tata tjara hidup (w. 
bangun 2g Gan 

pat perhatian besar dari 
dang dari pihak perwakilan 

Dalam pidatonja oleh “Moh. 
Naisir dikatakan, bahwa keka- 
tjauan2 membawa segala usa- 

ha kedjalan buntu. Oleh karena 
itu ia menolak segala usaha jg 
menudju kepada kekatjauan. 
Iapun menolak azas ,,the sur: 

vival of the fittest”, jaitu jg. 
imenghendak: hanja hidupnja 
golongan jang kuat sadja. Se- 
gaa orang harus dapat menge- 
tjap penghidupan jang mak- 
mur dan sedjahtera, sedang 
bagi orang tua2, anak ja'im 
dan piatu harus ada djaminan2 

      ig tertera pada gambar. 

Di-Bom Lagi 
Bomber2 PBB Lakuken Penjerangan 

Lagi Atas Kota Pyongyang 
pr ESAWAT2 PEMBOM PBB jang dinamakan »Super- 

i fortress” malam Minggu melakukan pemboran di ba- 
gian barat-daja Pyongyang, demikian diberitakan dlm komu- 
nike angk.-udara hari Minggu. Pesawat? pembom lainnja me- 
rjerang Chigyong, 5 mil di barat-daja Hamhung. Sebellum sera- 
ngar? udara ita dilakukan, penduduk sipil diperingatkan, bah- 
wa sasaran2 militer di kedua tempat itu hendak diserang. Se- 
landjutnja Giserang tempat penjimpanan kendaraan? militer di 
Sinmak, sedangkan di sepandjang pantai Korea Utara Ssera- 
ngan udara dilakukan terhadap dua tempat perbekalan. 

  

  

| Menurut radio Pyongyang da 

sosial jang tjukup. Perkosaan 
dan paksaan sesuatu golongan 

.atas golongan jang lain tidak 
dapat diterima, Indonesia jang 
penuh kekajaan alam ini tak 
pantas dibiarkan mendjadi me- 
dan perebutan diantara golo- 
ngan2 jang mengedjar kepen- 
tingan hidupnja sendiri2 dan 
menurut Natsir timbulnja per- 
tentangan didalam dunis dewa: 
sa jni diantara dua blok rak- 
sasa adalah disebabkan kare- 
na dunia sekarang berebut hi- 
dup, 

& : £ atsir Ketua 
ASJUMI MENUDJU kepada penglaksanaan 'adjarar 
Islam dalam penghidupan. Bana. 'kemasja 

tan dan didalam negara dan pada pendapat Masjumi ker 
ngan sesuatu golongan baru bermanfaat, 
bahagiaan jang merata bagi selaruh 

kan demokrasi hendak ditjapai oleh Masjumi ja 
lan2 jang legal Demikian diterangkan oleh Moh, Natsir jg, telah terpilih mendjadi Ketua Pimpinan Partai Masjumj aa 
resepsi penutupan Kongres Masjumi 
Umum Djakarta malam Minggu jang lalu. 

Kuasa Usaha Burma di Indonesia, 

  

    

  

        
   

    
       

  

   

   apabila membaw. 
masjarakat, Tjita2 Is 

af life) didalam negara jang | 
dengan 

    
    

    

  

   

      

  

Gedung Pertemuan 
Resepsi itu menda- | Menteri dan pemuka2 partai se asing tampak Duta Mesir dan 

di 

  

    

     

  

    
   

     

  

Resolusi 
Masjumi 
Lakukan” Penjelesaian 

Keamanan Atas Dasar 
Operasi Politik Jg Aktip 
H3 UKTAMAR ,Masjumi” 

ke-VI pada sidangnja 
tg. 30 Agustus 1952, dalam 
pembitjaraannja sekitar ke- 
amanan, memutuskan: Mende- 
sak kepada pemerintah, supaja: 

1. Penjelesaian keamanan 
djangan semata2 bersifat ope- 
rasi militer, tetapi atas dasar 
operasi-politik jang aktip, jang 
dilakukan atas kerdja-sama 
jang rapat oleh semua alat2 
negara dan rakjat. 

2. Djandji pemerintah akan 
melepaskan 707, tawanan SOB 
segera dipenuhi, 

' 3. Tawanan dan tahanan jg. 
sampai sekarang masih  dita- 
han, lekas diperiksa, dan. bila 
ternjata tidak bersalah supaja 
segera dibebaskan, : 

4. Alasan untuk menahan se-   
Da'am hubungan ini dikemu- 

kakannja, bahwa ia menolak   

tik bebas sembari berichtiar (# Minta Kurban 14.000. 

: di Korea telah mengada- 

Lereng ,,Pa- 
tah Hati" 
Serdadu Amerika 

EDJAK musim rontok 

12 penjerbu    

lam 'siarannja malam Minggu 

sebe-um pesawai2. PBB mene- 
ruskan  serangannja, rentjana 
Amerika untuk menghantjur- 

kan 78 kota Koreg dengan ala 
san menjerang sasaran? mili- 
ter, 'sebenarnja bermaksud 
menghantjurkan berpuluh2 ri- 
bu rakjat Korea dan rumah2 
tinggalnja. 

Pendapat Amerika. mengadjak “untuk bersama-sa- 

paham kebendaan, karen, jang 
demikian menimbulkan -bere- 
but-rebutan hidup. Karena itu- ' 
lah ia menghendakj sesuatu 
pertikaian diselesaikan se'jara 
damaj dengan perantaraan pi- 
hak ketiga jang menegahi. Se- 

lama Muktamar Masjumi jg. 

bary lalu garis2 politik luar | 
dan dalam negeri Masjumi te- | 
lah dipertegas. Dalam mengha- 
Gapi masa datang, Natsir minta 
perhatian akan tugas kita seka ! 
lian jg lebih berat jang minta : 
kesungguhan berdjuang dan ia 

| seorang, harus didasarkan kepa 
ds, bukti2 jang njata dan tidak 

melanggar kemerdekaan sese- 
orang. : 

5. Tjara pemeriksaan di- 
awasi benar2 dan alat2 negara 
jang memakai penganiajaan 

  

ma Mengatasi kesulitan? de- 
agama, bahwa pernah terdjadi 'a. 

jg 1 kalah dan jglain menang. dap bukit? ketjil 
Sekalipun menang — kata Pre Gjalan raja Mundun. Selama Lk 

beberapa serangan terha- 

sepandjang 

Serangan udara PBB setjara 
besar2an jg sedang di'akukan 
di Korea Utara, menurut kala 
ngan Amerika jg berkuasa di 
Tokio, antaranja . bermaksud 
untuk mentjegah pihak Utara 
mengambil keuntungan dari 

10 bulan pihak PBB menderita 

keragian lebih 14.000 orang te 
was dan luka2 dan lebih 130 
tank serta 65 pesawat udara 
kantjur adau rusak, dengan ti 
dak mendapat kemadjuan sedi- 
kitpun. 

Dijalan ra'a Mundun terletak 
diantara 2 bukit strategis di se 

Selah Timur Korea, Ounsan, j 
  matjetnja rundingan di Pan- 
munjom dengan djalan menju- 
Sun kekuatan melakukan offen 
sf dan supaja rarjat Korea 
Utara tidak melandjutkan per- 
tempuran disamping sekutu- 
nja kaum Komunis. Menurut 

: ja , IS i - 1 

tingginja 1.270 meter dan jang ' Mae 38 membom bagian barat 
raja Pyongyang ma'am Ming- 

mungkin (mudah2an tidak ter | 

disebut fihak PBB ,,lereng pa- 
tah-hati” jang tingginja 1.211 
meter. 

Mr. Sudjarwo 
Ke New York 
Akan Memangku Djaba- 
tan WK Ketua Delegasi 

Indonesia Di PBB 

R. SUDJARWO jang kini 
R ada di Djakarta hari Re- 

bo jang akan datang ini akan 
terbang kembali ke London utk. 
beberapa waktu kemudian me- 
neruskan  perdalanannja ke- 
terapat kedudukannja jang baru 
fi New York. Sebagai diketahui, 
Mr. Sudjarwo telah diangkat 
mendjadi wakil pemimpin dele-     kita ini satu tempat jg damai, 

ig makmur. Pokok pangkal da- 
ri kekatjauan, bukaa terletak 
pada brengun, stengun jg di 
tangan orang2 jg tidak bertang 
ging djawab, melainkan terle- 
lak dalam hatinja tiap? orang. 
Meski hanja ada 1 revolver, 

kalau hatinja akan mengatjau, 
maka satu revolver tu dapat 
menimbulkan kekat!jauan. De- 
mikian amanat Presiden jang di 
utjapkan lamanja 19 menit. 

. 17 Buah pesawat ,.Superfor- 
tress” A.S pada malam Sabtu 
telah membom setlasiun pem- 
-bangkit tenaga di Chosin, Ba- 
rat Laut Hamhimng, demikian 
pengumuman angk.-udara A.S. 

'Gi Timur Djauh hari Sabtu. 
Penjerangan tadi 

sung hampir 3 djam. 

    
kantornja diketemukan sebuah  zer- 
der. Mengenai kedjadian jg baru 
ini.pembesar2 polisi dan tentara ber- 
tutup mulut sama sekali dan tak 
hendak mengumumkan nama2 mere- 
ka ig ditangkap. 

1 Seterusnja menurut berita2 jg ter- 
achir jg diterima di Rangoon dari 

  

| Kengtung (Burma timur-laut), pa- 
sukan2 Tiongkok Kuomintang jg te: 

     aga K tt 

Batayasich Genoorschap 

gasi Indonesia di PBB dengan 
pangkat duta (minister counsel 
lor) urtuk menggantikan Mu- 
karto jang kini mendjabat Men- 
teri Luar Negeri. 

Selama lebih kurang sebulan 
di Indonesia Mr. Sudjarwo th 
mengadakan kundjungan2 anta ' 
ra lain ke Djawa Timur, Makas 

sar Bali dan Jogjakarta dan di 
tempa: tsb ia telah mengada- 
kan tjeramah2 tentang soal2 jg 
bersangkutan dengan politik lu 
ar negeri, Hari Djum'at malam 
jang Jalu ia mengadakan urai- 
an pula tentang hai tsb didepan 
para pegawai2 dari Kementeri 

belum diangkat dalam kedudu 
kannja jang baru Mr. Sudjar 
wo sebagai diketahui, adalah 

  
berlang- mendjabat counsellor pada ke- jera PBB. 

dutaan Indesesia di London, 

Organisasi Komunis' Terbongkar Di Taiwan ''' 
lah menjerbu kewilajah Burma, kini 
sedang melakukan  penusupan lagi 
kepropinsi Tiongkok Yunnan. Se- 
bagian dari pasukan2  Kuomintang 
masih tetap” ada diwilajah Burma, ! 
sedangkan mereka jang menjelundup 
ke RRT itu menempuh djalan mela- ' 

lai Mongnoong, 35 mil sebelah uta- 
ra Kengtung. Diwartakan serdadu 

   

    

ebudajaan Ing 

yan Kuasten en Wetanschapban 
  

    

gu adalah 11 pesawat B-29 dan 
jg mendjadi sasaran adalah 

150 rumah jg dipakai sebagai 
gudang2 perbekalan militer. Pe 
sawat? itu mendjatohkan bom2 

dari 100 pound. Pesawai2 Sa- 
bre-jet F-86 sekali lagi mem 
perlihatkan keunggulannja ter 
hadap MIG-15 demikian U.P. 

Korban serangan 
hari Kemis. 

Radio Pyongyang dalam s'a 
ran hari Minggu pagi menga 
takan tentang serangan udara 
PBB hari Kemis jl. di Pyong- 
yang, bahwa angkatan udara 
PBB tidak memberi kesempa- 

tan kenada penduduk untuk me 
njingkir. Dikatakan, bahwa le 
bih dari 200 orang telah tewas 
dan luka2, sebagian besar 
orang wanitg dan anak2. ' 

(Antara). 

wasa ini, dan Masjumi, menu- 
rut Natsir, bersedia memban- 
tu usaha2 mengatasi kesulitan? 
ekonomi sekarang ini. 

Wanita sebagai unsur 
pembangun. 

Pembitjara jang kedua pada 

resepi itu ialah Njonja Sunar- 

jo Mangunpuspito jang telah 
terpilih mendjadi Ketua Umum 

Muslimat, Oleh pembitjara di- 
terangkan, bahwa wanita akan 
dapat mendjadi unsur pemba- 

ngun didalam masjarakat. Tu- 
gas Muslimat dalam haj ini ia-   lah untuk mempertinggi penge 
tahuan kaum Wanit, dalam 
politik dan agama dan mem- 
bimbing merek, kearah kese- 

daran bernegara. Selain harus 
sadar akan hak-haknja dalam 
perkawinan, kaum wanita ha- 
rus menjiapkan dirj untuk be- 
kerdja dilapangan politik dan 
untuk duduk didalam dewan2 
perwakilan. Dalam membi'ja- 
rakan Peraturan. Pemerintah 
No. 19 tahun 1952 tentang 
pemberian pensiun kepada 
djianda pegawaj negeri oleh 
pembitjara dikemukakan, bah- 
wa bagi Mus'ihat soalnja bu- 
kan menolak peraturan itu 
melainkan memperkctjil ke- 

mungkinan peraturan itu akan 
digunakan dengan setjara ti- 

dak bertanggung djawah. 
Pembitjara mendesak kepada 

Pemerintah supaja melindungi 

  
  

p 

v @ Ia 

sAksi'Bersama , 
Amerika Selalu Akan Ikuti Tindakan PBB: 

EMERINTAH Am.-Serikat telah, memberitahukan Per- 

serikatan Bangsa2, bah wa Amerika siap sedia utk tu- 

i 

rut dlm setiap aksi keamanan bersama jg diputuskan oleh De- 
wan Keamanan atau sidang umum PBB. Keputusan ini di- 
umumkan Amerika, ketika delegasinja di PBB mengumumkan   

an Penerangan di Djakarta, Se | 

raskah djawaban Washington. atas pertanjaan jg diadjukan 
PBB kepada para anggotanja, tindakan apakah jg telah di- 
ambil ata disiapkan mereka, apabila diadakan aksi bersama 
terhadap suatu agresi. 

Delegasi Amerika selandjut- 
hja menerangkan, bahwa Ame- 
tika akan berusaha, segera sec- 

sudah permusuhan di Korea se- 
lesai, menjediakan satuan? Ame 
rika guna dipekerdjakan se- 

Dalam djawaban Amerika sa- 

landjutnia ditegaskan lagi tu- 
gas kewadjiban negara itu di 
Korea, dewasa ini dibawah heu- 

55 Ia 
7 9 

barat-laut Kengtung. telah ,pin- 
diam” 5.600 kyat (uang Burma) 
dari penduduk. Uang tadi dibajar 
kembali dengan madat seharga 100 
kyat' untuk tiap2 vis: Kemudian 
datang suatu pasukan  Kuomintang 
lainnja jang minta kepada lurah 
Mongma, supaja djual tjandu kepa- 
da pasukan tadi dengan harga 85 
kyat utk tiap 100 vis. 

waktu2 utk keperluan PBB. 
Pasukan2 Amerika di Eropah 

selandjutnja dapat pula diang- 
gap» sebagai sumbangan untuk 
pertahanan bersama. 

PIRING” TERBANG LAGI. 
beserapa orang penduduk 

kota @uebec, Kanada, ketika 
malam Kemis telah melihat 
spiring2 terbang” diatas kota 
tau. Menurut orang2 tadi, 
spiring” tadi tampaknja se- 
ai lajang? jang terputus ta- akan 
nja, Ka " amil mekah 

dan paksaan dalam pemeriksa- 
an, supaja dikoreksi dan dibe- 
ri hukuman jang setimpal. .. 

6. Kepad, keluarga tawanan 
supaj, diberikan djaminan so- 
sial jang selajaknja' untuk 

menghindarkan penderitaan 
mereka selama keluarganja be 
lum: dibebaskan. sa 
Putusan $tu.diambi mengi- 

ngat: bahwa - pehjelesaian ke-' 
amonan dalam negeri atas da- 
sar operasi militer hanja mem 
perhebat perang saudara, jang 
Na lumpuhnja  po- 
tensi nasional dalam segala la- 
pangan. (Antara). | 

  

hak2 perkawinan dan supaja 
undang2 No. 22 tahun 1946 me 
ngenai soal“ itu berlaku dise- 
luruh Indonesia. 

Sambutan P.M. Wilopo 
dan Arudji. 

Perdana ' Menterj - Wilopo 
atas nam, Pemerintah dalam 

penghargaan atas hasil2 kong- 
res. Banjak pokok2 pikiran da- 
lam putusan2 kongres, baik jg. 
mengenaj keamanan, maupun 
soal2 perkawinan dan perlin- 

djadi pendapat 
Perdana Menteri Wilopo ber- 
pendapat, baiklah kita 'mengu- 
tamakan soal2 persamaan dari- 
pada soal2 prinsipiil jg berse- 
lisih, sebab dengan demikian 
soal2 jang prinsipil pun aka 
dipermudah penjelesaiannja, 
YDjuga Arudji Kartawinata se- 
bagai Wakil Ketua II Parlemen 
mengutjapkan kata2 sambutan 
dan menjokong resolusi 'kong- 

soal keamanan, jaity supaja 
penjelesaian soal keamanan ti- 
dak semata-mata dilakukan 
atas dasar operasi militer, tex 
tapi djuga dengan operasi poli- 
tik jang aktif. 

Putusan2 Muktamar. 
Diantara putusan2 kongres 

resepsi itu oleh penulis Mukta- 
mar, Soadi, ialah bahwa beleid 
politik Dewan Pimpinan telah 
diterima baik. Djuga Mukta- 
mar telah menjetudjui politik 
luar negeri jang bebas dan ak- 
tif seperti jang  didjalankan 
oleh Dewan Pimpinan jang 
lama, Selain itu telah diterima 
baik rentjana program peiju- 
angan partai jang telah dima- 
djukan oleh Mr. Jusuf Wibi- 
sono dan »beginselverklaring” 
partai jang telah dikemukakan 
oleh Moh. Natsir, Perumusan 
kedua-duanja diserahkan ke- 
pada Pimpinan Partai. 

Selandjutnja dapat dikabar- 

rama Partai, Dr. 
rjosandjojo sebagai 

Ketua I dan Mr, 5 

Sukiman 
Wakil-   ngodimedjo sebagai Wakil-Ke- 

tua II. Sebagai Ketua Umum 
Muslimat terpilih Njonja Su- 
narjo Mangunpuspito, sedang 
Njonja — Abuhanifah sebagai 
Wakil Ketua I Anggauta? 
Oa Dinan, Para dan 

(Antara), Ka 

kata2 sambutamnja menjatakan ' 

dungan kepada djanda dan 
jatim-piatu, jang djuga men- 

Pemerintah.   
res Masjum, jang mengenai" 

kan, bahwa Moh, Natsir telah 2 
' terpilih mendjadi Ketua Pia #5 
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Masjumi jang dibatjakan pada “ 

Muslimat AN



    

  

    

  

   
    
   

     bikinan | bahkan: 

asing. Oleh karena itu meng 
a Indonesia jang bukan meru 

egara komunis tidak 

" (mengeluarkan pengumuman res 
ng percbahan politiknja 
itu pula ia tidak mau 
hukan mengenai ran 
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: Papa 
Modal Asing 

Pe Pernjataan P. M. Wilopo kepada ,,United 
|. Press”, bahwa pemerintah kita akan. membuka kemungkinan 

utk pengusahaan modal asing didalam membangun industriali- 

“sasi di negara kita ini, adalah menarik hati, karena soal ini 

'Gjustru ditampilkan sekarang, sedikit waktu sesudah ada be- 

rita jg mengatakan pemerintah.masih akan mengambil lagi be- 

berapa tindakan didalam usahanja- memperbaiki keadaan eko 

. homi dan keuangan seumumnja, : 5:8 

- Pada masa ini, diwaktu kita masih mengalami 

kekurangan produksi beras sehingga harus. mengimport be- 

ras dari luar negeri: diwaktu kita harus menghadapi masa- 

— Ilah bertambahnja djumilah penduduk: diwaktu angka2 peng- 
— angguran makin lama makin meningkat, dan diwaktunja pula 

-. harga2 daripada hasil? agraria kita utk.export terus mengalami 

| kemunduran, maka kitapun berpendapat, bahwa kini sudah 

|. tiba waktunja pemerintah mengambil tindakan-tindakan 

| jang towds mengenai “soal modal asing itu Ggn melihat 
| kepada kenjataan2 di sekeliling kita. 

  

  

ag IL IE —— 

—— — — — Kertjataan2 itu menundjukkan, bahwa biar- 

pun bagaimana besar djuga hasrat nasional kita. untuk- mem- 

— bangun sendiri dgn mempergunakan. tenaga. sendiri di lapa- 

ngan industrialisasi, namun sesungguhnja kita kekurangan 

| modal buat beli mesin2 jg diperlukan, dan kekurangan ahli2 

“utk beri pimpinan2, baik dim hal bedrijfsorganisasi maupun 

5-3 — — — DidalamN segala kekurangan itu, maka (gn 
melihat djuga tjontoh2 dan pengalaman2 jg bisa didapat dari 

| Megara2 lainnja jg.pernah mengindjak phase serupa jg kita 

- alami sekarang, maka tidak dapat tidak patut kita menengok 

' Keluar negeri utk tjari dan dapatkan bantuan2 didalam melak 
- sanakan tjita2 kita itu. Kita harus lemparkan segala senti- 

— men didalam hal ini, semata-mata harus berpikir setjara zake- ' 

“ Njk, dan harus pula pandai mempergunakan kesempatan2 jg. 

. dapat menguntungkan kita, dan jg timbul dari faktor2 perge- 

s@eran kekuatan2 ekonomi, sebagai jg kini sedang terdjadi di 
daerah2 Pasifik. 5 

“Kabar Kota Aa 

Bung Karno Ke Smg. 
ikan Adakan Kundjungan Djuga Ke Solo 

'ati-Wonosobo-Pekalongen-Tegal Dan :: 
Parwokerto bata 

 ENGENAI ATJARA kundjungan Pres. Surarno di Dja- 
| wa Tengah, dibawah ini Kita muat atjam kundjungan 

jang sudah ditetapkan oleh sebuah panitia penjambu- 
5 dibentuk oleh fihak Gupernuran Djawa Tengah. Atja- 
b adalah sebagaiberikut: : Sekatiberrsngienikenana etiltasa 

rangkat ke Tegal meliwati Pe 
malang, djam 16 tiba di Tegal, 
djam .16.30 sampai 18 rapat 
raksasa di alun2 Tegal. (Ber- 
malam di Tegal). 

Selasa 16 Sept.: 
berangkat ke- Tjatjaban, djam 

9.30 sampai 10 Perietakan batu 
pertama waduk 'Tjatjaban, 

djam 13. berangkat ke Purwo- 

kerto, djam 16- tiba. dirumah 

residen Purwokerto, djam 16.30 
sampai 1& rapat. raksasa di 

Aloon2- Purwokerto, dj: 20:30: 

3 
va 

  

     

12 Sept.:. Djam 7 
dgn Corvair . dari 
ke Semarang, djam 

apangan Kalihanteng, 
leh para pembesar 

lalu menudju 
   

rapa 
ai rapat menudju 

edeh, djam 21 sam- 
resepsi di Kabupaten. 

CI “di Watugedeh). 

u 13 Sept.: Djam 8 berang 
k terus ke. Kadi- 

     

   

  

   
   

   

   

  

   

    

   

   
   

     

    

    

   
     

    

   

1 9 sampai 9.30 Ber: . : 2 
: ane, (Sampai 22 resepsi (Bermalam 

Aas Ba! di Purwokerto). . 
n, Bugzl, Man Rebo 17 Sept.: djam 8 be- 

rangkat ke. Bandjarnegara: me- 
((liwati Banjumas, djam 10 tiba 

pa| di Bandjarnegara, djam 10.30 
berangkat ke Wonosobo, djam 

M 1130: tiba di Hotel Mtrdeka 
wo”) Wonosobo, djam 16.30 sampai 

“2 )18 rapat raksasa di Aloon2 Wo 
$ | nosobo, (Bermalam dj Wono- 

ai kaoboj va et . 

Gi Pati). | Kemis 18 Sept: djam 8.30 
Sept. Djam “be sampai 11 programma merdeka 

aa Ke (ke Temanggung) djam 13.30 
A , hekearg an Perangkat ke Magelang, djam 

bunga di Pasarean Ri A. Kar ana Mi Mimah Momandas M4 
tini, djam 10 berangkat ke Pur Senat eratasasa “di atun2 Mago, 

Patah NN an lang, djam 20.30 sampai 22.30 
/ kelresepsi (Bermalam di 

am 17.80 tiba di| lang). : 
Maap ermalami' di Se-| Djamaat 19 Sept.: djaim 8.30 

Bonai is Septi: “Dikin be | perondkat je Pelabisa meliarati 
ngkat ke Pekalongan meliwa| 4 Pa Da dan Djelok, djam 
"Kendal, diam 41 tiba dirm)| Ml tiba dy Djelok, djam 11 sam 

y Pekalongan, djam| Pai 11.30 memeriksa pusat te- 
(2 famah tamah dg,| naga listrik di Djelok, djam 
mpin, djam 14 be-!11:30 berangkat ke Salatiga 

    
    

   

    

  

      rang, dj 
gedeh (Ber 
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Aa, 

    

pintu 
hari bali perusahaan? asing akan 
di Ina hesta” demikian p Pig te 

3 KN ini Ka t 1 

RT telah membuka. 
ja untuk penanaman mo- 

  

djam 8.30 | 
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dua bulan jang akan daang ini, 

Tak niat minta bantuan 
Atas pertanjaan United Press 

apakah politik pemerintah dike 
mudian hari itu akan mengan- 

| dung ,,politik pintu terbuka”, ig 
akan menerima pula bantuan da 
ri Rusia perdana menteri Wilo 
pa merdjawab: »Dewasa ini ki 
ta tidak berniat untuk minta 
bantuan ekonomi dari Rusia”, 
Ditambahkan, bahwa kenjataan, 
Birma belum lama berselang te 
lah minta bantuan sematjam itu 
dari Rusia. tidak akan mempe- 
ngaruhi politik Indonesia. ,,Pero 
bahan dalam politik ekonomi ki 

(ta akan dilakukan guna kepenti 
ngan kemadjuan nasiotnal nega 
ra kita” demikian perdana men 
teri Wilopo, 

, Tentu sadja kita akan mene- 
tapkan sjarat2 tertentu guna pe | 
nanaman modal asing itu, akan 
tetapi sjarat2 ini tidak akan ber 
sifat sedemikian rupa sehingga 
perusahaan2 asing oleh karena 
nja akan mengundurkan diri. 
Kondisi2 mengenai penanaman 

kan dalam pengumuman resmi, 
ditundjukan untuk memberi ke- 
sempatan kepada Indonesia. gu- 
na melandjutkam, politik luar ne 
gerinja jang bebas dengan tidak 
mengikat diri kepada salah sua 
tu negara lainnja, demikian per 
dana menteri Wilopo. Atas per 
tanjaan, apakah Indonesia tetap 
akan mendesak supaja Dje- 
pang membajar ganti kerugian 
kepada Indonesia, perdana men 
teri Wilopo mendjawab bahwa 
merurut pendapatnja tuntutan, 
ini tetap akan diadjukan. 

Sebagian besar dari para pe 
mimpin partai2 jang mempunjai 
perwakilannja diparlemen meng 
hendskinja, karena demikian 
“menurut pendapat saja tuntutan 
tsb tetap akan diadjukan”. de- 
mikian nerdana menteri Wilopo 
jang selandjutnja  menambah- 
kan bahwa Indonesia tidak per 
Iu terburu-buru meratifikasi per 
Gjandjian perdamaian dengan 
Djepang. karena Indcnesia ma 
sih mempunjai waktu jang tjn 
:kup banjaknja untuk mempela 
djari soal tsb semasak-masak- 
nja. Soal2 terperting jang dewa 
'S2 ini masih harus diselesaikan 
cleh Indonesia. ialah kesulitan2 
jang didjumpai dalam lapangan 
@konomi negara dan keamanan 
cedalam negeri. ,,Sebelum peme 
rintah Indonesia mempeladjari 
masalah2 luar negeri., seperti 
perdjandjian perdamaian dgn 
Djepang terlebih dulu pemerin 
tah harus menjelesaikan kesuli 

| tan2nja. umpamanja defisit da 
jam neratja perdagamgan ter- 
'achir ini dan mengembalikan ke 
'amanan serta ketertiban dida- 
lam negeri” demikian perdana 
menteri Wilopo jang achirnja 
menerangkan, banwa sersmbxi- 

16 tiba di Lodjigandrung Solo, 
djam 16.30 sampai 18 rapat 
raksasa di Stadion Sriwedari, 
djam 20.36 sampai 22.30 resep 
si di Mangkunegaran (Berma- 

lam dj Solo). 5 

Minggu 21 Sept.: Djam 8.30 
berangkat ke Ngawi meliwati 
Sragen, djam 16.30 tiba di 
Ngawi, djam 1l sampai 12 ra- 
mah. tamah dgn para pemim- 
pin, djam 14.30 berangkat ke 
Madiun, jam 16 tiba di Ma- 
diun, tjam 16,30 sampai 18 ra 
pat raksasa di alun2 Madiun, 
djam 20.30 sampai 22.30 resep 
si di Madiun (Bermalam di Ma 
diun). 

. Senen 22.Sept.: Djam 8 be- 
rangkat ke. Ponerogos djam 9 
tiba di Ponerogo, djam 11 be- 

rangkat ke Trenggalek, djam 

13: tiba di Trenggalek, djam 15 
berangkat ke Blitar meliwati 

Tulungagung, djam 17 tiba di 

Blitar. (Bermalam. di Blitar). 

SELASA 23 SEPT. BEBISTII- 

RAHAT DI BLITAR. 

Rebo 24 Sept.: djam 1.30 be- 

rangkat ke Kediri, djam 9 sam- 

pai 10.30 rapat raksasa di Ke- 

diri, djam 11 berangkat ke 

Djombang imeliwati Kertosono, 

setslah makan siang di Djom- 

bang djam 14 berangkat ke Tu- 

ban, djam 16.30 sampai 18 .ra- 

pat raksasa di Tuban, (berma- 

lam di Tuban). 
Kemis 25 Sept.: djam 8 be- 

rangkat ke Gresik meliwati Ba 

ke makam Sunan Giri, djam 14 
berangkat ke lapangan Moro- 
krembangan, djam 15 take off 
dari Morokrembangan, djam 17 
tiba kembali di lapangan Ke- 
'majoran, TN 

Perdjalanan penindjauan la-     manja 14 hari, rapat raksasa 

ttah Akan Tindjau,Kembali Po-| 
a Terhadap Penanaman Moda! 

li Indonesia | « ian perdana menta 
rpiunja dengan koresponden United Press | 

Siapkan oleh pemerintah. Ia ha | 
nja memberitahukan, bahwa pe If Pn 

modal ini jang akan diperintji- | 

jang menurut rentjana K 
djadi pekampungan baru, 

@ Experin       

  

Ngak 

dl.” jang membutuhkan 
utk, pelaksanaannja, 

| Kabinet 
Belanda: 
Drees Berhasii 
Membentuknja 

ea Pi Ane- 
ta di Den Haag: mem- 

peroleh keterangan dari kalang 
an jang lajak mengetahui bah 
wa pembentukan kabinet baru 
Belanda dapat Giharapkan pa 
da hari Senin ini atau mungkin 
lebih dulu, Susunan kabinet ba 

  

FU ibu mungkin jalah: perdana | 

Kieft: pertanian: Mansholt: so 

man: Donkers (hanja untuk 
partai van de Arbeid): Wakil 
perdana menteri Gan. kemente- 
rian- barg untuk kesedjahtera- 
an masjarakai: Beel. : 

Menteri tidak berporteolip 
pada kementerian luar merang" 
mr. JM AH Luns,: dalam nege' 
Ti: seorang anggaut3 KVP na: 
manja “belum diketahui: pu- 
bliekrechterlijke bedrijfsergani 
Salie”: A.C, de Bruyn: pemba 
ngunan: ir, HBJ Witte (wali 
kota dari Bergen op Zoom): 
pengadjaran: seorang anggau- 
ta: K.v.P, namanja belum dike 
tahuisakon tetapi mungkin mr. 
JML Th. Cals: Perekonomian: 
prof dr. J. Zijistras laly lintas 
dan perairan: J. Algera, Per- 
fohanan: Staf, daerah sebe- 
rang lautan: prof mr, WJA 
Kernhamp dan kementerian 
Juar negeri: mr. JW Beyen (ti 

dak berpartai), 

    

  
  

bat dan Lamongam, berziarah: 
Idi makam. Suman Bonang: dam 

gap sebagai antjaraan samonja 
jang rjata bagi kexansp wa 

ten Darul Islam -aleinja mang- Jam neseri. 

di Kampung Bunder Pasar Baru Bantaria 
ota Pradja Djakarta 

| djadi pekampunga ternjata kini sudah hampir penuh di-.” 
“isi oleh bangun2an gubug2 baru oleh penghuni2nja jang lama. 

keterangan kepala Inspeksi Sosial resorf Djawa Barat dan Su 
itu adalah utk. matera Selatan, Fanani wang jang dikeluarka 

usaha? experimen mendekati cr Haa Kb 

Drees: Keuangan: J. van der) 

sial: JG. Suurhdff:. kehaki- 

Irah jang “dikira ada orang2 
Kubu. ibu harus. ditempuh 
dengan berdjalan “kaki. .Expe- 

PA US AA SERAT AA ARE 
- 1 3 Maan 

Y 
1 
! 1 

2 ) 
| 

  

  hendak dibangun 

sasi Orang ' Kubu 
Biaja Utkltu Disediakan 70.000 Rupiah 

-ALAM USAHA memperbaiki 
a, Kementerian Sosial sekarang 

-rentjana Sivilisa si” 
sidenar Palembang dan Djambi. Utk ke Pa baga 5 
siak ilh. mengeluarkan antorisa si peepertuan Itu Menteri So- 

penghidupan masjarakat 
konkrit dam pimpinan ahli 

: sudah, men 
Orang? Kubu didaerah kere- 

sebesar Rp. 70.000-— Mr. 

. Ditera 
Ibahwa di 

rkelom- 
pok2 orang Kubu. Mereka, itu 
djumlahnja ditaksir 300 orang. 
Ada sebagian ketjil jg sudah 
ikut hidup dan bergaul di dim 
masjarakat biasa, bahkan ha- 
ru2 ini di Lubuklingga,, sudah 
(ada 10 orang Kubu dewasa jg 
telah disunat dan ditempatkan 
didalam asramg "Budi Mulja”. 
Tapi sebagian lagi, mungkin 
djumlahnja agak besar djuga, 
'hidupnja masih belum teratur 
dan berpindah2 berkelompok2 
Gan tersebar serta makan apa 
jg mereka djumpai sadja: 

Taraf. pertama. 
Merurut rentjana dalam ta- 

raf vertaraa akan diasramakan 
'ki:50- orang Kubu. Untuk men- 
lapatkan mereka pihak berwa- 
rejib akan mengirimkan sebuah 
expedisi.kedalam hutan2 jang 
Cjauh lebih dari 150m. dari 
Lubuklinggau, Djalan kedae- 

    

disi itu akan iembawa pakai- 
an dan segala jang dibutuh- 
kan oleh orans2 Kubu terse- 
but. Sesudah bisa . diasrama- 
kan, bakat dan tabiat orang2 
(Kabu itu akan diselidiki, “su- 
Ipaja dengan demikian didapat 
jajalan- untuk memasukkan me- 
|reka kedalam masjarakat bia- 
isa: Drentjanakan Gjuga.  su- 
'Ipaja mereka memilih pesirah- 
tinja sendiri jang akan mendja- 
:di perantara (Antara). 

-r 

IPRES. SOEKARNO 
SUKABUMI: 

Presiden Soekarno th. ini 
| merajakan hari raja Idul Adha 
| bersama-sama dengan rakjat 
|Sukabumi, untak memenuhi 
undangan rakjat - jang kerap- 
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  kali-diadjukan supaja beliau 

- Pabrik 
Dibangun Kembali D) Solo 

: 

brik tsb telah diterima kredit 
4, nal sebesar Rp. 190.009,—, Menurut Ir 

dibuka dal 
diprodusir dalam na 
sg minjak rambut, 

Kesehatan Inspeksi 
kesediaannja utk, 

1,6 Djuta 
Hasil Perd 

      

gan Ta 
Ma Selama 6 Bu: en Sivili. 

Jan Dgn Amerika 
ENGHASILAN Judone- 

.. sia dari perdaganganuja 
“lengan Amerika Serikat -seja- 
ma enam bulan pertama dajam 
tahun 1952 adalah 91.600.009 
Gollar, menurut statistik Kemen 

Serikat hari Djum'ar, Selandj 
nja kementerian itu an 
kan, bahwa Indonesia “didalam 
bulan Djuni “metigimporh ' Ham 
rang2, dari Amerika Serikat se- 
harga 9.3901900 dollar, dan 
mengexport timah, karet, dam 
barang? lain ke Amerika Seri- 
kat seharga 29.100.000 dollar. 

Neratja dagang: jang meng: 

unturgkan Indonesia. sebanjak 
19.800.000 dollar selama Djuni 
itu adalah lebih besar dari'jg 

diterima rsta2 setiap bulan se 
lama Jjima bulan pertama dari 
1952. Departemen itu mengu- 

mumkan lagi bahwa volume ba 
yang? jang dibeli Amerik, Seri 

Djuni pada umumnja, bertam- 

dan daerah Lautan Teduh. Ex- 
port Amerika Serikat berku 
rang, Export Indonesia ke Ame 

rika Serikat dalam bulan Djuni 
ialah karet seharga 21.677.289 

dollar timah: 4.665:948 dollar, 
minjak tanah 579943 dollar, 
dan selebihnja adalah rami, 
ieh, mritja dan tembakau. Daf 

tar barang2 jang diimport dari 

Amerika Serikat akan disiar- 

kan minggu depan. Demikian 

ton. Antara). 

“    TEKI 
Pabrik radio nasional 

“di Surabaja. 

Pl-Aneta memperoleh kabar 
bahwa serombongan pedagang 
Indonesia mengandung miat utk. 
mendirikan. buah pabrik 
wat2 radio jang seluruh modal- 
nja berada dalam tangan Indo- 

nesia. Inisiatif dari maksud Wii 

pesa- 

diambil oleh. firma Masdid As- 
nun di Syurakaja. Menurut ren- 

pabrik tersebut akan: 

pesawat rgio. sebulan, sedang- 
kan semua alat2nja. jang diper 

lukan akan dibuat sendiri . di 
Indonesia. Direritjanakan selan 
djutnja supaja pendirian pabrik 
tersebut akan dapat dilaksana- 
kan dalam tahun depan. 

  

kembali, djam 14 berangkat ke dilakukan 11 kalis rapat pemih 
Solo meliwati Bojolali, djim pin 3 kali, resepsi 5 Kan. dan 

mengundjungi bangunan dan 
berziarah 8 kali. S0 

Ma SAKIT..." 
Didapat. kabar, bahwa pada 

hari malam Sabtu jl. Wilikota 
Semarang Sdr. Hadisubeno tlh 
mengalami operasi dirumah sa 
kit Elisabeth, karena menderi- 
tx sakit. blindendarm - (usus 
buntu). Menurut nasehat dok 
ter, selama 4 hari beliau tak di 
perk 'kepankan menerima tamu. 

MEMPERERAT TALI 
PERSAUDARAAN, 
1. Pertemuan “para anggauta 
“Hwa Joe, senioren dan junio- 
ren, untuk mempererat jali 

persaudaraan, telah berlang- 
sung hari Minggu kemaren dgn 
mendapat perhatian memuas- 
kan,. diramaikan dengan ma- 
tjam2 lagu dari Hwa Joe band 
serias njanjian biduan. Selain 
itu diadakan djuga permainan 
tjatur, pingpong, dll. 9 
| Dikandung, niatan untuk me 
ngadakan . pertemuan  ramah- 
tamah dan ramah-tamah sema 
tjam itu setiap bulan Sekali pa 
da hari Minggu pagi. 

PPOD PROTES SOAL TARIET 

haar, Otobis Djawa Tergah tih 

pada Kota Pradja Smg. ten- 
tang kenaikan tarief stand- 
p'aats otobis di Pasar Djohar, 
jg mereka anggap kenaikan 

Selandjutnja diminta ' supaja 
tarief itu ditindjau kembali. 
Permintaan PPOD tsb oleh 
DPD tidak dapat diterima, 
hingga, tarief/sewa pemberhen 
tian bis di Pasar Djohar tetap 
menurut keputusan sidang 
DPR jg lalu,   

MBERKENTIAN BIS. 
Baru? ini oleh Persatuan Peru ' 

madjukan surat keberatan ke- | 

itu sana sekali. tidak sesuai. 

mengundjengi Sukabumi. 

PERAJAAN IDUL ADHA 
DI SEMARANG. 

Perajaan idul Adha, kali ini 

lah dirajakan lebih besar dari 
tahun2 jg sudah, Mesdjid2 be 
sar, antaranja . Mesdjid' di 
aloon2, mesdjid Pekodjan dan 
Mesdjid Kp. Melaju mendapat 
kundjungan besar. Djuga Sem 
bahjang dilapangan Stadion se 
belah Selatan kemaren pagi 
mendapat perhatian memuas 
kan djuga. Perlu ditjatat bhw 
sumbangan kambing, dan lembu 
dari para dermawan, djuga ti 
dak ketinggalan. dari anggau- 
ta2 Angkatan Perang kita, ba- 
njak sekali diterima oleh Pani 

tya Idul Korban, antaranja 
Mesdjid Besar Aloon2 dapat 
9 kambing dan 1 sapi (sapi ini 
sumbangan Gupernur Budio- 
no) mesdjid Pekodjan enam 
kambing dan satu sapi, 
Tluguredjo . enam (kembing, 
Tjabean 4 kambing, sedangkan 
ditempat2 lainnj, masih banjak 
djuga dilakukan pemotongan 

“chewan ig selandjutnja daging 
i nja dibagi2kan kepada fakir 
| miskin. Dar: kalangan Angka- 
| tan Perang telah disumbang- 
Ikan sedjumlah besar ternak, 
Ljg selandjutnja disampaikan 
kepada Panityo Korban untak 

diteruskan 'kepad, jg berhak. 
Sumbangan tsb sampai seka- 
rang - masih juga diterima 

oleh panitya Korban, hingga 
belum diketahui berapa banjak 
nja binctang2 jg dipotong utk 
diberikan,..kepada fakir miskin. 
dikota ini 

Dalam usaha memperbaiki 
mesijid, pengurus mesdjid Kp. 
Melaju telah mengadakan chot 
bah terdjiemah jang lain dari bi 
asanja. Pun berkenan, dengan 
hari Idul Adha kemaren: telah 
dipotong 13 ekor kambing: jang 
dagingnja dibagi?kan pada fa- 
kir miskin, , 

  

oleh ummat Islam, di Smg te-: 

—
 

: DIMAKAMKAN SEBAGAI 
PAHLAWAN 

Hari Saptu siang, di Taman 
Pahlawan Siranda telah di la- 
kukan pemakaman 7 orang 
rakjat jg telah gugur dalam 
mengerdjakan opruimings- 

dienst ditempat penjimpanan 
mesiu di Kalibanteng, jg baru2 
ini telah mekdak. Y djenazah 
tsb diangkut oleh 4 buah truck 
dengan di-iringi pula oleh pem 
besar2 militer dan beberapa 
wakit dari Instansi Negeri. Da 
lam ere-appel jg ditanda tanga 
ni oleh Lis Sastrosoediro a.l. 
diterangkan, bahwa mereka 
itu selain dari pegawai dari 
tempat penjimpanan mesiu tsb 
djuga termasuk orang jg ber- 
djasa, jg patut dihargai dan 

dihormati pula. Ke-7 korban 
itu, adalah Sdr.2: Soekiman, 
Kasmani, Siamet, Iskandar Ka 
"rim. Bunjamin dan Sarimin, 
Achirnja dilakukan salvo kes 

hormatan oleh Regu Penghor- 

matam, 

KETEGANGAN. ANTARA 
DPD DAN BEBERAPA 
KEPALA BAGIAN, 

Dari pihak ..D.P.D: Kota Besar 
Semarang diperoleh kabar, bahwa 
pada waktu belakangan ini, ada ter 
dapat ketegangan antara: pihak D. 
P.D, dan beberapa kepala bagian   Kota Besar Smg, antaranja disebab 
kan karena jg belakangan ini . me- 
ngerdjakan pekerdjaannja dga tidak 
menerima instruksi lebih dahulu dari 
pihak D.P.D, jg bersangkutan. Ada 
djuga jg mengerdjakan sesuatu, dgn 
»passeren” D.P.D, hingga mengaki 
batkan kurang lantjarija roda» Pemi 
Kota Pradja: Untuk mengatasi soal 
ini maka pihak D.P.D. akan ambil 
tindakan2 seperlunja dan tindakan 
apa jg akan diambilnja belum. dapat 
diterangkan. Selain dari ini ada dfu 
ga beberapa soal ig sungguh menje 
dihkan, jaitu beberapa instruksi dari 
D.P.D. kabarnja tidak  didjalankan 
sebagaimana -mestinja, hingga   ini merugikan masjarakat kota, 

» 

Usaha Bokas :Padjo ang s 

LKH BEBERAPA oran& pemuda bekas pelijoang dari 
Surabaja, kini di Solo sedang diadakan Me utk, : 

membuka kembali pabrik gelas jg, telah lama ditutup, untuk | 
(didjadikan pabrik gelas dan keramik, Guna mengusahakan pa. 

alam bulan September depan ini, Barang? 
bri TG da Tora lain jalah botei 
genting, zalidopjes, servies makan, i 

Teh dsb, Rumah Sakit Umum pusat Semar Tn 

Djawa Tenfah kabarnja telah menjatak 
menerima, an Monjes bikinan pabrik 1g - 

“pat berdjalan, maka akan dibu 

kat dari negeri2 lain selama | 

ban banjak,, ketjuali dari nege 
ri2 dibagian barat Australia j. 

UP mengabarkan. dari Washing |. 

tjana 
mempunisi- kapasitek peng- 

hasilan sebanjak 100 buah" 

soal | 
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o Rekonstruksi Nasio- 
pabrik tsb. akan 

jang akan 
limun, tem- 

dan Djawatan 

| Segera setelah pabrik tsb da 

ka pula pabrik itu di Madiun, 
Menurut rentja 
Jali Dea di 
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Ika Mgakn.. 

SI GRUNDEL 
“...hajo,.. apa nanti djalan2 
SELURUH DJAWA TE- 
NGAH, dibikin betal dan di 
indahkan ja: kan mau ditin 
djau Bung Karno...     
    

djadikan pul, tempat pendidik 
an bagi para bekas pedjoang 
chususnja dan pemuda Indone 
sia pada umumnja, untuk dibe 

barang2 dari gelas dan kera- 
mik, Mereka jang telah menda 

ditempatkan dipabrik gelas dan 

Ik 250: orang pemuda bekas pe 
djoang dari Surabaja, setjara 
'berangsur2 akan dididik dalam 
'pembikinan barang? dari gelas 
dan keramiy tsb. Perusahaan 
“sb berbentuk N.V. bernama N 

'V. Puter, Indonesia dgn Susan 

to sebaga: direktur dan Djoko 

legowo sebagai wakil direktur 

"Sebagai penasehat duduk Dr. 
'Tjokronegor, dan Sukelan wa- 
kelan wakil notaris Semarang. 

(Pimpinan perusahaan untuk se 
| mentar, dipegang oleh Susanto 

dgn Sutarman kepala STP. Ba- 
'gian keramik sebagai adviseur 
dan nantinja akan diserahkan 

'kepada Sukarno, seorang jang 
ngalaman dalam pabrik 

gelas dan keramik 

     

Sepakbola. 
Kesudahan? pertandingan se 

pakbola di Sing: Sabtu CHTCS 
T — Polisi IX 4—0, Garrizoen II 
— Poris la 2—3. Minggu Gar 

niscen Ih — Poris I 2—1, Porisj' 

Tb — Polisi: II 4—3, CHTCS 
Ila — SSS IL 3—2, WIK I — 
CETCS. Hb 1—5: 

Tennis. 

Kesudahan kompetisi Pelti 

Minggu: j: PT Kerdal II — 

DKA IT 14 CHTCS III — OK 

Tue PIL — TTG, 

Atjara Minggu jad: STC I — 
TOK L PTC IN — DBC II dan 

PEP Per — BPM. 

Regu2 Volleyball. So- 
vjet Djuara Dunia. 

Regu volleyball Jaki2 Sovjet 
tetah berhasil mempertahankan 
kedjuaraan dunia. sedang regu 
wanitanjapun tak mau keting- 
gaan dan untuk pertama kali 
merebut kedjuaraan dunia, Ge- 
mikian AFP mengabarkan ten- 
tang kedjuaraan dunia volley- 

bali jang dilangsungkan di Mos 
kow: Dalam perandingan2 fina 
le regu laki2 Sovjet mempero- 
leh kemenangan 3—09 dari regu 
Tjekoslowakia. Regu wanita So 
vjet mengalahkan regu Polandia 
3—. Kesudahan, pertandingan2 
lainnja sbb: Bagian Jaki2: Bul 
garia — Hongaria 3—1, Bagian 
wariita: Rumania — Hongaria 
3—1. Kedudukan masing2 regu 
mertiadi sbb: Bagian laki?: 
Sovjet, Tjekoslowakia,  Bulga- 
ria) Rumania, Hengaria. Peran 
tiis, India Lebanon dan Jsrasl. 
Bagian wanita: Sovjet. Polar- 
dias Tjekoslowakis, Bu'garia, 
Rumanis:. Hongaria, Pe:anijis 
dan India: 

siih r Ja "ye 2 
Persidja djuara. 

( Kes. Persidja Djakarta. telah! ke. 
luar sebagai: djuaca' ddri  pertan 
dingan sepakbola segitiga dari “Kom. 
petisi distrik PSSI rayon II Djawa 
Barat dengan menang 3—1 atas kes. 
Sukabumi pada hari Sabtu dan me- 
nano 1—0 ataskes.: Bogor hari Ming. 
gu kemaren, 

Kes, Sukabumi jg hari Djumahat 

  

ri didikan dalam pembikinan 

pat didikan itu nantinja akan ' 

   

  

NN elgajati 
KAJA DIEDJAKAS...... 

Barangkali sudah bukan Sir-pong 
'Sadja jang posing kepala merasakan 
bakal kundjungan presiden ke Dja- 
wa-Tengah. Mula2 dikabarkan “da 
dam bula Agustus: terus dibantah, 
katanja diundur dalam bulan Sep 
tember, 

Terus itu direksi ,, Ngesti Pando- 
wo' bikin kabar lagi, katanja bung 
Karno bakal nonton ,,Ngesti" pada 
tanggal 27 Agustus, sampai siang2 
Sir-pong sudah klabakan tjari.... 
kartu undangan. 

Berita tadi terus dibantah lagi 
oleh fihak Gupernuran, katanja ten 
tang “kundiungan presiden belum 
pasti tanggal dan waktunja: tapi se 
mentara itu persiapan2 penjambutan 

terus dilakukan. 
Siapa tidak posing kepala, 

nja belum pasti, tapi persiapan 
dah pasti. Hapa tumonnnnn???? 
Dengan kontan, terus ada 

kata- 

Su 

kabar 
lagi, katanja selama bung Hatta' ke 
Mekah, bung: Karno tidak bisa ting 
'galkan Djakarta: artinja selama 2 
bulan lagi,” tanggung: tidak — manti 
Bung. Karno bisa datang di Djawa 
Tengah. 

Tahu2 kemaren . radio Djakarta 
umumkan, bahwa menurut kalangan 
jang berdekatan dan sangat boleh 
dipertjaja 10074, bung Karno akan 
datang. di Semarang: tanggal 12 Sep 
tember nanti ! 

Nah siapa tidak bingung nih, da- 
tang, tidak datang, “belum “resmi, 
belum pasti, datang djuga, tidak be- 
tul dan 'achitnja' toh datang! 11 

Sirpong pikir2, ini kaja Sir-pong 
dulu waktu gandrung dar mau ka 
win sama deri aju Sir-pong. 

Kalau ditatja kawan2, kapan tang 
galnja,. selalu puter2, belum mau 
kawin, belum pasti, tidak djadi ka- 
win, toh djadi kawin »tapi' “masih 
lama, belum ada ketetapan dan lain 
sebagainja, pokoknja menolak tidak, 
mengaku segan. 

Setelah kawan2 sudah posing ke 
pala“mikirkan bakal perkawinan Sir 
pong itu djadi atau. tidak, malah 
kabarnja sementara sudah ada jang 
mau ,ngirik-iriki” den.aju Sir-pong, 

tahu2 zonder gludug zonder hudjan, 
Sir-pong kontan terus kawin!!!   Lhoooo, dipikir, kok ja seperti 

kundjungan Bung Karno sekarang. 
Kerabat Sir-pong jg nakal - sam- 

bung: Barangkali sadja memang 

Bung Karno gandrung sama Djawa 

Tengah: djadi kaja Sir-pong dulu 

waktu gandrung sama mbakju, malu 

malu kutjing!!! 
Gandrung sih “boleh 

asal djangan bertjerai dan 
Djawa Tengah!!! 

gandrung, 
ndjotak 

Sir-pong.     
SIARAN RRI SEMARANG. 

Senen 1 Sept.: djam 17.05 Gero- 

ngan sore merk. Eko Kapti. 18.00 

Suara remadja. 19.15 Tindjauan Juar 

'20.30 Rudjak ulek Semarangan. 21.15 

Tindjauan tanah air. 2139.Mana- 
suka OK. Chung Hua Jazz. 

Selasa 2 Septi.: djam 13.45 Siang 
riang hidantan Tossema, 1705 Ta. 
man Kepanduan Pandu Rakjat Indo- 
nesia' 18:00 Serba serbi Apk. Pe. 

rang. 18.15 Krontjong sendja O.K. 

Sihar Baru. 19.15 Dunia olah.raga. 
19:80 Dendang irama Lima Sekawan. 
20.15. Ichtisar pers. 2115 'Gambjong 
Gobjos karawitan studio. 

  

Bulu tangkis. 
Pertandingan persaudaraan bulu   menting 3—1 atas kes. Bogor djatuh 

| homer 2: dan kes: Bogor .mendjadi 
nomer 3. pn Bh 

tangkis hari Miroegu kemaren antara 
Hwa Yoe II lawan Kuo Yu Hui B 

| petachir 7—4 untuk Kuo Yu. 

|Aneka Djawa Tengah 
  

TJILATJAP 

Pertempuran didaerah 

T'jilatjap. 
Menjambung berita tentang 

pertempuran2 didaerah Tjila- 
tjap antara satuan2 tentara 
dan gerombolan pendjahat, se 
hingga kereta2-tjepat dari Ban 
.dung ke Surabaja dan dari Su 
rabaja ke Bandung 'pada hari 
Kemis terpaksa. kembali lagi 
ketempat  pemberangkatannja. 
masing2, lebih landjut di per- 
oleh kabar, bahwa 'gerombo- 
lan2 tadi menjerang dan me- 
rampok beberapa perkebunan 
didaerah tsb, diantaranja per- 
kebunan2 karet Kubang Kang 
kung, Tjiseruh, Tjipari dan Me 
luwung. Selain dari itu halte 
kereta-api Tjipari telah diram 
'pok dan dibakar pula oleh ge 
rombolan bersendjata tadi, Se 
rangan2 tadi hanja dilakukan 
pada pagi hari. Berapg besar- 
nja kerugian jg ditimbulkan 
oleh serangan2 itu belum dike 
tahui. 
SALATIGA.   Berita Djaw. 

Kesehatan. 

Gi Salatiga mempunjai Balai 
Kesehatan Ibu dan Anak di Sa- 
latiga, Getas, Bringin Suruh 
dan Ungaran dibawah pimpinan 
dr. Sugijarto, dan di Ambarawa 
dibawah pimpinan dr. Djajts. 
Dengan datangnya cr. W. 2. 

van Dorp dari DDjakarta “ang 
disamping dr. Sugijarto uiker- 
Ijakan pada Djawatan Keseha- 
'tan Kabupaten, kini Kabupat:n 
Semarang mempunjai dua craag 
dokter, jg berarti suatu kem. 
jijuan jg bermanfaat basi rak- 
jat di daerah tsb, 

  

  'PURWOREDJO. F 

Pertundjukan hewan 

sapi. 

Hari Sabtu tg. 6 Sept. j.a.d. 
di Purworedjo akan diadakan 
pertundjukan hewan sapi jang 
terbaik dim daerah pemusatan 
ternak sapi di onderan Grabag 
dan Mirit. Pertundjukan itu 
akan diadakan di desa Ketas. 
wangredjo onderan Grabag kru- 
wedanan Kutoardjo' kabupaten 
Purworedjo. Untuk itu telab di 
bentuk sebuah panitia jg d ike- 
tuai “oleh bupati Purwor edjo,   Djawatan Kesehatan Daerah 

an
 

tuan 8. Sastrodiprodjo. 4 

  

    

      
    

3 
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Organisasi Fodera 

Kena     
   5 1 ahdatul Ulama, Abikusio 

dari Per'i, Upatjara penanda tanganan 
Oleh 5 orang menteri diartaranja PM : 
Besar Birma. Pakistan League Gan Ik, 100 or 
Piagam ditanda tangani sesudah ketiga or 
pokoknja menguraikan maksud pembentukan Lig 
kaum Musliwin, menudju kearah persatuan nat Islar 
dan membawa pandji2 Islam, dalam gelanggane politik 
lamatan peri kemanusiaan umumnja, PM Wilopo dan wak 

Pa Ge mi tah Tah sekedfarnja. Susunan Pengurus Liga 
tua K.H. Wahid Hasjim, Wk, Ketua 1 Abikasuo 
din Abbas dan Sebretaris Umum Achwad Masruri, 

Piagam. lsm dapat ditjapai, 2 
Liga itu Tak Ummat dan Ne 

   
   

    

   

    

  

   
    

tip 

Pn Se- 
. Piagam pendirian ar 
lengkapnja sbb: Bahwasanja Ben Meera : 
perdjalanan sedjarah Dunia 
hingga dewasa ini telah memba 
wa Ummat Manusia pada suatu 
tingkat hidup dan kehidupan jg 
tinggj baik dalam ketjerdasan kita Nabi Muhammad Callalla- 

akal maupun dalam kemodju hu 'Alaihi wa Sallam. Dengan 
an djasmani. Tetapi oleh kare- ' penuh rasa sjukur kepada Al- 
na dasarnja ketjerdasan dan ke | lah dan memohcn, Rahmat dan 

akal dan kemadjuan djasmani, 
bersendikan hukum? dan per- 
eturan Allah sebagaimana tlh 
ditjontohkan oleh djundjungan 

ketua p aa aa 

jokrosujoso, Wk. Ketua II K.H, 

madjuan tadi 'tidak sesuai NimatNja maka dengan ini ka 
dengan  petundjuk Allah. ' mi mendirikan Badan Federasi 

Pentjipta Semesy, Alam, maka 
ternjata tidak dapat menjampa' 

kan Ummat Manusia kepada hi 

dup dan kehidupan jg berbaha 
gia, makmur aman dan sentau 
sa, Bahwasanja kemerdekaan 
dan kedaulatan Negara, bagi 
Ummat-Ummat Islam sepan. 
djang abad-abad jang silam — 
demikianpun kemerdekaan dan 

kedaulatan jang kini telah di 
tjapai oleh Bangsa Indonesia — 
gidaklah merupakan tudjuah ter 
achir akan tetapi semata-mata 

hanjalah mendjadi alat untuk 
menghantarkannja. kepada keba 
hagiaan jahir-batin, menyrut- 
djandji.Allah Subbanahu Wata 
'ala, 

Dan kebahagiaan Ummat dan 
Negara itu, menurut adjaray Is 

Singgapur 
,Di-udji" 

Pertahanan Kota Tsb 
Akan Ditjoba Kekua- 

tannja 

dji Galam latihan perang, jang 
akan diadakar oleh angkatan 
perang Inggeris dari tanggal 

  

Liga Muslimin Indorasia. 

1 Anggaran dasar. 
Menurut anggaran dasar Liga, 

tudjuan badan tersebut ialah untuk 

mentjapai Masjarakat Islamijah jang 

sesuai dengan hukum? Allah dan 

Sunnah Nabi Mohammad s.a.w., 

usahanja untuk mentjapai tudjuan 

tersebut ialah: Gan 
& J. Mengatur rentjana bersama 

mengenai tindakari-tindakan be 

bagi kepentingan Ummat TN In 
donesia' dalam segala lapangan hi- 

dup-dan' kehidupan. 3 

   
    

  

   

    

#2. Menghimpun or 

Islam Indonesia untuk ja 

atas dasar rentjana bersama ji te 

lah ditentukan. Ea 

pp £ 3. Membantu menjuburkan 

' kemadjuan organisasi2 Islam  Indo- 

nesia. : ti 

x 4. Mengadaran Kesatuan Ak- 

si bagi gerakan-gerakan Islam  se- 

waktu-waktu jang bersifat umum. 

#5, Menjelenggarakan hubu- | 

ngan dan kerdja-suma antara Um- 

mat Islam Indonesia dan Ummat: 

Ummat Islam se-Durtia. 

” # G Mengadakan Kongres Is: 

lam Indonesia atau permuSjawaratan 

jang bersifat demikian, baik dalam 

tingkat” lingkungan Indonesia mau 

pun dim tingkat lingkungan Dunia. 

& 7. Lainlain usaha dalam hd- 

bungan soak-soal jg: tersebut pada 

angka 1 sampai 6 diatas- 

Keanggotaan.   21 sampai 29 r jad. 

Dalam latihan tsb. akan tarut 

serta selain detasemen? angkat 

an darat dan polisi djuza pesa 
wati? terbang dan 60 sampai 70 

  

buah Kapal? 
banjak-: kapal? ketjill Radarj 
akan mempunjai peranan penj: 
ting dalam Tatihan itu, demikt- | 
an dirmumkan dengan resmi di 

muhisj 

Anggauta?nja | erdiri dari 
anggiutw penuh dan : 

penjokong Anggauta penuh ja- 

punjai Pengurus Besar Gain, se- 

djwmlah tjabang jg sedikitnja 

angkatan laut, ter (meliputi: daerah 10 kabipaters| 
arisgaita penjokong ialah orga| 
nisasi? Islam jang belum meme 

suara ditentukan sbb: anggautar 
(penuh jatig mempunjai tjabang   Singapura pada hari Sabtu. 

PERSENDJATAAN KEMBALI 
ACELAK. 

Uskup dari Rangoon, Mgr. 
George West, akan kembali 
dari Montreux di Swis ke Bir- 

berkenaan Naa 

  

ma, gura 
berapa kal 
akan berkundjungannja 
Frank Bachmar, ge 
rakan untuk - perbanguran 

atilak, Kenegeti tersebut. Dr. 
Biuehiman telah mendapat un- 
dangan dari para pemimpin ne- 
gara dan bafan?2 lainnja di 
India, Pakistan, Thai, Djepang, 

Ineliputi 10 sampai - 20 
kabupaten mendapat hak suara 
satu dalan sidang? Dewan Pim: 
pinan dan dalam sidang pleno, 
anggauta2 penuh jang mempu 
njai tjabang meliputi 20 sampai 
40 daerah kabupaten mempu- 
pjai dua suara, sedang maksi- 
mum Suara ada tiga, Dalam si 
dang Kongres Islam jang sewak 

ses tu2 Gigerakkan oleh Liga, tiap2 
utusan jang sjah. dari crganisa 
si2 mempunjai satu suara. 

Keputusan2 diambil dengan 
suara terbanjak. 

' Pokok2 pidato.   Birma, Malaya Gan Sailan. 

endidikan Di 
K.H. Wahid Hasjim Ketua U 

RRT 

  

Meluaskan Sekolah2 Menengah Dans 
Pendidikan Gutu2 

$4YOAL2 BAGAIMANA u 
“0 kolahan? jang lebih baik bagi 

dan menengah seluruh Tiongkok: 

ik, mendapatkan gura? serta se- 
murid? sekolah rendah 

j an baru? ini telah  dibitjarak: 
dalam konperensi jg. diadakan oleh kementerian pendidikan 

RRT, Dalam konperensi 
tis berkenaan dgn. sekolah2 rendah dan menengah. 

an diada a sistim sekolah rendah 5- | 
Tiongkok mulai musim rontok jad ini, me- 

terutama mengenai akan 
tahun bagi seluruh 
ng 4 An 

han2 tambahan bagi guru2?. 

Abe di s. : 

Russia" Tolak 
Usul-usul Barat Me- 
ngenai Pengurangan 

Persendjataan 
param sidang komisi pe 

ngarangan persendjata- 
an PBB pada hari Djumat Rus 
sim telah menolak usil? Barat 
untuk menetapkan: batas? be- 
sarrja angktatai?2 bersendjata 
dari negara? besar dan untak |. 
mengadakan konperensi pengu- 
rangan persendjataian 5 negara. 

Wakil Sovjet, Jabob Malik, 
menerangkan, bahwa usul? 
Amerika Serikat, Inggeris dan 
Peranfjis ibu sematfla-mata  di- 
maksudkan untuk | 
kesempatan kepada negara? 
Pakt Atlantik guna melandjut- 
kan perlombaan 
annja. : 

Dikatakan pula, bahwa peno 
lakan Amerika Serikat dan se- 
kutu2nja untuk menerima Re- 
publik Rakjat Tiongkok seba- 
gai anggota PBB menjebabkan 
uSul2 Barat itu tidak dapat di 
terima, Selandjutnja Malik me 
ngemukakan, bahwa  tiap2 
orang pada achirnja akan in- 

persendjata- 

sjaf bahwa masalah pengura- jai Re 
itu hanja ikut serta menjelesaikannjas ngan persendjataan 

“dapat diselesaikan apabila rak 
FAA 

  

persiapan utk. meluas. 

member'kan : 

tsb, telah diambil langkah? jang prak 
h. Putusan2 

skan sekolah? menengah dan la- 
1 BP Tefinian,a an 

| (Peking serta beberapa kota2 
lainnja telah mulai dengan" se- 
kolah2 rendah 5-tahun dan te- 
Jah memberikan 'hasil2 baik. 
Dalam 5 th. j.a.dy ini, semua 
sekolah2 rendah selaruh 
Tiongkok. akan'difobah. 'Tin- 
dakan tsb. diambil untuk me- 
lenjapkan perbedaan2 jang ter- 
dapat diantara sekolah2 rendah 
di kota2 dan “ daerah? pedafa- 
man sebagai warisan dari cja- 
man sebelum pembebasan 
Tiongkok. 

Sebelum pembebasan" 
Pendidikan” pertama didjas 

man sebelan? pembebasan dr 
bagi dalam sekolah reridah 4- 
tahun dan sekolah2 landjutan 
2-tahun. Tapi, 9076: dari 'seko- 
lah2 rendah Tiongkok,  keba- 
njakan di daerah2 pedalaman, 
hanja mempunjai waktu pela- 
djaran selama 4 tahun. Dan 
landjutan sekolah? rendah itu 
hanja terbatas “terutama di 
daerah2 kota, jang hampir se- 
mata2 hanja dapat dikundju- 
ngi oleh anak2 orang2 kaja, 

tuan2 tanah, pembesar2 dan 
komprador2  berdjuis. Dengan 
Isistim baru itu, maka sedjurn- 
lam besar anak?'dati” rakjat 
pekerdja, terutama anak2 dari 
kaum buruh din'kdatn tani, 
akan mendapat “didikan 'di se- 
kolah2  landjutan. — (NCNA- 
Antara). ! 

Republik Rakjaf Tiongkok 

    
(Antara), dunia ketiga," Tetapi sebaliknja ia karang terdjadi antara Amerika dan 

“k 

itu organisasi2 Islam jang mem | at meirputi di Timitif berusaha 
'Thenghantjutkan potensi Islam 

dalam menghadap: 

Sih Ummat Islam dalam satu 

    

    

   

  

     
      

   

    

    
pk. 0900 ditanda ta- 
DO anitu toh KIT, Wahid 

mbi msuka gedung parlemen, dihadiri | | 

1 Kedutaan Besar Mesir, Kedutaan 

sbb.: Ke- 
Siradjud- 

mum Nahdatul Ulama, bada po 
koknja merggarbarkan kelesu-   

- an djiwa bangsa kita umumnja 
kaum Muslimin chususnja jang 
menurut pembitjara tidak mem 
punjai ikatan sesama djemaah, 
sehingga meskipun djumlahnja 
besar tidaklah merupakan fak- 
tor jang berarti untuk menentu 
kan dansa keadaan Menu-- 
rut pembitjara kaum Muslimin 
sudah hidup menurut kepenting 
an2 perseorangan dan djika me 
igadakan sesuatu organisasi 

usaha tambal sulam, maka dgn 
pembentukan Liga Muslimin In 
donesia itu dimaksudkan meng 

  

kaum Mus 
adakan usaha ia menjusun tenaga | 

limin. 
K.H. Suradjuddin Apbagi Ke- 

tua Umum Perti, mengemuka 
kan, bahwa selain faktor2 dari 
luar jang . dapat melimpuhkan 
Ummat Islam ada pula faktor? 
dari dalam jaitu penjakit keme 
wah2an. Pembitjara menerang- 
kan bhw beroborkan Al @uran, 

| Ummat Islam masih mempunjai 

untuk. “mewudjudkan 
bali persatuan Ummat Is- 

lam jang telah pudar. Ia harap 

kan, bahwa didalam Liga Musli 

“min Indonesia berkumpul selu- 

ruh organisasi Islam Indonesia 

jang bulat menudju kearah per 

satuan Ummat Islam sedunia, 

dengan tidak mengurangkan 

hak bertumbuh bagi setiap orga 
nisasi jang memasukinja. 

Abikusno Tjokrostiijoso, Ke- 
tua Unitiri- PSH. menerangkan, 
bahwa dengan lenjapnja, Chila- 

'fah Isiarn di tahun 1923 dari per 
tjaturam politik dunia maka Um 
'mat Islam mendjad: lemah dan 

tiada pedordar jang dapat dipe 

gangija Berkali-kaii diusaha- 

kan untuk menegakkan kembali 

sendi2 kedjajaan- Islam dalam 

gelanggang pertjaturam, politik 
internasional dergan diadakan 

nja' muktamar2 internasional te 

tapi sampai kini usaha2 itu be/| 

Iim memadai hadjat Ummat Is- j 

'lani. Dalam keadaan Ummat Is, 

lam berpetjah “belah, poten 

si raksasa internasional di Ba 

tangan. 

  

untuk dapat meriguasai dunia 
dengan sumber2  kekajaarnia, 
dermikian pembitjara. Maka usi, 
tuk mertjapai kekuatan mutlak 

5 # kekalutan in 
ternasicnal sekarang ini, menu 
rut Abikusmo, satusatumja aja: 
lai jang efficient ialah menju:   ikatan kekeluargaan” — jang 
besar: Kaum Muslimin jang: 
400 djuta djiwa itu adalah pen 
ting sekali nilainja dalam perga' 
ulan politik internasional dewa 
sa ini djika benar? diatur, disu' 
sikiidan dipimpin, demikian Abi' 
kusno. 

“ Atudji Kartawinata jg. berbifjara 
tidak atas nama parlemen mene- 
Tangkan kegembiraanhja atas pem- 
behtukah Liga tersebut jang menurut 
pendapatnia akan” mempengaruhi 
keadaan dunia politik dinegeri ini, 
didalam maupun diluar dewan-de- 
wan perwakilan. PM Wilopo atas 
Tama pemerintah pun menjampai- 

Ikan rasa” kegembiraan dengan ter- 
bentukja Liga itu jg menurut PM 
'merupakan suati kesanggupan dari 
organisasi2 jarig bersangkutan dim 
mengutamakan kerdja sama dalam 
fasal2 jang bersamaan. PM mendoa- 
kan hendaknja usaha Liga akan ber- 
hasil memupuk goodwill diantara 
golongan2, sehingga dapat  meri- 
ngankan keadaan jg'sukar dan me- 
nemukan  djalan jang memuaskan 
sekalian. 

Mn mutu 
. Kedjam! 
Ditembak Mati Kare- 
ng tak Mau Kawin 

ARU2 ini di Surabaja te 
D'lah dilakukan  pembu 

nuhan terhadap seorang gadis 
bernama N.K.T. jang telah me 

nja N.E.M. lalu tinggal disalah 
sebuah rumah di Pandean. Pa 
mannja kemudian menjusul ga 
dis tadi, akan tetapi ketika ga 

dis- tersebut menolak untuk tu- 
riit pergi, N.E.M. kemudian me 
lepaskan tembakan dengan se 
putjuk pistol jang menjebab- 
Ea gadis itu meremut adjal- 

Sementara itu N.E.M.- telah 
ditangkap oleh jang berwadjib 
dan pistol serta peluru2nja te 
lah disita puld, Kabarnja alas 
an pembunuhan itu ialah, kare 
na gadis tersebut menolak pak 
saan N.E.M. supaja ia kawin de 
ngan anak N.E.M, (Pia) 

  

   

KT kementerian luar 
3 negeri Amerika, . John” Foster 

Dulles hari Djum'at menerangkan 
dalam suatu pedato dihadapan be 
kas pedjuang2 perang Amerika dari 
perang dunia kedua, bahwa" ia tidak 
mengetahui ,,apakah masih "mungkin 
untuk mentjegah meletusnja perang   

Te
   

mengada- 

  

buat dirawat disatu rum   Madame Chiang Kai Shek baru-baru ini tiba di Honolulu, katanja | 
| sakit disana untuk penjakit kulit: “Ke 

datangannja disana, diantara lain disambut oleh laksamana Arthur 
W. Radford dari angkatan perang laut Amerika. na 

(Oleh: Ian 

    

   

      

   

   

1 eta un lamanja, 

Igan 

   
   

  

dapatnja, bahwa keadaan pada 
tahun depan ,,akan sama sa: 

|idja.”. Mereka tidak menduga 

bahwa dim tahun jd. ini akan 
erdjadi pertempuran2 jg besar 

enentukan. Sebab2 jg me 
'|reka kemukakan ialah: 1. Di- 
'itindjau dari sudut. militer, ke- 

y adaan di Indochina kini tidak 

  

    

  

    
ma 6 th. 

ga Vietna 
iempuran2 baru 
BK jaitu 3 da) musim hudjan 

Tidak ada perobahan2? 
Sel D r dari orang2 

'ig saja tanja menjatakan pen- 

da' kongsi AIOC “atatpam 

Usul Bersama Inggris-Ar 
 ngenai Penjelesalannja —— 

Amerika Hendak Pantjing Dgn. 10.000.006 Dollar? 

     
   

Berita AFP dari Teneran me 

    

  
sah-idaknja undarig2 nasiona- . 
lisasi Iran. Tt 

mar dan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill pida ha 

kan sengketa antara Inggris dam Iran perihal soal minjak Iran. 

ta mengadakan arbitrase meh 

sekarang ada di Iran, m PUS: 
dan usul supaja Iran mau 

Sementara itu ' Kementerian rangi harapan sadja untuk 

sat perikal not bersama . : 
SeRh Naat : Reaksi dari Teheran. 

1 5 2 anak & 

usil3 mereka, jang dimaksud ngatakan, kalangan jang me- 

| minjak Iran dapat diselesaikan | Amerika jang hari Sabtu “ise- 

menerangkan, ketika kuasa jbahwa industri minjak Iran 

sadegh pada tgl 14 Ta paham, jaitu: 

lasan tentang nota Iran tgi 7 js0a 1 
£ 2 pa AP !b tjarakan Salam mahkamah2 

apabila Mahkamah Internasios hal, sebagaimana disusulkan 

laupun Mahkamah tadi tidak 'an, bahwa Iran tidak meng 

at sedangkatt 

1F-sulkan  supaja -wakil2 — AIOC 

“si minjak Iran kepasar2 dunia: 

Sudl2 jg. bertalian dgn. 

ri Sabtu telah disampaikan kepada Perdana Menteri Iran Mo- 
hammad Mossadegh. Nota ini menjertai usul? untuk menjelesai- 

Diusulkan supaja Mahkamah Internasional di Den Haag dimin 
genai pengganti kerugian, me- 

njarankan tjara-tjara guna mendjual persediaan minjak jang 

engpape?kan pembelaan dtas. nga 
nan sterling Iran di di Ing n usul sups rima 
pindjaman sebanjak $ 10.000.000 dari Amerika Serikat, 

Juar negeri Inggeris hari Sabtu menijapai penjelesaiarn sengke- 

petang: memberikari pendjelas ta tentang minjak. 

Churchih & Truman kepada | 
PM Iran 'Mossadegh serta 

kan agar supaja sengketa Ans ' eetahui diibukota Iran ber 
tara Inggeris dan Iren tentang  rendapat bahwa nota Inggris: 

setjara memuaskan, Djurubi- rahkan kepada Iran itu tam- 
tjara kem: luar negeri InggeTiS jpakrja mengakui  kenjataan 

usaha Inggeris di Teheran, !sudah Ginasionalisasi. Akan te- 

Middleton mengundjungi Mos- tapi masih ada 2' pokok perbe- 

jL, untuk . mendapat pendje-| 1. Iran: tjenderung 
soal pengganti kerugian itu di- 

Agustus ' maka Mossadegh me- | La 
2 : Ne dan bukannja dibawa ke- ngatakan bahwa ia sanggup ' ukk Mahkamah . Iiiterhasio: 

nal di Den Haag menjelesaikan /dalam nota Inggris-Amerika: 
soaj penggantj kerugian, 3” '2, Iran hingga kini berpendiri- 

bisa diminta mengadili soal hendaki adanja kegiatan AIOC 
konsesi jang 'origini dari ta-'lagi dinegeti tasi, 
hun 1933 jang diberikan kepa- nota Inggris-Amerika mergu- 

membitjarakan soal pendjualan 
persediaan. minjak dan distribu 

Tentang tawaran pindjaman 
$ 10.600.069 dari Amerika ke- 

' Keuangan.|pada Iran. kalan tadi me- 

an ngemukak: Nana Iran mung- 

IUMUMKAN DI LONDON hari Sabtu ini, bahwa sebuah " : 

JD iorabersima dari Presiden Amerika Serikat Harry Tru 

supaja 

(' debih baik” (bagi Perantjis — 
K(Rd, SM) daripada setahun jg 
Jalu. 2. Pihak Vietnam Ho tidak 
melihatkan tanda? 'bahwa me- 
reka sekarang sudah mendjadi 
lebih lemah. 3. Perantjis tidak 
mampu, baik tentang hal uang 
maupun tenaga manusia, utk 

( memperbesar usaharija di Indo- 
China, Seorang kol. Perantjis 
mehamakan keadaan sekarang 
'ini suatu ,djalan buntu jang 
'tidak enak, membingungkan 
dan mahal”. : : 

Tidak ada garis front. 
Indochina tidak mempunjai 

garis front. Pasukati2 Peraritjis 
jg ada di daerah delta Vietnam 
Utara (Tonkin), menghadapi 
Jawannja di utara, selatan dan 
barat dah mereka tidak tahu 
dimana lawannja akan melaku- 

kar serangan berikutnja. Ada 

kalanja pasukan2 Perantjis ber 

hari? lamanja melakukan pem- 

bersihan dan achirnja hanja 
menangkap satu orang sadja.. 
Seminggu kemudian, di daerah, 
jg Sudah ,dibersihkan” tadi, pi 
hak Vietnam “ig mula2 tidak: 

ada disana, mungkin menemba- 
ki dari tempat2 jg tersembunji 
atau menjerang dan menimbul- 
kan korban beberapa puluh ji 

wa. Komandan? pasukan Peran | 
tjis menerangkan, bahwa se-' 
orang laki? bangsa Vietnam pa 

da satu hari mungkin mendjadi 

serdadh Vietrim Ho, tetapi 

(Kursus Per- 
“siapan HKS 
Telah Selesai —4 Perwi- 
(ra Akan Dikirim 

Kenegeri Belanda 
ALAM suatu upatjara 

Disaria siang di Djakarta je" 

  

  
      kin akan anggap tawaran tadi Diterangkan bahwa Mossa- ani 

Pe rendah. 
degh dengan sangat minta Su- 
psja pemerintah Inggris metm- 
pertinbangati sipaja beri pin- 
djaman using kepdda pemerin- 
tah Iran. Seterusnja Mossa- 

degh usulkan, supaja kongsi 

Pendjelasar di 
Washington. 

“Seterusnja berita UP dari Was- 

pembelian minjak: ini.” 
Diterangkan bahwa pemerin- 

tah Inggeris tidak sanggup me- 
njetudjui bahw, konsesi tahun 
1938 itu sudah tidak berlaku 
lagi. Tidak pu'a sanggup un- 
tuk mengakui bahwa undang2 
nasionalisasj Iran itu sesuai 
dengan kewadjiban internaSio- 
nat Iran, Akan tetap: “dalam 
pada itu pemerintah Inggeris 
ingin sekal: supaja perinidi- 
ngeti antara Iran dan Inggeris 
segera dimulai lagi. Pemerin- 
tah Inggeris ingin mulaj perun 
dingem in dengan dasar ,,mene 
rima” dinasionalisasikannja-in- 
dustri minjak oleh pemerintah 
Iran. 

untik memenuhi ijita2 
rusnja nota 

jang sefjara resmi belum pernah di- 
akui oleh Inggris. Atas pertanjaan 
wartawan, mengapa Amerika seka- 
rang sanggup memberi 
dollar kepada Iran, sedangkan mu- 
la2 — jaitu ketika Mossadegh ber- 
kundjung ke Amerika — menolak: 

ta menerangkan: 1. 

000. Amerika usulkan hanja $ 10 

ta Mossadegh-itu akan sangat ter- 

ti usul jang sekarang 'ini ialah 

dapat lekas mengalir ke Iran. 

: Tekanan Churchill- 

Truman thd. Mossadegh. 

| Kalangan diplomasi di Lon- 
don berpendapat, bahwa ditan- 
datanganinja nota Inggeris- 

Amerika tadi setjara pribadi 
oleh Churchilj dan Truman itu 

berarti,” bahwa Mossadegh 

reaksinja tidak baik terhadap 

usul2 jang ketika hari Rebo 
tgl, 27 Agustus itu disampal- 
kan kepadanja. Nota jang hari 
Sabtu disampaikan di London ' 

Amerika tadi. 

Mossadegh tolak 

menjatakan, 

kan sengketa   geris maupun- Amerika tidak 
setudju, apabila uSul2 Mos- ! 

'Sadegh itu didjawab pasal de- | 
i   

  

mengatakan, bahwa bangsa Amerika, Rusia. 
masih pertjaja akan adanja perda- 
maian dimasa depan. Dulles  selan 
djutnja mengatakan, bahwa belum 
pernah terdjadi suatu peperangan 
dntara negara2 besar dapat ditjegah, 
apabila permusuhan telah memuntjak 
sedemikian hebatnja sebagaimana se 

pat dipulihkan kembali. 

. 

Sete- 

ini mengakui pula ber- 
laktmja undang2 nasionalisasi Iran, 

pindjaman 

nja ketika diminta, maka djurubitja-' 
Mossodegh 

| dahulu minta pindjaman $ 120.000. 

000-000. 2. Pindjaman jang dimin- 

lambat penerintaannja oleh' Iran, ka- 
rena al. masih harus disetudjui ter- 
lebih dahulu oleh parlemea Iran: 1a- 

bertindak dengan tjepat supaja uang 

Demikianlah a.l. kata djurubitjara 

Berita terachir dari Teheran | 
n, bahwa perdana: 

Menteri Iran « Dr, Mohammad 
Mossadegh malam Minggu  te- 
lah menolak usul? Churchill 
Can Trimar utuk menjelesai- 

tentang minjak 
Iran. /' Penclakan penterintah 
Iran iri diumumkan oleh Mos- 

5 sad dimaka jorong radio 
dianggap sebagai djawaban ter ba Diana: palti- 

hadap nota Iran tertanggal 7 Iwa ia akan mengadakan sidang 
Agustus. Baik pemerintah Ing- 'madjelis rendah dam tinggi jutk 

menjusun pernjataan penolak- 
an iri setjara resiti.” Sebelum 
Mossadeph menguftjapkan pi- 

hingga didjawabnja setjara pa 'Irar, menerangkan kepada war 
sa).demi ituhanja akan mengu tawan UP bahwa Iran tidak bi 

Ia menjebut lina fasal jang harus 
“diperhatikan sepenuhnja oleh rakjat 
agar usaha pertahanan Amerika jg 
telah hilang sedjek tahun 1945 da 

| Kelima fa- 
sal itu adalah: 1. Patriotisme Ameri 
ka harus mendjaga supaja pemimpin2 
nja memiliki perasaan tiinta  terha 

Gihadliri oleh Kepala Staf A.P, | 
nderal Major Sima 

Irar Kolonel Nasution telah di- 
'achiri kursus persiapan 
| (hogere  Krijgssthool)  d 
kursus kolonel angkatan ket 

  

  
Ijang telah diikuti oleh 18 per- 
'wira, diantaranja 4 orang seba     IOC mengadakan hubungan hington mengatakan, bahwa menurut 3 2 : 2 

Padang Dm keterangan djurubitjara kementerian aa 1 ngga Aa 2 up er) ENG 

Pehdjualan Minjak (bagian Ga- | Juar negeri Amerika Serikat, nota USUS aa Maa : 

“4 dna Aeaia bersama  Inggris-Amerika kepada lamanja dan diantara 9 Orang 

IL KONBSF , munjak "nasi Al Iran'itu mengakui tjita-tjita ke- Perwira itu ada 4 oran Jang 

Irin), untuk  memibbitjarakan bangkaan Iran dan dimaksudkan akan dikirim kenegeri Belanda 

dak dikirim kenegeri ' 

pat asal mereka, (Antara) 
  

sa menerima baik usul Ini eri 

ga pasal Wa. Pa 

  

  

di an2 Berlangsungnja Perang 
»— Perantlis/ Hadapi Dead. 
-Biajanja Terlalu Mahal 

Faweett). 

AN2 UNI Peran-tjis di Indochina sudah lebihi 
ja bertempur melawan pasukan? Viet 

nh dan banjak orang di Indochina berpendapat 
ini mungkin masih akan berlangsung sela- 

aktu ini pasukan? Perantjis dar mungkin dju- || 
: sedang mempersiapkan diri untuk musim” per 
un, jang diduga akan mulai dlm, bulan Oktober | 

pada waktu pasukan2 Perantjis 
bergerak melalui desanja ia 
mungkin sedang mentjangkul 

sawahnja, dan keesokan hari- 
nja. mendjadi 
lagi. : 

Tahun ini habiskan 
kira $ 1,5 miljard 

Tak dapat disangsikan lagi, 
bahwa perang  Indochina ini 

menghabiskan. banjak uang. 
Menurut perkiraan sumber2 se- 

tengah resmi achir2 ini, pepe- 

rangan dim tahun ini akan me 

makan biaja sebanjak satu Se- 

tengah miljard dollar ($ 1.500. 
000.000) dan dari djumlah ini 

Amerika Serikat akan memba- 

jari sepertiga bagian. Pepera- 

ngan ini memakan waktu dan 
tenaga 60.000 serdadu dan op- 

sir bangsa Perantjis, jg sesung 

guhnja sangat dibutuhkan oleh 

Perantjis di Eropa. Djumlah pa 

sukan Vietrari Ho, menurut per 

kiraan ada 300.000 orang. Me- 

nurut Sumber? resmi, djumlah 
korban militer di kalangan pa- 
sukan Uni Perantjis selama 6 

th. ini sudah melebihi 100.000 
orang. Opsir2 tinggi Perantjis 
tidak dapat mengemukakan se- 
suatu rentjana jg pasti untuk 

menembus djalan buntu ini. Me 

reka mengira bahwa pasukang 

tarattr Vietiam Ho jg ada di 

dasrah delta" dapat dihantjur- 
kah, apabila djumlah pasukan 

Perantjis diperkuat. Tetapi, Pe 

rantjis sukar bisa mendapatkan 
pasukan? lagi. 

  
Mengharapkan tenta- 

ra Bao Dai. 

Opsir2 tinggi Perantjis tadi me- 

ngatakan, bahwa Perantjis tidak bi- 

sa mengirimkan pasukan2 tambahan 

untuk medan perang Vietnam dan 

achirhija, “belum lama berselang ini 

terdengar pernjataan2 politik jang 

mengatakan bhw Perantjis berharap 

akan dapat menarik kembali sebagi- 

an dari pasukan?nja dari Indochina. 

Opsir2 Perantjis tadi berharap bhw 

tentera Vietnam Bao Dai akan da- 

pat menjediakan pasukan? tambahan 

tadi. 'Tentera Bao. Dai ini pada 

waktu ini terdiri dari 4 divisi dan 

diharapkan bahwa dalam tahun 1953 

tentara “ini sudah bertambah men- 

djadi” 6 divisi jang sudah diper- 

lengkapi." Akan tetapi tentara Bao 
Dai kekurangan opsir, dan selama 

beberapa tahun 'j.a:d. ini masih di- 

butuhkan tenaga2 opsir Perantjis. 

Jang tragis buat Perantjis ialah, 
bahwa Perantjis sendiri kekurangan 
opsir. Meriurut sumber2 tidak res- 
mi, djumlah. opsir, Perantjis jg men- 
djadi korban di Indochina itu rata2 
sama dengan apa jang lulus dari 
akademi militer, tiap2 tahun. 

tentara geriljaf 

Kakek. 

'Perajaan Hari Ulang 

“mEBERAPA ribu orang 

pada Djum'at 
berdujun-dujun pergi ketepi 4 
sungai Seine didekat Paris 
dengan harapan untuk dapat 
melihat sesuatu jang luar bia- 
sa. Kedua tepi sungai terse- 
but dalam sekedjap mata pe- 
nuh dengan penonton, jang 
semuanja memalingkan. muka- 
nja keudara. Akan tetapi ka- 
li ini jang mereka lihat bukan 
»piring terbang”, melainkan 
... kakek. terbang”. Un- 
tuk merajakan hari ulang ta- 
hunnja jang ke-84, parasutis 
tua Amerika, Bernard Mac- 
Fadden, pada sore itu terdjun 
dengan pajung dari sebuah 

pesawat. sipil bermotor. dua 

jang terbang dengan ketjepa- 

tan- 170. km. sedjam pada 

djarak tinggi 300. meter. Mac- 

Fadden, jang lebih, terkenal 
dengan sebutan Kakek Ter- 

bang” itu, kali ini djuga  de- 

'ngan selamat tiba” didarat, 

akan tetapi dengan sedikit 

.mringis”, karena  djatuhnja 
ayak keras djuga. Setelah 

sekedar memaki-maki kepada 

angin, jang ' katanja  meng- 

ganggu  perdjalanannja itu, 

Mac Fadden berkata: ,Saja 
siap untuk terdjun lagi nan- 

t1 pada hari ulang tahun saja 
jang ke-85.” Jang agak kec 

- #jewa ialah barisan perenang 

terdiri dari 150 wanita, ig 

dengan badju mandi » Bikini” 

nja telah siap untuk memberi- 

kan djasa mereka, apabila si 

»Kakek” djatuh disungai atau 

luka2. Mereka mendjadi .ti- 

dak dapat menarik..perhatian 
penonton, karena MacFadden 

Ani sselamAt     
Lelah” melihat kiriman2 

dari RRT. 
Menurut pendapat  komandan2 

militer Perantjis, djalan jang terbaik 

untuk memukul Vietnam Ho ialah 
untuk memutuskan djalan2 perbeka- 
lannja, jang menghubungkan Viet- 
nam dengan Tiongkok.  Djenderal 
Raul Salan, panglimabesar Perantjis 
di Indochina, menerangkan achir2 
ini, bahwa tiap2 bulan pasukan2 
Vietnam Ho menerima. perlengka- 
pan militer sebanjak 1.000 .ton me- 
lalui djalan tadi dari Tiongkok. 
Akan tetapi, angkatan udara Peran- 
tjis mengatakan tidak sanggup  me- 
mutuskan djalan2Z tadi setjara effel- 
tif. Djalan2 tadi berliku2 melalui- 
daerah bergunung. jang merupakan 
daerah hutan, jang” ada - ditangan 
tentara Vietnam Ho. 

Siang heri dilakukan . serangan 
atas djalan2 tadi, lobang2 .ditimbul- 
kan dengan bom2 dari pesawat uda- 
ra. “Tetapi pengintaian dari uda-" 
Ta jang dilakukan pada malam hari 
menundjukkan, bahwa dalam tempo 
12 djam sesudah serangan pembo-   man tadi, pihak Vietnam Ho da- 
pat mengerahkan tenaga pekerdja jg 
fjukup' besarnja' untuk - memperbaiki 
lagi djalan tadi. dalam tempo 12 
diam. Pemboman2 pada malam hari, 
adalah suatu  ketidak-mungkinan 
tehnis, kata opsir2 angkatan udara. 

  

  

persediaan? tjengkeh jang 

ma sedjumlah besar 

Akibat kekurangan tjeng- 

keh ini kira2 1095 dari pabrik2 
rokok kretek di Diawa Timur   Kata Hassibi, nasionalisasi minjak 

Iran adalah suatu fait accompli dan 
Inggris tidak akar berhasil apabila 
mentjoba2 Ba ersetu- 
djuan antara Iran dan AIOC. ketika 
tahun 1933 itu diperkukuh. Dite- 

berurusan lagi dengan AIOC' dan 
tidak akan mempertimbangkan su- 

paja AIOC boleh bertjampur-tangan 
lagi dalam operasi2 minjak di Iran, 
Hassibi mengedjek tawaran ' pindja- 
man sebesar $ 10.000.000 dari A- 
merika. Dikatakannja bahwa Iran 
tidak mau terima 10 djuta pound 
atau 28 djuta dollar dari kongsi 
AIOC, apalagi ,,mendjual diri de- 
ngan harga” $ 10.000.000.” 

Dalam pada itu seorang djurubi- 
tjara kementerian luar ' negeri Ame- 

gaskan, bahwa ,grant” Amerika 
Serikat kepada Iran sebesar $ 10. 
000.000 itu, jang tertjantum dalam 
usul bersama Inggris-Amerika kepa- 
da Iran, akan merupakan suatu 
hadiah belaka. Uang tadi akan di- 
serahkan kepada Iran, kalau Iran 
sanggup  melandjutkan peruridingan 
berdasarkan usul2 jg diadjukan Ing: 
gris-“Amerika jg” disampaikan pada 

mi pasal, dengon alasan bahwa | datonja dimuka tjorong radio, : : 5 Li 

nota Iran tadi bersifat polemik |Kadem 'Hassibi, AhIT mina | Anita mang 70 duta data Im 
akan memenuhi kebutuhan Iran se- 
lama 2 bulan j.ad. 

2 ANA Mena Ab We bei St 

  
ah Perang Dunia 3 Dielakkan? 

dap tanali-airnja. Siap sedia. Ameri 
ka'akan tetap  ketinggalari dalam 
pertahanannja, apabila Amerika se 
lalu memberikan waktu, tempat dan 
tjara bergerak kepada fihak komunis 
dan tidak mengadakan reaksi atas 
.kegiatan2 mereka. 3. Berani.” Ameri 
ka adalah negara jang terbesar di 
dunia dan karena itu harus  bertin 

rangkannja bahwa Iran tidak mau ' 

rika Serikat malam Minggu mene-. 

iterpaksa ditutup. Djawa Timur 
setiap bulan . membutuhkan 
tjengkeh sebanjak 200 sampai 

300 ton sedangkan seluruh pu 
lau Djawa 1000 ton. Kwaliteit 
tjengkeh jang ditanam di Indo 

nesia kurang baik djika dihan 
dingkan dengan tjengkeh Zan- 
zibar. Dari Gapero,  PI-Aneta 
memperoleh kabar, bahwa Pu 
sat Pendjual Tjengkeh Indone- 
sia (PPTI) jang baru2 ini te 
lah didirikan dengan tudjuan 
untuk | mengimport  tjengkeh 

ndiri guna perindustrian ro 
Kok kretek, kini mengariling 

untuk lebih mempergiat pe 
manaman tjengkeh didalam ne 
geri dan memperbaiki kwalitet 
bahan tersebut dengan djalan 
okulasi hingga . sama baiknja 
dengan tjengkeh Zanzibar. Da- 
erah2 di Indonesia dimana dila 
kukan penanaman tjengkeh ia- 
lah Menado, Ambon dan Lam- 

pung. Produksi tjengkeh dalam 
negeri ini hanja menghasilkan 
400 ton sadja setiap tahun. 
PPTI adalah badan setengah 
resmi dan mendapat bantuan 
deri pemerintah, akan tetapi 

luar negeri, karena modal jang   
dak sesuai dengan kebesarannja. 4. 
Kuat. Ini harus berdiain sama-sama 
dengan keberantan, kalau tidak de- 
mikian maka keberanian ' Amerika 
itu hanja omong besar belaka. 5. 
Bergerak. Amerika harus meninggal 
kan politik mendjaga diri dan mero 

bahnja dengan program ig positif. 
(UB) 

a Tje 
Masih Terus Membubung—1 Ton 

Sampa! Rp 70.000 
“m ARGA TJENGKEH dewasa ini masih tetap membuta- 

MN bung Dewasa ini untuk setiap ton tjengkeh harus 'diba- 
jar Rp. 60.000,— sampai Rp. “0.000.—, sedangkan harga ini da 
lan bulan jang laiu hanja Rp. 20.000.— sadja, Hingga kini im- 
port tjengkeh dari Zansibar belum dju 
N, sehmgga perusahaan? rokok kretek te iksa 

| ada didalam negeri, Benar  Gahu- 
Na Be Ra (Gapero) mengharapkan akan meneri 

3 iriman tjengkeh dari Zanzibar, 1d 
tapi kiriman ini baru akan sampai dalami bulan Nopember. 

- 

  

Gilardjutkan kemba- 

terpaksa menggunakan 

akan te- 

|erganisasi tersebut. belum. da 
pat mengimport tjengkeh - dari 
idiperlukan belum tersedia selu- 
ruhnja. Untuk sementara Indo- 
nesia dalam lapangan tjengkeh 
jini tergabung kepada para. im 
'portir. 

. Radja/Fuad 
Supaja Dipikul Oleh 
Pemerintah Mesir-Per- 

mibtaan Farouk' 

pena radja Mesir Fa- 
: | rouk Ihari Sabtu jl. me 
njatakan, bahwa ia minta agar 
supaja anaknja, jaitu. Radja 
Ahmafi Fuad YI diri Mesir jg 
an baru berusia tu 

(bulan itu, 'kelak pendidikannja 
(Gibiajai oleh negara Mesir, Per 
njataan jang disiarkan melalni 
Radio Halia tadi mengatakan, 
apabila Radja Fuad gudah men 
tjapai usia 7 tahun, maka, pen- 
didikannja harus disesu aikar 

dengan tanggung-djawabnja di 
masa jang akan datang, 

Sementara itu kesedjahtera 
an dan martabat Mesir harus 
dipelihara dan harus didjalan- 
kam tindakan2 resmi jang tju 
“2 Haa kesedjahteraan Ra 

ja Fuad. Seorang Radja j 
kelak akan memerah Kap, 
tidak bisa hidup dari kemurah 
an hati pemerintah Italia dan 
kenjatasm bahwa ia pada wak- 
tu ini dibesarkan dengan penuh 
kechidmatan itu, bukanlah usa 
ha pemerintah Mesir jang seka 

  

  rang ini” (AFP) 
Sal 

Terbang | 
| Tahun Jg Istimewa j 
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Kabar Kota |   Loterij | 
Sambungan daftar nomor undian | 

uang besar di Djakarta jg mendapat 
hadiah2 dalam penarikan pada hari 
Pjumaat dan Sabtu tg. 29 dan 30 
Agustus j-bih sbb.: 

YABRAKAN SEGI TIGA 
(Tadi pagi sekira djam 8 di 

djalan pertelon Karangturj — 
pasar Langgar terdjadi tabra- 
kan segitiga, jajtu oto persoon, 

“kan, mak, bagi pegawai2 Kota | 

  

  

angkut ke rumah sakit. Duduk 
- 'Nja kedjadian itu diterangkan 

“Oto persoon AB 1280 milik- 
. nja Djawatan Penempatan Te- 
naga Semarang datang dari 
djurusan . Djomb'ang hendak 

'.Ke kantor, Dari pasar Langgar 
mendadak keluar seorang pe- 
ngandar speda. menikung dja- 
tan Mataram. Oleh karena da- 

. ri dj. Mataram mendatangi dju 
£a sebuah truck jg akan ke 

Djomblang, pengan- 
dar speda mendjadi gugup dan 
menabrak oto persoon itu. Si 
sopir tjoba menghindarkan ta- 
brakan itu dengan gunakan 
rem, tapi oto tidak keburu di 
'berhentikan dengan mendadak 
dan akibatnja terdjadilah ta- 
brakan itu. Sebuah betjak jg 
kebetulan liwat disitu kena ke 
srobot djuga. 5 

— Balans dari tabrakan segiti- 
Za ini, jaity 3 orang penum- 

sped, dan betjak. Akibatnja bel: ... . Rp 5000. 
| berapa orang mendjadi korban, | 128162 AN 

dapat luka2 pingga perlu di Rp 1060. 
189114 207775 161561 

193471 
136693 

12405 99672 
18870 193891128453 152674 
55261 94688. 

“Rp500. 
147754 70057 71111 40107 41306 
205623 40076 61104 33995 175017 
97367 200865 170232 101125 152881 
198486 55236 195902 10840 193151 
177476 206372 152765 150304 188236 
12204 46652 14713 49801 82278 

157191 171781 189105 58166 57009 
83365 16299 175160 187023 70956 

1144790 92879 67084 153737 171203 
184086 86107 119324 110621 144522 
56387 206814 16776 59773 

« Rp 250. 
146854 64988 145939 71123 83771 
80844 163457 55473 180976127328 
26997 37405 192019 76187 170467 

100575 14773. 97053 148352 73568 
93330 164879 61657 89400 46513 

170765 181601 147732. 98073 203041 
282764 119631 103293 190592 168530 
45300 119579 202947 37541 59388 
140349 121540 35496 104664 128913 
17879 198046 137371 143816 197273 
52291 105530 23814 49501 201264   pang betjak dapat luka beri- 

kut si pengandarnja, tapi ha- 
nja luka2 ringan sadja, pengan 
dar speda dapat luka? agak 
berat, sedang spedanja ring- 
sek. Kesudahannja adalah ru 
mah sakit jg menerima kewa- 
sana merawat orang2 jg luka2 
itu. 

' SIDANG DPR KOTA 

Hari Saptu il. DPRDS Kota 
| Besar Semarang telah melang- 
“sungkan sidangnja dengan atja 
ra2 jang telah ditentukan. Per 

ngenai bca masuk ditempat Pe 
mandian depan Stadion. Dipu- 
tuskan menaikkan, tarif masuk 
ditempat Pemandian tsb. sbb: 
pada hari2 kerdja ketjuali Sap 

: tu ditetapkan Rp 1— pada ha 
ri2 Saptu, Minggu dan hari2 Ra 
ya Rp 1,50 tiap orang. kartjis 
langganan-guntingan perseora- 

kartjis langganan-biasa untuk 

dengan air panas 15 djam 

wah umur, bajar separoh harga 
dari tarif tsb diatas. Selandjut: 
nja untuk anak2 jatim disedia ' 
kan waktu tertentu dam bebas 
“dari bea masuk sedangkan un 
tuk rombongan anak2 sekolah 
dan lainnja diadakan pula tarif 

. Jain 

. Mengenai atjara soal PP 19 , 

ih. 1959 mendjadi perdebatan ' 
hangat dan achirnja diputus- : 
kan menunda atjara tsb. Ber- | 
“hubung soal ini belum diputus i 

Pradja masih didjalankan per- 
aturan lama jaitu menurut pe 
raturan pensiun djanda stbl 
41 No. 136 ialah untuk djan- 

“da 18”, minimum Rp 9— se- 
dangkan PP 19 ditetapkan 20”, 
minimum Rp 25.— 

Setelah ini lalu dirundingkan 
soal Lambang Kota Pradja Se 
marang. Telah dikabarkan, ba 
hwa baru2 in Kota Pradja te 
lah terima usul baru dari Kem. 
PP & K di Jogja supaja mero- 
bah bentuk Lambang Kota 
Pradja Smg., tetapi usul pero- 
bahan ini tidak dapat diterima 

oleh sidang. Rapat tetap berpe- 

gangan pada Lambang Kota 

Pradja jg telah diputuskan da 

jam sidang tgl. 24 Okt. '51. 

Dalam 
“dan keliling, ada beberapa ang 
gauta jg madjukan pertanjaan 
mengenai pekerdjaan Panitya 

Perumahan tentang pembagian 
perumahan Kota Pradja Smg. 
kepada mereka jg membutuh- 
kannja. Sebagai djawaban per 

| tanjaan isb pihak DPD jg ber 

' sangkutan menerangkan al, 
bahwa dikota Smg. ini ada dua 
Panitya Perumahan, satu pani 

tya perumahan jang dahulu 
H.O.S. (Huisvesting Organisa- 
si Smg.) dan satunja lagi pani 
tya perumahan jg chusus me- 
ngurus rumah2 jg baru didiri 
kan oleh Kota Pradj, Smg. Me 
ngenai rumah2 dibawah penga 
wasan H.O.S. sukar dikatakan, 
karen. dalam penempatan ru- 
mah2 tsb, masih.ada djuga ru 
mah2 jg dipakai oleh instansi 
lain, hingga panitya tidak da- 
pat berbuat apa2. Hal ini su- 
dah dilapurkan pula kepada 

Wali Kota Smg. dan sebagai 
djawaban, dinjatakan, baiknja 
panitya H.O.S, ini dibubarkan 
sadja. 

Mengenai pemberian rumah2 

tama dirundingkan soal jg me. 

ngan untuk 1 bulan Rp 7.-—,' 

1 bulan Rp 16.—, kartjis mandi. 

Rp1,50. sedangkan anak2 diba- : 

atjara pertanjaan 

96620 83564 104535 38498 200201 
205876 193960 129210 178451 98691 
180215 150653 123955 21726 184183 
50891 208561 75638 118523 143042 

107213 70905 20581 151249 96113 
171248 17731 189922 200889 73445 
163809 127739 104714 24982 102827 
187328 187904 130845 157680 23156 
126966 155212 90556 128453 146082 

“ 189023 166132 159253 152472 116253 
15976 80770 204483 10021 193100 

190822 172097 185312 22786 48601 
147330 104197 100390 109070 181547 
17881 80277 112918 13367 183539 
67698 75400 136114 190275 1048650 

203612 47692 116010 130099 155538 
64656 201539 172513 62659 
82800 206497 14550 74442 

190475 139730 182678 21174 208402 
180609 163059 136920 49792 148176 
23682 175835 192214 37771 68218 

141310 57845 166824 42747 144110 
85798 172658 37958 202508 118062 
112171 188670 95221 23251 191080 
183132 59662 147777 41689 29564 
83148 47167 42028 129370 106481 
99805 46495 49988 65141 101215 
70119 192007 150650 160613 162830 

160852 109748. 127836 91999 40408 
179731 93615 56446 
Aa, 

  

beberapa anggauta DPD dan 

'bagian lain darj Kota Pradja. 
Jg bisa mendapat rumah, ada- 

“Tah mereka jg benar2 membu- 
tuhkannja setelah diadakan pe 
njelidikan dengan teliti, 

PENINDJAU2 KE RRT. 
Hari ini, Senen 1 Sept. menurut 

rentjana, para penindjau ke RRT 
dari Djawa Tengah, berangkat ke 
Djakarta dan akan berlajar ke RRT 
tg. 5 Sept. ja.d. Berhubung dengan 
itu, tadi malam telah diadakan per- 
djamuan oleh panitya  Huachiao 
Chan Li Thuan dikota ini untuk 
memberikan selamat djalan kepada 
para pengikut itu, jaitu mr. Tan 
Tjong Yan dan tu.. Hoo Liong 
Tiauw dari Semarang dan tn. Liem 
Gwat Bing dari Pekalongan. Para 
peserta dari Solo dan Jogja, dr. Oen 
Boen Ing dan tn. Tjan Gwan Bie, 
tidak hadlir, mungkin telah berang- 
kat langsung ke Djakarta tidak If 
wat Semarang. 1 

  

  
  

    
hamil 3 bin 

lahir. 

pembawakanuja 
orang hamil. 

ngan 
bahaja 
gugur. 

Dikeluarkan oleh Chemicalisn Handel IE TIE 
Ktupletr: f—$, Tip. 1816 Surabaja. 

  

  

  Tafelpraeses tn. Oei Ing Hui mem 
persilahkan ketua Chan Li Thuan, 
tn. Oei Tjong An, berpidato, ia ini 
menerangkan maksud diadakannja 
perdjamuan itu. Wakil2 berbagai 
perkumpulan dalam pidato2nja mem 
berikan semangat dan selamat dja- 

|Yan kepada ketiga penindjau ke RRT 
itu dan mengharap sekembalinja 
dari sana, dapat membawa kesan2 
jang bermanfaat. 

Mr. Tan Tjong Yan, tn. 
Gwat Bing dan tn. Hoo 
Tiauw sambut pidato2 jang berse- 
mangat itu dan berdjandji akan: 
memberikan laporan2 jang rieel se-: 
'kembalinja dari perdjalanan. 4 

Kata penutup diutjapkan oleh tn. : 
Oei Tjong An dengan pernjataan 

terima kasih pada hadlirin. i 

Liem 
Liong Me

n 
Aa
Na
MA
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ab
a 

an 
Ma
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m
a
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LEDAKAN KETJIL, 
Psda hari kemarin pagi tang 

gal 31 Agustus 1952 terdjadi 
suatu ledakan ketjil lagi di be- 
kas gudang-mesiu Kalibariteng. 
Adapun sebabnja ialah karena 
kurang hati2-nja seorang pera 
djurit bernama Djumangin jg : 
sedang bertugas ditempat tsb.. | 
sehingga menemui adjalnja. l 

  

BUKA PRAKTEK 
  

i 
4 

W
A
I
O
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St. Tandarts 
Lg   darj Kota Pradja, telah diben 

tuk satu panitya terdiri dari 
1 enno $ 

ee” Kalisari 97. 

  

——— Ssi 

  

TELAH :DIBUKA DENGAN RESMI 

SUPER RADIO COMPANY 
TJABANG SEMARANG 
Seteren (Duwet) No. 

Mendjual: " : 

radio PHILIPS, ERRES, 

Distributeurs dari radio BUSH, METZ dan GRAETZ 

dan alat-alat listrik. 

“jang terkenal. 
Harap para-langgasan maklum adanja 

G.” Fs 

  

ANGGUR KOLESIM DAN & 
ANGGUR WANITA TJAP 

GARUDA BOt14 DUNIA 
MEMANG SUNGGU TA BOLEH 
TERDISA DARI RUMAH TANGGA 
KARENA KALGU SURAT ISTRI 
JANG SUDA MINUM 11 ANGGUR, KESEHATANJA 

BERTAMBAH, ENAK MAKAN, HILANGKAN TJAPAI 

"DAN SELALU MEMBAWAK KEBRUNTUNGAN 

BISA DAPAT BELI DI MANA? TOKI 

Lan 

R 

Toko ,BOGAH” 
Toko HING KUNG 

  

PUSAT PENDJUAL: 

  

AN LT LN 

JOGJAKARTA : 
. Toko ,,TJIA" 1 f9: Toko 
. Toko Obat THAY AN TJANI10. Toko 
. Toko GIE SOEN 11. Toko 
. Toko ENG NJAN HO -. 112. Toko 
. Toko Obat TEK AN TONG /|13. Toko 
. Toko Obat ENG TAY HO 14. Toko 

15. 

      

    

      

    

     

    

8 Peba 
og g 

5 F 

N.S.F 

NN. 

mOEMBILAN BELA 
Sepesial buat orang 

perempuan jang lag j 
. sampa' 

waktunja anak ter: 

2. Ia bikin kuat tem | 
pat pranakan dan 
menjega gangguan 
nia penjakit,. dar 

Membikin segar 
anak dalara kandu- 

dan menjega 
kandungan 

Aturan Minumnja: 
Pagi. siang sebelum 
nja makan dan wak- 
tu malam mau tidur. 
minum 1 gelsa sloki 

  

AN TAA si reLan BERTJERAI: 
S"LIE KONG HWIE 

dengan 

2BWA KWIE NIO 
SEMARANG 22-8-1952 

      

Tua Kembali Muda 

Tjap Foto ,,Empat Bintang” 
Tanggung 1000p tidak luntur. 

Ce... HARGA: 

Special untuk didjual lagi ke 
untungan bagus. 

Terbikin oleh: 
TABIB AMIRODIN 

Depan Kusumojudan 95A Solo. 
Agen: 
Dj. Ngupasan 12, Jogjakarta. 

KASIM DADA Kp. Melaju 30 

  

Arts 

Tjandi Baru 2a 
(Udjung Kintelan baru) 

Untuk Penjakit Kulit dan Pe- 
njakit djalanan kentjing. 

Djam bitjara: (910) 

(17—18) 
we0n."   

Untuk membangun keperluan 
RUMAH TANGGA datanglah 

Rai? 

MEUBELMAKER 

GOAN HIEN Ro 
Pandean 101 — Tilpon 1813 

Semarang. 
Eig: SOEN BOK SOEN   

  

#Terima segala pesanan-pesanan 
tentang barang-barang Rumah 

—.#Tangga! 

KOLORIET 

    

THAY AN TJAN 
FOE JOE 
LIE HONG 
»FONG” 
»ADJI” 
»DJEMPOL" 

BABAH GEMUK 
Toko THAY SIEN 

  

  

    

  

   

  

— Lepaskan aku, kamu pentjuri 

  

ALE A DELPERATE CHANCE TO SAVE YANCY MECLURS 
& NN EA Kb UNP BY The PENEGAPE BAT WINGER « « e 

L AIN'T LETTIN' 
YOLW LIVE T'HANG |- BAT, YOU CATTLE- 
ME FER RUSTLIN$ 

2 

Roy mempergunakan satu tjara terachir untuk mentjegah ditengge 
« lamkannja Yancy McClure oleh Bat Winger .... 

— Tak akan kubiarkan kau hidup dan menggantung aku atas 
buatanku mentjuri ternak McClu re. 

      KEGGO OF ME, 

    RUSTLIN' 
     

    
MECLURE ! 

  

  

per 

jang djahat E 

  

Oy Rogers 49 
Nana / cras Triceer W vure A rooL,ROSERS/ 

NOW WE'LL ALL 
PROWN ... UGHI 9 

AN! HANG ON, 
YANCY/     

    

   
— Tjarilah pegangan pada Trig- 

ger dan menggantunglah kepadanja, 
Yancy. 

— Kamu gila, Rogers. 
malah kita berdua akan tenggelam. 

ay 

Sekarang 

  
    

(Wasserij' 4818? 
Blakang: Kebon 3 — Tilp. 1554. 
TJEPET, BERSIH, MURAH. 
Sedia looper. s 
  

  

    KESEHATAN 
dan 

! PEMERINTAHAN DAERA 

Rambut putih djadi hitam 

|5 Gr. R 25,— Dan 3 Gr. R 15,— 

K. Jacobsen | 

    

   

  

H KOTA 
SURAKARTA. 

   

t 

No, 10/A/11/52. 

Dewan Pemerintah Daerah Kota Besar 

reclarge, MENGUMUMKAN: 

  

   

    

I. bahwa membuat reclame m 
karta, harus minta idzin adas Pemerintah Daerah. 

     

   

   

PENGUMUMAN 
Surakarta, berdasarkan atas Peraturan Daerah 

Kota Besar Surakarta tg. 15 Agustus 1952 No, 1 tahun 1952 tentang idzin dan padjak 

   

  

    “ 

    
   

  

ai tg. 1 September 1952 dalam daera 

  

  

  

    
     

    

  

   

100 lembar. Bi 

Cc. Reclame jang luasnja 
Tiap2 kelebihan 14N 

d. Kurang dari satu Mi 

1 dari 4 M2. dihitung sebagai 
ngut padjak 154 dari tarip 

itung satu Minggu. 

MLS LS AL 

PENGUMUMAN 
Berhubung dengan kami punja Toko baru diberdirikan 

bagian Alat2 Olah-Raga bikinan Inggris dan Amerika, serta 
Mondhaarmonica-Chromonica Merk M, Hohner, Made in Ger- 
many jang sudah terkenal diseluruh dunia, harap para lang- 
ganan dan umum mendjadi tahu, saksikanlah di kami punja 
Etalage dan Service ditanggung 100» memuaskan. 

Memudji dengan hormat: 

TOKO ,SIN HW AA” 

Djl. Seteran 7 (Duwet) — Semarang. 

  

  

MINJAK OBAT BAN LENG 
Dapat diminum untuk men jembuhkan: batuk bara 
atau lama, sakit tenggorokan sakit perut dil. 
Bagi bisul2, kudis2, gatal2, digigit bina tang per. 
bisa, kena api, dapat lekas hilang dengan digosok- 

INA en aan dapsilah He Haa atau d j 
(dipidjet) dan diminum, semua itu penjakit lekas 
sembuh. Karna: . 

  

Ban Leng 1ni, dari ma 
Kalau Tuan suka batja surat? pu 

kami bisa kirim sama Tuan 
1 Gapat Gibeiih pada semus toko3 Obat 

9 DI.: kalau tiada: boleh kirim Rp.6,50 Kami nanti   
  KEKUATAN 

KEGEMBIRAAN 
dan 

KEMADJUAN" 

DIN OM 

Sian Ga 
Harmsen Verwey i : 

Dunlop N, V. 
Djuga dapat beli diantero 

   

  

      

11 430-6.45-9.00 P. Ramlee — 

  Toko2 di INDONESia 

  

Suatu penjelidikan pada tabeat 
rangkan kehidupanmu. 
tjahkan Sama" 

hari, kau dapat mengelakkan banjak rintangan. 
dan peribadimu akan mene- 

Periksalah djika kau, hendak meme- BESOK MALAM 

8. RAHAT. MOeccultist 

Seteran 109 — Semarang. 

2 Kirim 1 botol sama Tuan dengan tertiatat. 

3 Dikeluarkan oleh: Rumah Obat Tjeh 1 She Tong. 
Dil, Bawean no. 22 Tilp no. 1207 8. Burabaja. 

  

  
    
Harga tidak naek 

tiap 100 lembar Rp. 0,30 kurang dari 

berikut: 
tsb, diatas. 

Surakarta, 28 Agustus 1952. 

KN DEWAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BESAR 
"ag SURAKARTA 

Ketua: 
u.b. 

DURIAT. 

  

  

Besok Malam PREMIERE 
Metropole 5.-7.-9.- (17tah.) 

  CET SEERMAN -JERAY WALD 

  

  Baru trima 15 matjam/Merk LONTJENG WEKKER, Made in 
GERMAN, djalannja acoor pake Radium dan Bel. 
Harap lekas datang karna persediaan tidak banjak. 
Didjual dengan Garansi !!! Silahkan melihat2 ! !! 

Horlogerie KANARI Service 
Kauman No. 21 — Semarang. 

CITY CONCERN CINEMAS 
LUK 5-7.-9.- Ini Malam premiere (u, 17 tahun) 

Hans Nielsen — Tilly Laverstein” 

»CHEMIE und! LIEBE" 

»SLEEPING CITY &nBissord coate 
ini Malam D.M. B. (u. 17 tabun) 

Rokiah Musalmah 
| Gberbareng 

as ANTARA SENJUM LO 9.15 dan TANGIS na 

Aan 
datang THE “WELL (Sum

ber “ah 

ROYAL 5-7-9.- Ini Malam D.M. B. fu. 17 tahun! 
& Joba Derek Lee J. Cobb Jody Lawrance 
33 

s she Family Secret” 
bidup Mengikas 

  

      

  

  

Akan 
: datang 
  

Grand 
Pd 

  

  

ema ag 

Satu kedjadian jang menjesalkan seumur 
dan Mengharukan ! 

Edward “ 
15 Destroyer dengan G. Robinson 

The Battle with Dise Bombers ! 

INDRA 5.—7.— 9.— Ini malam: D. M. B. (seg. umur) 
Marguerite Chapman “ 66 
Cameron Mitchell sFi i g h t T Oo M ars 
(Color by Cinecolor)  YTERBANG:KA PLANET MARS 

  

i Akan 
datang 

  

Kota dari intrigue dan korupsi dar 
segala kedjahatan ! 

Akan 
datang $9 Sofia' 5 
    

    

8 

  

   

    

II. Jang disebut membuat re jalah: Na “ 
Tiap2 pernjataan dengan “gambar atau kedua-duanja” jang diadakan pada suatu 
tempat jang djelas kelihatan dari djalan2 umum atau diadakan berkeliling . didjalan- 5 
djalan umum dengan maksud mengumumkan, menjiarkan perusahaan, perdagangan, .. 
pertundjukan atau seseorang 'ang bersifat commersieel. Se 

III. Untuk mendapat idzin, jang berkepentingan harus memadjukan permohonan tertulis 
rangkap dua kepada Pemerintah Daerah dengan mengisi daftar isian jang dipergunakan 
untuk permohonan idzin tersebut. 5 : 

IV. Blanco daftar permohonan dapat diminta kepada Kantor Padjak Kota Besar Surakarta. 

V. Untuk tiap2 pembuatan re cla Pemerintah Daerah memungut padjak reclame seba- '' 
gai berikut: ang 1 

TARIP PADJAK RECLAME: 

No Matjam reclame Luasnja Tiap - tiap 5 
: tiap2 Minggu Bulan  Kwartal 4 th. 1 th. 

1. fMemakai papan “ M2, 1,20 3,— 7,20 12,— 18,— 
2. I# Memakai penerangan , 

atau jang disoroti atau 
alat2 jang ditempelkan 
kepada papan2 pengu- 7 
muman, tugu2, karas?, 
rumah2, dinding2, pa- 4 

gar2, dan lain-lainnja ... M2. 1,80 4,80 TA 18,— 30,— 
3. IMemakai alat2 jang di- ta 

bawa oleh orang ......... M2, 2,40 6,— 13, — Da 36,— 
4. | Memakai alat2 jang di- : 

bawa oleh kendaraan ...... M2. 3,— 1,20 15,— 24,— 42,— 
5. IMemakai Jajar ........... M2. 15,— 48, — — —ma — 

Keterangan: 

a, - Ukuran sekurangnja dari 1 M2. dihitung penuh 1 M2. ba 

bh. Memakai surat selebaran,, 100 lembar dihitung . 

  

( 

n 

  

Ini'Malem Pengab: 5.-7.-9.- : 
tKatbryns Grayson — Mario Lanza 

# 'The Toast of New Orleans” 
M-G-M:s in Technicolor 
  

  

(3 tahun) : 

EBesok Malam PREMIEKRE : 
RE X1 4.45-7.-9.15 Iseg. um.) 3 

     

      

  

   

very dy. . 

Mud Araga  Birnyatingg 
Original Scraen Play by Deimer Daves » Musicah 

Humbers Creured and: Directed by La ROY PRINZ 

“Mpireetod by DELMER DAVES 
  

An ay an an aman, 5 

Ini Malam Pengab: 5.-7.-9.- w 
va # VanfJobnson Judy Garland 

June Allyson Prank Sinatra 

»TILL TBE CLOUDS ROLL BY“ 
M-G.M's Technicolor 

Tinggal ini & Besok Malam 

— 

ae 

  

ORION 5.-7.-9.- (i7 tahun) : 
Richard Greene — V, Cortesa 

.SHADOW OF THB' BAGLE“ 
Akan datang: Warner Bros's 

William Holden — Nancy Olson « #5 

,Force Of Arms" 
  

ini Malam Pengabisan : 
Rjagalan7.—9— Iseg. um.| 

Cbo Swan — Han Fei” | 

sRainbow As You Wish" 
10 Songbits— Technicolor 
  

Seorang jang telah diperingatkan harus berlaku hati-hati. 
Djika kau tahu apa akan terdjadi dengan dirimu dikemudian 

  

| mPREMIBRE 
|. ««Diagalan- 

7.00 ,- 9.00:113 tb”, 
  

td Djam   iSOLO Mulai tg. 28—8—525d MB,» | 

The 23ward ” 
George Montgomery | 

4.30 cri1 00 0 GAS 1 
Pedang Pusaka Monte Cristo Mnntjul, bergerak lagi. 

P0 2 Rilm Mesir 
: Lo... Istimewa 5 'ot Monte Gristo-- | : 

—« Paula Corday | “SLAMET PAGI 

    Ap 
| Miss 548 
Amp PU 
(NA      
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