
    

    
   

    

     

              

        
        

      

            

    

    
        
    

    

     

   

    

   
   

   

      

negeri Amerika, 

' Sebelum tanggal 

  

Tunggu Pembukaan 
   

  

, 2. 

kabarkan, bahwa Inggeris dan 
Amerika Serikat pada waktu 
ini sedang mempertimbangkan 
untuk mengambil langkah tidak 

resmi jang baru untuk mende- 
kati pihak Iran didalam suatu 
usaha untuk menggerakan per- 
dana menteri Mossadeg, supaja 
menerima usul2 Inggris — Ame 
rika jang belakangan ini. 

Sumber jang berkuasa me- 
njatakan, bahwa langkah jang 
baru itu boleh djadi akan beru 
pa ,,nota pendjelasan”, jg akan 
menjangkut beberapa pernjata ' 
an jang telah dikeluarkan oleh 

Peheran mengenai usul2 itu 
London dan Washington kabar 

nja merasa tjemas akan adanja 
»bahaja komunis” di Iran, dan 
karena itu berniat mempergiat 
usahanja untuk mentjegah dito 
laknja usul2 tersebut dengan se 
tjara mentah2 sadja oleh perda 

. na menteri Mossadeg. 
Berita2 dari Teheran menjata 

. kan, bahwa menurut keterangan 
Ssumber2 resmi, maka perdana 

“menteri Massodeg telah membi 
fjarakan soal pangangkutan mi 
jas Iran dengan persimpin rer 

aan minjak C't'es Service 
Mossadeg telah bertsmu se 
dua djam. Diduga, bahwa 

Abadan dan kedaerat? 
“4 Khuzistan baru? ini. 

|. Acheson: ,,fair pro- 
position”. 

Sementara itu menteri luar 
e Dean Ache- 

son, pada konperensi persnja 
di Washington menjatakan, ba 
hwa menuru: pendapatnja, ma- 
ka usut bersama Inggeris-Ame- 
rikg mengenai penjelesaian per 
sengketaan minjak Iran. it, me 
rupakan usul jang baik dan di 
harapkannja, agar pemerintah 
Iran mempertimbangkannja de 
ngan sebaik2nja. Acheson me- 

— Sajembara Kita 

Akan Diambil Oleh Ame- || 

Langkah baru Ingris- '$ 
Amerika? 

Dalam itu dari London di- 
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       langsung -dengan tenteram. 

  Keterangan Kolonel 

   

     
Suatu gambar waktu partai Komunis" Djepang baru2 ini meraja 
kan hari ulang berdirinja ke 30 tahun dengan satu ,,pesta-perda- 
maian” bertempat di Taman Edowaga, Tokio. Lebih dari 15.000 
orang menghadliri keramaian itu, sedangkan kurang-lebih 2000 
orang polisi jg memakai topi badja, siap waspada thd. kemungki- 
nan terdjadinja keributan. Tetapi perajaan itu telah dapat ber 

GAR TAK MENIMBULKAN keragu-raguan dlm masja- 
pakai, terutama bagi peladjar2 tamatan SMA-SMP dan 

    
     

  

   
   

  

   
    
   
   

    
   

  

    

'Takl 
| Bahwa Modal Asi 
is Bagi Indone 
| Den Haag Perhatik 

    

        
  

dewan perwakilan rakjat 
dan senat. : 

   
   

  

Meninggal: 
“Karena Sengatan 

Matahari 
ENURUT keterangan js. 

    

i. Menurut pendapat mereka beberapa fatisal dlm 
tadi dapat mem, pengaruh besar atas perkemba- 

ngan? selandjufnja di Indonesia. Jang terutama dianggap pen- 
ting oleh kalangan tadi | fatsal mengenai pembentukan 

# |keluhan2,. bahwa  pemerentah 
# pusat lebih banjak mentjurah 
“Ikan perhatian terhadap "pulau 

program perdjoangan 
4 di Den Haag dgn penuh perha- | 

pro- 

Djika senat sematjam itu, 
jg ditjita-tj'takan oleh Ma- 
sjumi Yu, (jaknj dalam mana 
tiap2 daerah Indoresiy menda 

pat djumlah perwakilan jg sa: 
ma) maka dengan demikian 

Djawa daripada daerah2 lain- 
nja dari Indonesia, akan dapat 
dilenjapkan. Selain darj itu me 
nurut kalangan tsb jg menarik 
hati mereka ialah tjita2 Ma. 

h - PAN Soma sjumi untuk mengadakan presi 
kada Pa na Nara “| dentieel dalam man, presiden 

2 aga Bay ri Arab) harus bertanggung djawab ke 
na tg.2 -30'dan NAN : pada parlemen. Djika tjita2 
dan Mon ena TA Iaame-|ini dapat pula diwudjudkan, 
an 1 September tidak ada #t maks ini akan berarti bahwa 

gota djema'ah Hadji KR me Indonesia akan mengikuti dje 

  

     

     
Harapan? Dlm A.D. 
. . Kemungkinan2 Bagi Peladjar2 

Tamatan SMA — SMP 
A.H. Nasution 

lain? sekolah jg sederadjat dgn itu, jg ingin melandjutkan tji- 
ta-ljitanja dim Angk.-Darat, demikian djaga bagi para anggo- 
ta Angk.-Darat sendiri, kesempatan? apa jg dapat ditjapai 
dlm Angk.-Darat, Kepala Siaf Angk.-Darat, Kol. A. H. Nasu- 
tion, telah memberikan keterangan kepada pers sebagai beri- 
ikat: Di Angk.-Darat terdapat dua matjam pendidikan. Jang 
pertama: ialah didikan utk mendapatkan tenaga2 baru. Jang 
kedua: ialah pendidikan ,/ulaigan atas dasar luas” bagi para 
anggota TNI jg harus diselesaikan dalam tempo 5 tahun. 

Untuk mendidik tenaga2 ba 
ru ini bolehlah dilakukan bila 

Infanterie dibuka kesempatan 
unuk meneruskan -didikannja 

“terlampau letih. 

.Ilam orang jg meninggal di Mi- 

| September 54. orang. 

al karena njakit menular ia : aa 

(penjakit” je perlu penahanan | Gjak Pilipina lebih baik memi dim Wusrentaiae), akan Wkpi lih sistim Amerika dari pada 

leg9 orang telah, meninggal ka-| Sim Eropah, sebagaimana te 
rena sengatan matahari (z01mue- lah dilakukan. oleh negara2 
steek), usia sudah jut atau Asia lainnja. 

| J. Wibisono tentang 
.# 1 DANA :. 5 modal asing. 

Ketika tg. 30 Agustus, dgim- Sementara itu berkenaan de- 
ngan rentjana pemerintah un- 
tuk mengadakan peraturan? gu 
na memperbanjak penanaman 
mouval asing di Indonesia, he- 

     

na (Muna) ada 430 orang, | tg. 
31 Agustus 215 orang dan tg. 1 

          

   

  

| Radja Faisal 
Di California 

  
Konperensi: WHO 

  

  
Radja Faisal dari Irag jang berusia baru 17 tahun dan kini 
dang berada di Amerika, waktu 
dipertundjukkan oleh nona pelajan Lucille Wong, di sebuah toko 
jang terletak di wijk-Tionghoa dari kota California. 
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seri) | 

  

se 
melihat-lihat sebuah pakaian jang 

Keberangkatan Dele- 
1'gasi Tertunda 

- EBERANGKATAN dele- 
KR | gasi Indonesia ke Peking 

jg tadinja, sbg kita kabarkan, di 

  

ini, terpaksa teriiinda berhu- 
bung dgo kesulitan? jg tidak 
diduga semula, jg timbul wak- 
tu delegasi 

pal KJCPL. Pihak KJCPL ti 
dak mau mendjual tieketnja ke 
pada delegasi 

fiada visa Gransit) Inggeris jg 
barus diperoleh delegasi, se- 

rangkatan delegasi berpendapat, 
bahwa jg demikian itu tidak per 

di Hongkong. 

menguruskan soal ticket itu, 
para penindjau Tionghoa ke 

kapal igi. 5 September   
Dr.SoeronoKetua 
WHO AsiaTengg. 

Kelima Kemaren 
Dimulai Di Bandung 

antaranja terdapat sedjumlah 
warga-negara Indonesia. , 

Kini pihak panitya mengu- 
sahakan supaja delegasi be- 
rangkat dengan djalan lain da 
lam waktu sesingkat-singkat- 
nja. 

Selandjutnja dapat dikabar- 
kan, bahwa Kyai Achmad Cha 
tib dari Banten, jg termasuk 
anggota delegasi, ternjats. di 

Peking 

tetapkan tg. 5 September hari Sa 

membeli ticket ka- AA 

ke Peking dgn : 

-dang panitia jg mengurus kebe- 

lu karena tidak akan mendarat 3 

Menurut pihak panitya jg 

Peking jg berangkat dengan 
hari 4 

ini, djuga tidak memakai visa 
(transit) Inggris walaupun di 

  

Dibawa Kesi- 
dang Umum 
Amerika dan Ing 
Robah Sikapnja "     

  

  mana Cirasa perlu. untuk 'me- pada Komandan Peleton dan 

TNI jg telah mendapat pang- 
kat de facto pada dewasa ini 
didalam Angkatan Darat dibe 
rikan kesempatan untuk me- 
masuki suatu pendidikan se- 
Suai dengan tinggi rendahnja 
pangkat jg telah. dipunjainja. 
M'salnja sadja bagi Luitenan 
dua, dan Luitenan satu dari 

  

harapon jang sedemikian itu, 
lebih2 karena perdana menteri 
Mossadeg telah meminta par- 
lemen ' memperimbangkan wu- 
sul2 itu. Acheson tidak meman 
dang reaksi jang pertama di 
Teheran sebagai sikap jang ter 
achir djuga. 

  
  

njatakan, bahwa ia- mempunjai 

Gadji Bekas Knil 
Waktu Permulaan Pendudukan :- 

Djepang Dapat Diminta 
EMENTERIAN KEUANGAN mengumumkan tentang 

Sa pembajaran 804 gadji, jang belum diterima oleh bekas 
militer KNIL mengenai bulan mulainja tentara Djepang mendu- 
duki Indonesia, sbb.: Kepada semua bekas militer KNIL. jang 
pada waktu permulaan pendudukan Tentera Djepang masih da- 
lam dinas aktief, dan menurut pegaturan jang berlaku berhak 
menerima pembajaijan 8075 ga'dji bulan Maret 1942, akan te- 
tapi sampai sekarang belum diterimanja, diberitahukan sbb,: 

1. Sampai achir bulan Desem- 
ber 1952 masih dibuka kesempa 
tan untuk mengadjukan permin 

taan pembajaran 8095 gadji bu 
lan Maret 1942 tersebut. Untuk 
keperluan itu, jang berkepenti 
ngan harus mengisi dan menan 
da-tangani daftar pertanjaan 
(vragenlijst) menurut tjontoh 
seperti jg tlh ditetapkan dida- 
lam ' surat edaran H.K.A.G. 
(Hoofdkwartier Adjudant Gene 
raal), dahulu tanggal 6 Dcsem 

ber 1949, No. 31272/IB/8a, dan 
31 Desember 

1952 daftar itu sudah harus di 
kirimkan kepada Biro Penjele- 
saian ex-KNIL, jang berkantor 
pada Kantor Pusat Pcrbendaha 

'raan di Bandung. Sebagai pedo 
man dalam penetapan tanggal 

itu diambil tanggal stempel 
pos.. Surat permintaan jang Gi 

terima sesudah tanggal 31 De 

sember 1952 atau surat2 jang 
tanggal stempelposnja telah me 

liwati tsnggal 31 Desember '52, 
tidak akan dipertimbangkan Ia 
gi, walaupun thd. kelambatan 
itu olch jang berkepentingan di 

madjukan alasan2. 5 

2, Surat2 permintaan harus di- 
sertai surat2 bukti jang menja 
takan bahwa, pada waktu yer 

mulaan pendudukan tentara 

Djepang, jang berkepentingan 

adalah militer dalam. dinas ak- 

tief K.N.LL, dahulu, Pada dasar 
hja surat2 keterangan saksi se 

bagai pengganti surat bukti asli 

tidak diangap sjah. Akan teta| hon tidak 

rat2 bukti asli itu dan merasa 
masih berhak untuk menerima 

pembajaran 80X  gadji bulan 
Maret 1942 itu, soyelura achir 
bulan Desernher 1952 dapat.me 
nzadjukan surat permohonan 

disertai surat “keterangan tira 
orang sakgi bekas militer K.N: 
LL. jang pada permulaan pen-| 
dudukan tentara Djspang bersa 
ma-sama dengan jang berkepen 

on bekordia Salam satu ke|sekolah dahulu, maka setjara tir 

satian atau dinas. 

  

Surat? perrhintaan pembaja 

'ran itu, sementara tidak di ker 

djakan, tapi baru sesudah tgl. 

31 Desember 1952 akan di per 

timbangkan oleh kementerian 

'keuangan apakah 'permintaon 

itu dapat dianggap sjah atau 
tidak. : 1 

|. Didalam hubungan ini, akan 
diadakan penjelidikan jg men- 

dalam terhadap surat2 ketera 
ngan jg diberikan oleh saksi2 
itu, dan para saksi bertang- 
gung djawab sepenuhnja atas 
pemberian keterangan palsu, 
atau keterangan2 jg tidak tju 
kup beralasan. 

3. Para pemohon tidak diper 
kenankan menguasakan pengi- 

| riman surat2 permintaan atau 
| penerimaan pembajaran 807, 
|, gadji bulan Maret 1942 itu ke 
pada orang lain, | 

4, Untuk  melantjarkan pe- 
njelesaian pekerdjaan, 

| betui2 tidak perlu, parg: pemo 

diperkenankan da- 

pi, bila seorang bekas militer| tang di Biro Penjelesaian ex- 

KNIL tidak lagi mempunjai su| KNIL di Bandung, 

ae 

djika 

berada pada Jain? sendjata bawa soal gentjatan sen 
nambah kekurangan2 serta pe Hoa Infanterie. Dan. mereka 

“an djawatan dapat memasuki” Korea je-matjet “keda 
t ain telah mem- njiapan tenaga2 untuk hari ke 

pula didikan2 jg setingkat dgn 
Hu Pul, dalam djawatan atau 
sendjata tsb. Sudah tentu, di- 

| dikan2 itu harus diberikan dgn 
setjara ijepat dan praktis, ka- 

' rena did'kan2 itu mustinja te- 
lah sudah mereka dapatkan 

.sebelum mendapat pangkat jg 
mereka dapotkan sekarang ini. 
Misalnj, sadja dalam pendidi- 

kan Komanda» Bataljon Infan 
terie harus diberikan didikan 
jg tjepa: dalam Staf, sekolah 
Komandan Pereton dan Kompi. 

Kursus-kursus. 

Agar supaj, anggota2 Ang- 
katan Darat tidak dirugikan 
karena pendidikan pengetahu- 

lan umum mereka kurang ber 
(hubung pendidikan jg didapat 

'masa dulu maka oleh DPPK/ 
Adjudan Djendera! dibuka se- 
kolah2 chusus untuk mengga- 

lang kekurangan2 tsb. 
Bilamana misalnja Luitenan 

satu/Komandan Kompi telah 
imendapatkan “herscholing” pa 
da sekolah Komandan Kompi, 
maka baginj, masih selalu ter 
buka kesempatan unuk mene- 

ruSkan sekolah jg lebih, tinggi, 

misalnja: Sekolah Komandan 
Bataljon, dan sebagainja. 

' Sudah tentu terlebih dulu 
akan menempuh udjian2 utk 
memenuhi sjarat2 jg telah di 
tentukan untuk itu. 

Kedud ukan. 

Setelah ' menempuh. ”her- 
scholling” ditambah dengan pe 
ngalaman2 jg didapat selama 
mendjadi anggota TNI serta 

didikan jg didapat didalam 

praktis dapatlah mereka ini di 

“Tanggap sederadjat dengan ke- 
dudukan? dalam perbandingan 

jg telah berlaku. Baik bagi te 
naga pendidikan baru, maupun 

bagi tenaga2 didjawatan sipil. 
Misalnja sadja seorang perwi- 
rp dianggap sederadjat kedu- 
dukannja dengan seorang aka- 
demikus. Agar supaja dapat 
memenuhi kebutuhan jg diper 
lukan oleh organisasi tentera 
kita maka pendidikan2 diatas 
tadi dilakukan setjara mas- 
saal, besar2an, tjepat dan prak 

tis.   — Didikan istimewa. 

Atas pertanjaan bagaimana 
halnj, dengan pendidikan te- 
naga2 guru untuk hari kemu- 
dian, diterangkan bahwa: 

“Disamping itu semua 'pada 
achir setiap “”herscholing” di 

| pilih sedjumlah, ketjil siswa2 
ig terbaik untuk diberj didikan 

"jg istimewa. ' Darj mereka ini 
nanti kita harapkan memper- 

“oleh bibit2 untuk tenaga2 gu- 
,ru dan kern2 jg berpengetahu 

an, Misalnja sadja dari sebuah 

Korea Tr 
: 29, 

“AI lah merobah 
dan segera akan bersedia 

  

Gang umum PBB, demikian di- 
katakan oleh kalangan diploma 
tik di New York jg mengetahui. 
Menurut kalangan diplomatik 
tadi, perdebatan lengkap dalam 
PBB tentang soal Korea tahun 
ini nampak ferdjamin, Ming- 
kin soal Korea ini akam diperde- 
batkan setelah pemilihan presi- 

den di Amerika, Kalangan PBB 
mengatakan, bahwa 3 minggu jg 
pertama dari sidang umum PBB 
(antara 14 Oktober dan 3 No- 
pember jg akan datang) akan 
digunakan utk membitjarakan 
scal2 lainnja sebagai pembuka 
Gjalan utk perdebatan seal Ko- 
rea di achir bulan Nopember. 

  

idoting tamatan sekolah Ko- 
mandan Peleton diambil bebe- 
rapa tenaga jg terbaik untuk: 

a. tinggal disekolah itu utk 
mendjadj tenaga guru, 

b. terus melandjutkan seko- 
lahnja jg lebih atas, dalam hal 
ini pada sekolah Komandan 
Kompi. 

c. dikirim keluar negeri utk 
pendidikan jg deradjatinja le- 
bim, tinggi. 

Tjalon2 pendidikan didaiam 
maupun diluar negeri disama- 

kan kedudukannja menurut 
tingkatannja masing2, misal- 
nja disamakan dengan tama- 
tan sekolah Komandan Kompi 

Bandung, SROI Nederland, 
Basic Course Ft. Bonning dsb.   

Kursus darurat 
Bilamana dalam sekolah2 - dalam 

negeri dihasilkan tjukup banjak tja 
lon2 untuk . dididik keluar negeri, 
maka akan diusahakan membuka kur 
sus2 darurat, seperti halnja dengan 
kursus persiapan HKS. 

' Untuk mengachiri keterangannja, 
Kepala Staf Angkatan Darat me- 
nambahkan: 

.Untuk beberapa pendjabat jang 
tinggi untuk masa jang terbatas di 
berikan pula herscholing jang luar 
biasa. 

Ada kemungkinan misalnja mengi 
rimkan para Letn: Kolonel, Kepala 
Seksi Staf Umum Angkatan Darat, 
Kepala Staf Territorium dalam wak 
tu jang pendek, langsung kesekolah 
Staf diluar negeri seperti. Command 
General Staf College (Associatie) di 
USA, Kolonelscursus di Nederland 
dan sebagainja. Sudah tentu menurut 
diumlah das kesempatan jang telah 

ditentukan”. 
Demikian keterangan jang diberi 

kan oleh Kepala Staf Asgk. Darat 
Kolonel. A.H. Nasution. 

Pe Djepang op 
timistis thd hasil jang akan 

didapat dalam konperensi 
sional jg kini sedang diadakan 

New York mengenai 
pang sebelum perang jl, 

kata Hayato 'Ikeda, 

interna- 

menteri   
3 

| tembaga Kebugajaan hnax 

| Kor 
Bata 

yaa 

“ » K r ane 

l Na 2 « semi am nama Ban AN 

#sjarat mutlak untuk memper- 
loieh hasil sebaiknja dalam usa 

“. han iang stabil. 

/|jrasa chawatir, 

  

   
    

     
nesia, karena. Indonesia kini te 

ru jan” 

di 
hutang  Dje- 

demikian 

ke 

uangan Djepang, di San. Francisco: 

seh Gencotschar 

n WetenschapP 

kas menteri keuangan Mr. Ju- 
suf Wibisono antara lain me- 
nerangkan, bahwa sjarat2 un- 
tuk peranaman modal asing 
itu hendaknja disusun sedemi- 
kian rupa, sehingga. menarik 
bagi jang berkepentingan. Di- 
katakan selandjutnja, bahwa 

ha ini ialah adanja pemerinta- 
e Selandjutnja 

Mr. Jusuf Wibisono menerang 
kan tidak perlu Indonesia me- 

bahwa modal 
asing itu akan merupakan ba- 
haja bagi kemerdekaan Indo- 

ah mempunjai kekuasaan po- 
titik jang rieel. Dalam hubu- 

ONPERENSI KELIMA 
(Organisasi Kesehatan 

dengna Gn Kemis kemaren 
in dari utisan2 8 negara jang 

Tenggara ita, jakni afganistan, 

rensi kemarin di gedung Conco 
dari bagian? Perserikatan Bang 

Setelah dibuka “oleh ketua 
WHO bagian Asia Tenggara, 
Dr. Svasti Daengsvang (dari / 
Thailand) dan disambut oleh ' 
Menteri Kesehatan Dr. Leime- 

na. selaku tuan rumah. maka.   ngan ini ia selandjutnja me- | 
nambahkan, bahwa kegiatan2 | 
modal asing itu akan diharus: ' 
kan mentaati undang2 nasio- 
nal . : 
Lebih lancjut Mr. Jusuf Wi- 

bisono menerangkan, bahwa 
pendirian suatu perusahaan ga 
bungan dalam mana ikut serta 
oranz2 asing tidak. penting. 
Ikut sertanja pemerintah da- 
lam perusahaan baru jg akan 
didirikan oleh  pengusaha2 
asing, olehnja dianggap tidak 
essentieel dan ia menjangsikan 
pula apakah pemerintah akan 
Gapat menjediakan modal jang 
Gibutuhkan untuk keperluan 
ini. ,,Bukan soal pemilihan jg 
penting, melainkan pengawa- 
san atas politik perusahaan”, 
demikian Mr. Jusuf Wibisono 
ig selandjutnja menerangkan, 
bahwa untuk mentjarai ekono 
mi jang sehat diperlukan ada- 
nja perbandingan jang seim- 
ban- antara volume2 uang dan 
barang2. Untuk mentjapai ini 
menurut anggapannja perlu se 
kali adanja perindustrian2 ba- 

cgapat memperbanjak 
persediaan barang didalam ne- 

| geri. : 
i “Disamping itu ia mengang- 
|gap perlu pula supaja rakjat 
ibekerdja giat guna memperli- 
ipat - gandakan produksi dan 
|memperbanjak penghasilan? na 

pa Achirnja Mr. Jusuf Wi- 
bisono menjatakan, bahwa dgn 
(demikian tjita2 nasionalisasi ki 
ta dapat dilaksanakan lebih 
:tjepat lagi. " 
! 
' 

POLISI BANDUNG BER- 
| TINDAK TERHADAP 
(KENAIKAN HARGA. 

Polisi Bandung hari Re 
(bo telah melakukan peme 
iriksaan serentak terhadap 
'harga2 barang  ditoko2 
besar didjalan Pasar Baru, 
idjalan Braga dan Kosam- 

  

  

“bi. Tindakan ini adalah jg 

adanja 
"peraturan klasifikasi ba- 
rang2 import. Pemeriksa- 
an terutama ditudjukan 
kepada keadaan harga2 
berbagai matjam barang 
sekarang dibandingkan. de 
ngan harga menurut pera 
turan paktur. 

'pertama sedjak 
i 

hari Rebo. Ikeda jg kini dalam 
perdjalanannja ke 
Keuangan “Internasional dan Bank 
Dunia di Kota Mexico melalui dju- 
rubitjaranja menerangkan, bhw  sa- 
tu2-nja penghalang untuk menjele- 
saikan hutang Djepang sebelum pe- 
rang sebanjak 45 djuta dollar: 
jalah, apakah Inggris — jang meng-     
   

    

   

ea 

" 
23 

konperensi mulai membitjara- 
kan agenda hari ini, dan ara | 
ra konperensi Bandung selama 
6 hari jg akan datang ini. Da 

lam sidang pagj itu konperensi 
menerima baik atjara jg akan 
dibahas selam. 6 harj jad. ini. 
Jg terpenting dari atjara itu 
akan merupakan pembitjaraan 
tentang penetapan Program 
WHO untuk “ahun 1954 dan 
penetapan anggaran belandja 
untuk projek2 WHO jg akan 
langsung merupakan bantuan 
kepada negara2 Asi, Tengga- 

ra, Anggaran belandja itu se- 
luruhnja akan  berdjumlah 
$ 2.114.000,— menurut pene- 
tapan konperensi tahun jg ia- 

lu. Sebagai dike'ahui angga- 

ran belandja untuk tahun 1953 
ini adalah sebesar $ 1.987.000. 

Dr. Soerono dipilih 

mendjadi ketua WHO 
Asia-Tenggara, 

Setelah. membitjarakan pa- 
sal2 agenda maka komperensi 

Partai 
Republik 

Akan Didirikan 
Di Mesir ? 

IDAPAT keterangan pada 
hari Rebo di Kairo, bhw 

(serombongan ahli politik Mesir 
telah minta idzin untuk men- 
dirikan ,,Partai Republik.” Me- 
nurut pendapat para penindjau 
politik, permintaan ini akan 
ditolak, oleh karena pembentu- 
kan partai tadi akan berarti 
memperkosa hukum Casar ke- 
raujaan. -itegaskan oleh ka- 
langan2 resmi Mesir, bahwa 
dalam sesuatu  penindjauan 
kembali undang-undang dasar 
Mesir wu, serangan terhadap 
prinsip keradjaan (monarchi) 
tidak akan diadi soal. 
Menurut pendapat kalangan? 

'ang memrerhatikannja rartsi 
jang diusulkan supaja dibentuk 
tadi sudah mulai berakar di- 
sa. Didapat keterangan oleh 
wartawan AFP, bahwa dikala- 
ngan Partai Wafd, sek-dien. 
Fuad Siradjuddin dan bekas 
menteri luar negeri Salahuddin 
.tidak menentang tjita2 rer:i- 

    

  

menerima baik Dr 

Gari World Health Organisatlion 
Dunia) utk bagian Daerah Asia 
telah dimulai di Bandung. Se- 
tergabung dalam WHO Asia 
Burma, Ceylon, Perantjis, In- 

dia, Indonesia, Portugal dan Thailand, dim pembukaan konpe- 
raia ita hadir djuga para wakil 
sa2 seperti Unicef, FAO, ECA, 

para penindjau dan para undangan serta pembesar? seflempat. 

itu melakukan pemilihan ke- 
tua dan wakil ketua banu dari 
regional committee. Atas usul 
Ceylon, jg disetudjuy oleh Bur 
M4 dan India, maka sidang 

Soerono- 
(dari Indonesia) untuk men- 

donesia mengusulkan — usul 

inj disokong oleh Thailand — 
supaja wakil Ceylon mendjadi 
wakij ketua. 

Usul inj diterima baik oleh 

sidang dan Dr. W.A. Karuna- 
ratne (Ceylon) terpilih mendja 

di wakil! ketua. Dengan pemili 

han Gemik'an mak, mu'ai hari 
Kemis kemaren sidang2 dari 

konperensi WHO di Bandung 
itu dipimpin oleh Dr, Soerono. 

Agung untuk serta. berangkat " 
ke Peking. “Alasan2nj, belum ' 
diketahui. Dapa: diterangkan, 
bahwa pihak DPKN Banten 

(screening) telahh menjatakan 
tidak keberatan terhadap keper. 
gian Kyai Achmad Chatib ke 
Peking itu. (Antara). 

HUKUMAN SEUMUR 
HIDUP. 

Pengadilan Tentara di 
Garut hari Kemis mendja-   
jang dipersalahkan telah 

i mengadakan hubungan 
dengan gerombolan ber- 
sendjata. 

Kaum gerilja di Malaya pa- 
da hari Selas, pada hari Re- 
bo telah menembak: kereta api 

jg berdjalan dari Kuala Lum- 
pur ke Singapura dari perang- 3 

$ 
kap. Seorang serdadu dan se- 
orang pegawai kereta api te- 
lah mendapat Juka2. 

  

1 Desa Rp 5000 - 
Bila-Desa. Hendak Selamat: Surat2 

Atjaman Disekitar Magelang 
Kegiatan Grombolan Memuntjak Lagi 

Didaerah Kedu 
ADA WAKTU BELAKANGAN ini, disekitar kabupaten 

larang oleh pihak Kedjaksaan 

tuhkan hukuman pendja: . 
ra seumur hidup atas diri- 

djadi ketua WHO Asia Teng- seorang sersan O. alias T. 
gara. Tentang wakil ketua, In- ' 
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Magelang tampak meningkatnja2 gerombolan bersendja . Li 
ta dari Merapi-Merbabu Kom-pleks dan sisa pemberontak ex- 
bataljon 426. Dim, beberapa hari ini tiga pengatjau tertembak 
mati dan 109 buah, rumalydirampok sehingga menjebabkan kege 

jk. Djuga surat? antjaman Gisampaiy 
ga menambah kegelisahan itu, Se 4 
rang dari bekas sersan major “4. 

6 baru2 ini disinjalir di Selatan . 

Iisakan dikalangan pena 
kan kepada penduduk, s 
gerombolan terdiri bebera, 

   
   

  

Dalam pembersihan jang dila 
kukan oleh pihak tentara dari 
batalion 410 2 orang pengatjau 
tertangkap dan 3 orang tertem 
bak mati pada tg. 28-8 malam. di 
desa Gotangan Krasak kaweda 

han Salaman. Gerombolan mela 
rikan diri. Pada tg 30-38 malam 
rumah seorang penduduk desa 
Kebcnredjo Tiandimuljo, kema 

sukan perampok, semua kekaja 
annja habis dibawa lari. Tk 27- 
Agustus malam  segerorabslan 
terdiri 80 orang aari M.M. Kom 
pleks didesa Tarten, Salam &an 

Dukuh Tjandimuljo memasuki 
75 buah rumah, sebuah rumah 
fibakar, 13 ekor lamibu, 1 sepe 

da dan barang2 lainnja sehar- 
ga "Rp. 25.000.— dibawa tari. 
Korban manusia tidak aaua. Ber 
gamaan waktunja, terdjadi pe- 
rampokan terhadap 25 buah ru 
wah penduduk didesa Karangku 
lon 'Tjandimuljo jang  dilaku   blik.”. Malahan tersiar pula 

kabar, bahwa ketua Partai ' 
Wafd Mustafa Nahas akan 
.senang” djadi kepala negara. 

hutangkan 70”, dari djiumlah tsb — 

dengan pound jg telah di-devaluasi 
sekarang ini. Pendek kata, kata 
Ikeda, Djepang akan membajar hu: 
tangnja. Ikeda selandjutnja meng- 
gambarkan keadaan keuangan Dje- 
pang dewasa ini adalah baik, karena 
perang di Korea telah menjebabkan 

Kerugian penduduk seluruhnja 

Gitaksir tidak kurang dari Rp. 
1363. 

Djepang Optimistis Thd Soal Hutangnja 
nerafja perdagangan jang mengun- 

konperensi Dana akan bersedia menerima pembajaran tungkan bagi Diepang, tapi setelah 

achis perang nanti, rupanja “akan 

timbul defisit bagi  Djepang dan 

Diepang karena itu akan membutuh- 

kan pindjaman dari Amerika untuk 

mengadakan perimbangan 

ekonomi Djepang. 
4 

Supadi dari bekas bataljon 4 
Magelang dibawah pimpinan Atmosarip, 

kam oleh 15 orang bersendjata. ' 

dalam (duduk jang dibakar oleh ge 

Snrat2 antjaman. 

Dalam vada itu fihak resmi 
di Kedu menjatakan, bahwa ke 
gelisahan penduiuk disekitar 
M.M. Kompleks disebabkan oleh 

surat2 antjaman dari pihak ge- 
rombolan jg menjatakan: ,,Ka 
lau minta desa dan dirinja sela 
mat supaja memberikan" uang- 

nja sebesar Rp. 5000.—” 

Kikalangan penduduk berkurang 
diwaktu malam mereka terpak 

| Sa menjelamatkan diri tidur dila 
jin tempat jang masih aman. Me 

“ngenai diumlah kriminaliteit di 
'dalam tahun 1952 didaerah ka 
'bupaten Magelang diterangkan, 
dalam bulan Djuli jang lalu ter. 

  
djadi 15 kali pembunuhan, 4 ka & 
li pentjurian dan 15 kali peram 
.pokan, Kerugian penduduk ka- 
rena kedjadian tersebut berdjum 
lah Rp. 72.824.50, 

wulan kedua jang lalu telah ter 
djadi 12 kali pembunuhan, 18 

kali pentjurian dan 94 kali pe 
rampokan kerugian 
berupa materieel sebesar Rp. 
221.818,60. Dalam triwulan per 
tama (ketika itu sedang meng 

ganas-ganasnja gerombolan dari 
ex bataljon 426), telah terdjadi ' 
16 kali pembunuhan, 31 kali pen 

|tiurian dan 86 kali perampokan 

  

. belum tterhitung perumahan pen 

bolan (Antara). 

De- . 

ngan demikian nafsu bekerdja 

Menurut stattistiek, dalam tri 2 i 

penduduk . 1 

Kerugian penduduk sebanjak 
Rp329.684.75. Dim kerugian itu | 

rom 

Ja 

    

  

    

     

    

    

      



      

      

    

   
   
     

    

  

   

  

  
  

      

ebagai 
gah akan membeli padi dan 

gabah"dari rakjat sebanjak untuk! 
sdi -150:000:000 Kg “dan gabah" 
1030,629 Ka, sedangkan uang un- 

3 gak keperluan ini “oleh Pem. Pusat | 
dgn perantaraan-Bank Rakjat telah 
Mepenkan sebaniak Rp 130.279.358. 

jumlah tsb Djawa Tengah 
a 'asivmembeli padi “sampai 
f 20 Agustus 61.235.044 Kg atau 

1 40.8”. Kini telah diterima -in- 
struksi: lebih landjut dari Pem. Pu- 

tspj daerah2. jg belum: - panen, 
918. tidak boleh diambil. pagi dari 

ik Rakjat dan harus dikembali- 

gah dgn. verantwoordingnja ..jang 
Iengkap. Didaerah-daerah jg masih 

: “sedang: panen, uangnja boleh diberi- 
Kapan jang. berkepentingan "dani 

ih etela tu harus pula memberikan 
twoording sebagaimana mesti- 

: Dakun: isoal ini, jaitu mengenai 
pengembalian. uang pad: jg “dasrah-! 

belum -panen,- ternjata- banjak 
“jg.menjedihkan.. Terdapat -di-. 

| 

     
      

   
   

   

    

    
   

  

| padi telah disampaikan ke-: 
pihak jg bersarfgkutan untuk) 

Hi "padi, tetapi padinja tidak 
Jatau belum kelihatan sedangkan 

ngnja Itu sebagian besar " Lipa 

   

   

    
   
     

   

  

        

  

aja 
' aa Pa Pe uang 

: Ap nah aniranig «daerah " Kla- 

   
|. banjak 320. 783 Ka da 

- ton dan: 
|kan ada Ik. Rp: 1.800:000:— .se- 
“dangkan Klaten mungkin dapat | 
“membeli padi sebanjak 5.500 ton 

belum beres 

Jah uang dalam tiap2 Kar. 
: Rp. 1:027:344.— Kar: 

Kan Pati ada Rp. 1:271.997.— Kar. “Pes 
RA “kalongan Rp 24.—- Kar: Ba- 

njumas. Rp 1:285.215,03 Kar. Kedu 
“Rp. 224140402 dan Kar. Surakar- 
Ita Rp: 2:864:575-—- hingga -total" 

ojada Rp. 8.080:771,05.— - Dengan 
perbandingan angka seperti tsb di- 

| atas ini, maka dapat 
aerah mana jang harus menjelesai-| 

soal verantwoordingnja dalami 
Ka, (aan: Gupernuran,| 

jaitu    
   

     

  

    
   

     
   

   

       
   

       

      

soal ini dapat Senja Kalam | 
. kalau tidak, maka soal ini 

: “kabar “ari? Na 
aa Ta Te 

ikein ja sa 
dan perngahaan2 rokok Taretek 

uh Djawa Tenga ob 
Pp: 

v 
00 ton tj jatoh 

il, ini dimaksud 

Pen Padi DanGabah 
Didaerah Djawa Nope Bol Manna 

diketahui, Prop. Djawa " 

“Bis 

“keninglo 
bernama GTT telah melaporkan 

13.200. Polisi 

| kepada Pem. Prop. Djawa Te! 

Geerah,. yang untuk pem-'$ 

13 na 

b: s “SARBUPRI SDoRpD3O. 
uangnja jg- telah -dikeluar- 1 3 

Ke uang Ap 'Rp. 41675. D : 

“Eh ' d “berih “Wanita inj. Djoemirah. 

ia |BUKAN SUAPAN TARI 
entangkan djum-' HADIAH 

dibajangkan 

    

                                      

   

   

$ Sampul terisi 

nama Sri S. jang kini tidak di- 

Ba Na: Kinisia sedang “di- 

5 Tetam ypai di 
orgaan sampai 

NA hardio Martonah dan pimpinan 
redaksi H. Soeparwan, Al 

“# nal. (Antara—Reuter). 

Ka UP dari Mexico 

Kemarin dulu diam 17. 00 satu 
Ali (Wk, Pilm. TT. IV), Ma 

beberapa orang pengikut telah 
arga dari 7 korban peledakan 
paikan bingkisan tanda mata.     

ae Teman 
untuk mengurangi penghalang2 
dalam perdagangan internasio- | 

   

    

“Sementara Iu menurut beri 
City peneri- 

maan Indones'a mendjadi ang- 
Lgauta Jnternasionay Monetary 
(und dan Bank/Dunia telahsdi 
“pasukan -hari- Senin Jang “Ialu   

  
Psi an 

RERENING LOPER 
UROBOT? 

Dua uga hari berselang re- | 
r. dari “Van Dorp ' 

na 

5 
» 

# 

pada polisi, katanja ketika ia 
liwa: Si djalan umum Pekodjan 
telah diserobot tas jg dibawa, | 
dalam mana terisi yang Rp. 

segera melaku- 
kan. pengusutan dan belum ta 
hu. bagaimana kesudahannja. 
Beberapa pedagang disity, keti 
ka ditanja menerangkan tidak 
tahu apa2 kedjadian tsb. 

KALANG-KABUT. 

Karena terburu? dan tidak sempat 

dikoreksi, ada beberapa zin dari 
Berita Kota kemaren mendjadi ka 
langkabut. Berita Perajaan -1 Okto 
ber, perkataan »Tudjuan perkumpu 
lan Tionghoa.enz.” semestinja “Tu- 
dju perkumpulan. , 

Berita pembukaan geredja baru 
ada nama2 jang salah. “Ds. Tan Ik 
-Hien mestinja Ds. Tan Ik Hay, Dr: 
dr. van der Linden mestinja Dr. J- 
van der-Linden, Ds. Polli mestinja 
Ds. Poli'i, Ds. Van Vlijm - mestinja 

-Ds. J. M. Vlijm. Lebih djauhvzin jg 
berbuaji: Bermula 3 ,djumlah ..anggau 

tanjashanja 11095 orang, mestinja: 
Bermula djumlah anggautanja hanja 
En orang, tapi meningkat sam 
af 1095. An 

F 

b 

F 

salam rapat Sarbupri 
Sidoredjo telah disusun ' pengurus 
“ranting jang kini terdiri sbb.: sekr. 
6rg/umum “Marmin, perb/upah Soe- 

sat, “penjpend, Soegito,. keuangan 
sh iashoso buruh muda Kardiman dan 

Seorang pegawai dari GKC 
ng, bernama R. kema- 

ren telah dihadapkan pada ha- 
kim atas tuduhan telah mene- 
Trima uang suapan sebesar Rp 
'110.— dari guru2 SMP I di Bo- 
djong untuk mempertjepat LZi- 
'keluarkannja rappel (toeslag 
gadiji )dari para gutu tsb. 

Menurut keterangan terdak- 
wa ia telah diminta oleh se- 
lorang temannja jg mengurus 
pekerdjaan itu untyk memban- 

“Itu dan olehnja telah dikerdja- jP 

an kehutanan. Sebagai tegen- 
prestasi terdakwa menerima 

uang Rp 110.— 
dari seorang wanita jang ber- 

ketahui dimana tempat ting- 
galnja. tapi dahulunja bekerdja 
pada sekolah tsb. Uang itu la- 
Tu ditabungkan di Kantor Pos. 
Diteranskan oleh terdakwa, bul 
Ikan ia jang minta suapan tapi 
Iwanita itu jang memberikanj 
hadiah. 
“ Arti menerima suapan dan) 
mendapat hadiah dalam hal ini 
sama sadia alias setali-3-uang. | 
Dari sebab itu  djaksa minta- 
kan hukuman 6 bulan, “hakim 
putuskan 5 bulan vendjara dan 
Ka ra jang mendjadi biang ke 
ladi itu djuga dihukum 5 hulan 

medja Redaksi 
pan Tn 

Wangatiya 1d geri Jamg 
beri. nama In terbit 1 kali 

pimpinan “umum tn. Soe ha     

“Jang dibuk, pada hari Rebo. 

! jang. harus. dihajar oleh ..Indo- 

“1 110.000-000. dollar dan djumlah 

.mengenai 

Injay hak untuk 

Idari pindjaman2 jang disedia- 

kan buat projek2 pembangu- j 

ranting j- 

Idung tenta 

“istimewa didjalan Kalihanteng, 

didalam dua,reselusi ,jg..akan 
dimadjukap kepada. sidang /ta 
duman-kedua “badan tersebut 

Permintaan Indonesia untuk 
mendjadi anggauta :Dana-Ke- 
juangan Internas'ona: — dan 
Bank Dunia itu telah diterima 
oleh Direksi2 kedus badan itu 
pada tg. 24 Djulj 1950. Iuran 

nes:a Untuk diferim,. mendjadi 
anggauta Dana Keuangan “In- 
ternasional .telah . ditetapkan 

uang jang sama harus dibajar 

Tan Masih 

M3 gi Gadjah Mada di Selo, 

5. Gangaa 
Baraka Man Ti PP dan KK, 

Waktu Walikota Moh. Saleh 
beberapa hari !l pergi ke Dja 
karta ia telah menanjakan pu- 
la halim. kepada Kementerian 
'PPK, dan darj Mr. Hadi Sekre 
taris Djendral Kementerian P 
PK ia mendapat keterangan, 
bahwa Ketua Senaat Gadjah 
Mada Prof. Dr, Sardjito telah 
mengadjukan keberatan2nja 
terhadap akan dibukania Tja- 
bang Gadjah Mada dj Solo, ka 
rena dengan penggabungan 
(Perguruan tinggi di Surebaja pa 
da Gadjah Mada kewadj'iban pa 

   

    

    

  

Sdr. Kahodo Wk. Walikota, Sdr, 

  

Mae sedang menerima sepotong pak 

“Gadjah Madi 

at 5 aa ian ig am dengan: 
utusan terachir king: tinggal menunggu darj Se- 

di Jogjakarta, karena — seperti pernah di- 

  ra mahaguru dari 

berat. Dalam sebuah suratnja: 
Kepada Kementerian PPK,   oleh Indonesia suntuk . masuk 

mendjadi arggauta Bank Du- 
mia. 25”, dari djumlah uang 
“ibu hantu dibajar dengan emas 
atau dengan dollar “Amerika. 
Selebihnja boleh, dibajar de- 
|ngan uang Indonesia menurut 

“harga pari: Bilamana -Indone- 
Sia nanti telah mendjadi ang- ' 
'gauta Dana Keuangan Interna 
-sionaj itu, mak, Indonesia ha- 

“Fyus menentukan kurs atau ni- 
Jar Rupiahnja terhadap 
negeri jang- harus mendapat 
“persetudjuan dari Dana terse- 
'bu£, Kemudian Indonesia hanja . 

Tuar 

'dapar merobah nilai Rupiahnja | 

uangon Internasional, ketjuali | 
perubahan 'ketjil2. | 

itu Indonesia mempu- 

meminta kredit 
Sesudah 

man oleh Bank “Internasional. 
Resolusi tersebut diatas harus 

disetudjui oleh sidang2 lengkap 

kedu, direksi bank2 itu. Utu- 

san Indonesi, akan menanda- 
tangani pasal2 persetudjuan | 

itu nanti di Washington. 

N.V. SEMARANGSCH STOOM- 
BOOT EN PRAUWENVEER. 

laporan mengurus 

NY. Semarangseh “Stoemboot 

en Prauwenveer .mengenai 'ke- 

adaan (perusahaan tsb. dari 1 

Menurut 

IDjanuari ,hingga achir. Desem- 
berv1931, diantara lain disebut- 
kan bahwa pada achir tahun 
tsb perusahaan itu mempunjai 

128 prahu dgn kekuatan muat 
10.335-ton, jaitu terbagi di Se- 
marang 49 "prahu (5500 ton), 
Bangka 46 prahu (3345 ton), 
Billiton 14 prahu (915 ton), dan 
Palembang 19 prahu (575 ton). 
Djumlah kapal penarik kepu- 

njaan perusahaan itu pada achir 
tahun 1951 adalah 29 buah, dgn 
djumlah . “kekuatan 2637 kuda, 
terbagi di Semarang 13 |kapal: 
penarik (1408 PK, Bangka :12) 
kapal penarik (833 PR), Billi- 

ton 2 kapal penarik (146 PK): 
dan Palembang 2 kapal penarik 
(250 PK). 

Apabila disahkan, maka akan 

dilakukan ' pembagian ksuntu- 
ngan Rm 522-580,65 “js berarti 
pembagian dividen 9, atau 
Rp. 45 per sero dari Rp. 500. 

TUGU PERINGATAN 8 SEPT. 
Senen pagi tgl. 8: Sept. jad. 

djam 9 di halaman muka ge- 
DIV stafkwar- 

'tier B. (Bodjong 160 Smg) 
“akan dilangsungkan - upatjara' 

peresmian Tugu peringatan 8 
September. Panglim,. Divisi P.. 
Diponegoro akan meletakkan 
"karangan bunga dan memberi 
“kan kata2 sambutan. 

GAPURA ISTIMEWA. 
Untk -menjambut “kedata- 

    

Ingan Pres. Sukarno di Djawa 
'Tengah, maka oleh Kota Pra- 
dja Smg direntjanakan mendi- 
rikan sebuah gapura besar jg 

diperbatasan Kota. Selain itu   alamat 

    

“mukakan 4 matjam usul: 1) |r 
supaja Solo mendirikan Univer | 
siteit sendiri dengan beaja sen: 
Giri, 2) perhubungan Solo — IN 

dengan persetudjuan Dana Ke- j 

Mlesaian, Berhubung dgn 

Prof. Dr. Sardiito telah menge 

Jogja supaja diperbaiki hir 
Za mahasiswa2 dari Solo je 
harus mengikuti college di Jog.. ' 
ja tidak usah menginap, 3) 

college-college ig diberikan di 
Jogja supaja Ci-rally dan | di 
Gengarkan oleh parg mahasis- 
wa di Solo dan 4) college-col- 
lega jg diberikan di Jogja su- 
paja dimasukkan dalam tape- 
recorder dan kemudian diputar 
“kembal di Solo. 
| Kedua usul js terachir itu 
oleh Moh. Saleh ditolak, kare 

ing dengan demikian Universi- 
| teat di Solo itu tidak akon ber 
idjiwa, Oleh Moh. Saleh kemu- 
dian diusulkan agar Tjabang 
Gadjah Mada dj Solo itu me- 
makai tenaga docenten jg ada 
di Solo, dan dimana masih ku 

| yang sadja ditambah dengan 
tenaga2 dari Jogja. Hal it, un 
tuk mendjaga agar djangan 
sampai terlaiy memberatkan 
bagi para mahaguru Universi- 
teit Gadjah Mada, Hal itu oleh 
Mr. Hadi diusulkan. supaja 
Panitya Persiapan “Pendirian 

-'Perguruan Tinggi di Solo me- 
rundingkan sendiri dengan pi- 
hak Senaat Gadjah Mada. Ber 
hubung dengan usul tsb bebe- 
rapa hari lagi Panitya Persia- 

pan akan menemui Senaat Ga- 
djah Mada di Jogjakarta. 

Sebagai penutup Moh, Saleh 
menambahkan, bahwa adanja 

memudahkan pemetjahan so- 
al2 jg sulit2, baik dilapang Po: 
litis kebudajaan dll, Demikian 

antara lain keterangan Moh. 

KHONG KAUW NWrE. 
Tiap2 . Minggu sore dimulai 

djam, 16.30 - sampai 18.30 
Khong Rak Hwee di Gg. 
iLombokx 60: mengadakan perie 
muan untuk. umum. Atjara "bu 
lan September sbb: 

“Tgl, 7 tjeramah tentang ke- 
djahatan jg tersembunji di da 
lam clehtn. Lie .Ping ,Lien, 

oleh tn. Lie Ping Lien, tgl. 21 
Pelandjutan mengupas peladja 

“hrannja Ong. Yang Bing oleh 

tn.:Lie Ping luien tgl. 28 Tje- 
ramah tentang kebudajaan oleh: 

(tn, Lic PingLien dan tjeramah 

tentang terang dan gelap.oleh 

in. Kwee Ik Hoo, 
'Tiap2 Minggu sore darj djam 

15 sampai 1630 diadakan Te- 

man kanak2 dan. pembatjaan. 

GBP VERSUS SSPV. 

“ Menurut Kantor Penjuluh Per 

-Iburuhan Semarang.dlm .perundi 

ngan antara Gabungan Buruh, 

Pelabuhan Semarang Iga peng: 

usaha NV SSPV dibawah .pi't- 
Ipinan wakil P4 pusat pada tg. 
2-Sept. jl. beberapa fatsal Jd: tri | 
tuntutan umum GBP ts. 81! 

Mei 1952 belum didapat penje 
Itu ma 

Ika.putusan dari P4 nusat sehs-   dah dapat diteriina, 

Perguruan 4 
Tinggi Gadjah: Mada tlh terlalu fanta 1 

   
   

    

   

   
    
    

  

Perguruan Tinggi dj Solo akan. 

9 "terdiri dari Maj. Selo 
'Moeslimin, . (Majoor Soediarto, 

pono, (Djapen Kopra) dan 

      

| Tentara Kakyikan 
. Djawa 

da penduduk 

bersarang didaerah Belendang, 
dan Dalam gerakan ini te. 

pos2 DI pa 

20 ah 

     

   
        £ anteng | .dengan menjam 

sorang penduduk Kaliban 
: Pnatoi Div. Dinapagoro) 

        
TA Pmtasiki 

"penat Gama Jogja 
1 Oleh pembantu kita) 

ENGENAI USAHA pendirian jabar na DeaRNaa 'Ting- 
ilikota Surakarta Mch. Saleh 

Iebih landjut menjataikan 

Dr. Bahder Djohan sendiri te- 
lah menjetudjainja. bahkan Presiden “Sukarro sendiri menjo- 
-kong "sepemuhnja, @kan aanja Perguruan Tinggi di Solo. 

  

Perdalam 
Ke-ahlian : 

Beberapa Perwira Diki. 
rim Keluar Negeri 

ENTANG pengiriman 
perwira2 Angkatan Da- 

IE keluar negeri untuk mena 
knti berbagai peladjaran 
Himu kemiliteran dapat, Ba 
ikan lebih landjut, selain “ke 

MErPin, adapula bebe: rapa per 
« Jalanja jare daikin ke 
isdan ja 3 Jang ke 

ari Mirektora! DAAD untuk 
apeladjari transportwezen. 
elandjutnja mulai tanggal 1. 

sptember 1252 kepada Let- 

rektorat Genie telah diberikan 
Studie-Opdracht oleh Menteri 
pertahanan ' untuk mengikuti 

kuliah pada Universitet Nege- 
ri Gadjah Mada Fakutet Teh- 
nik Bagian Sipy di Jogjakarta, 

Iguna mentijapai gelar Drs. da- 
lam pengetahuan tehnik. Seba- 
gai Wnd. Direktor Genie, peng, 
ganti Let, Kol. Sudarto telah 
ditundjuk Kapten Sutedjo jang 
selama. memangku  djabatan 

ini diberi pangka- Major se- 
mentara. Letnan Koloney Kus- 
moutomo telah ditundiuk puta 
sebagai Wnd. Dir. Phb., meng- 
gantikan Letnan Kolonel Eddy 
Suhary jarg berangkat ke 
Amerika untuk mengikuti pen- 
didikan Signal Officer Ad- 
vanced”, dah Mojor A. Rifai di 
tundjuk sebagai Wnd. Dir. D.P. 
LAN. menggantikan Major 
Srijamin jang berangkat ke 
Amerika untuk mengikuti pen- 
didikan ,,Ordonanee Officer Ad 
yanced”, 

Demikian ' diberitakan Biro. 
Penerangan SAN, 1 

  

Saleh, Dapat Pan ke- 
terangan, bahwa Panitya telah 
menerima desakan2 dari ber 
bagai pihak untuk melekaskan 
pendirian Tjabang Gadjah Ma- 
da tsb, jg telah sangat dinanti.   

tgl. 14 tanja djawab dipimpin | 

nantikan. 

DJASA O.P.R. TIREMAN. 
Anggauta2 OPR dan pendu- 

duk Kp. Tireman telah undjuk- 
djasa dengan dapat ditangkap 
nja Seorang” perampas jg. bera: 
hi mati- PAN TANG Tionghoa pa 
da Senen malam jl. djam 19.30 
sedang  belandj, di salah satu 
toko di Djurnatan, Selagi ia 
menghitung  yangnja, sedjum- 
lah Rp 400 di medja dasaran, 
mendadak “uang itu diserobot 
oleh seorang laki2 jg pura2 be 
landja djuga di toko itu dan 
kemudian melarikan diri ma- 
suk Kp. Tireman, Atas terea- 
kan Orang jg kehilangan, OPR 

siapkan dan ramai2 pendjahat 
'itu Gikedjar, achirnja ketang- 
kap lalyi diserahkan polisi sek” 
Si I, Ig mengaku bernama Nga 
simin asal dari desa Bremi 
(Demak). 

PENGADILAN TENTARA. 

Pengadilan tentara di Smg. 
iclah memeriksa beberapa, per 
kara-kedjahatan antaranja se-   | Orang sersan D.S. jg bertugas 

di Tjepiring, telah didakwa 
'menganiaja dengan 'pukulan 
| seorang temannja, jaitu sersan 

    

"G, Untuk ini terdakwa DS, di- 

|djatuhi hukuman pendjara 9 
Idjuga akan didirikan sebuah jlum tg. 15 Sept. diharapkan su- |butan 2 minggu dipotong wak Ltoredjo dari Salatiga (Parkin- 

4 gapura lagi di Kabupaten Smg, tu tahanan, 

nan Kd'onel Sudarto dari Di-| 

“hasil penjerangan satuan dari ba 

dan penduduk Kp. Tireman di | 

1000.— Pun disetudjui meneri- 

orang dikampung Tjilong- krang. Dalam gerakan Inj 12 
|orang DI, tertembak mati dan 
be alat perbek 
gaaa dirampas. Selandjutnja 
daiam gerakannj, di Gunung- 
an tentara telah "berhasil me- 
rampas 3 geranat-tangan, 1 
pistol. 3 Orang gerombolan 
mendjadi korban. 

| sBapari” DA. Ditajang. 
Dia peleton dari .kompi 1 

bafaljon 416 telah bergerak pu 
da dari. Genteng ke desa Tjisa: 
jak untuk mengadakan pember 
sihan terhadap sarang2 gerom! 
bolan, Pihak bengatjau dapat 
diusir dan melarikan diri ke 
desa Djatibogor. Mereka bu- 

  

    

djadi korban. Selain.itu pihak 
tentara djuga mengadakan ope 
rasi ke Karanganjar untuk .me 
ngepung rombongan “bupati” 
D.l. jg sedong memotong kam 
bing untuk be rpesta. “Bupati” 
.isb diantaranja disertai oleh 2 

ralip bangsa asing lainnja. Pes 
ta, “INj diadakan dirumah seo- 
'rang penduduk bernama.Ratim 
di Kuranganjar. Pihak tentara 
dengan 'setjara diam2 ”menge- 
pung rumah tsb, hingga ter- 

UNTUK MENGEMBALIK AN keamanan didaerah 
Usai dan supaja dapat memberi Gjaminan pula kepa 

ilesa maka sedjak beberapa huri jang lalu fihak 
tentara mengadakan gerakan terhadap gerombolan? TI jang 

elah dapat disita, satu sten, pakai 
seragam, sepatu dan Ea dari fihak ad itu 

  

Debut an Di 
Barat 

ea 

Tjibarebek, Tjikeruh dan Ban 

Jengaipa elain itu 
: Pasar. Melang 
until daerah? 

   
   
   

(3 

    

jt ab 

Intan 

: 24,00 sebuah  ge-. 
     

  

    

   

  

   

  

..didaer ah kalian agan 
ali kabupaten . 'Tjiamis) 

men engakibatkan. .tewasnja 5 orang 
penduduk dan. 2 buah rgmah.. habis' 

tita 

   
etombolan 

i kampung ' 

pung... Dajeuhluhur. 
saat... itu terdjadilah pers 

Hn 

tempuran . ,dengan tentara jg mendja-1 
ga daerah. .terse Beberapa djum- 
Tah, korban, jang diatuh dari 
gerombolan -belum.. diketahui. | Ten- 
tang. korban2. gikalangan “penduduk 
didapat kabar lebih  djauh, bahwa 
diantara 5-0rang .rakjat jg mening- 
gal: itu ada seorang djuruwarta 
Djawatan Penerangan ketjamatan 
Kawali, jg bernama HE. Sutisna. Ia 

   

dibakar “oleh Pe nenan tersebut. 

jagam jam PBB ' 
Diperkosa 

  

  
njak mengalami kerugian, he- | 
berapa orang diantaranja men ' 

orang kulit putih serty seo- hi 

Surat 13 Negara Ten- 
tang Tindakan Prantjis 

Di Maroko Ca 

Suar 18. negeri Asia 
dan Afrika jang akan di 

sampaikan kpd. PBB minta su- 
paja soal. Marokko dimasukkan 
dlm, afjara Silang Umum PBB. 
jad itaranja mengatakan, 

» "bahwa, Perjntjis tidak memenu 
djandjinja utk, mengadakan 

perobahan2 dalam 'ketatanega- 
raan dj Marokko dan pula tidak 
melandjutkan rundingan?nja de 
ngan suan Marokko. 

Dinjatakan pula, bahwa Ma- 
rokko diperlukan sebagai dja- 
djahan, sedang beberapa negeri   Gjadi tembak-menembak. Pada. | 

Suk 'hpihak gerombolan djatuh bebe 

jort rajo rapa korban dan banjak alat2 
-perlengkapannja ditinggalkan | 1 
pada waktu mengundurkan diri. 

(Pia). 
Hasil penjerangan sa! 

tuan dari Bn. 527.| 
Sementara itu ,,Antara” Ban' 

Jung umurkan, bhw 13 crang: 
anggauta gerombolan mati 4 
sten. 2 thomson 6 Lee & field, 1 
mauser karabijn 2 steyer, 2 to 
pi badja. 8 magaziin thomson 
dan sten. dan 260 peluru adalah 

italion 527 dengan kekuatan sa 
tu kcmpi terhadap segerombol- 
/an orang2 bersendjata jang ter 
Giri dari kira2 69 orang, dikam: 
pung Nambo (8 km dari Tjire 
bcn) pada tanggal 1 Septem- 
ber jang lalu, setelah terdjadi 
pertempuran selama satu sete- 

ngah djam, dalem suatu kebun 
ketsla. Diterangkan selandjut 

nja, bahwa seorang peradjurit 
telah Capat luka2, sedang sebe- 
lum gerakan pengepungan setel 
Sai, gerombolan lainnja dengan 
membawa kawamnja jang iuxa2 
dapat meloleskan diri. Pengedja 
'yan dilakukan terus. Penjerang 
an terhadap gerombolan  terss 
“but dilakukan setelah satuan da 
ri bataljon 527 dapat laporan 

“dari rakjat. 

wa gerombolan jang mentjulik 
dua wanita Belanda severti jang 
telah (kita 'kabarkan,adalah ge- 
rombslan iang dipimpin oleh 
Suki. Ia esok paginja (tg 27-8) 
itelah davat luka ketika gerombo 
lannja diserang oleh tentara jg 
bertugas mengedjar dan terdja 

Selandjutnja dikabarkan, 'bah | 

jang lebih terbelakang dapat : me 
ngetjap kebebasan, dan kemerde 
kacm lebih besar. Dan dasar 
Piagsfn PBB -serta Hak2 Manu 
sia na terus-menerus di- 
perk osa.:13 Negeri jang akan 

surat itu jalah: ! 
Irak, India Pakistan, INDONE 
SIA, Afehanistan, Birma Phili- 
pina, Mesir, Syria. Lebamon, 
Saudi Arabia, Iran dan Yaman. 

(Antara—AFP). 

BANTUAN KOMSO. 
Oleh karena merasa kurang 

aman 1.000 orang dari desa Su 

kamandi, katjamatan Patjet 
(Tjiandjur) telah mengungsi 
ke Kp. Tjiwalen dan Tjihodas. 
Kepcila pengungsi2 itu Djawa 

beras, ikan asin, garam dil, 

Mnemtahan / 

ak-menenmhak. Geromboi 
i terdiri atas iga? 125 

: Pertempuran didaerah. 
“ketj. Kawali. 

31 “Seterusnja | pada. hari Selasa ma. 
g uan 2 

data. jang. belum di- 

Ka- 
hingga 

sdatang | 

pihak : 

gugur didalam rumahnja, jg djuga 

    
   

Maa tape 
Tehtang maksud pemerintah 

Djepang untuk mengadakan 
bea istimewa dalam perdaga- 
ngan sengan Indonesia jg te- 
lah disiarkan beberapa waktu 
jg lalu.oleh kantor berita Dje- 
pang, lebih djauh UP mewar- 
takan dari Tokyo, bahwa, ren- 

iktjananja ialah untuk, men 
Inarkan sertifikat Import ke: 
'da perusahaan? ig mengimpor! 
barang2 dari Indonesia, Tia 
perusahaan Djepang jg hendak 
mengexport barang2 ke gone 
Sia harus . membeli 

ibu menurut nilai, 
dan sertifikat itu harus Aam 
pirkan kepada sur2i2 :permin- 
:taan izin export jg mereka, ma 

ajukan kepada 'Kementerjan 
Perdagangan ' Djepang. Menu- 
vit "UP, tudjuan pemerentah 
Djepang. ' dengan, mengadakan 
peraturan itu ialah untuk .me- 
Ladkkan import ke Djepang 
Ldan memperkunang export ke 

negeri2 'pembeli .sadja. Sebalik 
nja.sistem 'itu kemudian-d ap 
didjglankan puls terhadap ne- 
geri2 jg biasanja mendjual le- 
bih banjak kepada Djepang da 

5 ha ag membeli -dari negeri 
itap H4 
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Atjara kompetisi. 

     

  

      
Sabtu-6 Sept.: Poris I — Po 

lisj I (Stadion), SSS UH — Gar 

    

nizoen H (Kalisari), CETCS 
3b Poris 3 (Pandanaran). 

Minggy, 7 Sept.: SSS 1 — Gar 
hizcen I (Stadion). Pera 2b 
IS CET db (Kalsar), CHT 

CS 8a.— Garnizoen 3 (Panda- 
naran 

              

  

          
     1). 
       
      

   

    

       
        

    

   

    

SIARAN RRI SEMARANG- 

Sabpu 6 Sept: djam17.05 Taman 
Kusuman, 18.00 Obrolan pak Patrol, 
13.15 Dikala “Sondja OK.Hoo Hap 
Gie 1915 Siaran pentfangan Dja 
pen Kopra, 2015 Ichtisar pers, 20.30 
Ketoprak Mataram. 

           

           

   
   
   
    

    
   

  

   

   

  

   
   
    
   

     

  

   

  

    
   

   
    

   

  

Minggu, 7 Sept: djam.08.45 Lagu2 
Tionghoa TCS: 09.30 Kebaktian um. 

mat Keristen geredja Djomblang, 
1045 Rajuan bersama Tunas Melati, CE 
12.09 Hiburan hari Minggu 1345 Ie 
Langgam siang Seri Serodja, 17.05 aa 
Pekan datang 1735 Laporan ming. 
guam, 18.00 Ruang wallita oseh.nj 
Surjo Hadi, 1815 Suara tunggal nja- 
nliam Rany, 18.30 Peladjaran nia. 
19.15 Konalkan Perpustakaan Ne 

gara. 19.39 Krontjong asesi Gam 
langgam. 2005 Pojok s-udio, 20.30 

| Far away ea 21.00 Berita bah. 

    

Djawa, 21.15 Sstbaneka Tossema. 

KULIAN EKONGYT. 

Diberitahukan kepada sege- 

p.£ €C Semarang, 
hw lai bari Senen tz. 8 1 

Had. Ienliah Ekonomi telah da- 
pat Gimulai lagi dan diam psla- 

djaran Ma berikut as 
Senen dj. 18.30 sampai 19.30 1s 

Hkconomi, dj. 19.30 sampai 20.39   
tan “Sosial telah membagi2kan 'pti 19.30 Tatanegara dan 

Etica: Djum'at djam 18:39 sari 
& m g 

    
19:30 sampai 20.30 Socidlogie. 

  

|Aneka Djawa Tengah : 
  

JOGJA. 

»Negresco” dan. ,,Wai- 
son” dibeli pemerintah || 

Paberik rokok N.V. ,,/Nogres 

co” dan paberik besi ,, Watson” 
telah dibeli oleh pemerintah dae 
rah. Kedua paberik tsb sebelum 
perang adalah jang terbesar di 
Jogjakarta dan sedjak bebera- 

pa tahun jang lalu bekerdja 
kembali dengan produksi diba- 
wah produksi sebelum perang. 
Guna memperbesar perusahaan 
paberik2 tsb, kini olen pemerin 
tah daerah telah dibentuk sebu 
ah N.V. jang meliputi kedua 
paberik tsb dengan modal pcr 
tama sebesar Rp. 3.500.00.—.   

PUTUSAN2 SIDANG DPR 
KAB. SEMARANG. 

Dalam sidang DPRDS Kab. 
Smg. “baru2 ini telah diputus- 
kan dengan suara terbanjak 
.menjetudjui rentjana ' Angga- 
ran Belandja Kab. Smg. seba- 
njak Rp 8.000.000.— lebih dgn 
beberapa perobahan. Djuga di. 
| setudjui memperluas gedung 
DPR dalam halaman Kab. Se- 

Rp 113.000.-—. 
Tasripinconcern di Ambarawa 
dengan beaja Rp 29.600 — dan 
tanahnja tin. H.a, Hartan dide- 
sa Tjandi (Ambarawa) dgn 
heaja Rp 11,000— Bekas Ta- 
nah Tasripin itu akan diguna- 

kan mendirikan gedung Rakjat 
dan diatas tanah jg tsb belaka 
ngan akan didirikan gedung 
istirahat bagi para pegawai 

Kab. Semarang, 
Selandjutnja disetudjui dju' 

ga mentjari beberapa tempat 
mata air (captering) untuk 
keperluan rakjat dan pertani-' 
an rakjat. Mata air jg dimak- 
sudkan ini telah didapatkan 
didaerah Ambarawa jg 'banjak 
nja 6 buah, sedangkan beaja- 
nja disetudjui sebanjak Rp 35. 

A 

ma pemberhentian tuan J. Mar:   marang dengan beaja Sebanjak.i . 
membeli tanah | 

Mesin? dan alat2 modern un 

“tuk paberik2 tsb kini telah mu 
lai didatangkan dari luar nege- 
ri Paberik besi ,,Watson” ciren 
tjanakan untuk memperbesar 
produksi 'alat2 pertanian, se 
dang paberik ,,Negresco” meim- 
perbesar produksi rokoknja se- 
Gikitnja seperti sebelwn perang. 

"SALATIGA, 

Atjara kundjungan 
Presiden. 

Mengenai atjara kundjungan 
Presiden ke Salatiga pada tz..19 
September dari fihak resmi di- 
dapat keterangan, bahwa, sete- 
lah mengundjungi pusat tenaga 
“istrik Djelck rombongan Presi 
“den dalam perdjalanannja ke 
Sclo akan singgah di Salatiga 
kl: 2 djam lamanja. Sehabis ma 
ikan -siang kemudian akan dia- 
dakan, rapat.samodra di aloon2 
.dimana Bung Karno akan mem- 
,berikan wedjangannja. 

Jajasan Kas Pem- 
bangunan. 

Dengan akte notaris pada tg. 
29 Agustus 1952.di Balatiga, te 
lah didirikan, ,/Jajasan Kas Pem 
bangunan Kota Salatiga” jang 
pengurusnia terdiri dari wali- 
kota. sebagai ketua: Soediono 
dan Ismail, kedua-dwanja ang 
gauta DPD kota ketjil Salatiga 
“dan Ngaduki, kepala DPU pro- |   Edo), kian al Ni Ie er end daan “2 

anggauta,: Kas. abangunan 
mi pertudjuan 1et tik genui 
rian rumah2 berdasarkan atas 
Peraturan, Pembiajaan Pendi- 
rian Perumahan 195Y”, dengan 
Gjalan: 1. memberi kesempatan 
Paga rakjat Luntuk menapung, 
agar dengan uang tabungan 
itu dapat didirikan rumah jang 
dapat dimilikinja: 2. mendirikan 
rumah? urituk didjual pada rak 
jat: 38. djika perlu, mendirikan 
rumah2 sewaan, 4. memberi La 
bantuan uang : kepada perusa- sa 
haan2 untuk mendirikan rumah :£ 
buat pekerdja2-nja: 5. melaku- 
kan tindakan2 Jain jang dipan 
dang perlu. 

Sebagai tindakan pertama da 
ri ,,Jajasan Kas Pembangunan 
Kota Salatiga” ini jalah akan 
diserahkannja 7 rumah jang de 
ngan biaja dari Perumahan 
rakjat Djawa. Tengah didirikan 
Gi kampong Benojo dan kini te 
lah selesai dikedjakan, 

Penanaman ,,lamtoro” 
Berkenaan Perajaan 17 Agustus jl. 

oleh Djawatan Pertanian Rakjat di 
Salatiga telah diberikan hadiah  be- 

5 s
n 

e
a
 
D
n
 
AM
 

ago 

rupa 18 ekor "kambing pada 18 
orang penduduk “di desa Kebon- 
agung, Ngadikerso, Landjan, 'Tjan 
digaron, Kemitir dan Traju ketjama 
tan Sumowono (Ambarawa) jang 
giat dalam menanamnja lamtoro da 
lam waktu jang lampau. Lamtoro 
adalah sangat berguna untuk men 
tjegah tanah longset (erosie). Buat 
daerah Sumowono tanah jang #se- 
merlukan lamtoro itu ada kl. 200 
H.A. kini telah ditjapai kd, 150 
H.A. Orang2 jang mendapat had'ah 
itu tjaranja menanam menurut pe 
tundjuk Djawatan Pertanian. 

YWAGELANG. 
Rp 2. djuta utk dirikan 

rumah gadai. 
Diperoleh kabar bahwa oleh 

jang berwadjib di Djawa Te- 
ngah “akan segera dimulai pem 
bangunan gedung rumah gadai 
negeri di Magelang dengan bia 
ja. sebesar Rp  2.000.000.—. 
Pembikinan ini adalah jang per 
tama dalam rentjana 1951— 
1952 dari rentjana pembikinan     

pinsi Djawa-Tengah daerah Se I membutuhkan” biaja Rp 1.500. 
Iimarang seksi Salatiga, sebagai ' 000.—, 

seh: anjak 44 kuah rumah gadai 
di Dikiw ja Tengah jang masina?  



   

          

   
   

     

  

L 
F . Dan memang Eropah ' 
kan jerman Timur terhas 

Patra aa "1 
(Oleh: Dr. Fan Blankenstein — Copyricht Ditarang Kuti ). 

FRIKA SEDARI DULU meyupakan Sorga Wartav 
ketika belum ada wartawa dalam arti kata j 

na dari tahun Masehi, di | 

nani dan Bulgaria Gonna jatah 
t Menteri difururkan dari d 

. Moskow. 

.nja kewadjiban militer 
il dan gelonga. 

Bovan, Siapa seb: 

e rang. 

Untungnja masih ada Afrika. 

djuga Afrika Selatan wadjib 
mendapat perhatian kita. Disitu 

nampak terdjadinja suatu per-: 
djoangan sengit antara gO.On- 
gan kulit putih dan "berwar- 
na” Semakin ujata nampak ba- 
hwa kaum nasionalis Afrika di 
antaran bangsa Boer akan ter. 
libat dalam kesulitan2 dengan 
bangsa kulit hitam jang dipan 
dang rendah mereka itu. Golo- 

ngan 
   
memperoleh Simpati sepenuh. 
njs dari Gandhi, dan jang utk 

sebagian berada pula dibawah 
pimpinan golongan India yng 
“bersangkutan, 5 

tah bangsa Boer terpantjar da 
lam kechawatiran mereka akan 
suatu kelebihan dipihak pen- 
duduk bumiputera. Dan - oleh 

karena ini merekp dianggap ti- 
dak. boleh diberj . kesempatan 
berkembang. Baik Giantara Re 
publik2 Afrika Selatan dulu, 
maupun dalam Unie Afrika Se- | 
latan sekarang tidak terdapat 
banjak perselisihan faham me- 
ngenai soaj untuk menindas £0 
longan jang bukan bangsa ku- 

“Jit putih. Djuga tidak diantara 
kaum kolonis Inggeris. Daerah 
Hu tetap mesti merupakan sua- 
tu daerah putih. Suatu per- 
kembangan demokrasi jang 
memberi kesempatan berkem- 
bang kepada orang perseora- 

ngan, dengan iak memandang 
warna kulitnj akan merupa- 
Kan suatu haj jang tak mung- 
kin bisa terdjadi bag mereka 
jang datang dari Eropah dan 
jang telah mengorganisasi aan 

menybangtin negeri. 

Bahkan Smuts jang bidjaksa 
na "jang mempunjaj- -pandangan 

: “keberatan ur 
“ golongan “ber- 

  

     

mereka itu sangat miskinnja 

dalam suatu daerah ig terlalu 
sempit, dan dalam banjak hal | 

Bukan sadj,: Mesir melainkan . 

berwarna sedang melaku- kuat ha 
atu perdjoangan jg akan' 

# anggauta2 Commonwealth. “La 
5 ki : | Igi pula New Delhi mengadh 

Sifat beleid politik Hn 

tidak selaras dengan .sjarat2 
kemanusiaan serta mererdah-'! 
kan deradjat, 
/Mereka kerdja dalam 'peru- 

sahaan2 industri dan tam- 

  

bang2 jang tidak bisa berdja | 
lan tanpa tenaga mereka'itu 

. Sifamja pemeriniahan 
Malan. 

- Kemudian datanglah : peme- 
rintah jang sekarang jang hy- 
pernasionalistis jang Gipimpin 
olelr Malin. Maka bercbahlah 
aa je Gilakukzi terhadap 

an. jang bukan kulit .pu- 
sampai demikian rupanja | 

Bana 'hampir2 tak tertahan- 
kan lagi'bagi setiap orang jg. ti 
Gak berfikir sesuai dg. golongan 
Malan :itu.:Kekerasan golongan | V 
nasionalis Malan semakin besar 
djadinja. Dulu dibawah pemim- 

€ in djenderal Hertzeg, keadaan 
dak seberapa keras seperti 

sekarang. Meskipun demikian 
masih dapat terdjadi seorang 

  

   

    
row, jg tidak menjembunjikan 
aliran, (nasional-sos'elis nja, dan 
jang mempunjai secrang-anak 
perempuan dalam Hitler Jugend 
di'Djerman. memegang kedudu- 
kan sebagai menteri pertahanan 
untuk suatu waktu jang lama.- 
Achirnja Afrika Selatan toh 
turut berperang dipihak Ing- 
gris. Pengaruh Smutz jg kemu- 
dian semakin surut pasti meru 
pakan faktor utara, bhw. Afri- 
ka Selatan turut. dengan Ingge 

nalis murni adalah tetap pro- 
Djerman dam sangat 
djui teori bangss jg. Maa 
kan Hitler.. 

Bangsa Boer tjondong : 
ke teori Hitler. 

Di London orang pada, ma ula2! 
mengira, “bahwa penjerouan. 
Djerman ke Nederland jang dja: 
di...negeri. asal ari bangsa '|" 

Boer itu, .akan menjebahkan 
suatu  perobahan Setenn! 

mereka :itu. 

pat 
Bangsa Boer berpendapat, bah: 
wa pengorbanan ini harus :dibe: 
rikan agar bangsa jang Seripur 

na dapat memperoleh kemenang 
annja. “Perang telah menjebab- 
kan turmbuhnja pengaruh golo- 
ngan 'nagionalis.ekstreem. Pe 

mimpin mereka Malan berhasil 
mengalahkan Smuts dalam pe- 
milihan. Belsid politik terhadap 
segala apa jang bukan kulit pu 
tih semakin mekuntjing. Mere 
ka jang mengira bahwa Malan 
akan berusaha memisahkan diri | 
dari Comi Monwealth Inggeris, ti | 

ahui pandangan po' 

itik orang partai itu js $ 
| banjak makan garam, 

      

jang berasal dari Djerman Pi-| 

ris, Akan tetapi golongan nasio | 

ib.' menjetu- | 

Akan tetapi peraa') 
ini ternjata tidak benar. | 

Itu gerakan kuat . diantara go- | 

oskew lagi memukul 3 ja, 1 An tag. 

" Setjara perseoran 

dia tahu betapa rug nanti 
Afrika Selatan: Ba oo 
itu memutuskan medainyan 
engan Inggeris. Akan tetapi 
beleia terhadap golongan ber-' 
warna tiaak mengenal ampun. 
(Golongan India jang lebih di- 
takuti. ikarena “kepintaran ,me- 

ed snc, macaka Den ab! IK Ss jan 
"kuat barus-tun «kepada : 

a
a
”
 

   

  

   

  

terujadilah suatu an alan 
pertentangan tadjam antara 

  

kan protes sengit dan. menun- 
'tut supaja- Cemmonwealth tu: 
rut vj r. . dalam soal tob. 
Akan tetapi Malan dan: 
|kut?nja tetap tidak mau me 
'ngalah. 

| Hak memilih sari arang: 
kulit berwarna ditjabui 

Penduduk asli masih memili- 
Ki sematjam hak memilih, Ber 
dasarkan pengeluaran suara 
:jang terpisah, mereka boleh: 
memilih 3 orang wakil bagi De- 
(wan Perwakilan Rakjat jang 
|berdjumlah 153 anggauta itu. 
Dan mereka hanj, boleh -me- 

milih orang kulit putih karena 
undang2 dasar . semata-mata 
memberi kesempatan bagiwar- 

sendiri tidak Ng NN me 

  

     

  

suata 
gola 

Golongan? orang2 berwarna, 
sebagian “besar. dibawah pim- 
pinan orang India melalui pin- 
ti2 iang. larang, duduk di- 
kamar2.tunggu jang tidak bo- 
leh “dimasuki, mempergunakan 

  

pei- bangku2 jang terlarang, dan 
rAaturan? an) naik dalam kereta-api dan 

Sunan ada trem jang tidak boleh ditnm- 
dalam suatu ked 1 & panei merekaitu, Polisi seka- 
suit, sebab . Yang 'terpaksa "bertindak. Me- 

reka tidak -bisa membiarkan 
keadaan ini karena sudah men- 
Gjadi pelanggaran. Pada mula? 

U-j polisi “bertindak dengan radjin. 
Akan tetapi. demoristrasi2 se- 
ae jang demikian itu dite- 
Iruskan, dan selalu  ditempat- 

“| tempat terbuka. Tempat2 itu 
sengadja.ciipilih, Polisi selalu ) 

'Fdiberitahu djika terdjadi hal 
'Fseperti-itu. Mereka siap sedia 
|dengan pistol djika orang2 jg. 
tersangkut tjuma merupakan 
Suatu gerombolan 'ketjil, dan 
mempergunakan karabijn dji- 
ka orang2 itu Merupakan sua- 
tu gerombolan besar.  Sendja- 
'ta2 ini sebenarnja tidak perlu, 
'sebab kaum  demonstran2 
rela ditangkap. Pada “kedjadi- 
an2 jang demikian ini selalu 
ada banjak penonton, sebab 
tempat dan waktunja dipilih 
dengan sangat telitinja. 
Orang2 jang ditangkap itu di- 
masukkan dalam gerobak2 ro-   f9 negara keturungn kabeh 

untuk mendjadi anggauta par- 
lemen. Hak penduduk asli ter- 
tjantum dalam undang2 dasar. 
Akon .tetapj pengikut2 Malan 
masih. berpendapat bahwa 
djumlap itu adalah terlam ba- 
njak, dan dengan kelebihan ke-: 

tjil tapi tetap, dalam parlemen 
itu, mereka berhasil memak-: 
sakan suatu ketentuan dimana 

Jhak memilih” dari golongan 
berwarna itu ditjabut. 

Hal ini menimbulkan banjak 
keberatan pad, hampir semua:   
Afrik,. Selatan, Maka. timbul- 

P3 suatu soa1 ain. Cenghidupan aa, jang berfikiran sehat di-F 

jlah genakan2 dan demonstasi2 
| jang menentang ketentuan.itu. ! 
| Gerakan? itu didjalankan ter-| 
utama oleh golongan muda: jan 
|bangsa Boer jadg 'telah -ba- 
(njak berdjasa dalam “perang. 
:Orang tidak berdiam sadja pa- 
ida mengadakan protes2. Sjah- 
ja keputusan itu dibitjarakan 
pula dimuk, mahkamah. Aki- 
batnja Suatn ketentuan dalam 

undang g2 Gasar mendjadi gon- 

tjarg dibuatnje dan untuk ini 
dibutuhkan suatu  kelebihan'f 
mutlak jang tidak.ad,. pada £0: 
longan ,nasionals itu Achirnja f 
Mahkamah tertinggi memutus- 
kan bahwa keputusan jang. de 
'mikian itu memang tidak mem 
:punjai kekuatan hukum zonder 
diadakannja suatu perobahan 
"undang? gasar. Golongan opo- 
Sisi mengira telah memperolen 
kemenangan, akan tetapi 

lan Gengan enaknja memungki- 
ri kekuasaan Mahkamah “Ter- 
tinggi untuk menjatakan suatu 
keputusan  pariemen tidak 
sjah. Ia tidak berani mengaia- 
Kan 1ni dengan terus terang, 
akan tetapi diparlemen ia me- 
njuruh membentuk suatu ba- 
dan parlementer 'jang dalam 
sosgI2 jang demikian harus 
memberi suara jang menentu- 
kan. Akan tetapi soalnja tidak 
begitu sederhana, dan suatu 
perdjoangan sengit sedang ber: 
langsung disekitar ap, sebenar 
njs kedudukan. undang2 dasar 

itu. 

Eblcngan oposisi telah menrun' 
'tut pembubaran parlemen sete' 
lah dikeluarkannja keputusan: 

''Mahkamah Tertinggi itu. Akan 
tetapi Malan telah menolaknja. 
Bukan karena dia takut. Sebab) 
pada pemilihan . pendahuluan, | 
beberapa minggu jang lalu ter- 
njata bahwa kelebihan Malan 
dalam distrik is berseingkutan 
semakin: “bertambah. 

Perlawanan Passief 
bangkit. 

silih ini timbullah sua- 

  

berwarna terpeladjar 
jang semata- ta tampit ke- 
muka karena si tenja jang 
tidak mau memakai djalan ke- 
kerasan. Seperti telah dikata- 
kan, golongan “Indialah jang 
memimpin gerakan .tsb., jang 
semata-mata berdasarkan per- 
lawanan passif, Golongan 
orang2 berwarna dengan s0 
ngauja mamasuki sebuah sta- 
siun melalui pintu dea “disedi- | 

    

  
| akan buat orang2 Eropah. Pe- 
misahan .ini dulunja memang 
sudah ada, tetapi ia bukan -me-) 
hrupakan undang? Ian pelang- 
|garan tidak dihukum, Golo- 

' padanja untuk mentjegah tim- 

Ma- 

  

lisi. Umum melihat dan berang 
siapa jang mempunjai perasa- 
an kemanusiaa lambat laun 
akan terpengaruh oleh :apa jg. 
Gilihatnja itu. Polisi kadang2 
bertindak keras. 

Penganiajaan oleh polisi. 
Kesan jang umum Giperoleh 

semakin kuat Gibuatnja. Dan 
demikianlah kedjadian2 ini ber- 
jangsung torus, Koran? opposisi 
mentjeritakan tentang dilaku- 
kannja kekedjaman2. Lalu oleh 
polisi selalu dikemukakan bah- 
wa tanda? bekas EN San jang 
,Magipak Laga (orang2 jang di- 

karena 
a 3 tangga ketika dia | 

aka, masuk ke cel, atau ia 
terbentur pada sebuah medja 

  

Sudah tentu tidak ada seorang 
jang sehag pikirannja jang pers | 
Ejaja akan jang demikian ini 
Orang? jg, ditangkap siibudkun 
untuk membajar denda, Akan 

perdjara. Oleh karena djamlah 5 
mereka 'itu sudah meningkat 
sampai ribuan orang, maka pen 
djara? akan lekas mendjadi pe | 
nuh dan tidak lagi sanggup me- 
urap orang - erang seba- 
njak itu Polisi lalu  mu- 
Jai merampas. uang .mereka 
sampai suatu djumlah. jang per 
Iu buat membajar denda. Kor- 
ban? suka rela itu sekarang ti- 

(Disambung halaman 4) 

itu | 

ia | 

diruangan dimana dia ditahan | 

tetapi mereka "rela ditahan di- | 

Kapten Inu Kertapati: 

      

Pesawat penggempur buata 
ed Javelin” jang dikatak,         

   

1000 km, per djam. : 
| 1 

Utusan £ 
      

Tensi bekas pedjuang?2 

tember jang akan datang dan 
sekurang2-nja delapan. 

  

. Dunia 
(kup Aman    

  

sjafi Akibat2 Perang- - 
Kata Dr Radakrishnan 

R. SARVAPALLI 
| DAKRISHNAN, v 

Gen India dan beks 
di Moskow, ketika har 
mengatakan NN 
»uuunia siapapun 
oleh karena baik 
maupun 

    
    

    

  

    

/menginsafi akibat? per 
“ng Kata Dr. Rada rish: 
seterusnja, Amerika, 
bidjaksana dan Sovjet U Tt 
kap tjerdik, untuk . 

$ |apa akibat2 “dari p: 
ingan dalam zaman atom ini. 

Selandjutnja Radakrishhan 
alan, bahwa fiisafat: 

( sekarang masih: hidup 
aa PNG bagian dunia 
masih .djuga “ci 1ng2kan 
keunggulan PA AA 
induk -bangsa. (ras) jang ter- 
tentz dan peperangan. Dit-- 
gaskannia bahwa kekurangan 
demokrasi Menimbulkan per- 

| puatan2 subversif: Kalau kaum 
demokrat patuh akan kejaki-, 
nan mereka, maka 
dunia akan damai, (Antara— 
UP). 

TS 

  

“ERHUBUNG DGN. 

bagaimana telah dibi ritakan 
pati jang disebut 

pada Ketua 

bagas Lu 
Didalam surat protesnja itu, 

kapten Inn diantara lain me- 

ngatakan,”......... maka perlu 
saja memberikan pendjelasan 

Mebih dahulu, bahwasanja, saja, 
| baik sebagai perwira pendja- 

bat dalam Staf Komando Terr. 
'V/Brawidjaja, baik sebagai 

pendjabat chusus : sebagai Per- 

“Wira Penerangan Brawidjaja, 

tidak pernah melakukan pang- 
gian terhadap Redaksi harian 
,Tanan Air” di Semarang - se- 

bagaimana jang disebut dalam 

rangkaian protesnja jg diumum 
kam. itu. 

Tmmja, . atau sekedar hanja 
memperbaiki bunjinja dan Idju- 
ga tidak meskipun hanja mem 
batja surat panggilan tersebut. 
"Tetapi memang saja mengerti 

bahwa Komando telah melaku 

»Tanah Air”. 
»Dalam hubungan ini, 

hanj, sebagai 
Staf Komand, jong mengerdja 
kan tugas saja, waktm kePala 
Bagiam V bertugas Iuur, mene- 
rima kedatangan sdr, Boerham 
tersebut atas nama Kepala Ba- 
gian V. cg, Komando 'Verri- 
torium V/Brawidjaja. 

saja   » Dengan ini | saja ingin menje- 
laskan lebih dahulu duduknja soal 

sudah | ngan berwarna ita tunduk: ke- jang sebenarnja jg mengenai diri 
-saja persoonlijk, baik Png perwi-' 

  

Djuga dada, baik: 

“hanja menjusun surat panggi- 

kan panggilan terhadap harian ! didalam harian 

perwira dari) 

ti Memprotes 
protes sdr. Boerhan, ea 

rian ,,/Tanah Air” di Semarang, bertalian dgn Sipanggil 
nja mtk, menghadap kepada Divisi Brawidjaja Ni Ba 

ana ini maka Parto Inu Ha. 
pro 

protes Lae sdr. Boerhan tadi, dg. menjampaikan protesn, 
“Pusat Ikatan Perwira: 

melalui Ikatan Perwira “Bepublik Indonesia tjabang Sura- 

itu, kini telah, balas mem- 
Ake . 

Republik: 

ra pendjabat dalam Staf 
“baik dalam 'djabatan chusus sebagai 
Perwira Penerangan 'Territorium V/ 
(Brawidjaja, ialah: saja tidak. per- 
nah panggil 
Redaktur warta 
Air," baik sebagai 

harian Tanah 

pendjabat chu- 

Tapgris ig paling baru Laka wing- 
ebagai 

jang dapat menangkis serangan dengan bom atoom”. 
sar keladjuan terbang jang dapat ditjapai pesawat ini masih dira 

hasiakan. Tetapi kedua mesin-jet pada pesawat itu ditaksir mem 
punjai kekuatan 15.000 daja kuda dan menjebabkan pesawat itu 
sanagup terbang 6000. meter tingginja dengan -ketjenatan hampir 

'Ikembali dari Tokio di Manila se: 

| Ira untuk menjampaikan undang 
Ameovika Dan Russia In: jan2 guna menghadiri komperen- 

Isi jang direntjanakan itu. 
»Adevoso.,, menerangkan, bhw 

5 yo Bi juaN Pee tenai: jalah untuk 

Eaan 

  

   

      

   

  

   

  

      

  

      

      
   

     
       
       
        

     
     

  

  

»satu2-nja pesawat udara 
Berapa be   

'Negara 
Akan Hadliri Kon perensi Bekas 
Pedjoang Ada Tenggara 

Nia 
baru dan pula merupaka 

» ass, $ Stalin paikan 

atas pesan jang disampaikan 

Blokade 
: Barat... 

12 Negara Akan: Perke- 
Iras Tindakaonja. Untuk           
'Tjegah Siundupan Ke 

Blok Sovjet 

IK 
EMENTERIAN perdaga. , 
ngan: ON, Serikas ha ' 

Yi Rebo meng bahwa ' 
mulai tgi 20 Oktober jad, 12 : 
negara Barat akan ambil tinda | 

|I-kan2 lebih keras. guna: menje- 
gah pengangkutan bahan? stria- 
tegis setjara tidak sah kenege- 
ri2. Blok Sovjet, Negeri? Barat 
tadi ialah: Belgia, Denmark, Pe 
rantjis, Italia Luxemburg. Be- 
landa, Norwegia, Pertugal, Ing 
gris, Djerman Barat, Canada, 
Amerika Serikat Menurut per 
setudjuan jang telah temtijamai 
antara 12 Aakin tadi, baik ex- |   JURUBITJARA federasi bekas pedjuang? bersendjata ' Portur maupun 

Da Pilipina pada harji.Rebo menerangkan bahwa Mona Dan: militer dan sipil jang vital 
bersendj 

dilangsungkan di Melia mulai Tang tanggal 17 sampai 22 Sep- 
ata seluruh Asia Tenggara akan ' 

akan dihadiri oleh utusan? dari 
Sedianja konperensi tsb, akan 

Kolonel Terry Adevoss dari 
federasi, bekas. pedjuang2 bersen 
djata Pilipina -hari Rebo telah 

   

    

    

   

    

  

    

    

sudah mengadakan perdjalanan 
keliling dinegara2 Asia Tengga 

ja Bond bergu 
ja . dalam .membantu, pemelihara 

5 1 “dan “ketertiban 
usaha memadjukan stabili: 

  

nitelah mengundang perhimpu- 
|nan2 bekas pedjuang dari Kali ' 

sungguh 

Komando, : 

sdz. Boerhan sebagai | 

Denata 

ter di Asia Tenggara. Adevoso 

ma importur bas ' 

ri djaminon kepada pe 
aentah 3 mereka masing2, bhw: 
barang? tadi tidak akan diterus' 
kan kene geri2, , Yang dikuasai. negara. 

diselenggarakan di Baguio, ibukota Pilipina utk, musim panas, | Oleh Pa 
akan tetapi maksud tsb. kemudian dibatalkan karena lapa-' 
ngan terbang Baguio masih sedang diperbaiki Menurut peraturang jang se 

'karang beriaku, importur2: 
asing hanja harus. beri djami- 

'Nan kepada .eksportur2 Ameri- 

ka Serikat, bahwa barang? vi- 
tay jang akan diangkut tadi 
akan dipergunakan untuk tu- 
djuan2 jang sah. Bahan2 jang 
dikenakan peraturan baru ini 

'#ialah: hasil2 tenaga atom, ha-' 
SiI2 industri kimia, besi dan. 
badja tua perlengkapan radio 
Gan radar, karet sintetis, me-: 
sin2 berat dan kapas, Peratu-. 
ran baru ini mula2 akon sele- 

sai ketik bulan April jl, 
akan tetapi ternjata terlambat 
berhubung dengan - perinijian? 
tehnis, (Antara-UP). 

  

  
a, Serawak, Singa 

-pura, Malaya, Indonesi | 
asn Thai, Bira dan 2 
kong, dimana j ia telah mengada | 
kan .pembitjaraan dgn -nemim- ! 
pin2 ketentaraan dan perhimpu ' 
nan2 bekas pedjuang. Menurut : 
keterangan Adevoso beberapa 
utusan akan tiba di Manila se 
belum. konperensi dilangsung- | 
ikan dengan maksud utk menin 
djau. angkatan bersendjata Pi- : 
lipina, sementara ada pula utu : 
sand jang sesudah berachirnja 
|komperensi.akan tinggal bebera 
ipa lamanja di Pilivia untuk me: 
lihat-lihat kezdaan disana, 

  

URxJA ABDUL AZIZ IBNU 
SAUD HADIAHKAN 86 
PASANG PAKAIAN ARAB 
KPD Aan Ne 
(AMERIKA, 

Dari Beirut diterima kabar, ' 
bahwa ktadja Abdul Asis ibnu 
Ha telah menghadiahkan ' 86 

g pakaian “Arab jang ber- 
ian "ita lebih “dadi 56.600 
kepaua senjesuah 3 pesawat ter- 

Amerika -Serikat, karena 
mereka telah .berdjasa . .me- 

gkut 3.3150 orang tjalon 
ea da dari Beirut ke Djiddah, 

dengan pesawat terbang, keti- 
ka an anta jl. Radja Saudia 
menghadiahkan pakaian? ' tadi 
kepauaanakbuah pesawat ni- 
liter Amerika tsb. sebagai tan- 
da terimaxasih.   sus sebagai 

lam Staf . Komando, 
pendjabat chusus 
Penerangan 'Territorium V/Brawi- 
djaja." 

'baik sebagai 

Selandjutnja kapten Inu Kertapati 

keras2-nja protes sdr. 
jang 'ia anggap merupakan serang- 
an thd. kehormatannja, baik 'se- 
bagai seorang warga negara biasa, 
baik sebagai seorang perwira dari: 
Angkatan Darat ». .” 
'negaskan  protesnja itu, maka 
mengadjukan sarat2 demikian: 

Boerhan itu, 

s1. Saja sedia untuk menghadapi 
sdr. Boerhan dng djalan mengada- 

-kan polemik jg. teratur, meskipun 
»Tanah Air” sen- 

diri. 2.Saja bersedia menghadapi 
sdr. Boerhan dalam” sebuah openbare 
debat, atau tertutup jg. diselengga- 
rakan oleh Persatuan Wartawan 
Indonesia bersama sama dng. Ika- 
tan Perwira Republik Indonesia, dng 
mengambil tempat dimana sadja. 
3, Kalau memang perlu, saja berse- 
dia menghadapi sdr. Boerhan dlm. 
sebuah debat tertutup jg. diadakan 
dan dihadiri hanja oleh Persatuan 
Wartawan Indonesia Semarang sa- 
dja.” 

Sekian diantara lain jang kita ku- 
tih dari isi-bunjinja protes ' Kapten 

  

Perwira pendjabat da- | 

sebagai Perwira: 

menjatakan bahwa ia memprotes se- ' 

Untuk me-j 
ia! 

Da
 
an
 

  

Gambar agak terlambat "jang 
kami terima,  menundjukkan 
waktu delegasi misi RRT jg 
dipimpin oleh Chou En Lai 
tiba dilapangan terbang 'Mos 
kow. Paling kiri. tampak men 
teri luar-negeri Sovjet Vishin 
sky (beruniform), disamping- 

| nja ialah 3 anggauta politbiro 
Mikoyan, Bulganin dan Molo 
tov. Disamping: Molotov, ' ke 
tua delegasi RRT, " Chou En 
Lai. Paling kanan Sjan Wen 
Tjen, wakil RRT di Rusia.   

Lebih Tjepat 
Dari Suara 

ARANGAN luntuk .me- 
lakukan penerbangan de- 

ngan ketjepatan jang melebihi : 
ketjepatan 
rough, Hamshire-Inggris, 
hari Selasa telah ditjabut kem- 

kesempa- 
| tem kopaida Aa berang 
Pe AR ja i h akn tata mg 
Ian pertama, menembus apa 
jang dinamakan ,,barriere sua- 
Ya”, atau tembok suara, 

Pelarangan tersebut telah Si 
adakan pada hari Senin, jakni 
|pada pembukaan pameran :jg di 
Pe eNAgaan oleh -,the Socie- 
'ty.of British Aircraft Construc 
'turs”, setelah diterimanja pro- 
'tes2 bahwa penerbangan “jang 
“mengatasi tembok penghalang 
suara itu — 760 mil sedjam pa 
da permukaan bumi — dapat 

“menimbulkan kerusakang pada 
benda2 didaerah tersebut seba 
gai akibat gelombang2 geteran. 

| “harangah tersebut .di “tja-: 
but “kembali, “setelah seorang 
wakil: penduduk “Farnborough 
menjatakan, bahwa mereka ,.ti 
dak akan mengambil pusing den 
tuman2 itu”. Setelah itu dimu 
Isilah demonstrasi penerbangan 
Supersonic oleh pesawat jet De 
Havilland 119 bermotor dua, 
Gikemudikan oleh John -Derry. 
Ribuan orang jang. menjaksi 
kan demonstrasi itu, tidak neeli 
"hat pesawatnja menjajat diuda 
ra, melainkan hanja @Gapat meli 

sepandjang dijalan penerbangan 
pesawat ' tersebut. Pada demon 
.Strasi2 itu telah diadakan djuga | 

“demonstrasi umum jang perta 
ma dengan pesawat pembom jet 
bersajap segitiga dan bermotor 
empat jang pertama diselurua 
Gunia, jakni : pesawat Inggris 
Avro A—698.. (Reuter). 

  

a' Utk" Tjegah KBinja ” A 
2 Baru - Kata Stalin 

Bahaja Militerisine Djepan: 
ARSEKAL STALIN hari Rebo katakan 
batan besar diantara Sovjet Uni dan 

minan jang dapat dipertjaja terhadap 
n benteng maha-kuat bagi perdamai- 

“andi Timur Djauh dan seluruh dunia, demikian K.B. Sovjet 

Tung, Ketua Dat tintati Rakjat Tiongkok, berkenaan dengan 
hari ulang tahun ke-7 kemenangan 
melawan |Djepang. Ia menjatakan terima kasih kepada Mio 

|| mana dinjatakan, bahwa pasuxan2 Sovjet Uni telah mem- 
bantu Tiongkok untuk Tenan Djepang. 

| nangan jang bersedjarah itu. 

  

, 

& 8 8.
 

ah 

g Kini Timbul Kamboti: 

  

: Schacht Dijelaskan 
' Tentang Pekerdia- 
annja. Dimasa Hitler     bahwa persaha- 

RRT adalah aja. 
antjaman anggresi 

utjapan tsb. kepada Mao Tse: 

Tiongkok Calam perang 

Mao kemarin kepadanja, dalam 

| Stalin katakan, bahwa rakjat 
Imionekok serta tentara pembe-j. 
| basannja memainkan peranan 
| jg penting dlm mentjapai keme 

(Perbuatan? kepahlawanan. me- 
reka telah memudahkan peker- 

|ajaan mengalahkan  aggresi 
Dj jepang. Sementara itu dalam' 
Se kepada, Stalin, : Mao 
Tse Tung hari Selasa menjata 
mad bahwa persekutyan $o- 
'viet/RRT merupakan suatu: 
| djaminan jg maha-kuat .ter- 
.hadap ' militerisme .Djepang, 
jg kini hidup kembali. Mao dlm. 
kawatnja berkenaan dengan 
peringatan 7.th.. menjerahnja |: 
'Djepang jg. disiarkan oleh .ra- 
dio Peking itu selandjntnja ka 
takan, bahwa ,bantuan Soviet 
selama dan sesudah perang .tih 

$ ahli keuangan Djerman 
didjaman Hitler dalam pembela 
annja jang diutjapkan dimuka. 

pengadilan di Hamburg pada 
hai Rebo menjatakam “bahwa 
semua tindakan? -keuangannja 

  

bukannja dimaksudkan untuk 
membiajai persendjataan kem 
bali Djerman, melainkan “utk. 
mentjegah djangan sampai 7 
djuta orang Djerman berkelia- 
ran didjalanan? “tiada dengan 
pekerjaan, 

Schacht memberi keterangan 
itu dimuka pengadilan sip! di 
Hamburg, setelah .pemerinta- 

han kota itu menolak: perminta 
annja untuk “membuka suatu 
Bank Import-Export karena ia 

dianggap orang siang tak ter- 
hormat dan tidak dapat diper- 
tjaja”. Kata Schacht, jang du- 
lu mendjadj presiden Reichs- 
bank dan sesudah itu mendja 
di menteri keuangan Djerman, 

»berkali2 kami telah mempe-       memungkinkan rakjat Tiong 
kok untuk mentjapai kemena- 
ngan jang terachir dan selan. | 

: djutnja membangun kembali 
Tiongkok 'jz.“telah hantjur, ka- | 
rena perang jg. lalu, Kata Mao, 
kini .militerisme- Djepang dihi- 
|dupkan kembali dan kekuatan 
aggresf Djepangpun timbul, 
kembali, maka persahabatan 
dan persekutuan -antara RRT 
dan Sovjet Uni: merupakan sua 
tu djaminan jg kuat .utk mela 
wan tian penjerbuan baru dari 
Djepang atau tiap negeri la- 
innja jg bersekutu dgn Dje- 

pang. Hidup pandjanglah per- 
sahabatan "besar jg. 'tak dapat 
dipatahkan antara RRT. dan 
Soviet: Uni!. Demikin. Mao. 

Membuka djaman baru. 

Berkenaan dg. 7 peringatan 1“ 

ringatkan Hitler bahwa pe- 

rang dan inflasi achirnja akan 
menghantjurkan gerakan par- 

itainja”. Pembela Schacht me- 

ngatakan, bahwa adalah ,,me- 
langgar prinsip2 hukum” .bah- 
Wa setelah Schacht dibebaskan 
oleh 7 matjam pengadilan di- 

antaranja pengadilan .pendja- 
hat perang internasional di 
Nuremberg, ia sekarang diha- 
dapi dengan tuduhan? jang se- 
rupa. Sebagai dikabarkan 
Schacht telah mengadjukan 
permintaan supaja diberi 'idzin 
untuk mendirikan “Bank “Im- 
port-Export ,Hjalmar Schacht 
& Coy” dengan modaj 1 djuta 

|Mark. (Antara:Reuter). 

  

Ha
d 

an
g 

Ri HIALMAR SOHACKT, - 

jang diambil sesudah tabun '33 

kok dalam menghantjurkan pasu- 
kan2 Djepang dan mengusir 'klik 
Kuomintang, harian tsb katakan, ba- 
hwa- Amerika Serekat kini memba- 
ngun “kembali angkatan perang -Dje- 
pang "untuk “dipakai menghantam 
bangsa2 'jg hidup “damai'jg telah 
melepaskan diri “dari ““djadjahan 
asing. Sementara dg keras menen- 
tang dibangunkannja kembali “pasu- 
kan2: agresif Djepang, jg disokong 

th. menjerahnia Djepang ha- 
rian2 di Moskow pada hala- 
man2 mukania memuat 3 kae- 
lom tadjuk rentjana tentang tu : 
kar-menukar pesan antara 
Sialin.dan Mao. Sementara itu 
radio Moskow "-. mengutip ta- 
Gjuk rentjana nat ian 'Pravda 
katakan, bahwa Pp aa 4 
ig. bersedjarah “an yakjat 
Sovjet dan angkatan: perangnja. 

kwiet, .pertama2 angkatan pe- 

suara di Farnbo- | 

'hat bekas uap jang tergambar k: 

ran- Hitler, kemudian ibu ten- 
tara Djepanz, kata Pravda. 

penghargaan- 
tentara Tiong- 

Setzlah menjatakan 
nja thd ikut -sertanja   
ig. mashur itu telah membuka j oleh imperialis Amerika, bangsa2 jg 
djaman baru dalam  sedjarah''ijinta damai tak mempunjai perasa- 
negeri2 di Timur Diauh “ dg. fan djahat thd rakjat Djepang,kare- 

'inembebaskan mereka Cari 'na mereka mengetahui, bahwa bang- 
ibeban imperialis. Kemenangan | sa Djepang “kini menderita pendudu- 
atas :imperiais “Djeparg “ita kan oleh-kaum aggresor Amerika 
mendjadi mungkin, (karena Pu dan pula diperes “habis2-an. Semua 
kulan2 jg. menghantjurkan Ga- | bangsa menghendaki adanja suatu 

.ri angkatan darat dan laut So- | perdamaian jg'kokoh “dan abadi, 
mereka tak mau menuangkan minjak 
pada api agresi dan fasisme. Dan 
persahabatan besar antara RRT/So- 
vjet adalah djaflinan jg kokoh dan 
tepat thd antjaman aggresi “baru. 
Demikian Pravda,  (Antara.) 

  

In IL, 

$ diah N, obel. 

ka 

na itu. 

Akan tetapi djika kurang bi- 
Gjaksana pelaksanaannja, dan 
Sumber sumber alam Inuia ter- 

    
lalu banjak dipakainja, “maka 
bukannja pemulihan — taraf 
penghidupan sebelum perang 
jang akan tertjapai, melainkan 
kerugian jang tidak dapat di- 
ganti lagi. Jang dimaksudkan 
nja ialah apabila hutan? India 
dibuka setjara besar2an, hing- 
ga timbul erosi tanah stjara 
besar2an pula. Akan  tsatapi 
Hill menjatakan juga, bahwa 
kebidjaksanaan dan keberanian | 
Panitva Perentjana India jang | 
akan selenggarakan rentjana 5 
tahun tadi sungsuh patut “di- 
puaji. 

Tiap:tahun tembah S-djuta 
Hill mengemukakan “bahwa 

ipanitya. tadi sungguh mengha- 
Idapi'suatu usaha nasional rak- 
Sasa. Diter angkannja bhw. “pa 
da waktu...inxdjumlah pendu- 
Guk India ada. 360:000.000. dji- F 
wa.dan diumlah ini ieiap2 tahun 
bertambah dengan 5 djuta. Me- 
nurut. keterangan ' jang diper- 
Oleh dari Panitya  Perentjana: 
India, kata Hill, tiap2 tahun) 
  

  

  

      Kertapati “tadi, 

    

kbut: jRentjana “Bombay”. 

Plan 5 Th. India 
Baru Akan. Pulihkan Keadaan Se- 
belum Perang — Kata Prof. Hill 

ketua Perhimpunan Inggris untuk aa 
madjukan Ilmu Pengetahuan dan seorang catkan Smu 

hari Rebo kemaren dulu mem tu 
pertemuan perrimpunan tali, bahwa rentjana 'tahun 

Indi, jang dimaksudkan memperbaiki perekonomian itu apabila 
berhasil baik baru akan merupakan pemulihan keadaan sebe- 
um perang sadja, jang manga masih djauh. daripada sempur 

“penjakit “paru2 “ tuberculose 
mengambil “korban “500.000 
orang tewas dan penjakit ma- 
laria lebih lagi, jaitu satu &ju- 
ta djiwa. Tak seorangpun, ka- 
ta Hill, tidak setudju apabila 
langkah2 “untuk memberantas 
peniakit2 tadi. diutamakan. 
Akan, tetapi,dalam pada itu-ha- 
xrus dihadapi akibatnja, jaitu 
“bahwa kenaikan :cijumla ah pen- 
duduk tiap2 tahun ditambah 
dengan satu djuta djiwa lagi. 
Pro dan anti, pembatasan 

ikke -kelahiran. 
Jain :kemudian membitjarakan 

soal kemungkinan pembatasan 
kelahiran di India dan langkah2 
jane diusulkan supaja didjal: 
'kannja sebagai pertjobaan, ae 
ngan ,tjara jang sederhana”. 
Dikemukakannja  utjapan 'se- 
orang pangsa Tana jang terke- 
muka, jang 'ketika tahun 1944 
ikut menjusun apa jang ' Na 

.Mmuka tadi menjatakan (bahwa 
ia dan rekan2nja sberpendapa t 
bahwa soal penduduk India jg 
terlampau baniaks itu, adalah 
soal jang terserah kepada “Tu- 

jihan. Mungkin setengah orang . 
berpendirian.. apabila manusia 
dibiarkan berkembang “djum- 
Man Henna keinti TR 

arlah ia menin gitu Sa- 
dja pula seperti Pa Keba- 
njakan orang tentu akan kata- 
kan .djangan”. Tapi, andaikata 
sudah" vasti 'bahwa tekanan 
djumlah penduduk, jang tidak 
dikurangi ai karena 
penjakit2, bukan .sadia akan 
berakibatkan pengeringan” ta- 
nah dan kehabisan  sumber2 
'alam Tain2nja, melainkan djuga 

MItmemperbesar ketegangan 'di- 
|'dalam negeri, maka barulah se- 
bagian besar dari ummat. a-     

L 

nusia jang mempunjai. rasa be- 
(las kasihan dan berfikiran se- 
hat akan merobah pendirian- 

nja. Demikianlah Prof. Hill, 

  

    

    

          

   

  

    

                      

  



| (Sparta Jogja) 
“ 2-Rivai (Sparta Jogja) 

« 

. 220 detik. 3. Jasim (KIS Semarang) 
T2M detik. 

  

ABTU dan Minggu tg. 30 dan S5 
ngah, 

Dalam perlombaan kedjuaraan tersebut: kel 6 edjuar ebut telah keluar sebagai - nang pertama Regu Jogjakarta dengan djumlah angka 83, Nana. 

Semarang dengan angka 33. 
Kepada Regu Jogjakarta sebagai 

kedua Regu Surakarta dengan angka 34, 

sebuah piala-raksasa, sebagai suatu Ppiala-beredar | i harto direktur Perusahaan Alat? Olahraga La 
tinggi 1,15 meter, berat 60 k dengan ukuran: 

nja Rp. 6.000.— 

Bagian puteri. 
Bagian puteri: Lari 100 meter - 

|. Srijati — KIM Mataram — 14.6 
detik. 2. Sylviati — KIS Semarang 
1— 14.6 detik. . 3. Sumijati — Spar- 
ta Jogja 14.7 detik. 

Lari 200 meter: 1: Marlien — 
KIS. Semarang — 31.6 detik. 2. 
Nurhajati — Sparta Mataram ' — 
31.7 detik. 3, Sumarni — SGA So- 
lo — 31,8 detik. , 

Lari 4X 100 meter: 1. Regu Pra- 
tiwi (Mataram I) — 574 detik. 2. 
“Regu Semarang I —- 58.2 detik. 3. 
Regu Sutijati (Mataram .II) — 60.1 

detik. $ 
Lontjat tinggi: 1. Harsini (KIS 

Semarang) — 1.30 meter. 2. Mar- 
lien (KIS Semarang) — 1,30 meter. 
3. Wijatinah (Sparta Jogja) — 1.30 
meter. : 

Lontjat djauh: 1 
Mataram) 4.42 meter. 2. Sylviati 
(KIS Semarang) — 4.40 meter. 3. 
Pratiwi (Gama Jogja) — 4.40 meter. 

Lempar tjakram: 1. Tuty (Spar- 
ta Jogja) — 24.11 meter. 2. Wi- 
jatinah (Sparta Jogja) ” — 23.20 
meter. 3. Rahaju (ABA Solo) — 
22.62 meter. 

Lempar lembing: 1. Flly “Saelani 
(Gama Jogja) — 25.10 meter. 2. 
Hardini (Nurmi Solo) 24.— meter. 
3. Endang (Nurmi Solo) 23.7 
meter. 

Lempar peluru: 1. ' Elly Saelani 
(Gama Jogja) — 7.97 meter. 2. Tu# 
ty (Sparta Jogja) — 7.49 meter. 
3. Nuratri (KIS Semarang) — 7.38: 
meter. 

Sujati (KIM 

— 

Bagian putera. 
Bagian Putera Lari 100 meter: 

1. Sukamto (Gama Jogja) — 11.5 
detik. 2. Ispini (KIM Mataram) — 
11.6 detik. 3. Untung (Nurmi So- 
lo) — 117 detik. 

Lari 200 meter: 1. Untung Sing- 
gih (Nurmi Solo) — 241 detik. 
2. Subandi (Sparta Jogja) — 24 - 
detik. 3. Wahju Widajat 
Semarang) — 24.5 detik. 

Lari 400 meter: 1.  Rasidjan 
(Sparta Jogja) — 54.8 detik. 2. 
Sunarto (ABA Solo) — 565 de- 
tik. 3. Amin (Sparta Jogja) — 56.5 
detik. 

Lari 800 meter: 1. Sunarto (ABA 
Solo) — 2.16-detik. 2. Dony Sa- 
bar Hamid. (Sparta Mataram) 

(SMA 

— 

Lari 1.500 meter: 1. Rivai (Spar- 
ta Jogja) — 441. 3. detik. 2. Wa- 
jono (ABA Solo) — 447. 3 detik. 
3. Suwarso (ABA Solo) -— 4.48 
3. detik. 
“ Iari 5000 meter. 1. Sukimin 
(KIM Mataram) — 18.20 menit. 2. 
Rivai (Sparta Jogia) — 18.21 me- 
nit. 3. Sunarno (ABA Solo) 
19.43. 4 detik. 

Lari 10.000 meter: 1. Djasman 
— 40.592. detik. 

— 41518 
“detik. 3. Harun (Sparta Jogja) — 
4494 detik. o 

Lari 4X 100 meter: 1. Regu Su- 
kamto (Mataram) — 45.2 detik. 
(Rocord an. Peratib Bandung ada- 

lah 454 detik.) 2. Regu Solo 1 — 

45.6 detik. 3. Regu Semarang 1 — 
46.7 detik. 

Lari gawang 110 meter: “1. Moh. 
Subroto. (Nurmi Solo) — 16.7 de- 
tik. 2. Hendarsin (KIM Mataram) 
— 169 detik. 3. Muljadi (KIM 
Mataram) — 417.5 detik. 

Lontjat djauh: 1. Moh. Subroto. 
(Nurmi Solo) 6.24 meter. 2. 

pisa 

Em 

  

langsungkan Perlombaan Kedjuaraan Atletik PASI 
diikuti oleh 120 atlet dari Jogja, Le 

'rouk mempunjai kepentingan2. 

Jogja Djuar 
(Perlombaan PASI 

Djawa Tengah : 
31/8 jang lalu di Solo telah 'di- 

JI. Djawa Te- 
Semarang dan Surakarta. 

  

dan pemenang ketiga Regu 

djuara pertama telah disampaikan 
Su- 

»Aneka Warna” di Solo, 
, dan beaja pembikinan- 

Lontjat tinggi: 1. Maridic “ 1 deh Jo (S - ta Jogja) — 1.80 meter. 2. Bada sin (KIM Mataram) — 1.75 meter. 
3 aan (Gama Jogja) — . 

ontjat djangkit: 1. Hendarsir 
(KIM Mataram) — 13.77 an 

| Lontiat tinggi galah: 1. Aman 
Pranoto (Garnizoen. Semarang) -— 
3.20 m. 2. Surono (Sparta Mata- 
ram) — 3.20 m. -3. Bogoh Keteren 
(Garnizoen Semarang) — 3.20 m. 
“Lempar fjakram: 1. Sutrisno (Ga- 

ma Jogja) — 34.69 m2 Djoko 
(ABA Solo) 31,62 m. 3. Sarbo 
Hupono (Garnizoen Semarang) 
3117 m, 
Lempar peluru: 1. Anwar (Gar- 

nizoen Semarang) IOS m1 D 
"Sutrisno (Gama Jogja) 10.33 

— 

— 

meter. 

Lempar lembing: 1. Surono (Gar- 
nizoen Semarang) — 44.12 m. 2. 

Prasetyo (Garnizoen) — 44.08 m. 
3. Haswojo (Nurmi Solo) — 43.72 

: meter. , 

Farouk Dila- 
rang Djudi 

pap AN »Al Misri” di 
Kairo jang diterbitkan 

oleh partai Wafd pada hari Re- 
bo memberitakan, bahwa pani- 
tya pengawas milik2 bekas ra- 
dja Farouk telah menghitung, 
bahwa djumlah kapital Farouk 
di Juar negeri ada sebesar 9 dju 
ta pond Mesir dan oleh sebab 
itu telah menasehatkan kepada 
pemerentah Mesir supaja me- 
nolak setiap bantuan keua- 
ngan kepada bekas radja Fa- 
rouk, 

Beberapa kalangan telah me- 
ngusulkan supaja pemerintah 
meminta kepada negara2 asing 
melarang Farouk mengundjungi 
tempat2 pendjudian. Para, penin 
djau di Kairo menduga, bahwa |! 
tanah2 jang tlh dirampas oleh 
Farouk di Mesir dim, waktu : 
singkat akan dikembalikan ke- 
pada pemilik2 jang berhak. 

Farouk terima uang 

dari Mesir. 
Dalam pada ity kalangan2 

dagang jang tertentu diibukota: 
Mesir melihat adanja hubu- 
ngan antara penahanan diru- 
mah terhadap bekas menteri 
pertanian, Mahmoud Ghazali, 
dan terbongkarnj, sebuah or- 

ganisasi jang mengirimkan 
emas kepada bekas radja Fa- 
rouk. Diduga, bahwa pengiri- 

man emas ini dilakukan dengan 

perantaraan sebuah maskapai 

penerbangan Mesir, dimana Fa   

170: 

2. Nasir Rosidi (ABA Solo) —/| 
112.49 meter. 3. Widodo (ABA So- lo) — 12.49 meter. 

Im. 3. Ispini (KIM Jogja) — 10.20 

Iri dunia luar mulai berpenga- 

'jang menjebabhkan perdjoangan 

(Sambungan halaman 3) 

Di Afrikasd . 

morstrasi, 

jakan perdjoangan ini besar 
adanja. Orang2 ang turut da 

tambah dan pemerintah mendja 

dian2 ini terhadap golongannja 
sendiri, Sekarang demonstran2 

nasionalis berusaha, supaja dju 
ga demonstran2 jang sudah lan 
djut umurnja dipukul, Inipun ti 
dak akan menakutkan pihak de 
monstran. Bahwa orang belum 

melakukan jang demikian ini di 
sebabkan karena kenjataan, bah 

wa segala pukulan? itu lebih 
menambah rasa muak dikalang 
an umum jang sopan. 

Golongan berwarna melihat, 
bahwa sikap mereka telah mem 
bingungkan pemerintah. Mere- 

ka sedang berusaha mentjinta- 

tertahankan lagi bagi Malan 
dan pengikut2nja. Bhw Malan 
dan pengikut2nja itu akan me- 

| njerah adalah suatu had jg mus 
tahil.. Mereka tidak mengenal 
perasaan djika berhadapan de 
ngan soal golongan berwarna 

itu, dan mereka masih bisa me 
nahan lebih banjak lagi, sebe- 
lum kritik dan penghinaan da 

ruh terhadap mereka itu. 
Demikianlah penduduk asli 

dan golongan India berdjoang 
dengan suatu tjara jang mem- 
perlihatkan hasil2 jang gilang 
gemilang, jang tidak bisa di- 
bandingkan dengan hasil2 jg. 
dapat diperoleh dengan tjara2 
jang lebih dramatis: pembe- 
rontakan atau pemogokan. 
Orang pesuruh dan buruh da- 
tang meminta perlop dari ma- 
djikannja selama terdjadinja 
suatu demonstrasi dan selama 
masa penahanan mereka. 

Dan permintaan ini tidak di- 
tolak karena penduduk kota jg 
lebih lunak tersinggung oleh 
tindakan2 vemerintah mereka 
itu, walaupun mereka menjetu- 
djui  didjalankan pemisahan. 
Perdjoangan ini tidak  me- 
njangkut pautkan djumlah 
orang jang besar, tetapi tja- 
ra2nja dan terutama prinsip2 

  
ini wadjib mendapat perhatian 
dunia. 

DJEMBATAN PEGAWATI. 
Dari Menado dikabarkan, 

bahwa kotapradja - Menado te- 

membahgunkan kembali djem- 
batan Mogawati jang sudah 
bertahun-tahun lamanja han- 
tjur oleh pemboman SekutulPesanan2 lewatpos tambah on 
pada perang dunia jang baru 
lalu. Biaja jang dibutuhkan 
untuk pembangunan tersebut 
Ix. Rp. ov9.6090— dan diha- 
rapkan tahun ini djuga selesai. 
jembatan tersebut jang pan- 
ajangnja kira2 199 meter dan 
lebar 9 meter termasuk salah 
satu djembatan jang terbesar 
dibagian utara Sulawesi, 
menghubungkan bagian utara 
Gan selatan kota Menado, 

  
  

BOUWMATERIAAL 
   

  

  

” KEBONTJINA 89 
SEDIA TJUKUP:   Oka (Sparta Mataram) — 6.24 me- 

ter. 3. Hary Mansur (Garnizoen 
Semarang) — 6.22 meter. 

Luar Negeri 
MESIR MENGHENDAKI 
PENGHAPUSAN PEMBA- 
TASAN PENUKARAN 
STERLING. 
Mahmoud Falaki pembantu 

menteri keuangan Mesir, hari 
Senen mengatakan, bahwa dim 
pertemuan Bank Internasional 
untuk Pembangunan is akan 
berusaha supaja pembatasan2 
atas penukaran sterling (ster- 
ling convertibility) dihapus. Di 
katakan, bahw, Mesir mempu- 
njai banjak simpan sterling 
dan menganggap sangat pen- 
ting untuk perdagangan dan 
kemakmuran dunia supaja 
sterling dapat ditukar lagi se- 
tjara bebas tanpa perbatasan. 
Falaki menerangkan kepada 
pers, bahwa sebelum perang 
terdapat sistim  pembajaran 
multilateral, tetapi kini sistim 
bilateray jg membatasi perda- 
gangan dunia, 

KORBAN BANDJIIR. 

. Menteri pertahanan Filipina 
Magsaysay malam Rebo meng- 

umumkan, bhw djumlah orang 
jg sudah diketahui tewas keti 
ka pada hari Djum'at dan Sab 
tu jl. terdjadi bandjir dan ta 

  

nah longsor dipropinsi Zam- 

boanga, Mindanao, telah me- 

ningkat djadi 150 djiwa. Utk 

perbaiki djalan2 dan djemba- 

tan2 dibutuhkan uang seba-j 

njak 1 djuta peso. 

SEBUAH TORPEDO SISA PE- 

RANG DUNIA II MELEDAK 

Sebuah torpedo sisa dari pe- 

rank dunia II telah dgn tiba2 

meledak di Kure, Djepang, se- 

hingga menewaskan 7 orang dan 

merusak 91 buah rumah. Tor- 

pedo tsb adalah bekas torpedo 

angk.-laut Djepang, 

Tegal, Solo d.IJ. 

: HARGA 

PRESIDEN BOLIVIA BER- 
DJANDIdI AKAN TETAP 
MELAKSANAKAN REN- 
TJANA NASIONALISASI 
TAMBANG2 TIMAH. 

Presiden Bolivia, Victor Paz 
Estensoro, . pada malam Rabu 
mendjandjikan kepada 170.000 
orang buruh, bahwa meskipun 
ada beberapa golongan jg me- 
nentang, namun rentjana na- 
sionalisasi akan diteruskan. 

Pres. Estenoro mengemukakan 
djandjinja itu dlm pidatonja 
pada rapat umum jg diseleng- 
garakan oleh organisasi serikat- 
serikat buruh Bolivia. 

BERDAGANGLAH DENGAN 
RRT! 
Dua senator Komunis Itali, 

Giuseppe Alberganti dan Pie- 
tro Montagnani, hari Rebo me 
ngandjurkan “kepada menteri 

perdagangan luar negeri Itali 
isiIpaja mengadakan eksport 

senator tadi katakan, kurang- 
nja eksport sebagian disebab- 
kan oleh krisis hebat jg kini 

Italia jg mengakibatkan dipe- 

tjatnja puluhan ribu kaum bu 
ruh, Diandjurkannja supaja 
Italy mengikuti djedjak Inggris 

| mengadakan perdagangan dgn 

RRT. 

| PERISTIWA PENTJULIKAN 

DI WINA, 

Polisi Australia 

pada hari Rabu, bahwa pihak 

Sovjet telah mentjulik pegawai 
pemerentahan kota Wina jang 

ada di daerah Sovjet pada ma- 
lam Rabu jl. Dikatakan, bahwa 

2 orang. serdadu Sovjet dan 

seorang opsir telah menangkap 
Walter Bitter, seorang pegawai 

pemerentahan kota Wina, an 
membawanja ke sektor interna- 

sional dari kota Wina, 

  

“,SOPONJONO" 
BATU” MERAH, KAPUR 

tekstiel lagi ke RRT. Keduaj 

dialam: oleh industri tekstiel 

melaporkan | 

& STEENBAKKERIJ 

Pd SEMARANGE 

'kwaliteit 1, 2, 3, GENDENG 

»Perlawanan bisu" If 

dak membawa uang djika mere : 
ka bermaksud mengadakan de-j sg 

Pukulan2 pun tak 
membikin takut. | 

Semangat golongan berwarna | 

lam demonstrasi2 semakin ber| 

di bingung. Mereka melihat be-| 
tapa dalamnja pengaruh kedja | Sx 

|jang masih dibawah umur menj 
|dapat beberapa pukulan, Kaum 

kan suatu keadaan jang tidak | 

  

   

  

   

   

  

ME 
Pa: : 

ban 

  

   

    

   

                        

tjutjian 

/f Ah, 

jang 

  

Pagi 
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“ 

BUATAN UNILEVER 

Gambar Kai 

  

Pesanan Ta 10 expl. tambah 5,— ongkos kirim, 
V. BADAN PENE NASIONAL   MELAWAN. 

INGGRIS INGIN BELI BERAS 
Didapat keterangan di Bang 

kok hari Rebo, bahwa wakil2 

pemerentah Inggris diharap- 
kan kedatangannj, di Bangkok 
pada minggu jad., untuk mem 
bitjarakan export beras dari 
Muang Thai. Menurut ketera- 

ngan jg diperoleh, Inggris 
ingin beli beras sebanjak 200. 

000 ton, akan tetapi pemeren- 

tah Thai mungkin akan meno- 

laknja, karena panen padi di 

MASAALAH PERBURUHAN 
DI AUSTRALIA. 

Dewan Serikat! Buruk, Austra- 
lia pada hari Selasa telah me- 
mutuskan, menjerikan kepada 
seluruh buruh Australia supaja 
mengadakan rapat? raksasa, 
guna memprotes perminta'an 
kaum madjikan kepada Mah- 
kamah Arbitrase, supaja djum- 
lah djam bekerdja kaum biruh 
diperpandjang dan upah diku- 
rangi. 

Thai tahun ini buruk hasilnja. ie ANGKAPAN DI MESIR, 
Kk MIGKASI BELANDA K 
AUSaRALIA. . 

Kapal ,,Fairsen”, jang be- 

sarnja hampir 12.000 ton, pada 
hari Rebo telah meninggalkan 

pelabuhan Rotterdam dengan 
mengangkut lebih dari 1900 
orang emigran. Mereka akan 

bertempat tinggal di Melbour- 
ne atau di Sydney. , 

  

Mahmoud Ghazali, bekas men- 
teri pertanian di Mesir, pada 
hari Selasa telah ditangkap di 
|Iskandariah dan dibawa ke Kai- 
ro. Para pembesar 'jg. bersang- 
kutan menolak untuk memberi- 
kan keterangan mengenai ala- 
san-alasan penangkapan ini. 
Mahmoud Ghazali duduk dalam 

|. Mengutjapkan terima kasih kepada: 
dan teman2 dari rumah sakit: Surakarta, Pusat, Shi 
Sheng You dan 'Tegaljoso, para guru S.R. Bopkri, 

Jogjakarta, perwakilan Bn 417 di Klaten, Kepala-Polisi 
ab. Klaten, Kepala Desa beserta rakjat Sumberredjo 

dan segenap handai-taulan jang telah memberi bantuan 
Moreel/materieel pada wafatnja Suami/Ajah kami: 

R. M. NG. SUMO-JOSOSUSASTRO 
pada tanggal 31 Augustus 1952. 
uan La Pai" |... Jang berdukatjita: 

1 
R.A. Sri Maharsi. 
R.M. W. Hadiwarsito, 
R.A. Sri Muljani Martaniah. 
R.M. Djoko Wijono, 

R 

jang sebersih-djernih itu, 
berkat tjara-mentjutji modern dari 

SNN 

buatlah dengan beberapa 

sendok Radion air sabun 

busahnja. Lalu rendamlah 

tjutjian putih Njonja di- 

dalamnja untuk semalam. 

beberapa bagian jang 

kotor digosok-gosok lalu 
dibilasi dan tjutjian Njonja 

. mendjadi lebih putih, 

bersih dan djernih sebagai . 

belum pernah Njonja alami. 

    

      

— Presiden:Berkundjan 
 Kedaerah Tuan? 

lan mulai dengan pekerdjaan | Hiasilah Djawatan, Kantor, Sekolah dan Rumah Tuan dengan 
gambar resmi beliau. 

& Masih sedia ukuran sedang: 23X31 cm. 
x Harga hanja MA. Rp 1,50 

os kirim Rp 1,—, 

Senen Raja 125 — Djakarta 

    

Ini Anggur terbikin dari KOLEESOM 

para dokter2 

Ngt. Jososusastro. 

Ma 

A
1
 

AN
 

Pa 

berlimpah-limpah 

harinja, djika perlu 

  

     

  

   

  

    

     

   

7 menclo 
Yam Mang aTng 
— gorengan 

agak istimewa. 
' 

4 
1 

PUSA 

para 

  

" Margarine PUSAKA ini tulen, segar dan 
Lela Tabuh enak dan lebih banjak 

vilamin dan bahan be syg jang 
kandung dari margarine lam n/a, 

" Sa karpanja pur Ta' lebih mahal. 

obalah PUSAKA sekarang djuga! 

Hanja dari bahan tumbuh'an 

DARI BAHAN INDONESIA £ OLEH TENAGA"INDONESIA 
UNTUK: RUMAH: TANGGAINDONESIA: 

“51 PUjr.-02-2 
  

en Stikarih 

undjang 
   

  

KIM YONG SIN TEWAS. 

Radio Pyongyang mengumumkan 
hari Selasa bahwa Kim Yong Sin, 
kepala biro urusan tenaga Korea 
Utara pada tanggal 29 Agustus jbl. 
waktu pihak PBB mengadakan pem- 
boman, telah tewas. Kim pada wak 
tuitu sedang memimpin pekerdjaan 
pembetulan sebuah paberik, jang ru 
sak karena serangan2 PBB. Tidak 
didjelaskan oleh radio tsb. dimana 
letak paberik tadi. Seperti diketahui 
pesawat2 pemboman PBB pada tgl. 
29 Agustus telah menjerang setasiun 
tenaga listrik Chosin no. 1  disebe 
lah Utara Hamhun (Korea Timur 
Laut). 

TJARI PERLINDUNGAN 

24 Orang 

Djerman Timur pada hari Sela- 
sa telah mentjari perlindungan 
pada polisi Berlin Barat, sete- 
lah melintasi perbatasan dan 
masuk kesektor Barat.   kabinet Hilaly, jg memerintah 

dari bulan Maret sampai Djuni 
tahun ini. 

Diantara mereka terdapat se 

anggauta polisi | 

Lea aa maa 

DITJARI 
Oleh salah satu Perusahaan Dagang di Semarang, 

dibutuhkan: Ne aa 

beberapa VERKOPERS, 
jang berpengalaman dan actief. 
Surat2 lamaran dengan keterangan lengkap, harap dialamat- 

kan kepada Administratie dari Surat Kabar ini, 

  

- dibawah No. 3/21785. 

    

  
  

Minta Diri 
Berhubung dengan pindah kami berdua ka Semarang dan 

Solo, dengan djalan ini kami menjampaikan salam dan pula 
minta diri kepada para sahabat. Apabila dalam pergaulan ka- 
mi dengan Sdr.2 sekalian terdapat kesalahan2 atau kechilafan 
jang tidak kami sengadja, kami minta maaf. 

| Atas bantuan2 Sdr. baik jang berupa moreel, materieel 
maupun tenaga dan bukti ketjintaan Sdr.2 selama kami di 
Kudus, kami sampaikan banjak terima kasih. 

Sebagai penutup kami mendo'a, mudah-mudahan TUHAN 
selalu melindungi Sdr.2 sekalian dan memberi kekuatan baik 
rochani maupun djasmani. 

Hormat kami: 
Pastoor J. Komen 
Pastoor N. Lengers 

  

  

    

CITY CONCERN CINEMAS 

LUX 5.-7.-9- Ini Malam D.M.B. Ju. Segala umur) 
Gwendolyn Lastre Richard Rober 

» EH W EL, (Sumber) 
Gadis Negro hilang! Satu peristiwa jang mengedjutkan ! 

Grand 5.-7.-9- Ioi Malam D.M.B. (fu. 17 tabun) 
Richard Conte Coleen Gray 

Sleeping City" 
A Great Police department's Confidential Sguad | 

'005S3LSA 

— 

-- 

INDRA 5.—7.—I— Ini Malam premiere Iseg. umur) 
Ricbard Fraser Maris Wrixon 

»W H 5 T F p 0 N G Oo" Beast with 
human instincts 

Saksikanlah perkelahian2 mahluh putih dengan hitam. 

ROYAL 5.-7-9.- Ini Malam D.M.B. (17 tah.) 

Edri, G Robinson — Glenn Ford — Marguerite Chapman 

JDESTROY EIR 
Pertempuran jang dahsjat dengan Dive Bombers! 

Heibat dan gempar | 

Roxy Jab 9.— Ini Malam D.M.B. (u. 17 tahun) 

Chen Yun Shang Wang Yen Lung Liu Chie 

"3 ,»Yeh Er Wan Wan Chao Chui: Chou”. 
(ANGEL and DEVIL) (Terang bulan menjinarin Kiu Chow) 

— 

ae cg   orang komissaris jang berusia 

25 tahun. ! | Kabar Senang   

     

   

sea naa, 

Roy R s 53 
PENANAMAN Ten Mn 

£ (PS SHE 
U GOT A NESVE SA15 G0 

Den SH $ an MECLURE! 
HETTY/ GET ai 
HANDS OFF H 
   

   MEA Being PA aa : ES 
COPB, 1182, KING FRATURES SYNDICATE, Inc, WORLD 

hero   
— Kamu sesat pikiran, 

Smith. ...dg bertjumbu2an dg Het- 

ty, Lepaskan anakku! 

— Akan kulepaskan dia.djika Het. 

ty sendiri mengatakannja, McC'ure,         
Ben 

Y enes HN? 
Ko TRUCK WurH 
A FOREST KANGER!      

   

    

    

  

  

  

3 gl 
— Ia tak akan bertjinta 

dengan seorang pondjaga hu. 

tan! 

— Demikianlah ha'nja? 

g 

    

    
    

  

   
/ YEMH, THATS 
SO! YOU RE 
GONNA MARRY 
A COWMAN 
WHO CAN 
RUN THIS 
RANCH / 

       
   

    

   
   

    WINGEKR WOULP 

  

(Tuas RieHT, 
YANCY/ ANP HE 
SAVED HETTY'5 

LIFE ToO/ 

  

IL PONIT CARE/ No 

Bae 1 BONIA Tuan2/Nj2 jang menderita 

ACT MORE MLE sakit WASIR (Aambeien) dan 
ga sudah berusaha di-mana2 de- 

ngan tida berhasil. Datanglah 
pada alamat dibawah ini untuk 

  

Pasti bagus kuwehaja 
Karena PUSAKA kuwehnja mendjadi repui 

dan empuk, lagi pula baunja sedap dan 

Sedap rasa rotinja 

mendjadi santapan djamuan. Anak: 

anak gemar benar akan itu: djugs 

    

    
naa 

F. 

MARGARINE 
menolong lebih 

kan gorerg- 
an menambah 

lezatnja lauk-pauk 

  

KA menjunglap roti biasa 

tetamu. 

AN 

  

   

  

   
   

  

    

    

Inna lillahi Wainna ilaihi 
Rodjiun 

Telah pulang 
Ta'ala, istri saja 

Nj. SUKARDI 
(R.A. SITI SUBARIAH) 

2/9-52 djam 6.30 pagi. 

djururawat serta teman2 sedja- 
wat Bea & Tjukai daerah II 
Smg, para bapak2 sdr./sdr. dim. 
kota Ungaran, saja mengutjap 
baniak terima kasih. 

Jang berduka tjita: 
Sukardi sekeluarga Ungaran 
R.A, Panukmowati Ungaran 
R.M. Hadixusumo Ungaran 
Suwarno/ Suharto Solo 
Fam, Montamari Ungaran. 

  

  

Ba TAAT 

  

Ini Malam PREMIERE! 

Metropole 5.-7.-9.- (seg um.) 

“mring BING CROSBY 

BETTY HUTTON 
PAULETTE GODDARD 

ALAN LADD 
DOROTHY LAMOUR 
EDDIE BRACKEN 
BRIAN DONLEVY - 
SONNY TUFTS 

VERONICA LAKE 
€ ARTURO oe CORDOVA 

BARRY FITZGERALD 
f CASS DALEY 

DIANA LYNN 
VICTOR MOORE 

MARJORIE REYNOLDS 
BARRY SULLIVAN 

and Archie (Himself) 
ED GARDNER 

has Cant « Ge Gen 
X3 By «oward da Silva « Bily De Wolis 

Penuh Muziek, Song Dans jg. 
terbesar, di-ikuti oleh 32 Bin- 
tang2 filim dan Radio jg. ter- 

sohor ! 

INI MALAM D.M.B, 
#REX“ 5.—1.—9.— (13tah,| 

Ray Milland — Gene Tierney 

"Close To My Heart" 

,ORION” 5.7.9. (17 tah.) 
William Holden Nancy Olson — 

Aa 
m
e
 
e
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e
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g
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ke Rachmatulla 

di C.B.Z. Semarang pada tg. 

Kepada para bapak - Dokter, 
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HANE STOLEN 
te    

  

   
  

  

  

— Ja, memang begitu seha. 
tusnja, Kamu seharusnja ka- 
Win dengan seorang pemilik 
lembu. Seorang jang dapat 
mMimpin ranch kita ini 

— Djika tidak karena per. 
to'ongan Ben Smith kamu tak 
-agi mempunjai rameh. 
berusaha supaja mendjadi mi. 

liKnja. . 

— Bonar kata Hetty Yancy. Da 

pula, Bon telah monje'amatkan ali. 

wa Hetty! 

— Itu aku tak ambil posing 

Bat Anakku tidak lebih keras kepa'a se. 

perti aku!! 

| 

  

obati WASIR dengan garansie 
sembuh di dalam 12 hari sam- 
pai KONTOK akar2-nja, ZON- 
DER OPERATIE. 

M.S. RAHAT, 
Tabib. 

Seteran 109 — Semarang. 

Force Of Arms" 

sDjagalan” 7.—9.— (17 tah) 
Su Siu Wen — Wang Yuan Long 

Chun Cheng Hua Lok" 
Film Tiongkok Paling Baru 

  

  

  
  

  

  

  

SOLO Mulai tg. 3 Sept. 1952 (Rebo) 

Pantai Bahagia sonar | 
Djam 16.30-19.00-21.00 R. Endang Png 
Film Indonesia jang Pertama jang sebagian 

“na ketjil berwarna, Buktikanlah B 

Duke, VII No, 58WT1I/A/718 . 

 


