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Pe uebvsan Dsn ta masa ya Pe IWAN 

agi Pembatja: 

  

   
   

    

   

  

  

- Wedjangan 
2. 

  

      TE Tan aana agen mua me 2 

. Tt udjuan Nadjib 
| Bukan Hendak. Dirikan” Pemerintahan): | Presiden 

pervana MENTERI M 
menerangkan dala 

wartawan bjerman (pada hari Kemis, bahwa tu 

  

     

1 juga tidak | 
akan dapat mempertahankan | 
asing jg manapur 

daerah itu dengan semangat se 
perti kalau pasukan? Mesir 
sendiri jg mempertahankan- 
nja karena pasukan2 Mesir 
tahu, bahwa daerah jg mere 
ka pertahankan itu adalah se- 
bagian dari tanah air mereka. 
Selandjutnja Nadjib menjata- | 
kon, bahwa perkembangan2 | 

ini mungkin | terachir dj Mesir 
akan sangat mempengaruhi ke 
adaan & Timur Tengah. Dixa 
takan, bahwa perobahan agra- 
ria jg akan d'selenggarakan 
di Mesir merupakan tjou 
toh bagi semua negara Arab. 

Masalah Sudan akan 
diutamakan 

Sementara itu dikabarkan, 
bahwa pemerentah Mesir telsh 
mengambil keputusan untuk 
mengadakan permusjawara'an 
dengan sedjumlah pembesar2 
Mesir ig mengurus soal2 jang 
bertalian dengan masalah Su- 

  

    
   

  

    
   

  

   

   
    

       

     

  

alangan jg menge 
menteri Nadjib 

Pi 
    
      

  

“di Cairo t 
z pemerentah telah 

keputusan utk 
zakan peroba 
Dasar dan Un- 

Kalangan itu selandjut ber- 
pendapat, bahwa konsiitusi jg 
baru nanti pasti akon merupa 
kan “benteng” jg kuat untuk 
melawan ke tidak adilan dan 
korupsi. 

Andjuran Maher 
Seterusnja bekas perdana menteri 

Mesir, Aly Maher, pada malam | 
Djum'at mengandjurkan dibentuknja | 
blok Arab atas dasar persahabatan | 
jg mampu menggerakkan Segenap - 
kekuatan negara? Arab. Maher me 
ngemukakan andjurannja itu dalam, 
pidatonja pada sidang pembukaan 
konperensi Dewan Lembaga Arab 
jg dilangsungkan di-istana Zaafran 
di Abbassiya dekat Cairo, dimana 
ia antara lain menjatakan, bahwa 
jg sangat diperlukan dewasa ini 
adalah keamanan dan perdamaian 
bagi seluruh dunia Arab. Kita harus 
saling berdjabatan tangan selaku 
kawan dan bekerd'a 
wan agressi. Demikian Maher. 

Seperti: diketahvi, Maher telah di 
angkat oleh djenderal Nadjib selaku 
ketua delegasi Mesir dalam sidang 
lengkap Dewan Lembaga Arab jang | 
pertama sedjak Pakt Keamanan Ko ' 
lektif Arab mulai berlaku setelah | 

diratifikasikan oleh negara2 anggo | 

ta. Dan ini adalah untuk pertama! 

kalinja Maher tampil dimuka umum | 

sedjak ia mengundurkan diri selaku | 

perdana menteri Mesir hari Minggu 

il. (Mengenai berita2 Mesir selan 

djutnja harap lihat dihalaman 3 — 

Red.) : 

i 3 

Pers-Delict 
Sdr. Tan Ben Hong! Da- 

pat Vonnis: 2 Minggu - 
PendjaraVw. 

3 Bulan 
NI Par berita ten ang diadilinja bp 

redaksi harian ,Democratic 
Daily News” dari Medan Tan 
Ben Hong berhubung dengan 
pers-delictnja (dianggap meng- 
hina Pres Truman) dalam hari- 
an itu, lebih djauh dapat dika- 
barkan bahwa vonnis Penygadi- 
lan negeri ialah 2 minggu pen- 

voorwaardelijk 3 bulan. 

  

  
Dari pihak jang bersangkutan | U 

pa ang 

Sebagai telah dikabarkan, da ' 
lam reguiiitornja djaksa minta | 

didapat kabar bah wa vonnis 
tersebut diterima, 

kan hukuman 3 bulan pendjara | 

voorwaardelijk 2 th. (Antara) 

Njonja Lu, isteri pertama da 
ri Dr. Sun, bapak Republik 

Tiongkok, hari Senen felah 

meninggal dinia di rumahnja 
di Macao. Njonja Lu jg telah 

menikah dgn Dr. Sun dim ta- 
hun 1891, telah mentjapai umur 

86 tahun. Dr. Sun telah bertje- 
rai Gari isterinja jg pertama 
itu sewaktu ia memulai dengan 
gerakan revolusionernja jg me- | 

ngakibatkan tergulingnja kera- 

| dan berdirinja | 
Republik Tiongkok dalam tahun 

  

gu, 

  

BI 4 

kan revolusioner angkatan perang Mesir . 

: nter. Mengenai masalah T 
usan tersebut adalah terusan Me- 
g sjah dan bahwa tentara Mesir 

    

luar 

Bung Karno 

esir, djenderal Mohammad Na- 
m pertjakapan dengan seorang 

uan dari pa- 

    

8 Tn 2 

jang demo kembali tjara hidup 
T 1 Suez Na- 

Tawanan 
Djerman 

Hampir 1” DjutaJg 
Belam Kembali 

IMA BELAS djilig buku 
IL, jang memuat nama? 
1.420.822 tawanan? perang Djer 
man jang belum dikembalikan 

8: 

ikembaikkai 

'jang telah hilang dan beratus- 
ratus riba penduduk preman jg 
Gitjulik telah diserahkan oleh 
pemerintah federal Djerman Ba 
rat kepada panitya tawanan 
perang PBB jang dewasa ini 
sedang bersidang di Geneve. Se 

djilid buku memuat 99.856 na 
ma tawanan perang jang belum 
pulang dan pernah menulis su 

rat! darj dalam. kamp atau per 
nah dilihat oleh orang lain. Se 
belas djilid buku lain memiat 
1.320.966 orang jang telah ai 

lang. SA 

  

  
Menurut bukti2. jang “ada 

paling sedikit 75.000 penduduk 
preman Djerman,  diantaranja 
djuga wani!a dan kanak2, .te- 

lah diangkut ke Sovjet Rusia. 
Di Tjekoslowakia kini masih 
terdapat 8243 tawaman sipil se 
ang di Polandia telah dikete- 

muksn 8910 orang bekas tawa 

nan. Diantaranja terdapat 3240 

  
      

kotak? Dj dgn. tidak 
seidjin ( 

tingg 

Ata 
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Aa antam an SEE 
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Wedjangan Presiden Di 

Asal Kita Bersatu 10 Impeslalls Kita 
'antang Untuk Dapatkan Irian Barat 

YAGI HARI INI dgn pesawat f#erbang jang special di- 
charter dari GIA, ialah pesawat ,,Radjawali” djam $,20 

1 tiba di lapangan Kalibanteng Semarang - Pres. Sukarno 
sama rombongannja, terdiri dari Menteri Dalam Negeri Mr. 
ch, Rum, adjudan Maj. Gandi, dll. Sebelum pesawat Convair 

a, di lapangan terbang sudah-menunggu. banjak penjambut, 
a pembesar sipil dan militer,para perwira dan bintara, ke- 

pala2 djawatan dll. sedang di kamar tunggu, mampak - ba- 
njak kaum wanita. Stasiun GIA Semarang pagi hari ini dihias 
indah dgn daun? - dan djanur kuning 
putih. Demikianlah antara lain kita nampak pak Bachrur, Pa- 
glima Div. P. Diponegoro, pak Budiono Gubernur Djawa. Te- 

ngah, residen Milono, pak Muljadi Djojomartono, kepala DPR 
propinsi, sdr. Abubakar Iman Churmain kepala DPR kota, 
Wk. Komm. Belanda mr. Van Hamel, wakil2 dari kalangan 

|. Setelah upatjara penjambu 

Stadion Semarang. 

serta pita2 merah- 

pernah diutjapkannja itu. Ka- 
ta2 jg dimaksudkan itu, ialah 

|Iitan selesai, 
-tara 'memperdengarkan 

segera musik ar 'dimana ja mengatakan, bahwa 
Ikalau benar2 bangsa Indonesia 

  

| “Penerbit: KV Suara Werdaka Press”. 1 
Penjelenggara: Hetami (Dim, perdjalanan keluar negeri) 
Alamat: Purwodinatan Barat II — 20 Semarang, | 

Tilpon:. Redaksi 1228 Smg. Rumah 1798 Smg. 1 
Administrasi - Ekspedisi 2087 Semarang. 

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

Adv, 80 sen per m.m, kol. Harga Etjeran 60 sen per lerah. » 

  

PJM Presiden Soekarno. 

Sipil. 

Hari ini tgl. 12-9-1952 dengan Convaire telah 
Ga mbar ketika beliau mendarat 

dasan Kalibanteng disambut oleh para pembesar Militer dan 

  
  

  

  
rombongan 

dilan- 
tiba 

(Gambar Ipphos). 

      

  

     

' Bersatulah. Sekali lagi Be rsatulah!!!! 

2 | Indonesia Raya, dan kemudian | 
1 |: Pres. diantar oleh pak Bach- 
3 run dan pak Budiono serta pa 

'ra pembesar lainnja, memerik 
| 3 Sa barisan kehormatan. 
“Ri Dengan mobil speciaal Pres. 

| karno . meninggalkan Kali- 
! teng, dalam mobil tsb Pres. 

  

    

  
s 

  

  

f 

Usaha Di 
(Oleh wartawan kita 

ngat rindu utk. bertempat 

bah lagi dengan k 
pailah idam?2-an 
bagi kehidupan. D 

Sangfyp pindahkan pa:   
    

  

     

“3 

negeri mengatakan dih: 
dapan sidang panitya, bahwa 
pemerintah federal Djerman 
Barat mengandung kepertjaja- 
an bahwa panitya dapat men- 
djalankan tugas perikemanusia 
an jong diserahkan kepad, me 

| “berik Djepang ke | 

Dinjatakan- apakah bangsa | 

rat2 dalam soal penanaman ka 
pital asing misanj, seperti 
kapitalnja harus tjampuran 
517”, Indonesia dan 49X Asing 

dan selain dari pada itu peru   reka itu dengan memuaskan 
meskipun Gengan kesukaran2 

sahaan Asing itu dwadjibkan 
pula mentjurahkam segala ilmu 

dari agen paberik besar di Djepang menj 
pertanjaan kita, bahwa sebagian besar dari orang 
telah mengetahui dan mengalami keadaan di Indonesia $a- Lx 

tinggal dan berusaha mentjari hi 
dup di Indonesia. Kerinduan ini d na dine- 

kita ada mempunjai kemauan utk. hidup sempurna dan « 
ian jang kita miliki maka akan tes 

a selama ini mendjadikan dunia ini & 
jikalau pemeriitah tuan mengizinkan 

sa kami dapat berusaha di Indonesia ini, maka akan | 
jundujunlah bangsa saja membandjiri Indonesia ini, 

TI dhan sa | djuinja.. Tentan 

Djepang dapat menjetudji sja- | 

  

| duduk diapit oleh pak Bachrun 
“dan pak Budiono. Di belakang    

PA i 5: aU i a an In Uu . (mobil ini berderet2 mobil2 pe- Na YA ipziring, sampai puluhan djum 

Ingin ,Berdujun-Dujun Membuka 
"lahnja. Di sepandjang djalan2 
Lig dilewati, berderet? murid2 

ekolah dengan bendera kertas 
“melambai-krmbai gembira, pun 
“penonton djumlahnja tidak ter 
hitung ig berdiri menanti seda 

iri pagi. 
Di djalan tikungan keluar 

ari lapangan Kalibanteng ber 
aris dengan tegak murid2 se 
olahan Tionghoa dari sekola- 

    

  

   

  

   
   

  

Indonesia 
di Djakarta). 

    
    

  

   

  

        

     

     

    

Djepang | 

Di Stadion 

jak dari djembatan Bulu sam 

di Stadion tak putus2-nja tam 
« murid? sekolah jang berbaris di 
i djalan ikut menjambut  kedata 

Fagan Bapak Negara kita. 
5 Setibanja di Stafioi kita nampak 

nes'a, dinjatakannja sudah: 
rang tentu gapa4 kami menje 
   

    

    AAN) e- 

nang hati mendidik bangsa tu | pengundjurg jg sberdujun2 masuk la 

an dan kan mentjurahkan se | pangan ingin mengikuti wedjangan2 

gala kepandaian kami jang ada | Bung Karro. Terutama murid2 seko 

lebih2 kits sama-sama bangsa | lah membandjiri lapangan Stadion 

Asia, Selandjutnja ditegaskan- aa maa mendapat hidhan - 
Aa Ne pa lah pendiagaan jang serba sempurn 

aa ang DN Ne dari pihak CPM, Mobiele Brigade 

mandang Sasa mesin ini dan Polisi. Sekelompok murid2 dari 

bersatu, kalau benar? seluruh 
kekuatan2 bangsa. Indonesia 
bersatu ,maka ia memastikan 
bahwa Irian Barat akan kem- 
bali ditangan : Indonesia sebe- 
lum ajam berkokok pada 1 Dja 
nuari 1951. Karena apabila be- 
nar2 seluruh kekuatan dari 
bangsa Indonesia bersatu, ma- 
ka tidak ada barang satu ke- 
kuatan didunia ini jg akan da- 
pat menahan kembalinja Irian 
Barat tadi. 

Presiden memperingatkan, ba 
hwa segala sesuatu jg kita ke-' 
hendaki itu hanjalah 
tiapai sbg. hatsil djerih pajah 
perdjoangan bamgsa- sendiri. 
Tidak dapat kita mendapat se- 
suatu apa dng tjuma bertekuk 

bisa di- | 

Undang? Pensiun 
".. 

Kesatuan:Kaum Pensiunan "Pusat ,Min- 
ta Beberapa Perobahan | 

3 ERHUBUNG DGN. tersiarnja berita bahwa Parlemen 

tg. 12 September ini akan memperbintjangkan Rentja- 

na Undang? Pensiun, jg telah dimadjukar oleh Pemerentah 

kepada Parlemen bulan Yesember tahun jang lalu, maka Ke- 

satuan Kaum Pensiunan Pusat di Djakarta mengirimkan satu 

mosi kepada Parlemen, jg mengandjurkan supaja didalam Ren- 

tjara Undang? Pensiun itu diadakan beberapa perubahan. Jg. 

minta diubah itu misalnja: supaja jg didjadikan dasar pen- 

siun ialah gadji tertinggi, dan ,mentjapai umur 50 tahun” di-   lutut... Ja mengemukakan satu 
pribahasa asing jang mengata- 
kan, ,,Nimmer heeft een klasse 
vrijwillig van.haar bevoorrech- : 

afstaan gedaan”. : te. positie 
(Tak, pernah ada barang sesa- 
tu klasse atau golongan jg se- 
tjara suka rela melepaskan ke-   

bersama mela 

|. sampai pukul 16.00. 3 

(Pia). pengetahuannja dalam perusa- 
haan itu kepada bangsa Indo- 

I Tewas - Diantaranja 2 
», Tiamat DI“ 

ALAM PERTEMPURAN antara satuan fenfara Batal- 
jon 323 dan gerombolan ,,D.I.” jg terdjadi 2 kali di dae- 

rah katjamatan Tjineam (kabupaten Tasikmalaja) pihak ge- 
rombolan telah menderita kerugian sebanjak 34 orang. Dianta- 
ra korban? dari pihak gerombolan itu terdapat 2? orang ,tja- 
mat D.I.” dan seorang ,,wakil fjamat D.I” Menurut ketera- 
ngan pihak djurubitjara tentara dan territerium III, pertem- 

paran itu mulai berkobar tg. 9 dari pukul 14.00 hingga Ik. 

| Konp. Vete- 
ran Se-Asia 

| ONPERENSI Kaum Ve- 
IK teran Asia Tenggara di 

34 Orang D 

Satuan dari Bat. 323 mu'a2 
melakukan 'pengedjaran terha- 
dap gerombolan itu jg menu- 
rut dugaan mempunjai kekua 
tan Ik. sat, kompi. Didaerah 
katjamatan Tjineam jtu pihak 
tentera berhasil memaksakan 
tembak-menembak jg berlang- 

D.I.Diobrak-Abrik 

sung hampir 2 djam. Dalam 
pertempuran ini pihak gerom 
bo'an menderita kerugian 24 
orang, dan kemudian melari 
kan diri. | 

Karena pihak tentera keha 
bisan peluru, maka untuk se 
mentara waktu pengedjaran 
dihentikan. Setelah persediaan 
peluru datang, makg pengedja 
(ran itu diteruskan lagi sehing 
'g5 untuk kedua kalinja berko 
bar jagi pertempuran jg ber- 
langsung sampai tgl. 10 kira2 ' 

pukul 07.00 pagi. Dalam per- 
tempuran jg kedua kali ini, 
pihak gerombolan menderita 

kerugian 10 orang tiwas, Dari 

djum'ah inilah ada terdapat 2 

“tjamat DI.” dan se- 
orang “wakil tjamat D.I”. Se 
landjutnja dikabarkan, bahwa 
pihak tentera berhasil meram- i 
pas sedjumlah sendjata api da 
ri gerombolam, 

Tentang korban dari pihak : 
tentera belum didapat kabar. 

anua akan dibuka pada tgl. 
197 September j.a.d., dalam ma 
ua menteri pertahanan Filipina 
Ramon Magsaysay akan berpi- 
dato. Konperensi jang akan ber 
langsung sampai tgl 22 Sep- 
tember ini, diharapkan akan 

dihadiri oleh utusan? dari Aus 
tralia, Kalimantan Utara Ing- 
gris, Burma, Viellaam, Laos, 
Kambodja, INDONESIA, Mala- 
ya, Singapura, Muang Thai dan 
Hongkong. 

Konperensi ini diselenggara 
kan atas usahy Perhimpunan 

Veteran Pilipina dan bermak- 

sud mempersatukan kaum vete 

ran Asi, Tenggara, dalam tu- 

gas memelihara dan perdamai 
dan keamanan daerah tadi, ser 
ta pererat hubungan antara ne 
geri2 dibagian dunia ini. Dee 
gasi2 kekonperensi ini akan ter 
diri ari menteti2 vertahanan, 
pembesar2 militer dan pemim 
pin2 perhimounan veteran. 

(Antara-U.P.), 

hanja semata-mata sbg. afzet 
gebied (Pasaran dari produksi 
paberik), tetapi telah berobah 
sebegtu rupa, sehingga Indone 
Sia ini dipandangnja sebagai 
Gcerah japangan pertumbuhan 
paberik2. Kesimpulannja kata- 
nja, kami akan sanggup memin 

dahkan paberik beserta ahii-ah 
linja dari Djepang ke Indonesia 
Ina, 

Ngiler atas kesuburan 
Indonesia 

Berhubung dengan utjapan 

bangsa Djepang itu, teringat 
kita kepada utjapan beberapa 
orang Djepang dahulu semasih 

negara kita ini dikuasainja an 
tara lain isinja, bahwa Indone- 
sia ini adalah sjorga bagi umat 

tata 
exKan 

ga- 
nja Sjikalau diusahakan 

sendatangkan manfa'at. 
ngat luas lapangan usaha akan 
dibuka jang akan dapat membe 

' ikan hidup jang sempurna ba 
gi para pengusahanja, Tetapi 

Sajang katanis ,bangsa Indone 
sia sendiri tidak sadar atas ke 
besaran dan kesuburan tanah 
airnja. Matanja tertutup meli 
hat luasnja iapongan usaha ig 

akan membawa kenikmatam hi 

dup baginja. Rumah pendidik- 
an jg semestinja tempat mem 
bukiikan mata rakjat Indone 
sia disusum sebegitu rupa, oleh 
pihak pencjadjah, sehingga in 
ti sari 4inggi hanja mentjapai 
tingkat pegawai ambtenar bela 

“ka, Diikalau keak mata bang 
sa Indonesi. telah terbuka, ma 
ka seluruh Asia Tenggara ini, 
bangsa Indonesialah jang akan 
menjapai kenikma'an hidup jg 
paling tinggi dan sempyrna. De 
mMikian ah utjapan bangsa Dje- 
pang itu dahulu, 

LULUS UDJIAN 
UNIVERSITET, 

Telah lulus dalam udjian pa 
d. fakultet kedokteran univer 

sitet Indonesia untuk dokter I 
(semi-arts) tuan R. M. Soehir- 

' man Erwinn dan untuk dokter 
U (Aris) tuan Komang Makes. 

  

  manusia. Baniak bahanZ alert | 

Sin You She menunggu di Stadion. 
Depan tribune besar didirikan mim 
bar istimewa untuk pidato2 Bung 
Karno dan lain2 pembesar, sedang 
di seberangrja nampak sebuah gam 
bar besar dari orang Irian dengan 
tulisan: ,,Beta Merdeka?" 

Pidato 
Djam 9 liwat dilakukan pembuka 

an upatiara oleh wk.-kepala Djapen 
prop. sdr. Sadono, kemudian disusul 
pidato dari wk.-ketua DPD kota 
sdr. Surjadi. Setelah itu Menteri Da 
lam Negeri, Mr. Moch. Rum naik 
mimbar dengan lebih dahulu menjam 
paikan ,,Assalamu “alaikum”. Setja 

ra singkatnja sadja kita tjatat, pida 
to Menteri Dalam Negeri itu, ialah 
bahwa beliau telah merasa gembira, 
bahkan sangat gembira dapat mengi 
kuti perdjalanan Bung Karno kali 
ini. 5 

Pidato Presiden 

|, Persatuan dan lagi sekali 
persatuan, itulah jg didengung 
kan dalam p'dato Presiden Su 

dudukannja jang menguntung- 
kan). Demikian djuga dalam 
halmja Irian Barat itu. 

Harus ada desakan! 
Untuk menuntut - sesuatu apa ha 

» Fus ada desakan, harus ada paksaan. - 
Tetapi jg. essentieel untuk dapat 

1g 5 4 . hal a engadakan desakan, “buat dapat - .. 

Aa Sa ea enne aka paksaan “TEA Salah be 
lagi harus ada persatuan! Presi 

den memperingatkan pula, bahwa 
proklamasi kemerdekaan kita pada 
17 Agustus 1945 itu pun hanjalah 
merupakan satu udjung sadja dalam 
serentetan proces jg pandjang. Itu 
lah hasil dari perdjoangan gerakan 
kebangsaan selama tidak kurang 
dari 40 tahun, dimana ambil bagian 
berbagai partai2 pergerakan kebang 

ubah mendjadi 43 tahun, dan djumlah pensiun sebulan utk. 

tiap tahun masa kerdja jg 1,67 diganti dgn 276, dan djumlah 

pensiin setinggi2nja 5076 diubah mendjadi:607o, d.s.t. 
: Na aa Daan 

Pernjataan Pegawai2 mengeluarkan pernjataan spj. 

8 Parlemen. pegawai negeri jg umurnj, Su 

Sementara itu pegawai2 Par dah lebih carj 45 tahun ber- 

rita bermatjam penjakit tua. 
Selain - itu diterangkan pula, 
bahwa derigan dipensiunnja te 
naga2 jg sudah berumur 45 ia 

dang Parlemen mengenai un- hun. Pernjataan itu didasar- 

| dah bekerdja 20 sampai 25 th. 

Akan Pimpin Delegasi | (hun 'idak mempunjai tenaga 

ARI Kemis Menteri Luar | 

ngan seksi luar negeri parle- 

tukaran pikiran mengenai afja- Na en Mba 

lemen berkenaan dengan akanhak mendapat pensiun apabila 

dadakan pembitjaraan gleh si masa kerdjanja sudah 25 ta- 

dang2 tentang pensiun, telah | kan pada pertimbangan, bhw 

ana | pada umumnja pegawai jg su 

Mukarto dan sudah mentjapai umum 45 
tahun tidak mempunjai tenaga 

Indonesia Ke PB8 | kon sebagian besar dari pego- 
i wai Indonesia jg sudah ber- 

: Negeri Mukarto telah 
mengadakan rapat kerdja de- 

men Didalam pertemuan rapat 
kerja itu, telah diadakan per- 

ra sidang umum PBB jg akan : 2 , : : 
datang Bin mengenai desunan/ mentjapai djabatan jg paling 

umur 40 tahun keatas mende- 

delegasi Indonesia pada PBB. 
| tinggi dengan lebih tjepat. 

Menurut kabar? tidak resmi, Pun dinjatakan pula, bahwa 
saan. Demikian diuga usaha buat Menteri Mukarto akan me- pegawai jg sudah mempunjai 
mendapatkan kembali Irian Barat itu ngetuai Gelegasi Indonesia ke masa kerdja 15 tahun atau le 
adalah merupakan pula satu bagian | Sidang Umum PBB jg akan da- bih, walaupun ia diperhentikan 
dari proces itu. Tetapi kalau kita | tang di New York, Ia akan be-| tidak dengan hormat hendak 
tjuma memeluk tangan sadja, maka | rangkat pada permulaan bulan  nja diberi bajaran sekaligus 

Irian-Barat pun tak akan kembali| Oktober ig akan datang Dele- jg sama banjaknja dgn iuran2 
kepada kita. Pan tone Tua tidak akan jg sudah dibajarnja. 

se r jg dahulu ketika Si-j Pernjotaan jg terachir ia'ah 
dang Umum PBB-di Paris ta- sirpaja masa-kerdja dihitung 
hun jg lalu. | sedjak pegawai mulai masuk 

bekerdja. Pertimbangan dalam 
hal ini mengenai nasib tjalon 

Persatuan Ero ss pesuruh jg baru. keluar dari 
ea se ce Ta 

: $ |misalnja tahun dan baru di- 

Konperensi 6 Negara Kearah Penglak- hiu masc-kerdjanja sesu- 
san3an Rentjana Schuman 

dah ia berumur 17 tahun. 
SANA 

aa al Had an INGGRIS TIDAK AKAN 
i para menteri 6 negara jang terga- 

IK “bung dalam Rentjana Schuman pada hari Rabu telah | MEROBAH USUL ING- 
mengachiri sidangnja jang dilangsungkan di Luxemburgh sela GRIS-AMERIKA TER- 
ma 3 hari Dalam pertemuan? itu telah tertjapai hatsil2 jang ACER 
konkreet kearah persatuan Eropah. Demikian komunike jang | 3 
dikeluarkan di Luxemburg pada malam Kamis, Dim, komunike - Inggris tidak akan me- 

  

Disambung dipagina 4 
kolom 1 atas 
  

    karno dihadapan rapat-raksa 
Sa, ' Setelah memperingatkan, 
bahwa kedatangannja di Sema 
rang sekali ini adalah untuk 

jg ketiga kalinja semendjak : 
pengakuan kedaulatan pada 
tgl. 27 Des. 1949, presiden me 
ngatakan bahwa satu hal jg 
ia liha: di Semarang ini, ada- 
lah disini ia tidak . disambut 
dengan berbagai-bagai selogan 
seperti jg biasanja dilain tem- 
pat. Melainkan slogan satu2- 
nja ig ia tembak distadion itu 

jalah satu jig berbunji :,,Beta 
Merdeka? Irian”. : 

Soal Irian 

Bertalian dng soal Irian Ba- 
rat itu, presiden mengatakan 
bahwa ' didapatn'a kembali 
Irian Barat itu adalah tergan- 
tung dari kita sendiri, 
Olehnja dikemukakan pula ten 
tang setengah orang jg menge 
diek den mengatakan, bahwa 
Bung Karno pernah memasti- 
kan, bahwa Irian Barat pasti 
akan ditangon kita sebelum 
ajam berkokok pada 1 Djanua- 
ri 1951. Tetapi, kata presiden, 

'hendaknia” orang bun djangan 
Jupa kata2 jg sebenarnja jang 

  

itu dikatakan. bahwa setelah diadakan pertemuan resmi antara ' 5 
menteri? luar negeri serta perekonomian dari 6 negara itu, ke-| ng adak si Pp erobah ta : aa 
mudian diadakan pertemuan Men antara weanerta Pas 2 ngenai sjarat2 jang ditjan- 
menentukan peraturan? serta membentuk sebuah sel etaria, 

dan mendengarkan laporan dari ketua Badan Tertinggi Ren- tumkan dalam. nota Ing- 

Dikatakan selandjutnja, bah 

wa kon-perensi para menteri lu 
ar negeri itu telah memutus 
kan, riempertjajakan tugas mu2 
rentjanakan 'perdjandjian ten- 

poitik Eropah kepada anggau 

t22 dari dewan masjarakot ba, 
tu-bara dan badja. Ke-6 mente 
ri Iuar megeri itu dalam prinsip 
nja telah menjetudjui, bahwa 

semua masjarakat2 kesatuan 

jg akom dibentuk dihari2 jang 
akan datang akan mempunjai 
ikatan2 organik dengan Dewan 
Eropah, Saran ini datangnj, da 

ri menteri luar negeri Inggeris 
Anthony Eden dalam sidang 

terachir Dewan EHropah. De- 
wan Menteri telah ciker'tahu- 

djug, tentang pembitjaraan2 
jang dilangsungkan antara Pe 
rantjis dan Djerman mengenai 

' masaalah Saar, Pembitjaraan2 
terachir diadakan di Luxem- 

  
Bank Negara Indon. Tuntut Beberapa Newcomers 
3 ARI KALANGAN Bank Nega 
“ra Indonesia kita “ mendapat 

keterangan, bahwa Bank Negara te 
lah memutuskan tidak memberikan 
kredit lagi kepada para langganan 
nja jang selama ini telah ' memadju 
kan onwill untuk melunaskan kewa 
djibannja. Selain dari tidak membe 

masih engkar djuga, walaupun te 
lah berkali-kali diperingati oleh pi 
hak bank akan diadjukan kedepan 
hakim. Bank Negara Indonesia te 
lah menundjuk beberapa orang ad 
vokat jang populer di Indonesia jg 
terdiri dari orang Indonesia dan Ti 
onghoa, ig akan mengadjukan per 

rikan kredit lagi, tetapi mereka jg! kara ini kedepan hakim, 

(Oleh wartawan Kita) 

Selandjutnja diterangkan, ' bahwa 

kini direksi sedang. mempertimbang 

4 kan dalam soal apakah para  New- 

comers jang selama ini menundjuk- 

| kan sikap onwill tetapi  sesudahnja 
perkaranja diserahkan kepada ' advo 
kat telah menundjukkan sikap jang 
patuh kembali akan diberikan kredit 
atatt tidak. Atas pertanjaan, hanja 
dinjatakan, bahwa para newcomers 
jang telah masuk dalam daftar hitam 
adalah ratusan djumlahnja, Perlu di 
ketahui, sesudahnja pemerintah me Dea ts 

| 
0 

    

   

ngeiuwarkan peraturan baru dalam 
mendapat izin .devisen harus setor 

terlebih dahulu sebanjak 40”, dari 
harga nominal rupiah, maka seluruh 
Newcomers kita menggantungkan 
harapannja seluruhnja untuk dapat 
melandjutkan usahanja dalam kala 
ngan import kepada pertolongan 
Bank Negara semata-mata, 

tang pembentukan masjarakat | 

(jana Schuman Jean Monnet tentang missi tetap Amerika Seri. 
kat dan Inggris dlm. badan isb, 

burg pada hari Rabu pagi, an 
tara perdana menteri Djerman 
Barat Konrad Adenauer dan 
menteri luar negeri Robert 
Schuman, 

Keterangan Schuman 
Dalam keterangonnja kepada 

pers di Luxemburg pada hari 
Rabu, menteri luar negeri Pe- 
rantjis Robert Schuman menga 
takan, bahwa dalan" pembitja- 

raan dengan perdana menteri 
Djerman Barat Konrad Ade- 

naver telah tertjapai suatu kon 
klusi, kahwa penjslesaian jang 
positif mengenai masaalah Saar 
“mungkin” diadakan, Dikata- 
kannja, bahwa baik dia mau- 
pun Adenater jakin, bahwa me 
reka menghendaki suatu penje 
lesaian tidak dalam rangka pe 
rumusan2 jang lama, tetapi su 
atu penjelesaian jg akan ine- 

nempatkan Saar dalam suatu 
statuut  Eropah. Schuman 
selanajutnja msnegaskan, hah- 

wa Perantjis tidak akan mene 
rima, baik pengembalian Saar 

kepada. Djerman, demikian dju 
ga halnja dengan Djerman ig 
tak akan menjetudjui pengga- 
bungan daerah Saar oleh Pe- 
rantjis. 

Dikatakannja, bahwa perundi 
ngan2 akan dimulai lagi, djika 
keputusan? tertentu telah diam 
bil oleh pemerintah Saar, Pada 

tg. 27 Sept. j.a.d, akan ada ke- 

gris Amerika terachir gu- 
na menjelesaikan pertikai 
an minjak, demikian me- 
nurut pendapat kalangan2 

| jang lajak mengetahui ha- 
ri Senin di London. 

»MAHABHARATA” DALAM 
BAHASA RUSIA, 2 : 

Kedutaanbesar Sovjet Uni. 
New Delhi telah menjumbang- 
kan 350 buah buku kepada ba- 
lai perguruan tinggi d: Calcut- 
f ta 

Diantara buku2 tadi terda- 
pat terdjemahan ,,/Mahabhara- 
ta” dalam bahasa Rusia, Buku? 

| lainnja semuanja tertjetak da. 
lam bahasa Inggris atau bahasa 
Rusia dan meliputi lapangan? 
filsafat, ekenomi politik dll. 

  
  

'pastian tentang berdirinja par- 
|tai - partai politik jang ter 
(tentu di daerah Saar dan da- 
lam pada itu selambat2nja pa 
dc tanggal 15 Desember akan 
diadakan pemilihan2, 

Selandjutnja dikabarkan, ba 
hwa Adenauer menjatakan opti 
mismenja mengenai penjelesai 
an masaalah Saar dalam hulan 
bulan jang akan datang, Dalam 
pada itu ditegaskan, bahwa me 
morandum Djerman tentang pe 
langgaran2 - hak2 manusia “di 

daerah Saar tetap ditempatkan 
dalam agenda Dewan Eropah, 
(Antara — AFP), “5   

Adenauer optimistisch. 
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Hu Peta ketua “Yaa Di. 
ngadjaran 1952—1953) PErgu 

n Aa Ni) Senapan £ 

Ba Tn pal 

  

   

ayennori 

'a, bahwa 
entjapai 

nang 

  

  
2. 

5 dapatkan uang | guna" -mendiri- 

buat fakultet tersebut .di Me- 
dan dzn baja Rp. 6.000:000.— 
dan dengan ren'jang dua ta- 

thun. Biaja pembangunan ge- 
dung itu akan ditjari oleh ja- 
jasan dengan , sdjalon ., CGerma 
Gan usaha2 : . (Antara). 

'kesulitan2. Tetapi, . 
orang hendaknja djanganlah 

—. Aekas ber utus asa. Dalam hu- 
bungan ini Gubernur Hakim 
 mengandjurkan supaia para 
pimpinan dari jajasan Perguru 

| an Tinggi ini hendaklah berpe 

gang teguh tin pepatah Indo- 

    

        

    

     

  

    

    

   

    

      

  

        

      

    

      

    ian Ka | Dan) M-laya 

   langkah pertama ja 
aa sekali lagi, Maa 

jang tahu di London, Perundingan ini j perlu Salsukan 
untuk se “yatnyanage pertikaian pendapat ketjii2 Tang Sana ai 

et di London baru2ini, 
n M 

Naa Ma men- | 

    

sn 
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ata? mengexport at Pane Kn 
La jang "menga djakan dan menge 4     lagi ar Pt 

. kare send! 

harapan, bahwa “Amerika akad Tk 
lekas mengubah sikapnja. Ig 
banjak menaruh keberatan 

   

     

  

      

   

        

  

   

    
           ' atas terbentuknja persedaan|| 5 

sementara itu ialah. tuan-tyan| « 
| paberik Amerika jg besam dan 
berpengaruh dan Kementer'an | 
Luar Negeri Amerika sendiri | 
lebih enggan 'lagi dari pada) 
biasa untuk mempsrhatikan s0 

'al ini sebelum dadakan pemi- 
lihan umum, 

Djanuari 1953 sek 
terpenting utk. U.S.A. 

Djanuari 1953. adalah bulan 
terpenting di Amerika Serikat 
untuk pengusaha-pengusaha 
karet alam, Bukan sadja Presi 
den bary akan dilantik, tetapi 
djuga akan dikeluarkan kepu- 

tusan mengenai Pengawasan . 

Gandum Internasional jg baru. 

Karena Amerika Serikat ba- ' 

njak 'mengexport gandum, ma | 

  
& 

ka jg lebih @'perhatikan Wa- 

shington adalah diaminan utk | 

pasar-pasarnja , dan Paten 

Organisasi gandum ini dapat 

memberikan teladan bagaima- 

alam berhadapan dengan wa- ! 

kil-wakil Amerika didalam pe 

“yundingan karet jg akan diada 

kan nanti, Indonesia harus le   
“SEMARANG, 12 SEPTEMBER 1952. 

- undjungan Presiden 
  

- Kihi “Kepala” Negara kita Bung Karno telah 
berada di tengah2 kita di Sentarang. dan akan melakukan pu- 
la, kundjungan ke berbagai tempat di Djawa Tengah dan sc- 
yagian dari daerah Djawa Timur utk 14 hari lamanja. Kita 

: Jakin bahwa sebagai akibat perkenalan jang dekat diantara 
Bung Karno dgn rakjat, para pembesar? negeri dan para 

pemimpin? kita di daerah2 jg dikundjunginja itu, maka akan 
makin di kembali semangat kita sibagai satu bangsa 

    

  

| masih harus mengedjar lagi 

“merdeka jg masih harus menghadapi perdjoangan jg berat dim 
mengedjar » penjempurnaan tiita2 nasional kita. 
kian itu mtakin terasa perlunja, karena di berbagai lapisan ma- 

2 seakan-akan tampak sikap apatis atau lesu, en- 
: abkan oki beratnja perndjoarigan jg kita masih hadapi, 

Torsi disebabkan oleh perasaan kurang puas mengenai segala- 
“Tea, entah disebabkan oleh lain? hal pula. 
Hn Padahal Kita semuanja, sebagai satu 

Hal jg demi- 

-banjak kekurangan2 kita 
dapat Kita bersikap kurang semangat, tidak dapat kita Lan 

        

   
   

                        

    

   

   

      

    

  

   

    

   

   

                    

   
   

      

   

   

    

3 TT 
SEMBAHYANG DI MESDJID 

| BESAR. 

— Siang eri ta giiebiutai djam 
1 Bung Karno bersembahjang a 
di Mesdjid. Besar alun2. Selesai 
upatjara sembahjang, diadakan 

| wedjangan kepada GPIL. Berhu- 

bung dgn diadakannja upatjara 
sembahjang tamu? aging itu, 
halaman mesdjid besar pertih 

Bab da Han gu aa jurusan. “Djam 1 

kembali ke Watagedeh utk ber- 

. pendopo kabupaten akan dilang 
2 Sungkan resepsi berdiri, 

#PERKARA PERAMPO. 

"KAN PADA JAVA 
BANK”. ta 

Dari pihak Pen ngadilan 
Negeri Surabaja Panai 

ye kabar, bahwa perkara pe- 

|. rampokan pada "Jaya 
Bank” di Surabaja j ig me- 
njangkut uang | 

Rp. 396 data tt 
549 j.a.d. akai      

“ri -Surabaja. 

TITING'S JAVA mars 
COMBINATION, AP - 

Peridapatan- -biawah serta ' Sobat 
seng dari » pada'hasil  pertundjukan 
“amal. »Titings. Java Stars Combi- 
nation” jang dari tg: 29 Agustus 
sampai 1 September jl. telah diseleng 

   Bun Hwee di Semarang, adalah 'se- 
"perti berikut: Peranan dari kar- 
tjis Rps (M5, — Sumbarigan Rp1627, 
50. Lelang Rp415,— danlagu2 Rp 
100,— Djadi penerimaan . sebanjak 
aan 50. Dari djumlah ini setelah 

- 'diambil matjam2 ongkosten (pemba- 
jafan kepada  Titing's Java Stars 

$ jang |.semuania -berdiumlah Rp 2599, 
10, tinggal. Rp 958,40: Dari, pendapa 
tan bersih Rp 95840 ini kemudian 
“diadakan pembagian sebagai. amal 
sbb: 3074 untuk Corps Invaliden 
Semarang,.30”/ kepada Panitya Kor 

“ban Kelaparan, 304, kepada Khong 
'Kauw Hwee dan 1074 kepada Fakir 
Miskin Semarang. 

1 

  

telah dimulai pembangunan 
..«! diembatan2 umum. di Djawa Tengah 

| jang! rusak sebagi akibat. clash2 

tamu agung 

| Astirahat dan sore hari nanti di 

. kemida "Ekgaaih Nege- 

Garakan oleh perkumpulan Hong: 

Gombihation,” Padiak Tohtonan' dll) | 

  

masa bodoh sadja. Didalan diri.Kita, satu bangsa jg terdiri 
dari 70 djuta djiwa ini, masih..terdapat potentisel2 kekuatan 
dan kesanggupan jg tidak terhingga. Kita -jakin, bahwa berkat 
kundjungan Bung Karno di tengah2 kita sekali ini, maka kita 
semua akan bangkit kembali kepada keinsjafan kita akan po- 
Se kekuatan aa peran kita jg heibat itu. 

-RP. 11180. 000, — UNTUK 
| PEMBANGUNAN DJEM. 

BATAN2., Pe 
$ Oleh Djawatan Pekerdjaan Umum ' 

kembali 

ji 
Diantara itu terdapat 5 buah ag, 

tang jang terbesar seperti djembat- 
»Bele” diatas kali Seraju “jang 

ka konak Purbolinggo-Klam- 
pok dengan biaja Rp. 500.000, —, 
djembatan K, Lusi didaerah Nan 
dadi-grebogan Gengan biaja Rp. 200. 
000— dan “Iaih2 didatrah  Madie- 
nang, Magelang dan Kendat: Berapa 
djumlah djembatan2- umum di -Dja- 
wa Tengah jang rusak sebagai aki- 
bat clash2 'tsb belum diperoleh: “ke- 
terangan. 

118601080009 KG. HAN 
TIAP? TAHUN. 

Selama tahun 1951 hasil ikan 
laut, Ci Indonesia ada 530.000: 
000-439 sedangidari luar negeri 
diimpore  sebanjak 110.000.000 
kg: Uatuk meridapatkan zat 
“'proteine mentirtit “ahli keseha- 
tan, “tiap2 orang. se- sahunnja 
membutukksn 20 Kg ikon atau 
'seltiruh penduduk Indonesia jg 
75.000.000 djiwa. 1.500.000,000 

kg. 
Dengan « demikian, maka ha- 

sil sendiri. dan ig diimport dari 
luar itu djanh dari tjukup. Un- 

tuk menutup kekurangan itu ki 
ni oleh pemerintah sedang di- 
usahakan untuk meng-mechani- 

sasi perusahaan2 perikanan la 
Tut. Menurut Kepala Jajasan 
Perikanan Laut, kini telah di 
tenpatkan. 2 buah tunaclipber, 
'40 kapal #jakalang, 10 trawlers 
33 carrier dan 345 kapal ma- 
jang di Sulawesi Utara, Sura 
baja, Kalimantan Tenggara Ma 
luku. Selatan dil pan' vai di Indo 

nesia, Dengan ajat2 ini diharap 
kan dalam tahun 1952 ini pro- 
'duksi ikan mendjadi 6 kali li 

pat. 

ATJARA KOMPETISI. 
Sabtu 13 Sept.: CHCTS I — 

SSS I (Stadion) 
Poris 2a (Seteran) Garnizoen: 
It. — Polisi II (Kalisari) CHT-: 
CS 3a — Poris 3 (Pandanaran) 
Seg 3. Union 2b (Pontjol). 

24 — WIK TI (Pandanaran) SSS 
HL — Poris 2b (Pontjol) Garni-) 

Union da — CETCS 3b (Sete-! 
ran). . 
Pewtandingan2 dimulai djam 

16,30,   
   

Union HT — | 

Minggu 14 Sept.. Polisi I — 

zoen 3 — Polisi 3 (Kalisari) | 

  

bih memperhatikan gerak-ge 

rik Washington karena mero- 

Sotnja harga karet lebih keras 

memukul karet kwalitet ren- 

dah jg banjak dihasilkan oleh 

Indonesia. Baniak maskapai 

Amerika ig masih tidak mau 

membeli karet kwalitet rendah. : 

Harapan tadinja, bahwa ne- 

geri-negeri komunis di Eropah 

akan memborong karet kwali- 

tet rendah, sebagian besarnja 

telah lenjap, Mungkin Tiong- 

kok ig akan memperluas in- 

dustrialisasi mau memborong 

karet kwalitet rendah Indone- 

s'a, tetapi ini harapan jg terla 

lu djauh d'masa depan. Demi 

  

kian wartawan "Antara" di 

London, ig 

MENINDIAT DESA2 

Ten“ ENYIIL 

Kemarin dulu Bupati Sumar 
djito dgn heberapa crzx aari 
pihak pamong-pradja, 6 
ta2 tentera dan mobrig 
menindjau beberapa desa seki- 
tar Ungaran desa mna terle- 
tak Gjauh sekali dari desa2 jg 
besar dan terpentjil. Peningjau 
an kedesa2 sb sebenarnja di 
tudjukan kepada bangunan 
Cam2 jg telah selesai dibikin 

   

  

  
dengan gotong rojong oleh rak | 

,jat dan sebagian dibantu oveh 
pihak Pengairan sedangkan pe 
rongkosannja djuga dipikul ber 
sama oleh insiansi2 ig bersang 
kutan Umpamanj, sadja dam 
“Simongso” didesa Lerep 'telah 
dibikin  gstigan. “beaja, Ik. Rp. 
“T000-— dan Gan ini dapat 
memberi pengairan teratur pa 

da Ik. 75 Ha, sawah disekkar 
nja. Demikian djuta dam “Si- 
diedot” desa Mangunsari teah 
apat d.perbaiki dengan beaja, 

lk..Rp. :92:000-— dan dapat 
memberi pengairan pada Ik. 
25.000. H-a. sawah, 

: Dam: .Tandjungsari. . didesa 
Pongangan is telah merriakan 
heaja sebanjak' Rp 15.000 cia- 
pat memberi air pada Ik. 267. 
000: Elia sawah:  Achirnja di 
tindjaa "pula dam “Watupipi 
desa Gebugan. Dam ini telah 
memakan | beaja sebanjak Ik. 
Rp 6. 000.-— dan dapat membe 
ri pengairan “pada sebanjak 
V4 H.a. sawah. Perlu ditja- 
tat, bahwa letaknja dam ter- 
achir ini adalah dlereng .gu- 
nung Ungaran sebelah 'Timur. 
Daerah? jg Ggikundjungi rom- 
bengan Bupati “kemaren itu, 
adalah dapat dikatakan dae- 
rah2 jg keamanannja belum la 
gi terdjamin, terutama @'dae- 
rah ilar gunung Ungaran. 
Ditera kan, riwajat dam Wa- 
tupipi ini, adalah antaranja, 
bahwa nama Watup'pi itu di- 
dapa'kan, karena djalan jg me 

nudju ke-dam “tsb adalah su- 
lt sekali dan lereng gunung 
itu sempit, hingga orang2 jg 
berdjalan “pipinja kena le- 

reng” gunung tsb. Inilah jg 

menjehabkan “dam ini dikata- 
kan dam Watupipi. Achirnja 

( Bupati Sumardjito  andjurkan , 

  
| kundjungi itu supaja memeli- | 
| hara terus dam tsb dgn mem- | 
| bentuk sebuah panitya, chusus 
darj rakjat sendiri. Dan djc- 

  

ka ini selain dari ity mendapat 
tugas pula untuk melakykan 
pembagian pengairan dam se- 
tjara teratur dan baik, agar 

| djangan timbul perselisihan an 
| tara para penduduk jg membu 
tuhkan air bagi sawah2nja. 

TE 

  

“internasional jang terbawa2 

na pengusaha-pengusaha. karet na 

  

     

   
lam “ats, tjorong RRI 

  

tah al 

5 Export 
Atas. pertanjaan apakah pe-   

  

   
   
     
   

  

   

  

   

    
   

Soat2 Politik 
9 Merah . Tanenigekanai 

   

     
      

      

" bo 
Bahier : 
perensi Palang 
da bulan Djuli jang lalu. 
nai korperensi tersebut. Pref. 
ketua delegasi Palang Merah 
lain bahwa selama ms 
Internasional di Toronto itu 

  

   

    
   

    

   

      

   
      

    
    

   
   

  

     

  

    

  

   

    

  

    

   

Winperatsi itu, meskipun 
Peang aa teh 

   
    sesungguhnja konperensi Ha 
nis sadja, 

1 ndonesia tak mengeluar 
kan suara 
  

    

   

   

Kesan ini i sipor duat “gn 2 

. pernjatain dari pihak 5 

komunis, supaja Amerika, 3 3 

mengakui hendak mengadakan | 
perang dunia ke-UII dengan 

rut tjampurnja didalam misa 

Genap Berusia 

|u LANG tahun ke-49 Par. 
Hui Sjarikat Islam Iido ' 

lah Korea. Perdebatan jg se- nesia (PSII) Rebo malam dipe-| 
Iringati dengan resepsi jang di- 

“ngit terdjadi jaiht ketika mem (adakan oleh, penguras: besarnja | 
bitjarakan keanggotaan Dier- | |Gi Hotel des Indos jang diha- | 
man Barat dimana Indonesia dir | oleh PM, Wilopo dan Ng 

tidak. mengeluarkan suara Ka '? 

rena berpendirian dengan djae 
lan demikian dapat menenjes 
ramkan kedua “pihak, Ame 
ka dan' Rusia. Pihak Irdom 
berpendapat, “bahwa tudjua 

  
   

    

      

    

kepada penduduk desa2 jg di 

Ingan ad, duduk orang2 dari | 

"IGarnizoen I (Stadion) CETCS pihaknja pamong-prodjo. Mere 

konperensi bukanlah tk m 
tjapai maksud2 'politik, 
tetapi untuk mengembang 
perikemanusiaan. Peristiwa 1 
in jg telah menggemparl 
konperensi adalah  berhubi 
dengan adanja dua dele 

rensi, aah : ari 

Oleh Prof. Soediman Karto- 
hadiprodjo diterangkan selan- 

lajutnja, bahwa kesulitan2 jg 
dialami oleh delegasi Indone- 
sia ialah, oleh sebab masuknja 

Pemerentah Indonesia dalam 
Liga Palang Merah Internasio 

kan jg sugah mendjadi anggo- 

ta barulah - organisasi Palang | f 

Merah Indonesia. 

Kepentingan Palang | 
Merah | 

Hal ini oleh: Prof. Soediman ' 

tah Indonesia, supaja dikemu- | 

akan mengalami hal2 jang an 

diingini. Selandjutnja - Prcf. 

Soriliman menerangkan, hen- 

dianggap sebagai suatu hal jig) 

remeh belaka dan setiap orang ' 

an palang merah. Kepentingan- | 

hja biikan safja terletak pada 

waktu perang, akan tetapi dju 

'Ya-pada waktu damai dan bah- 

wa usaha palang merah ini ti- 

dak diperketjil 'artinja' oleh du 

isis internasional, terbukti dgn 

diadakannja konperensi palang 

merah itv dengan tidak meng- 

indahkan berapa ongkos jang 

giksjuarkan “untuk keperluan 

itu. Uraiar Prof. Sesdiman: ini 
'Gidahului oleh keterangan Let: 

nan Kolonel Dr. Soamarno, ing 

gota, delegasi jang menjatakan 

'kagumuia atas orgarisasi Par 

lang Merih Toternasional jang 

disusun demikian rapinja itu 

dengan tenaga? jang suka yola, 

(Antara) 

DARI KALANGAN TIONG- 
HOA. 

— Rapat anggauta perkum- 

pulan para orang tua murid 
sekolah Chung Hwa Hwee Se- 
marang akan diadakan nanti 
hari Sab: In jad. djam 16.30 ber   

Tiongkok jg mengikuti konpe- Sa 

Jarak 

butannja menjatakan al. 
wa pada perkembangan keada- 
an sekarang perlu ada peruba- 
han dalam tjara perdjuangan 

ca “semia 
nal belum disjahkan sedang- | tjita2. Peaksandin (62 tidak 

"tergantung pada pemrsrentah se 

mata, tetapi pada segenap rak- 
jat dan pariai2nja. Dalam hal 

Ginsintakan perhatian Pemerin- HPiokrositibo, 

  
tempat Gi gedung sekolahan 
tsb djalan Mataram 756, d ma 
ng antara lain akom dirunding 
kan soal pembikinan gedung 
baru. 

— Pembukaan resmi gedung 
| baru dari perkumpulan Sam 
|Ban Hien di Plampitan akan 
| dilangsungkan ada Sabtu “os 
re jad. djam 1830 Sdkod'an 
merajakon hari ansajiknja Ngo 
tjo. 

— Minggu sore jad. djam 17 
di Plampitan 56 akan diadakan 
rapat anggauta dari Sam Ban 
Hien Kuo Su Thuan jg pada 
Minggu jl. tidak djadi diterus   kan. kareng kurang animo, ' 

  

   

    
    

   

da  keperibadian 
har Sita Totromitimotor sa- 

“Jah seorang pendiri PSI, jang 
1 . mengidam-idamkan satu Indone 
sia Merdeka jars berisikan ma- 
-Sfjarakat jang ntata-tonteram- | 

yen Ne Pa 

    
     2 e 

rakja mukembuia pula. 
| P:MWilopo dalam kata sam 

bah- 

i untuk mentjopai 

ini oleh Wilopp dikemukakan 

1 fjari sendiri 

merintah mentjari pasar2 baru 
| dinegara-negara belakang tirai 
' besi untuk memperkuat kedu- 
'dukan devisen negara menteri 
Sumitro mendjawab bahwa pe 
merintah tak pernah mengang 

“gap soal ini setjara prinsipigl 
menurut rsenteri Sumitro hal ini 
tidak merupakan soal jg praktis. 
Ditambahkannja bhw pemerin- 
tah tidak merpunjai keberatan2 
untuk mengadakan hubungan 
“perdagangan dengan negara2 

50 | tersebut apabil, “hal ini meng 
| untungkan bagi pembangunan 

Negara dan tidak akan memba 
' hajakan perdagangan interna- 
“sionaj Indonesia. Tentan» kon 

“perensi Internasional Economi 
jang baru2 ini diadakan ci Mos 
“kou dr, Sumitro menerangkan 

rensi ini. Akan tetapi ia mene- 

wa Gjawotg dan kond'si2 dari 

Negara2 dibelakang tirai besi 

(tidak lebih supel Garipada ne- 
dengan mana Indonesia “ 

telah mengadakan hubungan per 

dagangan. Selandjutnja mente- 

fi Sumitro menerangkan, bah 

"wa pemerintah dalam prinsip. 

tidap berkeberatan untuk men 

dekati negara2 dibelakang ti- 

rai besi itu. 

| Bantuan dan modal asing 
(Aras pertanjaan2 basaina 

na pendirian pemerintah ter- 
hadap modaj asing dan bantu 

ban keuangan dari luar negeri, 
menteri Sumi:r9. menerangkan, 
bahwaiasengadja tidak me- 
njinggung soai2'ini dalam picda 

tanja pada Rebomalam itu, un 
tuk membimbing rakjar men 

penjelesaian dari 
ga kesulitan2 jang 

Gidalam negeri. 
Modal ,sing bukan satu2nja 3 

Zn Gpntipanta pola sa Yara UNuk menje esaikan H 
(sukaran ini sebagaimana dinja 
takan pada achir2 ini demiki 
an dr. Sumitro jang selandjut- 
nja mengatakan bahwa kita ha 

rus berusaha menjelesaikan sen 
diri kesulitan2 tadi. Dalam hu- 

bungan ini dr. Sumiiro lebih 
landjut menerangkan, belum 
pasti mengjnai kemungkinan 
penanaman modal asing jang 

baru di Indonesia. Dr. Sumitro. 
seterusnj, mengatakan, bahwa 

kita dengan senang hati akanj   perrunja ada selfkoreksi. $Se- 
| lain oleh P. M. Wilopo, utjapan 

selarnat dinjatakan djugg oleh 
Mr. Tadjuddin Noor. Bebi eno 

presiden “5. T. 

PSII, dalam bidatonja jang | 

dian hari apabila Indonesia me ' pandjang menguraikan sedja- | 
ngirimkan utusan2nja tidakiah | Iran ' pendjadiahan — Indonesia ' 

2 perdjuangan rakjat. lahir- | 
3 Sarikat Dagang Islam, Se- 

ban Islam dam didjadikannja 
dakrja palang merah ajangan “partai ini PSII jang sekarang. |. 

Iapun uraikan keadaan ta- landjut' mengatakan, bahwa pemerin | 

nah-air dewasa ini dan menja- 

hendaknja msmikirkan keada- |takam pendapat, bahwa satu2- 

nja djalan untuk “dapat meng:j 

hindari perkembangan jang le 

bih merosot ialah setjepat 

“mungkin terselenggarania pe- 

milihan umum, Menurut pen- 

dapatnja, sambai sekarang be- 

lum pernah kedawlatan rakjat, 

jang terdjamin dalam UUD 
Negara diselenggarakan (An- 

tara). 

  

Menurut kantor berita Yugoslavia 

Tanjug”, marskal Tito dalam kete 

ranigiktih ia bada kari Rebo menjata- 

kan, bahwa Yugoslavia akan mem- 

pergurakan semua usaha2nja kearah 

tertjiptanja suatu angkatan laut jang: 

“kuat guna. menghadapi kemungkinan 

sesuatu agresi dari Timur dan untuk 

r menghadapi kemungkinan adanja se- 

suatu serangan jang mendadak dari! 

djurusan laut Adriatik. " 

SOKONGAN JG DITERIMA 

OLEH ,BHAYANGKABT”. 

"Bhayangkari" (Persatuan 
Istri Pegawai Kepolisian Kar. 
Smg.) tjabang Semarang min- 
ta Ciumumkan, sokongan2 jg 
diterimanja “dari masjarakat 
Smg., baik perseorangan mau 
pun instansi2 atau perusahaan 
partikulir dikota ini, adalah 
sebanjak Rp 2.820— Atas 
Sumbangan tsh “Bhayangkari” 
mengutjapkan terima kasih. 

PENAHANAN. 
Barii2 ini oleh. polisi seksi I, 

telah ditahan seorang Belanda 
bernama. . J.ELB. karena diper- 
salahkan ' melakukan kedjaha-j 
Tn fsitw mentjuri uang seba 

ija L.J.M, 
jg. tinggal di Djalan Mattaram., 
Untuk “melakukan perbuatan 
ini, chabarnja ia gunakan se- 
orang lainnja den djalan sa- 
ngat litjm. Bagaimana tjaranja 
ia melakukan perbuatan itu, 
tidak diterangkan oleh pihak A8 
bersangkutan atau pihak polisi, 

                 

mensrima modal asing, demiki | 

an pula bantuan dari luar nese | 

ri jang Menguntungkan pemba | 

ngunan negara, Bantuan keva- 

ngan jang besar dari luarsie 

' geri hanj, akan menjusahkan 

sadja apabila kita tidak t 

| 
| 

bagaimana tjaranja MempergU j 

nakan bantuan uang tadi. 

Rentjana Colombo.| 
Atas pertanjaan2. menteri “lebih: 

| 

tah dalam -peinsip — telah memutus, 
kan untuk memadukan permintaan 
mendjadi anggauta . dari Rentjana 
Colombo. 
keputusan pemerintah itu didasarkan 
afas pertimbangan2 sebagai berikut: 
jakni' Indonesia,. sebagai suatu ne 
gara jang  kemadjuannja kurang 
akan memperoleh keuntungan? dari 

nja kerdja-sama' dengan negara2 
jang tergabung dalam Rentiana Co 

Indonesia negara2 tsb. dalam kema 
djuannja belum. mentjapai | tingkat, 
ig sedemikian djauh..  Selandjutnja 
dengan ikut sertenja Indonesia . da 
lam rentjana' Colombo itu. makan 
donesia akan memperoleh ,.pasilitet 
'pasilitet latihan” “jang sangat pen 
ting bagi' pembangunan negara. Da 
lam hubugan ini dr. Sumitro menun 
djukkan, bahwa | Indonesia “dewasa 
ini sangat kekurangan tenaga2 vak, 
Untuk pembangunan kita memerlu: 
ka tjukup kapasitet absorptie “dan 

  
KEKAJAAN BUMI 
INDONESIA. 

Di Tirtomojo daerah Solo 
dan Klantung daerah Kendal 
(Semarang) seperti diketahui 
telah didapatkan tambang2 ku 

ningan dan minjak. Menurut 
hasil pemeriksaan ahli pertam 
bangan, Mn kuningan itu 
berisi djuga 4 matjam bahan 
lain antaranja sink jg perlu di 
usahakan setiara  'besarZan. 
Tambang minjak di Klantung 

kini diusahakan oleh paparan 

tah daerah Kendal, tiap hari 
dapat menghasilkan 2, ton 
minjak solar, 

Kini oleh Panitya Penjelidik 

'Peruscihaan di Djawa Tengah 
“jg diketuai oleh tn. Sukarno 
telah dimintakan pada peme- 
rentah pusat keaja sebesar Rp. 
15.000.000 guna memprodusir 
tambang2 itu lebih effectief, 
Dengan didapatnja beajn 8ebe 
sar iku diharapkan jg tambang 
minjak di Klantung itu dapat 
menghasilkan 30 ton tiap hari,   

ngeluaran? devisen terutama ba gipe 
kan semafjam itu tidak akan Mm NEtjuaAkan sektor partikulir, Atas pertanjaan apakah p aa 
rintah dewasa ini-sedang mempertimbangkan untuk mengadakan tindakan seperti mengun- 
ting uang lagi, menteri mendjawab tidak. Diterangkannja 
pat Papa akibat? dari tindakan jang drastis ini. 

“bahwa, ia kini belum menerima | 
| laporan2 resmi tentang konpe- ' 

rangkan menerim, kabar, bah 

Aan ang Merah Pem'ida 

Menurut menteri Sumitro : 

lombo itu. Sebagaimana “halnja. dgn. 

Achlr Tahun Ini sahara 5 Miljard Rupiah Atas 
Dasar .Koers jang Rieel.. 

— Keterangan Menteri Keuangan Sumitro Dijojahad kapungas, 

NYERI KEUANGAN ar. Swnitrg dalam: konperensi pers jang diadakan pala IKemis 
pagi telah memberi pendjelasan? atas pidato radionja jang, dintjapkan pala Rebo a 

ten tang keadaan keuangan dan perekonomian negara., Ag port 
njaan? menteri Sumitro menerangkan, bahwa tindakan? jang telah diambil oleh pemerintah aa 
lam lapangan keuangan dan ekonomi dititik-beratkan kepada keg 
geri untuk mengatasi “Samara 
ngan ini sebagaimana didjalankar: 

  

kapasitet organisasi. 

akan kapasitet2 ini" dapat dipenuhi 

apabila Indonesia mendjadi anggata ? 
Rentjana Colombo “iku: 

Persediaan emas! 
"Mengenai persediaan &mas 
menteri Sumitro menerangkan, 
bafiwa menurut taksiran dalam: 

achir takur ini Indonesia akan, 
mempunjai perseaiaan emas S6 

barjak 3 miljard rupiah atas 

dasar kurs jang riesl. Dalam 

djumlah ini telah diperhitung- 

kan defisit. 
Selandjutrja menteri Sumi-' 

tro menerangkan bahwa Indo- | 
nesia akan menerima keanggo- 

taar Dana Monetor Internasio- 
pal-dan selanditnja akan di 
perbintjangkan pula tjara?rja 

mendjadi anggota dana interna 

sional tersebut. 

Rekening-A 
Atas pertanjaan apakah " sebagai 

akibat “dari peraturan2' sebagaimana. 
ditetapkan dalam persetudjuan KMB 
timbul kesukaran2 dalam lapangan 
keuangan dan ekonomi, menteri Su 
mitro menerangkan, bahwa dalam 
beberapa soal memang terdapat 'hal 
hal jang kurang memuaskan. Akan 

tetapi kesulitan2 ini dapat diselesai 

kan dengan mengadakan  perundi 
ngan2 sefjara damai dgn negeri. Be 
landa, begitu “pula tidak terdapat 

alasan untuk merasakan  chawatir 

bahwa perundingan2 ini akan mene 

mui kegagalan. Atas pertanjaan apa 

kah suatu perobahan dari rekening 

A dapat diandjurkan, menteri Su 

mitro menerangkan, bahwa soal 

ini merupakan soal intern. Untuk , 

mengadakan perobahan dalam reke- 

ning A Indonesia harus membentuk 

otganisasi2 clearing-nja sendiri, de 
     

  

mikian. menteri Sumitro mengakhid f 

keterangan2ni ja. (Pia). ik 
  

| 
: 

2 WANITA BELADJAR | 
KE LUAR NEGERI. i 

Selasa pagi atas beaja USIS, 
aah berangkat dgn pesawat 

bang B.0.A.C. masing? me- | 
, Honolulu dan 

aa La      
Pusat utk mempelagjari soa!2 
mengenai Red Cross, nj. M. Mu- 

haram Wiranatakusumah dari 
Pendidikar Masjarakat Pusat 
ctk mempeladjari soai2 menge-., 
nai Social Welfare dan nn. Mr. | : 
Ese Seh Hiang dari Kementerian | 
PPK utk mempeladjari Kinder- | T 
rochfsspraak. Peladiaran mere- 

Ia di luar negeri ifa azan me- 
ata tempo 4 bulan lamanja. 

! 

  

i 
F 

hope! naa tam setjara. tidak Jangenog 
Mewasa nnjata, tidak memuaskan, m4 

"terpaksa mengambil #ndakam2 sefjara langsung, demikian esut Suk 
selandjutaja menambahkan, bahwa djikslau perlu dkan ditetapkan batas maksimum anu pe- 

mbelian? utk. keperluan, pemerirtah .. hal inda- 

bahwa masjarakat tidak akan da- 

Kebieompae2 ? 

m
e
m
a
s
a
k
 

“a
ne

 
Ar
 

| djelasan Djaksa Tinggi 

| ,famara” menjatakan, 
| Hap? putusar hukuman jg Gt 

“(Bjawa sr Bun pn 

  

        
    

: 

giatan? masjarakat didalam ne 
1m lapa- 

   

  

    

  

2 ya melpad maa betina aan 

“Hukuman 
Mati 

“Didjatubkam Habis Pe- 
meriksaan Teliti: Pen- 

Kan 

JAKSA tinggi R. Sunarjo 
dim pertiakapan dengan D 

'djatuhkar atas diri seorang ter 
|dakwa, dilakukan semata-mata 

milis dasar ,,zakelijit”, dan sa- 
masekali bukan karora senti- 
men atau tekanan dari sesuatu 
pihak dar golongas. Tentang 
antjaman hukuman mati dit2- 
rargkan, bahwa hukuman mati | 

tidak bisa didjalankar setjara 
begita sadja, tellapi tergantung 
dari keadaan Gan hasil peme- 
riksaan Hakim tentang sebab2- 
uja seseorang berbuat kedja- 
khatam, misalnja memiliki atau 
menjimpan sendjath api, dan 
sebagainja. 
Keterangannja ini diberikan 

oleh Djaksa Tinggi, berhubung 
Ggn terdengarnja suara2 di lua 
ran, seakan2 antjaman huku- 
man mati atau hukuman berat: 
lainnja jg telah dikeluar! 
berapa waktu berselang, 

2 pernerin .N 
Yo | jang 

be 
zanja 

  

      

    
   
   

      

             
   
   

   
      

    

   
   

   
    

     
     

      

    
   

       

      
     

             

bahwa 

    
   
     
    

   

            
    

      

   
     
    

    
Gibuat sekedar utk menakut- Ta      

    nakuti orang sadja, tapi tidak 3   

pekmah € dipraktekkan, $     
   
  

    

   
        

  

Selasa malam di Pekan Raya. 2 

     
rmarkt). 'diada- 

gan ti nd. Ss Par- 
anigra . Sunarjo 

lawan “A .. Kong 

Surabaja (ja 
ikan pertandir 
tai pertama 
(Djakara) 

       PP 
   

kemenangan A' Tjong Gihaha 
kelima.  Sunarjo dipaka La 
hingga perlu dia 
ring. Pertandin 

   

     

Cc 

Ka itu telah Ka. IU Ceiani 

ks Jimmy 
rev Mb ma dari match di: 

    

SA 
Val 

i 
Un 
1 talang, 

dengan angka. 

Aneka Djawa Tengah | 
  

Meet GA 
Konp. PGRI. 

Mulai tg. 8 s/d is. 10: Sept 
dj Hotel Kali“Taman -dilang- 

sungkan. komperensi PGRI selu 
ruh Djawa-Tengah, dikun- 
djungi oleh &1509 orang wakil2 
tjabang. Konperens: dipimpin 
oleh komisaris daerah sdr. Soe 
narto dan membitjarakan hal2 

|ig, akan dirund'igkan dalam 
| kongres' PGRI bulan . Nopem- 
ber jad di Malang, So'al kasip 
nja penerimaan gadji kaum gu 
ru merupakan bahan perundi- 

ngan jg, hangat... Diharapkan 
mudah2an. dalam soaj ini lekas 
akan ditjapat perbaikan, 

t 

Jajasan djanda korban 
perdjoangan. 

Federas: organisasi2 wanita 

15 Agustus il, pada tg.10Sept 
mengadakan rapat bl2no di Ge 

djoangan, untuk membuktikan 
(langkah ig pertama keluar, 
Telah didaftar sedjumlah 50 
orang djanda jg, sampai saat 
ini tidak atan belum ' meneri- 

ma sokongan dari ig, berwa- 
djib, Ketua jajasan tsb ialah. 

nj. S. Joedodiprodjo. Tindakan2 

ta koperasi agar orang2 

itu dapat tertolong, sedang utk 

modalnja akan diadakan undi- 

an barang. 

AMBARAWA 

Reboisasi daerah 
Ambarawa beres. 

Keterangan, jg kami peroleh 
dari Bupati Sumardjito, Antara 
lain, menjatakan bahwa soal : 
reboisasi didaerah Ambarawa 
tidak akan menimbulkan kesu | 

karan2 apa. 
Selandjutnja dikatakan, bah 

wa soal ini akan dapat disele- 
saikan achir bulan ini, dan se- 
landjutnja reboisasi tsb. dapat 
dimulai, Mengenai penduduk di   

di Salatiga jg. dibentuk pada is. ' 

dung Rakjat. Dergan kata se- | 
pakat telah dibentuk sebuah | 
Jajasan Djanda Korban Per- : 

jg akan didjalankan jalah me 

daerah tsb dikatakan, tidak | 
Orugikan apa2 dan mereka ini 
pun akan dberi tempat lain, 
dimana mereka itu dapat me 
landjutkan mata peni tjaharian 
nja. Beberapa hari jl. 

dgn pihak pendudyk Ambara- 
wa, Gimana hadir pula Res-Mi ' 
lono, Bupati Smg dan beberapa « 
wakil organisasi rakjat, maksud 
aja Utk bersamva memretjahkan 
soal reboisasi ish. ' Chabarnja 
Kilm pertemuah tsb, tixhul salah 
pengertian dari pihak organisa 

dan pihak jang membe- 
rj penerangan, hingga djalan- 

.nja pertemuan itu agak seret. 
' Achirnja kesulitan inipun da- 
'pat di-atasi, ig mengakibatkan 
pula terdapainja. esua'an 

kata, utk melaksanakan reboi- 
sasi itu: 

JOGJA, 

Status” pentjak 

Berhubung. 

si 

dengan permintaan2 
subsidi jar telah diadjukan kepada 
Pusat Diawatan' Kebudajaan di jog ja 
jakarta Guna "mematiukan dan mem 
perkembangkan bentjak dikalangan 
rakjat, pihak diawatan tsb” “mene- 

rangkan, bahwa permintaan 'ite hing 
ga sekarang masik belum” 'dapat 

“penuhi, karena belum ada Ketentuan 
Yang tetas termasuk makalah 

kebudajaan ataukah termasuk pendi 
dikan djasmani. Djika termasuk ke 

budajaanlah jang harus membantu 
dengan “memberikan “subsidi dsb, 
akan tetapi kalau termasuk pendidi 
kan djasmani jang berkewadjiban 
adalah Inspeksi, Pendidikan. Djasma 
ni. Untuk. mendapatkan 
mengenai status" 
watan Kebudajaan kini masih me 
nunggu “uitspraak” dari Kongres 

"IPSI jad. di“ Bandung. Adapun pen 
dapat Djawatan Kebudajaan senditi 

| mengenai pentjak itu ialah, “bahwa 
| pada NN pentjak lebih - da 
Ipar digolongkan dalam Pendidikan 
Djasmani, akan tetapi djika telah 
meningkat, pentiak haruslah dimasuk 
kan dalam. Kebudajaan, Akan tetapi 

  

Tindju di Jaarmarkt 

nja dimain- ( 
dan Josua, 

: Kali ini seperti djuga | 
|jang duluan, Josua dikalahkan | 

   

   
     

      
ai Amba- | 

rawa telah diadakan pertemuan ' 

di £ 

sebe : 

nareja pentjak itu, apakah termasuk 

budajaan sudah tentu djawatan” ke IN 

ketegasan IS 
pentjak tsb., Dja Ie 

    

    

  

      

      

  

   

      

   

     

    

  

    

    

                  

    

    

Djawatan Kebudajaan dalam hal ini |“ 
tetap akan menunggu 
dari Kongres IPSI, 

»uitspraak”   



    

  

  

  

  

   

    

   

      

| yensi Peking pasti akan 

India Men- 
tjela 

Politik Imigrasi 'Austra- 
lia N, Zeeland & Canada. 

r TUSAN INDIA ke kou- : 
| perensi Perhimpunan 

Pariementer Commonwealth pa 
da malam Rebo mentjela . dgn | 
pedas polfik immigrasi. jang 
dilakukan oleh megara?2: Cem- | 
monwealth, Inggeris lainnja. Da | 

lam sidang pertama itu dari | 
konperensi tsb. ketua delegasi | 
India, Shri Mavalankar, se 
lam mentjela politik immigrasi | 
selektif, jang didjalankan pa 
Kanada, Australia dan 
Zealand, kemadian en 
Gengan pedas sikap menenatan | 
Afrika Selatan, 

Mengingat ' pusaka. kebuda- 
jaan dan tradisi? kami maka 
adalah suatu.penghinaan un- 
tuk tetap melarang pemasukan 
seorang Hindia atau Pakistan 
di | bagiay "Ia! 2 dari: “Carm- 
monwealih” demikian Mavalan 
kar. Wakil2 Australia, Kanada 
dan New Zealand kemudian se 
bagai djawaban .memperingat- 

“kan bahw, negara2 mereka ti- 
dak dapat membuka pintu: se- : 
lebar2nja bagi immigrasi, taja- pi 
"Pi immigrasi inj harus didtur 
dengan mengingat ketuniet. 
nan2 adanja pekerdjaan dan 
perumahan, 

Utusan Inggeris M. T, Gal- ' 
braith, menegaskan bhw penje- 
lesaian satu2nja untuk menga- 
tasi soal2 kelebihan penduduk 
ialah pembatasan kelahiran, 
Seperti diketahui konperensi ini 
Gibuka pcda.hari Selasa ehi 
menteri Juar negeri 
Lestor. Pearson, - dan dihadiri 
oleh waki2 48 negara, jang | 
tergabung dalam Common- | 
wealth Ingger's. (Arntara-AFP) 

'Permintaan : 
Djepang 

  

  

1 Yani sidangnja jang na menteri Mossadeg. Sesudah 
ke-17 dari pimpinan ha periemuan itu Schacht d@iteri- 

rian ICA O pada hari Selasa di 
Montreal. (Kanada) telah Giu- 
r intaan 

seba-' 
sasi interna- 

ut, Permintaan ta 
dalam laporan. pre- 

Erward Warner 

    

William Algar, jaitu 
i.republik Irlandia. 

'arner berada di Roma | 
menghadiri konperensi 

Ka Dengan di- 

. maka: 
jepang telah mengakui ber-| 

jakunj, peraturan2 “ICAO atas 
negara tersebut, kemudian Dje 
pang minta supaja diterima Se 

bagai anggota. Pengaduan. In- , 
dia bahwa 

mengizinkan pesawat2. pegang- ' 
kutan sipilnja terbang melalui 
daerah2 terlarang ielah ditang 
guhkan, Alcar mengatakan ba- ' 
hwa djawaban Pakistan atas : 
pengaduan telah diterima, akan j 

“tetapi keteransan2 lebih djauh 
naa ak India masih ditung 

: | Kini Mengindjak Lemb : PN 

Mesir 
sote- | | mar dan sebagai tanda mengah: ikan diri, 

Kanada, 1 

7.30 ADA DIKANTOR. 

| Derdjandjian fu 

Pakistan tidak | ! 

  

   

    

  

ANDA? TERACHIR bahwa Mesir 
Lk ternjata dari per 

Perji Merah Diganti Dgn. 

  

(    

  

3 2 ranah kabinet pertama djonferal Nadjib telah 
| d sumpahnj: ana ba jang mereka biasa pakai :     

    

1 mengenai ini NN pain iakne nga keputusan. 
ogap sebagai warisan Tea Ofto- 

  

: Pemerintahan" revolusi” | Usul ea 
| Mossadegh. 

  

3 Dj enderal 

i Akan Arceptabei Utk : : (kabinet dan pegawai2 negeri 

| Inggris-USA? masuk! LG 130. dan ti- || 
H3 DERDANA menteri. Iran | Sak lagi y 

4. Dari seorang menteri. ker 
binet. tidak lagi akan diharap 
perkataan seperti “Saja akan 
|kerdjakan itu dan ini” tetapi 

Mohammad — Mossadeg 
Ba hari Rebo jl. kabarnja se 
dang. mempersiapkan usul? ba- 
lasan terhadap nota bersama 
dari presiden seruan dan Chur | : 
calil jang LAN Aa 

  

itu dan ini”. 5. 
| akan dikenal sebagai "Peme- 

'A | rintahan Revolusi”. 
6. Radio Mesir akan berada 

    

| dan akan merupakan. meriam 
| djarak djauh revolusi jang 

merupakan Sn paccep- | lakan terdengar hingga ke Fel- tabel” bagi Tkp dan Ameri lah2 dan suku? Badui jang 
ka, paling  terpentjil bertempat 

Dikatakan Olah bumber2 itu 
bahwa dalam pertemuan jang | 
Giadakan pada hari Selasa Mos 
sadeg dan Shah Iran telah ber 

sepakat bahwa pinty harus te- 
tap terbuka untuk perundi- 
ngan2 lebih lardjut. mengenai 
sengket, minjak Iran. Semen- 
tara itu didapat kabar bahwa 
Messadeg katanja telah mem- 

(beri instruksi kepada. Radio 
Tcheran supaja untuk semen- 
tara waktu ini djangan menga 

tinggal digurun2 pasir. 
»Sendjata 

theater, bicskop, kamp2 pemu- 
da, departemen urusan pelan- 
tjongan dan vers akan dikoor- 
dinasikan oleh menteri negara. 

Undang2 reorganisasi 
“partai2 politik. 

Menteri negar, Faihy Rad- 
wan menjatakan bahwa un- 

Cang2 baru jane mengatur   dakan saran2 anti-Inggr's. . ! reorganisasi partai2 politik 
| Dalam a itu Dr. Hjalmar akan, berlaku bagi seluruh | 

partai? diuga termasuk Aso- 
siak" Perstudargan Islam. Di- 
tani, oleh seorang wartawan 
Mesir svskah partai komunis 
akan diakui oleh nundang2 ba- 
ru itu, didiawab oleh Radwan: 
Ini terserah kepoda  kebidjak- 
sanaan menteri dalam negeri. 
( aan Gswasa ini partai ko- 
munis di Mesir “tidak .Yakui 
oleh undang2). Suatu progrem 
radikal untuk verobahan hak 
milik tanah menurut dugaan 
diindjukan terhadap lahirnia 
golongan pemilik2 tanah. ketiil 

| Sehacht, bekas ahlj keuangan 
| Dierman, pada hari Rebo telah 
| mengadakan pembitjaraan2. se 

(lama 14 djam dengan perda- 

ma oleh Shah Iran 
UE 

« (Antara- 

  

SEMANGAT 'BARU DI- 
KALANGAN MENTERI 
MESIR: MULAI DJAM   Didapat keterangan di 
Kairo pada hari Rebo, bah 

wa para menteri Mesir te- 
lah ambil kena, un- 

dalam bentuknis dewasa ini 
tidaklah berarti. pembubaran 
bartai? politik iang ada. me- 

| Jainkan ,,reorgonisasi Gari par-     Pa
 

  

2 T 5 $ tai2 tersebut agar swpaja ter- 
masing2, Hati ajiatr ara 7.30 wudijud sungguh? djiwa jang 
pagi. Keputusan ini diam-| terkandung dalam undang? da 

Sar hecara”. 

Harus me-reorganisasi diri 
Fatsal 16 dari undang2 baru 

itu mengatakan, bahw, setiap 
partai politik jang kini ada pa- 
da saat mulai bekerdjanja un- 
dang2, harus mereorganisasi 

Trypwo 1 Lie, pada hari Senen jl. (dirinja sendiri sesuai dengan 
imenafsirkan, bahwa anggaran peraturan2 jang dimuat dalam 
belandja Perserikatan Bangsa2. undang2 jadi. Untuk ini diberi 
untuk tahun 1953 “kira2 akan waktu sat, bulan, Fatsal 15 
(meliputi diumlah sekesar AT: mengatakan, bahwa bendahara 
1765.200 collar. partai jang dalam . tempo 15. 

bil dalam: rangka peroba- 
han2 jang mendalam dika- | 
|langan Pee Me- 
sir. 

iBuperr PRB TAIIUN 1953 
5 “Sekrstaris -d Henderal PBB,   

  

  ag 

  

   

Kuatratid kearah, Abanakin 'Djika 
»Nazi Djerman" Berkuasa di Timur Tengah 

luar negeri Australia Richard Casey hari Rebo 
dimuka dewan perwakilan Australia bah- 

wa naa 2. sedang mentjari keterangan? hingga mana ada- 
uja infiltrasi2-dari bekas -Nazi-Djerman ke Mesir. Mendja- 
wab pertanjaan?2 menteri selany 
dapat turut merasakan kechawa 

ii kemyungkinan adanja baha ja GP hg ma keamanan Austra- 
anasir2 Djerman" mendjadi berkuasa aidangah 

JM aan! ENTERI 
gkan 

  

Kepergian ke Peking | 
dilarang. 

Menurut berita AFP selan. 
'diutnja dari ibukota Australia, 

perdana menteri Robert Men- 
zi6g hari Rebo telah menerang- 
kan dimuka parlemen bahwa 
orang2 Australia jang . hendak 
pergi ke Peking untuk 'mengha- 
diri. konperensi: « perdamaan | 
disana, tidak akan diberi. izin, 
Saja pertjaja bahwa orang2 
Australia. jang, berniat. meng- 

hadiri. konberensi. tersebut ter- | 
dorong oleh mbtif2 baik, akan 
tetapi pemerintah saja  insjaf 

bahwa apa jang, dinamakan 
konperensi perdamaian di 
king itu pada, -achir bulan ini, ' 
adalah satu muslihat, belaka, 
demikian Menzies, jang selan- 
djutnja berpendirian, bahwa se 
tiap perhubungan o'eh. warga 

  

negara Australia dengan kon- | 
perensi akan berarti pelangga- 
ran terhadap 
Australi, dan dari sebab 
harus dilarang, Ix menambah- 
kannja bahwa . pemerintahnja 
berpegang “kepad, azas, bahwa 
orang2 Membala” memang - ha- 
rus mempunjai kebebasan se- 
luas-luasnja, akan tetapi bah- 
wa kebebasan itu harus dike- 
kang, “bila perbuatan me- 
reka “setjara aktif menjo- 
kcng mereka jarig menen- 
tang Australia sendiri, Men- 

zies berpendapat bahwa konpe- 
dipa- 

kai sebagai ala: untuk menen- 

tang PBB (KEP), 

je 

kepentingan2 dg, sega 
itu gerem 

dang2, tidak  menjimpankan 
dana2 partai pala sesuatu 
bank, dapa: dikenakan huku- 
man pendjara. 
Dewan partai Wafd sementa- 

ra it, telah. bersidang pada 
hari Rebo dalam mana dipu- 
tuskan untuk membentuk se- 
buah panitia 3 anggota jang 
diberi tugas membuat angga- 

ran dasar baru sesuai. dengan 
peraturan reorganisasi partai? 
politik Anggaran2 dasar 
ini perlu disetudjui nanti oleh 
pembesar2 jang berwadiib. Pa- 
nitia terdiri dari beberapa ahli 
hukum demikian berit, AF. 
P. Achirnja dikabarkan bahwa 

.Fas - 6 6 hari setelah berlakunja un- 

mengatakan - bahwa ia 
1 beberapa anggota menge 

  

Dagang 
Gadis angkat letnan “jenderal Mo- 

hammad Ibrahim sebagai wa- 
kil penglima besar angkatan2 

“Dikepa Bean bersendjata Mesir. (Reuter). 

1ipina Pemimpin2 gerakan 
pemuda Wafd ditangkap |“ 
Sementara itu diumumkan pada 

hari Rebo di Kairo. bahwa pada ha 
ri itu telah ditangkap 7 orang dari 

kalangan »olitik Mesir,  diantaranja 
beberapa pemimbin gerakan pemuda 

7 sena! Debtanpeyapa 
en pentjulikan 

Tanak2 Kala didalam dan seki- 
tar kota Mariila telah memper- 
“tundjakkan kepiatan? secerom 
belan: dilapang kedjahatan ini. 

' Pengusutan polisi membuktikan. Wafd. Ketiuali itu pimpinan te 
bahwa gerombolan mempunjai ra memerintahkan supaja' empat 

| kakiftangan? dibulau jang letak orang pembesar tingdi dari kemen: 
nja paling selatan kepuluan Pi- terian angkatan darat dan laut ber 

lipina j jg pada waktu? tertentu tjuti” sementara surat2 mereka di 

  
     : abawa muatan anak2 gadis periksa. Keempat pembesar tadi di 

ta asha dh | dakw a tersangkut dalam perkara 
|ke Na Ie, kemudian dioper- ! pembelian alat2  sendiata jang bu kan kepada pemilik? rumah pe 
latjuran, . ng ruk kwalitetnja bagi tentara Mussir, 

| : 3 ketika perang Palestina, Berita AFP 
sebelum itumengatakan, bahwa djum adperkenaan Gengan ia lah orang tawanan politik jang 

kan Pa ke, Ta 2 tahan dalam gedung akademi uli 
Tn . in ne Ta ter Abassiyah di Kairo ada 53 
besar2an d - k 9 orang. Mereka semuanja ditangka» 

2 ga paja “Obati ini | selama beberapa hari'jl. ini. 

Demen dan 
pelOntahasi jang dim pemberan 
fasannja, bekerdja erat dengan | 
kepolisian, (UP) 

di 

   
Sekitar dokumen 

Suk jang disita 
“Berita ,,Reuter” mengatakan, bah 

ya diahtara dokumen2 jang Jisita 

  

tjurkan imperialis Amerika: Jones 
spion. Amerika Serikat”. Jones pada 
hari Selasa itu sedang menindjau di 
Aisfahan. Kaum komunis dibubarkan 

pain Cities Service Oil 
Corporation Amerika Serikat | 

William Alton Jones jang dewasa 
ini sedang melakukan  penindjauan| 

  

atas  peridustrian minjak Iran telah! oleh polisi dengan (TNGEANAN 
mendapat sambutan dari kaum ' ko-| tongkat2. 
munis Iran dengan teriakanZ: vflan Berita - selandjutnja - mengatakan 

  

jang diva djibkan alan» Tn una. 

   

      

   

. Nadjib. | 
rintahkan supaja. para anggota : 

harus “saja sudah .kerdjakan | 
inet Nadjib | 

8 dibawah pengawasan tentara ' 

” Jainnja. seperti 

      

     

Sp pan sisa Doodaat Djepang. di TEA Pa) Aa 
NIRO di Bogor. Pada gambar tampak no.1 dan 2 

Te Ten Pa 'nagaki Nek parlemen Djepang, Mr. Takeno 
consul djendral Diepang | Indonesia. Terkanan, ialah acting 
direktur INIRO. H ! 

        

  

  
    

  | Beber Sjarat Utk Lekas'Tjapai Gea. 
: tjatan Sendjata Di Korea 

M ENTERI LUAR negeri Mexico Manuel 'Tello pada ma- 
lam Rebo jl. mengumumkan bahwa pemerintah Mexica 

telah mengadjukan sebuah: rentjana baru kepada PBB untuk 
menjelesaikan masalah tawanan perang di Korea, 'agar dgn. de' 
mikian akan dapatit tertjapai- gentjatan sendjata milifer dan 
berachirnja perang di Korea. -T ello. mengajakan: bahwa -waki! 
Mexico dalam PBB, Louis Padilla Nervo-atas instruksi dari pe- 
merintahnja beberapa hari jang lalu telah menjampaikan se- 
buah nota resmi mengenai soal itu kepada sekretaris. Ae, 
ral PBB Trygve Lie. 

Plebiscit 
Bebas 

Dikatakannja balinga inisia- 
| ip. untuk menjelesaikan masa- 
'Iah tawanan perang jang  me- 
| nurut pendapainja merupakan 
| satuzaja penghalang bagi sua- 

'Sebniknja Diadakan di tu gentjatan sendjata di Korea 
at ialah atas saran - presiden 

Kashmir: Kata Ispabani | Miguel Aeman sendiri Jong 

EBENSI antar. bertindak didalam rangka tra- 

Sana Ba Takitan ia disi perdamaian dari politik 

se diselenggarakan iii Djenew ' internasiongj Mexico. 

atas usaka wk. PBB Dr. mi | Rentjana Mexico jang terdi- 

Graham, urtuk 'mempertimbang ri dari tiga pasal pertama2 me 
» ngusu'kan supaj, tawanan2 pe 

kan pelaksanaan resolusi?” Ko rang dari kedua “pihak, jang 

  

M
a
 
a
a
   

misi PBB. mengenai masalah telah memimaki Batin 
Kashmi “ £elah: jatakan kehendaknia 

tertanggal 13 supajs, dikembalikan - kenega- 
das 1948 dan 5 Januari 1949, t ra2 asal mereka, harus dengan 

  

   
SN 

Masuknja" suk LDjopang J 

    
      

    

jepang, J 

   

apakah 

' termal 

“Dikatakamnja, bahwa Dje- 
Pe pang. adalah bukan negara mer 

deka, melainkan djadjahan A- ' 

merika, Malik menjatakan. pu- 

la, bahwa, sebagian hesar dasi 
Langgota2 Dewan Keamanan ba, 
rangkali belum tahu... dengan | 
pasti batas2 geografis dari ne 

gara2 baru itu. Keterangan Ma | 

lik ini pada umumnja diang- ! 
gap sebagai tanda, bahwa 3o- 
vjet akan memveto lagi per-. 
mintaan 5 negara tsb. 
Sementara itu dikabarkan, 

akan terdjadi mungkin sekali 
akan memperlihatkan suatu 
gambaran mengenai politik 
djangka-pandjang Sovje di Ti 
mur.Djauh. Wakil. Sovjet Ja- 
kob Malik, jg dalam beberapa 
minggu. ini akan kembali ke 
Sovjet Rusia, baru2 ini telah 
menegaskan , bahwa. ia ,akan 
mem-veto, permintaan Djepang 
untuk diterima sebagai anggo 
ta-PBB, tetapi para... diplomat 
dalam. PBB. dengan. penuh per 
hatian. menantikan komentar2 

mengenaj keadaan “Timur. Dja- 
uh jg mungkin sekali diutjap- 
ikan 'oleh Malik dalam perde- 
batan:: 

Malik akan terus tunda 
putusan. 

(Menyrut. pendapat... para gi 

plomat tadi, pandangan? jg j 

“akan dikermikakan oleh. Malik 

king lebih menarik “perhatian, 

  

“Dibitjarakan Bulan Ini 

Uni mentjoba untuk menjampingkan pe 
Libya. dan 3 negara anpgota Uni Peranijis di 
TM. ana abi (PBB, Utusan Soviet, Ja- 

bahwa perdebatan jg nantinja | 

Dim B3: Gandah 

“Apakah: Djepang' Benar2 Negara Merdeka? Tanja | 
Malik. F 

SIDANG Dewan. Kesmanan.. PBB pada hari Rabu 
rrain | 

intaan2 tersebut belum da- 
3 

kam | Naa Tn ini djuga dan mengusulkan, supa- 
2 tsb. dikirimkan kepada panitia, pekerdja Ur 

'gotaan, Malik menjatakan, 
jepang Laos, Cambodja dan Viet Nam (Perantjis) 

adalah benar? negara? merdeka, Pun Malik tidak jakin pula, 
hahwa negara2 tsb, akan dapat memenuhi . 

alam Piagam PBB. 1 

bahwa ia tidak 

mena 
| Umpan 
Meriam? 
TadahanPekingTen: | | 
tang Nasib Tawanan | 
Li Korea 

ADIO PEKING. malam 
Kemis menuduh, bahwa 

pimpinan pasukan? PBB telah 
memaksa 29.000 orarg tawanan 
perang untuk menulis petisi? 
agar mereka Sselekas?nja dibe- 
baskan kembali, ,,supaja mere- 

ka dapat! diserahkan kepada 
Syagman Rhee dan Chiang Kai 
Shek sebagai umpan meriam.” 
Dikatakan seterusnja, bahwa 

ini adalah salah. satu usaha 
Amerika lagi untuk memetjah- 

kan soal tawanan perang setja 
ra unilateral, dan dengan demi 

kian menggagalkan perunding- 
an di Panmunjom. Achirnja di 

katakan, ,bahwa ONE 4 tawa- 

nan perang ' jang ada Korea 

Selatan tiap? hari dipukili dan 
ditembaki,-karera mereka me- 

njatakan ingin. pulang. 

Berita dari New York dalam | 

pada i:u mengatakan, bahwa 

: Ipjepang | 

jakin, 

2 -hevadjihhng jang 

lah berachir pada malam Ke- 
mis, Wakil2 India dan Pakis- 

segera dipertukarkan. 

Telah dapat reaksi baik | 

dengan “adanja menteri luar menuru: keterangan Perhimpu 

“Serdadu? : Jg 

Hilang 

  
ANITYA PBB ..un 

MC urusan? tawanan. | 

rang jang kini menjelenggara- 
ka Sdn tertatup. di Dj 

supaja memberikan . 
aa agar diperoleh Bang 
|an-keterangan mengenai serda- 
du2 Djepang jang sedjak achir 

Apa Jg Telah Ter- | 
djadi 'Dg Mereka ? ) 

| perang dunia kedua telah diu- | 
mumkan sebagai hilang. 

Surat tersebut, disampaikan 
oleh njonja Tsuruyo Kondo jg. 

'terachir dari kaum ibu Dje- 
pang jg kini berada dalam ke- 
adan ketiadaan kepastian me- 
ngenai nasip keluarga mereka 
adalah pada panitya. Pemerin- 
tah Djepang telah menjatakan, 
bahwa, hingga kini masih ada 

sedjumlah 340:000 serdadu2 

Djepang jang dianggap hilang, . 
dan bahwa. hanja pembesar2 
Sovjet Rusia. jang Na 

berapa banjak diantara .djum- 
lah tersebut jang masih hidup. 
Orang: Djepang sendiri menak- , 
Sir, bahwa dari  djumlah 
orang2 jang dinjatakan seba 
gai hilang itu ada sebanjak 
50.000 jang telah meninggal 

Lunas fog pa 7 Z 

  

« EDJUMLAH 24.000 ba- 
S 

an. ,Kemerdekaan Diseluruh 

pos2 djawaban telah dilepaskan 
pada kari Rabu sore di 5 lapa- 
ngan Ci Berlin Barat oleh ang-   negeri RRT- Chou En Lai don nan Sosial.Tionghoa dikota ta 

“delegasinja. “di Moskow - pada di telah diterima seputjuk su 

waktu ini, Para penindjau dlm. ra: dari tawaran perang Tiong 

kakni sebagai benteng ..terha- |. Dr 
ideo komunisme. Undane? bami ush! Lg an Milan aga, apa menjetudjui usul? ini. Para ta 

hasil perandingan tadi. 

'bih ini, telah Gilakukan j 

djenderal Nadjib telah meng- 

tenta f 

tan, masing2 ialah Gop 
Ayyangar dan Sir -Zafi 
Khan, akan segera pulang h kene 
geri masing? untuk me: 1 a npsi 

Arang lha we pemerin 

dipelbagai negara. 

    

  

Kedua, tawanan? perang la- 

innja akan diberi perlindungan 
sementara dinegara? anggauta 
PBB jang sebelunnja harus: 

1 wyanan ini harus Giberi kesem- 

»patan untuk bekerdja dinegeri2 
situ € 2 mereka (Capai mentju- 

jang ber" 'kupi ke atuhan2 mereka, Achir 
minggu Ie ja rentjana Mexico itu menja 

tjaraan? terpisah dan aa esa PP Nada erpi : i kempah di 
sama, pada fingkatan Dea aa La hg at P tawa 
dan tingkatan penasehat. Demi ' : u hendaknja, mem 
kianlah diumumkan pada ma- Dag ena App ea ARI 
lam Kemis dalam sebuah mak “tan Nanga Ea diperlu- 
lumat bersama, Sementara isu 137 Ta Ne Nk 2 x 
diwartakan dari London pada ' Kena Tea cann ai 
hari Rebo, bahwa menurut pen" Nana Pen TR U nana Snp: 
dapa: komisaris tinggi Pakis | Menteri.luar pegeri Tello me 
tan di Inggris, M.A. Jspahani, ' 'njatakan bahwa perumusan da- 
hendaknja rakiat Kashmir di Tri presiden Aleman. guna  men- 
perbolehkan ambil keputusan ' 'tjari- penjelesaian pr masa- 

wan Keamanan mengenai 

   
Dalam komperensi" 

langsung selama 2 

akan bertolak kembal: ke Mos 

  
PBB. mengemukakan, bahwa , 
Malik mungkin akan menunda 
tiap putusan mengenai permin 
taan Djepang: ibu, dan sebagai : 
gantinja is akan menuntut su | 

paja Korea “Utara dan. Repu- 
bliy: Rakjat Vietnam (Ho Chi 
Minh) lebih dahulu @ipertim- 
bangkan permintaan2nja untuk 
diterima... sebagai anggota2 
PBB. 
Sebagai dikabarkan Malik 

kow dalam . beberapa minggu 
ini, dan ia akan diganti oleh 
wakil.menteri luar negeri So- 
vjet Valerian- Zorin. (Antara 

— UP). : 

PBES. TRUMAN KE 
MUANG THAI. 
Pemerintah, Muarg Thai slah 

memberikan instruksi kepada 
kementerian luar negerinja utk 
menjampaikan undangan kepa-     apakah mereka hendak meng- 'jah pertukaran tawanan. p2- 

gabungkam.-diri : kepada India rang.di Korea itu telah menda 
ataukah Pakistan. Dalam pida pat. sreiksi baik” dari bebera- 

ta jang diutjapkannja. pada per pa negara, tetapi ix. tidak mau 

disanuan. Rotary Club" tadi, mengtinumrkan “nama psgara2 
Ispahani seteraSnja menYata: ini /Tg hanja mengatakan, bah- 
kan supaja putusan i rakjat: Mo tao pemerintah akan me 
Kashmir itu diambil dalam sua ngumum kan. pendirian: Inja “ me- 
tu plebisit jang bebas, tanpa Igenai usul Mexico Tu djika sa |adanja pasukan2, Dikatakannja atnja Gtanggap telah tiba" 
selama masih ada pertentangan : . Pp.) 
paham “mengenai masalah: 
Kashmir, maka ketegangan and  Abmtnkra itu AFP mernbabari, 
tara India dan Pakistan tetap'jkan bahwa Sekretaris djenderal | 
ada. (Antar, — AFP). PBB Trygve Lie padahari Re 

v "3 bolgk menerangkan kepada pers 
“Thbahwa jam sympati jg 
'Ibesar terhadap saran MAY: 

: untuk mengusahakan masaia: 
KENGEMUDI. |Itawanan perang- di Korea. Lie 

Sebuah — pesawat Kibang 'menjatakan bhw saran itu pan 
tanna pengemudi .jang  dike- tas. mendapat perhatian jang 
mudikan dengan radig pada |sungguh2. Sementara itu men 
hari Rabu dipertontonkan di- teri luar negeri A. Serikat, De- 
tontonan penerbangan Inggris 
di Farnborough, Pesawat ter- 
tersebut dapat terbang .dgm: 
La Tebih dari 209 dil 

an semua gerakannja 
Buta diatur dari darat dgn. 
perantaraan radio. Pun pesa- 
na itu dapat pula melepaskan 

jung (parasut), jang pasti 
Ta mendarat dengan sela- 
mat. 

    

PESAWAT TANPA 

pers di Washington menjatakan, 

ni sedang dipeladjari oleh state 

departmen. Dikatakan, bahwa 
Amerika Serikat senantiasa ber 

diadjukan oleb negara2  saha- 
ibat. Seperti telah dikabarkan, 
Mexico telah mengusulkain su- 
paja tawanan2 perang Utara 
jang tidak. mau: dikembalikan 
ketempat asal mereka, dikirim- 
kon kenegara2 netral. 

  
  

“Oleh polisi Mesir ketika mereka me 
lakukan penggeledahan2' di berpu- 
'Juh2' tempat kediaman pemuka? po 
ltik. dan gedeng2 lainnja di Kairo 

'dan Iskandariyah, terdapat surat? LET. KOL. ISLAM SALIM   berasal dari kedutaan? besar Amel MILITER ATTASE UTK 
rika dan Inggris kevada Dr. Hafiz 
'Afifi/ bekas kepala kabinet radja PEKING. 
Diantara aeduna2 jang “digerebeg 
Oleh polisi terdapat gedung2 perte 
|muan, jang dahulu seringkaii dikun 
djungi oleh Farouk “dan 

inja, dan “dari sebuah “diantaranja. te 
lah disita tiatatan2 tentang menang 

Dari Kemajoran ' kema- 

r 

- sahabat pagi berangkat menu- 
dju Peking Overste Islam 
Salim jg ditempatkan di-   

ikalahnja Farouk dalam. permainan PN Y 
Idiudi dll. Dokumen2 tadi kini sel sana sebagai Militer Atta- 
dang dipeladjari oleh pembesar2 kefg d 
hakiman, ' jang sedang mentjari2 H Ia disertai keluarga 
sanasir2: musuh”, Nan ! 

ce Sambutan »Hangat Utk Jones Di Iran 
bahwa setelah mengadakan ' sidang 
tertutup, madjelis mengeluarkan ko 
munike dalam mana dikatakan bah 
wa madjelis akan mengadakan  si- 
dang terbuka pada ta. 16 Septer 

"| ber, dimana akan dibitjarakan usil2 
“Inggris-Amerika. Menurut kalangan2 - 

jang mengetahui. pemerintah “ senga 
dia mengundurkan. sidang madielis, 
karena menunggu pendjelasan2: atas ! 
usul Inggris-Amerika itu jang segera 
akan datang dari London. 
Anggota2 madjelis tadi. dalam ko 

munikenja menambahkan bahwa Mos 

|da presiden Truman, untak da- 

tang djuga ke Muang Thai apa 
bila ia mengadakan perdjalaran 
mengelilingi dunia, 

Tindakan 
Pem. Malaja. 
Kredit Bagi Keperlaan 
2 Utk Hadapi Gerilja 

Diperbesar 

  

hoa cipulau Kois (Kgrea Sela 

tan) dalam. mana dinjatakan. 
bahwa: 4.478-orang tawanan pe 
rang-disana telah berdjandji Ie 
bih-baik bunuh diri daripada 

dipulangkan ke. Tongkok. Da- | 

lam surat #adi dinjatakan, bah | 
wa crang2 tawonan-dipulau ta | 
di Achir? ini mendengar bahwa | | 

perundingan perletakan sendia | 
ta mungkin akan berachir dgn | 
persetudjuan, dan dengan. de- 

ikiay orang2 tawanan akan 

dipulangkan. Mereka njatakan, 
apakra benar, maka mereka 

Sementara itu 100.009 pamflet - 
Iangmemuat kemadivan Ren- 
tjana Schuman dhapanaan peng 

gabungan 

Gan badja. telah disebar?kan 

fjuga diseurah Berlin Barat. 

(Antara-AFP) 

  Satar 
akan bunuh diri pada hari ke 
berangkato, -dari kamp tawa- 
nan. Demikianlah menurut ke 
terangan perhimpunan tadi, jg 

bekerdja dikalangan penduduk 
Tionghoa Amerika di New 

York ju. (Antara — UP). 
  

jang menghendaki 

bajaran: (balance of payment) 

perbedaaj 

Par soal industrialisasi negara? 

Pendirian pembesar2 

La 3 LM... 
Pembesar2 Dana Keuangan 

Internasionaj berpendapat, ba-     
'an Acheson, dalam konperensi ' 

bahwa usul Mexico tersebut ki- 

sedia mendengar saran2 jang 

( menunggu  keterangan2 

EMERINYTAH 

Malaya hari Rebo telah 
mengumumkan usul2, jang di: 
maksudkan untuk memperkuat 
percjoangan melawan pasukan? 
gerilja dizegeri tadi, Kredit? 
ntuk keperluan pasukan? kea 
miinan Malaya telah diperbe- 
Sar dengan $ Sir.- 14:000.090. 
Djumlah pasukan . Home 
Guard” (kira2 ,pagar desa”) 
seluruhnja ada 320.000 orang: 
dariijumlah ini, jang 160.099 
lebih akan dipersendjatai den 
Serapan dan akan disediakan 
Ikerdaraan2 lapis badja kagi md 
reka. 

Pasukan2. pendjaga istimewa 
berdjumlah 25.000 orang, akan 
direorganisasi dan dipersendja 
tai sedemikian hingga mereka 
“dapat ikut serta me'akukan ge 
rakam2, menjerang. 7.000 orang 
pasukan. pendjaga istimewa, jg 
kini bertugas melindungi perke 
buman2 karet dan. taimbane9 ti- 
mah, akan digabungkan dalam 
kepolisian, oleh karena usaha2 
untuk. memperkuat ' djumlah 
anggota kepolisian itu tidak 
membawa hasil. jang diharan 
kan. Usul2 ini hari Rebo pagi , 
diserahkan kepada dewan lesis 
latif setelah disetudjui oleh ko 
misicmer jurusan pertananan. 
(Antar, — AFP).   

  

Pa aa mn 

| sadey. mempunjai -kekuasaan2. penuh 
ff dan tidak “perlu 'menjerahkar masa- 
lah kepada madjelis.' Madjelis sema- 

lebih 
disuh dari Mossadeg' tentang: bagai 
mana keinginannja soal tsb, diputus 
kan oleh madjelis. 

federal ! hwa jang..menjebabkan tidak 
tadanja keseimbangan keuangan 

didunia. dewasa ini ialah kare- 
na kebanjakan negara berusa- 
ha untuk berbuat lebih dari 
seharusnja. dengan dialan in- 
vestasi2,, jang. bersifat kon- 

Sumptif dan melalui pengelua- 
ran2 pemerintah jang melewati 
kemampu3a. “Politik ,,menge- 
luarkan yang” in menurut 
pendapat pembesar2 ity. men- 
dorong inflasi, dan inflasi “ini: 
membawa keSulitan9 dalam ne 
ratja pembajaran dan pemba- 
tasan2 dalam penukaran valu- 
ta. Meskipun Dana Keuangan 
Internasional bersedia untuk 
memperbesar dan memperluas 
kredit2nja, namun kredit9 "itu 
menurut pembesar2 ity hanja 

akan diberikan kepada anggo- 
ta2 jang mendialankan politik 
keuangan jang sehat. 

Pendirian negara2 , 
terbelakang. 

Pihak waki!2 negara2 terbe- 
lakang pada umumnja ' mene- 
kankan “pentingnjia - neratja 
pembajaran mereka, akan te- 
tapi dalam. pada itu mengemu- 
kakan sebagai masalah pokok 

“soal bagaimana tjaranja dapat 
' selekas mungkin melaksanakan 
industrialisasi. Para wakil ne- 
gara2 terbelakang ini untuk se 
mentsara  Jebih mementingkan 
neratja pembajaran jang dida- 
sarkan kepada politik industria- 
lisasi jang tjepor dari pada ne 

    

Penanaman Modal 
Dinegara2 Terbelakang Supaja 
perbesar-Usul Mesir Dim Konp. IMF 

ONPERENSI Dara Keuangan Ma dalam “ si- 
“dargnja pada hari Selasa jl. telah membi 

supaja penanamdn modal di-negara2 ter- 
diperbesar dan diperlantjar, Saran tsb. diadjukan 

oleh Mesir, Mahmoud al Falaki Sementara itu United Press me 
ngabarkan, bahwa pembitjaraan?2 mengenai soal neratja pem. 

“Dis 

itjarakan usul 

pada konperensi . Dana Keua- 
ngan Itternasional pada hari Rabu itu memperlihatkan adanja 

n paham antara waki!2 negara terbelakang dan pembe - 
sar? Dana tsb Perbedaan paham itu kabarnja berpusat diseki- 

terbelakang dan hubungannja 
dgn, neraija2 pembajaran internasional 

Harapan2 dalam 
12 bulan j.a.d. 

Terlepas dari soal jang men- 
djadi pokok perbedaan pahans 
antara pembisar2 Dana dan 
wakil2 'hegara2 terbelakang 
ini, ketwa bagian keuangan I. 

M. FE, Henry G, Murphy, dalam 

Sidang pada hari Selasa jl. me 
ngadakan tindjauan terhadap 

kemungkih an2 jang mungkin 
timbul. dalam waktu “12. bulam 
jang akan datang. Dalans  tin- 
Cjauannja itu. Murphy antara 
lain.mengharapkan akan terdja 
dinia perkembangan dalam. . pe 

nanaman modal dinggara2. ter 
belakang, terutama." berkenaan 
Cengan kemungkinan makin be 
Farnja kegiatan? usaha di Ame 
rika Serikat dalam waktu “Ytu. 

  

Menurut Murphy, dalam wak 
tw 12 bulan jang akan datang 

intport Amerika Serikat akan 
naik, sedangkan import negara 
negara terbelakang menilik gg 
lagatnja akan berkurang berke 
'haan dengan tipighja persedia- 
ian alat2 pembajafan luar nege 
ri. Dalam hubungan ini export 

tetapi. turunnja itu adalah ti- 
dak begitu basar, sehingga 'kea 
Caan dalam-negeri tidak . akan 
begitu terpengaruh.. Dan . dgn 
berknrangnja tekanan? inflasio 
her nanti maka dapat diharap: 
kan akan tertjapainja  perbai- 

nrengalirnja mcdal kenegara? 
terbelakang. Demikian "Murphy. 
Murphy dalan pada itu me-     ratja pembajaran dengan ting- 

"kat perkembangan. jang mode. 
rat, Mereks, berpendapat bah- 
wa. Dana Ketucmgan Internasio 
nal harus menjesyuaikan . poli- 
tik krediinja dengan . hasrat2 
jang demikian itu,   ngakui, hahwa ini belum meru- 

pakan psimetjahan masalah jg 
diharapkan, akah tetapi sedi- 
kitsdikitnsa 

rangi bahaja mernuntjaknja he 
sulitan2 tersebut, (Antara-Reu- 
ter). 

Ta
b.
 

1D
 

menerangkan, bahwa harapan 

lon jang memuat tulis- 

Eropah” serta membawa kartu 

gauth2 dari ,,Uri Eropah” ser F3 
| ta »Lembaga Pemuda Eropah”. 

industri “bata-bara 

Amsrikapun akan turun, akan 

kan2 jang akan memungkinkan 5 “ 

membantu. mengu- 
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Bersatulah! | 
(Sambungan pagina 1) 

Belum bersatu 

Presiden (mengatakan, bhw 
ada orang jg membantah utja 
.pannja, bahwa Indonesia ini be 
“lum bersatu. Tetapi presiden 
tetap mengatakan bahwa Indo 
nesia kita ini sebetulnja belum 
bersatu. Apa sebab? Kalau In 

. Gonesia betul sudah bersatu, 
” kata Presiden selandjutnja, ke 
| napa masih ada D.I, 

ada pemberontakan ex-batal- 
. jon 426. masih ada partai2 be 

Masih bisa terdjadi 
'ber: RMS? Kalau 

an djuga persatuan, maka pa 
Ting banter hanja bersatu dim 
keinginan. Jg satu ingin Irian 
Barat kembali, Jg lain djuga 
ingin Irian Barat kembali. Se 
suatu orang ingin Irian Barat 
kembali. Didalam haj ini djadi 

  

nja sekedar hanja ada persa- 
| tuan keinginan sadja. 

Persatuan jg dynamis 
21 Tetapi persatuan jg diper 

lukan adalah persatuan jang 
dynamis, persatuan dalam tin 
dakan, persatuan dalam desa- 
kan. Tentang desakan itu pun 
-bermatjam-matjam  sifatnja. 
. Ada desakan jg dilakukan Se- 
tjara jg bersifat militer, ada 
setjana jg bersifat ekonomis 
dan ada pula jg bersifat mo- 
reele geweld. Presiden menegas- 
kan, bahwa dengan mengata- 
kan ada desakan setjara jg ber 

“sifat militer bukan berarti ba- 
hwa kita hendak melakukan 
desakan setjara militer itu. Te- 
tapi dengan itu ia hendak me- 
ngatakan bahwa dalam memj 
perdjoangan Irian Barat 
harus ada desakan. Harus pu- 
la ada desakan moreele ge- 
weld, untuk mengartikan kpd. 

seluruh dunia, bahwa di seba- 
gian dari daerah Republik In- 

Gonesig ini masih ada pendja 

djahan, jaitu di Irian Barat. 

Madjuwo kabeh...... 
Sjarat utk mendjalankan se- 

suatu desakan itu, den.ikian 
Presiden ulangi, tidak lain dari 

bersatu, sekali lagi bersatu! Ka 
lau kita bersatu, maka djangan 

.kata terhadap satu imperialis, 

terhadap sepuluh imperialis pun 
kita tidak mundur. Presiden 

bangkitkan kepertjajaan para 
pendengarnja kepada Peran 

bangsa sendiri, dgn mempsi 
1 ingatkan, bahwa kita bt 
Indonesia ini toh terdiri tidak 
kurang dari 70 djuta, djauh le 
bih besar dari bangsa Inggeris 

— jg tjuma 40 djuta, lebih besar: 

dari bangsa Perantjis jg hanja 
45 djuta, lebih besar dari bang- 

sa Belanda jg hanja 10 djuta.. 
lebih besar dari bangsa Phiu- 
pina jg hanja 17 djuta, lebih 
besar dari bangsa Mesir jang 
hanja 23 djuta. Pendek kata 
djauh lebih besar dari Lanjak 
bangsa lainnja di dunia ini. 

Mengingat djumlah kita jang 
besar itu, maka kalau kita ber- 

satu tidak ada kekuasaan Gi 
dunia ini jg bisa menahan per- 

| djoangan kita utk dapatkan 
kembali sebagian dari daerah 
Republik Indonesia ini. Dila- 
lam melaksanakan perdjoangan 

“ kita itu, maka jangan kata sa-: 
tu imperialis jg merintangi ki- 
ta, sapuluh imperialis pun kita 

tantang. Tetapi Ne asal kita 
bersatu! "Odjo sidji odjo 

- 1loro, madjuwa kabeh to legane 

atiku 
den antara lain mengachiri pi- 
datonja jg mendapat sambutan 
sangat bersemangat dari ribuan 
orang jg menghadiri rapat rak- 

Sasa itu. 

Para Menteri jg 

00 ikut perdjalanan 
Kabar terachir menjatakan, 

bahwa selain Menteri Dalam Ne 
geri, Mr. Moch. Rum, jg akan 

— ikuti perdjalanan Bung Karno, 
jalah Menteri Pertanian Sar- 

djan dan Menteri Perburuhan 

IL Tedjasukmana jg akan da- 
tang nanti tg. 15 j.a.d. sedang 
Menteri Penerangan Arnold Mo 
nonutu dan Menteri Pekerdjaan 
'Umum. Ir. Suwarto akan da- 
tang hari Minggu j.a.d. 

TANAH FAROUK KIRA? 
SELUAS 24.000 ACRE. 

' Menurut Khashaba, tanah jg 

dimilik Farouk kira2 ada selu 

as 24.000 scre. Ini berarti, bah 

wa pemerentah Mesir akan 

mensita kira2 23.800 acre dari 

tanah Farouk itu, karen, me- 

nur t undang2 baru itu. tiap2 

orang tidak boleh memiliki le- 

' bih dari 200 acre. 

       

masih 

itu 

ih dari 200 20re  ecoimu 
gm! Kagers 59! 

Pm 

Perdjandjian Akan Dibuat 

wai Kota - 
reka dapat m 
pat lebih dalan 
wadjibannja, 

“dam 

   

Pegawai jg mendapat. tugas 
beladjar selama mendjalankan 
tugasnja itu dibebaskan dari 
pekerdjaannja dan diberi ga- 
djih penuh, akan tetapi sesu- 
dah: mengachiri tugas-beladjar- 
nja ia harus bekerdja sebagai 
pegawai Kota Besar Surakar- 
ta selama waktu jg sam, dgn 
waktu mereka menuntut pela- 
djaran itu sekurang2nja tiga 
tahun berturut2 dan sanggup 
memenuhi ketentuan2 lainnja 
jg berhubungan dengan pembe 
rian tugas-beladjar tsb ig di 
tjantumkan dalam surat per- 
djandjian jg harus dibuat an- 
tara Pemerentah Kota Besar 
Surakarta dengan pegawai jg 
mendapat tugas-beladjar itu 
terlebih dahulu, 

Jg. ta memenuhi 
ketentuan 

Pegawai jg tidak memenuhi 
ketentuan2 dlm perdjandjian 
tsb giharuskan mengembali- 

'kan segala beaja jg telah dike 
luarkan oleh Pemerentah Dae 

rah untuk keperluan tugas-be 
ladjar tsb. Untuk dapat diberi 
tugas beladjar, tjalon2 harus 
memenuhi sjarat2 sbb: 1) war 
ganegara Indonesia, 2) ber- 
umur sekurang2nja 20 tahun, 

Kabar Kota 
PESTA DIATAS KAPAL 
»TJIWANGIP”, 

Untuk merajakan hari ulang 
tahun ke 59 berdirinja Konink 
ljke Java China Paketvaart 
Lijnen NV, kemaren siang te- 

lah diadakan suatu pesta jg 
meriah diatas geladak kapal 
“Tjiwangi” js berlabuh diban 
dar Semarang. Pesta tsb ter- 
njata mendapat kundjungan 
memuaskan, baik dari kala- 
ngan pemerintahan maupun 
kalangan. dagang. Antaranja 

|telah kita jiha: Gupernur Bu- 
diono, residen Milono, Bae 
Sumardjito, ketua DPD 
Tengah Muljadi Didor an 
Gil pembesar civiel dan militer, 
jg kesemuanja  menghadiiri 
pesta ini sampai selesai djam 
15 siang, 

Pesta ini diatur setjara be- 
bas, para ietamu dipersilahkan 
memilih tempat sendiri di dim 
kapal, dalam salon jg dingin 

  

  

pakai alat pendingin air condi- 
tioning, atau digeladak jg se- 
djuk dihembus angin laut. Dan 
dalam pada itu, djamuan2 mi- 
numan2 jg beraneka warngz ti- 
ada henti2nja disadjikan kepa 
da para tetamu. Dengan pen- 
dek pesta tsb. boleh dikata sua 
tu pesta jg “berhasiy memuas 
kan”. Komandan kapal “Tjiwa 
ngi” kapten J. Moen patut di 
pudji tjaranja menjelenggara- 
kan pest, ini dan dengan ini 
kami utjapkan djuga “Sela- 
mat Ber-Ulang Tahun” kepada 
KJCPL, 

Seterusnja mengenaj kongsi 
Koninklijke Java Ching Paket- 

vaarilijnen dapat dituturkan 
sbb: Kongsi tsb didirikan pada 
tgl..15 September 1902 dengan 
subsidi pemerentah, mula2 ber 
nama Java China Japan Lijn 
dan menjelenggarakan hubu 
ngan antara Indonesia dengan 

Djepang dan Tiongkok tiap2 
minggu sekali. Setelah ber- 
achirnja perang duni, perta- 
ma,' subsidi dari pemerentah 
sudah dapat dibajar lunas 
kembali, gan JCJL dapat mem 
beli 4 kapal penumpang dan 1 
kapal pengangkut. Dalam pe- 
rang dunia kedua, JCJL kehi- 
langan 6 hana, Setelah pe 
rang berachir, antara JCJL 
dan KPM ad hko hubungan 
kerdjasama jg -erat, dimana 
KPM menjerahkan dua route 
keluar negerinja kepada JCJL, 
dan nama JCJL diganti djadi 
Java China Paketvaart, Hubu- 
ngan2 keluar negeri ditambah, 
ketjuali dengan daratan Tiong 
kok terpaksa dihentikan.   

Tuc gas Beladjar 
Plan” Mn Utk: Pegawai2 Kota 

'Besar Surakarta Direntjanakan 
Sematjam Ikatan Dinas. 

Unzux MeMPIRTINGGI nilai pengetahuan para pega" 
Surakarta, agar i 
“golongan pegawai 
sempurna melakukan tugas ke- 

Dewan Pemerintah 
rakarta kini telah selesai membuar suatu Renijana Peraturan: 

jang . 

Daerah Kota Besar Su- 

tentang Tugas Beladjar bagi para pegawai (alam lingkungan 
Kota Besar Su rta, Menurut rentjana per mana pe- 
gawai? dapat diberi beladjar dengan beaja dari Peme- tugas 
rinfah Daerah, dengan perdjandjian sematjam ikatan dinas. 

3) mempunjai dasar 'pendidi- 
kan atau pengalaman kerdja 
jg dianggap tjukup utk mem- 
beri djaminan, bahwa mereka 
akan dapat melaksanakan dgn 
baik tugas-beladjar jg diberi- 
kan 'padanja, 4) berkelakuan 
baik, tjakap dan radjin beker 
dja, 5) sudah mempunjai ma- 
sa kerdja sekurang2nja dua 
tahun, gan 6) sehat badannja 

Surakarta. 

Masih um disjah- 

berupa: 1) beladjar pada uni- 

gi, atau lembaga2 pendidikan 
jg diselenggarakan oleh uni- 
versiteit/Sekolah Tinggi itu, 2) 
beladjar pada sekolah2 Negeri 

Sekolah2 Landjutan atau Vak, 
3) mengikuti kursus2 
lenggarakan oleh Pemerentah, 

lenggarakan oleh Pemerentah, 
5) memperdalam pengetahuan 
/pengalaman tentang pelbagai 
ilmu pengetahuan jg berguna 
untuk menjempurnakan tugas 
kewadjibannja, dan 6) mem- 
perdalam dan memperluas pe- ' 

.ngetahuan dengan diperbantu- ' 

kan kepada pelbagai instansi 

| Pemerentah, 

  
Rentjana peraturan :sb ma- 

'sih harus mendapat pengesja | 

han dari DPRDS Kota Besar : 

Surakarta, dan dalam pelaksa 

naannja mengingat batas ke- 

kuatan keuangan Pemerentah 

Daerah Kota Besar Surakarta. 

Pemantjar 
Baru 

Dgn Kekuatan 50.000 . 

Watt Kemaren Dibuka 

EBAGAI salah satu atja 
Sena ra dari Hari Radio, ke- 

maren pagi di Kebajoran @&i- 
langsungkan upatjara pembu- 
ka'an pemantjar 50.000 wati, 
Setelah pidato penjerahan da- 
ri wakil Philips. jang kemu- 
dian diterima oleh Kepala Dja- 
watan Radio Republik Indone- 
sia Maladi, maka menteri Pene- 
rargan telah menekan knep dan 
melajanglah pemantjar baru di 
Kebajoran jg mempurjai kekua 
tan sampai 50.060 watt. Ment2- 
ri Penerangan A. Mononutu da- 
lam kata-sambitarnja, antara- 

rja mengatakan, bahwa sudah 
njata radio sedjak petjahnja re 
volasi selah: menempati kedu- 
dukan jg penting. Sampai pada 
djaman perdjoangarn melawan 
Belanda, Republik kita menda- 
pat djulukan ,,Republik Micro- 
fon”. 

Tetapi ternjata djiwa jang keluar 
dari microfon tadi tak kundjung pa 
dam dan bahkan selalu menudju ke 
arah kemenangan dan penjempurna 

an, demikian Menteri. Tentang pe 
mantjar itu sendiri, dapat diterang 
kan bahwa segalanja berdjalan oto 
matis. Kini baru dipergunakan untuk 
satu gelombang jakni 31 meter guna 

.siaran2 nasional, akan tetapi peman 
tjar ini dapat dipergunakan untuk 5 
gelombang sekaligus. 

Anggaran belandja jang dikeluar- 
kan untuk pembelian  pemantjarnja 
dan pembelian motor diesel dan 
generatornja untuk tenaga penggerak 

menurut keterangan dokter Pe 
merentah Daerah Kota Besar 

kan oleh DPRDS-Kota 

Adapun tugas beladjar itu 

versiteit2 dan Sekolah2 Ting- 

lainnja atau Partikulir, baik 

jg dise- 

4) mengikuti latihan2 jg dise- 

  

| Dunia Tak Dapat 
sk Tag” Membatja     

| djuralah penduduk dunia, 
lah buta huruf, demikiar 
rut laporan Unesco tahun 1951. 
“Laporan jang disusun oleh di- 
rektur djenderal badan tsb., 
Torres Bodet, menggambarkan, 
bagaimana Unesco mentjoba | 
(uantuk mengatasi 
'merupakan lingkaran jang ti- 
dak apes hari pan dimana 
kemelaratan menghambat kema 
Gjuan dan kemunduran sebalik 
nja menghambat kemakmuran, 

  

dikan harus ditudjukan kepa- 

tuk membantu usaha memper- 
tinggi taraf penghidupan me- 
reka. Sebagai langkah perta- 
ma kearah penglaksanaan tji- 
ta2 tersebut Unesco menurut 
laporan itu mendjalankan pro- 
gram pemberantasan buta hu- 
ruf setjara besar2an. Pusat2: 
pemberantasan buta-huruf 
akan didirikan ' dimana-mana 
dan kampanje pemberantasan 
buta-huruf itu akan dilakukan 

tjil-ketjilnja. Usaha 
terutama akan dipusatkan ke- 

akan diperlukan bagi usaha2 
buta huruf setjara aktif. (Reu 
ter), 

ij Penimbun2 - 
Barang 

Dapat Dihukum 6 Th."   
ERKARBA penimbunan va 

P rang? oleh semenilara jm | 

“porteur dan pedagang2 besar dij 
“Djakarta jg telah mengakibai- 
4 Kan ditahannja pihak jg ber- 
| sangkutan, oleh pihak polisi jg 
'mendjalankan tindakan erha- 
'dap importear dan pedaganz2 
besar itu, pada minggu depan 
akan diserahkan perkaranja ke 
pada Kedjaksaan Pengadilan 
.Negeri Djakarta, guna selan- 
“Gjatnja diadili dimuka Hakif 
Sampai hari Djuma'at, dari 
djumlah Ik. 8 importeur danj 
pedagang besar jg ditahan se-f 
djak dua minggu berselanz. te- 
lah dikeluarkan dari dalam ia- 
hanan 5 orang (jg nemeriksa- 
an pendahuluan perkaranja tih| 
selesai dilakukan polisi), sedang | 
kan tiga lainnja kingga kini 
masih terus ditahan. 

Djaksa “Tinggi merangk 
Kepala Kedjaksaan Peran ANAN 
Negeri Djakarta, R. Sunarjo, 
dalam pad, itu menerangkan 
pada “Antara” bahwa setelah 
Kedjaksaan menerima proses- 
verbaal dari polisi mengenai 
peristiwa penimbunan barang2 
isb, maka ia segera akan me- 
merentahkan agar perkar, ini 
diperiksa oleh Hakim Pengadi 
lan Negeri Djakarta. Maksud 
terutama sekali daripada men- 
dahulukan pemeriksaan soal pe 
nimbunan barang2 dan soal 

menaikkan harga 'barang2 jg 
tidak semestinja itu, ialah agar 
masjarakat mengetahui, bahwa 
peringatan dan antjaman2 ''g 
telah dikeluarkan terlebih da- 
hulu oleh Djaksa Agung dlm 
soal ini, sama sekali bukan di 
maksud sebagai gertakan sa- 
dja. tapi benar2 didjalankan 
dan dilaksanakan, dan agar ki 
ranja mendjadi tjontoh tela- 
dan bagi lain2 importur dan pe 
dagang2 besar, jg hendak me: 
nimbun atau menaikkan harga 
barang2. 

Menurut Djaksa Tinggi Su- 
narjo, terhadap orang2 jg dgn 
sengadja menimbun barang2: 
nja, dapat didjatuhkan huku- 
man pendjara selama2nja 6 

tahun dan atau hukuman den 

'da setinggi2nja Rp 100.000.— 

  

Dijuara tindju 

Laba aroh Dari Pesduduk 11 

menu-j 

itanz isi 

Menurut laporan itu, pendi- | 

d. usaha memadjukan pendu-!| 
Guk daerah2 terbelakang un- 

sampai kedesa-des, jang seke- 5 
lainnja La 

pada penerbitan batjaan2 jang |. 

kemas Denda Rp 100.000| 5 

Ls 

     

   

  

£BIH dari 1.200.060.000 ' 1 
rang, jakni kira? separo |», 

ada. | 

  

DP aiitosian Tengah 24  — Semarang 

Pusat pendjual Sepedamotor D. K. W., NSU- 

Hae, Pa dll. 

  

  
  

Undangan 
- Berhubung dengan kedatangannja Br. & Zs. Gering dari 

Amerika, maka di Ge.ung Geredja Pantekosta di Djalan Mata- 

ram 844, diadakan Kebaktian2 Pembangunan (Opwekkings- 

diensten ): 

Hari Saptu tgl. 13/9-52 Sore djam 4.30 

Hari Minggu tgl. 14/9-52 Pagi djam 9.30 
Sore djam 4.30 

: Dengan djalan ini kami mengundang sekalian Sar.2 untuk 

| mendengarkan chotbah2 jang berfaedah sekali untuk Keroha- 

nian kita semua. 
GEKEDJA PANTEKOSTA DI INDONESIA 

SEMARANG 

2 
Semak SN Sa na mak pa ata PA LAN AA AA Ia yan 

€ PEMBANTU BESAR UNXUK LELAKI/PREMPUAN 
PIL SEXANOL 

Ta usah kita djelaskan sedih dan susah hatinja Lelaki/ prem- 

nga itu jg. lemah sehat sjahwat dan ta' mempunjai turunan. 

emandjuran PIL SEXANOL terdjamin. Sebotol isi 25 pil 

(Rp 20,— Ongkos kirim tambah 1045. Agen R.O. ,,KARUHUN”. 
TJARI AGEN DIMANA-MANA 

»DC PHARMACY”, Djalan Ternate 12, Bandung 
Tm nm, ai Da aan 8 

        

  

LELANG KAJU 
Pada hari SELASA TGL. 23 SEPTEMBER 1952 akan diada- 

kan Lelang.Besar untuk Umum, berupa kaju Gjati pertuka- 

ngan/bakar dari Daerah Hutan Gundih dan Telawa jang ter- 

letak di penimbunan2: 

KRADENAN, PANUNGGALAN, ToRoH, MUNGGUT. 

sub pk. GUNDIH, TELAWA 1/N, KARANGSONO dan 

DJAMBEAN. 

Lelang dimulai DJAM 9 PAGI, bertempat di 

Gedang Chuan Min Kang Hui 
di Sorogenen Solo 

Daftar kapling dapat diminta di kantor2 Daerah Hutan Gun- v 

dih, Telawa, Surakarta-Timur/Barat, Jogjakarta, Banjumas- 

Timur/Barat, Inspeksi Kehutanan bg. keI di Bandung dan hg. 

kelI di Semarang. 

  

  

AAA 

  

KABAR SENANG. 
Tuan2/Nj.2- jang menderita 

sakit WASIR (Aambeien) dan 
sudah berusaha di-mana2 de- 
hgan tida berhasil. Datanglah 
pada alamat dibawah ini untuk 
obati WASIR dengan garansie 
sembuh &i dalam 12 hari sam- 
pai RONTOK akar2-nja, ZON- 
DER OPERATIE. 

M.S. RAHAT. 
Tabib. 

Seteran 109 — Semarang. 

Didjual lekas 
1 stel 4 garan tjap klitik. 
1 stel 2 garan 

i -. tjan latar item, dll. 

GANTI HAWA 
1 bungkus mendjaganja 

Ganti hawa sering membi- 
kin badan jang keliatan sehat, 
tetapi lantaran bekerdja sedi” 
kit berat atau malam kurang 
tidur, lantas mendjadi lekas 
tjapei, masuk angin, kepala pu- 
sing, dingin dan sebagainja. 

DPJAMU SARANG BURUNG 
(21) 

kesohor membikin badan lebih 
sehat, kuat, hangat, dan benar2 
menjegarkan. Minumlah ha- 
ngat2 ini malam, dan liatlah 
bagimana djamu ini menjegat- | 
kan sekudjur badan. 

1 bungkus Rp 0.75 

    
TE SIA aa lak kta tiap Bari 

SLAMET 
Kedung Lumbu 7 — Solo. 

Gambar  Gikirim pertjuma. 

2 A ua 

  

Didjual dgn. segera 
di Kartosuro. 

Rumah dan pekarangan dengan 

Toko Pedamaran 90 tilp. 900.. : 

Agen: Depok 36B, Mataram ' 
414, 697, 210, 942, Lemahgem- 

listriknja, ada 31/, djuta rupiah. Un 
tuk “gedungnja dikeluarkan biaja 
Rp 250.000.— Antene jang diperlu 
kan dibikin oleh tenaga R.R.I. sen 
dir dengan biaja Rp 15.000.— Ke 
tjuali mempunjai automatische af- 
stemming, djuga: pemantjar ini mem 
punjai speciale beveiliging, dan oto 
matis pula, sehingga kalau ada 
gangguan ini hanja ada selama se- 
per-seratus sekon sadja. 

Jake Tuli, 
hanmesburg adalah petindju kru. 
lit berwarna jg pertanta berha- 
sil merebut  kedjuaraan kera- 

lam pertandingan di New Cas- 

ner di babak ke 12. Berhubung 
dgn kemenangan ini, maka ma 
nagernja berniat akan hadap- 
kan Jake Tuli melawan Yoshio 
Shirai, djuara tindju vederge- 

.Wwicht dari Djepang. 

Pemantjar ini termasuk alat jang 
termodern dengan djumlah lampunja 
besar ketjil 115 buah. 

  

  

PsssT.. 
ROY/ (Tie 

1 PON SANNY YOUR N ME... THE 
NING METER, CACTUS 
Ea 'WANT NA KIP! TAKE 

Ka Er IT EASY/ 
: aa - 

  
— Alasanmu itu tak dapat 

kuterima, tuan. Tetapi djika ka 

mu ingin berkelahi, kulajani! 

— Pssst! Roy! Aku Cactus 

Kidd.... temanmu sendiri. Sa 

barlah ! 

  
€ 

ae - » 
| COPEL test, KING FEATURES SYNDICATE, Ine, WORLD RIGHTS RESERVED 

   CACTUS/ Near : 
ARE YOU . 
us. MAN en 
PON' IN THAT 
MINER'5 GET- NI 

  
— Cactus! Apa jang kauper 

buat... seorang marshal peme 
rintah... didalam pertambangan 
ini? i 

— Diamlah Roy. Aku ada 
disini untuk menjelidiki siapa 
jang berbuat tjurang dalam per 
tambangan emas Hope. 

ET, | ON YOUR FEET, LN yee He 
WHATS 3 ALL 

BOUTZ     

   

    

   

  

    

   
15 THAT ALL YEAH, ROY, AN' 

# YOU WANT 

ME Too, MARSHAL, 
CACcTUS? ROY, AN' TRY 

TO JA ME 
. Bek Keran 

  

  

  

  

— Itulah jang  kausuruhkan 
kepadaku supaja kulakukan? 

— Jah Roy, dan kita meng 
hadapi satu perkara jg sungguh 
kotor. Seorang marshal didae- 
rah ini memang tidak populer. 

— Ajo berdirilah ! Dan seka 
rang Cactus, katakan, apa arti 
ini semua? 

— Roy, berbuatlah pura2, se 
akan2 kamu jang mendjadi mar 
shal. Tangkap dan pendjarakan 
aku. Keterangan lain2 kuberi- 
kan kemudian. . 

petindju dari Jo-, 

djaan Inggris, mengalahkan da: 

tle, djuara Inggris, Teddy Gard 

luas -- 3000 m2. pal 52, Petekan 35, Darat 33, Pembali 
Pontjol 88, Dj. Demak 12, La: 
bilan 14, Dj. Mataram 682, G. 
Tiilik 19, Dj. Bergota 10. Kristen Kartosuro. 

Harga damai, 

PA EA aa “Sat aa Dat” af Dat “DO 

Aa 

9 KOLESOM» DAN mpOTREN 
Ob mi 1mummn)h 

1 ANGGUR OBAT KOLESOM. Ini Anggur Kuat terbikin dari Tiam 
puran Obat2 Tionghoa jang berfaedah dan mahal, antaranja Kole 
som, dll, Obat jang sanget penting unjuk tambah kekuatan rubub 
dan darah. Ini Anggur pun tertjampur dng. serinia Buah Anggur 
lang terpilih. . 
Amat baik bagi lelaki/perempuan jg. berbadan lemah. Kurang da 
rah, muka putlet, sir muka kelihatan tua dan lesu tidak berse 
mangat, kaki tangan dingin bua pinggang sakit, tulang linu, 
kepala suka pusing, bernapas pendek, urat sjaraf lemah, sumangai 
laki2 kurang, Paras perempuan tua dil, Penjakit kelemahan. Minum 
ini Anggur dalam sedikit tempo sudah tentu lekas keljatan faedah. 
nja, Baik untuk jelaki dan perempuan, tua atau muda, 

2. ANGGUR KOLESOM PO THAY. Amat perlu bagi perempuan jang 

duduk perut, dan jang berbadan lemah, kevala suka pusing, sakit 
perut tumpah2,” kaki bengkak dil, Sakit lemah dalam waktu bun 
ting, Perlu diminumi sampai tjukup agar badan ibu tinggal sehat 

dan baji dalam kandungan tinggal waras, 
8, ANGGUR KOLESOM SENG HWA Perlu diminum perempuan sesu 

dah bersalin, agar titiggalnja darah dalam badan mendjdadi bersih. 
dan ganti darah baru jang sehat, air muka mendjadi seger, menam- 
bah air susu ibu, dan menambah nafsu makan. Terutama bagi pe. 
rempuan jang sudah banjak beranak ini Anggur SENG HWA sangat 

je ag 
4 GGUR OBAT RHEUMATIFK, Inj Anggur obat Rheumatiek dibi 

kin menurut resen jang sudah termashur turun menurun. Dibikin 
dengan bahan obat Tionghoa lang mahai dan mandjur, dengan di. 
tiampuri Kolesom dll, Ini anggur obat melulu untuk sembuhkan se- 
rala rupa penjakit rheumatiek (Hongsiep atau Entjok) baik ditu. 
- urat2 dan lain? bagian bagan, baik jang sudah lama atau jang 

Sesudah minum 38 botol fentu nanti kelihatan mandjurnja 
tau 8 botol SEMBUH sama sekali 

Terdapat di TOKO? OBAT dan TOKO? P.&D. diseluruh Trtonesia. 
Pabrik Anggut ,,REN AY & Co”, Anrabajs. 
Agent: ,TEK SING TONG” Bomorang, 

       
SL La” an & : A ! 

harap berhubungan 
dgn. sdr. Suwahto guru S.M.P. | 

Keterangan pada Tukang bi- 

  

  

t 

buatan UNTLIVUM 

Sang baji dalam awan gembira... 

Ia bertjitjau, bertepuk-tangan, bersorak gembira 

kalau Ibu membedakinja dengan kebul' halus dan ha- 

rum jang keluar dari dos merah-muda biru dari Vinolia 

Baby Powder. Djuga Ibu sangat gembira karena ia 

mengetahui, bahwa Bedak Baji Vinolia jang 

murni itu melindungi kulit sang baji terha- 

dap biang keringat dan gatal jang disebab:' 

kan oleh popok kotor. Oleh karenanja kulit 
baji tetap sehat, halus dan litjir" 

VINOLIA 
BABY POWDER 

   

  

   

Keluaran pabrik V inolia Talcum Powderi 7 T 1 

NA ANA BU ELIA Sem AAU aa 

  

Telah Dean an 
ja Rr. Seri MARIJATI BADWADI 
  

|. RJ. PRATOMO YOGARAHARDJO RAMUWISID 

Semarang, 7 Sept. 1952. Res :£ 

Pada tanggal 19 September 1952, djam 9.00 pagi dikantor 

kami akan diadakan lelang borongan untuk memasukkan ba- 

han2 makanan bagi orang2 terpendjara di Rumah2 Pendjara: 

SURAKARTA, SRAGEN, KLATEN, BOJOLALI, WONOGIRI, 

selama bulan October, November, December 1952. Tiap2 Pen- 

Gjara tersendiri (sampul sendiri2). . 

    
  

.Surat2 penawaran harus sudah masuk/telah kami terima se- 

lambat2nja sehari sebelumnja lelangan itu diadakan. 
Keterangan lebih landjut dapat diperoleh dikantor kami pada 

hari kerdja dari djam 8.00.pagi sampai djam 12. 00 siang, d/a. 
Rumah Pendjara Surakarta. 

DIREKTUR KEPENDJARAAN 
DAERAH SURAKARTA, 

R. SOEMOARDJO. 

Gambar resmi Presiden Soekarno, 

Presiden berkundjung kedaerah Tuan? 
' Hiasilah djawatan, kantor, sekolah dan rumah tuan dengan 
gambar resmi beliau. 

s Masih sedia ukuran sedang: 23X31 cm. 
BEAN RAMARJA BEI Aa Sanata Bea Ta Rp. 1.50 

Pesanan2 lewatpos tambah ongkos kirim Rp. 1,—: pesanan 
tiap 10 expl. tambah Rp. 5,— ongkos kirim. 

N.V. BADAN PENERBIT NASIONAL, 

Senen Raja 125 — Djakarta. 

  

La 

  

SAP 

  

Bae Tentang 

  

Aa 

  

  

REK 

Bette DAVIS — Shelley WINTERS — Gary MERRILL 

Mena Kon. Piton Call From A Strauger” Michael Renniz 

»ORION” Ini Malam D.M.D. 5.-7.- 9. (17 tahun) 

/ M.-G-M's 
Kathryn Grayson Kissing Bandit Technicolor 
Frank Sinatra 

.Metropole” Ini Malam D,M.B. 5.-7.-9,- (17 tahun! 
Errol PLYNN— Humphrey BOGART-—Randolph SCOTT 
W, Bros' ai 

” »Wirginia City" Presents : 

.Djagalan” ini Malam D.M.B. 7.— 9.— (17 tahun) 
Kasma Booty — P. Ramlee « sedi oli” 
Neng Yatimah — Rokiah 

Film Indonesia jang mendapat succes besar ! 

  

  

  

  

  

CITY CONCERN CINEMAS 3axcsooa 

"lu. 13'tahun) INI MALAM D. M. B.: 
LUX Satu film MALAYA.: "tadig luar biasa Complit 

ST ge dengan 'segala2nja ! 
berbareng A a A D D “ 
INDRA 12 1 I af 
5.15-7.15-9,15 dengan Mariam-Ali Rahman-Jaffar Shah d.l.I. 

dengan ratusan pembantu 
TARIAN2 NJANJIAN2 ROMANCE — AKSI — ADJAIB!! 

Pemandangan? jang indah dan menggumbirakan | 

INI MALAM D. M. B. fu. 13 tahun) 
Grand Lex,BARKER ””—« Vanessa BROWN 

445-6.45-8.45 “and 2 "1 
eta »igrzan- Slave Girl 
“ROYAL TARZAN Newest adventures ! 

5.15-7.15-9.15 TARZAN Bertempur dengan pengatjau2 

untuk menulung Wanita2 jang ditjulik!!! “GEMPAR ! 

Roxy 7.— 9m lai Malam PREMISRE (u. 17 tahun) 
Film paperangan Russia jang terbaru | 

»Stalingrad Battle” I 
Diwaktu perang Duvia II, tentara Russia telah mempe rtaban- 
kan kota STALINGRAD dari serbuanja Tentara Djerman 

jang dahgsjat ! HEIBAT — GEMPAR! 

  

SOLO Mulai tg. 10-s/d 13 Sept.-'52 “ 

66 Broderick “ 
st H E M O B Crawford 

“ Djam 430 7, —-9.15 5 

Of Awas Muntjul di U.P. THEATER 
: Gerombolan Gangster C4 
  

Dwuk, VII No, 58WIII/A/718 

Ini Malam D.M.B. 5.—7.—9.— (17 tahuol- 

    

pes 
E 
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