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| Penting Hari Ini: Sekitaf Rontjana  Demobilisai 
Ungk. Darat ta Projek Raksasa di Djakarta — Na 

djib Minta Tempo — Ke kuatan NATO — Djepang 

“ Mau Beli Karet Intomarin DI. Lagi. 
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| K - Projek Raksasa jg kini sedang : 
' dikerdjakan di Venezuela, ' 

Amerika Selatan, ialah djem' | 
batan jang menghubungkan! ' 
Caracas dengan kota pelabu- ! 
han La Guaira. Djembatan ini 
nantinja akan merupakan djem 
batan terbesar didunia dan 
adalah salah satu dari 3 djem 
batan jang sedang mendekati j- 
penjelesaian dikaki gunung 
Andes. L.k. 2000 orang beker 
dja dalam projek raksasa ini. 

Utk Padang: Diperoleh keterangan se'an- 
6 Darii10 Buah Pesa- | Yusnia, bebwa projek itu su- nanrja Tih Dikirim dah selesai dan kini sedang di- 

ENGAN kapal ,,Both” 
dari Djakarta dalam 

minggu jang lala telah tiba di 
Padang sedjumlah 6 buah frak 
tor jang dipesan kementerian 
pertanian dari Italia buat diper 
gunakan untuk mengerdjakan 
pembukaan tanah pertanian jg 
baru di Sukamenanti, kabupa- 

  
  

  
kai. Tanah iang diperlukan itu 
diwakiu pemerintahan federal 
telah dibeli oleh pemerintah, 
akan tetapi persil itu sementa- 
ra itu didiami oleh okupan2 

liar, Tidak kurang darj 250 pe- 
tak .,liar” harus dibongkar. Ki 
ni pemerintah kotapradja se- 
dang mengadakan persiapan2 
untuk memindahkan okupan2 

Sukamenanti ini sebenarnja me jiar itu kesuatu tempat lain. 
Iputi sedjumlah 10 trakitor, te 

tapi 4 buah traktor lagi masih daerah Rawa Kerbo, dimana ' 
inggal di Djakarta buat diper- menyru: rentjana akan. diba- | 

in. didalam pameran ingun suaty bagian kota ' jang ! 
dalam pasar malam. | baru, Daerah Rawa Kerbo itu | 
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5 “Halia, jang menerangkan, 
ia orang instruktur bangsa hektar. Mengingat Kurangnja | 

bm " ea ah | rumah, maka di Rawa Kerbo | 
wa traktor? semafijam jang @i' sejandjutnja akan dibangun- | 
pesan ini banjak dipergunakan 5 , 

dalam pertanian di Italia Uta- | kan untuk para pegawai. (Pia) 
ra. (Pia). : 

Awal Oktober 
Delegasi Indonesia" Ke, PB8 Akan 

Berangkat 

D IDALAM suatu keterangannja hari Senen, Menteri Luar 

Negeri Mukarto menjatakan. bahwa susunan delegasi 

Indonesia utk sidang umum PBB tahun ini akan merupa- 

kan sebagai routine dan hanja akan berdjumlah 10 orang, ja- 

itu kira? seperempat dari susunan delegasi2 Indonesia di wak- 

tu-wakta jg sadah. Dan diantara 10 orang itu, setengah akan 

ditanggung ongkosnja oleh PBB dan jg setengah lagi oleh pe- 

merentah Indonesia. - : 

  

« 
  

Susunan jg pasti dari dele-, 

gasi Indonesia tahun ini masih : Sabre Con- 

menantikan persetudjuan Per- | 3 tra MIG-15 

dang Menteri. Direntjanakan, 
Kn 2 2 “ d ag k 3 2 

bahwa didalamnja akan duduk | '3tas Daersh Industri 
orang2 jg dianggap telah men | Sih fiju 

dapatkan sekedar  pengakaman | 

tentang pekerdjaan2 delegasi j i F Aa 

seru in: di iukup | ress dari Seoul, pesa- 
Serupa ini dan djuga tjukup | wat2 Sabre-jet Sekutu dalam 

mengetahui keadaan dalam ne | pertempuran udara diatas dae- 
geri sehingga dapat lebih mu at Tn ar aa 5. 

: nembak djatuh 9 buah pesawa: 
dah melaksanakan dasar2 poli j pemburu MIG-15 Utara, 1 

tik luar negeri Indonesia nan | kin menghantjurkan sebuah la- 
ti, Delegasi Indonesia ini giha | gi dan merusakkan 2? buah lain 
rapkan dalam awal bulan Ok- | 8J: Kana 
tober nanti akan sudah dapat but terdjadi sewaktu pesawat? 
berangkat ka Amerika Serikat, 
supaja mendapatkan tjukup 
waktu untuk menghadiri ra- 
pat2 pendahuluan dari sidang 

njerang daerah industri Sinfiju 
jang terletak dimuara sungai 

: Yalu tidak djauh dari pangka- 

tunggu tanah itu dapat dipa- 

Untuk maksud ini telan, dipilih ! 

|Hidak akan berarti terbukanja 

5 lajaknja mendapat pengharga- 

i Pertempuran Udara Dis 

ENURUT berita United 

nja. Pertempuran udara terse- | 

|Thunder-jet F-84 Sekutu me- | 

umum PBB itu. 
| 

Mengenai perundingan 
dgn. pihak Belanda. 

Mengenai soal pembukaan buah pesawat 

'kembali perundingan2 Indone- 15 
sia-Belanda Menteri Luar Ne- 

geri tsb menerangkan, bahwa 

oleh Kuasa Usaha Indonesia 

di Den Haag telah diadakan 
pembitjaraan2 informil dgn 

fihak Beland, tentang soal pro 

cedure 'perundingan dan Sta- 

tus delegasi masing2 pihaknja 

nanti. Tetapi keputusan jg res- 

mi dari pihak Belanda barulah 

mungkin diperdapat, djika Ppe- 

merentah Belinda sendiri nan 

“ti Ieah memberikan ketera- 

ngannj, didepan parlemen Be- 
landa. Ii 

Tentang uSaha2 mengreorga 

nisir Komisariat Tinggi Indone 

sia di Nederland sekarang ini 

diperdapat pula keterangan da 

| ri pihak Kementerian Luar Ne 

sampai sekarang 

staf Komisariat Tinggi tsb te- 

lah dapat dikurangi dengan 
235 orang 'pegawoi2nja dan Pe 

ngurangan ini akan diusaha- 

kan terus menurut keperluan- 

nja, (Antara), 

geri, bahwa 

- 

Jan udara Utara di Antung. 

  

Menurut berita? dari sum- 
ber Sekutu, dalam pertempu- 
ran udara itu sedjumlah 80 

Projek Raksasa 
Tahun (Depan? Sudah: Dapat ' Dimulai 
Pendirian Pabrik Obat2an Di Djakarta? 
TE URUT kabar jang diperoleh PL.Aneta dari pihak 

jang berwadjib. maka pada permulaan tahun depan akan 
Gapat dimulai pelaksanaan suatu projek raksasa jang akan me 
makan biaja berdjuja2 rupiah guna pembangunan pabe- 
Yik obat?an dan sebuah depot obat2an di Djakarta. Paberik ini 
kan dibangun di Gang Tengah didepan rumah pendjara. Kom 
pleks paberik bersama-sama dengan gudang?nja akan melipu 
ti janah seluas 6 sampai 7 hektar. 

sebuah 
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Hkg Mengakui 
& Vietnam 
| Maksud Philipina 
| 

Dim Waktu Jg. Dekat? 

ALANGAN2 resmi di 
Saigon serta rakjat 

Vietnam Tabu umumnja mena- 
ruh perhatian besar atas ke- 
imtingkinan pengakuan jg akan 

Giberikan oleh Pilipina terha- 

dap Victmam (pemerintahan 
Bao Dai) dalam masa jang de 
kat 

Kalangan? itu menjatakan 

mengingat |kepentingan « 
segera dan tiba2, seperti 
tuk djumlak, jg emang 1 
mnampuan negari, 2 AR 

: Mengingat kepeniingan indi- 
Ividueel nggota2 “tentara, ma 
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ka sementara tudjuan 
pertama jg dapat” dikedjar, 
dan belum.ah, dimaksud uniuk 
mengedjar tudjuan jg kedua, 
walaupun keadaan negara Su- 
dah mendesak. Untuk menija- 
pai tudjuan tsb diatas jaitu 
efisiensi dalam entara, peme- 
rentah mentjari djalan jg se 
baik2nja, jaitu dengan meng- 
ambil sebagai dasar hanja: ke 
sehatan badan dan umur, Ini 
penting, karena anggota2 jang 
berbadan sehat dan kuatlah : 
dapat mendja'ankan tugas ( 

    

     

  

   
de 

ngan sebaik2nja. Sjarat2 utk 
jini ringan, ympamanja, mere- 
ka jg kesehatan badanja tidak 
diterim, untuk pekerdjaan la- 
pangan, diberi kesempatan uik 
bagian administrasi dsb. Begi 
tu pula mereka jg berat bada: 
nja kurang dari batas ukuran, 
diusahakan sampaj dapat men 
tjukupkan sjarat. na 

Ketjuali jg sakit me- 

nular dan kotor, 
Djuga bagi mereka jg sakit | 

bicsa, dan menurut keterangan | 
dokter sembuh dalam waku . 
jg tidak lama diobati sampmai | 
sembuh. Selandjutnja. mereka 
jg tinggi badannja kurang da- 
ri sjarat2 jg telah ditent 
tidak akan diapkir. Sedang 
reka jg buta-huruf atau 
rang pengetahuannia. di 
kesempa'an untuk mengi 

berbagai2 mata peladj 
baik jg diadakan oleh : 
militer sendiri ataupun diua 
ran. Akan tetapi mereka jg: 
menderi'a penjakit menular. ge 

  
       

    

     

   .   
perhubungan rapat antara Viet | 

! SL -., (nam dengan negara2 di Asia Iyarkan dari tentara. 
|kan rumah2 jang akan disedia jlainnja. Hingga dewasa ini sa- 

tudnja negara di Asia jang me 
Ingakui Vietnam adalah Muang 
iThai. Tetapi kalangan? ifa me- 
'njatakan keinginannja jang be 
|sar. kearah perhubungan? erat 
'anfara Vietram dengan negara? 

Jaar, djega dergan negara? jg. 
menentang komunisme, Mereka 
berpendapat! “bahwa perlawa- 
nan tegas Vietnam dalam meng 
hadapi komunisme itu sudah se 

gan jang berupa moral, bila 
tidak berupa material. (Pia— 
AFP). 

PEMOGOKAN UMUM DI 
BEIRUT. 

Tindakan2 keamanan telah 
diambil pada hari Senin, keti- 
ka timbul pemogokan umum di 
Beirut jang diadakan guna me 
njokeng tuduhan2 partai2 oppo 
sisi tentang adanja korupsi di 

kalangan pemerintahan. 

  

njakit kotor atau jg tidak 
akan . sembuh, terpaksa dike 

Mereka jg terpaksa dikeluar 
kan, mendapa: bantuan djami 

nan hidup jg lajak dari peme 
rentah. Untuk ini beberap, per 
a'uran2 teah dan akan dike- 
Juarkan untuk mengurangi pen 
deritsan dan menolong mere 

ka supaja dapat kembali ke 
masjarakat dengan penghidu 
pan jg lajak. 

Dibagi dim beberapa 

bagian. 
Orang2 jig akan didemobili- ! 

Sir dapat dibagi da'am bebera 
pa golongan jaitu orang2 jg de 
ngan kemauan sendiri minta 
keluar dari tentara, mereka jg 
dimasukkan untuk pensiun ka 
ren, umurnja sudah landjut 
dan orang2 jg terpaksa di ke- 
luarkan karena tidak memenu 
hi sjarat, Mereka jg tidak me 

  

reka jg mampu kembalj kema 
sjarakat dengan tenaga sendi- 
ri dan mereka jg membutuh- 
kan pertolongan pemerentah. 
Mereka ig bersedia, diberi ke   Menilik roman muka agaknja 

hal penting pula jang sedang 
dirundingkan ' oleh . djendral 
Eisenhower (kanan) dengan 
kedua orang separtainja, ia- 
lah dari Partai Republik. 

      pemburu MIG- 
menjerbu ketengah-tengah 

104 buah, pesawat Sabre Seku 
tu jg sedang melindungi kegia 
tan pesawat2 pembom ringan 
dam serangannja terhadap 
daerah Sinfiju tsb. 

Dikatakan, bahwa dalam se- | 
rangan ini bom2 dan peluru2 

senapan mesin dipusatkan ke- 

pada sedjumlah paberik2 di 

Sinfiju. Dikatakan pula, bhw   setelah pesawat2 Utara tsb 
menginsjafi, bahwa djumlah 
mereka agda'ah lebih ketjil da- 
rj lawannja, maka mereka lalu ' 
mengundurkan diri kearah 
Manchuria,  (Antara—UP). 

Kantor berita NCNA mewar 

takan pada hari Senin, bahwa 
di Peking telah dibuka seteleng 
besar2an jang “ menundjukkan 

  

perang kuman jang dilakukam | 

oleh Amerika. Dalam seteleng 
itu dipertundjukkan lebih dari 

:500 buah dokumen serta potret. 
dalam 5 ruangan kamar dam di 
beri. pendjelasan dalam bahasa 
Perantjis, Inggeris, Rusis dan 
Tionghoa. (Ant,) ae 

..   
  

ESKIPUN waktu jang  te- 
| lah ditetapkan sudah bera- 
Chir, namun pemerintah  Djerman 
masih belum djuga 
kan kepada negara2 Serikat,  apa- 
kah mereka dapat menjetudjut ren 

Krupp dipetjah, 
demikian djurubitjara Serikat hari 
tjana perusahaan 

  
memberi tahu- 

sempatan untuk bertransmigra 
| si, sedang mereka jg tidak ber 

| sedia, diberi pendidikan atau ' 
latihan kerdja d'daerahnja. 

|. Selandjutnja mereka jg ti- 
!   

  

ahui diperoleh kabar, bahwa dim 
erinish utk men'jari effecisacy 

rakat! setjara berangsur-angsur, 
g Gemi seorang, djadi tidak dgn 

| setelah mengadakan pembitja 
' raan2 dengan 

menerima tawaran Malaya, ka. 

ngan Malaya 

menuhi sjarat terdiri dari me, 

  

   

  

rangsur-angsur: Me- 
ngan Anggauta 
Tjari Efficiency Dlm. 
ng Negara. 

negara, fihak fentara menetap- 
lihara sebagai tentara ialah ha- ' 
ih mampu mendjalankan fagas 
rochani). Jang lainnja akan 

didesas-desuskan di luar. b) uu- 
ut kebulihan pegara dan ke- 

Karet Indo- 
.nesia 

Djepang Mau Membiii 
nja Djika Karet Malaja 

Kurang Baik 

i 3 YUJI TANIZAWA, ke- 

& tua Perhimpunan Pe- 
dagang Karet Djepang, jg kini 
mengundjungi Singapura, me- 
.nerangkan pada hari Minggu 
banwa Djepang akan mengada- 
kan pembelian di Indonesia dji 
ka kwalitet karet Malaya tidak 
diperbaiki. Ia mengatakan se- 
landjutnja bahwa Perhimpnan 
Karet Singapura telah meamin- 
ta supaja dari Djepang dikirim 
detail2 lengkap dari tjelaan2 
pedagang Djepang terhadap 
kwalitet karet Malaya. 

Tanizawa mengatakan bhw 

wakil2 perihim- 
punan Karet Sngapura ia ja- 
kin bahwa akan dambi:l tinda 
kan2 unluk memperbaiki kwa 
:itet karet Malaya. Ia mene- 
rangkan bahwa pedagang2 Dje. 
pang bersedia membajar har- 

ga, jg lebih: tinggi, untuk ka- 
ret, jg berkwalitet baik. 

Menurut Tanizawa maka dji 
Ka Indonesia dan Malaya me 
nawarkan karet, jg berkwali- 
tet sama dengan harga, jg sa- 
ma djuga maka ia akan tentu 

  

# Selasa 16 Sept. 1952 
Mnataraea 

  

  

Aubade Didepan 
Presiden 

Tg 

  

njanjian dari beratus-ratus mu 

tadi. Gambar: suatu pemandan 
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PAP MN NE & MEMANEN JAN POP 

ebangsaan 
Akan Dapat Ditetap- 

Ne aa kap 30 Sept. J ad Si 

Ko USTISI Nederland kin 
el sedang melakukan per 

lidikKan mengenai 
Westerling, 
permintaan Indonesia d 
diserahkan, Bila dapat dibukti: 

kan, bahwa Westerling warga 
negara Belanda, maka penjera- 

han itu tidak mungkin. Wester- 

  

kan dokun ft jg menunijuk- 

kan, bai nenok-mojangnja      

    

dan or 

ling bermaksud utk mengumpul . 

.Satu tudjuh delapan tahun empat lima....” demikian terdengar 

jang pada kundjungan Presiden baru2 ini ber-aubade ' dihadapan 
beliau. Dengan penuh minat Presiden mendengarkan lagu 

lut murid2 sekolah2 Rakjat di Pati, 

anak2 

gan pada aubade tsb. 
(Foto Ipphos special S.-Merdeka) 

  

Djika Toh Harga Beras 

D 81 Agustus '52 jg lala 
renilah telah dapat masuk 277. 
keluarkan kl. 225 djuta rupiah, 
diminta oleh pemereniah ialah 
1952 sampai Maret 1953. Oleh 

pkan pemasukan seba 

akan datang panen-gadu 

perhitungan dgn mudah akan 
antum jg didjandjikan kepada. 

Mula' . tanggal 10 buan ini 
telah dimulai penggilingan ps 
di tersebu: oleh paberik2 beras 
jg teah membuat coniraci dgn   rena perhubungan Djepang de 

iebin erat dari 
pada dengan Indonesia. Dari 
Singapura. Tan'rawa bermak- 
sud vergi ke Indonesia dan ke 
mudisn kembali ke Tokyo sebe 
lum tanggal 5 Oktober, pada 
waktu mana di Tokyo akan 
dibuka bursa karet. 

(Antara—Reuter). 

dak memenuhi sjarat itu dima 
sukkan dalam subsistensi me- 
nurut waktu jg ditentukan. Se 
lama sub-sistensi mereka diper 
kenankan terus pulang ke tem 

pat asalnja atau tempat tudju 
annja. Pada tahun pertama me 
reka mendapat gadjih penuh, 
tundjangan dan uang makan | 

nja sebagaimana haknja kala | 

is masih dalam kesatuan. Pa- '! 

da tahun ke 2 dan 3 hanja dij. 
kirim gadjih dan tundjangan2 
sadja. (Pia). 

PEMOGSOKAN DI BERLIN 
BARAT. 
600 Buah perusahaan pengangku- 

tan Berlin Barat jang mengangkut 
'barang2 keperluan kesektor Barat 
dari kota Berlin hari Minggu me- 
ngambil kaputusan' untuk melakukan 

pemogokan karena terlalu besarnja 

risiko jang barus dipikul mereka 

dalam melewati daerah2 jang didu- 

duki- oleh Rusia sepandjiang Ik. 

150 km. 
Dalam sebuah rapat pada hari 

Minggu pagi mereka bersepakat 

untuk menghentikan pekerdjaan hari 

Selasa mulai tengah malam. Kepu- 

tusan mereka itu disampaikan kepa- 

da walikota Berlin Barat Ernst 

Reuter dengan diserta tuntutan su- 

paja: 
1. bagi  pengahgkutan malalui 

daerah interzone tidak dipungut pa- 

djak, 2. supaja diadakan rundingan 

dengan “pihak serikat mengenai 

keamanan lalu lintas di Autobahn, 
3. kompensasi atas penjetopan di- 

tapal2 batas, 4. diadakan dana 

djaminan bagi kerugian2 besar jang 

mungkin diderita disepandjang dja- 
rak pengangkutan dan.5. supaja 
diberikan lagi subsidi2 baru untuk 
bahan bakar kendaraan2 bermotor. 
Segera setelah pengumuman dikelu- 
arkan mereka menolak menerima 
barang2 ja. hendak dikirimkan ke 
Berlin. 

KACHANI DARI MEKKAH 
Pemimpin politik dan agama Aya- 

tollah Kachani jang djuga mendjadi 
ketua parlemen Iran, menjatakan 
dua hari. Minggu dimuka. kepada 
orang jg menjambut. ia dilapangan 

“terbang Teheran ,.Moga2 “Tuhan 
“akan membebaskan banasa Iran dari 
kaum pendjadjah”. Kachani baru 
kembali dari perdjalanan naik ha- 

dii ke Mekah. Disepandjang dialan 
dari lapangan terbang kekota 'Tehe- 

(ran,,tibuan orang berderet-deret jg 

  

  
  

Minggu. 
kan bagian dari politik serikat 

man dan belum diumumkan, 
tetapi oleh para pembesar 

. Itjukup sering diberi tahukan, 
hal 

     rotes ar Preman. 
La 

Tn am SAga Kebudajaan indie 

#Kon. Batayiaaseh Coanoota 

yan KunstaneaW:
 $ 

mantnntklonakspib 

“an 

Rentjana tersebut merupa- 
utk kepala keluarga Krupp masih akan 

memetjah belah daja ekonomi Djer- 
akan 

sudah pat 
bin» menerima 360 djuta mark. atau 

itu akan menimbulkan banjak  djuta pound sterling bagi badja dan 

mefijambut Kachani dengan meriah. 

Sekitar Pemetjahan Perusahaan Krupp 
Meskipun djadi dipetjah, namun 

tetap sebagai salah seorang terkaja 
didunia. Bila rentjana tersebut da- 

dilaksanakan, maka ia akan 
30 

2 atuh bara jang mendjadi miliknja, 

Ken 

iin oleh beberapa uscha parti-, 

pemeren'ah untuk mengerdja- 
kan 'penggilngan Disamping 

Beras Tjukup 
-'Djawa-Timur Tak Usah Kewatir 

Akan Kekurangan Beras 

ARI PIHAK resmi didapat keterangan, bahwa sampai 

Naik Ada Sebab Lain.   
dlm pembelian padi oleh peme- ' 
151,546 tom. Untuk ini telah di- 
Penetapan pembelian padi jg 

460.000 ton utk bulan Maret 
pemerentah Djawa Timur di- 

njak 300.009 ton. Kini panen sanggu 
besar telah hampir habis dim bulan Oktober atau Nopember 

(pa nen jg kedua). 1 Maka menurut! 
dapat ditjapai pemasukan gu- 
pemereniah pusat, 

militer: 2 

namakannja operasi 

Hold Fast 
Latihan PerangZan Ter- 
besar Di Djerman Barat 

IRA2 500.000 orang pa- 
RK sukan2 Inggris, Canada, 

besanda dan Belgia pada hari 
Senen kemaren memulai lati- 
han perang-perangan jang ter- 
besar sesudah perang di Djer- 
man Barat. Manoeuvre2 jang 
diadakan didataran-dataran pa- 
sir Westphalia dan Sacksen Se- 
(latan itu imempunjai 2 maksud, 
jaitu: 1, untuk menindjau, sam 
pai dimana serdadu? dan pener 
bang2 dari 4 negara jang ber- 
bityara 3 bahasa itu dapat be- 
keraja bersama Galam operasi? 

v Zi 
2. untuk melatih pasukan2 ter- 

sebut dalam mempertahankan 

Gaerah mereka apabila tidak 

mempunjai kekuatan angkatan 

udara jang melebihi lawannja. 

Latihan perang2an ini dipimpin 

oleh djenderal Sir John Harding 
Gari Inggris, ” jang mulai musim 

rontok ini akan mendjadi kepala 
staf umum angkatan perang ke- 

radjaan Inggris. Latihan ini. di- 
Hold fast”. 

Pasukan2 tersebut adalah 'ter- 

masuk kesatuan2 pertahanan dae 

rah Eropa Utara.) (Antara-UP). 
  

Berilah Waktu Se- 

  

t 

. 
kelir-telah diimport djumlah 

bi 1 1 | : 2 

beras jg tjukup dari Prazilia, (Utk Laksanakan 
Burma dan Saigon, sedang ba. : 

Pero 

jah Tahun 
bahan2 Di Mesir: Per- 

ru2 ini teah datang djuga be 

1 telah 

ras dari Taiwan. Beras import, 
ini sekarang telah ada dikota | 

Surabaja. | 

Meliha: situasi “sb diatas ke 
mungkinan adania kekurangan 

beras di Djawa Timur sed kit 
'ak: pemrer2ntah 

kini telah dikerdjckan sekeras2 
nja agar pembagian beras im 
por: ini ketempat2 ig minus 
seperti Madura di! dapat ber- 

dialan dengan lantjar. 

sekai Maka. eh 

Djika harga naik, ta 
karena kurang beras. : 

Disamping itu untuk menekan 
naiknja harga beras baru2 ini 

Gikeluarkan . peraturan, 
bahwa Sarekat2 Sekerdja, S. 
B.2, koperasi pegawai. pega. 
wai2 dari kantor2, perusahaan 
pemeriatah dan partikelir mu- 

lai bulan September 1952 dapat 
beli beras langsung dari Jaja- 
san Urusan Bahan Makanan di 
Surabaja sebanjak jang dibutuh 
kan ddsgan harga sbb.: Beras 

Brazilia Rp 240,-- p. kwintal Be 
ras Birma Rp 220,— per kwin 
tal Beras 

per kwintal 

Harga2 tersebut berlaku un- 

tuk kota Surabaja. ibu kolta2 

keresidenan seperti Bodjonegoro 

Madiun, Kediri, Malang, Bon- 

dowoso dan Pamekasan. Untuk 

penjimpanan lebih dari 1 ton 

untuk badan tsb dapat dim'nta 

surat idjin penjimpanan Carl 

Jajasam Bahan Makaran Suraba 

ja. Atas pertanjaan diterang- 

kan oleh pihak resmi ini bah 

wa diika kini disana sini ada 

Saigan Rp. 180— 

mintaan Nadjib Didepan Rapat Umum 

ERDANA menteri djenderal Nadjib dim suatu rapat 

umum hari Senen meminta supaja diberikan kesempatan 

kepadanja setengah tahun utk melaksanakan rentjana2 pero- 
bahan di Mesir. Nadjib berkata: »Apa jg telah kita kerdjakan 
sampai sekarang hanja bara Merupakan Ungkat pertama da- 
ri gerakan kita”. Utk langkah? lebih landjut saja memerlukan 
bantuan dari tuan2 dan saja Minta supaja tuan2 bersabar”. 
Berilah, kami kesempatan utkbekerdja selama enam bulan . 
ini”, demikian Nadjih, Perdana menteri Nadjib selandjutnja 
mengumiimkan bahwa dim bulan Pebruari ini akan dilangsung 
kan pemilihan umum. Diduga bahwa Nadjib dlm minggu ini 
djuga akan mengemukakan dasar2 politik Mesir terhadap Ing 

gris. gi 
: Sementara itu menurut sumber jg: 

lajak dipertjaja dan rapat hubungan 
nja dengan kementerian luar-negeri 
Mesir, kabarnja perdana menteri 
djenderal Nadjib bertalian dengan 

masalah hubungan Mesir dengan 
Inggris mengambil sikap realistis”. 

| Pada pembitjaraan jg akan diada 
kan oleh perdana-menteri Mesir tadi 
dengan anggauta2 kabinetnja, mung 

ikin ia akan berusaha untuk mendje 

— ae 

Mossadegh 
.- Sibuk 

Persiapkan Konsesi Lua. 
Utk. achiri, Sengketa 

-M jak ilaskan segala sesuatu jang mungkin 
R.. inja dapat diterima dan apa jang” tidak 

F ENURUT dugaan kala-' dapat diterima. 
k ngan? jang mengetahui | 

“di Teheran pada hari Senin, per| Kalangan tadi selandjutnja menga 
dana menteri Mohammad Mos- | takan, bahwa pemerintah Mesir baru 
sadeg kini sedang mempersiap | dalam waktu singkat akan memulai 
ikan konsesi2 jang luas untuk | lagi perundingan dengan pemimpin? 
mengachiri persengketannja le' Sudan mengenai pemetjahan masa 
ngan Inggeris mengenai minjak | lah2 jang bertalian dengan hari . ke 
klan jang telah lama berdjalan. | mudian Sudan. 
Diharapkan, jika Messadeg 
sungguh? menawarkan konsesi2 
sematjam itu dan ada usaha 
untuk mendekati dari fihak 
Inggeris, maka akan mungkin 
untuk menjelesaikan persing 
ketaan itu dengan segera setja 
1 djedjur. 

Berita2 tersebut tersiar, seto- 

lah kuasa usaha Inggris George 

Middleton dan. perdana menteri 

Mossadegh mengadakan perte- 
muan selama 20 menit. Kabar- 

nja selama pertemuan itu Mos- 

sadegh menegaskan, bahwa par- 

lemen akan mengadakan sidang- 

nja pada hari Selasa ini, untuk 

membitjarakan keadaan. Kabar 

lebih landjut menjatakan, bahwa 

duta besar Amerika Serekat di 

Teheran. pada hari Senen telah 

kabar2, bahwa beras tidak aGa 

dan oleh karenanja hargan's 

mahal. ini nistjiaia tidak dise- 

babken karena tidak adania be 

ras. (Antara): 

  

! 10.620 TON GANDUM, 1.609 TON 

BEBAS DLL. DARI SOVJET 

UNI UNTUK INDIA. 
   

           

  

Kantor berita mengadakan pembitjaraan  sela- 

ketika malam £ ma setengah djam dengan men- 

kan, bahwa k teri luar negeri Iran. : 

jet i sedang dalam pelajaran Djenderal major Djalali dari 
ju ke India, dengan mua- angkatan darat Iran pada hari 

Senen telah tiba kembali di it 

kota, setelah mengadakan ps 

Ianan diberbatasan Irak 1 

Khurdisten untuk mendapatkan 

Keterangan tentang. besarnja pa- 

Sukan-pasukan Inggris di daerah 

Irak. Untuk keperluan itu ia te- 

lah dikirim oleh perdana menteri 
Mossadesgh sendiri. Tidak diketa- 

tan 10.000 ton gandum, 17.000 ton 

beras dan 500.000 kaleng susu ig 

1 Serekat 

  

   

  

ar 

Hal & pendu- 

    

jang kekura- India selatan 

ngan makanan. 

dek 

hui hatsil dari laporannja. (An- 
tara-UP). 

Philip W, Bonsal, ' direktur 
jakni “untuk sebagian ig akan pin 
dah dari tangannja. Selain dari itu 
ia masih mempunjai kekajaan2 lain 
jang oleh Amerika Serikat" ditaksir 
seharga 300 djuta mark-25  djuta : 
pound sterling. Daerah Krupp wu Shington dalam  perdjalanan- 
mau dibagi dalam empat bagian. | nja dntuk mengenal negara2 

(Pia-Rtr.) ! Asia Tenggara, 

baru urusan Pilipin, dan Asia 
Tenggara dari kementerian LN 
Amerika, pada malam Senen 
telah tiba di Manila dari Wa- 

   

  

| 
Rundingan akan di: 

mulai lagi? 

Selain itu dua buah harian 
Mesir hari Senen memuat kara 
ngan, dlm mana diramalkan 

bahwa dl. waktu singkat akan 
dimulai lagi perundingan anta- 
ra Inggris dan Mesir. 

Harian ,,Al Ahram” dalam 

hal ini menulis bahwa, kalangan 
luar negeri jg tertentu kini si- 
buk menganjurkan Inggris su- 
paja dim waktu singkat meng- 

usahakan penjelesaian jg ime- 
muaskan dgn Mesir guna kepen 

,tingan pertahanan di Timur te 
ngah dan utk mempertahankan 

perdamaian. Dafam karangan 
itu selandjutnja dikatakan, bah- 
wa ada kemungkinan tuntutan2 
Mesir akan diseudjui oleh par- 
lemen baru jg akan bersidang 

  
| “dlm permulaan tahun 1953. 

Harian ,,Al Akbar” menulis 
mengenai masalah pertikaian. 

| Inggris—Mesir dgn mengatas 
' kan, bahwa Inggris dan Ameri- 
Ika Isungkin telah jakin akan 
| kenjataan bahwa pemerentah 
Ibaru di Mesir akan sanggup 
meletakkan - stabilitet ekonomi 
dan politik di Mesir. Dikatakan 
lebih landjut: ,,Berhasilnja pes 
Mmerentah Mesir baru utk :nem- 
pertahankan keamanan dan kes 

tenteraman didalam negeri se- 
landjutnia akan membawa kita 
kearah tertjapainja tjita2 nasi 
nadi Mesir, 

(P.I.-Reuter). 
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2 Nasib Pers Nasional 
     

     

   
   
  

“sidi itu, tidak 
ma LA — —. 

Tea disetudjui. 

  

pendidikan. 

  

benar. ag Handiak 

bantuan. 

353 

ea “An ama Ta 

Tg. 
an djuga, 
bah keuntungan semata-mata. 

0 ma megan Pendapat kita, 

seperti pendapat ras ea 
kepada pers nasional tidak 

bersifat subsidi, 
petjara zakelijk dan opvcedend. 

. jang mengandung sumbangan 
| jaan pada diri sendiri. Misalnja 

| perseorangan, biarpun 

  

djuga koran2 tg 

2st pihak. Polisi Kar Smg di 

Tn keterangan, bahwa . kea- 

nan. dalam Kar. .Smg dalam: 

bln ag ib. ini dapat. dikata- 

Kan baik, karena pembersihan2 

didserah-daerah dalam Kar. ini 
| Iebih intensiver lagi dilakukan 

oleh apparaat Negara kita. Me- 

nurut lapuran dalam bin Ag. ini 
'tertjatat  djumblah  kedjahatan 
dan pelanggaran ada 1453 dan 
ig telah dapat Giselesaikan ada 
997. Dari djumblah angka  tsbj 
diatas, terdapat 101 perampo- 

  

    

nasional itu, S.P.S., sudah menjatakan pendiriannja, 

pengakuan pers nasional tidak boleh dan tidak usah berarti 

pemberian bantuan. Dengan perkataan lain. tak usah sesuatu 

“suratkabar jang dapat pengakuan 

asional diteliti keadaannja, 

Ba ag kepada pendidikan dan kepertja- 

nasional 10075”. 

| dari daftar koran2 jang wadiib diberi daftar k aa bonafide pun harus pa Met 

   

  

    
   

      

   
   
    

SL — LA — Telah Juar pula aturan baru bagi par - 
amal. Aturan baru bana sekali tidak Ma onb Ia 

5. ipers nasional. Memang keadaan pers nasional ' tidak akan 
berobah, selama azas melindungi pers kita itu belum 
betul2. sehingga saga melindungi itu tidak mempunjai 
patokan2 jang selaras dengan- kehendak 

serta kesanggupan pers nasional sendiri aah 
kan diri dan menempuh djalan perkew 

Organisasi pers nasional: Serikat Perusahaan 
Suratkabar, S.P.S., sudah menegaskan sikap.dan pendiriannja. 
S.P.S. tidak menjetudjui bentuk, sifat dan ijara perlindu- 

La ngan Pemerintah kepada pers kita selama 1ni: Dengan meng-: 
- hormati dan mengakui keichlasan «dan kesediaan P 
jang sungguh2 hendak melindungi pers bangsa sendiri, S.P.S: 
telah mengemukakan, bahwa perlindungan Pemerintah" kepada 
pers kita Tg berbentuk bantuan uang dan jang hersifat sab- 

keadaan 

tegas 

Jan keinampuan 
Karna 

  

ah, 

didalam prakteknja, bantuan: Psine- 
rintah tadi an mengikat, tidak memakai sjarat? jg. dapat 
mengapa kehehagan pers dalam menjatakan pikirannja dan 

namun, untuk mernjehatkan 

1 pers guna usaha2 perkembangannja, han 
- Peperti aon ini, harus dirobah, dan diganti dengan 

.. fjera lain, jang sifatnja memberi kesempatan dan kelonggaran: 

— elnga mungkin kepada per & paslon, aku 

—- Na misa Usaha menjehatkan kendaa 

Jan kemadjuan setjara sewadjar itu: haris Dam Da dengan 
eno, kesanggupan, keberanian dan keuletan pers nasi- 

onaf sendiri, lepas dari bantuan pemerintah seperti sekarang 
tni. Perlindungan Pemerintah djangan lagi berupa bantuan 

|. serupa ,Subsidi” seperti sekarang. tetapi harus hanja berben- 

: tuk kesempatan dan “kelonggaran, berupa faciliteiten, jang 

| Sifatnja tidak semata-mata mendjadikan pers nasional tergan- 

itung kepada Pemerentah, tetapi bersifat pendorong, bersifat. 

enjehatkan 
2 sewadjar. . 

entjari dja- 

    

    

—— — — —-0leh S.P.S. pun adah dikemukakan, bahwa 

lindungan jang berupa bantuan itu, selama ini, tidak 

akan diadakannja aturan membantu pers 
bahwa 

nasional”, mesti diberi 
,hasiona. 

1 

AA — Pendirian itu sehat dan sesuai dengan pelak- 

ganaan aturan itu sendiri. bahwa koran2 nasional ig. terbit- 

nja sesudah tg. 1 Djuli 1951 (mulai diadakannja aturan mem- 

bantu pers nasional) tidak berhak mendapat bantuan. Artinja 

tidak semua koran nasional dapat bantuan. Tapi, Pemerintah 

(dalam, hal ini Kementerian Penerangan), belum djuga sadar 

“gan mau mengover' pendirian S.P.S., jang sehat dan tepat itu. 

e Apa akibatnja? 

: “ 'hangas Indonesia dan kemudian karena 
harus diakui djadi pers nasional”, 

kuat, terutama jang telah dapat 
zaman pendjadjahan dan zaman-Van Mook, pun diberi bantu- 

sehingga koran2 jang Gemikian itu mendapat tam- 

'Koran2 bukan kepunjaan 
aturan kewargaanne- 
jang keadaannja gu- 
.yoorsprong” pada 

Sebagai anggota S.P.S. tetap 

jakni. perlindungan Pemerintah 

seharusnja. berupa bantuan jang 

ya harus dirupakan faciliteitsn, bantuan 

dan  hanja diberikan kepada 
dengan sjarat2 

suratkahar jang njata2 milik 

“ harus disingkirkan 
perlindungan, begitu 

USAH A peri. 

'pat memberi pekerdjaan pada 

tuk keperluan ini telah diminta 
kan bantuan keuangan pada 
instarsi pemerintah jang ber- | 
sangkutan, tapi gagal karena ' 
dinjatakan belum adanja salu- 
ran jang memungkinkan mem- 
beri bantuan itu. 

Dalam pembitjaraan dengan | 
'Menteri Perburuhan “pada tg,      

  

    

  

    

  

   

  

   

  

   
   

  

kan, 4 pembakaran, 40. pengge- 

lapan dan 27 penipuan. Didae- 
'rah sekitar Salatiga, dimana ki- 

ni masih ada gangguan keama- 

5 , tertjatat dim bin Djuli 109 
ampokan sedangkan dim bin: 

Ag. ada 63. Adapun gangguan 
keamanan jg terdapat didaerah 

tr, “Smg ini, sebagian besar 
alah dilakukan oleh  gerom- 
n2 jg tidak teratur. Selansj 

djutnja Gikabarkan, bahwa dasi 

9 il diniatakan, bahwa telah | 
direntjanakan mengadakan 
suatu anggaran jang dimak- 
sudkan oleh PPPI dan akan di- 
mintakan - persetudjuannja pe- | 

11953 rentjana itu dapat disetu, 
ajui. 

Sementara itu dikabarkan, 
bahwa untuk memperkuat or- 
ganisasai PPPI kedalam, pada |   lam pembersihan2 jg. dilakukan 

ki , banjak pula sendjata api 

dan harang2 lainnja dibeslah, 

   
   | 

tg 14 il, ketua umum pusat, 
KS Natamihardja telah menga- 
dakan perdjalaman. keliling 8e- nitya, ts 

“duduk Su'awesi Utara. 

| dilakukan di 
Ipenjaringan ci Manabungi, kis 

Sesuai dengan .programnja, | 
usana pertama dari pusat Per- 
himpunan Pemberantasan Pe- 

Jngangguran Indonesia, antara-. 
nja ia-ah mendirikan rumah2 
rakjat iang direntjanakan da- | BOLA 

Ik: 450 orang penganggur. Un: 

merintah supaja untuk" tahun. 

  
j Ae eng Nana mba. 

ngan 'asphaj ini bekerdja 180 
“dibagi jaringan 

  

Didekat desa Wates didaerah | 
orang "memulai membuka sebu & 
Pertambangan tsb. dipimpin 0 
peroleh konsessie tambang da | 
Gambar: Tuan Prajitno, dirck |      

     

   
    
     

   
memeriksa tanah jg mengandu ng 

iri sedjak beberapa bulan 
ertambangan emas dan . perak, 

an Prajitno. jang telah mem 
Pertambangan. 

ambangan ig baru itu sedang 
dan: perak. 5   

    

  

| yit 

s 180 orang @bagian lain "” 
nja, termasuk bagian pengga- 
lan, Terdapat kesan, bahwa 

perawatan dan djaminan bu- 
Pruh djauh “dari memuaskan, 

i | walaupun menurut Pihak ma- 
“djkan, di Kabungka — jg ti- 
| dak ditindjau sendiri oleh war 
| tawan ,,Antara” — terdapat 
perumahan pegawai, rumah 
sakit dan diberikan pengobatan 
jang bau Jang tampak, 

uruh ekendja dengan 
Ta teandjang ditengah2 
penggilingan aspal jang me- 
muntahkan abu jang berbaha- 

kekuning - kuningan. Diduga 
abu inipun berbahaja bagi pa- 
ru2, dan tidak tampak mereka 

Tiatjer dipulan2 tukang 
besi”. 

Benua itu menurut. beri- ' 
t3 -terlambat dari“ Siyawesi 
Tenggara.  diprlay2 Tukang 
Besi, ditenggara Buton, men- 
djalar penjakit tjatjar, tiap: 
harj 1k. 15 orang jang dilapor | 
kan terdiangki: oleh  penjakit ' 
itu, Pertimbangan9g jang su- : 
dah terang ada didaerah Sula- 
wesi ialah emas di Kotamoba- 
gu, Sumalata, Buol, Tarisa 

(Sulawesi Utara), ika Ii 
Banggai, nikkel di Pamolaa 
(Kendari) dan aspal di Mana- 
'bungi-Kabungk, (Buton) ini. 
Sumber? tersebut umumnja su 
dah pernah dikerdjakan, “baik: 
dimasa Hindi, Belanda mau- 
pun ddjaman Djepsng. Tetapi 
satu2nja jang sekarang masih 
.GiterUuskan ialah tambang aspal 
di Buton Penggalian emas ha- 
nja Gikerdjakan setjara bersa- 
hadja dan berd'kit2 oleh pen- 

Disamping semua itu .terda- 
Pat keterangan, bahwa pulau. 
Kabaena (Sulawesi Tenggara) 
mengandung sumber2 minjak 
tanah, dan isut2? sekitar pulau? 
Bangga: dan Buton banjak Mu 

tiara. Kemungkinan menerus- 
kan kembali pengolahan2 tam- 
bang nikkel, mika emas itu 
baru berupa ,,berita2” xsadja 
mengena: adanja rentjana2 pe- | 
.merintah pusat. 

Maskapai Buton. 
. Mengenai maskapai Buton 
dapat diterangkan sbb: Maska 

“pai ini bekerdja sediak. tahun 
1928 dengan ikatan kontrak un 
tuk 30 tahun djadi ,kan ber- 
achir 6 tahun lagi. Penggalian 

Kabungka, dan 

ra2.50 km sebelah timur Bau- 
bau. Penghasilan tiap hari ' 
rata2 60 ion, penjaringan 30 4 
40 ton atau kira2 1000 ton se- 
bulan,. Harga 'per-.ton (teri- 
ima sendiri di. Manabungi) 

Rp, 280.-—, sehingga penghasi 
lan kotor sebulan kira-kira 

ja bagi kesehatan mata. Ter- . 
njatx mata mereka umumnja : 

ini bekerdja dengan mengguna- 
kan alat penolak bahajx itu. i 

| Dengan tjita2i ini diharap ba” 

Pekan Ekonomi 

apa hasilnja dan siapa pengha 

| meran ini diambil seijara “bt 

“Sa terdapa: misalnja pada 

kan Ekonomi diadakan tiap! 

  

Bertadjuan: Spj Du 
Dikenal Ol 

Pekan Sematjam Itu Jg. 

ERTEMPAT disalah   
       

   

  

    
    

   

  

   
    

  

   

   
   

  

    
    

gan san “iapang gan Pekan 
arnja meler  perse 

, Minggu malam Pena 
tia Pelaksana jang di 
dari Gapindo dengan 

m Yjita2 para pengusaha 
1 & Trade Fair) jang utk. 

ini, diterangkan antara lain 
Gi-ichtiarkan sesuatu Yjara 

an mempunjai 

  

   
     

wa dengan tjar, mengadakan : 
V ini dapat-di, 

Lgambarkan penghidupan cko 

aspeknja, mulai dari bagaima' 
Rs tjonak dan. pelaksanaannja, IV 

sinja itu. Tjorak rentjana p 

 Sinessiike” dan mendjauhk 
| segala sifat keramaian jg bia 

sar-malam. Dan mendjad: tji- 
ta2 para pengusaha agar € 

tahun hingga dengan demik'a1 
terdapat neratja periodiek teh 
tang madju-mundurnja pengil) 
dupan ekonomi di Indonesia 
ini. 

Beaja lebih 4g 
Rp. 40.000.—. 

Pelaksanaan ijita2 ini dimak. 
sudkan semata2 sebagai usaha 
pihak partikelir dengan tidak 
turut-tjampurnja ata, bantu- 
an pemerentah. Dengan tjora 
"husinesslike” ini maka dha- 
rapkan hasil2 jg njata darj Pe 
kan Ekcnomi itu, jaitu selain 

  

sing? Rp, 4,— dan Rp, Ta se- 
hari, sedangkan dibagian lain- 
nja Menanesa Rp. 3—! 
hingga paling tinggi Rp. 5,—. 
Mandur-mandur Gigadji. anta- 
raga Rp. 100— dan Rp, 200— 
sebulan. Djumlah buruh beker 
dja pada penjaringan 80 orang 

dan dibagian jainnja (pengga- 
lan @sbnja) 182 orang. Kalau 

rata9 gadji mereka Rp. 4”— se 
hari mak, setiap bulan oleh 
madjikan dikeluarkan Rp. 2 
248,—— sehingga keuntungan- 
nja belim dipotong ongkos ek 
sploitasi Ik. Rp. 200.000.—, Be 
rapa besar ongkos eksploitasi 

pihak pimpinan tambang . sen- 
diri idak sedia menerangkan 
pada kami, Tetapi terang tidak 
besar, Karena mesin2 jang di- 
gunakan. adalah mesin? tua se- 

djak dulu. 
Keadaan .perburihan jang 

diterangkan diatas membikin 
keinginan pemerintah daerah 
semakin kuat meminta agar   Rp. 280.000. 

Gadji buruh jang 'bekerdja 

(luruh Djawa, jang MB 
selain udtuk mempererat per- 

la untuk memudahkan segala. 
instruksi pusat PPPI bila Gi, 
perlukan sewaktu2 

KEMASUKAN GEROM- 
N. : 

Oleh pihak jg berwadjib dibe- 
ri keterangan, bahwa baru2 ini 
desa Delik (Tuntang) telah di- 
masuki gerombolan pendjahat, , 
terdiri dari Lk. 50 orang, berpa-j 

'kaian seragam kuning, hidjau, 
topi badja, memakai suatu 
symbool dan. bersendjatakan 
lengkap. Gerombolan tsb telah 

| mendatangi 3 rumah penduduk 
.desa tsb dan merampas pula se- 
djumblah barang, ' ig kerugian- 
hja belum dapat diketahui. 

WUCHANG DAY DI SMG. 
Dikota ini telah dibentuk pa 

nitya untuk merajakan ulang 
tahun ke 41 darj Wuchangday, 
jg pengurusnja terdiri sbb: ke 

Ta (Koumintang, penulis Kok 
KN an dan Hong Boen Hwee' 

endahari Tong Poo, lebih 
aa ada beberapa wakil per 
kumpu'an ig duduk sebagai | 

pada penggalian na naa ma sasi, ear 

hubungan dengan daerah2 pu- 

pertambangan itu dingsionali- 

SEKITAR PABRIK GULA Di 
DJAWA TENGAH. 

Oleh “insiansi2 jang 

“dal Perusahaan tsb adalah mi- 

rusak sebagai -akihat perang du 
nia jl sesudah pengakuan ke 
daulaan RI, pihak pengusaha te 
lah mulai merabangun, kembali 
tapi karena kekurangan modal 
telah diminta bantuan dari pe- 
merintah untuk dikerdjakan se 
tjara “perusahaan tjampuran, | 
Bagaimana hasilnja belum ding | 
roleh keterangan pasti. 

   
    

   
   

  

    
    
   
   
     

    

   
   

bersang- i 
kutan kabarnja kini sedang # MeRUru 
pertimbangkan “untuk  mempa |" 

| ngu», kembali. perusahaan gula 
di Tiepiring. sebelah barat Ken |, 

pemandangan 
Tapi ekonomi di In- 

  

     

                  

    

              

   

            

   

                        

   
   

            

   

  

   

  

   

  

   

  

   

        

   

  

   

    

para pengusah, saling-memper 
kenalkaa2  barangnjx masing2 
saty sama lain, djuga oleh me 
reka diambil kesempatan utk 

nomj Indonesia dalam sega'a sai lang rsengadaxan transaks2 
| perdaganga in satu antara Jain.. 

Indonesia I 
pertama ini, jg mula2 akan di 

laksanakan oleh para pengusa 

“Pekan . Ekoromi 

ha madjalah “Duni, Ekonomi” 
gan mengambil tempat di 
dung Pertemuan Umum, ka- 

i beberapa hal kemud'an 
dah “kelapangan Tjideng 
it dan diselenggarakan 

reklamestudio “Reka” de- 
an memakan beaja sebesar 

j .400.000.— ieb'h. 

47 Perusahaan 
TN mengikuti. 

Pendapatan diperoleh dari 

hasil penjewaan jang ditetap- 
'kan Rp: 200.— setiep m2 se 
hari. Disamping itu pula - ada 
pendapatan - dari pendjualan 
kartjis masuk. Sampai seka- 
reng 4f perusahaan telah d'tja 
tat ikut serta Semua pengikut 
serta adalah anggauta dari pel 
bagaj perkumpulan -“perdaga- 
ngan Indonesia maupun asing 
jang masing2 mempunjai Wa- 
kil di Panitia Pelaksana. Ke- 
ijuali beberapa pengusaha ke- 
radjinan tangan diluar Djakar- 

' ta, seperti Tas'kmalaja, Plered 
dll, belum ada pengikutserta 

jang datang dari luar pulau 
Djawa. 

Sewaktu perdjalanan - keli- 
ing rombongan “pers antara 

lain melihat stand Tentara: di- 

situ dipamerkan barang keper- 

hingga peti mati jang pembua- 

pa: dilaksanakan oleh industri 

ngon nanti diharap menanja- 
km segal, sesuatu keterangan 

certe sesuaty matiam barang 

jang sekiranja mau dipesan 
cleh pihak tentara. Lain9 stand 
adalah jang diusahakan 'anta- 

ta Jain oleh Djawatan Pertani- 

an Rakjot, Djawatan Perin- 

dusirian irma? Van Dorp & 
Co., Ditmar, Singer, 

ta ash. Kemana”, 

liknja Kendalse Cultuur My. dan “Dera @ | dan j   tara itu didapat kabar bahwa | 
untuk membangun kembali per. 
kebunan tsb, direntjanakan bea 
ja sebesar Rp. 30:000 000 dian 
taranja untuk tanam bibit dlm 
tahun permulaan ini seluas 80 

800 ha. 

Cigiling tahun 1955. 

bahwa 12 pabrik gula di Djawa | 
Tengah jang | tahun ini, mulai | 
“giling dalam bulan Mei jl. pada, 
minggu ke 2 bulan. ini telah ber |   pemimpin bagian2. Beaja pera- 

jaan dipikul oleh beberapa per. 
Kang jg duduk dalan pa | 

  achir menggiling. Menurut tjata | 
tan jang diperoleh dari Djawa- 
zr Perkebunan Djawa Tengah.   dari djumlah pabrik tsb, jang 

untuk digiling tahun telah dapat ditangkap 
1954 dan seluas itu pwa untuk | pendjahat, jang, menurut ketera, 

Man tni 

ha, kemudian tanam tebu seluas, kuh Pete ( Sukoredjo— Salatiga) 
seorang 

ngan, telah lama ditjari oleh pt 

Lebih diauh diperoleh kabar | hak jang berwadjib. “Pendjahat 
tsb oleh penduduk dukuh ini, te 
lah dikerojoki demikian rupa, 

hingga mengakibatkan matinja 
pula. Menurut keterangan pihak 
pamong-prodjo, korban ini, ada 

lah bernama Soemadi, berasal da 
ri desa Kauman Kidul (Salati, 

ga). 

     

  

:. Ui 
    

iuan tentara mulai dari sepatu 

tannjs teah atau sekiranja da| 

dalam negeri. Jang berkepenti- 

mengenai tjara dan besar of-. 

stedt, Javastaal Gestetner, Ba. | 

   

   

    

   

      

  

      

     

    
ai gg Panama dikota itu, pada ta 16 

8T5 April 1952. Perobahan status 
/ beritahukan pula ssetjara resmi kepa- 

K talu banjak uang, Na 

Ha penduduk du 

jar 

“mz R. KURDI Sumintapura sari Diwotan Tata Hukum 
Kementertan Pertahanan tgl 12-9 tiba di Djakarta ber 

samar Kwee Djie Hoo, Konsol Da Indonesia Gi Hong. 
| kong,” Mr: Kurdi baru ini pergi ke Hongkc bug 

  

Ie Chu anna 
onal sadja jang beri. 

Inggeris hal ini telah di- 
Lidia. & Neng. 

Mm. 5 Coy mengadakan aksi dgn 
2 tidak- mendekati pemerintah Indone: 

Isia terlebih dahulu 
Selandjutnja oleh Mr.Kurdi sites 

rangkan, bahwa alasan2 jg diperga- 
“5 Inakan oleh Yuan Ismail & Coy ag 

tuntutan - mereka ialah, bahwa 1. 

Surat kuasa jg felah diberikannya 
“kepada -F.C. Starr  katanja tidak 
siah, dan 2. mereka tidak menerima 

“barang sepeserpun “dari harga ka- 

"pal tsb. Didielaskan oleh. Mr.Kur- 
i.| di. bahwa surat kuasa diberikan ker 

pada'. F.C.Starr dalam. bulan Sep- 
tember 1950: oleh M. K. Hemmedy 
sendiri, jaitu presiden dari pada 
Yuan Ismail & Coy. dihadapan se- 
orang notaris jg hingga hari ini 

   Frank Cc. Starr. jang mempu- 
njai hubungan dengan bebera- 
pa pendjabat2 tinggi Indone- 

masih diakui sebagai notaris oleh 

2 na Tapa uduk Bg pemerintah Philipina, Selain dari 

irit suratskuasa ini “telah ditetap- 

kan lebih djauh.dengan surat oleh 

almarhum M:K... Hemmedy. 
Semetdjak bulan September 19501 

  

dai tetapi-pada' waktar itu 

pemberontakan di Sulawesi Se- sampai. diadakannja aksi oleh ' 

latan (Andi Aziz) sedang ber-: Yuan Ismail & Coy tidak pernah 

djalan gan pemberontakan di 'diberitahukan kepada pemerintah 

Indonesia setjara resmi. bahwa su- 

rat kuasa. jang diberikan kepada 

F.C. Starr tidak sjah atau ditarik 

kembali, Jang mengenai punt ke-2. 

Ambon 'mulai..Dalam hal ini, 
terutama dalam menghadapi 

Mom yanto nana. pig apa 
ag ai telah didjelaskan tadi, selu- 

menterian.. Pertahanan - meng- TA tah dilakukan me- 
hadapi kesulitan? besar, kare- . lalui saluran2 resmi dan segala 
na pada waktu KPM segan me yukti2 jg resmi ada ditangan Kon- 

njewakan kapal2nja untuk tw- sol Djenderat RI. di Hongkong. 
djuan perang pun pula meng Demikian mr. Kurdi. 
ambil kapal2 .keperluan sipil 
untuk keperluan militer berar 
ti mempersulit hubungan eko- 

nomi antara kepulauan Indo- 
'nesia, 

Di-charter, kemudian 
dibeli. 

Maka dari itu diputuskan untuk 
menjewa (charter) kapal tsb. j/Frank 
CG. Starr mendapat surat kuasa pe- 
muh (full power of'attorney)-' dari 

presiden-direktur dan general mana- 
gen", Yuan Ismail .& Coy, ain. 
M.K. Hemmedy, untuk: berunding 
dengan pemerintah Indonesia. ,men- | 
charter kapal, mendiualnia dan me- 
nerima uangnja.  Surat-kuasa. ru 
dibuat didepan dan ditanda-tangani 
cleh notaris di Manila. Berdasar. 
kan surat-kuasa itu. maka dengan” 
Frank C. Starr (bertindak atas na- 

Lima Yuan Ismail & Coy” semen- 
diak tahun 1950) . dibuat empat 
Charter contract, jakni: 

IL mulai 1/1 1951 

  
“Paus Pius XII hari Minggu 

ini mengatakan. bahwa Geredja 

Katholik dengan segala kekua- 

tan. akan memperdjoangkan 
hak? perseorangan dan mela 

wan "adjaran Marx tentang 

perdjaongan kelas. Diterangken 

nja bahwa Geredja Katholik 
tjenderung kepala pengatasein 

perdysangan kelas dengan dia- 

lan koordinasi organik antara 

meat das buruh. (Ant- DE) 

  

  
“Ding kamar b 
NE... 

  

Mi oktiran imp. aanara 
Agaknja boleh dipastikan, bah- 

wa import gandum beberapa 

wakti: lagi akan berobah. Sam-   
freelist, 

sampai 

UH. mulai 1/4 
1551, dan karga US $ 105:000.— ut pendirian satu pihak, maka 

UL mulai 1/7 1951: sampai 1/1 import. gandum itu akan: diletak- 

1952. dga “harga US S$ 210.000.— 'ke-dalam tangan | 
IV. mela? 1/1 1952. sampai 

1952, dan harga US $ 210.000.— “menurut pendirian pihak lainnja, 

Telah: dibajar via sa- pemasukan barang tsb. akan di- 
I serahkan seluruhnja pada gole- 

uran resmi. ngan Banteng. Sesuatu keputu- 
Perlu ditjatat disini, bahwa mulai san belum diambil. Meskipun 

dari charter party ketiga dalam tiap mikian, sebagai telah dikatakan, 
tiap charter party dimuat  clausule: perobahan dalam hal ini agaknja 

nontion to purchase”, artinja. peme (sudah boleh annisa anne: 
rintah Indonesia berhak membeli ka 

. Resmi Oleh Indonesia : Mengapa 1 
isita Oleh Supreme Court Di Hongkong: 

Keterongar Mr, Kurdi Sue mine am 

  

pai kini gandum adalah barang Man 

djadi boleh di-import dan DPD semeniam, maka be- 

1/4 oleh ae importeur. Kabar2 landjanja akon tiga kali lipat, 
1951, dengan harga US $ 90:000.— mengenai perobahan jang akan sedangkan 

1951 sampai 1/7 datang.itu ada 2 matjam. Menu- | (sudah dekat. 

: 
1/7 Urusan Bahan 'Makanan, " sedang | ta 

| 
de- Lelapat 

s 

an 

    

Kes. Persiaja. (Di 
Bebtu dan Ming 

Bandu.? 33 kesudal 

menang dan 1 kali kalah, 

melawan. kes. Sunda 

Tapi melawan Persil 5 

Pertandingan2 tsb. 

tandingan persahabatan. 

  

    

    

     

    

    
Kedjuaraan ' pingpong. 

“1 Pada tg, 20 dan 21 j.a.d. di Su- 

rabaj ja akan diadakan pertandi- 

ngan pingpong untuk merebut 

kedjuaraan Indonesia. 1952. Jang 

Isudah mendaftarkan .nama ada- 

Jah Djakarta, Bandung, Sema- 
yang dan Malang, Bertepatan de- 
ngan adanja pertandingan2 tsb. 
akam- dilangsungkan « konperensi 
PPSL dimana antara lain akan 

| dbikinrakan. AD: dan ART. 
pn ormmna 

Tolak Een- 
hoofdig Bestuur 
Sikap Hampir Semua 
Partai Di Sulawesi 

3 EMUA partaj di Sulawe 
si Selatan ketjuali Masju 

mi. menjatakan, tidak setudju 
pemerintahan sekarang jang 
didjalankan setjara cenhoofdig. 
Sementara menunggu 
han umum jang akan demi 
mgreka berpenfapat, sebaiknja 
dibentuk suatu badan kolegial 
jang mempunjai hak legislatif 
dan exekutif Hal ini dinjata- 
kan. sesudah Gubernur Sulawe 
si dua hari berturui2 mengada 
kan hearing dengan partai? me- 
ngenai pelaksanaan peraturan 
pemerintah fenfang pembaharu 
an daerah Sulawesi Selatan dan 
pembentukan otonomi setingkat 
kabupaten. 

Partai2 itu idlah PNI,' PSI, 
Parindra, PRN Perkindo, Par 

tai Ka'olik, PSM, PKR, PKI, 
Partai Buruh, Lembaga Indone 

s'a Sulawesi Selatan. Menurut 
| pendapat mereka dengan ba- 
dan kolegial ini harja diperin 

ikan perbela andjaan setengah 
Mula rupiah  setdhut. Kalau 

dadakan DPR sementara 

pemilihan umum 

Pendirian partai? tsb Hdak 
kn oleh Masjumi. Pars 

ini menghendaki, supaja 
kenNaa seperti sekaran- di 
biarkan sadja. duku, menunggu 
pemilihan umum, Menurut pen 

Masiumi, diadakannja 
badan 'kolegial ity akan me- 
nimbulkan kesulitan? dalam 
pembagian kursi. (Antara). 
  

pal ,,Tasikmalaja” dengan harga 
USS 450.000.— ' dipotong: dengan 
harga sewa jang telah dibajar. Ka 
rena dapat diduga, bahwa « untuk 

Aneka Djawa Tengah: | 
  waktu jang agak lama kapal2 nasio 

nal belum dapat memenuhi “kebutu- 
han2 militer2: — karena kebutuhanZ 
militer tidak boleh digantungkan ps 
da hanja perusahaan asing (KPM): 
— karena menurut, pemeriksaan? teh 
nis kapal ,,Tasikmalaja” tjukup baik: 
-— karena charter terus menerus 
akan merugikan keuangan negara, 
maka diputuskan untuk membeli itu 

Pembelian ini telah diselenggara 
kan dalam bulan Pebruari 1952. mx 
narut: perdjandjian2: jang telah — dite 
tapkan dalam. kontrak2 jang telah di 
tanda-tangani oleh kedua pihak. 
Singkatnja, dgn harga US$ 450.000. : 
dipotong “harga .charter jang telah 
dibajar, mendjadi US$" 30.000. Setu 
ruh harga ini telah dibajar oleh pe 
merintah kita melalui saluran? Jesmi. 

Sebabnja dibawa ke 
y Hongkong. 
Ne Lana memerlukan 

un akomo 

Naa dengan 
10 Pa mengangkut  tenta 

Pa pula penggantian " bendera 
k' dapat diselenggarakan di Indone 
'karena di- Indonesia tidak ada 
akilan Panama. Maka untuk 

'dua keperluan itu kapal ,,Tasikmala 
ja" 43 telah dikirim ke Hongkong. Bill 
€ Sale telah diselesaikan oleh se 

| kenamaan, pada tg. 

iret. 1952, dan upatjara peng 
1 ian bendera telah dilangsungkan 

setiara. resmi oleh Konsol Dienderal, 
RI. di Hongkong. dengan. pengeta-, 

dan bantuan Konsulat 

aa 
Kongres W anita Katho 
lik seluruh Indonesia. 

Pada tanggal 9, 10, dan 11 Ok 

tober jad.. ini di Solo akan di 

langsungkan. Kongres. Wanita 

Katholik Seluruh Indonesia, jg 
akan dikundjungi oleh wakil2 da 
ri Tjabang2 Wanita Katholik se 
luruh Indonesia. 

Kongres tsb akan dibuka dgn 
malam. resepsi bertempat di 
pendopo Kusumojudan Solo, . da 
lam mana akan diadakan pula 
sebuah pameran. (exposisi) m3 
ngenai hatsil2 keradjinan.. wani 

ta..pada .umumnja,. dan. keradji 
nan anak2 sekolah pada ohisi 
nja. Dalam kongres tsb. antara 
lain akan diperbintjangkan soe 
soal2 dilapang Kewanitaan pada 
umumnja, Pendidikan Wanita, 
Missie dan. Ekonomie, konsolida- 
si 'oganisasi dsb. 

Mgr. A, Soegijopranoto B.J, 
Apostolis Vicaris dari Semarang 
akan hadlir pula dalam Malam 
resepsi pada tanggal 9-10 ma- 
lam, dan akan memberikan prae- 
advies kepada. Kongres. Untuk 

menjeienggarakan Kongres ter- 
sebut, di Solo telah dibentuk Pa- 
nitya Kongres Wanita Katholik 
jang diketuai oleh Nj. R. G. Dne- 
riat dan sebagai Penulis Nj. Mi- 
harso. 

KUDUS. 
Referandum ketua, 
DPRDS gagal??? 

Sebagaimana pernah kami ka 

barikan, Ketua DPRDS Kudus 
pernah mengadakan surat  refe 
randum. guna minta  disetudjui 
oleh anggauta2nja berhubung ru 

    
    

  

   

  

| Djende- ' 

di- 

da direktur pelabuhan Hongkong, 

Kemudian ternjata, bahwa: Neng mba" 
'kan akomodasi akan ter- 

Ibahwa :di Hongkong hanja diadakan 
perbaikan mesin. saknja  djembatan Karangsam 

Disita Supr eme Court. |bung 'akibat tanah longsor de 
Ketika perbaikan mesin hampir ngan beaja Rp. 16.000.-— ternja 

selesai, sekonjong-konjong pada tg ta, referendum itu gagal, kare- 
27 Djuni 1952 Yuan Ismail & Coy ha jang menjetudjui kurang, da 
menuntut hak miliki kapal". Yasik- | lam hal ini mendjaga  djangan 

malaja” dam'atas permintaan fitma sampai lebih berat rusaknja aki 
tsb kapal ,Tasikmalaja” telah dis, bat air hudjan jang dapat meng 
rita oleh Supreme Court di Hong- | akibatkan bandjir,. dalam surat 
kong. Djadi pada tg 17 April'kas | nja tertanggal 4 September 52 
pal ,/Tasikmalaja” telah diserah- Ketua DPD (R.S. Reksoprodjo) 
kan setjara resmi kepada pemerin- “mendesak kepada Ketua DPRDS 
tah Indonesia dengan upatjara jg" dgn djalan jang  setjepat2nja 
dimuat di surat2-kabar setjaru Tuas, 

'tetapi baru pad tg 27 Djuni Yuan 

sk
a   

kan pengeluaran uang tgh, 

| 
| 

SALATIEA. 

Otobis dibegal. 

Otobis.E.S.T,O. jang -berdjalan 

dari. Salatiga ke Ambarawa li 
wat Banjubiru dalam pekan” jl. 
djuga. mengalami pembegalan 
dua kali didekat pemandian Mun 
tjul. Jang pertama kali sopir dan 
salah seorang penumpang dimin 

ta supaja. menjerahkan. arlodji 
tangannja. Jang kedua kalinja 
semua penumpang diminta supa 
ja menjerahkan uang tunainja. 

Berapa  banjaknja. kerugian 
jang diderita oleh orang2 itu ta 
dapat diterangkan dengan pasti, 
akan. tetapi berdjumlah: ratusan 
Tap tah. Korban MAN YAIG tidak 
ada 

Kedjahatan, 

Dalam minggu jl. telah terdja 
di pula “beberapa kedjahatan di 
sekitar Salatiga, Setelah sekian 
waktu agak aman. Kawanan 
Orang jang ta' dapaf. diketahui 
kekuatannja dan bersendjata api 
telah melakukan perampokan di 
desa Blotongan ketjamatan' Yun 
tang. Penduduk dari empat ru 
mah diminta. supaja men jerah 
Kan uang tunainja. Kerugian jg 
“diderita sebanjak Ik R». 596, 
Ketika salah seorang tetangya 
nja mengetahui Mkedjadian ini 
dan berteriak minta tolong, dgn 
Sekutika itu ditembak mati oleh 
pendjahat2 tsb. Untuk mendc'a 
kan arwah korban ini, jang ber 
nama Doelrasid, Djum'at Iu HH 
Masdjid Besar diadak 
Go"ib., Nua KP 

Ulang tahun PMI. 
Berhubung dengan ulan gta 

hun P.M.I, pada tgl. 17 Septem 
in jad. oleh perwakilan di Sa 
aliXp akan dibagi-hagikan pa 
kajan dar beras pada Pala 2 
kin, jg: dikumpulkan dari bebe 
rapa penduduk dalam hari? ad: 
Selandjutnja pada hari itu akan   

aa supaja dapat NE Kanan penduduk suka 

didjual bunga P.M.I. jang penda 
patannja akan dimasukkan da 
lam kas P,M.L Diharap supaja 

kong MN gan menjo 

sebisa 

adalah per- 
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i Mada “tah 
Pembentukannja Dia- 

| “dakan | Hari Sabtu     
- « ANGKAH formil - jang 

| A pertama k kearah pemben. | 
Ka suatu federasi dari enam 

negara Er Barat telah di 
lakukan . aka: basi Sapu dn. 

eren ketika sidang jang | 
terdiri darj 78 anggota? pe 

| berasal dari ke-enam negara? | 

    

muka potis Krapakv. 

: | Dalam sebuah. Fesolusi lain. 
nja sidang memutuskan, bah- 
wa Jahgkah jang hendak diam- 
bil itu adalah mempunjai sang- | 
kui-pautnja dengan tudjuan jg 
'dikedjar oleh Dewan Eropa. Da 
lam Dewan Eropa duduk wa- 
kil2 dari 15 negara2 Eropa. Se 
landjutnja dinjatakan dalam re 
Solusi tersebut, bahwa langkah 
kearah pembentukan federasi 
itu telah mendapat dorengan 
dari usul2 Inggers jang lebih 
Gikenal dengan nama ,,rentjana 
Eden utuk pembentukan ran 
tajam organis dengan Dewan: 

    
s 

Serui orang dari 16 
menteri baru jang duduk 

dalam kabinet tidak 
mobil pribadi di Kairo, dj suatu 
ibukota jang banjak terdapat 
mobil2 mewah dari bentuk? pa 
ling baru, demikian diwartakan 
hari Minggu oleh sebuah hari. dibenua Eropa. 
an Mesir. ,,Menieri?2 rakjat” ini | 
jang datang mengundjungi si- 
Gang kabinet dengan mengen- 
darai mobil? taxi banjak meng 
hadapi kesukaran? untuk as! 
idjinkan masuk dalam sesuatu 

   

  

   

jang ditugaskan mendjag: 

  

rapat, karena seorang pengawal: 

Sua | 108 - Pt gerombolan bersen 

  

   
   

- ar? jg 

   bag pagi 3 sudah 

Naik 20 Pet 
ni adusesi Negara2: “Eropa 

Thean 2 aa Pesat 

    

  

mur masih Mena kekura- 
ngan bahan2 pokok, seperti ba- 
tu bara, besi mentah, badja 
dan alat2 mesin berat. Kesu- 
karan dalam bah: demi- 
Bina dabonpa Tah oleh 
tekanan. terus-menerus guna 

' menghasilkan lebih banjak 
“lagi dalam perindustrian2. Io- 
| gam, sebagai bagian dari ren-. 

| tjana2 pertahanan dan investa 
'si. Achirnja laporan tadi me- 
muat peringatan, bahu 

rangan? import jang 
kan gieh Inggeris dan Peran- 
tjis dalam tahun ini mungkin 
akan sangat menganij 
konomian dari bangsa 

   

   
maan 

103 GERILJA TEWAS, 64 LU 
| KA2, 43 MENJERAH SELA 

  

MA BULAN AGUSTUS DI 
MALAYA. 

Dengan resmi diumumkan 81 

5 pada ihari Sabtu,    

va selama bulan Agustus jl. 

  

telah ditewaskan, 64 orang , 
“Juka2. dan 13 orang 

  Sasis     

     di Eropa dalam rangka pakt A 
ui kup tiga tahun usianja. 

S jin dang: 

ban Bean Haji ini menan- ff P 

1 Me 
5 (bahwa fihak 5 

1 (atom akan AP dak dome | daerah di $ i 2 dju , : son 5 Aa Kekena tjorong radio CBS alam ran je tmii oleh Amerika Seri asia Story”, ketika ditanja 1 

hadapi oleh NATO ialah ber- 

FA “bada D     
Tpe endirlan Amerika Dim Membant 

- Pert. Timur-Tengah Harus Diada. 

'negeri Amerika dinjatakan   .kan Peraturan Jg. Protekuf' 
Djangan gan Barat Serdadu Aral 

ren pesila menegas- 
Ka apada Ker, Australia, Perantjis, 

L Afrika Selatan, bahwa 
arab di Timur Pehatn mesti mendjadi anggota dari setiap or- 
gankasi pertahanan untuk: daerah tadi. Nota Amerika ini pada 
hakekatnja merupakan penlakan terhadap Inggris jang dike 
mukakan 3 minggu jl, dalam mana Inggeris menjatakan bah 
wa Inggeris dan Amerika harus melangsungkan usaha mereka 
untuk membentuk sistim komando Timur Tengah, -— atan 
tiada dengan iku: sertanja negara? Arab. 

  

“menerus dengan 

|. kam pembitjaraan2 pendahulu: 
ari dengan ne2ara2 Arab, sebe- 

  

 Perin disebut disini, bahwa ke- 

| belum perbedaan? antara, Ame 

1 dangkan. negara2" Timur Te- 

nggh hanja 

Amerika andjurkan pembi: 
tjaraan dgn. negara2 Arab: 
Dalam nota Amerika jang. 

akan disampaikan kepada ke-i 
enam negara tersebut diatas 
tadi diusulkan, supaja diada-. 

Tum struktur organisasi perta- 
hanan Timur Tengah disusun. 

enam negara tersebut tadi ke- 
tika bulan Oktober 1951 bersa- 
tu dengan Amerika, Serikat da- 
lam usaha — jang ternjata ga 
gal '— untuk membentuk ko- 

mando pertahatan Timur Te- 
ngah. 

Menurut psmbesar2  Ameri- 
ika, perbarui tjara jang. 'hen- 

dak dilakukan oleh Amerika 
dan Inggeris itu , sangat seder. 
hana” sfatnja: 

Inggeris mengusulken 
mebaakun ag A2 

    

pertahanan tadi, 
Amerika Tenan 
kannja ,,peraturan2 Baki me- 
lindungi, protektif”. 

Djangan ,djenderal Barat,! 
serdadu Arab” 

Kata pembesar2 Amerika, se 

perialis Inggris”. 

Sudan 
Penjelenggaraan Refe- 
reudam Spj Lekas Dia- 
dakan, Usul 1 Wakil USA: 

VA ORANG wakil ke- 
luar negeri 

Amerika “Serikai! mengusulkan 
hari Minggu kepada pemimpin 
sebagian dari partai Ashigga 
Sudan, supaja menjelenggara- 

  

las Sudan dibawah penilikan 
tiga negara netral, antara. ina- 
na Amerika Serikat. Akan icta 

'pi usul tersebut ditolak dengan 
alasan. bahwa Amerika Serikat 
»berada dibawah pengaruh im- 

'Wakil2 Amerika tadi' 'adalah | 
sedangkan | tr Lakeland, atase pada kedu- 

taan Amerika.di Kairo dan H. 

Arpix dari Washington, Usul | 

disampaikan kepada Ismail el) 
Azinarj dari partai Ashigga. Di 
“usulkan supaja referendum di- 

(lakukan dibawah  penilikan 
Swedia, Swiss dan Amerika Se! 
ikat, . 
"Dalam pertjakapan dengan 

     rika dan Inggeris dapat diusut, 
masih akan berlangsung bebe 

rapa waktu lagi”, 
Akan tetapi menurut pembe j 

sar? tadi pihak Inggeris berse- 
pakat dengan Washington, bah 
wa amat buruklah In EP 
bila dalam komando pertaha. 
nan Timur Tengah tadi dna 

el Azhari jang setudju atas 
pemgembalian Sudan kepada | 
Mesir, dikatakannja bahwa par 
tainja, akan memboikot, rentja 
na referendum itu | karena me- 
Huruf usul Inggeris ,,hanja 24 
kursi dari sedjumlan: 100 akan 
di-isi oleh, tjalon2 jang dipilih 
oleh rakjat. (Pa 

  

  djenderal2 negara2 Barat sge- 
an pemegang kakuasaan, se- 

menjumbangkan: 
sebagian terbesar dari gerda- 

kan refarenddam mengenai sta-| 

Ne Tepratonandi 

| derai Ridgway, 

  

kon suatu erat peran 
nan, jang akan mendapat soko | 
ngan negara? Arab. Disamping 

itu, masih banjak lagi | putu-   du2nja sadja. TudapaANg, al 
s2 jalan untuk mendapat- 

  

san2 penting jang belum diam- 

Pujiyama oleh Amerika untuk ' ker 

telah tertjapai dlm usaha 2g 
Angka2 tsb tidak .melipusi 

lain2 pasukan jx djuga terma 
suk rentjsns pertahanan Ero 
pa misalnjg tidak dimasuk- | 
kan kedalamnja djumlah 3,5 | 
Dina sad Garj Ame. JA 

      

Ela? Yo oslawis dan - 
Ka k 2 Yo tidak disebut. | 

a2 mengenai  kekuat: $ 
1 Mana negara? -3 21 

Rusia s t 

        

    

  

       
    

  

  

  

       

  

   
   

   

    

    

          
    

"lapangan jang kabarnja menewas 
penonton. 

korban Kesan diantara 

    

sasi bersangkutan di Timur 

raja diselenggarakannj 

“'versitet Kansas City. 

Dalam laporannia itu Decker 
mengemukakan antara lain: 

Program jg bersangkutan hen 
daknja mewudjudkan dalam 
'lapangan2  wusahanja lebih ba- 
njak kegiatan? dim lapangan2 

'jg lebih terbatas segi2nja. Ka 
mi harus memusatkan tenaga 

1. 2 Orang penumpangnja dan 
jalnja, sedangkan bagian2 dari pe 

Gambar: Barisan peno- 
sisa2   

    
    

     
suka tan datar 4 

gakan, bahwa diantara kala- 
Bab Amerika ada 

      

   

hadap Sovjet Uni dan Bar 

Tjadangan2 berdjum- 

lah -djutaan. 
Dalam !aporan tsb selandjut. 

nja diumumkan, bahwa ketjua 
'li serdadu2 jg kini sedang. me 

ga apa ban 

  

Potensi   ' manggul REMAEA di Ebopa. 
Barat dan Rusia,' masih ada Bersempur | 
berdjuta-djuta orang jg terhi- 

tung tjadangan, Angkatan pe- Ir gris 
rang Rusia meliputi 175 @ivisi2 

untuk front, diantaranja 100 
divisi tersebar dibagian Eropa 
jg berada dibawah pendudukan 
nja. 

Persoalan terpenting jg di 

Dewasa Ini Mentjapai 
Puntjakaja: Kata 

Shinwell 

TNGGRIS dewasa ini men 
tjapai puntjak C 

potensi bertempur dari angk 
an-angkaian sendjatanja, Ce 
mikian dikatakan oleh bekas 

  

   
  
kenaan gengan pertanjaan ba- 
gaimana dapat dipertahankan 
keseimbangan . antara sjarat2 
keamanan jg diperlukan bagi | menteri pertahanan Inggeris 

negara? jg bergabung dalam Emanuel Shinwell dalam sebuah 

pakt Atlantik Utara dan per- jpedato ai Lowestoit ba   soalan sampai dimana nega- | Timur) pada hari Minggu. Pe 
ra2 itu setjara. finansil sang- datonja Shinwell merupak : 

gup mempersendjatai diri.  djawabar atas pertanjaan men 
Dan jg terachir ini adalah teri peperangan Inggris Antho 

terbatas oleh sebab kurangnja ny. Head pada hari Sabtu jang 

sumber2 perindustrian dan ke lalu berkenaan dengan 
uangan di negara2 Eropa Ba- nje Shinwell kearah, 
rat. fan dalam dinas ketentaraan na 

'sional Inggris, 

    

    

Pengeluaran2 utk. 
pertahanan. Kini Inggris telah mentjapai 

1 Suatu tingkatan dalam pemben- 
Atas pertanjaan jang  diadjukan tukan tentara tjadangan kera aa Eu 

mengenai berapa lamakah perluasan 
pertahanan setjara demikian dapat . 
dipertahankan, oleh kementerian luar Gialami Galam sedjarah 

dalam Cimasa damai, Kata bekas men- 

laporan bersangkutan, bahwa djawa teri peperangan tersebut lang 
ban atas pertanjaan tsb. untuk seba Selandjutnja mengemukakan 
gian besar bergantung pada sikap angka2 bahwa Inggris sekarang 

'Rusia, akan tetapi keadaan darurat mMempunjai hampir 900.000 ser- 
itu tidak perlu berlangsung terus- dadu bersendjata, 300.000 da- 

tidak ditetapkan lam Ginas2 tak tentu jakni de- 

ingan status selama .31/, tahun 

hash 'dapat ns endjalankan tugas di 

'daerah2 dan disamping itu ham. 
pir sedjumlah 2 Sjuta orang jg 
“dapat dipanggil masuk dinas 
tentara. Kita mempunjai tjada- 

ngan jang terlatih dan teratur 
dan jang belum pernah diper- 
sendjatai lebih baik dengan 

Apabila Djerman-Barat turut pula sendjata2 modern Garipada di 
GA Lesi Pee clba 2 waktu jang sudah2, akan teta- 

tih jang besarnja belum 
Ba 

djangka waktunja. 

Lebih djauh dalam laporan 
didjelaskan, bahwa pengeluaran utk. 
kepentingan pertahanan di lain-lain 
negara jg tergabung pada pakt Atlan 
tik Utara lambat laun telah mening 
kat dan bahwa djumlah anggaran 
belandja pertahanan itu untuk tahun 
padjak ini mungkin meliputi djumlah 
11.700 djuta dollar. 

  

landja pertahanan negara2 Eropa. lah bagaimana soal reserve na 

Barat. akan mendjadi 14.000 djutajsional harus ditindjau dari. gu 

: ' demikian 
Produksi diletokhpdn angkatan | Shinwell. ( AFP) 

perang di Eropa Barat diduga men 

djadi empat kali'lipat daripada pro BXPEPISI Dara Pe ANG MEN- 

duksi dalam tahun 1949. Selandjut- | - 

) (Nepal) pada hari, Minggu ekspedi- 

dan boga bersatu Si Brp (AN Bp en Sa ga 
Himalaja. Ekspedisi tsb.  ber- 

komunisme lambat laun telah berku | “1 
rang Pa La dilihat daripada maksud mendaki puntjak Mansalu, 

» "purna, tinggi 24.688 kaki: dan pun- 

ni Torang gegpra2 Hgpnah Be: Itiak Himachuli, tinggi 27.801 kaki. 

     

    

  

1 dang NA Dlm Perbuatan: | 
Mason Tig Negara2 Asia 

3 ng Me menjatakan, bahwa Amerika 

, bt, dalam tanja.djawab dimuka 
ng kaian siaran? jang dinamakan 

Elo itu ,lebih netral dalam K kata2 daripada dalam perbya- 

kami ditempat2 dimana dapat 
ditjapaj lebih banjak pengaruh 
dan Jebih banjak  hasil2nja”. ' 
“Perhatian istimewa hendak 
nja ditumpahkan terhadap usa 

ahtaranja termasuk usaha me 

lunakkan rintangan2 perdaga- 
ngan”. Lebih Jandjut Decker 
mengemukakan  pendapatnja, 
bahwa ketegangan ig tak pu- 
tus2nja di Timur Djauh itu ti 
dek akan dapat diatasi dalam 

hun2 pertama. “Sekalipun se 
TA kemurahan hati kita 
tidak akan mendorong kita ke 
arah  kerdjasama ekonomi jg 

|dimaksudkan itu, maka kaum ' 
! kemunis — jg senantiasa giat 

Senang, MPSOrRA Laga mengisi. setiap kekosongan eko 

bukan komunis. Ha dan politik — akan me- 

Allison selandjutnja menja- | maksa kita berbuat demikian j 

takan. bahwa. - semua negara2 | untuk kepentingan diri sendi- 
Asia diluar daratan Tiongkok ri”, demikian . Decker dalam 

Gengan tindakan2nja telah me. laporannja tadi. 

nundjukkan bahwa ' mereka : 
ingin tetap bebas dan merdeka,.| . Usul terachir dari pembesar 

dar bahwa neyara2 itu tidak 'MSA tsb. selandjutnja seperti | 

ingin mendjadi budak daripada | | dikemukakatnja adalah dimak 

ticp “isme” asing Menurut Al |sudkan agar supaja “ke-serba 

Iison semua negara? itu iclah: nekaan“ daripada pusat2 usa- 

“bukan-komunis, 'djika tidak | ha MSA untuk sebagaian digan 

r negeri Amerika Serikat Johu 

senetralan” di Asia, jaitu suatu 
baru sadja mulai 'berdir?”” Alli-   
engenai Sikap negara2 Asia tera 

menambahkan bahwa negara2 

mi |dikatakan dengan aktif: anti- | tikan oleh kantor2 bantuan 

komunis." ekonomi Amerika sebagai sua 
tu usaha Gari 'pemerentah A- 

merika Serikat untuk meng- 

himpunkan negara2 bukan ko- 
di Asia dengan d:war jz 
eperti OBEC, menurut | 

Mengenai sikap netral nega-. 
ra2 Asia, Allson selandjutnja 
"mengatakan, bahwa  sebeliim 
orang? Amerika dengan terge- munis 
sa2 mempersoalkan sikap Yasa Sama, SE 
Sean itu, mereka harus ingat , 

kukan peker- sesudah mp menga- | sebenarnja mela. 
kali A- djaannja. 

   
   

| tindjau negara2 non | 
komunis. | 

Dalam laporan Decker sete-| 
rusnja diusulkan supaja Pr?si- | 

Cen baru Amerika Serikat jang 

akan terpilih pada tgi. 4 No-, 

tentang perang di 
Korea, : n menuduh biw | 
bantuan Sovjet Galam 'perang 

jaan bagian dari 
f untuk menak- 

12, Dikatakannja, 

ngadakan kundjungan kenega- 

ra2 bukan komunis di Asia, jg 
hendaknja dilangsungkan 

  

jk: hilangan Sumber2 T ata 
Dan Strategis Di Timur Djauh 

Laporan Terachir Direktur Pembantu MSA 
Di Timur Djauh. 

R GLARENCE R. Decker, 

MSA jang ber! tanggung: djawab atas pekerdjaan? organi : 

mengusulkan supaja Amerika Serikat mengambil inisiatif su- 
ja suatu ,,komperensi 

tirggi. berkenaan dgn rentjana bantuan ekonomi utk djangka 
pandjang di Asia”. Decker meletakkan djabatannja karena ber- 
maksud utk melandjutkan pekerdjaanZaja sebagai presiden uni 

'ha memadjukan perdagangan, | 

pember jang akan datang me- | 
(tang 

    

   
   

    

      @itobtn pembaatu dari 

Djamh, din laporannja terlachir 

pada  Ungkatan 

merdeka, Apabila negara2 
merdeka kehilangan sumber2 
jang kaja lagi strategis serta 
tenaga dari ratusan: Gjuta ma- 

| ha Ke tidak mempu- 

1 Sera Ssiho 
Lumban an Inggris . 
: ebih Date 

njai sesuatu keberatan 
teri hadap pemboman? jang telah 

sekitar Suiho didekat 'perbata- 
san anfata Korea Utara dan 

fjurubitjara kementerian luar 

an apakah 
kan pertukaran 
ngan pihak 
pemboman tsb. dilantjarkan, 
djurabitjara tadi mengemuka- 

fikiran de   nusia di Timur Djauh itu, ma- 
ka akan mendjadi lumpuhlah 
dunia Barat jang di-industria- 
lisasi itu”, demikian laporan di. 
rektur pembantu dari 
Clarence Decker. (Pia) 

  

Lu. Kenetralan 
“Indonesia, 

Menudju. Kearah. 'Katjan: 
Kritik AFL 

1 
EWAN Eksekutip Fede- 
rasi Buruh Amerika (AK 

L) pada bari Minggu dengan pe 
das mengeritik ,,kenetralan” di 
Timur  Djauh sebagai ,suatu 

pernjataan jang sangat bera 
haja, dari djiwa jang katjau. pu 
tus asa dan menipu diri sendi. 
Ta Dalam laporannja jang di 
sampaikar kepada kongres 
AFL jang dimulai di New Ygrk 

(pada bari Minggu j.l,, Dewan 
| Eksekutip AFL mengemukakan 
' sebagai tjontoh2 India dan it 
| donesia, jaitu 2 negara Asia jg 
mengikuti politik netral, ,,jang 
pada, hakekatnja mendjadi kam 
wan dan penjokong diam? dari 

imperialisme Sovjet dan gera- 

kan? subversif komunis. 

Dikajakah selandjutnja dalam 

keretralan itu 
menudju kearah jang katjau'. 

Mengenai India laporan itu 

mengatakan, bahwa negeri itu 

kini meneruskan djalan jang   ngan sikap mengalah-meneri ma 
idan memberi kata2 jang 

king. Dikatakan bahwa Nehru 
dan orang2 jang bekerdja erat ! 

idengan ia kini masih mendjadi 

MSA, : 

tak dapat dibeyarkan, jaitu de | 

mu- | 
dasar mana renticna Marshall | nik? terhadap Moskow dan Pe diberitahukan leb:! ih dulu ten- 

  kan, bahwa pemerintah Inggeris 
memang telah dimintakan pen 
dapatnja dalam hal tersebut se 
belum serangan? udara tadi di- 
Jaksanakan, 

| Pemerintah Inggeris telah 
| menjetudjui pemboman? itu. 
Pusat pembangkitan tenaga 

i | strite di Suiho memang terle- 
| tak disungai Yalu — demikian 

&“ Selandjutnja djurubitjara ter- 
“sebut — akan tetapi diatas wi 
“lajah Korea Utara dan oleh 
Sebab itu pemerintah Inggeris 

| menganggapnja sebagai suatu 
' Sasaran militer. 

Ketika ditanja apakah. 'dja- 
waban tersebut berarti penega- 
San adanja perobahan dalam 
pendirian Inggeris sedjak se- 
rangan jang dahulu dilakukan 
terhadap pusat pembangkitan 
tenaga listrik tersebut oleh 
Gjurubitjara kementerian luar 

negeri Inggeris dinjatakan, ba : 
hnya itu tidak demikian kare- 
na kali ini pemerintah Ingge- 

rs lebih dulu telah Giberitahu- 

kan tentang maksud pembo- 
man2, (Perlu diingatkan, bah- 
wa ketika dilakukan serangan 

| dahulu itu malahan ada anggo 

ta2 kabinet Inggeris jang me- 

ngetjam tindakan Amerika 

itu). 
Diperoleh keterangan, bahwa 

laporan isb bahwa di Indonesia pembitjaraan2 mengenai her- 

"dengan tjepatj gak dilakukannja, pemboman 

terhadap Suiho telah dilakukan 

di Washington. Lebih landjut 

dikabarkan, bahwa djuga kepa 

la siaf baru PBB di Korea jg. 

| berasal dari Inggeris  djende- 

'ral Stephen Shoosmith, telah 

tang pal ini, (Reuter). 

  

Persatuan Studen Nasional Swe- 
LI jafi ba Presiden baru USA spj- tau aman? dari suatu angan2 dia menawarkan delapan beasiswa 

jang berbahaja sekali, jaitu bah kepada Studen Indonesia jang' mau 
wa India sekarang dan RRT) mampeladjari 
akan dapat mendjati ne- 
gara2 sekawan guna membawa kerdjakan sebagai murid pada 

tehnik di Swedia. 
dipe- 
pa- 

Studen .tersebut. mula2 akan . 

demokrasi, perdamaian dan kelberik2 Swedia, dan kemudian meng- 
Demi madjuan sosial di Asia” 

bs- kian antara lain laporsin | 
wan AR 

#aternesioral. 
jang mengenai masa | mikian 

ikuti kursus selama enam tahun 
pada Royal Technical Institute. De- 

diberitakan oleh Unesco 
World Review. (Ant.) 

  

Tib Diadakan Dg Per- | : 

    

Idilakukan oleh 35 buah ber. 
teng? udara Amerika Serikat. 
terhadap pusat? raksaksa “utk. 
pe embangkitan tenaga listerik 

Mansjuria, demikian pada hari 
Saptu diumumkan oleh seorang ng 

negori Inggeris Atas pertanja- 
telah  diada- 

Inggeris sebelum 

nba. st sudah mengua- 
sai. pulau2 “Kur'len disebelah 
utara.Djepang,. dan djika Se- 
menandjung Korea it, sampai 
Capai. direbur oleh suatu hnega 
Ia jg dikuasai “Sovjet, maka 
Djepang akan berada dalam ke 
kangan Rusia dan akan sulit 
lah bagi rakjat Djepang untuk 

memelihara kemerdekaan jg se | 

'benarnja. Lebih. landju: Ali- | 
san mengatakan, bahwa menu 

rut..pendapatnja suatu sera- 
ngan. baru dari pihak negara2 

is tidak: akan terdjadi | 
di Timur Djauh, tetapi ia mem | 
peringatkan bahwa “bahaja jg 
terbesar ialah adanja tekanan 
berupa gerakon2 subversif ser | 

  lam waktu antara pemilihan- 
nja pada permulaan Nopember 
Gan pelantikannja dalam bulan 
Djanuari tahun depan. Menurut 
Decker 'hal ini adalah untuk 
membuktikan sekali lagi, bah- 
wa baik didalam negeri Ameri- 
ka Serikat maupun diluar Asia 
mempunjai kepentingan vital 
“untuk daja kekuatan dunia 

mammaa 

UANG LOGAM TEMBAGA 
AKAN DITARIK DARI 
PEREDARAN. 

Setelah pemerintah menselu- 
arkan uang logam sen jang di- 
buat dari tjampuran timah hi- 

'tam dan  alluminiun:,. maka 

» Undang2 WN Malaja 
Mulai Berlaku : 

Sedj ak Senin Malam 60 pCt Penduduk: 
Ekanekba Dan 30 pCt Pendadak Bangsa' 
ladia Otomatis Djadi WN Federasi Malaja 

USDAN G2 . kewarganegaraan Malaya sudah mulai berla- 
ku mulai malam Senen, tengah malam. waktu Malaya 

(16.30 GMT). tanggal 14.15 September kemaren Dengan de- 
mikian maka seijara otomatis 724, dari djumlah penduduk Fe- 
derasi Malaya mendjadi warganegara. Undang? ini adalah ha 

federal dan sesudah disetudjuinja rentjara undang2 mengenal 
kebangsaan untuk sembilan negara bagian Malaya jang merupa 
kan dacrah kesultanan (Djohor, Negeri Sembilan, Selangor, Pe 
rak, Kedah, Perlis, Pahang. Trenggana dan lan Kelantan). 

“sil daripada diadakannja amandemen terhadap undang? dasar c 

ba 
Hp 

Su
 

ta infiltrasi? dengan mana pe, 
'merentah2: js lemah di As'a 
akan tetap mendjadi lemah 
dan terpetjah belah dikala- 
He mereka sendiri.” 

(Antara—UP). 

SEKEJEN. LEMBAGA 

' Dewan Lembaga Arab dalam si- 
dangnja hari Minggu telah meneri- 

| uang logam jang lama akan di 
tarik dari peredaran. Uang lo- 
gam jang dimaksud ini adalah 
uang logar tembaga dari 245 
1 dan V, sen jang dikeluarkan 

| oleh pemerintan Hindia Belan- 
da (Pia) 

  

  

': Setelah kena tembak dari me 
ma baik permintaan berhenti dari riam penangkis pesawat udara 
Abdul Rahman Azzam sebagai se- |4“pihak Korea-lltara, pesawat 
kertaris djenderal lembaga tsb. Se- jet milik PBB: ini terpaksa 

mendarat dalam keadaan ru- 
sak dan terbakar. Gambar: 
anggauta barisan penolong se 

bagai pengganti Azzam telah dipi- 
lih Abdul Chalik-Hassouna. bekas j 
menteri luar negeri Mesir dalam ka-   pertahanan maka pasti anggaran be j !pi jang mendjadi soal kini ia- 

ne dut pengurangannja, D1 

djelang achir tahun 1952 akan men 

nja diterangkan, bahwa soal Home! Telah berangkat dari ' Katmandu 

pertahanan, dan bahwa pengaruh | 29 bermaksud mendaki pegunung- 

djimlah keanggotaan partai2 Lada | nggi 26.657, kaki: puntjak Anna- 

(Reuter).   binet Hilaly. dang bergiat « menjelamatkan 
  Slam 

rat, 
Djumlah- anggota partai komunis | 

di 12 negara2 Eropa. jang mendjadi 
anggota NATO telah .mendjadi ku-j 
sut sebanjak 34/,. Dalam . tahun 
1946 ada '3.900.000 anggota2 partai | 
komunis di kedua belas negara2 ' 
Eropa tsb., sedangkan dalam tahun ' 
1951 djumlah tsb. hanja tersisa ' 
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TENTARA KE: TURKI 

  

Tentara ke-3 Turki dalam ming 
gu j.a.d. akan mengadakan: lati- 

han-latihan didaerah timur Tur- 
ki ,dekat perbatasan Sovjet Uni. 
Belum lama berslang ini, Djen- 

panglima besar 
Serikat di Bropa, telah kundju- 
ngi daerah tadi. Wakil panglima 
tertinggi NATO, Marsekal Lord 
Montgomery dari Inggris, akan 
menghadliri dan membantu  da-. 
lam latihan2 na ini.   

  

pesawat jet itu dari api. 

  

Menurut undang2 baru ini, 

kira2 60” darj djumlah 'pendu 
duk bangsa Tionghoa. atau 
kira2 1.100.000 orang dan 30” 
dari penduduk bangsa India 
atau kira2 180.000 orang, se- 
tjara otomatis mendjadj war- 
Lganegara Federasi Malaya. Go 
jlongan terbesar dari wargane- 
|gara Malaya dengan demikian 
terdiri darj bangsa ,,Malaysia”, 
jang berdjumlah kira2 2.650. 
600 djiwa, jang sedjak semula 

sudah: mendjadi. warganegara, 
Djumlah penduduk Malaya se- 

luruhnja kira2 5.400.000  dji- 
wa, Seperti diketahui, Singa- 
pura bukanlah bagian dari Fe- 
derasi Malaya. 

Pendirian Ketua 

Umno. 
Tungku Abdul Rahman, ke- 

tua ,,United ' Malays National 

Organisation”. (UMNO., Organi 
sasi Persatuan Kebangsaan Me 
laju), jang hari Minggu itu.ber | 
bitjara di' Butterworth (dipro- 

'pinsi Wellesley, mengusulkan ' 
supaja diadakan konperensi m2 
dja-bundar jang dihadiri oleh 
semua partai politik di Malaya 

    

|guna membitjarakan- rentjana2 

untuk mentjapai kemerdekaan 
Malaya.: Kata Abdul Rahman, ! 

dapat bahwa bangsa2. lain ti' 
dak mempunjai hak2 di Mala- 
ya, tetapi saja berkata  hahwa| 
Malaya adalah tjukup kaja dan   

  

PERDJOAN GAN rakjat Dje-  Diepang”. Pada kaki gunung “ini 
pang terhadap pemakaian terdapat “Ik. 40 desa dan kampung 

dengan 'sawah2 , dan ladang2 “jang 
perluan militer merupakan bagian| luas. Untuk beratus2 tahun rakjar 
dari perdjoangan utk kemerdekaan, | Djepang memperoleh kehidupan dari . 
demikian ditulis oleh Harian Rakjaf | tanah2 “itu .. 
Peking. Fujiyama dipandang oleh Tetapi semendiak tahun 1946, se-   bil, (Antara-UP), i rahjat Djepang sebagai lambang | luas 36.630 hektar dari' tanah2 " tadi ! 

telah dipakai oleh pasukan2 Aint daulat”,  tanah2 itu tidak dikemba- 

ka guna keperluan | militer. ' Peme- | liken kepada petani2,, bahkan pasu- 

tintah ' Yoshide telah berdjandji. ke- | kan2 Amerika telah. meminta: lebih 

pada petani2,.bhw , tanah2 tersebur , banjak tenah2 “lagi. “ Sedjumlah 
akan dikembalikan ' kepada Inesoha' 30.009 serdadu Amerika kini berdi- 

en Djepang telah berdaulat” | mn di kaki gunung ' tersebut" dan 
lagi. Tetapi" setelah" Djepang 'uber- #takjat  Djepang dilarang mengin- 

| 

Fu ujiyama Dipakai USA Uik Keperluan Militer 
djak tanahnja sendiri di daerah gu 

nung Fujiyama. Tetapi. rakjat. Djsx 
pang di sekeliling gunung itu tidak 

tinggal diam. Kini mereka sedang " 
berdjoang terhadap pendudukan A- 
merika itu, demtktan Harian Rakjat 
Peking tadi. (Ant.—NCNH). 

   

»beberapa orang Melaju bekbeh 

Pendapat 
Tito 

Lebih Suka Adanja Pe- 
. merintahan i Bersama 

Atas Triest 
Da ALAN sebuah pedato pa 

hari Minggu marsekal 
Tito dari “Tugoslavin menjata- 
kan bahwa ia lebih suka melihat 

atlanja pemerintahan bersama 
atas Triest daripada bila dae. 
Wah tersebut. 'mendjadi suatu 
daerah merdeka antara Jugosla 
via dan Italia, demikian berita 
jang disiarkan kantor berita 
Tanjug, 

"Tito 

  

dang karenanja perhubungan di 
masa. depan antara Ma 
dengan Italia akan mendjadi ba 

haja. Bagi Italia Triest sangar 
(penting artinja dipandang dari 
| sudut ekonomi sedang bagi Ju 
goslavia dan djuga bagi Djer- 
man tidak sadja dafi sudu eko 
ncmi melainkan dar setjara 
geogrstis, (L (UP: -Pia). 

tjukup Suw-beronja, untuk  di- 
ibagi2kan diantara mereka jang 
membutuhkannja”. 

| Kerdjasama antara? Melaju 
| dan Tiorghoa belum pernah se 
baik sekarang 'ini” kata ketua 
UMNO, dardikatakannja bah- 
wa 'ia ,,terkedjut” mendengar 
utjapan menteri djadjahan Ing 
gris Lytiletton achir2 ini, /bah- 
wa andaikata besok hari, Mala 
ya diberi pemerintahan sendiri, 
maka dalam tempo 6 bulan ne- 
gr eMadaya akan terdjerumus 

Jembah persengkataan an 
| tara, golongan2 bangsa jang di 
am di Malaya. Abdul Rahman 
tidak dapat membenarkan utjap 
an tadi (Ant-Reuter) 
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| Kulir, soal keputusan untuk 
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: KSSTOOR SIRDJO Se 
ska SUSUSAN &U. 

Untuk pertama kali dalam se- 
djarah kota Saflatiga salah se- 
orang puteranja, ja'ni Pater Sir- 
djo Harsosusanto, setelah lulus 
Gaiam peladjarannja pada Se- 
minarium di Jogja telah ditetap- 

-s kan sebagai Pastoor. Upatjara 
pemberian Sacramen Keimaman 

“8 telah dilakukan pada tg. 7 Sep- 
tember j.L di Magelang oleh 
Mgr. Soegijopranoto 

|. ma Pater Tjiptoprawoto dari 
Muntilan. £ 

Setelah tamat dari sekolah | 
HILIL.S. Kanisius di Salatiga da- 
lam tahun 1938, pemuda Sirdjo 

| jg. kini berumur 30-thn., bertji- 
| ta-tjita hendak mengabdikan di- 

ri pada Kristus, walaupun ta' 
dapat idzin dari ajahnja jg. sa- 
ngat ia tjinta itu. Hal tsb. me- 
mimbulkan perpisahan kekeluar- 
gaan sehingga tudjuh tahun la-. 
manja. Kemudian ia menerus 
san peladjarannja di Seminari- 
um “Jogja. Pada waktu itu 'ia 

vanjak dapat pertolongan dari 

Pastoor Ten Berge. 

Setelah diadakan. Misa Sutji 
kia hari Minggu j.l. maka ma- 
lamnja di Hotel - Kali-Taman 
diadakan resepsi. Dalam resepsi 
itu telah diutjapkan beberapa pi- 

dato, diantaranja oleh walikota 
Salatiga. Pun oleh kaum Katho- 
Nek. di Salatiga disampaikan 
kepada. Rama Sirdja suatu tan- 
Ga tjinta berupa ,,priesterge- 
waad” pakai motief jg. dibikin 
oleh Zusters di Gedangan. Achir-' 
nja oleh murid2 sekolah missie 
di Salatiga dipertundjukkan be- 
berapa njanjian dan tari-tarian 
jg. menggembirakan. 

GARAM REMBANG AKAN 
DI-EKSPORT. ! 

Oleh pihak jang berwadjib di 
- kabupaten Rembang menurut ka- 

bar, telah disampaikan perminta- 
an pada pemerintah pusat untuk 

mengadakan kontak dengan pe- 

merintah Djepang tentang ke- 
mungkinan  pendjualan garam 
rakjat dari daerah kabupaten tsb. 

Hingga kini luas pegaraman rak- 
jat didaerah itu ada,lk. 1200 ha. 
jang tiap2 musimnja sekurang2- ' 

nja menghasilkan 500 ton garam 
| (kristal. Daerah Rembang selain 
garam djuga menghasilkan ba- 
rang-barang eksport seperti kaju 

.. Gjati, kapur dil. & 

SIDANG DPR PROP 

Didapat keterangan, bahwa tgl 
25 dan 26 Sept. j.a.d. ini akan 
dilangsungkan lagi sidang D.P.- 
R.D.S. Prop. Djawa Tengah dgn 
atjaranja sebagai berikut: 

1. Sekitar penerimaan" ang- 

gauta jg mengundurkan diri, la- 
puran. dari” masing2 anggauta 
D.P.D. tentang tugasnja jg te- 
lah dikerdjakan selama 3 bin 
j-., mengenai lowongan secreta- 

ris D.P,R. dan lapuran Pan. Pe- 
rimbangan Ke-uangan. Perlu di- 
terangkan disini, bahwa untuk 

. mengisi lowongan secretaris 

D.P.R. tsb telah ada 3 orang jg 

madjukan dgn perantaraan su- 

rat melamar pekerdjaan tsb. Ki- 
ni pihak jg mengetahui terang- 
kan, bahwa belakangan ini, pi- 
hak D.P.D. Prop. Djawa Tengah 

'jg bersangkutan terima lagi 3 
orang jg melamar djabatan tsb, 
antaranja seorang Bupati Kepa- 
la. Daerah. Menurut keterangan 
ini, 5 orang jg telah melamar 
djabatan tsb ada seorang parti- 

ini 
diserahkan kepada sidang D.P.R. 

Siapa orang tsb, pihak jg ber- 
sangkutan belum mau sebutkan 
namanja. 

—. MAGELANG DJADI 
— KOTA BESAR? 

Didapat keterangan dari pihak 

. Gupernuran, bahwa baru2 ini te- 
“lah diterima surat dari Pem. 
daerah Magelang, jg madjukan 

“usul spj Magelang didjadikan 
Kota Besar seperti djuga Kota 
Tegal, Pem. Pusat dalam prina 

“ sipnja disetudjui Tegal didjadi- 
- kan Kota Besar. Adapun alasari 

jg dimadjukan oleh Magelang un 
tuk didjadikan Kota Besar, 'ia- 
lah antaranja, karena Magelang 

dahulu statusnja adalah sebagai 
Ibu Kota Karesidenan Smg, dju- 

ga mengingat banjaknja pendu- 
: duk daerah Magelang dan ba- 
njak usaha2nja dalam pemba- 
ngunan, perindustrian dan se- 

bagainja lagi. Soal didjadikan 

Kota Besar Magelang itu, oleh 
Pem. Djiwa Tengah telah di- 
pertimbangkan masak2 dan soal 
inipun akan diteruskan kepada 
Pem. Pusat. Selandjutnja me- 
ngenai Kota Besar Tegal, kini 
Wali Kotanja telah mempunjai 
tingkat sebagai Wali Kota Be- 

| sar, seperti Smg, Pekalongan 
atau Solo. Resminja Tegal di- 
djadikan Kota besar, adalah 
“menunggu waktunja sadja, jaitu 

| ditetapkan dalam perundingan2. 

  

| | TENGAH. 
t Ara 

S.J. bersa- 

| LAGI SEKITAR KONGRES 
| DESENTRALISASI DJAWA 

Panama — an 

i. Menjambung berita kami. hari 
Sabtu jbl. dalam berita kota me 

|ngenai kongres Desentralisasi 
Djawa Tengah dimana disebut- 
kan kongres tsb. akan dilangsung 
kan di Semarang dalam bulan 
Oktober jad. pihak jang bersang 
kutan mendjelaskan selandjut 
inja, bahwa kongres tsb sudah di 
tetapkan dalam bulan Nop. j.a.d. 
jaitu pada tanggal 19 sampai de- 
ngan 22 Nop. jad. Untuk ini te 
lah dibentuk sebuah 'panitya jg 
diketuai oleh Res. Milono, wk. ke 
tua Wali Kota Semarang, secr. 

(HH dan II Suprapto dan Njoewono 

itu 3 orang anggauta D. P. D. 
Prop. Djawa Tengah, 3 orang 
anggauta D.P.D. Kota Besar Se- 
marang dan 3 e@rang anggauta 
D.P.D. Kab. Semarang. 
Disamping ini telah direntjana 

kan djuga mengadakan prae-ad 
vies jaitu mengenai golongan pe 
gawai, golongan Perwakilan Rak 
jat dan. golongan Masjarakat. 
Prae adviseur mengenai golo 
ngan masjarakat . akan diseleng 
garakan oleh Mr. Sujudi. Selan 
djutnja diadakan djuga excursi 
kepelbagai object, jaitu di Sema 
rang, Solo dan Jogjakarta. 

PROSES VERBAAL 
Seperti kami kabarkan, pihak po- 

lisi ekonomi Semarang masih terus 
adakan penjelidikan atau pemerik- 
saan sementara terhadap barang2 jg 
ada ditangannja para pedagang be- 
sar, ketjill demikian pula para im- 
portir tidak luput dari pemerik- 
saan itu. Kini pihak polisi ja ber- 
sangkutan terangkan, bahwa kema- 
rin telah dibikinkan proses verbaal 

"terhadap seorang pedagang besar, 
' termasuk golongan importir besar 
dikota ini. jaitu di Gg Warung, jg 
setelah dilakukan penjelidikan se- 
mentara ternjata melanggar peratu- 

| ran factuur dari Kem. Perekonomi- 
jan jg telah diumumkan beberapa 
bulan berselang ini. 

» Sementara waktu sedjumlah ba- 
|rang2 importir tsb diatas disegel. 
i terdiri dari 19 bungkus besar tikar, 
116 peti besar berisi kismis, 25 peti 
hesar berisi biskuit. 17 peti besar 

# menthol kristal berisi masing2 peti 
20 blik menthol kristal Menurut 

itaksiran djumlah harga barang2 jy 
sementara disegel itu adalah |.k. 
Rp. 20.000.—.- Seperti dikabarkan, 
tindakan oleh polisi ekonomi Smg 
seperti tsb diatas ini, akan terus 
didjalankan, terhadap semua peda- 
gang dikota ini, baik besar, ketjil 
maupun importir2. 

RAMALAN HUDJAN” 
Menurut keterangan terachir 

hudjam, jang turun lebih 50 mm. 
dalam setiap 10 harinja buat 
Semarang akan terdjadi mulai 
Gecade ke-3 (sesudah tg. 20) dari 
bulan Sept. “Untuk Klaten hal 

jg. demikian itu'akan terdjadi 
mulai decade kedua (sesudah 
tgl 10) bulan September. 

BEKERDJA KEMBALI. 
Buruh pelabuhan dari SSPV 

jang tergabung dalam GBP 'jg| 
kemaren mogok total hari ini 
telah bekerdja kembali, berhu. 
bung telah diterima interlokal 
dari P-4 pusat tentang keputu 
san jang mengikat dalam soal 
perselisihan antara madjikan 
dan pihak buruh tsb Keputusan 
Gitunggu datangnja hari ini. 

ASRAMA PENDERITA TJA- 
TJAD DI SMG. 5 

Didapat kabar, bahwa pihak 
Divisi Pangeran Diponegoro te- 

lah mengandjurkan permintaan 
kepada Rehabilitatie Centrum 
Surakarta, agar supaja Asrama 
Besar Penderita Tjatjad di Se- 
marang dapat di djadikan Tja- 

bang dari R. C. Surakarta den- 
gan Dr. Suharso sebagai Super- 

visor. Djumlah penderita tja- 
tjad jang kini ditampung dalam 

Asrama Besar Penderita Tja- 
tjad tsb. ada Ik. 150 orang. Me- 

ngenai permintaan tsb. diperoleh 
kabar, bahwa Rehabilitatie Cen- 
trum Surakarta kini sedang 
mempertimbangkan sanggup ti- 

daknja menerima Asrama Besar 
Penderita Tjatjad di Semarang 

itu sebagai tjabangnja, sebab 
tenaga dan alat2 R. C. Surakar- 
ta kini masih sangat terbatas. 

  

    

LELATU ANAKNJA API. 
Se-ekor sapi telah mati dan 11 

ekor lainnja menderita luka2 pa- 

rah sewaktu binatang2 itu diang- 

kut dengan kereta api dari Ma- 
diun ke'Djakarta pada minggu ! 
jang lalu. Kedjadian tsb. didekat 

Weleri dan baru diketahui sete- 

dan 9 orang anggauta lainnja, ja- 

ra malversasi 

    

   . Kantor | nsg ksi Lalu Lintas Djalan Djawa Tengah, Dji. 

Regang No. 4 Semarang, mulai tanggal 18 SEPTEMBER 1952, 
pindah kantor di En 

Djl. Purwodinatan Barat I1i24 

    

  

        

pada perwakilan PMI dj Sala- 
tiga tgl. 11 j'. Lebih djauh te 
lan diterima sokongan2 dari 
Hong Boen Hwee sebesar 30 
pCt. dari pendapatan pertun- 
djukan sandiwara sedjumlah 
Rp 287,52 dan dari NV Aniem 
Semarang sebesar Rp 80.— 

Sekitar Mal- 
|: versasi 
Jg Merugikan Peme- 
Asah Berdjuta2 

ingati pemakaman 
ajahnja itu. 

  

minta” yang dari orang tua 
mereka, sesudah pemerintah 
RRT mengetahui bahwa anak- 

Djambi kini dengan #je. 
mas menunggu pemeriksaan per 
kara Djuhana dan hadji Mansur 
dari Kantor Urusan 
Djambi, jang karena dituduh 
melakukan ketjurangan? dalam: 
melakukan ena. sehing. 
ga menimbulkan kerugian besar i 
sekali. kini telah dibawa ke Dja | 
karja, tetapi nanti pemeriksa- 
annja akan dilakukan di Dijam- 
bi Tersangkutnja banjak expor 
lir dalam hal ini jang beraki- 
bat dibekukannja kekajaan dan 
eposito mereka di Bank Ex- 
portir Djambi dan dibeslagnja 
buku? mereka, berpengaruh bu 
ruk terhadap perdagangan, jang 
pada waktu ini mendjadi sepi 
sekali, dan hanja tinggal Ik. 
20” sadja Rakjat jang tidak 
turut? dalam perkara ini. mera 
sa turut dirugikan, sehingga 
mereka mengharap lekas sele- 
sainja perkara ini 

Sebagai telah dikabarkan, 
perkara tersebut adalah perka- 

Galans soal ex- 
port. Selain pemeriksaan ter- 

hadap orang2 jang  bertang- 
gung-djawab dari Kantor Urus 

an Export Djambi, djuga para 
exportir jang tersangkut diha- 
ruskan turut bertanggung-dja- 
wab. Djumlah denda dan tam- 

bahan devisen jang rcula2 ha- 
rus mereka bajarkan adalah 

sebesar Lk, 17 djuta rupiah. 
Kemudian pihak pemerintah 
bersedia memberikan reduksi 

2576 sehingga mereka hanja di 

wadjibkan membajar Lk. 12 

djuta rupiah. - balinja dari Indonesia, dan dgn. 
Mula2 45 exportir tersangkut ' Presiden Sukarno telah berkeli. 

dalan perkara ini. Pada tg. 10 ling di Kebun Raya di Bogor, 

September jl sebagian besar da mengagumi segala maijam po. 
ri para exportir itu dibebaskan hon?2an js. indah, keinginannja 
dari tuntutan semula, karena bertambah besari. 
dapat memenuhi pembajarannja : 
kepada pemerintah. 

Jang belum selesai an 
ingannja dengan merinitah an ge 
saptal 9 orang, dan a amektstah memperbaiki kebun perhiasan 
tlh mengandjurkan kepada Na. PW-kota Filipina itu. ' Sumber 
tionale Handelsbank, Factory, jang mengetahui mengatakan, 
Oversea Chinese Banking Cor- bahwa Presiden @uirino telah 
poration Djambi agar mereka memerintahkan Departemen 
suka memberi pindjaman kepa Pertanian dan Kekajaan Alam 
da mereka itu, supaja sangkut akan memperbaiki kebun tum- 
pautinja dengan pemerintah da- buh-tumbuhan itu sedapat 

pat d'bereskan, mungkin, dengan memindah- 
Para exporti» jang telah da. kan pohon-pohonan kedalam ke 

pat menjelesaikan perkaranja un tersebut. (UP-Ant.) 
dengan pemerintah. telah ditja - 3 " 

sar" telah mint, pertolongan 
uang dari putranja, Yap Foe' 
Ho. Orang tua tadi menerang 
kan bahwa apabila ia tidak me 
nerima yang itu maka ia akan 
dituntut kemuka hakim. Sela 
ma menanti kirimap dari anak 

nja itu ia berputus asa dan 
achirnja dua laki istri telah 
membunuh diri dengan terdjun 
kedalam laut, supaja terlepas 
dari tuntutan pengadilan. : 

        

  

  
Kebun Raya: 
. Di.Bogor. . 

Tih D ar Niat Pres| 
OuirinoUtk Memper: 
baikiKebun DiManila 

UNDJUNGAN Presiden 
Guirino baru? ini ke Indo 

nesia memperbesar keinginan, 
nja untuk memperbaiki kebun 
tumbuh?an di Manila, dan perin 
tah telah dikeluarkannja supaja 
segera diperbaiki. Kebun tum 
buh-tumbuhan di Manila, rusak 
Sak Dunia Na 3, 
etaknja dekat Gedung Korapra 
dja. berhadapan dengan dinding 
kcta jang lama. Keinginan hen- 

terkandung dihati 
Presiden @uirino, tetapi sekem-   

Kundjungannj, ke Bogor itu 
mengingatkan Presiden @uiri- 
no kepada” projeknja hendak 

  

  lah api mendjulang naik dari gers 
bong dimana binatang2 itu di-' 

angkut. Menurut dugaan orang 
peristiwa itu disebabkan karena 
puntung rokok jang dilempar se- 
tjara sembrono kedalam gerbong 

“itu jang kemudian menimbulkan 
kebakaran pada rumput2 kering. 

' SARBUPRI RANTING BITING. 

| Dalam rapatnja baru2 ini Sar- 
ibupri ranting Biting telah mem- 
'bentuk pengurus baru sbb.: sekr. 
|org. umum Kadar, upah/perb. 
Muhadi, keuangan Suwito, pen./ 

but kembali pembekuan kekaja 

an dan depositonja di Bank Ex. MR. SUBARDJO KE NE- 
port tsb. dan buku2 mereka jZ GARA2 ISLAM 
dibeslag dikembalikan tetapi : 
hal2 ini belum dilakukan terha Pada tg 20/9 j.a.d. Mr. Subardjo, 
ap mereka ig belum mentjuku penasehat Kementerian Luar Negeri 
bi kewadjibannja. akan mengadakan kundjungan sela- 

Sekalipun perkara ini sudah ma sebulan kebeberapa negara Is- 

mendekati  penjelesaian, kala- -lam, jaitu Masir, Saudi Arabia, Li- 

ngan dagang masih gelisah dan banon, Siria dan Irak. Ia . mene- 

perdagangzin setengah mandek, rangkan, bahwa  kepergiannja itu 

'menunggu penjelesaian sepe- adalah untuk melakukan tugas dari 

nuhnja dengan berachirnja pe Kementerian Luar Negeri, yuna me- 

meriksaan kedua orang dari ngadakan penindjauan2 mengenai 

  

  
  

  

  
  

          
        

    

  

    
      

     

Pa La e pend. Kamin, buruh muda Sar- KUE. Djuhana dam hadji Man perkembangan negara2 tsb. dewasa 

| Rov Rocers 6 min dan buruh wanita nj. Tani. sur itu (Ant.), ini. (Ant) 
2, " - - 2 mx - - - 5 . . / 

2 KA AT THAT THING NEARLY Y IV WHENTI GET FIREPN si NE cneRise save THT M4 | 
| e7, Pr Pa Pn 3 ON BY NON AA DOWN, TM YOUR TOJEH TALK GUNN Tee | 

On BM cma | | ad ee oares Jean | | Casa aa | 
TN | SEA AL ONE esai 1 HANDLE GOLP MINE/ IM OFE/ TOO 

  

    

      
: A 
GUNN ALONE! 

  

    
di-udara .... 

— Psst Roy. berlindung, itu 
ledakan dekat! “Sebelum- kita 
berhadapan dengan sheriff, aku 
ingin mentjeritakan kepadamu 
sesuatu. ... wow !! 

— Hey, itulah salah satu dari 

tembakan meriam kapten Gunn! 

   
    

   
    

    

   

    

  Ap 
7 MS     HE 

SED/     A U.5. MARSHAL/ 

    

    

  

  

—— Peluru itu hampir memeng 
gal kepalaku! Apa maksudnja? 

—, Tunggu sebentar, orang 
asing. Djangan ganggu2 kapten 
Gunn. 

— Sheriff, djangan tinggal 
bitjara sadja, karena orang2 ter 
tentu melakukan pentjurian2 di 
tambang emas Hope. Kenalkan, 
aku marshal pemerintah. 

»& Itulah sebabnja maka kap 
ten Gunn ingin menjasar kepa 

— Djika aku hampir kena 
peluru, sudah tentu aku berbuat 
suatu untuk mengusutnja,  Le- 
paskan aku! : 2 

— Aku jang memegang hu- 
kum disini. Aku nanti jg akan 
bertindak — terhadap kapten 
Gunn ! la orang ini dengan peluru. 

Sajang tembakan 'itu meleset! ! 
(kata sheriff itu dalam hati) 

ja akan memba'as dendam ka- 
rena ajaknja karena tiniakan Fs 
pemerizlah RRT telah membu-| 
nuh Giri Yap. mengutjapkan| 
sumpah ini dihadapan beratus-| : 
ratus sahabat dan anggota? ke-| 
luarganja, jang datang berkum-| 
pul kerumahnja untuk memper| 

mendiang| 

Saudagar tekstil tadi menel 
rangkan, bahwa ia menerimaf 
surat dari saudaranja di Hong 
kong dalam mana dikatakan, 
bahwa pemerintah RRT “me-| 

nja mendjadj saudagar teksiil| 

mempunjai sawah di Swatow le 
bih dari 1 ha, sehingga ia ter- 
masuk golongan “tuan tanah be: 

  

- 

   

Ikan datang 

  

    

UTUSAN (GEDELEGEERDE) 
IBEMULIHAN HAK MILIK KEN- 

DARAAN BERMOTOR. 

PENGUMUMAN 
II. Pemegang2 kendaraan bermotor dengan daftar huruf AD. 

(ketjuali kendaraan bermotor asal dapat dari prioriteit dan 
Inducement) dengan surat2 komplit diharuskan mendaf- 
tarkan kembali (Herregistratie) pada tg. 17 —18--19 
September 1952 mulai djam 08.00 dengan membawa ken- 
daraannja dan surat2 hak miliknja. 

2. Surat-surat hak milik (Erk. v. Kigendom) lama (tua) se- 

  

| 

@ 

Dapet  dilever dari persediaan 

  

BUITENBOORD 

MOTOREN 

  

EVINRUDE 25 PK 
Ore MN: 

N.V. Fuchs & Rens 
Bodjong 96 Telp 

SEMARANG 

  

  

    

Le MLM S Ma Si 5 “dari tg. 20 September 1952 tidak berlaku lagi. 
Na semar ang 3. Para jang berkepentingan tsb. diatas akan Yipanggil oleh 
eta | tren “Polisi bg, Lalu-lintas Surakarta. — 

te Ne Nu : 2 'Utusan (Gedelegeerde) Pemulihan 
Mulai tanggal 18 SEPTEMBER 1952, para jang berkepen- Men abaraan 

tingan supaja berhubungan dengan alamat baru tersebut di- ttd 
atas (pesawat telepon No. 2270, 2060 dan 2290). Mr. W, VENLET, 

Pa Masa | Semarang, 16 September 1952. Ns 
2 ' InSPEKTUR LALU LINTAS DJALAN 

DJAWA-TENGAH. 

ea "3 Le Ta s ea li 

BERITA PALANG MERAH : Bg 
Paang Merah Indonesia tja | D - 

bang Semarang telah meneril - e janiaja ? 

ma sokongan yang dari pani-| : j 
Da perlombaan  senibarat|  Saulagar tekstil Yap Fes' 
(dansconcours) sebanjak Rp. | Ho, Gi Kuala Lumpur padal 
1354,40 dan 'elah diserahkan | “ri Selasa bersumpah, bahwa 
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  et : 
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Malai 1 Oktober 1952 

Foleh ? pemuda bekerdja 

  

(Sucat2 pada Adm..s. k. 
| No. 312847. 

Io M.S. RAHAT 
1g TABIB 

j Seteran 109 — Semarang. 
| Specialist untuk WASIR (Am- 
“beien) ASTHMA, KEPUTIAN, 
“IMPOTENTIE dan lain2 Penja 
kit. 5 

ti 

Kosthuis 

Fa
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Di. bitjara 9—12 Pagi' 
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Pa Ta na Tea 
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Dapat dioperkan: K3 . 

000 2e HANDSE MATRIJZEN 
untuk zetmachines INTERTYPE atau LINOTYPE 
2 stel 9 punts vet/romein/cursief/romein 

: 1 stel 6/5 punts vet/romein. 
JEARGA BOLEH BERUNDING! 
Pertanjaan2 dengan surat no. 3/2087 Harian ini. 
Pe Ta 

| NAFSU BESAR TENAGA KURANG 
$ : Adalah sebagai Bubuk inakan Kaju? 

Penjakt JIRIAN (Sprermatorehoea) IMPOTANTI (Lemah 
Sjahwat) Tanda Tanda Penjakit Selalu-Marah Marah Muka 
Putjat Makanan Kurang Hantjur, Perut Kembung, Kepala 
Pusing2, Lekas Tjape, tidak bisa tidur, kaki tangan dingin. 
Semut-semutan, pikiran tidak tetap dan takut2, Djantung ber- 
Jebar-debar, selalu mimpi, untuk itu semuanja di sediakar 
BAT JANG DITANGGUNG MUDJARABNJA. 

  

Pemai 

    

“IJARIANOL” Special Buat Laki2 harga perbotol — Rp. 20.— 
sOVUMATAZOL ' Special Buat Perempuan 

harga perbotol Rp. 25.— 
Obat Minjak Surga Dunia ,,Buat Laki? Pakai Luar Rp. 16.— 
BLACK HAIR DYE” OBAT HITAM RAMBUT 10075 tidak 

Dkuntur CERANSI HARGA Rp.:5.-—, Rp. 10—, Rp. 15 —, Rp. 
20.— Rp. 30.—, dan Rp. 50,— per botolnja. Zalf Face Cream 
JAHAJA YUSUF Buat Ilangkan Item2 Djarawat Kukul dan 

'Kekolotan di muka Laki2 atau Perempuan Harga Rp. 25,—, 
No. 2 Rp. 10.—. 
.Sunfan Oil” Obat Gatel Kudis Koreng Dll. Rp. 5,90 per botoi 
»GALINUS” Special Buat Batuk T.B.C. harga Rp. 25,— Satu 
botol den batuk Kering. 
KATRAN -I-NOOR, Special Obat buat Mata, Koerang Te- 
rang, Liat Putih2 dan Putih didalam Mata, Keliatan seperti 
Asep, dan lain2 Harga Rp. 15,— Obat-Obat dikirim diseluruh 
INDONESIA Wang di Muka Tambah Ongkost 1074. Untuk 
Mengobati segala Penjakit luar atau dalam, Sakit Mata, Ken- 
tiing Manis Kentjing Nanah, Mati Badan Linu2, BENGEK 
(ASTHMA) Sakit Gindjel, Sakit T.B.C. Perempuan tidak Ac- 
coord Bulanan atau Keputihan WASIR (Aambien) di Djamiu 
10 hari sembuh dan keluar Akar2nja tidak dengan Operasi 
(POTONG) Semuanja penjakit di Obatin sampai baik. (Sedia 
Obat Orang jang kepengen punja Anak). : 

WORLD FAMOUS Prof TABIB FACHRUDIN 
No, 14 Sawah Besar, Phone 3804 G, Djakarta. 

Djuga bisa dapat Obat2 pada 
Prof. TABIB G.A. KACHRUDIN H. M. B. 

Dijalan Tepekong No. 3 Agen. 
MEDAN. FATEHUDIN & CO. 

Toko Punjab 
Djalan Pasar No. 45 

DJEMBER. 
Toko FATEH, 79 Panggung Surabaja. 
Toko ASIA BARU, Kebun Sajur Balikpapan. 

Toko FATEH, Djalan Kemakmuran Makasar. 

LIL NA Doh AL naa ant NX 
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ass CITY CONCERN CINEMAS Rooosooe 
LUX INI MALAM PREMIERE «wu 17 tah) 
5. —9.— LLoyd Bridges - Lea Padovani i 

, »Ihree Steps North “—. 

S. A man can wait Just So lorg !! ard when. 
«« hestrikes back, watch, far the dramatie Exploseon!! | 

step by step..... The Manhunt starts!) Gempar |, 

Grand INI MALAM,D. M. B. Ju. 13 tahuo) 
5, —& Tm 9m Lex BARKER Vanessa BROWN « 8 

and Si " »slarzan &. Slave Girl" 
TARZAN Newest adventures ! (£ 

1 TARZAN:Bertempur dengan pengatjau2 3 
untuk, menulurg Wanita2 jang ditjulik! !! GEMPAR | 

Aa aa Tol WA NT You“ Dara Andrews 
Dorothy McGuire 

INDRA ii malam D.M.B, fu. 17 tahun) 
4.45-6.45-8,45 Satu lilm MALAYA jang luar biasa Complit 

berbareng ss ALADDIra" 5 
ROYAL | 

5.15- 1.15 9.15. dengan ,Mariam-Ali Rahman-Jaffar Shah d.l.l, 
3 dengan ratusan pembantu 
TARIAN2 NJANJIAN2  ROMANCR AKSI ADJAI3 |! 

Pemandangan2 jang iadah dan menggumbirakan | 

Chatrer tiarro 
Amisah Poniman 

    

— 

mm ma 

INDRA Kilometer 49" 
  

|Akan.datang - # Joel Mc Crea 
Royal »Ssaddie Tramp' Wapda Hendrik 

(Roxy 7.9. 
  

loi Malam Premiere (u. 1/ tahun) 
Film paperangan Russia! jang terbaru! 

»Stalingrad Battle” IL, 
  

  

  

Pasanglah ADPERTENSI dalam 

Harian «Suara Merdek 
    khai       

  

Herregistratie Kendaraan 
BERM OTOR 

Semua Kendaraan Bermotor jang memakai Nomor Polisi 
R. mulai hari Senin tg. 22 September sampai dengan tg. 25 
September 1952 harus dihadapkan dengan surat eigendomnja 
di kantor Polisi Lalu-Lintas Purwokerto mulai djam 8 pagi 
untuk diganti dengan surat-surat keterangan baru. 

Kendarain Pemerintah dan Kendarain ber-asal dari Prio- 
riteit atau Inducement 

Sesudah tanggal tersebut 
lama tidak berlaku lagi. 

tidak perlu dihadapkan. 
diatas surat2 hak-milik jang 

Semarang, 16 September 1952. 
Utusan dari Panitya Untuk Menjelesaikan 

“ 

Pemulihan Hak di Indonesia, 

t.t.d. 
(Mr. W, VENLET). 

ANGGUR 

hamil 3 bln. sampai 

lahir. 

Ia bikin kuat tem- 

aja penjakit, 
pembawakannja 

orang hamil, 

Membikin segar 
anak dalarm kandu- 
ngan dan menjega 
bahaja kandungan 

gugur. 

Ataran Minamnja: 
Pagi. siang sebelum- 

tu malam mau tidur, 
    minum 1 galas aloki, 

Diksluarkan olah ChemicaNgn Handel IE TE 

Miapietr €—B, Tilp. 1818 Surabaja. 

Ia MPI 
  

   aa an 

    Djl. Bawean no. 22 

MINJAK OBAT BAN LENG 
Dapat diminum untuk menjembuh. 

N kan: batuk baru atau lama, 
! tenggotokan sakit perut dll, 

Bagi bisul2, kudis2, gatal2, digigit - 
binatang berbisa. 
lekas hilang engan digosokkannja. 
Apabila merasa 
wat, dari spott. atau djatuh dapat. 
lah Ban Leng digosokkan (dipidjet) 
dan diminum, semua 
lekas sembuh Karna: Ban Ing te- 
lah dapat banjak sekali 
djian dari Tuan2 jang tekenal: jang ' 
sudah disembuhkan oleh Ban Leng 
ini. dari matjam2 penjakit. 
Tuan suka batja siwat2 pudilan tsb., 
kami bisa kirim sama Tuan. 
Ban Leng dapat dibelih pada 
mua toko2 Obat DI.: 
boleh kirim Rp 650 Kami nanti 
kirim 1 botol 

tertjatat. 

Dikeluarkan oleh Rumah Obat 
Tilpon 22075 Surabaja, 

1 sakit 

kena api, dapat 

lelah ataw salah 

ibu penjakit 

surat pu. 

Kalau 

se 
kalau tiada, 

sama Tuan dengan 

4 tiap Sa 

Pl, SEMBILAM BELAS"# 
Sepesial buat orang “3 

perempuan jang lagi ' 

nja makan dan wak- ' 

    Tjeh She Tong. t 

  

  

IniMalamd.m.b. (13 th) 
pREK 5.702 

METROPOLE 5.15- 

FABULIUS G 
pIRATE- 

INI MALAM PREMIERE ! 
7.15. 9. "ORION" 5.00-7.00-9.00 (13 tahun) 

| JOEL Mc CREA-BOB 'BURNS 
FRANCES DEE- LLOYDNOLAN 

in, FRANK LLOYD'S 

.Welis Fargo" 
I. Keramean peralihan tahun 1854 di- 
waktu sebelomnja perang saudara di 
Amerikan. 
« Kisah pertjintaan jang sangat meng- 
harukan BM 
4 Romantische dan “Avontuur: 'jang! 
spannend ! 
  

    LOONG PEI“ : 
PEARL. 

Ini, Malam PREMIER 4 
DJAGALAN 7.- 9.- (seg. um)” 
Film Tiongkok Tjeritera Silat jghebat: 

I,SAN, TOH 'KOW 
5 

£ 
Ie 

  

  

Druie, VII No, 584/III/A/718 

5 —T. Sorex 
(3 
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#5 a 

ANTHAY 

  

waktunja anak ters . 

pat pranakan dan isa 
menjega gangguan- 

dad | 
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