
  

  
   
    

    

  

    
   

  

    
'Chou katakan, bahwa belia »Saudara presiden Bung Karno, dan sahabat2 rakjat Indonesia 

seluruhnja.....” demikian pr esiden Ouirino memulai pidatonja di 

  

   

8 Kedjadian 

  

   ' Soal Tawanan: 

Agustus 1949, 

RRT akan bersedia menjetudjui 

  

Per 

  

ta S.P.S. 
Megan aman so Men peraea ara 

  

& 

  

idjata? 

B ERITA BANJAK TERSIAR di Tokio pada hari Rebo, 
H3 bahwa suadu perdjandjian perletakan son eat 

kim akan ditanda-tangani di Panmunjom dalam waktu 

kat ini. Para penindjau di Tokio semenfara itu dengan pe- | 

mung 
ig sing- 

| uh perhatian sedang mempeladjari statemen! menteri juar ne! geri RRT, Chou En Lai, dalam mana ia mengumumkan puta- 
san pemerintahnja untuk mengakui Konvensi Djenewa, jg tlh Gilanda-tangani oleh. pemerintah Kuomintang pada tanggal 12 

mengenai perlakuan thd, tawanan? perang. 

PN Beberapa kalangaf tertentu "sikap pemer.ntah RRT ity ada 
di Tokio dalam pada itu me- :ah suatu hasil daripada usa- | 
ngartikan, bahwa pemerintah ha2 jang Kk telah didjalankan 

oleh pemerintah India dalam 

Ne MN Gn daan 

Soal Tawanan Perang Akan Dise-  rahkan Kepada Negara Netral 
Jg Sekonjong:Konjong Dlm Perundi- 
ngan Sendjata Korea. 

ATAS An Pte UR NO YP Te AT KPU IU san o TART ERP ST PI Aa GIA TTU GA LAI TA TN, TA NA TA TE NT MPNIA an KE PN 2 DE KE At AJE , # PSN 

      

   

       

  

  

: Memeriksa 
F Barisan 

   

  

Presiden @uirino, presiden Su karno dan wakil presiden Hatta wak 
“tu mengadakan pemeriksaan berisan pengawal jang menjambut di 
lapangan terbang Kemajoran. Barisan pengawal ini 

TT 
“Penerbit: 

Hetami, Penjelenggara: 
Alamat: Purwodimatan Barat YI 
Tilp. Redaksi: 1228 Smg tilp, rumah 
Tilp. Administrasi - isi 2087 

— 20 Semarang. 
1193 Semarang. Y Pn gg 2087 Semarang. F g 2. (bajar dimuka) Rp. 10.— didalam k P Rp. 11.— luar kota, (ditambah Rs. 0,30 untuk aa ba Ady. 80 sen per m.m, kol, Harga Etjeran 60 sen per lemb. & 
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Pepbaannmimabia eng 
  

    

an Fleet 
Amerika Telah Gunak| 
—' Sendjata Kuman Dil 

Korea.” 

  

Sebuah Berita Drs £ 

torberita . 

mes vsin Fleet ser 
dan tentara ke-8 V 
Korea, telah membe, 
hwa pasukan? ' Amey 
melakukan perang Y 
Korea Utara dan Tion 
nurut kantor berita tg 
deral Van Fleei! telah n 
takan hal itu kepada k |si militer Belgia di Tokiok 
deral Chevaliery. 

Selandjutnja dikatakan, b. 
terdiri atas 

aa 

kui 
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'inj untuk mengatasi djalan bun 

itu da am perundingan? gentja- 
“tan sendjata sekarang. Djuru- 
bitjara kedutaan India di Tokio 

    

     

    

rintahnja akan menaati betul2 | 
— Perdjandjian itu, asal sadja ne |j 

— Beri2 lain jang menanda tanga | 
—. ninja djuga berbuat demikian. 

| Dinjatakan pula, bahwa peme | “ 

beberapa minggu jang lampau kesatuan2 Angkatan Darat, Laut dan Udara. | hadapan presiden Sukarno kemaren sore dj 16-50 waktu turun dari 
.kapal terbang dilapangan Ke majoran. Disampingnja tampak dju- 
ga wakil presiden Mohamad Hatta. Presiden @uirino mengachiri 
pidatonja dengan menjerukan: ,.Merdeka £ ' 

pemindahan tawanan? perang 
Utara, jang tidak mau dikem- 
balikan kenegeri asal mereka, 
kesuaty, negara netral, Dalam 
hubungan inj India telah ba- 

Wa dua orang wartawan asi 
jang baru2 ini tiba dj Bonn ag 
ri Brussel, te gi, memperlihat: 
kan kepada wartawan AD.N 
Surat djenderal Chevaliery jek 

.....     
  

    
    

   
   

     

  Gerombolan Usaha 

  

| 

| rintah RRT djuga mengakui MW. € 0 T 8. al O : 3 3 : 
f konvensi? umum jang telah di IPIO 2 $ 2 1 "jak disebut2 oleh Radio Pe- ysementara itu tidak bersedia “3 si dikirim kepada kementerian: 
: tanda tangani oleh pemerintah | 2 &. Z a naa demikian sumber? tersesj memberi sesuatu . komentar, | ya aa mi & Es AS ai D luar negeri Belgia. Da'am su- ' Kuomintan, th. 192! bea . Os. YAkan tetapi kalangan2 diplo- Sa Ta sa rat inj jang memakai t al Pang 9, pertama: Beberaps - venindjau lainnjaf matik India telah menjatakan |. 5 Maret 1959 djenderal Belgia   konvensj untuk memperbaiki . 

keadaan pradjurit2 jang sakit ' 
dan luka2 di laut dan darat: 2. 
konvensi mengenaj perlakuan 
terhadap para tawanan perang 

tadj menulis, bahwa dalam per- 
tjakapan dengan djenderal 
Van Fleet telah ditanja penda- 
patnja mengenai tuduhan Uta- 

Hati Dan Rumah Kita Terbuka—Kata| 2 | dalam pada itu menekankan, optimisme merek, mengenai Presiden Sukarno 5 | bahwa, perobahan besar dalam "perkembangan kedjadian2 ' 

| 21 Tembakan Penghormatan Dan Kuntji Emas 

Djuga Berusaha Adakan Hubungan 
| 3 .. Dengan Kedutsan Asing 

Ada Sementara Kedutaan Jg. Sudah Membalas 

  

  

achir2 ini, 

dan 3. DRM Pemai yan Kota Djakarta Utk @uirino. 

lindungan bagi “penduduk sipil Pp RESIDEN PILIPINA, KEipidio @uirino, kemaren sore 
pukul 16.50 dengan zrombongannja tiba di Djakarta de 

Mainan. Meskipun ada persamaan? ja |' 
pokok, arah perkembangannja ber- | 

“beda. Oleh sebab itu, dengan sung- | 
guh2 sadja berharap PJM akan me-f 

  

2 Langkah jg. tak 

diduga2 
Un.ted Press sementara itu Mm ENURUT SUMBER2 RESMI, 

bukti? bahwa gerombolan 

Suratnja Gerombolan...... 

»Darul 

sekarang sudah terdapat 
Islam” berusaha 

ra bahw, Amerika melakukan 
perang kuman di Korea Utara 
dan Tiongkok. Atas pertajaan diwaktu Dana, Kanaan. 

Hadiah 
Bromfiets 

Bagi Djerih-Pajah Dan 

tadi Van Fleet mendjawab, 
bahwa ada'ah tidak menghe- 
rankan pasukan? ' Amerika 

  

djuga untuk mengadakan perhubungan dengan, ngan menumpang pesawat terbang. Dari Manila ia disertai | lihat segala hal jang dapat di lihat (mewartakan dari Panmunjom, | 
taan asing di 

pula oleh Dutti Besar Indonesia di Pilipina Mr. A. Maramis. Di selama kundjungan PJM jang pen- jbahwa dua langkah jang tdak 
(ba beberapa kedu 

lapangan terbang Kemajoran Presiden @uirino disambut oleh | Sek itu ditengah? kami, sehingga 'terduga2 oeh pihak Utar, pa 
Indonesia, bahkan diantara kedutaan itu 

. , L : u sudah ada jang membalas surat dari gerombolan ibu karena mengira, . An : 2 : | dengan mengadakan hubungan sen-!, sal apa 7.5 menggunakan j Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Moh. . Hatta, jg kedua- ' :'. “Sida hari Rebo menundjukkanj bahwa ,,Darul Islam” itu adalah suatu isasi j i ANA ep naga 
nja di sertai oleh isterinja, para Menteri, acting Ketua Parle- ' Gini Gan Menpan aleh Kesan Nan aa (bahwa tidak lama lagi akan! terlarang, Tentang surat? jang dikirim “hong yng kanmtan se Dn ang masiti sela Sa, | kat, akan mungkinlah bagi PJM un- ! 2 ng 3 $ 

| tuk melihat Indonesia jang sebenar- rada kedjadian jang penting 
nja, jaitu tetangga PJM dan saha- Salam perundingan2 gentjatan 

kan, dengan maksud supaja ke 
menangan berada dipihaknja. 
Demikian kantor berita A.D.N. 

- 
men Mr. A.M. Tambunan beserta anggota? Seksi Luar Negeri | 
Parlemen. Kepala Staf AP. Djen. Maj. Simatupang, Wali- 

kepada kedutaan? asing itu diterangkan, bhw surat? 
" 

AL, a te: Gi disusun dalam bahasa Inggeris dan isinja berupa Maan 
D Nj S. Daud kota Djakarta Raya Sjamsuridjal, dan lain? pembesar sipil | bat PJM. (sendjata d: Korea, untuk pengakuan, dengan disertai oleh kalimat2 bahwa Dar jasa Nj S. Daud dan militer, sedang anggota? Korps Diplomatik tampak leng- "1 Dua langkah jang tidak ter | Islamlah jang akan ,,membawakemakmuran” di Kudonesia in (Antara) 

    

Djawaban Pres. (duga2 itu iaah putusan peme 
Ouirine. Yeh RRT untuk mengakui 

| Konvensi Djenewa, dan permin 
Presiden @uirino dalam dja- faan delegasi Utara untuk mem 
abanrja atas pidato Presiden Perpandjang “recess perundi- 

kap hadir, pula masjarakaf Pilipina di Djakarta. 

Pesawat icrbang jg ditumpa- ' oleh Presiden “Sukarno, diper- 
ngi oleh Presiden @uirino, keti | kenalkan kepada para Menteri, 
ka masih djauh dari ibu-kota, |anggota2 Seksi Luar Negeri ' 
telah disambut oleh suatu kesa jParlemen, anggota2 . Korrs Di- 

Jang mendjadi pertaajaan 
bagi alat2 kekuasaan negara, 

demikian keterangan sumber 
itu, ia'ah apakan 't.dak selajak 
njag pihak kedutaan asing de- 

ENURUT RENTJANA, 

Gubernuran Makassar Oleh 
ketua Staf Keamanan propinsi 

DPR. MENERIMA BAIK 
DUA RENTJANA UNDAN G2. 

Dalam sidang pleno terbuka 

Gagal Lagi 
Perundiogan. Antara 

! 

| 
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berian hadiah pengha e iadaken bala wa - 2 NE 
da njonja Salawati Daud Tana tuan Angkatan udara Republik 'plomatik dan pembesar? lainnja. Sukarao mognjad NS ka Pan? ea Penmntkan Tn mikian memberitahukan djuga Buruh Dan Maskap ai hari Senin pagi Dewan telah berdjasa dalam usaha ts Indonesia, jz mengantarkanaja | Kemudian Presiden Sukarno me "tak menganggep telaix terpus dua har: lagi, Suatu perkemba i kenada pihak pemerintah ten- Badja USA Perwaki sis Manda T 
rut serta memulihkan ena sampai keatas kota ' Djaka ingutfapkan pidato sambutan jg tas perhubangan. Ag nda dianta gan jg penting sangat mung- | rang adanj surat2 dari arom 1 Rakjat dengan su an” ah ini. Hadial ana Prediden- Sukai AU 52 KT 5 L SP Yk kedua bangsa sedjak dahulu. kin sekali akan terdjadi djika dakern aa Eta Ditath h ARA UTUSAN DARI Ara bulat telah mener ng baik 

hargaan ifu berupa sebuah se- tama2 berdjahatan tangan € : wa Naa an pagaan Ba ga se Mnle Pe aa Tahan Lan setuh , P maskapai badja Amerika - Femoonkon “undanga da ' 
: e (£ i ide: sri zetil Pa Me ee a hafj : EA : £ engan wakil2 sarekat bur an Keuangan, Jakni peda kumbang (bromfiets) 'Presiden @uirino, ketika suatu 2. Pen KD -Igerombolan menulis surat? ke |rindustrian tsb. telah DN pertama: rentjama samaan Mehta 

terbang.-. Kemudian menjusul 
    “Seperti diketahui njonja Sc:       lawati Daud adalah salah se- Wakil Presi : aa . | ki | : Orang Batkk NN AMI MAA: akil Tn 4 Moh. Hatta. 1 dan Pilipina adalah ibtarigga jg # : Ap nan NAM bagi kita untuk menuduh | demikian diumumkan dengan Njx undang2 undang? daru- an SN en at ' banjak persamaannja. Kedua ementara itu menurut keja | pembesar atau kedutaan asing | resmi di Pittsbure & Aa , gerilj, di Sulawesi Selatan se-! Setelah diperd bla yaaa 1 #nda : 13 : urgh. Pertemuan Tat dan ordonansi ' mengenai dak “daa” Moe nan perdengarkan 'agu f sedang mengembang- kinan para penndjau di Pan- itu berhubungan atau memban | dilakukan atas permintaan pi- masalah padjak, # gen 

in tamtik n terhadap s : BS ogipan 1 ag Peta sg Dum kan kemerdekaarnja untuk me- Munjom, Maksud untuk minta 'tu gerombolan. Selain dari pa | hak pemerintah, arah, cb ye , yang dikdu- : 2 - na T p .se- - aya, alu , esiden @uirino pgangkat deradjat penghidupan Tecess dua hari lagi itu ialah dg itu terdapat djuga ketera- Sementara itu acting kepala Netraka sin pembentukan 
rs aan as CTN dengan diantarkan oleh Presi- 'nja. Untuk mentjapai tudjuan untuk menjusun usul baru, (ngan, bahwa Mugni, pemimpn Mobilisasi perindustrian John darur Pa si Ha Yaa (den dan Wakil Presiden, meme- atau untuk mempertimbangkan . Steelman mengetok kawat dari urat nO. 36 tahaum 1950) se Sulawesi Selatan adalah ter- 

masuk Salah satu usahanj, jg. 
telah bersusah pajah masuk 
hutan keluar hutan menemui 

pemimpin bekos CTN. 

iriksa barisan kehormatan Ang 
katan Perang. Sementara itu di 
lepaskan 21 tembakan meriam 
Sebagai penghormatan atas ka- 
Gatangan Presiden @uirino.   

— 6 Orang tewas dan 24 luka? 
Selandjutnja Presiden @uiri- '$ 

   

  

    
   

      

t 

   

. mandang 
Toar biasa ada bang- 
sa Indonesia. Rakjat Indonesia 

ini perlulah kerdja keras. 
“Sementara itu kita mempu- 

njai kejakinar akan mentjapai atu “negara pelindung” netfal 
tudjuan kita itu Banjaklah jg Ciundang untuk mendjadi pe- 
akan dapat dilakukan oleh ke- 
(Gua bangsa untuk bantla-mem- ngerai masalah pertukaran ta- 
“bantu. Diantara kedua bargsa wanan perang. 

ditengah? 4         1g eng “1 pad,. pembesar cfau..kedutaan-   pelindung” netral? 

saran de egasi PBB supaja su 

rantara dalam  desdlock me- 

gerombolan Darul Islam jg ber 
ijampur “dengan bekas anak 

buah bata'jon 426 sekarang 

maSih hidup, bahkan telah di- ' bur 
angkat mendjadi “Komandan 
Divisi” mereka. I, terutama 
bergerak didekat Salem, seki- ketika hari Senin terdjadi tubrukan : a . 5 

antara dua buah bus dekat Calum No, oleh Kepala Protokol Ke- na Ta - an - Sarang tar Bumiaju, it, asia Widi Tu re. “Menterian Luar N "er 3 " 0. Iran tji orsiruktif. Demiki- djau2 itu, bahwa dalam state- i diketahui, dalam se- pit, propinsi Bulacan Luzon Te uar Negeri, Mr. Ku Bang Kiko menjontut bina | mentaja Oma bina Da Sebagai diketahui, dalam se 
agah (Pilipina). sumo Utoyo, dengan disertai 

Selisih Soal Atom 
'Apakaht Harus! Dibikin Sendj:ta Bom 

  

| 

.pendek, menjatakan selamat da 
|tang kepada tamu, jg disambut 
oleh Presiden @uirino dengan 
pernjataar? terima kasih. 

: Sambutan presiden 

an Presiden @uirino. 

Presiden @uirino menjatakan | vensi Djenewa jang memberi 
-ia merasa senang ada di Indo- | kesempatan untuk pemakaian 

nesia dan ia merasa 2Ta| “negara pelindung” 

atas sikap peramah dan sambu | :tu. 
' tan jg didapatnja Gi Indonesia 

' sekarang ini. : 
Sebagai renutup upatjara pe 

i 

. menekankan pasal dalam kon- 

demikian 

Menurut pasal tersebut, ne- 

gara pelindung akan mempu- 
njai iurisdiksi atas tawanan2 

buah gerakan pembers'han ten 
tara Mugni itu pernah menda 
pat luka2 parah, dan disangka 
telah mati, Tapi ternjata 'uka2 

nja mendjadi ssmbuh kembali. 
Menurut berita2 jg disampai 

asing, itu beum mendjadi ala- 

  
kan kepada alst2 kekuasaan ' 
negara, sekarang pihak gerom 

bolan djuga mengadiskan taktik 

Bi Gie usaha2nja utk menga- | "ONG Penetapan "undangg daru 
rat tentang penetapan berlakiw tasi persengketaan dewasa ini, 

Washington kepada para perun ' bagai undangg, dan | Ba ding dari kedua belah pihak. su | dang2 pembebasan bea masuk aja mereka diam dulu di Pitts- | Untuk barang? berupa kiriman irgh, utk menunggu petun-| hadiah jang bertudjuan (kese- djuk2 lebih djauh dari pemerin | djahteraan rochani penduduk, tah Amerika Serikat maksud amal atau kebudajaan, 

Den Paksaan 
'nggeris Tak Akan Dapat Apz-Apa 

Dari ltan: Kata Mosaditenyi P 
Perlu Kekuasaan Istimewa Bagi Mosadegh Utk. 

  

, SN a35 aa -p & 5 : 'hiambutan kedatangan Prssi- nh ena 1 2 iki . " Hydrogeen Sebanjak-Banjaknja? saia, pss musa in Ie |ten Ouriso dilapangan tebang! Page: Ke Ken SA me Sg Dana menua Perekonomian Iran. 5 Fi NN a : 3 i Wali di Ann sebagaimangz di rentjanakan Ng ran dr. Mohammad OAL MEMPERGUNAKAN kredit2 atom dan politik siden Sukarno menerangkan, bahwa. Wali Kota kemudian menja wab terhadap semua tawanan eh pihak tentara. Ka'angan P hari Selasa menjatakan bahwa kekuasa'an? Ta SS amum bagi rentjana Pembudtan sendjata2 atom me- Pembuatan sendja 
perpetjahan jang besar antara Komisi Tenaga Atom Amerika Serikat. din» tah: Dendikaka “dikub : diantara kedua bangsa, k jika p! jetu- gara. Seme i embitjaraka Washi Serikat dan pemerintah. Demikian : Ka Aa Kn Sesudah itu tamu agung ituj.  Djika pihak Utara menjetu- | ranan tampaknja mash te- | 16 Ga ana na Me Ta an Kanan 

ashington pada hari Selasa. Selandjutnja dikabarkan, ba- 22 Peristi J sn n diapit oleh Presiden don! Gjui saran PBB ini maka lang . perminta'an dari perdana menteri tadi 1 jang i 

' tin Pilipina itu mengandung “arti jang dengan diap: 1 Gef k4h tersebut akan membawa tap berpengharapan besar usa v . Pama eri 1. K di- — 5 Babu : minta itu meliputi lapangan? ekonomi, keuangan dan kehaki- 
hwa antara ke-2 fihak itu kini masih terus berlangsung 
perdjuangan jang hebaf. Kaum ,,ekstreem” menghendaki pro- 
duksi bom zai! air setjara besar2an dan kredit2 atom tamba- 
han hingga 8 miljard dollar, ddn bukannja 4,2 miljard dollar 
sebagaimana disetudjui oleh Kongres untuk djangka waktu 5 

5 ata En musatan usaha2 Amerika dila 
. Kaum “konservatif” meng- | pangan produksi 
inginkan supaja produksi sen- | setjara besarZan dapat merugi 
djata2 atom jang kini sedang kan imbangan militer Amerika. 

bom zat air ' 

Ouirino ke 
persaha 

kedatangan Presiden 
Indonesia memperkuat tali 

amat penting bagi kedua negara. 
Presiden Sukarno meniatakan sbb.: 
Atas rama Pemerintah dan Rak- 

jat Indonesia, saja mengutjapkan se- 
lamat datang kepada Paduka Jang 

| Mulia atas kedatangan P.J.M.  de- 
ngan selamat dibumi Indonesia. 

Dalam mengutjapkan selamat da- 
tang kepada rombongan jang terhor- 

i mat dari Pilipina jang dipimpin oleh 

Ipaikan kuntji emas kota Dja 
karta kepada Presiden @uir'ns 

Wakil Presiden dengan mengcn 
Garai mobil terbuka menudju 
ke Istana. Disepanujang djalan 
dari lapangar terbang aarmpak 
orang berderet-deret  rciibat 

para tamu dan rembesar litvat 
didalam barisan mMobil2. Di is- 
tana Merdeka Presiden Oniriro 
diperkenalkan - kepada Sek-ota- 
ris2 Djenderal berbagai Kemen 

jang berada ditangan . mereka 
masing2. : 

perang Korea demikian dekat 
pada achirnja hingga soa'2 de- 

'tailnj, dapat diselesaikan da- 
lam beberapa hari sadja. Da- 
lam kedjadian ini masalah per- 
tukaran tawanan perang akan 
tetap terbuka dengan tjampur 
tangan “negara pe.indung” un- 
tuk mengusahakan Suatu penje 

pimpinan alat negara ig bertu 
gas untuk mengembalikan ke- 

hanja akan berhasil, bila para 
komandan kesatuan2 tea, da 
Pat latihan setjukupnja untuk 
gerakan anti-gerilja. (Antara), 

Lautan rakjat jang memban- 
djiri disepandjang djalan jang 
dilalui oleh rombongan tamu 
agung presiden Ouirino ke- 
maren sore, didjalan2 antara 

jang diminta olehnja dari madjelis Iran itu adalah 1 i nja guna memperbaiki keada'an perekoromian dan Mn 

man, selandjutnja merngerai penempatan? serta badan? 

Mossadeg tidak mau membe- ' 
ri keterangan menda.am me- | 
ngenai rentjananja dalam hal 
menggunakan kekuasaan2 isti- 
mewa tadi. Is hanja mengata- 
kan bahwa bila hal itu di- 
umumkan, maka akibatnja ti- 

ngan bary disana,  Minjak 
@uom ini nantinjo aki iper- 
gunakan untuk keker Ta aa 
.lam negeri, 3 

Selain dari it Messaseg aa 
sedia memberikan bantuannya 
kepada negara2 jg. berdjoang berdjalan dilakukan setjara pe |PJM, kami membuka hati dan ru- De PN Sg i Kemaj dju ke istan : : Nan : Naa : ia Ta ada malam hazinja | lesaian selama waktu mana |j: Kemajoran menuaju ke istana 4 | daklah akan baik bagi ,,kita se 1 

lan2 dengan tak usah meaku- Dalam pada itu mereka mes mah kami. Kami menemui PJM dt: Pe La P : Sa datoA Ts : 5 , Merdeka. Presiden Sukarno ” An untuk melepaskan diri dari : : sini sebagai saudara sekandung jg : Untuk tamu agung itu diadakan | genfjatan sendjata sudah dapat dan presiden @uirino berdiri mur Sementara, Ibu kala pendjacjahan asing, Seperti 
ngemukakan pula alasan? mo- 
ral dan perikemanusiaan untuk 
menolak penimbunan sendjata2 
sematjam itu bagi pemusnahan 
penduduk setjara besar?an. Me 
reka lebih suka memusatkan 

kan politik jang dikatakannja 
sebagaj “revolusioner”. , 

Ketua Komisi Tenaga Atom 
dari parlemen, senator Brian | 
MacMahon tampaknja berfj- 

ber 

  

     

   

sama2 berasal dari satu keturunan 

empat abad penuh. 

bangsa, jang telah berkenalan sete- : 
lah terputusnja perhubungan selama 

Kundjungan PJM tidak akan !a- 

'dsamuan Makan di Istana. 
(Antara). 

berlaku, demikian menurut     U.P. (Antara). - dalam mobil terbuka bertan- 
-da: Republik I.   ngan2 parlemen" menjatgkan 

pendirian bahw, parlemen jg. 
sudah dua hari membitjarakan 
permintaan premier - rupa2nja 

akan, menjetudjuinj,  djuga 

Tunisia dan Mesir. Dalam hu- 
bungan ini ia mengatakan: 
,Saja berpendirian hahwa se- 
tiap negara jang masih lemah 
dan kini berdjoang meawan hak kepada “ultra” deng TI nowbati ada sendjata?2 a'om : 

int aa peatan p Dea aa na og pp aa pateman bubar |impeialame pem mendua 
besar2an program atom dan me | (bom? atom untuk pertempur- | melihat dengan Yukup Indonesia ka- ari Selasa parlemen bubar | skongan”. G gg Ba na 3 ( 2 a ' (mi ini. Kami merupakan republik 

dengan tiada mengambil se- Mengenai konperensi para 
       

  

     
ngurangi sendjata2 ki 
dalam pada itu men 
pengurangan anggaran 

jan difront). 
Kaum ,,ekstreem” menuduh 

(mereka lekas tersinggung pera 

saannja, jg dikatakannja tak 
“ada tempat dim dunia Modern. 

'Dengan  memperlipat usaha 
“atom Amerika. mereka berpen- 
| dapat, bahwa dapat dibuat bom 
atom untuk 250.000 dollar dan 
tidak memakan beaja sedjuta 

dan dim. pada itu beaja untuk 
pembuatan bom zat air da- 

pat dikurangi dengan 400.000 

'ggaran belan. 
dja untuk angkatan darat dan   
angkatan laut. mi 

Pendapa, MacMahon itu di- 
sokong oleh menteri pertahan- 
an Robert Loveit dan menterj 
angkatan udara Thomas Finlet 
ter, sedangkan presiden Tru- 
man dan menteri iuar negeri 
Dean Acheson iampaknja ragu 

kepulauan, jang membentang melin- 

nja, dengan beragam? dan beraneka- 

warna penduduk dan sifat2nja. Tapi 
djustru dari beragam2 dan beraneka- 
warna itulah bersalur daja-gaib ke- 
satuan Indonesia, berdasarkan kesa- 
tuan bangsa, bahasa dan kebudaja- 

an. 

PJM akan melihat dan memaham- 
kan semuanja itu, karena selama 
berabad2 terpisah itu, kita telah ber-   
tasi chatulistiwa beribu2 mil djauh- '$ 

  

  

  
  F bari golongan jang disebut Pknanbestmtr--oe1UKGonalbesaat basis... - remi kasi 1.3 Aa 2 Iran, dan bahwa 

ba Geet” MINI MSi. Hendi II | , 1 : ' : Kepada para wartawan dari. FT W udjukan 'utk, memaksa : 
"reaksioner” antara lain terda : M 5, Oa k ke Di Ra R oa . SA Iran supaja menjetudjui sja- 

par Robert Oppenheimer, direk | Kaha r LUZOKOT 1 er un : WOW TN Mossadeg menerangkan 1gtg Inggris, hwi2 mana, adalah | 
tur Lembaga Ilmu Pengetahu- 2 LA Na LA su 2 | : ek ih 1 lm Ha li bertentangan dengan undang? sn 

Princetown dan bekas di- m ASUKAN ANDI TOING be- | undurkan diri dari pasukannja dan! Selandjutnja sebanjak 73. (dua pers tu « tetipus persem unjian | gerombo dari Bataljon 719 serta 3 kompi dari minjak, ahwa ilg India mau segara Iran, berfentangan dgn, Ye 

2 boratori 1 Tie Lo: 1 Tang OTUN (Sulawesi Selatan) | ingin kembali kemasjarakat. Demiki | tiga) dari 350 orang dari golongan lanz pengatjau. Berhubung malam | Bataljon 508 telah bergerak ke Siwa “membeli minjak Iran, maka keamanan negeri serta kedaula 1 
rektuir laboratorium The Los cas C.T.N. (Sulawes ' an diumumkan oleh Biro Penerangan | Martik Pahosi telah bersedia pula nja dan keadaan tempat pasukan Juntuk membersihkan djalanan dan Iran“ akan memenuhinja de- tan, Rakjat kami, demikian ka 3 

sebesar 1 kompi ig bersendjatakan 

2 brengun beserta alat2 sendjata ri Alamos dan kini mendjabar pe 

nasehat komisi pemerintah di- 

  
Staf Umum AlD. 

  

untuk masuk tentara. Diantara mere 

ka banjak terdapat bekas KNIL. 
kita tidak.dapat mengetahui voetpad 
dalam rawa2 jg luas sekali, maka Ka' 

  

memperbaiki djembatan2 jang telah 
dirusaki. Meskipun begitu pihak pe 

'Perdjoangan melawan im- 

suatu keputusan. Diperoleh ke- 
terangan bahwa pada hari Se- 
lasg itu diputuskan, bahwa 12 
orang anggota parlemen akan 
datang kepada Mossadeg jang 
maksudnj, untuk minta ke- 
terangan2 daripadanj, atas | 
permintaannja kepada parle- | 
men, | 

perdana menteri Islam seperti 
jang diusulkan oleh Pakistan, 
Citerangkannj, bahw, ia ingin 
mendapat keterangan2 lebihda 
lam teniang masalah tersebut.   

Tentang Inggris. 

|. Mengenai blokade Inggris ter 
hadap Iran dika'akan Mossa- 
deg. bahwa Inggris dengan - se 

perialis haus dibantu: zala daja berusaha melakukan 

'anja, harus, dan saja, pun tahu ngan senang hati. Mengenai di 
bahwa memang mau memberi- ketemukann', sumber2 minjak 

  
Se Pa Ha ngan lainnia di Amorang telah da Selandjutnja pengumuman itu me be saka 3 " Ng NN aga “aan , 

lapangan tehaga atom, Opi ha Di diabtuap oleh pasukan kita njatakan, bahwa 65 orang gerombo Selandjutnja pasukan ia Tan Tata na aan Pan aa Ken, PaaYan Pena sadja Der eN PA Kanan baru dj @uom suatu tempat kan perlawanan terhadap Ing : heimer tampaknja disokong ,",.., Batalion 708. Akibatnja mereka Ian Marthin Daeng jang lengkap j pat vuurcontact dengan pihak gerom Sebaga'mana telah disiarkan, ge | menghantjurkannja kembali.  Dianta ang fetalknta BOT selat gris, Inggris harus insjaf bah- ke 

oleh: dr, James, pres. dari Un.- frp k Pelasikan diri dengan “ke dengan alat sendjatanja pula telah | bolan didaerah ketjamatan - Malili rombolan2 pengatjau disana telah ranja 2 djembatan diudjung  kam- |JAN8, TeraKnJja k 1 wa dari Iran tidak akan dida 
Fe itet Havard dan dr. James bana “ ai Skala ke Terikale dan berangkat ke Dumago untuk meng |dengan akibat Kahar Muzakkar ter banjak merusakkan djembatan2, dan' pung Siwa telah siap diperbaiki anton, Gikatakan Olel,. Mo pa! apa? dengan djalan paksa- | 

HN tari Lembaga Tehnik Ca- ae B. Potaa "Diantara anak buah gabungkan diri dengan T.NI. dan j kepung. Didaerah ini terdapat rawa2 memberi rintangan2 didjalanan, ma | kembali, Demikian pengumuman itu. | Sadeg, bahwa Iran segera akan an, demikian perdana men'eri Ha 

Heni ia, jang menganggap Pe | Andi “Totng banjak jg telah meng | sisanja nanti segera akan menjusul, | jang besar dak sarigar-strategis.un ka pasukan kita sebanjak 2 kompi | (Antara) sanggup mendirikan penjari-- Mossadeg. (Reuter), | fornia, ja : LA ' NONA aka dar un 
| an Ha Hn 1 

: 

Ka SEN Mohan Ci 

“kh un , Wan 1? Ot has | 
e Teams 

" hb 
2 13  



  
setaruh lapisan masjarakar ( 
Djawatan Pertanian Propinsi 

Ea 

Dengen. usaha2' pokok 
tiap tahunnja 
Terlena aa tahan j 
Si sebanjak 3.116.000 kw. pad 

' berarti .000 ka Man KN 
150.000 ton la 
Timur dar et 

dapat menam 
gan 200.000 
wa akan dapat 
beras seban 
tahun” 3 Keane Yen BA TA 

Menurut “keterangan | Pemerintah | 
kekurangan beras kini 
600.000 ton tiap tah 
didatangkan dari 1 
Dijawa sedja- Hap 
duksi beras dengan 
ka kekurangan 'jang 
pat mudah diambil 

"laar Djawa: 
i 
| 
: 
j 
$ 

af meng 

.000 tor 

Menurut 

: 1 angka2 tersebut Siatag bukan: 
lah suafa teori atau uthobi, Bah" 

  

arang Minta Sokongan Penduduk 
pada tahun jg lalu, pun tahun ini, tgl. 17 Agustus 

ska: 3 diadakan perajaan. Hari Kemerde- 

atu peristiwa jg chusus nasional dan oleh 
yus pula bersifat nasional, demikian pernjataan 

: diono dalam konperens: dengan kepala? djawa 
tan niveaw propinsi Djawa Tengah jg diadakan kemaren dan 
“diketuai oleh ik “ Budiono. Konperensi itu diadakan perlu 

undin: 1 17 Agustus jg akan datang. 

“ Pada “dengam tjara | 

: | . Ginjata- 

  

SI GRUNDEL 5 
..... besuk pertandingan . 
Nan Hua ada TOTAl-isa- 
tor urtuk amal, asal tu- 

TAL tjatutan kartjis, dan     Pe ar | TAL kemenangar sadja.... 

PERKARA MEMBEGAL 
. 

rang telah memeriksa perkara 
nja terdakwa P. jang dipersa- 
lahkom beberap, waktu berse- 
lang bersama 2 kawannja -te- 
lah menijobg membegal ser 
rang agen polisi di djalan 

pukulan sampai at” 

db ramah sakit, tapi si pembegal 

ifdjuga kena ditembak 

sewaktu diraryat dirumah sakit, 
Pada ackir peperiksaan djak 

Sa mintakan hukuman 3 tahun 
Ipendjara. Putusan hakim akan 
dikeluarkan Iain hari. 

PERANGKAT KE 
DJAKARTA, 

|| Kemaren pagi beberapa ang 
so- Igaut, DPD prop dan beberapa 

torang kepa'a djawatan prop, 
IDjaw, Tengah telah berangkat 
Ike Djakcata maksudnja untuk 
Imemperdjoangkan penjerahan 

2 beberapa djawatan pad, peme 
n Irintah Djawa Tengah. Sepintas 

lalu Sebelum berangkat nj. 

(Surja Hadi menerangkan pada 
wartawan kita, bahwa rombo- 

"Ingannja itu akan memperdjo- 
angkan soal 

| (sungguh2. 

v2. KUNDJUNGAN PRES. 

|: Dalam. konperensi 
"Itan niveau propinsi Djawa Tengah 

'kemaren telah, dibitjarakan antara 

lain soal kedatangan Pres. Sukarno 

& 

kepala2 djawa 

rang. Maksud konperensi itu selain 

merurdingkan soal2 lainnja, telah 

Kiminta pula usul dari masing2 ke 

pala djawatan di wilajah Djawa Te 

Olngah ini sekitar atjara kundjungan 

Kepala Negara kita pada objek2 

a #pembangunan. di lapangannja mar 

“Ising2, karena dalam kundjungannja 

6 kari Presiden akan menindjau, ob 

ek-objek pembarigunan di Djawa 

4 Tengah. 

| Di Semafang antara lain aken' di 

kuntijungi pabrik pemintalan benang 

»Djantra”, “objek diawatan Penempa 

tan Tenaga dll. Seperti telah dika 

ni #barkan, Pres, akan hadlir dalam per 
  

kang tjatut djangan TO-4 

-mudah2an P.SI.S. bisa TO f 

Pengadilan Negeri dj Sema- 

Kapuran. Agen polisi itu dapat 
— “ai 

hingga: 

matanja buta sebelah: ia mati 

diatas dengan 

13 sampai 15 jbl. telah diambil be 

dalam bulan Agustus jad. di Sema) 

| kan sebagian telah didjalankan. 
: Tambahan .»roduksi, 150.000 
iten beras bagi. Djewa Tengah 
i dapat mudah ditjapsi, bilama | 
ina segenap tenaga dan fikiran, 
tidak sadja dari Djawatan Per 
tanian, akan tetapj djuga dari 
seluruh golongan dan lapisan 
masjarakat, partai2 dan orga- 
nisgSi2 ikut membant, kearah 
teraksananja rentjana itu, Me 
mang soal pertanian adalah tu 
gas lari Djawatan Pertanjan 
Rakja:, Akan tetapi soal bim- 
bingan Gan dorongan kepada 
Rakjat Tan sebenarhja adalah 
mendjadi tugas seluruh badan 
badan, erganisasi? dan partai2. 

Daam hal ini dikemukakan 
kesukaran? jang dihadapi da- 

chajul dan buta huruf jang ma 
sih meliputi sehagian besar da 
ri Rakjat Tani sang menjebah- 
kan brosur? poster2, dan an- 
Gjuran sukar dimengertj oleh KAI 
Palktat Rakjat Tani. 

Soal behan makanan jg oleh 
Presiden Sukarno dikatakan se 

| #bagaj soal "hidup atau mati un 
ituk negar, kita”, haruslah ki 
Ata djadikan suatu “kepenting 

#mikian Hasmosuwignjo. 
| Rakjas kita dapat mem- 

k bantu menambah 
produksi. 

Lebih landjut oleh Hasmosu- 
1 wignjo dinjatakan, bahwa pen- 
“duduk kota selain dapat ikut 
serta dim, memberi bimbingan 

Jd dan dorengan kepada Rakjat 
Tan, dapat pula ikut memban- 
tu menambah produksi dengan 
Gjalan menanami tiap tanah jg 
terluang dim. pekarangannja 
masing2 dengan ketela rambat, 
bajem. pepaja, buah2n dl. De- 
ngan Gersikian, maka seluruh 
tenaga dan perhatian Rakjat 
Tani dapat dikerahkan kearah 
penambahan produksi beras. 

Keadaan pertanian 
dilain2 negeri. 

4 Sebagai bahan perbandingan 
Gikemukakan pula beberapa 
angka mengenai keadaan mau 
pun hasil 

  

an tersebut ag 

Diawa Tengah dapat || in 

li jl. Menteri 
perkenalan 
Pada gamb.a 

t kedatangan   
dari usaha2 di 5 

Dapat ditjapai djika sek. - 
luruh organisasi ikut |S 

membantu. | 
Hasmeosuwignja, 

Jam pelaksanaan -rentjang itu, |: 
jane berhubungan dengan ta-: 

Fan nasional" dan Suaiy maSa- 
(lah nasional iang harus men- 
“Hi diadi tanggung djawab dari se 
Yiluruh lapisan masjarakat. De- 

pertanian dinegeri2 

Sbb 

3 

“dilarangnja penerb! 
san bahasa Belanda (pada pe 

kesukaran? keamanan: 
asing dengan mengemukakan ts 

.Perwaki 
:Kita Di LN 
sTidak Akan Dikurangi 
—.. Djumlahpja 

al 

menterian Luar Negeri mene- 
rangkap, bahwa tidak akan di 
adakan pengurangan terhadap 
perwakilan? luar negeri Indone" 
sia dewasa ini, berhubung dgn, 
Na penghematan keuangan 

2: 

Ip, : (Ipphos) 

ntar.) 
“ Djalankan 

AM TADJUK-RENTJANANJA berkepala ,,Zorg- 
Pu ( watir-kan) ,/Nieuwe Rotterdamse Oou 
(Liberal) mengupas kedjadism2 jang terachir di Indone- 

ti tuntutan? terhadap Timor-Portugis, Borneo-Ingge- 
dilar rbitan ssk. Belanda, penghapu- 

dan aksi anti-Philips di Bandung”, dan kemukakan pula per- 
ini ,.jg mengandung anggapan bahwa 
adalah, disebabkan oleh aktiviteit2 orang 

rutama anasir?2 Be 

lan | 
- 

1 :Isukaran2 

| MA TAS SUATU PERTA-! : 
AM NJAAN, djurubi'jara Ke | 

Negeri Mukarto telah menga- 
R para pemuka rakjas dan 

enteri Mukarto beserfa: njonja 
'a besar Inggris Kermode “de-   

,Afleidings- 
es 

2 menegah dan tinggi si) 

4 landa”, 

“Harian itu berpendapat, ba- 
hwa dalam banjak hal soal? 
tsb. telah dikemukakan (oleh 
Pihak Indonesia) Sebagai sua- 
tu nafleidings mandeuyre, 
Muntu usaha untuk mengalir 
ikan perhatian rakjat cari 

jt njata. | 

kj ke- 

- Tentang pe'ara an terhad: s9 Belanda NN pabean te hwa di tahun 1948 telah dite- rimp Pernjataan Hak? Manu- Sia UNO, jang tegas mengemu- 'kokan hak2 untuk menjata- kan pendapat.   
nai anggaran belandja Kemente 

82,6 djuta. sedang buat tahun 
1951 djumlah anggaran be 

erwakilan?2 luar negeri j 
berdjumlah 30 buah. 
Dengan anggaran bel | Dengan anaja 

ini Kementerian Iuar 

tahun ini anggaran he'andicx 
itu adalah 106 djuta . dengan 

ran belandja Kementerien Luar 
Negeri ini 

bandingan dapat 
pula, bahwa anggaran belan- 
djxodari Kementerian Penera- 

ngan Agama dan Kesehatan 

sendiri adalah masing2 !k. her 
Gjum'ah 165, 125 dan 416 dju- 
ta rupiah, 
  

lain seperti Thailand, Djepang, 
Negeri Belanda, Amerika dll. 
Pada penutup uraiannja dinja- 
takan, bahwa jg dibutuhkan 
adalah bantuan jg njata dari 
selutuh lapisan masjarakat. 

Sehabis tjeramah tsb. dipu 

ngenai pertanian hasil buatan 
Djawatan Pertanian sendiri. 
Malam tjeramah tsb. “diseleng- 
garakan oleh Djawatan Penera 
ngan Kota Besar Surakarta ber 

sama dengan Djawatan Perta- 
nian Rakjat daerah Surakarta. 

rian Luar Negeri berdjumlah 
4Orang Indonesia jang sedang ' dja ini ialah 85 djuta ca helad ji : 

Negeri) 
telah Capat. membeli 15 peru-f 
|mahan diluar negeri. Dan buat | 

djumlah perwakilan? luar. ne- ' 
gerj sebanjak 33 buah, Anggo- ' 

adalah 349, dari 
djum'ah seluruh anggaran be-j. 
landja negara. Dan untuk per- 

dikabarkan : 

tar beberapa matjam pilem me: 

“ “Mengenai soal bahas, (Be- 

: tanuingan?2  basketbat ' bavaik 

|djak beberapa hari ini Selasa 

Injompaikan tanda-mata 'beru- 

Rumania, Selain ku sehabis 

-eu.-Junani. «   nda) dikatakan ole sk. 5 iu 
bahwa Gengan inj 1 berpu'uh2? ! 

eladjar akan dirugikan. Di. ! 
Saskannja pula bahwa ter- 

njata ada kalangan9 berpenga- 
Tuh di Indonesia jong berusa- 
ha keras untuk menolak modal 

| Pada 'aehirnja NRC menun- 
| Gjuk” pada vartikel “prof. Sup6- 

0. .dalam ysadjallah “Mimbar 
Intonesia” ian, menijea Dr. 

| Dreesi."Kalau seorang ahli jg 
begitu terkenal sepert, Supo- 
mo dalam 'prinsip menjamakan 
penghormatan elementer terha 
dap kesetiaan dan djandji jang 
sudah “diberikan jang lah 
mencjadi dasar daripada hu- 
kum internasional itu dengan 
mentalitet yrang biasa, maka 
Ing menyundjukkan, bahwa ada 

| facet2 lain da'am Indonesia mo 
| derg sekarang, sekalipun demi 
' kian kita tidak segan2 untuk 
menundjukkan, bahwa ap4 jg 

. tertera diatas adalan tanda? jg 
mengewatirkan dalam rangkai 
an perhubungan Neder'and — 

imp regu Israil meminipin per- 

“dibabak kedua kedudukan men 

  | Indonesia”, demikian NRC. 

Dalam pada itu “Algemene 
Handelsblad” (Cons. Lib.) tg. 

(15-17 muat artikel dari kores- 
pondennja d: Djakarta, bahwa 
“popw'aritet Wilopo sudah dua 
bulan ia memegang pemerintah 
an hanj, tinggal sedikit sadja”,, 

  

FORTRET BERISI 
KERTAS. 3 Dan 

Pengadilan Negeri di Sema- 
rang telah mendjatuhkan hu- 

UANG 

satu bulan pendjara pada ter- 
dakwa D. perkar, melanggar 
peraturan devisen. Terdakwa 
telah mendarat dikota ini dari 

Singapura dengan kapal 

"Riemsdijk” pada Lg. 6 jl. 
dengan menjelundupkan bebe- 

“Smp TIDAK D:TAMBAH 
“fraar. | 

kuman denda Rp. 1500 &ar 

. & 
Menurut keterangan jg dida 

pat dari pihak Kantor Penga- 
djaran Djawa Tengah, untuk 

tahun2-jg akan datang Kemen 
terian PP & K tidak akan men 

dirikan atau memperluas SMP- 
SMP diseluruh Indonesia. Seba- 
gi gantinja pada tahun2  jad. 
akan diperbanjak pendirian2 
Seko'lah2 Tehnik, SGB dan se   rapa puluh lembar uang kertas 

total Rp. 4650 dan beberapa 
lembar uang kertas Straits- 

dollar jang disembunjikan di- 

balik ka-ja portret. Uang ker- 
tas jang sjah dikembalikan pa- 

da terdakwa, 

Straits-dollar dirampas. 

HATEIL KONGRB$G PANDU 
RAKJAT, Sk : 

Dalam kongres Pandu Rakjat In 

donesia jang berlangsung “ari tg. 

  
berapa keputusan, antaranja menge 

nai soal konsolidasi organisasi. Ke 

simpulannja jaitu: “keluar menjesal 

kan pentjabutan oleh pemerintah me 

Ingenai pengakuan terhadap Pandu 

Rakjat Indonesia sebagai, satu2-nja 

organisasi kepanduan diseluruh Indo 

-nesia dan koal" itu diminta agar di 

tindjau “kembali. “Kedalam: memberi 

kuasa pada pengurus besarnja supa 

ja dalam usahanja membentuk kesa 

tuan kepanduan seluruh | Indonesia 

dengan mengingat keputusan — jang 

diambil dalam kongres ke-YI di ta 
hun 1950 di Jogja. 

Pun telah dibentuk susunan pengu 
rus baru sbb: ketua “sdr. Soeratno 

Sastroamidjoio, komm. umum pandu 

putera sdr. dr. Darsono dan komm. 

umum pandu puteri nj. dr. Santo, 

Pengurus besar dan kedudukan pu 
sat di. Djakarta. Di seluruh Indone   ta letakan batu pertama dari. Waduk, 

| Tjatjaban didaerah "Tegal, 
sia Pandu Rakjat mempunjai 20 tja 
bang dengan anggauta 25.000 pandu, 

. SGB, sedang diselurun Indo- 

tapi lembaran 

“nilai pada guru itu didaerah 

telah “dipetjat” akiba. pemogo 

untuk menerima gadji sa 'u ha 

'kolah2 vak lainnja. Untuk ta- 
hun peladjaran baru ini di Dja 
wa Tengah akan dibuka 5 buah 

nesig akan dibuka sebanjak 
40 buah. 

Dalam pertjakapan kita dgn 
Sdr, Siagian wakil Kem. PP & 

'K di Djawa Tengah di terang- 
kan, bahwa pada umumnja ni- 
aj guru2 di Djawa Tengah ada 
baik, ini terbukti dari hasil 
udjian murid2nja jo memuas- 
kan, joitu Ik. 70 pCt jg lulus. 
Untuk menambah lebih tinggi 

Djaws Tengah diadakan terus 
kursus2 guru dan kursus? pe- 
ngetahuan umum, dlls. 

BERITA SEBDA 
Pihak Komando Aksi Sebda 

Semarang bagian pembersihan 
kota minia kita kabarkan, su- 
paja anggauta2 Sebda jang be 
kerdj, pads bagian “tsb. dan 

kon, Suka datang di GRI Gen- 

4 DIPERLUAS. 
SETASIUN TAWANG AKAN 

Oleh Djawatan Kereta Api 
Djawa Tengah sedang diusaha 
kan untuk memperluas stasiun 
Tawang untuk didjadikan Cen 
tragi-stasiun jg terbesar guna 

perhubungan kereta apj di Se- 
(uruh Djawa, mengingat letak 
nja kota Semarang di tengah2 
Stasiun itu akan diperbesar: 
agar dapat dipakai untuk per- 
hubungan kereta api besar. 
Beaja direntjanakan Rp 12.500, 
000, tapi mungkin bisa naik 
lagi. mb 

Perdjalanan kereta “api utk 

Jlokomotip2 diesel dan djurusan 
'Selatan lokomotip2 jg baru da 
tang dari luar negeri pun wa- 
gon2 untuk djarak djauh 
dipakai jg modern. 

AWAS SEPEDA 
DISEKOLAN2. 

Seorang murid 

h'langom sepedanja mer 
Sepeda tersebut diletakkan di 
tempat sepeda di sekolahan- 

rupanja sudah tak - mendjadi- 
kan halangan bagi alap2 sepe- | 
da jg beraksi waktu berlaku- | 
nja peladjaran. Mraks hati2lah 
kalau menaruhkasi sepeda, 

TAK DIAKUI SPIBAGAI "1 
ANGGAUTA LAGI Ta 

Pengurus Partai Esanteng RI Pu- |   dong pada tg, 19 Djuli jad. 

ri, jaitu gadji tg. 7 Mei jl. 

sat Semarang minta diumumkan ba- | 
hwa terhitung mulai, 1 Dju 1952 | 
il. sdr2. Hendro Bridi | (wakil sdr. 

bagian Utara akan digunakan | 

djong kemaren siang telah ke- | 

k BSA. | 

Inja dengan - terkuntji. Tetapi | 
ternjat, bahwa kuntji sepeda 

Seorang Perenang F 
Russia Berlatih Dlm 

Djago-Gulat Mesir' Banjak 

tussia Bikin Sensasi — Regu 
Keadaan Hawa Jg Buruk — 

Kans Menang Dim Gulat 
»GreeksRoman” — Protes Pembagaian Bier......... 

JMIENGENAI . KESIBUKAN di Melsinki men- 
LV ajel ang 5 pembukaan pertemwan 

ke-XV jang akan dimulai dari tgl. 19 Djuli hingga 
1g. 3 Agustus, UP jang me 
kampungan Olympiade di 
kan berita2 sekitar pertemuan olahraga 

Litu, mengabarkan abh. : 
Sebagai landjutom dari per- 

| 
| 

sore regu Kanada kembali mem | 
peroleh kemenangan. Kalj ini | 

ketika | dengan angka. 12—5l 
melawan regu Rumanis dalan 
p 2 

1g sebelum 
pertandingan dimulai 'elah me 

buku keolahragaan dan bro | 

2 tentang -nelantjongan ke sw   
pertandingan, pemain2 dari ke | 
dua regu saling berdjabatan 
tangan sebelum. meninggalkan 
lapangan, sehingga perbuatan 
mereka itu mendapat sambu- | 

tan hangat dari para penonton. 
Dalam padg itu regu Belgia 

da'am /pertandingon bagian ke 
dua dari babak pendahuluan ' 
telah. menggulingkan . regu 
Swiss dengan angka 59—49f 
Regu Israil iang Senin Sore “di 
kalahkon oeh regu Pilipina, 
Selasx sore kembali mengerita 
kekalahan, dan kalj ini dengan 
angka perbanuingon jang ke- 

tjil sekali ialah 52—54 dari re 

Gol kemenangan terathir da 

ri Junani i-u dibuat oleh Phe- 

don Matheou 90 detik sebelum 

pertandingan berachir. Regu 

Israil pada seat? terachir ..ke- 

hilangan” 8 dari 12 pemainnja, 

disebabkan . banjak membuat 

pelanggaran (Perseral-f ault) 

dengan hukuman harus mening 

galkan lapangan. 

Sesudah dalam babax. perta- 

tandingan dengan 35—27, da- 

lam waktu jang pendek sadja 

djadi 59 sama. Kemudian regu 

Junani membuat sebuah gol la 

gi, Pada saat Lerachir masing2 

regu Capat mentjetak masing2 

sebuah go! sehingga pertandi- 

ngan berkesudahan 54—52 un 

tuk kemenangan regu Junani, 

Seorang perenang Rusia 

membuat Sena 

Seorang perenang Rusia Se- 

nen makim telah membuat sen- 

sasi dengan menempuh jarak 

1099. M gaja bebas dalam wak- 
tu 12 merit 40 detik. Ia bere- | 

uang mechanik, dan sekali-kali | 

tak Tampak bahwa ia menge- 
Inarkan banjak tenaga untuk | 

mentjapsi hasil itu. | 

Ahli renang meramalkan, ba- 

hwa perenang? Rusia akan da- 
mentjayai waktu 19 merit: 

untrk djarak 1500 M. . 

Sedjumlah 1200 war- 

tawan tiba di Helsinki. 

Sebagian besar dai sedjum- 

| 

(pagi 

Olympiade 

mbuka subbureau diper- 
Kapyla untak menjiar- 

sedunia 

akan ' mengadakan — pertandi- 
ngan2 exhibition di Djerman 
Gengan atjara. Tg. 2//7 di Ber- 
lin,.tg, 207 Gi Frankfurt, 
te, 31/7 di Hlannover:.tg, 30/17 

L Kssen Pada tg. 2 Agustus 
kes, India naa Menakar 2 
ngan Kes. Bone opa disuatu 
kota jang belum. lagi ditentu- 
kan, Gemikian Maer  meng- 
achiri keterangannja, 
. Adapun regu 'hockey Paki 
Stan, akan bermain pada tg. 
10/8 dj Duisburg, di Berlin se- 
minggu sesudah itu, dan selan- 
djuinja . direntjanakan akan 
bermain Cjuga di Munich, Ham 
burg dan Stuttgart. . 

. Regu gulai Mesir kuat, 
“kata pelatih Bianchi. 

Ubaldo Bianchi pelatih dari 
regu gulat Mesir dan berke 
bangsaan Itali mengatakan, ba- 
hwa regu2 terkuat jang akan 
memperebutkan medali emas 
utk perlombaan gulat "Greek- 
Rceman” adalah regu2 Mesir, 
Swedia dan Sovjst Rusia. Ta 
bun ini kita mempunjai regu 
jang kuat, kata Bianchi, Mu- 
rid2 kami terlatih baik dan per- 
nah mengadakan pertandingan: 
intermasional, tapi kita akar 
menghadapi perlawanan berat 
dari djago2 gulat Swedia dar 
Rusia nanti, demikian Bianch 
jang mengatakan sebagai Pen 

tup bahwa harapan Mesir utk. 
mendapatkan kemenangan tertu 
aju kepada diuara dunia kelas 
bantam, Mahmoud Hasan. 

Djuga regu gulat Iran 

dim keadaan baik. 
Sementara itu Djenderal Mo- 

hamed Daftari pemimpi, dari 
delegasi Iran ke Oiympiade Hel 
Sinki mengatakan, bahwa dja- 
202 gulat Iran kelas gaja bebas 
kini dalam kondisi jang baik 
sekali Kita telah lama mengak 
limatisir dan merasa sehat un- 
tek bertancingan melawan si- 
apa sadja, Gomikian Djendera! 
Daftari, 

Djago2 marathon Djo. 
pang berlatih sedjauh 

35 kem. 
5 K, Yamada dan K. Nishida 
cga dari 3.,.bintang” maratho: 
Djepang telah menjelesaikan 

|Iadlihan sedjauh 385 KM dalam 
waktu 2 djam 6 menit. Seorang 
pelatih mengatakan, bahwa ber 
Gasarkan itu pe'ari2 marathon 
Djepang akan Gapa!: menenpuh 
djarak 26 mil 385 yard untuk 
perlombaan marathon dalam 
waktu 2 djam 30 menit. 

Atlit2 Rusia dan negara2 
kawannja berlatih dalam 
seadaan hudjan dan kabut. 
Hudjan lebai turun 

latihan Otaniemi 
atlii2. Rusia dan 

dari negara? kawatnjx 

ditempat 
dimana 

atlit2 

Senin 
i dapat sebentar mengada- 

kan la-ihan? Hanja latihan 
gymnast'k, main anggar dan 
angkat besi dapat dilakukan   lah 1200 wartawan olahraga, 

jang akan membuat berita2 
tentang Olympiade, telah tiba 
di Helsinki, Dengan tibanja 
rcwbongan2 negara2 peserta 

hasketbali, kegiatan para war- ' 
tawan terbatas pada membuat 
ramalan tentang prestasi bebe- 

Pakistan akan 'mengada- 
kan pertandingan2 exhibi- 

tion di Djerman. 
Menurut keterangan Hans 

Maier salah seorang pengurus 
dari Persatuan Hockey 5 Djer- 
man, regu2 hockey India dan 
Pakistan aka mengadakan 
pertandingan2 exhibition di 
Djerman sesudah menjelesaikan 
tournameng hockey di Olympia- 
Ce Helsinki 

dan pertandingan2 pendahuluan : 

rapa atlit, | 

| Regu2 hockey India dan 

dengan sebaik2nja jong diada- 
kan diruangan , besar, berhu- 
bung dengan keadaon hudjan 
itu. Dengan sedikit upatjara 
mereka meresmikan pemakaian 
perkampungan jang disediakan 
bagi mereka di O'aniemi Hu. 
Penindjou2 dan wartawan2 da 

(Yi negara2 Barat tak diidjinkan 
mengundjungi perkampungan 
mereka itu, Perkampungan pa- 
gi-atlit2 lain2nja, "ermasuk ne 
gara Eropa Barat dan Ameri- 
ka adalah di Kapyia. 

Pelantjong2 luar-nege- 
ri mulai memban- 

djiri Helsinki. 
Lebih dari 700 pelantjong lu 

ar negerj pada hari Minggu jbl, 

sinki.. Djumlah tersebut mulai   Regu India jang favorit un 

|rYaan  Olymbiade tahun 1952, 

  

tuk kembali menangkan kediua | 

hari Senin ditaksir akan me- 
hingkat sampai 9000 sehari2 

nja, 

tiba diibu ko-a Finlandia, Hel- | 

Nan Hua-Persis 
2—1 

3 Insiden Setelah 
Setengah Mainan 
Rebo sore, 16 Djuli Kesi Nan 

va main di Solo, berhadapan 
dengan kes. Persis. Sajang per- 
tandingan tidak menruaskan pe 
nonton, karena . dilakukan dgu 
kasar dar malahan sehabis isti 
pahuf! terdjadi insiden, Karena 
anggap pimpinan wasit Marda- 
ning kurang tepat, pemain? 
Nan Hua serentak meninggal- 
kan lapangan. Sevelai diakoor- 
kan, pertandingan dilandjutkan 
pula dengan ganti wasit, jaitu 
Tan Chir Hw: : 

ti di waktu ka 
iriy . veorzet 
dan bola. tik 

ditangkap oleh keepar Kin Yin. 
Saat itu centervoor Darmadi 
madju ienje keeper Kin 

wasit 

“meliwati garis gawang, dan 
1gg2p goal. Nan Hua protes 

Gengan meninggalkan lapangan 
serentak. 

Bermula. permainan berdjalan nor 
maal, Tendangan pertama dilakukan 
aleh walikota Solo, pak Moh. Saleh, 
Seperti di lain2 tempat, Nan Hua 
main dga shortpassing dan  switeh- 

sistim jang membingungkan lawan. 
Serangan? Persis betul ada keras, 
tapi selalu kandas di bagian bela 
kang. Liwat 10 menit kanandalam 
53e To Man jang berdiri vrij men 
dapat .bola dan dengan tendangan 
keras buka score, 1—0 untuk Nan 
Hua. dia 

Putera Lee Wai Tong, Yuk Tek 
dribble meliwati barisan tengah, 
goalgetter ini tak sia-siakan tempo 
untuk menambah kemenangan djadi 
2—0, dengan stand mana orang tu 

run minum. 

Di babak kedua permainan tam 
bah keras dari kedua pihak. Tjin 
Boen dan Ping Tjiang (kedua back 
Persis) membela mati?-an dan sera 
ngan silih berganti. Sementara itu 
penonton mendesak madju ke lapa- 
ngan jang dapat mengganggu dja 
lannja permainan. Perlanggaran2 se 
ring terdjadi, hingga coach Lee Wai 
Tong 'menjatakan djika' masih di 
ulangi perlanggaran2 itu, terpaksa 

pertandingan akan dihentikan. Ini di 
njatakan olehnja untuk” mendjaga 
para pemain Nan Hua jang masih 
harus melakukan pertandingan 5 kali. 

Semangkin forsch kedua pihak ber 
tanding, achird-nja terbitlah insiden 
seperti kita terangkan diatas. Untuk 
menghindarkan tabrukan dari Dar- 
madi, keeper Kin Yin berkelit “kebe 
lekang dengar bola ditangan. - Haf 
it menurut Wai Tong harus free- 
kick, tepi wasit meniatakan goal. 
Inilah jang “ menjebabkan captain 
Yuk. Fak pimpin “kawan2-nja 
ninngalkan lapangan. 
Permainan terhenti 20 wenit lama 

nie untuk dirunding dan kedua .pi 
hak. mufakat pertandingan dilareljut 
kan, tapi wasit diganti. Stand bukan 
2—0. tapi 2—1. Dalam pelandjutan 
pertandingan masih sering terdjadi 
verlanggaran2 di rihak Persis, se- 
hingga wasif memberikan peringatan 
beberapa kali. 

me 

Tiuatja hampir gelap permainan 
diachiri “denaan kesudahan tetap 
2—1 untuk Nan Hua. 

S.KY. — Locomotief. 
Besok sore (Djumaat) dj la- 

pangan Pandanaran akan di 
adakan pertandingan sepakbo- 
la persahabatan untuk peringa 
tan berhubung jubileum 40 ta- 
hun dari perk. kasir Tionghoa 
di Semarang. Kes. SKWV akan 
berhadapan dengan kes Loco- 
motief, 

Dalam pada itu Perkumpulan 
an i minum alkohol dari Swe- 
dia dan Finlandia memadjukan 
Drotes kepada Pemerintah Swe- . 
Gis tentang pembagian alkohol 
Gan bier kepada. kapal2 jang 
menghubungkan kedua negeri 
tsb, selama, Olvmpinde Helsinki. 
Mereka mengusulkan supaja 
Sialakan larangan bagi kapal2 
jg menghubungkan Swedia dan 
Finlandia membawa. minman2 
jang mengandung alkohol. 
  

- 

Rombongan South China Ath 
letic Association (Nan Hua) 
jang kini mengadakan pertan- 
dingan2 di Djawa dan meng- 
gemparkan kalangan  sepak- 
bola. Besok Sabtu dan Ming- 
gu j.ad. mereka akan main di     

1 Tjipto selama mendapat kepertjaja- 
Untuk memudahkan  peker- an)  'Muklas Achmad dan Sumadi 

djaan, mereka jang tersang- “bin Saleh (katanj e ing , : bin $ ja ketua Ranting. 
kut dapa:- berhubungan dgn Bulu) tidak diakui lagi selaku ang- 
sdr. Sastroredjo, dari Koman- | 'gauta Partai Banteng RI 
do Aksi, ditempat tsb diatas, (Memokrasi Rakjat.)/   y 23 

(Partai | 

Stadion "Semarang. 

           



  

pertei ta 
ea oa NGAN pembesar? pani- s Hi P3 E 

.. tya penasi tentang sca!? 

| katan udara Utara”, kata Wey. 
i, dan ini telah dibuktikan- | mentjapai ketjepatan 1.300 mil 

“Mja Cengan mengusir an ai /Ikm.. satu, djam, Ba mua- 1 : gusir angkatan: MN udara pihak Utarp "kesebelah (tai ar 1 »3ir condifio- | utara Yalu (di Manchuria) (@NE7 jg. a ai Sh 
dan. menjebabkan -ang in Ana but pa aa 
udara Musuh tidak bisa, berge- ngan sampai lunak dam-pener- orak dari situ”. Aa ja djangan sampai ,,me 
Panglima Angkatan Udara |leleh” dim temperatur ig tinggi Timur Djauh jg masih: muda (karena pergesafan udara. (An- itu menegaskan, bahwa ia ja- |tara). . LS 

kin pesawat? terbang Angka- 
tan Udara Timur Djauh akan 
dapat menghantjurkan diuda- 
Ta setiap pesawai2 terbang 
Angkatan 
penjerangan dan cikatakannja" 
Selerusnja, “bahwa kami tidak 

melakukan pengedjaran naa 
Saat ni" 

lagi, "saja “telah memberikan 
perintah2 istimewa supaja sega, 
la pesawat 
masi A a 4 Pi mur 
Djauh menghindarkan pelang- 
garan terhaflap perbatasan Man: 
churia.” Si 

berbusa Gemikian”, kata Way- 
and, ia sekarang mempunjail ! tjukup Bikiatan untuk mnlp Haru kekuatan angkatan udara 
hantjurkan pengkalan? jg ter 
tentu di Manchuria. Akan teta- 
pi penjerangan terus menerus 
Kan Manchuria akan meng 

ndaki djumlah pesawa4 ter- , : Pa bang jg lebih banjak, katanja | Kuat jang ditempatkan di Korea 

pertempuran pada waktu 
Weyland mengdjelaskan”, "meng 
hendaki 
perawat terbang untuk melaksa 
nakan tugas itu.” . 5 

ra jg tertentu di Manchuria jg| Ki 
besar kepentingannja bagi mu-|sawat terbang jang hampir sa 
Suh, dapat dimusnahkan dgn. 
mempergunakan. pesawa2 terj: 
bang jg ada sekarang. djika 
njerangan imi sampai 
kan”, Sean 

keterangan mengenai Angkatan 
Udara Timur Djauh jg dikepa 
Jainja itu,-jg San 

lai dari udjung sebelah utarakan kita €“ Korea Selatan”. 
Djepang hingga sampai. ke-| 
pangkalan2 pe di Pilipina, 
termasuk dj 
Okinawa. 

lunja untuk membom pangka- 
lan2 musuh Gjika sekiranja mu 
suh menjerang bangunan2 kita | 
di Korea. Saja jakin, bahwa Ki 

bangan pesawat? MIG itu kebal tekstil 

ian selatan, oleh karena saja 
Sakin kara | akan berhasil me-| 0... 
nandingi sedjumlah besar darij Dari sisania sebanjak 15.000 
pesawat2 terbang itu, 1000 dollar Djepang akan mema 

harus terbang sampai kedekat 
perbatasan Manchuria, 
pesawat $ 
terbang A 

sanggup mempei 
dukan sekutu a Genganj 
djalan mengadakan intersepsij 
diudara saja, Weyland /rac ae. Karena. Dak: 
jawab MO dai Oa sak supaja minjak 

Saja n, kkan dalam daf- 

Pa oi pabukan? udara. | 2 
rat sekutu serta 'bar : 

terhadap Serangan & 
sarZan dari ah an 

suh , 1gan Gjuralah 
terbang jg ada pada | 
karang. 1 

gup melantjarkan 
merusakkan hanja K kian American Journal of Com ' 
li, atau setjara me 2 Ba 5 » | 

Pb ea TO ola dapa N Menurut madjalah itu soal 
Dieuh be Sa an lain jang belum diselesaikan, menimbulkan ser akan ain jang belun 
memberi rintangan pada « 
tan udara musuh, seanda 
pihak Utara di Korea ment, 

| Ketjepatan 1300 
MIL Sedjam 

EN k 

  

NT ENURUT — KETERA-    

      

“H angan Amerika Serikat, 
aa » insta ipharai ah »Sky rocket” TPa . Cengan 'kepunjaan angkatan laut Ame- pesawat terbang ang- (rika jg. sedang dim, keadaan 

per Hanna ternjata telah     

        

  

     

    

      

  

    
    

    

     
    

  

  

      
melakukan serangan udara se 
tjara besar2an”. 

Perbandingan dgn sua- 
sana Mc Arthur. 

Kepada Weylad ditanjakan 
apakah serangan udara musuh 
di Kerea tidak akan menimbul 
kan suasana jang sama dengan 
apa jang. terdjadi pada bulan 
Djuni 1950, waktu  djenderal 
Mane mengambil putusan 

'perlu untuk menjerang pang 
kalan2 udara musuh disebelah 
utara garis lintang 38 deradjad 

katan udaranja. ) 
»Suasana sekarang djauh 

berbeda dari keadaan dalam 
bulan Djuni 1950”. djawab Wey 
land, ,,o'teh karena pada waktu 

udara jg melakukan Ha an 

Pada hakekatnja”, katanja 

terbang dalam for 

,Tapi bila diperlukan untuk 

kita sangat terbatas dan seba- 
gian besar daripadanja ditem- 
patkan di Djepang, 

»Sekarang kia mempunjai 
(angkatan udara jang. Sangat 

sendiri, dan disampingnja kita 
ada pula mempunjai pesawaoi2 
terbang lainnja dalam lingku- 
ngan Angkatan Udara Timur 
Djauh jang ditempatkan pada 
berbagai pangkalan diseluruh 
“Timur Djauh. 

# | mempunjai djumlah pe 

»Seliap pengivasan daerah 
ini,” 

penambahan djumlah 

,Akan tetapi pangkalan2-uda 

yaa banjaknja dengan kekuatan 
angkatan vdara musuh, dan te 

jika pejlah berhasil pula mengusir pesa 
Giperlu-| wat2 terbang Utara kesebelah 

utara Yalu. 
| »Dan walaupun kita menjer-   Kekalahan Utara 8 ka- 

Lk kekalahan PBB? ( kuatan ratusan “pesawat: ter 
Weyland lantas memberikanj sang sabar hari, pihak musuh ' 

sampai sekarang belum pernah 
mengadakan serangan udara 
jang berarti terhadap kedudu 

3   tt 

uga Korea « :    
        

   
     

' . en na 

Tatanja dengan tegas: | 2 K a F ,Saja tidak ada melihat per 
      

izin Ba 

  

  

55 Djuta 

ah P wa mereka merasa puas 

  

Kami akan menjambut pener    
dollar bahan? tekstil lainnja. 

  

    

     

    

Pada: aa Un KAMI sykkan mesin? seharga 4 dju 
wat! '2 dear. barang2 badja sehar 

1 at! ga 4 djuta, barang? dari badja 
e-| non ferro seharga 1 djuta Gol 

lar bazang kimia Setengah dju 
, hasil2 pertanian setengah 

a dan barang? lain satu 

      

    

      

   

    

   

    

aa, demikian madja- 

gian besar tergau- 
iksud Indonesia de 

      

   

    

  

  

     
    

   

    

   

      
pemasukan ' barang2 oleh 

nesia ke Djepang. "Sampai 
ang tentang hal inj belum 

  

ka! set tetapi 
YMepang beranggap- 

kita "(ia bahwa hasrat Indonesia un 

     
      

  

2 ian tuk memperbesar eksportnja 
pihak musuh memang sang- | akan menjebabkan diterima- 

18. | nja rentjana Djepang ini, demi 
   
        

   

  

   

    

  

  ka ialah soal pembajaran Swing 
ja account” sebesar 10 djuta. dol- 

liar, jang menurut pemerintah 
    

  

jg   
- 

tangga menjatakan, bahwa se-. 

tbab2.-pertjeraian ini adalah aki 

bat “pertukaran zaman”. Se- 

orang ahli menjatakan: 

Satu diantaranja, 

terpenting, ia'ah bahwa kaum 

gi mereka tidaklah begitu su- 
lt untuk mentjari pekerdjaan. 

Bi : menghadapi sebagai akibat per 
Du kedaerah mereka dengan ke | 'jeraian dari. suaminja. 

'pentingnja £ 

Act”, jg didjag'ankan oleh pe- 
merintah ' Buruh dalam. tahun 

' 1949, Akibat undang2 inj seka 

| Perundingan Dagang Indonesia Meng- 
hasilkan izin Baginja Utk Mengexportke 

. Sebagian besar dari pesawat2 
terbang musuh adalah dari dje 
nis MIG jg hanja bisa dipergu 
nakan untuk penerbangan dja- 

Barang2 Jg Akan Dieksport Terutama Tekstil. 

EMBESAR? PEMERINTAH Djepang menjatakan, bah- 
tentang djalannja | 

n u € an G@j2-| an2 dengan Indonesia, demikian dimuat dalam s 
rak pendek dan kekuatannja ter| an dari warffwan di Tokio dari American Journal of Com- 

| dalam 30.000.000 dollar kafoen, 7.000.000 dollar 
, 2.000.009 dollar benang 

Djepang harus dilakukan da- 

lam mata uang dollar, tetapi | 
menurut perserintah Indonesia 
dalam mata uang sterling. Teta 
pi karena Indonesia, telah me- 
njetudjui 
ning dollar terbuka untuk ke 
perluan veriukaran barang 'ma 
ka orang menduga, bahva Dije- 
pang akan mengalah dalam hal 

dollar, pembajaran “swing account”, Pa bat di ! leh pemerintah? Taipeh dan 133 demi urnal of Commer-/ Yeh pe ! peh | pemasukan barang MA era Djepang dengan tegas menga- 
55.000.000 dollar ini | pe kui kedaulatan pemerintah 

bahwa “beberapa kedjadian te 
lah : menjebabkan 
a'asan untuk menduga, bahwa 

Indonesia akan menjambut ba 
ik sesuatu bermintaan ' dari 
maskapai2 perkapalan dan fir- 
ma perdagangar Djepang utk. 
mengadakan. hubungan dengan 
Indonesia. Sebagai tjontoh di 

“sebutnja perusahaan badja Ko- 
| be, jang telah mengirimkan 
wakil?nja ke Indonesia untuk 
Ta penjusunan  pa- 

| berik 
kannja pula, bahwa Indonesia 
sebagai penghargaan pemberj 
an bantyan tehnik ini akan me 
njediakan besi dan minjak jg 
akan dibuat o'eh paberik2 jang 
disusun oleh perusahaan badja 
Kobe itu, 

Karena Wanita Lebih Merdeka Lagi 
Dim Penghidupan Ekonominja Dan 

Bantuan ',Legal Aid Ac | 1 beberapa majat. 

— Oleh: John Camsells Korr. Istimewa — 

para WAKTU INI WAN 1TA2 Inggeris jang mengadju- 

   

           

   

   

Pertjeraian Me- | 
ningkatDilnggr, ' 

Me
mg

aa
ur

a 
ran

 V
a.
 

Sebagai akibat jg. ngeri dari 
pada serangan satu gerombo- 
lan D.I. belum lama berselang 
ini didesa Karanggendot, Ma- 
djenang, beberapa rumah pen 
duduk telah berobah mendjadi 
lautan api: dan' dapat dilihat 
pula kerusakan2. lainnja se- 
perti fertera digambar ini. Das 
lam. pertempuran selandjutnja ' 
barisan pertahanan kita ber- 
hasil memukul mundur gerom ' 

aa 

  

    
1 

  

Bisa 

  

upa Muka ,,Pelawak” 

   
   

mperbagus ,,Alis" 
Salah Menggunakan Pensil-Kening, ) 

Hasilnja 
Sbb 

  

5 ENANGLAH mereka jg pruh perhatian pula kalau kita 
d9 Gasarnja tih mem- | katakan, bahwa, Seseorang jg     

- Oleh: Helen Follett — 

Jau tidak boleh disebut sukar, 

  

(pu kening (alis) berbentuk 
bagus. Boleh mengutjap sju- 
kur, karena tidak usah repot2 

 bersusah-pajah menggambar 
, “kening buatan” setiap kali ber 
hias diri, Utk mereka jg belum 
mahir berdiri “dimuka katja 
sambi! memegang pensil utk. 
menggambarkan kening, kerap 

“kali berachir dengan perasaan 
hati djengkel. Mengapa? Kare 
na memang pekerdjaan Widi ka 

sekurang2nja sangat lasiig”. 
(Bukankah sekali sadja-pensil 

| terselip, akan terlihat bentuk 
|kening jang bukan dimaksud, 
tidak sesuai kadang2 tidak ber 

.samaan (ta' simetris) sebelah 

Ikiri dan kanan, hingga muka 
| kelihatan tidak bertambah: tjan 
tik, malahan lutju? Dengan ha 
ti djengkel terpaksa dihapus la 
Zi, dan membuat dari permul 
an kembali, e 

Tidak perlu rambut 
ditjabut.. 

' Sebenarnja mentjabuti ram- | 
but2 dikening dengan knijper 
atau mentjukurnj, sama sekali 
adalah satu perbuatan jang ber 
lebih2an. Pada suatu waktu tja 
ra berlebih2an ini demikian po 
pulerja antara wanita - wa) 
nita - dikota . mode  seper- | 
ti Paris 'umpamanja hing-! 

| ga pun ditiru dilain? kota. Se 
telah mentjabut ataw mentju- 

  »     bolan. tadi jang meninggalkan 

  

- India Merasa'Per. 
kan permintaan ber'jer ai dari suaminja sudah semakin 'antjam Oleh. RRT ? naik djumlahnja, Menurut Statislik resmi, ada kira2 21,372 kaum ibu Inggeris jang menga djukan permintaan kemuka pe- 

ngadilan untuk ditjeraikan suaminja selama tahu, 1951. Para ahli soal2 hukum mengemukakan, bahwa semasa Pe. rang Dunia II sekalipun, diwakiy, mana djumlah pertjeraian di Inggeris telah meningkat djumlah paling tinggi namun djumlah itu masih kurang dari seperdua dari angka pertjerai 
an ditahun jg lampau, £ 

Ahti2 dalam soal | berumah | Ning: APat 

£ 

dirasai z sepenuh- |     Mengrut teksiran Gengan un- 
dang2'kini ada seljumlah 17.000” 
ibu jang mendapat tundjangan 
dari pemerintah dalam tahun 
1951, Ea x 

Statistik menundjukkan bah 
wa @jumlah permintaan bertje 
rai Galam tahun 1951 ada lebih 

"Ada dua sebab jg penting. 
mungkin jg 

wanit, pada waktu in Sanggup |tinggi dari djumlah jang ter- mentjari nafkah sendiri dan ba tinggi ditjatet dalam tahun 
1047. Balam tahun 1947 itu, 
oleh karena neperangan telah 
Gilerima lebih dari 47,000 per 
Inintaan pertjeraian. , 

Djumlah ditahun “jang lam 
bau 37,637 adalah empat kali 
lipat dari djumlah sebelum pe 
rana, 

' Statistik menundjukkan dju 
ga, bahwa sebab pertama dari 
'bertjeraian itu ialah sisuami 
meninggalkan isterinja, Lebih 
dari seperdua dari djumlah sua 
mi dan isteri jang meminta per 
tjeraian memberikan sebab di- 
atas sebagai alasan minta tje- 
rel, 

PERBEDAAN KULIT DI 
AMERIKA SERIKAT, 
Bill an salah an et 

pemimpin terkemuka d. per- 
Gimpunar ,Klu Klux Klom” di 
rlorida hari Selasa mengumum 

"Mereka tidak lagi chawotir 

Sebab kedua jg tidak kurang 
ialah “Legal Aid 

  

        kan akan dibentuknja kembali 
.0rganisasi tsb. Bila perla, per- 
kumpulan akan menggunakan 
sendjata utk. memperdjuangkan 
hak2 konstitusi para, anggota- 
nja. Fa menambahkannja bahwa 
perkumpulannja semata - mata 

  
: karang. 

batas untuk menjerang sasaran) merce. Madjalah itu menjatakan, bahwa Djepang dapat me- : rang? Kei sasaran jg terletak .disebelah) masukkan barang ke Indonesia dim. tahun jad seharga 55 dju- ng Tokek ar selatan garis2 kita sadja. ermasuk antara lain 40.009.000 “dollar untuk tek-| 2 Tag 

  

kafoen dam 1.000.000 ag 3 ag | Kata Yeh: 
# Djepang Mengakui 
“Kedaulatan Taipeh 
Atas Daratan Tiongkok 
/TENTERI LUAR negeri 

Tiongkok  Kuomintang, 
K.C, Yeh, menegaskan pada ha 
Ti Selasa, bahwa perdjardjian 
perdamaian jang telah ditanda- ' 
tangani pada tg. 28 April jl. 

  

diadakannja reke- 

Tiongkok Nasionalis atas ' dae- 
rah Tiongkok Darat. Yeh mem 
berikan keterangamnja itu dlm. 
dobat merjzenai . ratifikasi per- 
djandjian tsb, didalam ,legisla- 
tive Yuan.” 5 

Dika! akan, bahwa bagaima- 
napun djuga keadaannja, per- 
dang menteri Djepang tidak 
mungkin laly merobah penga- 
kuan ini. Seperti telah kita ka 

i barkan, menterj luar negeri! 
 Djepang Kal:suo Okazaki, te- 
|lah « berulang-ulang menegas- 
| kan, bahwa perdjandjian parda 
maian jang d'tanda-tangoni de 
ngan pemerintah Taipeh ini ti 
dak mehutup kemungkinan d'a, 
dakannja, perhubungan diploma. 

tik an ara Djepang dan RRT, 

Lebih landjut' dikemukakan, 

timbulnja 

di Indonesia, Dikemyka     karena perdjandjian 'iti ada- 
lah perdjandjian terbatas,     

  

# tu sidarg rahasia dalam 

K ETIKA DIADAKAN sua 

tingkat tinggi permulaap tahun 
Ini, perdana menteri India Neh- 
ra memperingatkan akan gela- 
gat RRT terhadap India . 

FEE 

   
Kit adalah negara jang me- 

njusul jang tertjantum dalam 
daftar “negara2 jang akan di- 
bebaskan”, demikian Nehru te- 
rus Ierang dalam rapat terse-' 
but. Nekry menerangkan selan: 
djutnja, bahwa berita2 dari di- 
nas rahasia India j- telah me 
wartakan ten'ang gerakan ten. 
tara RRT dj Tibet dan propin- 
Si Sikang dan Chinghai dan“di 
daratan Tiongkok diulara Ti 
be: agaknja adalah bertenta- 
ngan dengan pernjatan2 Tiong 
kok mengenai maksud? : baik- 
nja. (UP—PT. Aneta.. 

  

Pembersihan 
“Di Tjecho 
Pemimpin2 Kominis Ja- 
hudi, Dituduh Berhalu- 

an »Zionist-Titolst" 

ARIAN ,New York Ti- 
mes” hari Slasa mewarta 

sahabat karib dari Rudolph 
Slansky (jang telah ditangkap 
karena dituduh Ine) ang 
dari garis partai”). »- 3 

4 Oa 
Sebelum perang dunia ke-II 

ta pernah mendjadi adpokat 
Anna Pauker joitv menteri 
luar negeri Rumania jang ba- 
ru2 ini “elah dipetjat. Diduga 
bahw, penangkapan Stein itu 
merupakan bagian dari pember 
sihan terhadap orang2 Jahudi 
Zionist jang kini sedang diada 
kan dalam pemerintahan Tjeko 
slowakia, (Antara —AFP). 

Dituduh membentuk 
golongan ZioniS-Titois. 

Laporan9 sementara jg sam 
paj di Tel Aviv dari Rumania 
pads, hari Selasa menjatakan, 
bahwa selama minggu? jang 
achir inj di Bukares te'an di- 
tangkap 300 orang. anggauta 
Partai Komunis Jdludi, Tun- 
tutan terhadap merek, dilaku: 
kan, segera setelah menteri lu 
ar.negerj Anna Pauker (djuga 

“Seoran 

orang Jahudi) berhenti dan se | 
MU orang jang ditangkap itu 
dituduh membentuk. golongan 
opposisi Zionis-Titois, 

Ditambahkamnja, bahwa, me- 
reka telah dibawa kependjara | 
diluar Bukares dan sebuah pa 
nitia islimewa telan dibentuk 
untuk melandjutkan tuntutan? 
terhadap kaum .komunis Jahu- 
di dj Rirmania “jang beraliran 
Zionis dan mempunjai hubung 
an dengan Israel, (Antara), 

    Tio Plan 21. 

| kurnja, 

ybih2an pula. Djika wanita2 itu 

kemudian mereka 
menggambar kening baru dgn 

lengkungan jang kadang? berle   sambil melihat dalam katj, da 
pat menginsjafi bahwa kadane2 | 
wadjah jang tjantik malahan ! 
berubah mendjadi wadjah jang 
lutju — kalau tidak bo'eh dika | 

ta menjerupaj seorang clown, | 
! (badut) karena tidax sesuai — | 

| barangkali panjak jang la'u ter 
kedjut dan tak may menirunja | 

'lagi. 

Tentu sadja, untuk mereka 
jang mempunjai kening terlalu | 
tebal atay lehar mentjabut be-j 
berapa rambut atau mentjukur | 
adapula baiknja, akan tetapi | 

hanja dipinggir2 sebelah atas ! 
dan bawah sadja, Djadi tidak | 
sama sekali hilang Mentjabut : 
atau mentjukur tadi harus di | 
lakukan dengan  hati2 sekali, : 

hingga terdapat bentuk jang 
bagus. Djangan sembarangan 

melakukan ini. Kalau kening 

pada dasarnja tebal, lebih baik 
kiranja dilakukan pentjabutan ' 
karena dengan mengerdjakan | 
itu setjara teratur, maka ram ' 
but ditempat itu tak akan tum 
buh2 lagi dan tetaplah bentuk 
bagus jang semula dibuat itu. 

Lengkungan mana jg | 
populair?. | 

Pada waktu ini, lengkungan 
kening jang bagaimanakah jg 
paling popuer? Dengan meng 
“ingat akan bentuk muks, ma- 

sing2 orangnja, pada ymumnja 
dewasa ini jang paling digema 
ri oleh wanita2 ialah: tebal ti 
dak begitu lebar pada permula 
an tebal lebar sedang ditengah 

makin lam, makin tipis dan ke 
tiil menudju kepinggir dengan 
“bentuknja. sebagai sajap bu- 
Tung jans selang terbang. Ba 
|gusnja bentuk ini, karena da- 
| pat sesuai dengan hampir tiap 
bentuk wadjan lain2. Dalam 

membuat lengkungan seperti 
sajap burung jang sedang ter 
bang itu, sudah barang tentu 
Gjangan dilupakan harmoni de 
ngan bentuk mata. dan djuga 
“bibir njonja, Satu garis lurus 
|dengan vensil hampir: tiap 
kali merupakan satu kesalah- 
an karena kerap kali tidak .tjo- 
tjok dengan bentuk muka jang 
bagaimanapun. 

Kiranja njonj, akan mena- 

  
  
  maan 

Soal Dekan 
' Canterbury' 
| Tak Perlu Dibesar- 

Besarkan: Kata 
Churchill 

BA MENTERI 
2g inston Chur- 

chili hari Selasa menolak usul 
dari seorang anggota madjelis 
vatuk membentuk suatu. penga- 
Aan &kan diberi tugas me- 
njelidiki perbuatan? dekan dari 
Canterbury, Pan dg, 

sympathie padania 
kaum komunis, Men- 

djawab suatu pertanjaan Chur- 
Ill mengatakan bahwa bila 

pengadilan seperti jang diusul- 
kan itu dibentuk, maka menu- 
Tut pendapas , pemerintah hal 
itu akan berarti bahwa kegia- 
tan? dari dekan tsb. lebih pen- 
ting sekali, daripada jang se- 
Sungguknja, f : J3 

  

# 

terhadap     
  

menghilangkan sam, sekali ke 
ningnja setelah ity membuat la 
gi dua lengkungan jang sangat 
ketjil (tidak mempunjai lebar) 
tu sekarang telah tidak terma 
suk “mode” lagi, Itu kini telah 
“outmoded" 

Tetapi meskipun demikian, ' 
entah dengan alasan apa (ka- 
rena, Model demikian kebanjak 
an tidak menambam tjantik se 
Seorang) masih. banjak kita li 
har gadis2 menurut model isb 
belakangan ini. 

Peganglah pensil dengan be 
tul (lihat tjontoh digambar), 
turutlah garis kening jang as 
li dahulu dan achirilah garis de 
ngan tipis ketjil disatu tempat, 
Gimana satu garis djikg dita- 
rik dari hidung sebelah: bawah 
samping melahy sudut mata 

sebelah luar dapat ber- 
temu. Tetapi satu lagi: 
peringatan kepady njonja, tja | 

ra apapun iang dipakai berta 
njalah terlebih dahulu kepada 
katja njonja, supaja tidak di 

lupakan harmonie antara ke- 

hing tadj dengan bentuk muka, 

mata dan bibir 

  

. Dalam menebalkan beberapa 
t, bagian kening jang tipis dan 

pula memperpandjang sampai 
djarak jang tertentu, tirulah 
pada tjontoh ini tjara meme- 
gang pensil: supaja garis da- 
pat bagus, tekankan djari ke- 
tjil diatas pipi. 

  

     
para HARI SENEN pagi 

# j., di Pagelaran Aloon2 
, Utara Solo telah dilangsungkan 
upatjara PEMBUKAAN Seko- 

djuga 

| Pagelaran ita djuga. 
Tetapi ternjata 

| bukaan itu tjuma an 1 upa- 
| Gara sadja, sebab esuk harinja 
| para murid belur dapat memu- 
lai peladjarannja, karena... ti 

| Gak atau belum mempunjai ge- 
| dung sekolah, Idjin gedung jg. 
| didjandjikan, ialah sebagian da 
ji Pagelaran tadi terbukti su 
| dah ditjabur kembali, Tegasnja 
' kini SGB II Puteri Solo sudah 
dibuka, tetapi ii 1 

lain 

@gELaMa 6 BULAN jang 
terachir ini, - export pi- 

sang Singapura dari semenan- 
djang Malaya telah merosot se 
banjak 9075. Sebabnja ialah ka 
rena pemerintah Malaya telah 
merusak banjak kebun pisang, 
jang mendjadi tempat penjem- 
bunjian jang baik sekali bagi 
pasukan? gerilja Akibatnja ia- 
lah bahwa di Singapura harga 
pisang naik dari 25 sen per kati 
mendjali 35 sen.     

  
  
    Program Sirry 
Jang Terutama: Pengosongan Daerah 

Suez Dari Pasukan2 Inggeris Dan 
Farouk Sbg Radja Mesir-Sudan 

X 

ERDANA MENTERI Mesir Hussein Sirry Pasha hari 
Psasa menerangkan, bhw pokok jang terpenting dalam 

program kabinetnja iafah: Penarikan kembali pasukan? Inggris 
dari daerah Terusan Suez dan Persatuan Mesir dengan Sudan 
dibawah mahkota Mesir, Dalam tarja-djawab tadi Sirry .Pa- 
sha seterusnja menandaskan, bahwa hukum milider masih akan tetap berlaku, selama itu perlu, dan barang siapa ber- 

Sirry Pasha seterusnja ber- 
djandji akan mengadakan pe- 
milihan bebas dan akan berusa 
ha sekeras2nja wituk memper 
baiki keadaan keuangan Me- 
sir. Menurut PM Mesir ada 62 
Sebab mengapa sengke 'a Mesir 
— “Inggris harus segera disele- 
saikan, jaitu: 1. Agar supaja 

tertjapainja stabiliteit di Me- 
Sir, 2 Berhubung dengan soal 
strategi daerah Timur Tengah 
dalam keseluruhannja. Dikata 
kannja bhw sudan terlalu ba- 
njak Waktu jang terbuang, 

Inggris: ,,Wait and see”. 
Pernjataan PM Mesir kepa- 

da wartawfn UP, bahwa ia ber 
maksud mulai lagi berunding 
dengon Inggris, disambut dgn 
perasaan lega di Inggris akan 
tetapi karena kementeran luar 
Negeri Inggris tidak menerima 
pemberitahuan resmi, maka 

pembesar2 Inggris setjara 'pri- 
v6 mengemukakan bahwa per- 
dana-menteri2 Mesir jang lam- 
panu tak berhasil mentjapai per 

| setudjuan dgn Inggris. Kata pe 
ra pembesar tadi, Inggris ha- 
nja Gapat menunggu dan meli- 

hat sadja apa jg-hendak.diper 
birat oleh kabinet Sirry, 
Dalam pada itu Inggris tak 

berobah pendapatnja tentang 
soal Sudan, jaitu “bahwa soal: 
kedaulatan a-as Sudan itu ada 

umum, akan ditindas. 

lah satu soal jg hanja dapat 
didjawab oleh bangsa Sudan 
sadja. 

»Tak ada tekanan dari 
Washington” 

Sementara du di Lotidon : 
kit kembali perhasian terhadap :usa 
ha2 Amerika dilapafigan diploma 
Si, gulja mempersiapkan dimulai 
nja lagi perundingan IngerisiMesi: 
dan menjelesaikan sengketa Antara 
kedua negara tadi, luar megeri Inggris fejah memban 
tah herita2 dari Washingtcn. “jang 
mengatnkan. bahwa Amerika “mem 
beri tekanan terhadap Inggris supa 
ja mengabulkan permintaan 'Mesiv 
perihal gelar Radia Farouk (., ja 
Mesir dan Sudan”) din segera | 
hinggalkan daerah terusan Suez, 

| Bertentangan dengan berita dari 
Washingsom tadi, kalangan “kemen 
terian Tuar negeri Inggris mo 5 
kan bahwa pembitiaraan je ketika 
hari Senin diadakan di Washing 
ton isu adalah atas permintaan du 
tabesar Inggris. 

Amerika lebih, tjon- 
dong kpd. Wafd? 

Berita UP dari London mengatai 
kan, bahwa menurut keterangan 
ig didapas oleh watawar UP, Ame 
Tika berpenuapat bahwa 'hanja aga Partai Wafd — sebagai satuInja, go- 
tongan politik jg -fukup besar pe 
ngauhnja di Mesir sadjalah akan 
dapat tertjapai persetudjuan jg ta 
ham lama perihat pertahanan Timur 
Tengah. 

Didapas .keteramgah seterusnja, 
bahwa Amerika tjonderung u'k me 
mandang soal kedaulatan “Mesi: 
ajas Sudan ttrutama sebagai soal 
prastise jang djangan sampai meng- 
hambat  tertjapainja  penjelesajan 
sengketa Inggris-Mesir, (Antara.UP) 

  

& aa 2       
lah Guru B HI bagian Puteri. S6 
lain para undangan pembesar2,: 

tjalon muridnja 160 
orang sudah hadlirs sedangkan 
alat? berupa bangku, schu'sel2 
dis, sudah lengkap tersedia di 

spatjars pem g 

| Kabarnja walikota Solo akan ' berusaha mentjarikan tempat 

5 

   



   

      

   

          

5 Pad 14-75 

lalu, ha 8.00 t 
telah, dilakuka 

zah-berenang, 
. Pendidikan 

  

   

   

    

an tingkat Pertama, 
mangan n Tana jang 

   

  

       

  

   
    

rima an aa 
nang, untuk 

  

putri. 

   
   

  

ia lajona dan paka 

   

    

    

  

   

Wanita Katholik seluruh: In- 
'donesia dalam (bulan Oktober 
jad akan melang | 

    

tuk keperluan Kongres terse- 
. but kini di Solo telah dibentuk 
Panitya Penjelenggara Kon- 
gres, jang diketuai oleh Nj. 
Purwoatmodjo, dengan Nj. Mi- 
harso dan Nj. Sukardono ma- 
sing2 sebagai Sekertaris dan 
Bendahara. Menurut renijana 
pada resepsi pembukaan Kon- 
gres tersebut akan diselengga 
rakan pula Exposisi mengenai 
hatsil2 keradjinan-tangan para 

anggauta Wanitg Katholik 
maupun anak2 sekolah, Kon- 
gres tsb. antara Iain akan 

    

jang mengenaj konsolidasi or- 

ganisasi, djuga masaalah2 di- 

lapangan sociaal-economie pen 
didikan Wanita, dan masaalah 
Missie dan economie. 

SALATIGA. 

    

    

   
    

    

   

: S.O.B. 

- Pada hari Selasa tgi. 15 Dju- 

li telah tiba pula beberapa orang 

' bekas tahanan S.O.B. jg teiah 
.dimerdekakan. Dengan n31x ke- 

sa Kambangan ke Solo, kemudi 

an setibanja di Bojolali mereka 

4 | ia “K aresi 3 i- 

denan Pekalongan di Tegal, ke 
pada murid2 sekolah La 

sebuah Tara B3 . dan '$ 

Setelan Bek ja mendapat . —Na 

BARU.TIBA BANJAK 
im UimodeliKebinet 

iga Rp» 1-490.- 

Mp1. 150. 

  

gresnja bertempat di Solo. Un- | 

memperbintjangkan selain hal2 | 

Kedatangan Tahanan 8 

reta api mereka datang dari Nuj 

  

  

  

v2 

  

Mei Te 

jha Dag too. toko   
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TJERIBON 

    

  

    

  

Gondolaju 12 
Kramat Besar 

' Pontjol “4 

Pasar Anjar 98 

Dji. 
Djl. 
Seteran 53 — TI. 1800 

Sambeng IV No. 23 
Gilitugel Barat 10 
Kedjaksan 75 

€ Tanda perniagaan dari The Singer. Manufacturing Company. mena -— me 

margarine . 

Bebihkaribu kaum Ibu jang menjarakan 
| keinginannja tentang margarine jang 

diidamkan, sekarang terkabul 
permintaannja dalam 

Blue Band. 

  

MURI     

   p 

- WANGI 

15 GURIH 

  

    

  

   

Pasar Wage 56 

Buntu 30    8x52 s1-1-1502 
     

    
   

      

  

  

  

  

  

  

JA DOKTER PENGUMUMAN 
  

KEBUMEN. 

Ttg ketjelakaan 
mobil unit. 

Menjambung berita “entang 

ketjelakaan mobil film Unit di 
dekat Kebumen, lebih landjut 
kita mendapat pendjelasan sbb: 

Ketjelakaan itu terdjadi dise 
babkan putusnja as muka se 
hingga mobil masuk sawah jg 
mengakiba-kan petjahnja dua   . didjemput oleh panitya penam- 

“pung kawedanan. Selandjutnia ! 
dengan truck mereka menudju 

' kedesanja masing-masing. Utk 
'kawedanan Tengaran banjaknja 
jg datang kemaren 35 orang 
dan untuk kawedanan Salatiga 
2 erang. Pada umumnja Merc- 
ka kelihatan sehat Jan gem- 
bira. 

Tidak betul. 
Dari kantor S.B.M.J. di Sala- 

tiga diperoleh kabar, bahwa be- 
rita dihapuskannja 

atasan aliran listrik pada 
e tg. 15 Djul ini tidak betul. 

Berhubung dengan rendahnja 
ukuran air (lage watterstand) 

    

    

     

  

    

   
     

    

   
   

    

   
   

   

“Tak an tetap 6.8 per secunde. 

— PEKALONGAN. 
- Pembukaan pasar 

malam amal. 
Pada tanggal 15 Djuli 1952 

djam 10:48 Pasar Malam Ama! 
Pekalongan telah dibuka dgn 

  

kakan, oleh. bu Residen dan di 
“hadiri oleh Kepala2 Insian- 
ties, wakil2 Organisaties dan 
para undangan, : 

Pedato pembukaan dilaku- 

' Kan oleh Bapak Tjamat selaku 
“ wakil Ketua Panitya Pasar Ma 

lam Amal. Pasar Malam Amal 

ini berlangsung dari tanggal 

15 Djuly sampai dengan 14 A- 

tus 1952. 

"pemuas 'antarg lain dari: 

Djawatan Kehutanan, Pertani- 

an, Keradjinan, Penerangan 
— dan Kesehatan. Pertundjukan? | 

adalah: Sandiwara “Sinar 'Ba- 

! Krontjong ri Mulat” 
Gambang Semarang,” Pentjak 
Bandung, Doger Bandung, | 
Reog Ponorogo dan Gambar Hi 

Pa 

tingan pita dila : 

2G Wajang Orang, Ka To- | 

katja djendela dan sementara 

kerusakan tetapi alat2 film 
Gil. dalam auto tidak ada jang 

Kerugian menurut tak 
siranj, ada Rp. 5. 000.- 

  

  

Besok Malam PREMIERE! 

SORION” 5.-7.-9.. 

D3 are back in the MN-GAN hit 
E 5 millions will want To 568 

anta smt 

PAN TE 
? JEANETTE: MacDONALD 

NN nan 

  

  

Ini Malam pengab: 5.-7.-9.- 
Anne Baxter — Dana Andrews 

Walter Huston — Farley Granger 

. THE NORTH STAR- 

INI MALAM D.M.8. 
.Rex" 5.-7-9.- (17 tahun) 
Koretta Young — Rob. Cummings 

»THE ACCUSED 

Metropole 5.-7.-9.- (17 th.) 
Kn Moore — 

  

  

  

INI MALAM 
Djagalan 7.— 9.— (17 teh 

Film TIONGKOK Paling Baru” # 

.CHUN FUNG CHIU IE 
(Little Shrimp)   | Pi dup. Untuk an 

mh But Kuda2an puter. Ombak- 

Banju, 

  

    

   

Sha 

Pata ga sman PR aa ta 

Las Pe ban  AA 
ESA AL 

PA ren mn am EN jaga 

(17 tah) 

Roy Karan 

R. V. Soedjito/ 
Dengan ini diperma'lumkan dengan hormat bahwa 

  

Dilahirkan dengan selamat 

s NUGRAHAs 
Di Bendo no. 4, Tjandibaru. 

Alimoerni Partokoesoemo. : 

Pandanaran 66, Tilp. Smg 2229 

Memeriksa wanita hamil 
Menolong wanita bersalin dan 
Praktek Umum. 

Djam bitjara: 
Rumah: djam 7—9.30 : 

. djam 4.30—6.30 sore. 
R.S. Elisabeth 10.30—11.30 

menurut rapat para pemegang sero pada tanggal 14 Djuli 

1952 telah diputuskan pembagian dividend sebanjak 77, 

dividend mana dapat diambil dengan menjetahkan Surat 

Dividend no. 1 (Satu). 

pada tanggal 24-6-1952, 

Semarang, 16 Djuli 1952. 

N. V.,,PERDASS“ 
Orang tua anak: 

  

  

    

  

  

  

    

MEN/AMEUT PENONTON ,NAN HWA"“ 
si . . 5 

Kita Sediakan : Pe 
2 MOTOR - DYNAMG » British” dengan lampu Neta 

(Bentuk indah) Rp. 500.— " : 2 : 
$ Masin2 Djait ,,SINGER” DIDJUAL HARGA E.Z. naa Beribu2 terima kasih 
$ Model Salon sangat indah. bana hua 
& Cabinet 6 latji terukir GARUDA - BINNEKA jang mungil. Ma Enam Tana men ae 
& Cabinet 4—2 latji origineel model lama. ngobaralinja DARI DJAUH. bahwa 
Sedia: ALAT2 DJAIT LENGKAP. aliak kami jg tadnja sakit INGA 

ct TAN re'ah SEMBUH 100 Fo seperti Toko |NDRA NN ba 73 dikatakan putus asa. 5 5 

Una Masanga No. 482 (Kr. Turi) — Ten Nan Anna sekal" lagi 

“PERHATIAN” Horma: kami 

Harap surat2 PRAWIROSISWOJO 
Gisertai pang Kep. S.R. VI 

ko atau wisel MADJENANG 
Rp. 2.50 buar 
balasan. 

  

  

YAA RU DUAL ha 
KAN SAKIT PINGGANG, 5. 

" MEMIMELH DARAH Dam” & 
CE UN ANN 
NAKAN, MEMBERI KE 
SA 12 202NN   

sewa pasnan n.     en 
b
k
a
n
 

g   Rapat umum tahunan para pemegang sero 
Sheng Trading Company Limited”, 
(rang akan diadakan pada hari Djumaat, tg. 1 Asustus 1952 
djam 9 pagi dikantor Tan A Sioe, 

AGEN DI SELURUH INDONESIA: 

«BAN SAN YOK PANG” 
KAPASAN 21602184221 
TELP.837 U. GURABAIA 

PANGGILAN 
»N.V. Njoo Han 

berkedudukan di Sema- 
TERBIKIN 
OLEH: 

  

Sekian sn 
Notaris pengganti di Se- PO AY DISPENSARY: “SHANGHAI 

marang, Djl. Purwodinatan Tengah 8. 
Atjar a: Bisa dapat beli di segala toko obat dan toko-toku 

1. Pengesahan balans dan perhitungan untung rugi tahun Agen Semarang: 

OA (1. Toko Obat Toen Djin Tong. | 8. Toko Obat Ngo Hok Tong. 
2. Pan gan Pn Komisaris, 2. Toko Obat Hwee Djoen, 2 0. Toko Obat ta Sing Pong. 

pibas ap. ab ma dita) TR ata ank sn DIREKTUR. 3. Toko Obat Fie Min Yok Fong. 10. Toko Obat Eng Tay Ho 
4, Toko Obat Hway Aan Tong. Gang Warung 1. 

  
Baha a Uaang nh Pe 5, Toko Obat Eng Tay Ho 

    

  

    

    

    

     

    
   

LUX Har Lean Goa 

Kay Hammond — 

An PN na 

“BAGIAN Ke Il 

| HERMAN 
BRIX 

— CITY CONCERN CINEMAS 
Ini Malam Premiere Ju. !7 tahun) 

John Clements 

ana »Call Of The 
Grand Safa Ini Malam D. M8: Ik 7 tahun) 

Sofia — R. Endang — 

  

Bea 

  

Pi Joba Yustin 

Blopd" 

M. Mochtar 

Pengantin” 
Ini Malam D.M. 5. Iu. 13 tahun) 

(ITAMATI 

,Naw Adventures of Tarian” 
Fera TAS ToSAS2 Ini Malam Premiere fu. 13 tab| 

| Golumbia Super Serial. Bagian ke 1 

        

    

   

   

         

| 
| 

| 
| 
1 

4   RoyRoger
s12 : 

11. Toko Tay San. 

12. Toko Eng An. 
13. Kong Djin Tong Dispensary. 
pr Masi 

. Pekodjan 101. 
. 6. Toko Obat Weng Len. 

7. Toko Obat Jensen. 

LUCKT THIS FIRE 1S 
PYN/-BECAUSE THE | 
Tn KEY, NOS up 

  

    

  

     

  

A MAN WHO BURNS 
TREES LIKE THESS 
FOR HI5 OWN SELFISEH 

INTEREST 15 WORSE 
THAN A CRIMINAL £ 

   
IE A COWMAN STARTED 
THIS FIRE TO MAKE 
PAETURE,VD LIKE TO 
ET MY HANPS ON HIM/ 

   

          
    

  

P2 c6 Heibat- : bakar — Untung api ini sudah akan ma ti, sebab agaknja angin mulai ber- 

Mi una The S H A D Oo W Gempar ! — Dijika seorang pemelihara lem. bokoag Pemai In ana un. tiup dan mungkin. ......... hey, kamu! Lejakkan obor itu! (se- 

JORY am 2 P ha Na ba aren batere tuk  keperluannja sendiri, orang terlihat dengan satu Obor me mbakari pohon2an). 
hutan | hanja adal ahat dari pada 

R oxy Tian Yi lai Malam D.M.B, (“13 ASIA satu tempat dimana Yen Urgroer 'adatan Jebin di at di ) 
O. , 

Film INDIA jang terbesar dengao teks INDON 5 Bea KotnN2 Swag “big. Dukulan2 jang j 

: mini's k h 1 nebat, 
Ser ,Chandra Le To 5 Sa 
  

   

jang diidamkan oleh kaum Ibu! 

Terdepa di mmua toko makanan dan minuman 
dalam kaleng” dari Id kg-d kg—1 kg-2 kg. 

Kaja akan vitamin dan mempunjal warna laksana sinar matahari. 

  

  
    

   

  

   

  

    
    

  

   
     

  
ye 

LL LN La aa PH aa PA JA 

  

Pn 

PANITYA LAMBANG KOTAPRADJA 
JOGJAKARTA. 

e AN : 6$ 
vs Sajembara Lambang Kotapradja Jogjakarta 

PENGUMUMAN 
No: 1/Sec./5 2. 

MENGINGAT: 
1. Putusan Sidang Pleno D.P.R. tgl. 3 Djuni, 1952, 
2. Penetapan Dewan Pemerintah Daerah Kotapradja Jogja- 

karta, tgl. 25 Djuni 1952 No. 23/Tahun 1952. 
MENETAPKAN: 

Mengadakan sajembara tjiptaan lambang untuk 
Kotapradja Jogjakarta dengan sjarat-sjarat sbb.: 

I. JANG BOLEH MENGIKUTI: 
Seluruh War rga Negara Indonesia. 

HK, ISI LAMBANG ANTARA LAIN MENGGAMBARKAN: 
a. Kebudajaan (pengadjaran, kesenian, dan sebagainja). 
b. Perdjuangan Revolusi Nasional. 
c. Pantjasila. 
d. Didalam Lambang itu dapat djuga ditjantumkan slogan. 

(bhs. an saloko.) 
Iii. WAKTU 

Dibuka pada tgl. 1 DJULI 1952 dan 
Pap pada tgl. 31 OCTOBER 1952, post-stempel Jogja- 
arta. 

IV. UKURAN GAMBAR: 
a. 27X31Y, cm atau 
b. 36X50. cm. 
YV. PENGIRIMAN GAMBAR: 
a dialamatkan kepada: Panitya Lambang Kalimat Jogja- 

karta, d/a Balai Kota Jogjakarta, djl. Ngadiwinatan No. 5. 
h.. pengiriman boleh lebih dari satu. 
c. pengiriman gambar tidak boleh dilipat. 
d. nama pelukis/pengikut tak boleh ditulis diatas muka jang 

bergambar, tjukup ditaruh motto, cofe atau nama sama- 
ran dibalik gambar. 

e. nama pelukis/pengikut jang sesungguhnja dengan alamat 
jang terang harus ditulis dikertas lain dan dikirimkan da- 
lam sampul tertutup, dimana dibagian luar dari sampul 
ditaruh motto, code atau nama samaran jang sama de- 
ngan motto, code atau nama samaran jang ada di-sebalik 
gambar. 

f. gambar dapat dibuat oleh lebih dari se-orang. 
g. ma'na (pendjelasan) lukisan swupaja diberikan pula diatas 

kertas lain dengan diberi motto, code atau nama samaran 
jang sama dengan motto. code atua nama samaran jang 
an disebalik. gambar, dan dikirimkan bersama-sama gam- 
ar 

VI. HADIAH: 

a. Untuk sajembara ini disediakan hadiah, sedjumlah 
Rp. 5000,— (lima ribu rupiah). 
satu hagiah No: 1. wang sebesar Rp. 2000.— 

(dua ribu rupiah). 

£ 
AA 

satu hadiah No: 2. 2 Rp. 1500.— 
(seribu lima ratus rupiah). 

satu hadiah No: 3. 1) Rp, 1000.— 
(seribu rupiah). 

lima hadiah penghibur — 4 Rp. 100.— 
(sedjumlah lima ratus rupiah). 

b. Bagi gambar jang terpilih untuk didjadikan lambang, 
aa adiah tersebut diatas, mendapat penghargaan 

ka Mena sebesar Rp. 2000.— (dua ribu rupiah). 

a. untuk menentukan hasil sajembara diadakan jury, jang 
diangkat oleh Dewan Pemerintah Daerah Kotapradja Jog- 
jakarta, atas usul Panitya. 

b. terhadap keputusan jury tidak diadakan surat menjurat.. 
c. copyright adalah ditangan Pemerintah Kotapradja Jog- 

jakarta. 
d. pada gambar jang terpilih, Pemerintah berhak-kalau perlw 

mengadakan oerobahan. 
VIII. LAIN-LAI 
a.” semua pambar jang masuk mendjadi hak milik Pemerintah 

Kotapradja Jogjakarta. 
b. semua gambar jang datangnja 

diatas, akan diretour. 
Jogjakarta, 30 DJUNI 1952. 

Panitya Lambang Kotapradja Jogjakarta. 
Ketua: ttd. Daihar Maksum 

lewat tanggal tersebut 

SN TA Pa aa ana ea En Desa Ma aa Oma asa ena oo Dea RA pak aa 

  

Mengenai keuanganmu, tjita2-mu dikemudian hari, pilihanmu 
atas kawan hidupmu seluruhnja, kami berikan pendjelasan 
berdasarkan ilmu pengetahuan tjara bagaimana kau dapat: 
memperbaiki kedudukan dan peribadimu. 

M. S. Me 
COULTIST ( 

Seteran 109 — Telf, 1128 Semarang, f 

2 

  

LN Sa Ng na Ha Pa 5 ae 

SOLO Mulai tg. 15 s/d 18 

The Mudlark #ENE DUNE 
Diam 430 ia Ta se Go st 

Premierenja film tsb ada di dalam ISTANA 
TN ngga 

   
Tina 

Dtwuk VII No, 58WIII/A/118 
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