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aa La ikiieebntah Pakis- 
. tan akan menjokong konperen- 

5 2 berikutnja, oleh 
Ng negara Pakistan jang 

    Hn asit muda itu mempunjai ba- '| 
“njak soal jang harus diselesai- 
kan buat itu perdamaian sa- 
ngat dibutuhkan. Mengenaj ke- 

2nja di RRT, Ghulam me 
takar bahwa. segenap lapi- 

san rakjat di RRT sangat mem 
bentji : penerangan agresi, Rak 

kannja Yomambinian jang ke. 
kal dengan tetangganja di 
Asia. . jakin, bahwa per- 
hubungan jang lebih erat an- 
tara Pakistan dan Tiongkok 
akan memberi keuntungan be- 

sar kepada kedua negeri ini" 
demikian nana mengachiri 
statementinja tadi 

 Gntara—NcNA) | 

— »The Bihan ot of my Life” se- 
buah buku karangan isteri presiden 

Eva Peron, akan dipakai 
seMidiki buku peladjaran “disekolah2 
seluruh Argentina. Keputusan ini 
diambil dalam bentuk undang2 jang 
bari Rebo diterima baik oleh dewan 
perwakilan Argentina. 

   

    

Hanja Orang2 

  
  

Sebagai Pe 
B3 PENERANGA 
Pngumumkan bahwa 

lakukaa oleh pasukan? 9 
telah menggempur pemusa 
Malua. Dalam perkelahiat 
menawan 6 orang ang: 

      

      Asing Sadja 
JA Aga Diatas, tone 

| waskan dan seorang lagi m 
    geromboln bersendjata 

. telah menjebarkan bebe 

ba   

  

ta atas pertanjaan dangan | 
kam kepada ,,Andara”, 
pendaftaran jg akan isajaian- i 
kan oleh kantor i Senen: adalah 

Pertanjaan ini dikemukakan : 
berhubung dengan adanja ka- : 
bar2, bahwa disementarg tem- 
pat pendaftaran itu djuga akan 
dilakukan : terhadap warga 
negara eturunan me n 
asing, jang telah banjak me- 
nimbulkan protes, Dalam saia 
itu Mr. Adiwinata mengakui su 
litnja diakukan pengawasan 
terhadap ' orang2 jang masuk 
Indonesia setjara gelap, 
menurut dia djumlahnja Su- ' 
dah pasti ratusan, bahkan 
ena tilas: (Antara) 

jang | 

Van Fieet 
Bantah 

Tak Benar Ia Mengaku 
PBB Lakukan Perang ' 

Kuman 

ANGLIMA Tentara ke-8: 
Amerika, djenderal da- 

mes Van Fleet, pada hari Ke- 

mis kemaren mengetjap seba- 

gai ,,tidak berdasar” berita da- 

ri kantor berita Djerman Ti- 
mur ADN jg menjatalan bhw 

ia telah mengakui bahwa PBB 
mendjalankan perang kuman di 
Korea. Yan Fleet, jg ditanj ja 
oleh para wartawan mengendi 
berita ADN Ha, menolak untuk | 
merdjawab pertanjaan menge- 
Dak tuduhan? jg dinamakannja 
“sebagai tuduhan? jg ,,tidak ma- 
2 akal dan menggelikan” itu. 

(Antara —AFP). 
  

  

Mengabaikan Ke- 
njataan? Di Asia 

Akan Hanja, Timbulkan Bentjana Bagi! 
"Oi Kata Pannikar 

  

di Peking, 
a melaui radio India malam Ke 

Kavalam Madhava 

Sean India tak akan berubah dalam 
kepenatan ma naa untuk meredakan serta menjelesai- 
kan perang Korea dan 

rea telah pula mendapat 
p 

    

Dikatakamnja, di Teh 
rang Korea dengan ' mudah 
akan dapat membakar seluruh 

dunia, maka politik Indig un- 
tuk meredakan serta menje'e- 

  

saikan masaalah Korea setja- | 
ra berunding telah dapat mem 
bantu membatasi sengketa tsb. 

dan membawanja dalam ge- 

langgang aan diploma- 

tik. 

Pani jani 5 mabuk “ kata- 
kan, bahwa India selalu mem- 
perdjoangkan Supaja orang me 
lihat situasj 

ngatkan dengan muntjulnja 
Tiongkok Baru, maka tiap si- 
kap jang mengabaikan penda- |: 

pat umum di Asia akan hanja 
dapat menimbulkan kesuka- 

ran2 lebih besar dan achirnja 
akan menimbulkan bentjana 

bagi dunia, Gn 38 sun 4 

va
 

di Timur Djauh 

setjara rea istis dan memperi- | 

e-nja mengenai sengketa Ko- 
sambutan hangat dari kedua belah 

Lebih Ilandjut dikabarkan, 
Pannikar di Madras kemaren 
dulu mengatakan, bahwa RRT 
dengan Pena un hendak meme 
libara perdamaian dunia Dika 

|takan, ya penuh  berharapan 
akan lekas tertjapai penjelesai- 
an mengenai sengketa Korea. 
Kemudiar dinjatakannja, bah- 
wa ekonomi RRT adalah sehat, 
(RBT merapunjai banjak bahan 
Bana serta pakaian dan kun- 

in missi goodwill India ke 
pan baru? ini telah menimbul 

kan banjak goodwill utk, India 
disana, 

Hari Puisi 9 Djuli di Helsinki. Pada pagi hari itu diperkam- 
pungan Olympiade diadakan upatjara penaikan bendera berbagai 
negara peserfa. djuga dari Indonesia. 
lahan Sang Merah Putih di-naikkan 
gauta2 team Indonesia mengikutinja dengan berdiri tegak. Ter- 
dekat ialah Nj. Dr. Azis Saleh. 

. sendiri akan dibuka resmi 19 Djuli besok. 

Menjebar Mata? 
Kegiatan G:ombolan Wahid ,Di' Sul3- 

wesi Selatan 
TNI Gempur Pengatjau — Rakjat Dipergunakan 

risai Oleh Gro mbolan. 
N Staf Umum Angkatan Darat me- 
dim gerakan pembersihan jang di- 

'NI di Sulawesi Selatan, Bataljon 517 
tan gerombolan2 bersendjata sekitar 

n jang terdjadi, satuan? TNI berhasil 
5 gerombolan, sedang $ orang dite- 

  

  

| kovata & Katn 

| 
Pa 
aa 
| 

Waktu dengan perlahan- 
atas tiang, tampak ang- 

Sebagai diketahui, Olympiade   
  apat Juka2. Mengenai kegiatn2 

barkan bbw gerombolan Wahid 
orang jang mendapat tugas selaku ! 

mata-mata: untuk mengadukan pemotretan objek2 kemiliteran. - 

Sementara itu kegiatan2 
pedrgatjau belakangan ini tam- : 

pena besar disekitar Ken 
apao (Rantepao?) dan su 
dah diketahui, bahwa ge- 
rombolan2 jang bergerak -di- 
daerah ini berada dibawah 
pimpinan Nada bekas koman- 
dan Bataljon Monginsidi. Da- 
lam pada itu satuan? TNI se- 

nantiasa mengadakan pengu- 
sutan2, patroli2 dan pengedja- 
ran2 terhadap mereka, sehing- 

ga terpaksa mereka tidak da- 
pat menetap disatu tempat dan 
harus berpindah-pindah. 

Rakjat sbg. tameng. 

Disaat2 pertempuran terdja- 

di pihak gerombolan selalu 
mempergunakan rakjat untuk 

perindungan mereka, Terbuk- 
ti rakjat Ulusalu (Makale) di- 
paksa oleh pengatjau2 pergi: 

ke Sanik untuk dipergunakan 
sebagai perisai “ menghadapi 
TNI. Dan ini sering? menjulit- 

kan TNI da am gerakan pem- 
bergsihannja terhadap gerom- 
bolan, Gerombolan? selandjut- 

nja telah merampas banjak 

harta benda penduduk. Dikam- 
pung Barongpaloo misalnja 

20 orang bersendjata telah me- 
| rampok seorang bernama Rad- 
ding dan membawa lari 18 
ekor kerbau sesudah lebih du- 

lu menembak korban mereka 
sehingga mati. Demikian pu'a 
seorang bernama Badolo dari 
kampung Biranglowe, Palato 
(Pa'opo?) dirampok oleh 10 
orang gerombolan bersendjata 
sehingga kehilangon barang2 

perhiasan jang ditaksir ber- 

diumlah Rp. 2000.— Na 

KOLONEL, NASUTION KE 
EROPAH DAN AMERIKA. 

Menurut kabar jang diperoleh PI- 
Aneta, kepala staf Angkatan Darat, 
kolonel Nasution dalam waktu jang 
singkat akan bertolak keluar negeri. 
Maksud perdjalanan ini jalah untuk 
mempeladjari  perkembangan2 jang 
terachir dilapangan militer, terutama $ 
jang berhubungan dengan organisa- | 
si tentara. Kolonel Nasution ter- 
lebih dulu akan berkundjung ke Ne- 
derland,” kemudian kenegara2, Ero- 
pah Barat dan achirnja akan ' me- 
ngadakan kundjungan singkat ke A- 

ika. Perdjalanan ini akan ma- 
tempo enam bulan.     

1 

kan 

jang berderet 

.besar sekali 

! Rirlines ' 
"akan membuka 

ngan ,, waktu 
ngenai kedudukan De Javasc 

Walaui un 
Wat 2 
uirino Tetap Keliling 

Kota Djakarta—Sambu- |. 
tan Rakjat Meriah 

Pan hari Kemis sore kej 

“marer presiden @uirine| 
Pa disertai oleh presiden | 
Soekarno “slah melihat-lihat ko 
ta Djakarta. Tetapi ketika me 
reka hendak masuk kedalam 
mobil jg terbuka kapnja turun 

hudjan, sehingga orang2 jg sej 
dang menunggu dimuka isiana 
untuk melihat keberangkatan 
mereka itu, terpaksa menijari 
Jempat bernaung. Walaupun 
hudjan mulai turun, perdjala- 
pan diteruskan djuga. Rombo- 
ngan mobil? ini dipelopori oleh 
sepasukan polisi militer bermo | 
tor, sedangkan mobil, dalam 
mana kedua presiden itu duduk | 
diaipit kanan kirinja oleh 12 pe 

' ngendara motor. 
Hampr dua djam lamanja 

pasukan bermotor ini berdja- 
lan da am formasi dengan sa- 

ngaf rapiahnja. 

mobil presiden tampak kurang 
lebih 50 mobil, D-antara tiap2 
enam mobi! berdjalan dual 
pengendara sepeda motor. Se- 

mentara itu hudjan berhenti se 
bentar kesempatan mana di- 

pergunakan oleh penduduk 
cidjalan untuk | 

keluar dari tempat bernaungnja 
untuk menjambux tamu agung i 
Gan presiden Soekarno. Tetapi 
djuga. walaupun hudjan lebat 

turun, djaan2 jang dilalui 
oleh rombongan mobil2 ini ti- 

idak pernah sunji, bahkan dibe- | 
berapa tempat tampak orang 

1 berdjedjal-djedjal- dibawah po- 
' hon atau atap rumah orang 

lain, Saah seorang Pilipina 
. jang turut dalam perdjalanan 

ini menerangkan kepada PI- 
Aneta, bahwa penduduk jang 
menunggu didjalan-djalan itu 

memberikan kesan kepadanja 
bahw, mereka itu tjinta kepa- 
da kepa'a negaranja. . 

Walaupun keadaan udara 
tidak baik, tetapi perdjalanan 
keliling kota ini berlangsung 
dengan lantjar menurut rentja- 
na. Mobi'2 jang datang dari 

Djakarta kota dan Djatinegara 
untuk sementara dilarang dja- 
lan. Tetapi setelah rombongan 

mobil2 pembesar2 agung: itu 

lalu, mereka diperbo'ehkan me 
neruskan perdjalanan mereka 

Djamuan Negara di | 
istana. 

demikian 

Dibelakang !' 

  

negara kita sebagai negara 

pelbagai ma jam TN ter- | 

| Selandjutnja ia menerang: 

Ikan bahwa pada prinsipnja ia 
'setudju memberikan kedudu- 
“kan otonomi 

daan perekonomian negara Su- 
'dah stabi el, kalau imbangan 

konomi sudah dikatakan uit- 
'gebalanceerd. Dalam keadaan ! 

tidaklah  berha'a- 
ngan alau politik monetair 
'buat sebagian besar pun dite- 
itapkan oleh sebuah Bank Sen- 

tral. Da'am prakteknj, politik 
'monetair ini tak usah merupa 
kan antithese jang besar dalam 
'funksi Bank Sentral, karena 
'hal ini boleh dipandang lebih 
Ibanjak terletak pada soal ac- 
icent, tekanan soal memilih 
dan mengenal batas, dan soal 
kerdja-sama diantara "pemim: 
pin2-nja, 

Kita harus jakin akan 

kekuatan politilekita: # 

membenarkan 

pihak jang 
#riak dapat 
beberapa   ipada modal asing, oleh kerena kita 
'harus jakin akan kekuatan politik 
hjang daa ditangan kita, dan kuta 
harus jakin pula bahwa alat2 peme | 

| rintah jang kita kuasai serta kekua 
tan politik makin lama makin baik, 
dan bilamana perlu kalau mengua 
tungkan negara dan rakjatnja, kita 
'tak akan segan menggunakan kekua 
tan politik itu. 

(Lain daripada itu masjarakat kita 

umumnia hendaknja lebih memahami 

'kepentingan dan tjara kerdia modal 
asing. dan tjara bagaimana achirnja 
modal asing dapat diganti oleh mo 
dal nasional. Hampir semua negara 
"ig muda teristimewa Amerika pada 
"mulanja djuga bekerdia dengan mo- 
“dal asing, kemudian diganti dengan 
modal nasional atau internasional. 

M:. Sumanang mengatakan. bahwa 
fidak semua modal asing kerdianja 

ngan modal asing dalam beberapa 
hal djalannia paralel atau bersamaan   

' dengan kepentingan rakjat dalam ne 
geri. 

Dgn. siken pasif atau 
negatief tudjuan tak 

tertjapai. 

Dalam pada itu kitg harus 
sedar bahwa dengan bersikap 
pasif atau negatief kita tak 
akan mentjapaj kemadjuan se- 
dikitpun dan salah satu tjara 
buat melindungi rakjat kita 

terhadap kemungkinan buruk 
dari modal asing jalah pertama 

seka'i memberantas kebodohan 
aan kemiskinan rakjat serta 

mengadjak bekerdja keras de- 

ngan kesedaran politik untuk 
kepentingan nasional. 

Dalam melindungi atau men- 
| djaga Giri kita daripada kebu- 

Pada hari Kemis malam di , 
Istang Negara diadakan dja- ! 
muan pegara berkenaan . de- 
ngan kedatangan presiden Pili- 
pina itu. Djamuan ini dihadi- 
ri ceh 134 orang undangan, 

Untuk pertama kali inilah di- 
ruangan Istana Negara dise- 
lenggarakan diamuan sema- 
tjam itu. Sebuah medja jang ' 

memenuhi rua- 
ngan istana. 

Presiden dan njonja Soekar- ' 
no, wakil presiden dan njonja , 
Hatta menerima bersama-sama 
dgn pres. Pilipina dan anaknja ' 
Victoria para tamu antaranja | 
anggota2 kabinet, pendia- 
bat ketua dan wakil ketus par- 
lemen para tetamy dari Mani- 
la walikota Djakarta Raya 
dan beberapa orang pembesar 
tentara polisi lan kementerian 

luar negeri. 
Ruangan itu dihias dengan 

bendera2 Pilipina dan Indone- 
sia. Tidak hania cidinding tam 
pak kedua bendera 
djuga diantara bunga2 peng- 
hias medja makan tamp3k pu- 
la bendera? dari kedua negara 

ini, 
  

—' Kongsi penerbangan ,, Philipine 
pada tanggal 30 Djuli jad. 

dinas peperbangan 
antara Manila dan London dengan 
melalui Zurich dan Frankfurt. Dinas 
ini akan diadakan 2 kali seminggu, 
demikian diumumkan oleh korgsi 
PAL pada hari Kemis. 

ini tetapi | 

| rukan modal "asing ini, 
partai2 Politik sebenarnja 

| bisa hekerdia-sama dengan le- 

hih njata dan lebih konstruktif 
darinada sampai sa'at sekarang 

ini. Djangan hanja bersifat ne- 
gatief . tapi adiaklah: rakjat 

"organisasi koperasi, kredit, 
memberantas woeker dsb. dja- 

jnsanlah lapangan perekonomi- 
Tabs digunakan buat pertenta- 
| ngan2 politik, sehingga terdjadi 
| partai A punja koverasi A, 
partai B pun punja koperasi B, 
tapi kedua-duanja bertentangan 

|satrr sama lain, tidak bekerdja 
sama buat kepentingan rakiat, 
demikianlah andjuran Mr. Su- 

snang, 

Mond Dan 
Klauwzeer 
Menghinggapi 75 ptt 

Djumlah Sepi2 
Priangan 

ALIKOTA ' BANDUNG 
Ne boa bhw se- 

“karang orang dilarang memi- 
num Susu sapi peras sebelum 
Cimasak terlebih dulu. Pengu- 
muman ifa dikeluarkan oleh ka 
rena sedang berdjangkit penja- 
kit sapi jg menular, jaitu 
sinomi- en klauwzeer”, jg djuga 
bisa membahajakan kesehatan 
manusia kalau kera penjakit 
itu. Tidak kurang dari 107 x da 

A. Dena aa persoonlijk me- 
Bank. 

dn pernjataan hidup dalam 
n, “dengan sendirinja Pemerintah ! 

i 

1 seluas2nja nana 

De Javasche Bank, ka ay kea-! 

Dikatakan selandjutnja, bahwa ia 
pendapat | 

begitu : takat ' 

' sus, bahwa 

    

    Penerbit: N.V. , Suara 
vPenjelenggara: Hetami, 
Alamat: 
Tilp. Redaksi: 
Tilp. Administrasi - Ekspedisi 
Harga Lengg. (bajar dimuka) Rp, 10.— didalam kota. 
Rp. 11.— luar kota, (ditambah Rn. 0,30 untuk meterai). 
Adv. 80 sen per m.m, kol. Harga Etjeran 60 sen per lemb. 

Menanam yan 

Purwodinatan Baraf II — 20 Semarang. 
1228 Smg. tilp. ramah 1798 Semarang. 

  

    

2087 Semarang. 

  

  
  

Mosaddeg Mundur: 
| Gham Akan Mentjoba Bentuk Kabinet 

Kalau Segala Kekuasaan Jg Diminta Pa 
Diberikan: Ia Praktis Akan Djadi Diktator.. 

ERDANA MENTERI Iran Dr. Mohammad Mossadegh 
hari Kemis meletakkan djabatannja. Demikianlah di- 

“umumkan oleh Hussein Ala, menteri istana, kepada ketua par- 
“Iemen Iran, Ketika tgl. 5 Djuli i ia menjerahkan permintaan per- 
letakan djabatan kepada Shah, akan tetapi Shah ketika tgl. 11 
Djuli Bi minta kepadanja supaja membentuk kabinet baru. 

P 

Truman Toh 
Akan Tjalon- 
kan Diri? 

UA. KENJATAAN “slah 
membenarkan desas de- 

ada kemungkinan 
| presiden Truman achirr ja akan 

testa sifatnja sama, sebab kepenti- ! 

memutuskan untuk mentjalon- 
kan dirinja kembali dalam pe- 
milihan presiden jg akan da- 
tang. Salah satu dari kenjata- 
an ini Mmerupai ramalam sena- 

tor Taft hari Kemis, bahwa 
Truman akan mentjalor:kan di- 

rinja kembali, karena diantara 
tjalon?2 partai demokrat lainnja 
terdapat tokoh? jg lemah jg ti 

dak dapat dikemukakan dalam 
pemilihan presiden itu. Taft me 
nerangkan, bahwa kaum demo- 

krat akan mentjalonkan Tru- 
man daldm konvensi nasional 

“Kenjataan lain merupakan 
karen, dirawatnja Truman de- 

waSa, ini dalam rumah sakit.   
Diterangkan, bahwa meskipun 

Truman baru? ini mengatakan 
tidak bersedia untuk d-puih   

  
'kit sekarang 

kembalj karena kedudukan pre 
Siden adalah suaitu djabatan 
jang “mati” . kamun ia tetap 
Segar sampai ia mendapat pi- 
lek dan memutuskan minta di- 
rawat dalam rumah sakit. Da- 
lam rumah sakit untuk perta- 
ma kainja sedjak beberapa 
tahun ia minta supaja keseha- 
tannja diperiksa sampai men- 
dalam. Pemeriksaan ini kelak 
akan menundjukkan apakah 
ia dapat kembali memangku 
djabatannja empat tahun lagi. 
Apabila ia Ga'am hal ini men- 

dapat kejakinan dan bil, ia 
berkejakinan pula bahwa ti- 
dak dapat ditjari seorang “dja 
go” lain untuk dikemukakan 

sebagai tjalon partai demo- 
krat, maka ada kemungkinan 
ia bersedia untuk terdiun kem- 
ba'j dalam gelanggang politik, 
demikian degas desus tersebut. 

(Antara) 

ORGANISASI MATA2" 
DI JUNANI, 

Kaangan resmi 
Junanj membenarkan pada ha 

'ri Rabu, bahwa suatu organi- 
|sasi mata? telah dapat digu- 
lung didaerah Epirus. Menurut 
kalangan itu, organisasi mata2 
tersebut adalah suatu organi 
sasj jang dikemudikan oleh 
“kaum kiri”. Berita2 pers me- 
njstakan, bahwa da'am pengu 

sutan perkara inj telah ditang 
kap sedjumlah 25 orang akan 
tetapi berita2 lain menjatakan 
bahwa djumlah orang jang di 
tangkap adalah tidak kurang 
-dari 85 orang. (Antara), 

  

  

ri semua sapi? peras jg ada di 
Priangan, terutama didaerah 
Lembamg, telah dihinggapi pes 
rjakit itu. Wabah jg berdjang- 

ini adalah terbe- 
sar sedjak 8 tahun jg lalu, Pi- 
hsk Djawaltan Kechewaman Pri- 
argan sedang mengambil tinda- 
kan? untuk mentjegah, meluas- 
nja penjakit tersebut. 

— Barisan Sakit Hati Konsolidir Grombolannja 
JEBERAPA  GEROMBOLAN2 

ketjil- jang  biasanja disebut 
»Barisan Sakit Hati (BSH) didae 
rah perbatasan " antara kabupaten2 
Indramaju dan Madjalengka menun 
'djukkan usaha2 untuk  mempersatu 

kan diri. Demikian keterangan jang 
diperoleh dari sumber jang menge   tahui. Diantara gerombolan2 B.S.H, didjadikan pengikat antara 

jang hendak bergabung itu antarh 
lain terdapat sisa2 anak buah pa 

|sukan Setia Dijaga Negara” (S.D: 
N.) jang dulu dipimpin oleh Sar 
djoro, pasukan  Iperi”, pasukan 
Hantu Malam” dan Minor jang 
terdiri atas anak buah Aza'n”. Me 
nurut sumber tersebut, modal jang 

gerom 

bolang" itu ialah, Sania pimpinannja 
akan dipegang oleh  Azain,  jaitu 
seorang bekas perwira tentara. Tapi 

disamping itu sumber tsb. telah men 
dapat kabar, bahwa Azain itu telah 
ada dalam tahanan tentara. 

Terdapat djuga keterangan, 
wa dari pihak gerombolan2 
itu ada djuga usaha2 untuk 

r 

bah 
B.S.H. 

menarik 

ermbaga Keoia 
Kon. Bat “sen 

yanKun n Year 

hati rakjat. Ini ternjata dari perbua , ngan, bahwa B.S.H. 
tan2 anggauta gerombolan tersebut, 
jang bukan sadja memberikan seba 
gian dari ,.hasil perdjoangannja” ke 

itu sering2 me 
nundjukkan sikap anti-D,I., sehingga 
dengan" adanja gerombolan B. S. H. 
diperbatasan antara kabupaten In- 

pada rakjat ilu, tapi ada djuga jg | dramaju dan Madjalengka itu, maka 
membikinkan rumah. Djumlah ang 
gauta gerombolan2 B.S.H. didaerah 
keresidenan Tjirebon itu kini belum 

dapat ditaksir, tapi terdapat ketera 

" Fa 43 La 

Gincotschap 
1peti 

bagi gerombolan2 D.I. di Irdramaju 
dan di Madjalengka tidak mudah 

| mengadakan perhubungan lagi. Demi 
kian sumber tsb. (Antara) 

.tas tadi, 

diibu-kota |. 

Sebab jang terpenting me- 
| ngapa Mossadegh meletakkan 
| djabatan mentyrut pihak resmi 
ialah karena Mossadegh men- 
desak supa'a ia disamping men 

djadi perdana menterj mendja- 
di menteri peperangan dan de- 

ngan demikian langsung ber- 
tanggung djawab mengenai 
angkatan perang Iran, Seterus 
nja dikatakan bahw, soal ini 
dibitjarakan ketika  Mossa- 

Kemis pagi kemaren, presiden 
@uirino telah mengadakan pi 
ato didepan para. anggauta 
pariemen Indonesia. . Sidang 
istimewa ini antaranja dihad- 
liri djuga oleh wakil presiden " 
Mohamad Hatta, seluruh. ang. 
gauta kabinet dan beberapa 
duta2 luar negeri jg berada" 

Ii Diakarta, : , 

|| j 4 soal 
Politik 

Jg Akan Didjadikan Pe- 
gangan Pobtik:Partai 

Demokrat 

EMPAT masalah po- 
litik besar telah di 

kemukakan kepada pani- 
tia konvensi nasional Par- 
tai Demokrat Amerika Se- 
rikat oleh ketua panitia 
aksi partai Demokrat un- 

&
   

  

  degh pada malam Kemis meng 

hadap Shah.. Dalam pada itu 
Shah berpendirian, bahwa dja- 
batan menteri penerangan itu 

seorang djenderal, dan ditolak 
nja usul Mossadegh. 

Didapat keterangan, bahwa 
Shah telah berpesan supaja 
parlemen memilih perdana men 
teri lain jang akan mengikuti 
Tn po'itik Mossadegh pu 
a. ) 

Berita Up mengatakan, an-   daikats Shah menurut permin 

taan Mossadegh tersebut dia- 
ditambah pula de- 

ngan permintaannja supaja ia 
Selama 6 bulan j.a.d, ini diberi 

kekuasaan jang tak terbatas 
dilapangan ekonomi & keua- 
ngan, maka pada 'hakekatnja 
Mossadegh akan mendjadi dik-   tator utk sementara. Sementa 
ra itu kota Teheran didjaga de 
ngan kerasnja untuk mentje 
gah timbu nja kerusuhan2. 

Parlemen Iran maam - Dju- 

m'at telah memberikan suara 

kepertjajaan sebagai perdana- 
menterj kepada Ahmed Cha- 
yam dengan 27 wakil Front Na 

Sional menolak untuk mengam 
bil bagian dalam pemungutan 
suara. 40 Wakil dari 49 orang 

wakil lainnia telah -memberi- 

kan suara untuk Chacam jang 
memungkinkan Chavsm men- 

tjoba membentur kabinet. 
3 (Antara) 

  

tuk pemilihan presiden 
jang akan datang, Francis 
Bidle. Empat soal tersebut 
adalah: 

harus diserahkan kepad, salah : - 

1, diteruskannja politik luar 
negeri jg ditudjukan untuk 
menggerakkan semangat nega- 
ra2 ,,merdeka” dim. usaha me. 

nahan meluasnja pengaruh ko 
munisme : 

2. mengimbangi “politik luar 
Mpgeri Sovjet Uni dengan me- 
melihara ' kesehatan ekonomi 
dalam negeri. atas dasar pro: 
gram2 mobilisasi dan stabi'i 'isasi 
jg effektif: 

3. penglaksanaan usaha2 le- 
gislatif “dan eksekutif untuk 
mendjamin hak2 kodrat: Semua... : 
warga negara: 

4. melindungi kemendekaan? 
dasar, termasuk kemerdekaan? 
berfikir, berbitjara dan 'bertin- 
dak dilapangan politik. 

Dalam mengemukakan soal2 
tsb, Bidle memmertahankan per : 
setudiuan2 Ya'ta ia'ni soal jg 
@justru sangat ditjela dikalang 
an Partai Republik, dan politik 
luar negeri pemerintah Demo- 
krat jg sekarang ini (Ant.) 

BUPATI BONDOWOSO 
N A IK HADJI 

Pada awal bulan Agustus bu 
pati. Bondowoso akan bertolak 
ke Tanah Sutji untuk naik ha 
dji. Ia akan bertolak dengan 
pesawat terbang. Selandjutnja 
dikabarkan, bahwa dari kabu- 
paten Bondowoso jang naik ha 
dji tahun ini ada 105 orang. 

  
  

Unsur2 Pokok Dari 

D ALAM komentarnja meng 
dan Sosial PBB jg disu 

sebut, utusan Pakistan Uhaudri 
hwa kesimpulan? jang mengena 
tam adalah kurang adil, karena 
memperhitungkan kenjata'an, b 
ra negara didaerah itu adalah b 
din berpendapat, bahwa dalam 
babkan kemelaratan didaerah-d 
Selatan, para penjusun laporan 
lupakan 2 unsur jang pokok. 

Ja'ni 1. masalah kelebihan 
penduduk dan 2, tidak mampu- 
nja negara2 didaerah itu unvuk 
membangun ekonominja sendiri 
djustru sebagai akibat koloni- 
alisme. 

Salahuddin selandjutnja miu- 
ta perhatian terhadap pendapat 
jg: dikemukakan dalam lapo- 
ran ilu, jani bahwa rakjat2 da 
ri daerah2 terbelakang kini su 
dah tidak lagi menjerah sadja 
kepada kemelaratan jg menim- 
pa mereka, melainkan telah 
meng-sjafi bahwa faedah2 teh- 
hik modern ternjata dapat me 
reka fjapai dan mereka peigu- 
nakan. Dim mengemukakan ke 
njataan ini, demikian Salahud 
din, para penjusun, laporan itu 
kurang menjadari keadaan jg. 
sgesungguhnja di Asia Tengga- 
ra dalam hubungan tuntutan2 
rak'e" Tdastah ifu untuk men- 
tian?! penghidupan jg lebih ba 
ik Gan eb's lajak. 

Dikatakan cleh Salahuddin, 
bahwa menga'irnja kabar2 enak   mengern' s'arat2 hidup ig baik 
dinegara? ig madju TPlah mem   bangkitkan gambaran2 dan ba- 
jangan2 is t'dak2 dari rakjat2 . 
daerah ig kurang madju. Dgn. 
ini mereka lalu kurang menja- | 
dari sebab2 ig mengakibatkan 

Kelebihan Pendu- 
duk& Kolonialisme 

:Kemelaratan Rak- 
jat2 Daerah “Terbelakang 

enai laporan. Dewan Ekonomi 
sun oleh sekretariat dewan ter: 
Salahuddin menjatakan, ba- 

i Asia Tenggara dan Asia Sela- 
penjusun? laporan itu kurang 
ahwa sebagian besar dari nega- 
ekas djadjahan asing. Salahud- 
mengupas faktor2 jang menje- 
aerah Asia Tenggara dan Asia 
itu seharusnja tidak boleh me- 

keadaan jg sekarang ini dan 
kerap kali tergesa gesa mena- 
rik kesimpulan, bahwa pemerin 
tah merekalah jg sa: ah. Demi- 
kian Salahuddin. 

Migrasi jg. sehat, 
Salahuddin selandjutnja me 

njatakan harapannja, supaja 
bantuan jang diberikan kepa- 
Ca negara2 terbelakang itu be: 
rupa bantuan jang dapat mem 
perbaiki keadaan sosial dan 
menstabilisir keadaan ekono- 
mi mereka. 

Mengenai masalah kelebihan 
penduduk Salahuddin menjata 
tan, bahwa menurut pendapat 
pemerintar Pakistan, dalam be 

berap, hal pembatasan kelahi 
ran tidak dapat  diandjurkan, 
Dikatakan, bahwa PBB lebih 
baik dalam hal ini mengusaha 
kan suatu rentjana pemindah- 
an penduduk jang bebas dari 
Ciskriminasi bangsa dan dat- 
rah. Kelemahan dari laporan 
Dewan Ecosoe itu menurut Sa- 
Jahuddin ialah, oleh karena Ia 
poran itu sedikitpun tidak me 
njebut-njebut ' maga'ah2 jang 

| Wakibatkan oleh pertikaian In 
| dia — Pakistan manga yak Kash 
mir, (Antara). 

"
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ah Bat 

Ina Pn da 'serta 

aa 

Masal waktu jg. 
e ter uang untuk mengundjungi 

un. | anggota2 delegasi dari Iran, 
Olym Pakistan 1803 Indi 

  

  

sh “SEMARANG 18 DJULI 1952. 

P Na Guirino 
  

— — — — — Tidak tampak hal2 Bu Galam pidato @uirino di- 
muka parlemen. Sebagaian besar dari isi pidato-nja jang pan- 

| “djang lebar itu, kebanjakan hanja merupakan ,,tukar-menukar” 
. hoffelijkheden — kata2 sopan santun — jang sudah lazim di- 
utjapkan oleh sesuatu. tamu agung jang mengundjungi sesuatu 

Namun demikian ada satu bagaian-dari pidato 
0. jang harus mendapat perhatian seksama. Ialah adjakan 
repada negara2. Asia seluruhnja, untuk menggalang per- 

nembina sesuatu kekuatan Asia jg kokoh hing- 
ndingi dunia Barat, dan dengan demikian tak akan 

mudah lagi bagi Barat untuk memandang rendah kepada Asia. 

  

   

5.5 — — — Sudah djelas, bahwa sesudah berabad-abad men | 
. djadjah sebagaian besar Asia ini, dan dalam waktu itu bisa' 
“leluasa berlagak dam bertindak sebagai ,,tuan besar” terhadap 
bangsa? Asia umumnja, dunia Barat kini, sesudah hampir se- 
luruh Asia bebas dari belenggu .pendjadjahan dan resminja 14 
bisa duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan ne- ! 
gara2 Barat — - sebagaimana Misalnja. dalam PBB dan badan2 

3 IKAN : rasa Kepeegat anap Asia, djus 

Lag aa segan sedemikian tadi dari pihak Ba- 
ti, Sman: tidak bisa penanaan Dan perasa- 

ternjata malahan mendjadi lebih buruk lagi djika dibanding 
engan keadaan waktu masih didjadjah oleh Barat.. 

ta itu, perlu-lah bagi Asia amami Tambak 
jan j t taliwondo “Bekerdja setjara konstruktip, Wa, : 

  

  

£ Dato udam 

Nah bala dengar negara2 Asia lainnja. 
Bang tjara aan, bisa didapatkan paka: 

Gina jg kesemuanja” patah peraga lebih memudahkan ber- 
Pa laun mengangkat deradjat Asia ini sepa- 

“taraf Lan sekalipun jg sekarang sudah da- 

bertjatntjut-talMkaig 

  

E / nsp. Pen-mas Djateng mulai 
12 -sampai “10 Agustus 

jakan. mengadakan ..pertjo- 

Aan G lontjat tinggi 

$'tan pertjaja bahwa bila 

nja — namun Barat toh pastilah tidak mu- : 

muda. dari 

  

merekz untuk berdiam2 sadja, | 
“dari 

tan an tata kep 
“seorang dokter Kaban 
lipina, bahwa hawa udara 3 

“sangat dingin tak menjehatkan | 
baginja dan kawon2 serombo- | 
nja. 

Dalam pada Ta pemain? | 
'hockey dari India dan Pakis- | 

ke- 
adaon udara tak herobah, hal 
itu dapat mempengaruhi per- 
mainan mereka, 
dalam menghadapi dua kesebe- 
lasan Eropa. Dalam pertandi- 
ngan «melawan kes. hockey: 
“Itali, regu Perantjis telah mem 
peroleh kemenangan 4—0 se- 
dang kes. Djerman-Barat ber- 

diy dengan angka 1—2. 
Atlit wanita Rusia mes 
metjahkan rekoerd. lem- 

par lembing. 
Regu atletik Rusia jang PeNgAh 

kan latihan2 terachir sebelum pet- 
lombaan. resmi dimulai, telah meme- 
tjahkan sebuah rekord Olympiade. | 
Pemetjah rekord itu ialah ati wa 
nita Rusia, Zybina dalam perlom- 
baan lempar lembing jang mentjapai 
lemparan sedjauh 150 kaki, sedang 
rekord lama adalah sedjauh 149 ka- 
ki 6 intji. Djuga melempar laki2 da- 
ri Rusia, Jurischethakov delam lati. 
han telah menfiapai Jemparan sedja- 
uh 23"kaki. Prestasinja jang terba 

sik “ialah 235 kaki. 65 infji Rekord 
Hampi iade adalah sedjauh 238 kaki 
3 inti, 
Lain atlit laki2 dari Rasis, Boris 

Bitonko dalam latihan lempar fjak- 

  
1 ram menfjapai lemparan sedjauh 65 

kaki. Lemperan sedjauh itu ditjapai- 
nja dalam Pendaha berpakaian lati 
han. 

Neo Chwee Kok mempu- 
njai harapan baik, kata 

salah satu pelatih Amerika 
Salah satu pelatih Amerika 

meramalkan, bahwa perenang 

Singapura . Neo 
Chwee Kok djuara renang 

Asian Games jane baru beru- 
mur 21 tahun mempunjai hara 
“pan baik untuk perlombaan2 

i Olympiade jad. Mait Mann, de- 
.mikian pelatih Amerika jang 
membuat ramalan itu, merasa 
kagum melihat perenang ketu- 
runan Tionghoa, dari Singapu- 
ra.itu jang mempunjai tenaga 
tjukup. 

Kes2. Mesir dan Itali 

menang. 
Disaksikan oleh Ik. 12.000 

penonton .Gan dibawah . udara 
jang baik sekali, kes. Mesir 
berhasil mengalahkan kes. Chi 
1 dengan 5—4 dalam pertandi- 
ngan sepakbols babak 'penda- 
huvuan.   “terachi Tb an PBH massaal diseluruh 

peroleh “pihak pemerintah “Djawa - Tengah, kasil peni gara piala padi di wilajahnja. Tiap2 . kabupaten: 

.wilajah itu baru ada 45.500 ton,.se kota besar atau kota ketjil di: 
dang djatah jang Nara daitu 
ol, ton. 5 

    

     

   
   

     
     

    

    

     
   
    

   

       

                

    

      

   

                                  

. Nbaan2 mengenai. matjam2 lapi-! 
san masjarakat, Misalnja me- 

Naa perusahaan, djawatan, 
pendjara dan umum. " 

        

  PBH massaal itu mengguna- 
Tjilatjap, jang hampir mendekati jgn metkode sukukata dan buku 

. “djatah masing2, sedang jang ' Na Na ms 
masuknja jaitu daerah pa 7 &. digunakan WerDA 2 Dasar ea 3 Membat ja. Dalam tempo 20 ha- 

ik dieboaingkad 2 Yg" kebatbnja” sekor ang. sudah dapat membatja | 
lan padi tidak atitjar, tapi karimat2- jg. sederhana. | 

PENGURUS HOO HAP HUI, 

Susunan pengurus Hoo Hap Hui! 
“ISemarang th. 1952/1953 jang dipu- 

:tuskan dalam rapat  baru2 ini terdi-j 
Iri sbb: ketua Tiioe Gie Kwie, wk. 
ketua Be King Tjong dan Oei Sing,! 
penulis (Ihio Djing Lie, bendahara 

   

   

“setempat 

Tku- 
organi sasi 

mengurusnja, 

Hok, “wakilnja Jap Giok Kiem,. pe- 
Ingawas keuangan Lie Kok Tian, pe-| 

| nilik Hwee Kwan Tan Kong Jauw, 
Pemuka Long Lu Kiok Oei Tiang 
Bo, Pembantu. HHH (Gie Bu Kiok). 

IpAn. 17 AG. K.B. SMG. 

“Yadi padi diketuai Wali Kota Sex 
marang “dilangsungkan rapat dgn 
wakil2 dari Org.2 masa, partai2 pol 

"ganisasi/par- 
| dikota jni, 

tuk membentuk Panitya 17 Agustus 
- Ibagi kota besar Semarang sesuai 
'dengan instruksi Gupernur Djawa 
Tengah. baru2 ini. Djalannja rapat | 
agak lantjar dan achirnja setelah di 
'adakan pemandangan, maka disetu- 
djui formateur terdiri dari 5 orang jg 
mewakili segenap masjarakat kota Se 
'marang. Perlu dikatakan, bahwa pa | 
'nitya jg semalam telah dibentuk oleh 
Sobsi, diberi tempat pula duduk. da- 
'lam formatie ini. 

Ke-5 formateur 
Irundingan selandjutnja, untuk mene 

"tapkan atjara seterusnja.   

n mengadakan pertjo-| : 

jan Gwan Oen, kepala pembantu | 

litik dan para undangan lainnja, un-| 

telah adakan pe 

istirahat 2—2, Lain pertandi- 
| ngan jang diadakan malam itu 

djuga antar, kes2. Itali mela- 
wan kes. Amerika telah ber- 
achir dengan kemenangan 8—0 

hag, kes. Itali. Kedudukan di- 
gealtu istirahat 3—0, 

Pemain hockey teka 
dari India masuk rumah 

—. sakit. 
Diperoleh keterangan, bahwa 

pemain hockey terhaik dari Tom 
gu India Dube Chandra She- 
kar telah dimasukkan keru- 
“(mah sakif karona terserang pel 
njakit pilek. Berhubung dengan 

Lita tegu India sebagai djuara 
dunia mengalami PON kele- 

   

     
   

'hasil mengalahkan kes, Polan- 

Kedudukan diwaktu | 

  

penie ng) 

lah, Mr. VA ah asuhan   
   

  

     

      
     

     

     

  

     
        

      

Tak?Ada Tekanan 

Gabe an 
kat Mimbar tekanan” 

telah mengundang duta 
ver Franks, untuk datang 
rakan masalah Inggris- Mes 

Acheson telah mengadakan 
Radja Farouk sebagai radja 

Acheson- menjatakan, bah- 
Wa, berita2 itu adalah tidak be- 
nar dan bahwa pembitjargans 
Nnjg Gengan Sir Oliver itu di- 
adakan atas permintaan 'Sir' 
Oliver sendirj untuk melandjut. 
kan pembitjaraan2 jang telah 
dimulai oleh Acheson dan men- 
teri Juar negerj Inggris, Antho 
ny Eden, di Na, ia u. Ach 
sen selandjutnja eneg 
lagi, bahwa berita2” pers tc 
memberikan gambaran jang ti 
dak benar tentang pertengaga 
itu. 

    

    

«Kenjetaan penting. 
Sementara itu kalangan 

mengetahui di Washington ime- 
njatakan, bahwa mereka meRar 
Tuh arti jang besar ada jasa 
njataan, bahwa Acheson tidak 
menjangkal berita-berita da-' 
Ti London jang mengata- fjg 
kan bahwa Amerika Serikat 
kini menganggap ' pengakuan: 
Radja Farouk sebagci radja 
Sudan sebagai suatu hal jang 
patut diandjurkan. Meskipun 
berita in: bertentangan dengan 
berita2 jang tersiar di Washing 

dak pernah mengemukakan 

pernjataan sematjam itu. ke- 
pada Sir Oliver namun . kalx- 
ngan itu tetap “berpendapat, 
bahw, kenjataan .iadi menan- 
dakan adanja politik baru dari 
,pihak Amerika Serikat di Ti- 
mur Tengah dan menundiuk- 
kan, bahwa Ameriky Serikat 
bersedia memegang pimpinan 
Gidaerah itu, 

Menurut kalangan itu, si-   
kap Amerika Serikat jang: de- 

mikian ini dapat pula dihubung 
kan dengan kenjataan2 bahwa 
Italia dan Junanj bersedia me- 
ngakui Radja Farouk sebagai | 
radja Mesir dan Sudan. 

K @nginan pembesar2 
militer, 

Kalangan tadi se'andjutnja 
mengemukaan, bahwa sikap 
Amerika Serikat terhadap ma- 
salah Sudan jang sekarang ini 
sebagion besar didasarkan ke- 
pad, keinginan, pembesar? mi- 
liter di Washington, jang pada 
umumnja menghendaki ' lekas 
terbentuknj, Suatu organisasi 
pertahanan - d: Timur Tengah, 
sedangkan maksud jang demi- 
kian ini tidak dapat dilaksana- 
kan djika tidak disokong . o'eh 

Mesir, Dikatakan, bahwa, djika, 
orgonisasi “pertahanan " Sema-. 

"3 a kursus pertama "ig diberikan 
mendengarkan : dengan penuh pa hatian. 

bia rerik a Sangkal 

Ikan 

ton, ja'ny bahwa Acheson ti-: 

Der gan resmi telah dibuka Pada hari Selasa jbil karsus politik an| Parkindo, di Djakarta. 

lek Mo. 

Antara lain kursus tadi 
AL Naa dan Ds. Harahap. 

Tambunan, 

    

           

0d oleh negara? Cidaerah ini 
: “1 alah: :   

Kepada Inggeris 

Inggris supaja 

Ta 

T 

rend 

Henna 
dikeluarkan 

dimaksud, 

tahun 1951 jang di 

trik. (Antara). 

yanawin. bekas 
1940”, Nona Riem 

dia perempuan” 
njai 9 orang anak. 

Dim Soal. Mesir Dan Soal Radja Farouk 
teristimewa | 

1 | ENTERI LUAR NEGRRI Amerika Serikat, 
Aeheson, menjatakan dalam konperensi pers pada hari 

beritaz jang Denenakan bahwa Amerika Seri- 
epa Panin Farouk sebagai radja Sudan adalah tidale benar dan da- lam beberapa hai merugikan. Jang dimaksud oleh Achesan''itu adalah berita? dari London is. menjatakan, bahwa -Acheson 

besar Inggris di Washington, Sir Oli- 
di state department 
sir dan bahwa pada 
tekanan supaja inggris ana 

| Sudan. 

Dean 

mengakui 

membitja- 
esemipatan ini 

Surabaia Hi 
“der Listrik? 

(Buruh Listrik Antjam 
Dengan Pemogokan 

ANGGAL 23 DIULI jai. 
: olek buruh Listrik Sura- 
ih Ibaja hendak diadakan proties- 

aksi. Jg mendjadi sebab jalah, 
isan pikak madjikan dinjata. 

tidak suka . mendjalankan 
keputusan mengikat oleh P4 

- (Pusat mengenai pembajaran ha jg. |diah Lebaran 1 bulan. Pihak 
beranggapan, bata 

L bukda- gadji. jg 
16 hari sebelum di 

ikeluarkannja putusan P4 Pu- 
sad! itu sebagai hadiah Lebaran 

(Pihak buruh menganggap 
bahw,, Lita adalah gratifikasi 

atakan bo 
leh dipisahkan dengan hadiah 
Lebaran, Aksi itu akan berben 
tuk sitdown iang mungkin di 
Susul oleh pemogokan 
Aksi2 ini dikataksmn lepas darj 
Undang? Darurat no. 18, Dji 
ka sarapai terdjadi aksi, maka 
aksi itn akan meliputi buruh2 
setasiun Semampir jang benhu 
bungan dengan koia Surabaja 
dan setasiim Sawahan jang 
menghubungkan Mendalan, ma 
ka dapat dikatakan seluruh Su 
rabaja akan tidak beraliran Jis 

total. 

SULTAN PERLIS KAWIN 
Sultan Perlis, suatu negara 

bagian Ma'aya, hari Rebo be- 
rangkat ke Bargkok untuk ka 
win dengan nong Riem Raesa- 

»Miss Thai 
tidak akan 

jadi permaisuri, karena sudah 
.ada, jaitu jang bergelar “Ra- 

dan mempu- 

  

“tralia dan Afrika S 

tradisionil 

menjetudjui ,,move”   maka besar kemungkinannja 
Libanon akan ikut Serta, pula, 

sedangkan. ikut sertanja Aus- 

elatan pun 
sudah dapat diramalkan. 

Kalangan itu djuga berpen- 
dapat, bahw, Spanjol, jang ter 
kenal mempunjoi hubungan jg. 

dengan 
Arab, tentunja hersedia . pula 

.negara2 

Amerika 

untuk mengakui Radja Farouk 
sebagai radja Sudan. (Anta- 

  

  

DANSA, 

Kemarin malam diruangan. 
atas ,,Stadstuin” komite per-k 
lombaan dansa telah: .mengada- 
kan pertemuan, : dihadiri oleh 
wakil dari.P,M.I. Semarang un 
tuk mendengar hasil pendapa- 
tan perlombaan dansa jang be- 
“berapa waktu: berselang dilang 
sungkan: di Semarang ini. 
Penerimaan uang Rp 10.596 

50 sedangkan pengeluarannja 
Rp. 912610 diadi.masih- ada 
kelebihan ' Rp 1.470.40, Dalam 
membitjarakan tentang, penges 
luaran ini, oleh sekretaris 'ko- 
mite diminta pada ketuanja spj 
memberikan verantwoording 
jang dapat dipertanggung dja- 
wabkan dan ternjata beberapa 
pos pengeluaran tidak tjukup 
terang buktinja. 
Adapun kelebihan uang hari 

ini oleh komite akan diserah-   
  

kan pada P.M.I, tjabang Smg, 

De
kk
aa
n 

Perkumpulan, ado Matojo” 
ii Sikeral sedjak sebelum. pe- 

rang dikota ini dan telah di hi-! 

dupkan kembali 'sedjak tahun | 

1949, berhubung dengan bebe-| 

rapa “hal, belum. dapat berkem- 

bang seperti.diharapkan, Bari:2| 
imi telah" diadakan . pertemuan | 
untuk mereorganisir perkum- : 
pulan tsh.dengan susunan. sp 
ketua Sujadi,. wakilnja “Buka a0-| 
dar, penulis Moch. Kutai, Can j 

Sumarman, bendahara Said: 
Reksoatmodjo dan para Maa 1 
tu Sundoro, Soekelan, Moh. Ju 

nus, Djokosupratno,  Djocosu- 
Mantri, Ki Sastrosabdo, Ki Dar 

sosabdo dan Koesni. 

da perhimpunan ini dapat men- ' 
Gaftarkan diri pada sekretariat, 
alamat: hotel du Pavillon ka-   

.mar. 41, 

  

maha, tiam it sudah dapat Oinntuk he 
- Kan ar San Haa —- Tlk tin 

HASIL PERLOMBAAN KRIDO MATOJO.: : KORRESPONDENSI, 
Sdx. Djono-8olo —. Kupasan 

Nata mungkin benar, mung 
| djuga sa! tah. Tetapi 
: bisa, Gikatakan bahwa redaksi : 

tidakloh 

tidak djudjur dalam memberi- 
takan soal. sekitar Swapradja. 
Segala berita mengenainja, diu 
mumkon dgn lengkap serta ber 
turut-iurut, Harap 
kan berita? dim ,,Suara Merde | 

tg. 4,712 dan 14 Djuli 
'semuanja. 

Ka 

| halaman muka 

ah perhati- 

Para PL embhtin Semuanja — 
Dim'nta bila“ menulis kepada 
redaksi untuk meminta ketora- 
ngan: pendjelasan dsh: 5 supaia | 

| #uratnja dibubuhi alamat jang 
Iengkap, Redaksi membiasakan 
| diri untuk mendjawah semua 
|surat2 tadjla n gs ung ke 

| rima kasih, 

Mereka jg menaroh minat pa | pada sipengirim. Djadinja, dja- 
“waban biasanja tidak dimuat 
dalam surat kabar! Harap per | 
hatikan Pengupannan ini! Te. | 

  

: 

(Indonesia dan Pilipina 
ibung dalam satu keradjaan — 

  

    an sidang istime 

   
  

      

   

Baja Us Hu untuk 
rt arakan soai2 politik.” 

iino dalam pidatonja. 

se seat Je. “dihadapi | 

Lgi aa masing? 

  

untuk Ben apa soal2 ini, de 
ngan setjara luas, dengan tin- 
dakan nasional selaras dengan 
keadaan ' jg spesifik daripada 
negerinja' masing2 

balam pada itu: njata, bahwa 
sjara 1t2 dan sumber2 jg bisa di 
hasilkan oleh masing2 bangsa 
guna menghadapi soal2 ini ter 
aan terbatas. Ada kesempa- 
an? besar buat mengkoordinir | 
:sahad: “Individuil itu guna me- 
metjahkan 'soal2 jg mendjadi 

Kita bersama, dan sa 
ia jakin, bahwa tudiuan besar 
daripada, pemerintah2 kita se- 
mua, jaku untuk mempertahan 
kan 'inte gtitee daerah kita dan 
memadjukan kesedjahteraan 
rakjat kita, akan dapat diusa- 
hakan kemadjuannja Gengan le 
bih effektif kalau tindakan2 na 
siooal masing2. disempurnakan 
engan tindakan kerdja . sama 

    

Hanan negara? tetangga. 

Peringatkan djand ji2 

dan konp. Baguio 1950 
Selandjutnja  @uirino- kata- 

kan, bahwa pengakuan terhadap 
kenjataan inilah jg membawa 
wakii2 dari tudjuh bangsa, ter 
masuk Indonesia, kekonperensi 
Baguio ditahun 1950, Konperen 
si itu memahami pentingnja ket 
dja sama jg lebih erat antara 
bangsa2 jg. diwakili dalam. kon 
perensi itu, ,,guna mendjamin 
perkembangan masing2 negeri 
dengan teratur dan progresif 
dan memadjukan tingkatan hi 
dup tak Jatnja. 

Dalam konperensi itu masing 
masing negara peserta setudju 
untuk bersama sama berusaha 
memetjahkan soal2 bersama de 
ngan ichtiar js disatukan Me- 
rekapun berdjandji untuk mem 
perluas dan melantjarkan Pper- 
dagangan dan mengkoordinir 
rentjana2 ekonominja guna me 
madjukan kesanggupan produk 
sinja dan mertjapar perimba- 
ngan ekonomi jg lebih baik. Me 
'rekapun berdjandji untuk . me 
madjukan kerdja sama dalam 
perhubungan dan kebudajaan. 

Pantjasila, filsafat 

iegas. 
Ouirino katakan, bahwa da- 

sarnja ialah sukarela dan ker- 
Gja sama dan tergantung paia 
masing2lah sekarang untuk 
menggunakan kesempatan jang 
diberikan oleh pengakuan prin- 
Sip2 itu. 

Dikatakannja, bahwa pernah 
terga- 

dibawah  Shri-Visaya Gan “Cy- 
#nasti2 Madjapahit lainnja. La-     
#tindakan jang   

  

ma sebelum datangnja kekuasa 
lan2 Barat didaerah ini, antara 
kedua. bangsa sudah ada per- 
hubungan, Perdjuangan eman- 
Sipasi bangsa Indonesia adalah 
sedjalan dengan . perdjuangan 
bangsa Pilipina. Dan sekarang, 
sesudah kita mentjapai kemer- 
dekaan, kita iaenghadapi soal2 
serupa. 
Mengenai Pantjasila ja kata- 

kan, bahwa ini adalah filsafat h 
jang tegas bersifat Asia, baik 
dalam ' djiwa maupun galam 
'bentuknja. 

Guirino kemudian mengupas 
makna Pantjasila sebagai jang 
ikemukakan oleh bangsa Indo- 
esia, dan kemudian  menjata- 

kan pendapat, bahwa Pantjasi- 
la itu berdasarkan tiga Pa 
an pokok. 

Dua dalil jang pertama me- 
nurut pendapatnja adalah me- 
ngenai kebangsaan dan inter- 
nasionalisme, Pada pokoknja 
jang dua ini menentapkan norm 

harus diambil 
oleh Incionesia bersama negeri2 
Idin didunia. Pendekaja, ,ini- 
lah azas mendjaga diri. Azis? 
demokrasi dan keadilan sos'al 

  

    'njambut kedatangannja. Pidato Presi 
kan sebagai djawaban atas pidato sambutan jang diutjapkan 
Ba Nee Mr, A. M. Tana jang ba Lk, 19 

“Ialah, “bahwa |: 

'bu-: 

N Kundjungan. Saja Tia Mardua 
Balasan Belaka 

Pedia Ouirino. Didepan Anggauta2 Parlemen . 
. Kemaren Pagi. 

: RESIDEN PILIPINA Elpidio Guirino, 
ngannja keparlemen kemaren berbitjara 1 .k. 30 menit 

Fa 
(5 

dalam kundju- 

“jang diadakan untuk: me- 
den Guirino ibu Giutjap- 

Dilan merebut kemerdeka- 
an politik masing9, kita rapa- | 
nja lengah melihat 'masalah, Is 
setelah kemerdekaan: tertjapat, | 

segera kita hadapi, masalah is! 
Mengenai kemerdekaan dan mi 
teka tagah kita, 

Andjuran trissila. 
Soal: sosial” ekonomi jang 

Menimbulkan kekatjauan dan | 
ketegangan sewaktu dalam pen | 
4d adjahan asing, kini bukan sa 

, harus dihadapi : dari sudut 
(pandangan "nasional, “tetapi 
djuga dari segi 'kemadjuan sslu 
(ruh daerah jang lebih luas dan 
tinggi. “Inilah sebabnja maka 
saja pertjaja, bahwa kita di 
Asia Selatan dan Tenggara ha- 
rus memegang azas2 jalg me 
nuntun — program aksi satu 
daerah, jang “didasarkan atas 
tiga dalil jang saja sebutkan 
diatas, Tiga azas ini — pendja- 
gaan, diri, kemadjuan ekono- 
mi dan tuntunan Tuhan — di- 
kenal sebagai ,,Tri-sila”. 

' Kami di | Pilipina bekerdja ke 
ras mendirikan pelindung2 jg 
perlu, jg didalamnja kami me- 
Jaksanakan program  ketjerda- 

san ekonomi dengan bebasnja, 
'supaja demokrasi dan kemer- 
idekaan ada-artinja bagi rakjat 

-kami. 
: Sudah lama “kita dianggap 

|jang terbelakang. ' Sebagai 
anggota “dari daerah ini kita meneri 
ma tantangan itu, dan kita hadapi 
Idengan segenap kekuatan dan keke 
rasan hati. Kita tidak boleh selama 
nja dinamakan terbelakang. Nasib 
kita ditangan kita sekarang. Nasib 
itu barus kita bentuk, dengan tjara 
jang meninggikan pandangan dunia 
kepada “kita. 

Daerah kita kaja-raja, kata Presi 
den Cuirino. Penduduknja banjak, 
kekajaan “alam tidak terbatas, dan 
kita telah mendapat kehormatan ba 
ru, dan sebab itu kita bekerdja su 
paja 'djangan terbelakang lagi oleh 
kemadjuan. dunia. Kita harus ' men 
|dirikan daerah jang berhak “diakui 
dan. dihormati, dan kita kerdja ber 
sama untuk meninggikan tingkatan 
“penghidupan, berpengetahuan lebih 
luas, dan Aeon Muak lagi  kebu 
dajaan aseli dan pusaka, jang dulu 
telah mendahului Barat 
“Fidak merdeka, tidak bergerak 

dan kaku dikongkong oleh pendja 
kijahan tadinja kita tidak punja tena 
ga pendorong dan kekuatan untuk 
madju. Tetapi kini ada lain. Kini 
kita merdeka, dan kita tantang mata 
“Barat, supaja mersandang ke Timur, 
dan kita bangun. supaja sama dgn 
bangsa2.lain, dan berarti bagi kema 
djuan manusia: Saja jakin, Indonesia 
akan mendjadi satu. faktor ' besar, 
barangkali pusat sjaraf, jang - akan 
meninggikan kehormatan, dan mem 
bangkitkan batang terendam di Asia 
Tenggara. 

Saja pertjaja, kata Presiden Oviri 
no mengachiri pidatonja, bahwa ne 

geri besar ini, Indonesia, dan semua 
negeri didaerah ini djuga mempunjai 
chajal serupa “itu. Dan djika kerdja 
bersama dengan mengikuti dorongan 
tjita-tjita bersama, Indonesia dapat 
dan akan mengambil bagian dalam 
daja-upaja bersama untuk mendjadi 
kan chajal itu satu kenjataan. 

Demikian Presiden Ouvirino. 
Pada awal pidatonja Presiden Ovi 

rino menjeampaikan salam persauda 

raan dari bangsa Pilipina, dan dja 

   

   

daerah 
bangsa 

sa Indonesia. 

Seto.” 

ingn pajung Djuwiring. | 
Gun, memadjukan dan mem 

bimbing keradjinan pajung Dju 
wiring Delanggu jang aa 
rj penghaisilan kepada 
4,000 orang penduduk Na 
ring, :oleh.. Djawatan “Perin- 

| dustrian. dan Keradjinan telah 
didirikan Pusat Keradjinan Pa j 
jung di Djuwiring, jang telah 
diresmikan pembukaannja, hari 
Senen siang jl. di Djuwiring.   

| O'eh Sutom, jang diserahi pim 

jang disesuaikan dengan kebu-j 
tuhan untuk memadjukan dan! 
mencjaga kesedjahteraan : 'tak-! 
jat Indonesia, supaja "mereka 
hidup sehat. Azas2 ini menentu 
kan tjontoh ekonomi jang ai- 
Yantjangkan dan teratur, iang 
diketahui sebagai kemadjuan 
ekonomi, Dan dalil kelima, jg 
didasarkan 

ti nasib. manusia dan pangsa 
jang dikenal sebagai azas Tun- 
tunan Tuhan, 
pendek telah mengupas kata 
Penahan Goat salad KA 

djuta 
karena saja pertjaja, azas ini 
perlu bagi Indonesia dan bagi 
negeri2 lain dibagian dunia ini. 
Dan azas ini « harus diperluas 
didalam lingkungan satu dae- 
rah kepada rakjat jang hidup 
didalamnja. Karena kita sibuk 
dengan usaha mengadakan per 
“satuan masional, Selama kita 

pinan Pusat “Keradjinan Pa- 
jung Djuwiring.tsb. untuk ta- 
hun 1952 ini.telah.diadjukan 
rentjona beaja sebesar Rp. 300, 
090, untuk pembikinan pajung 

| sebanjak:100.000, buah, Pa- 

kepada  WudjudI 
Tertinggi, jang mengamat-ama- 

  

jung jang kini dibikin oleh Pu 
sat Keradjinan:' Pajung di Dju- 
wiring ada 7 matjam, akan te- 
tapi jang Giutamakan pembiki- 
homnja karena pasarnja baik 
hanja . 4 matjam jaitu: 'pa- 
Tung ' hudjan, pajung panas 

| kertas kembang, pajung batik 
naptul dan pajung tjity kem- 
bang. Hi 

Mgr. De. Jange D'ardoye 
akan kundjungi Solo. 

Dari pihak jang mengetahui 
diperoleh kabar, bahwa ' Mgr. 
De Jonge'd,Ardoye Wakil Paus 
di Indonesia tidak lams, lagi 
akan mengundjungi Solo, 

Kundjungannja, tu adalah ' 
kundjungan resmi egg per- || 
tama kalinja, di. So 

minan mereka akan tetap bersahabat ' 
dan 'berperasaan mesra kepada bang ' 

Aneka Djawa Ten 
Pembukaan pusat kota 

    

   Amerika djuara ka, 
petisi: menembak 

    #up mengabarkan Gari Os' 

hahyya I.eo, Benner Sari Amer 
ka telah menangkan kedju 
an dunia menembak bajan 
dan berhasil .pula membuat » 
kord PaTua ban Pp Na 

    

         

   
kokopetini Pa regu nega, 
negara peserta) engan, dj 

h lah bidji kemenangan 240. 

| Finlandia sebagaj 

bedua memperoleh 4 
3 kemenangan 210227, 

     

  

     

    

      
      
   

  

   

  

  
    

   

   

     
   

    

    

  

        
      

   

    
    

     
    

  

Tak Ateh Ada Pera 

| Hi PRIRDANA NT 
Maa Barat, Ko: 

| Adenaher, engatakan hari 
bo di Beritn bahwa maksud: : 
djiandjian?2. Bonn: dan Paris ia 
lah utk. memperkuat kedudu- 
kan negara? Barat dim, perun. 
ingan?2, jang pantas, $ 

“Berbitjara dihadapan bebe 
“rapa tiba buruh paberik SI 
mens-schuckert,  kongsi terbe 
sar di Berlin Barat, setekah 
sampai di. Berlin, selandjutn 
Adenauer mengatakan bhw. dim 
pernjandjian?2 Bonn dam Pa 
jang terpenting ialah perseta 
juan pertahanan Eropah, jg 
berarti bahwa perang tak mu 
Kin lagi pejah, di Eropah. Ade 
naver “mengatakan bhw dju 
tak mungkin utk mempergu 
kan tentara Erepah utk, meng 
adakan agresi, karena tentara 
tsb, hersifat defensif. 

Adenarrer menegaskan ' bah- 
wa menurut perdjandjian Bonn 
negara2 3 “Besar harus mem- 
birjarakan lebih dulu. dengan 
pemerintah Djerman Barat, se 

belum. melakukan tindgkan2 
mengenai -Beriin Barat, Ia men 

djamin bhw. pemerintah Bonn 
selai, mengamat-amati kepen 
tingan penduduk Berlin. Ade- 
nauer mengemukakan - bahwa: 
djikg sjarat2 tidak disetudjui 
oleh pemerintah Djerman Ba- 
rat maka 4-Besar tidak dapat 
Mengadakan perdjahdjian per-' 
Gamaian mengenai Djerman. 

       

  

   

     

    

    
   

   
   

      

             

  

   

     

     

  

      

   

   
    

   

     
   

      

  

   

    
   
     

   

          

   

   
   

   
     

    

    
   

  

    

    

  

   

    

   
   

  
   
   

  

     

    

    
    

    
    
    
    
   

      

    

   
   

    

    

    

    

   

   

  

     

   
   

     

    

   
    
   

   

  

Mengenai nota djawa-! 
ban 3 Besar. 

Mengenai nota djawaban ne 
gara2 Barat terhadap nota ter: 
achir Sovjet..tentang Djerman, 
Adenayr mengatakan... bahwa 
tidak ada alasan menuitut pen- 
dapatnja mengapa Sovjet.akan 
meno'ak usul2, jang -dikemu- 
kakan dalam . nota diawaban/ 
itu. Ja menegaskan bahwa so-" 
al perbataszan Oder — Neisse! 
hanja dapat diselesaikan: oleh 
Suatu perdjandjian perdamai- 
an.dengan seluruh Djerman 
Achirnja  Adenauer menjeru- 
kan kepada pembesar? Sovjet 
supaja  “setjepat mungkin” ! 
membebaskan dr, Walter Linse, 
Seorang pelarian dar: Djerman! 
Timur jang telah ditjulik dari 
sektor AS. dy Berlin, 

Selandjutnja diwartakan ba. 
hwa Adenaner sebe'um berang 
kat ke Bonn dari Berlin pada 
malam Kemis telah menerang 
kan kepada, pers. bahwa, politik 
integrasi Eronah ialah politik 
Gjangka pandjang untuk me 
nentang maksud» Sovjet dan 
untuk mempertahankan kead 

d 

  
an di benua, Eropah seperti 

' wasa ini, (Aitara — AFP), 

ah 

Oleh Diawata 
| dot diserahka pada . 

ke Rp 7, 160— , Semi. 
badjak 50 uak unuk me 
2 aan pan Ba bendungan-ai 

dioieip: 1 Kabupaten Bojo'ali. Ber 
Gan Bir tsb telah dimulai pem 

ada zaman  Djepan 
dan bitamkha Bendungah.a 
eta sdg 

10) br mari h 12 

SALATIGA. 

Peruinahan Sasial.— 

    

“Ha Kn Taka 
ontioran aw. 

“Oleh Djawatan Sosial kini s 
dang didirikan 30 rumah. di de 
sa Sarimuljo ketjamatan Susu- 

kan kawedanan Tengaran, utk 
para penderidd “jg dirawat oleh 
Djawatan Sosial dan Mempunjai 
»akat tjukup untuk .gididik se: 
bagai petani dan dengan djala: 
demikian merek, dapat dikem 
balikan kepada hidup jg lajal 
Pada saat ini telah ada 28 crang 
jg didatangkan dari beberap 
asrama susial dalam kareside 
nan Semarang, Sebahagian be 
sar Mereka terdiri dari orang 
1g belum berkeluarga. “ Dala 
tempo tiga bulan orang2 itu m 
rih “menerima sokingan dari 
Diawyatan Sosial berupa beras 
Gan laukipauk, Selandjutnja di 
dalam rentjana ' mereka 
mendapat sebidang 

' pertanian. Adapun tanah: ig Ki 
ini sedang dikerdjaka up itu de 

:23 
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tawinah. Dari 
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: AA Pen aa dang mempela-, nesia akan bertambah besar, 

“djarj segala ginran perkawi- | 

  

   
Pemerintah Kuomintang 

  

  

Im Peraturan Pemorontah 2 

1 Keuangan Negara ..- 

  
  

Matikan re sales WAN Dowoeret dont 2 

intah Nr. 19 tahun 195? tentang po 2 Democrat Indone 

Wanita jang sedjak lama mempelndjar 

  

   

  

bahwa 

x ntah ia, Mereka memadjukan Ha 

Nana, itu, akan tetapi mereka semua sependa- | 

    
  

| gawai negeri, pokok2-nja 
| antara lain “disebut s.b.b : 

5 Apabila seorang pegawai 
Nr. If negeri a 

   

    
      

  

   
        

  

iuran peg 
ri lebih & 

ketentuan 
Ginaikkan 

1195 (ini berz 
teri keempat bea dinai 
kan lagi 24 karena sudah sam 
pai batas 114 itu): sedangkan 

. Perhitungan pensiun tahun 1952 

   
22 

  
  

Juntuk Negara Kesatuan Repu- 

(segala sudut, maka akan di- 

| (Dewan Menteri). Djikalay Pe 
merintah menjetusjuj rehtjona 

“—jitu, maka akan diteruskan ke- 
pelpada Dewan Perwakilan Rak- 

.isat untuk didjadikan Undang2 
ja (Perkawinan, Dalam Undang2 
kj Perkawinan ini'ah harus dinja- 

esafu- jtakan apakah ada atau tidak       

    
  

       

      

   

Lo R se jadanj, perkawinan poligami: 
4 : “djika seandainja dibenarkan, K0 ". maka verlu diadakan .peratu- negpa Tai tia ran2 djuga ditentukan batas2 3 h PENGAKU-jNja dan siarat2nja. Sebelum AN 'AH KITA TER | keluarnja Undang2 'Perkawi- HADAP PERKAWINAN PO-|nan itu, menurut hemat saja LYGAMI dalam suatu PERA-j tidak bidjaksana dari Pemerin TURAN PENSIUN!!! teh Kita untuk membenarkan 

Ok mena oa perkawinan poligami dalam Na aa La suatu peraturan pensiun.    
rintah Republik Indonesia (Ne | 
Zarg Kesatuan) jang pertama 
membenarkan dan mengakui 
perkawinan poligami. Hal inj le 
bih2 mengherankan kita o'eh 
karena Pemerintah sendirj (Ke 

Memberatkan negara. 

Lain hal jang perlu dikemuka 
kan adalah seperti berikut Pa- 
(Ca waktu sekarang ternjata 
bahwa Dana Pensiun Indonesia 

San , . tidak dapat ,,zichrelf bedrui- 
menterian Agama) telah men- | pen”: sebagian besar harus di. dirikan suatu Panitya Penjeli- | bajar oleh Pemerintah kita, De- 
dik Hukum Perkawinan jang Insan dikeluarkannja Peraturan 
“berkewadjiban membuat satu penenah Nr 19 tahun 1952 
rent “Undang2 perkawinan. itu. tentu sadja subsidie Jari Jana Undang? - kum Per Pemerintah Dana Persiun Indo- 

  
artinja lebih memberatkan ke- 
vuangan Negara kita. Walaupun 

    

  

nan dan sedang menjusun Sat! dlm, pasak 4” Peraturan Peme- 
ang U 2 Perkawinan ats 

Oaere 5   
rintah itn “dimistakan bahwa 

    

     

  

    

    

   

  

  

  

EBAGAIMANA TELAH DIKABARKAN, menteri luar 
2 regeri RRT. C ai telah berdjandji bahwa 
Dona “Yon, mean kol tahun 1925: jang melarang 
“perang gas ratjun, : 'sadja ne 2 lainnja jang menanda- 
tangani kon'rak ta begura "ig menjeradjaina ja. unta 
ntinja djuga. Pe . adi Gisjarkan oleh kartor be- 

jang tertangkap di London ketika 
ta'an Ohou En Lai ini termuat dalam 

ja ke-tika hari Minggu jl. V 

"56 | Kampanje Pem- 
“| bersihan RRT 

Dalam pernjataan Chou En 4Berdjuta-Djuta Lalat 
Depo Ear memegang $ 2 «Dan Tikus Djadi 

  

   Ke and 

  

djuga, diumumkan bahwa peme| Korban" rintah RRT mentaati 4 persetu| : 
uan internasional lainnja, jg. | my EW CHINA NEWS 

dabulu “sudah /ditand cangeni| 1 AGENOY mengabarkan leh pemerintah Tiongkok Kuo- |dengan resmi bahwa di Peking 
     
mi! , ketika tgl. 12 Agus fitta dig : 

. &£ Ditnowa. Keempat (adah, dam Danar Sion ena tadi ialah: 1. Kon Me 18 Gekut oleh puluhan 
ki nasib maasiswa, para sardjana 

perang di-| du pegawai? kesehatan serta 
jang sakit atau (Pegawai? pemerintah lainnja. 

ensi Aa ne sam Diterangkan bahwa sebagai ha- 
sil pembersihan 60 djuta ekor 

akit jlalat telah dibunuh, setengah 
n- Idjuta ekor tikus ditangkap, se- 

1 “djuta lobarg?2 tikus di 
sedang 4 djuta ulat Ia 

inasakam, 

kempanje pem- 

      

         
   

    

s
a
 

       

          

   

    

   

      

    

    prir Sip jang dianggap sangat 
(penting Oleh pemerintah RRT, 

Nja: 

Pengganti negara-pelin- 
itu harus disetudjui oleh 
jg. mendjadi  tanah-air 
jang dilindungi tadi. 

aja negara jang mena- 
rang tawanan tadi dja- 

- 'ngan diperbolehkan melepas- 
1 kan tanggung-djawabnja terha 
tidap orang tadi, djuga Sesudah 
BI tawanan2: perang tadi diserah- 

yj kan kepada .negara-lain. 
atl 3. Supaja perlindungan jang 
“1 isebut2 dim. konvensi2 tadj 

Ke” | djugg, berlaku terhadap orang 
UIKA | Grang sipil diluar daerah jang 

T | diduduki, 
4 Supaja pendjahat2 perang 

ihdjangan diberi hak menarik 
id: p (manfaat idarii konvensi jang ber 

: Ksangkutan. 
“|. Demikianlah dikemukakan 

  

  

     

   

    
  

  

pada sjarat? j 
kan oleh Chc 

  

    
    

  

   

dengan pe: 

orang2 tawana 
talian dengan 

NG b!ik Indonesia. Djikalau ren: 
tjana itu telah ditindjau dari 

kemukakan kepada Pemerintah 
12 (dua) kali "pokok pensium 

(saw Peraturtn pemberian pen- 

. itu jang bunjinja saperti diba- 
wah ini, ag 

Pensiun djanda ditetapkan 
untuk seorang isterj jang ber- 
hak atas pensiun «sebesar po-, 
kok pensiun, djanda: untuk le 
bih dari seorang isteri sebesar 

djanda jang dibagikan rata ke- 
pada isteri2 itu. Artinj, djika 
seorang pegawai negeri Ta, - 
ninggal dunia, dan meninggal- 
kan 4 orang djanda, makg ke- 
empat djanda itu berhak men- 
dapat pensiun jang banjaknja 
masing2 separo dari pensjun 
sepenuhnja jang berhak diteri- 
ma Seorang djanda! Djika ig. 
ditinggalkan 3 orang djanda, 
maka masing2 menerima 2/3 
darj pensiun itu, sedangkan 
djika ada 2 orang Gdjandanja, 
mereka masing9 mendapot 1 x 
pensiunnj, seorang djanda. 
Aturan inj djuga memudahkan 
pegawai negeri melakukan ko- 

rupSsi, karena dipermudahkan 
mengambil isieri lebih dari sa- 
tu. Tidak perlu diterangkan di 
sini dengan djalan apa dan ma- 
na korupsi itu dapat . dilaku- 
kan, 6 

Berhubung dengan keadaan 
keuangan Negara pada waktu 
sekarang jang begitu suram 
itu seperti dinjatakan dalam 
keterangan Pemerintah seka- 
|rang kepada Dewan Perwaki- 
lan Rakjat maka seharusnja 
pasal2 darj Peraturan Pemerin 
tah Nr, 19.tahun 1952 jang le- 
bih2 memberatkan keuangan 
negara ditjahut. 

Menjebabkan' mudah 
poligami. 

Bahwa Pemerintah meman- 
dang perlu mengatur da'am 

siun kepada djanda dan anak 
jatim-piatu pegawai Negeri si- 
pil tentu disambut dengan gem 
bira, karen, dengan peraturan 
itu pegawai negeri mengetahui. 
bahwa. ada djaminan hidup ba- 
Si isterj dan anoknj, setelah ia 
meninggal. dunia, akan tetapi 

  
ngerti ialah alasan apa jang 
mendorong Pemerintah menga- 
'dakan peraturan djaminan hi- 
'dup bagi isterj kedua ketiga, 

keempat dari pegawai2 negeri, 
peraturan mana disetudjui pa- 
da tanggal 23 Pebruarj 1952 
pada.hari penjerahan kembali 
mandatnja kabinet Sukiman- 
Suwirjo kepada Presiden, dan 
mulai berlakunja pada tanggal 
1 Maret 1952 Seo'ah-olah de- 
ngan tergesa-gesa harus di- 
djadikan Peraturan Pemerin- 
tah..Dimanakah urgensinja pe- 
raturan seperti “itu? Dengan 
adanja peraturan pensiun itu 
maka Oleh.Remerintah  dimu- 
dahkan, bagi pegawai negeri 
untuk, berpoligami. Hal.ini ten- 
tu menjukarkan. | pekerdjaan 
pergerakan wanita “Indonesia 
jang sebaliknja sedang mendi-       

'kepada kemerdekaan ekonomi 

| Perhatikan Djanda Per 

mendjamin kehidupan djanda2, 

“lu dipikirkan nasib djanda, jg. 

dari kalangan rakjat didesa jg. 

  “5 oleh Chow Em Lai, menurut su- 
“Irew kabar Hongkong tadi. (An- 
tara), ! 

kata Chou En I 
ratkabar tadi,     

  

dik wanita, Indonesi, menudju 

wanita, tidak menggantungkan 
nasibnja pada perkawinan Sa- 
dja, akon tetapi supaja djuga 

dapat berdiri  sendir 1 men- 
tjari nafkah sendiri, 

: djoangan. 
Djikalau dipandang perlu 

maka tidak usah terlebih dahu- 

tadinja mendjadi isteri « kedua 
ketiga dan keempat dari so 
orang pegawai negeri akan te- 
tapi lebih sesuai dengan dasar 
Negara kita. jaitu Pantja-Sila, 
untk ' memperhatikan nasib 
djanda2 korban perdijoangan, 
jg. sampai sekarang belum di- 
urus sebagaimana mestinja, Mi- 
salnja banjak djanda dan anak2 

masih menderita karena akibat 
perdjogngan kemerdekaan ne- 
gara kita, jang kehilangan sua- 
mi dan bapaknja karena mereka 
gugur dim, perdjoangan kemer- 
dekaan negara kita, Menurut ke 
terangan ig 'saja dapat di Ma- 

jang sama sekali tidak .dime- | 

   

     

       

      

    
   

  

t 

Dean Acheson baru2   Siji: Pulanglah Rehesoh 
, 4 Figl adalah 

            

Dalam kundjungan tidak res mi dari menteri luar negeri Amerika 
ini ke, Wiena, ia telah disambut oleh him- punan Pemuda..Komunis Aus tria dengan slogan2 : kedatangannja. “Antaranja slo gan2 ig ditulis didjalan raya berbu- 
dan bawalah pula de. 

kuasa' usaha ig sangat afti-komunis 73 

     

    

    

    

  

   

3. 

: 1 : 

sg Sa 2 is 2 , 
4 $. 2 F. j 

13 : an S 
t TE PAN RW | “abi 

£ BL 

. 

   

: Oleh: Eric Waha 

         dunia. menurut. rent: 
oleh empat. pegara, itu. dalam      

   
melangsungkan 

siona?” dalam bulan Djuli ini. 

Atjara terpenting dari kedua | 
pertemuan: ini ialah suati an | 

'djuran Bari golongan pemuda | 
4 4 i 

  
| lekas2nja. 

|. Pemuka Pemuda Sosialis, Pe 

dunia” meminta kepada pemim 
pin2 negara jang berpaham So 

ke Wenen guna bertukar piki 
ran dengan pemulda2 mengenai 
massalah  unifikasi  Eropah- 

Srasser menegaskan, bahwa pe 

ngandjur2 jang terkemuka. dari 

ig menentang 

Figt ' (de. Leopold   
  

  

ai 

Ce 

Tn 

hwa tahun 1951 adalah tahun 

Peng aa na Ia Peka 11C220, ks 

menangkan pentjalonan part 
Gemokrat utk djabata,, - presi- 
den Amerika Serikat, 

Ia disambut oleh pemimpin 
“partai demokrat Chicago Jacob 
Arvey, jg dua djam sebelumanja 
“telah menjambut pula senator 

| Richard Russel! dari Georgia ig 
Yajuta bertandingen untuk pen- 
'tjalonan .piesiden. Kefauver me 
'njatakan penghargaan atas si- 
ikap Truman ig tidak mau di- 
tjalonkan: oleh partai demokrat 
untuk djabatan presiden. Ta 
beranggapan bahwa ia akan da 
'pat mengalahkan Russell jang 
dikatakannja sebagai saingan 
terpenting. dalam pentjalonan, 

Oa, y 

Russia.Le- 
Unggul 

    

“dara Dari Amerika : 
Kata Spaatz . 

D JENDERAL 

staf 
  

Serikat hari Rebo 

katan udara Amerika Serikat 
dan bahwa orang akan “keliru 
sekali bila tidak mau mengakui 
bahwa Rusia mentjapai kema- 
djuan pesat dilapang technik. 

Ia memperingatkan selandjut 
nja bahwa 'djumlah 143 wing 
ig dirertjanakan akan siap un 
tuk angkatan udara pada ta- 
hun 1955 baru akan dapat men 
tjukupi kebutuhan, bila tudju- 
an ini dapat : tertjapai lebih 
tjepat' dari: jg direntjanakan, 

SS : 
BANGKOK MAHAL, 

Anggota2 perutusan Pakis- 

  

tan dj Bangkok, jang sedang 
mempersiapkan pekempatan 
kedutaan . diibukota ' Muang 
Thai, herkeluh kesah bahwa 
Bangkok adalah kota jang ma 
.hal Kata mereka telur di Bang 
kok harganja 2 x lipat di Kara- 
chi daging sapi 4x dan daging 
kambing 5x. Jang akan mendja 
di duta Pakistan jang pertama 
untuk Muang Thai ialah Sulta 
nuddin Ahmad, 

  
hatikan sebzgaimana mestinja 
Oleh Pemerintah, hanja satu, ka 
li mereka dapat sokongani (bu- 
kan pensiun) dari Djawatan S5 
sial, Djanda2 dan anak2 korban 
pendjoangan itulah petiu men- 
dapat prioriteit pertama dalam 
pemberian djaminan hidupnja, 
bukan djanda ig. tadinja- men- 
djadi isteri kedua, ketiga,  ke- 
empat dari pegawai2 negeri. 
“Berhubung dengan hal2 per 
timbangan diatas, maka dian- 
djurkan supaja pasal2 dim, Pe- 
raturan Pemerintah Nr. 19 th. 
1952 tentang pemberian pen- 
sSiun kepada djanda dan tundja- 
ngan kepada anak jatim piatu.   kasar, nasib djanda2 dan anak2 
Pegawai Negeri sipil jang lebih 
lebih ' memberatkan keuangan 

korban2 Westerling belum dipernegara, ditjabut, 

  

Djepang Bangkit 

produksi, perluasan perdagangan luar 

Dim Soal Angkatan U. 

CARL 
SPAATZ bekas kepala 
gkatan udara Amerika 

menjatakan 
bahwa angkatan udara Rusia 
Gjauh lebih kuat (daripada ang- 

| terutama "dari 3 daerah peminat ba- 

UNI kropah, seperti Ansre Phi 
ip. dari Perantjis, Paut Henri 
Spaak Hari Belgia, diduga akan 
'mengutjapkan pidato dalam per 
temuan jang akan Gilangsung 

Memainkan Peranan Penting! Lagi « |” Gama perkemahan tadi 
Dim Perekonomian Dunia 
ALAM LAPORAN TAHUNAN. mengenai tekonomi Dje- : ppang tahun 1951 jang kan pada menterian perdagangan Amerika Serikat antara, 

kan, bahwa Djepang kini telah memegang kembali nja jang penting dalam perekonomian dunia. . Dikatakan, ba- 

pe Erieh Ollenauer, akan meng 
utjapkan pandangon Partai So 
sialis Djerman, dimana iy me- 

Tn megang djxbaian sebagai wa- 

hari Rabu, ke- | ketua, sementara wakil Par 
Lan Menghias Hei Bukuh "Tiberias Kedith Sum 

merskill, “Anggota Parlemen, 

diumumkan j 

peranan- 

jang menandakan kenaikan, ekan menguraikan kepada pe- 

meg-eri dan bertambah (muda2 itu tentang sikap Par- 

  
besarnja kegiatan dilapangan pembuatan ka bagi Dj , Itai Buruh, 

ang gang na djuga. telah dengan ape uhnja meneri. |. Strasser menambah, lagi, ba 

Na ang 1 an? dilapangan ekonomi,” perdagangan | hwa pemuda? itu “pasti” di ha e@uangan dari S.C.A.P, Ke Lana Pa - “#tapkan- akan menjetudjui sua- | 

2 kaos. laporan itu, produk- tu rumusan “untuk unifikasi 
Kefauver. K Si nasional Djepang telah me- 'Eropah jong sampai begitu 

: Kn 2 Pa Hat NI-ROD.000 000 dol djauh mendapat rintangan dari 
Tjalon Terkemuka Dari | 4 44300005 da iba mendja" | kalangan sosialis tua di Ero- 

2 . Z - daa - - - 23 : ah. 

Partai Demokrat — tahun 1551. Dalam padu Tadie "P 
aa “. | menterian “tersebut menjata-| “Pemuda Sosialis” itu me- | 

Dean Sa KE- |kan, bahwa hidupnja kembali ! ngundang . juga sekretaris 
aon Djepang ini tidak ber ' djenderal Perserikatan Bang- 

tiap Pang, telah men s29, Trygve Lie, untuk datang 
ea at 'ketempat rerkemahan itu sela 
na “ma ia berada di Wenen, mulai : 

ke-II. Didjelaskan bahwa Dje- tgl. 2 Djuli. Presiden Austria, | pang masih banjak menghada Theodore | Koerner, Sosialis, 
pi berbagai-bagai masalah he- dan Kanselir, Leopold Figl jg 
sar, jang penjeesaiannja tidak mendjadi anggota Partai  Rak- 
dapat diharapkan akan terija- jat Konserpatip, djuga telah 
pai dalam waktu jang singkat. menjetudjui untuk mengundju- 

Produksi industri "81 tempat pemondokan itu. 

Sn "naik 40 Yo. 
Beberaps kemadjuan jang te 

lah diijapar'eleh Djeparik da- 
lam tahun 1951 - itu menurut 
laporan tersebut adalah sbb: 

Produksi. “ndustri adalah 
4090 lebih besar darj pada ta- 
hun 1950 dan 344 lebih tinggi 
dari pada “tahun. penghasilan 
rata? 

   

Daftar orang2 jig diundang 
oleh “Gerakan Pemuda Katho- 
lk” tidaklah begity banjak, ta 
pi pertemuan raksasa jg akan 

diadgkannja di Stadion Wenen, 
jg terletak dalam sektor So- 

vjet dari kota itu, diduga 'ti- 
dak'akan kurang geloranja. 

Masgr. Franz Steiner, menja 
takan, bahwa-lebih darj 40.000 

pemudg Katholik dari Austric 
dan paling sedikit dari 13 ne- 
gara Eropah Jainnia akan: me 
ngadakan pertemuan di Wenen 
antara tgl, 7 sampai 14 Sep- 
tember dan atjara rapat raksa 
sa ity diduga akan dititik be- 
ratkan pada andjuran kepada 
dinia mengenai pembebasan 
pemuka2 geredja ig sekarang 
Citahan ditempat jg hanja 60 
mil letaknja di negara2 satelit 
Sovjet. 

Hal2 lain jg . dihitjarakan 
oleh pemuda2 Katholik itu, 
ialah mengenai djalan jg pa- 
ling haik untuk pembentukan 
wotikasi Hropah setjepat2nja, 

dan tentang kewadjiban pemu 
dx dalam 'masiarakat. Keba- 
|njakan dari pemuda? itu akan 
-menghadirj bula Konvensi Ka- 
tholik ig akan dilangsungkan 
Ikemudian, jg diduga akan di 
hadiri' oleh. 100,000 umat. Ka- 

   

B2, 3 a19 Gam 

1951 telah berhasil menduduki 
tempat kedya diantara negara2 
penghasil kapal. 
Industri tekstil "telah pula 
mengalami ' 'kemadjuan jang 
penting. . Aa : 
Sebagian besar-darj produksi 

nasional -tahun 1951 itu  dike- 
-Tahkan untuk keperluan ex- 
port dan untuk memenuhi pe- 
'sanan2 dari Amerika bagi ke- 
pentingan pasukan2 PBB di 
Ak TAPI 
Menguntungkan Amerika. 

Kira2 5096 dari seluruh import 
Djepang dalam pada itu "berasal da- 
ri “Amerika Utara, sedangkan kira- 
kira hanja 1694 dari seluruh export 
Djepang jang berdjumlah 1.400.000. 
000 dollar datang kembali kedae- 

krah Atu. « Hal initerdjadi, setelah 
bantuan pengangkutan jang diberi- 
kan oleh Amerika Serikat kepada 
“Djepang dihentikan, sehingga  da- 
'lam perdagangannja dengan daerah 
dollar Djepang - mengalami defisit F sebanjak 680.000.000 dollar. thotik. 

Terlepas dari Kenjataan are daa SA 
lam tahun 1951 Djepang telah mes Iyo, i 
nerima 904.000.000 dollar dari.ex- ' KT 
port” jang berupa djasa2 dan dari 
pesanan2 istimewa bagi keperluan | 
pasukan2. Amerika jang ditempatkan | 
di Djepang. Demikian laporan itu. 
Pembangunan pertahanan 

Lu nasional. 
Kementerian ' tersebut selandjut- 

nia menjatakan, bahwa “dng utuh 
nja kembali kedaulatan Djepang di- 
lapangan ekonomi, ' maka tudjuan2 | 
lang akan ditempuh dalam waktu 
jang singkat antara lain ialah per- 
baikan taraf 'penghdupan rakjatnja, 
pembajaran pengganti kerugian pe- |! 
rang dan pembangunan pertahanan ! 
nasional. . Lapofan itu selandjutnja 
menjatakan,.hahwa harga dalam ne- | 
geri bagi badja di Djepang “dlm ' 
tahun 1951 ini “telah meningkat 
melebihi harga dinia. Hat tnt me: 
"nurut Japoran tersebut, “disebabkan 
oleh. banjaknja permintaan dan oleh 
“spekulasi dari pihak tengkulak. Di 
katakan, “bahwa hilangnja  kedudu- 
kan Dijepang” sebagai pesaing jang 
besar dalam perdagangan badia te 
lah menjebabkan besaraja perhatian, 

  
   

  

“Ahli biola. wanita ' dari Ho- 
ngaria jg sudah terkenal di- 
seluruh. dunia, Elisa Cserfalvi 
tampak sedang bertjakap2 de- 
ngan pengiringnja, — pemain 
ipiano Felix de Nobel. Kedua 
“ahli muziek ini kemaren sore 

| telah - mengadakan pertuindju- 
kan ig mendapat perhatian be 

1 sar sekali bertempat di aula 
1 gedung SMA dil. Oei Tiong 

Ham, Semarang, 

dja jang terbesar di Timur Djauh,   ja'ni Goa, Malaya dan Filipina, de-   

| 
Akan Langsungkan Pekan Dan Por- 
“kemahan Internasional Di Wina 

ir. Thema: Menuntut Uni Eropah Dan “Kemerdekaan 
— Bagi Pendeta2 Katolik Jg. 

«GOLONGAN | PEMUDA Austrid jang kuat mengii: »bahwa lebih tari 70.000 an 
rentjana akan dalang ke 

lihatkah. kekuatan persuda 
dang oleh ,,Gerakan Pemud 4 Katholik Austria”, jang akan 
IE SUNS SAN » Minggu Internasiona?” sebagai permula'an da- 

Ti konvensi Katholik gustria jg. 
tember jad., sementara, ,Pemuda Secialis Austria” 
di tuan rumah dari pemuda? sosialis pada 

supaja Uni Eropah dibentuk se | 

ter. Strasser, .menjatakan kel, 
paca koresponden Tuan ini, bah sa Orang2 Korea 

Iwa ,,Serikat Pemuda Sosialis se | 

sialis di Eropah untuk- datang ' 

.sendjata tommygun bila timbul 

a
d
a
 

Iperkawinan mengenai waktu jg. 

ketjil sekali. Alasan2 terpenting 

menurut adat kebiasaan, 

   
     

     

Dulles: 
Asia Ditinggalkan. Uti 
Kepentingan Eropah osialis 
SN FOSTER Dall 

# bekas penasehat state, 
partmeng jang telah banjak 

Dipendjarakan. 
3 Korr. Isiimewa —— 

eruda, dari seluruh 
enen jang diduduki 

musim panas iri dan akan mem- 
»dunia-merdeka”, Pemuda? itu 

akan diadakan dim bulan Sep- 
akan mendja. 

»Perumahan Interna 

Kominisme 
Djepang 

Akan Ditindas Oleh Pe- 
merentah Yoshida?— 

didirikan di Timur Djauh.   
Dulles mengemukakan pen: 

. dapat2nja itu dalam suatu 
ran televisi 

Akan Diusir 

| ADIO Moskou hari Rebo 
: mengatakan, -bahwa tin 
dakan-tindakan . baru terhadap 
partai Komuris di Djepang da- 
pat diharapkan “idak lama lagi. 
Menurut siaran radio tadi, da- 
lam sidang rahasia dari dewan 
mei.teri Djepang jang dihadliri 

. Gjuga oleh - wakil2 “kepolisian 
dan kehakiman, telah diputns- 
kan-untak mengambil tinda- 
kan tindakan baru terhadap 
partai Komunis, Achirnja dika 
takan, bahwa djuga dipertin- 
bangkan untuk mengusir orang- 
Orang Korea jg. linggal di Dje- 
pang. 

PBB, Kata Dulles: “Meski 
di Timur 'Djauh tidak da 

to, namun Amerika Serikat 
rus mempertahankan kepe 

rikan iSjarat, bahwa Perant 

Suatu “pemerintahan ' Republi 
ke'n dj Amerika, karena dgn 

nerima lebih banjak bantuan 
bagi Indo China. - 

Dur'es berpendapat, 
| Yoshida diperingatkan. 

   
    

| Berhubung dengan inj AFP 
(selandjutnja memberitakan da 
iri Tokio, Komando PBB, menu 
irut berita jang. diperoleh hari 

Rebo, telah menarik perhatian 
! perdana menteri. Yoshida, bah 

pertispa- kemenangan Sekutu 

   lah memerintahkannja Jebih dulu. 
Sekaramg adalah 
lambat, kata Dulles" S'andju“nia 
mangemukakan, bahwa Eropa ini 

apabila terdjadi agressi dan telah 
i wa sikap keras terhadap orang | pw'a berteguh hati “utk “memba 

$ : : Un pertahanrannja. BR | orang Korea dj Djepang dapat jga Pa Aa Saat Kabaa SAN 
i menimbulkan . pembalasan thd | setudjuan2 'kedasrahan semafjani 

Nato - mempumjai « ketionderungar 
untuk menjampingkan PBB, Diulles 
moneremgkan. bahwa kenjataan ig 
demikian itu harusw ditindjau kem. 

itawanan perang PBB dj Korea 
#Utara. Kabarnja Yoshida telah 
memperhatikan nasehat itu, 

Komando PBB memberi per 

ingatan tadi. setelah pemerjn- 
“tah Djepang mengambil kepu 

tusan untuk mengerahkan poli 
Sy Rasional Djepang jang ber 

wa masalah? Asia dan' Afrika 

lah tadi mendjadi kritik. 1 
(Am-ara-UP). 

Pembom2 
Russia 

Dapat Mentjapai Kota2 
Penting Di Amerika 

USIA MEMPUNJAI pe- 

  

kerusuhan lagi. 
Di Djepang kini ada tinggal 

Ik 600.000 orang. Korea, 400. 
000 dari djumlah ini menjata 
kan berasal darj Korea Utara. 
Merek, datang di Djepang se 

belum tahun 1945, Menurut pe 
merintah Djepang sebagian be 
sar antara mereka adalah ka- 
um Komunis jang ikut serta 

:da'am kerusuhan2 di bulan2 
terachir. (Antara — AFP). 

ngan terbang, jang dapat m   

  

| Yika Serikat, Demikian pembe- 
— NECNA mewartakan dari Pe- sar pertahanan sipil Amerika, 

king hari Rebo bahwa duta" besar, 

AS. di Djepang, Robert Murphy, j da hari Selasa. Balsus, 

seluruh Djepang. 
— Menurut kalangan, jang. dapat 

dipertjaja di Den Haag, maka Mah- | ngatakan pula, 

  

bahwa Sovjet 

apakah kom- pertahanan akan mengumumkan 

' djuta. (Antara). pertikaian- minjak  Teggeris-Iran. 

231 Rondo-P 
Angka2 Kawin Dan Tjerai Di Djepang. 

DENGAN PENDUDUKNJA jang semangkin 'besar dan kini berdjumlah 80 djuta djiwa Djepang setiap harinja mentjakat 2.000 kali perkawinan, sedangkan djumlah pertje- 
raian ada 230 setiap hari, Ichtisar terachir dari kementerian 

  
kesedjahtera'an umum mengenai bulan Djanuari-Maret tahun 
ini memberitakan tentang terdjadinja 184.030 kali perni L 
atau rata? 2.045 setiap hari. Ini berarti bahwa 
740.660 Djepahg masuk dalam perkawinan. 

“Djika dibanding dengan ta- 2 

 Churchill hun 1950, ichtiar diatas itu me 
hundjukkan kemunduran dari 

| sedjumlah 24.700.pasangan dan |- aci : 
diduga. bahwa kemunduran ini se Uk Oa Hai2 Pentiag 
akan terdjadi terus-menerus. Jg kan Datang si 
Hal ini disebabkan oleh bebera " : pa faktor. (PERDANA MENTERI | 

Inggris WinSton Chura 1. Penghidupan jang tidak | Chili hari Rebo menjatakan di. stabil sedjak berachirnja pe| Muka madjelis rendah Ingeris rang dunia dan ketidak mam- | bahwa , tindakan? sangat pen- puan kaum laki2 jg tlh mentja- an pentatrag ae luas dan 
'Ipai usia.utk berumah tangga. ruh baik 
Mereka umumnja tidak tjukup enakk pemerintahan dan 
utk hidup bersuami-isteri. adjukan kepada Mata ta 

2. Kekurangan akan peruma | diyit rakan dim, perdebatt: | han 'dan kenaikan sewa2 ru- Pn 1 ling Yon Lan lama dua hari sebelusn madje- 
'Gup beruntung dalam rumah 
tangga hampir2-tidak mungkin ( mengkin lebih beoot bagi rakjat biasa di sept, Labour memadukan" ip Ae Jang rata2  gadjin ja jalan apakah ada kemungkinan 10.000, yen: setiap: . Aa gn persendjataan kembali 
231 Pertjeraian sehari. | memberi Ke aa 

  

  

Penjelidikan terhadap aspek I ngenai apn wati terlalu sing 
kat sebelum mereka mengin- 
Cjak masa perkawinan. 

2. Adati kebiasaan feodal 'jg. senantiasa masih berlaku di Dje 2 in | Pang, seperti kepertjajaan ter- tahun jg. lampau hanja Haag Pa ane dari pihak j ali, Alas: @ki2, sehingga pihak perempu bagi nertjeraian ialah: an sukar menjesunikan diri te. 1, Perantara dlm, perkawinan peda keluarga Jali? 
tilm.! 3 Kesulitan? dil Kor hal mana pihak Jaki2 dan pes tits j k Baba ta. 

aa menundjukkan. bahwa 
0.726 pasangan tih. bertjerai, 

atau rata2 231 seharinja, 
Ini berarti bahwa perobahan 

dengan     mikian djuga 'daerah2 Asia Teng- 
gara Jainnja, (Antara), 

  

  

i ) kipu 1 i : 3 rempuan hanja dapat kenal:me Oa doa Dela aaa Das mete basa 

   

sebut-sebut sebagai tjalon peng 
ganti Dean Acheson selaku men 

teri Iyar negeri apabila 'Partat 
Republik mendapat kemena. 
ngan dalam pemilihan presiden 
jang akan datang, pada hari 
Rebo menuduh pemerintah De 
mokrat mendjalankan politik 
luar negeri jang bersifat me. 
ngorbankan Asia untuk kepen 
tingan Eropa, Dulles, jang dju 
ga terkenal sebagai ,arsitek” 

perdjandjian perdamaian  de- 
ngen Djepang, dalam pada itu 
mengakui, bahwa suatu organi 
sasi seperti NATO tidak dapat 

Harus pertahankan kepen- 
tingan2 di Asia. 

jg diselenggara- 1 
kan oleh organisasi wartawan2 

didirikan organisasj seperti N: , 

ngan2nja di Asia.” Ir membe- 

misalnja akan dapat menjam- 
but dengan gembira berdirinja ' 

demikian ' Perantjis akan me- 

dat kaja pemerintah Demokrat te 

sudah . terlalu : u 

sekal' mempertahankan diri sendiri 

bali. 513 
Ach'rOja Dulles berpendapat, 5 "S 

rus Sibi:larakan di PBB dengan ti | 
dak usah menunggu. sampai masa 

sawat2 pembom. untuk 
Gjarak djauh di 200 buah lapa- 

bom kota2 jg. penting di Ame 

Losslio Balsus mengatakan pa- 

seorang 
kini membentuk 23-seksi mata2. di-! ahli dim. soal radar dan peratu 

ran? utk, memperlindungi rak- 
jat dari serangan bom atom me 

  

kamah International hari Senen jad, | mempun jai 3 orang u se 

petent atau tidak untuk .mengadilij Amerika. hanja mempunjai 3 

  

Terdapat Di Djepang Tiap Hari-nja i 

"nas, jakni pada achir Djuli atau 

   

  

          

    

  

   

   

        

        
     

    

    

   

    

   

    
    

     
     

     

  

   

     

   

  

    

      

   

   
   
   

  

   

    

   

   

      

    

   
   

   

    

    
   

  

Pemboman di Korea 3 

sudah.terlambat. 
bahwa pem- 

bomem2?-setiara besar2an 'ig . dewasa 
un dilakukan oleh amgkatan udara | 
Amerika di Korea akan dapat mem 

An ag 

    
       

     
     

   

   
     

    

   

     

    

     

   
    

    

        

   

    

    
    

        

   

  

   

 



   
    

   

djuga 

orang 

kang 

(Kabar kota 
»NGESTI PANDOWO» | Bersama surat ini, kami atas 
15 TAHUN, Es nama murid2 SPK Semarang, 
“Pada tg. 17 Djuli 1953 kemaren, genaplah rombongan wajang orang '« #Ngesti Pandowo” berusia 15 tahun. Wajang-orang ter: — didirik: 

oleh. pemiliknja, 
jang kini terkenal sebagai j peranan Petruk, : 
1937 dan mula? 
Malam Madiun. Untuk memperinga 
ti ulang tahun ke-15 ini, 
gal 23 Djuli - 
. Ngesti. Pandowo" 
sekedar pahargyan bertempat di: res taurant ,,Lido" 
beberapa kalangan dari Juar. 

: Wajang-orang Ngesti Pandowo” terutama terkenal dengan Petruk- 
Gareng-nja 

benar2 sempurna, dan barangkali ra 
hasianja baru dipegang sendiri oleh 
» Ngesti : 1 

tenaga jang bekerdja, termasuk tu 
pukul gamelan dan pemain2 

wanita dan lelaki. Dekor seluruhnja | 
ada 30 lembar dan gamelan ada 6 
perangkat. Direktur-eigenaarnja 
Jah sdr. R. Sastrosabdo sendiri. Me 
nilik besarnja perhatian rakjat Sema 
rang akan wajang orang tadi, jang 
tiap malam selalu kebandjiran pe- 

| nonton dan pada malam “Minggu 

- 

' KEHADAPAN Jth. Bapak Wali 
' Kota, Kota Pradja, Smg. 

Dengan Hormat,      
' mengutjapkan beribu-ribu te- 
rima kasih atas pemberian ge- 
rdung untuk murid2 SPK. 

Maka dengan ini kami sam- 
but dengan rasa gembira mes 

.kipun gedung jang te'ah diberi 
kan itu baru sebuah diantara 

,2 buah gedung jang telah di- 
|djandjikan.. Disamping itu 
kami djuga menjatakan penje 
salan kami atas tindakan ka- 
mj jang sungguh tidak terduga 
oleh Bapak Wali Kota. 
Dengan ini kami atas nama 

murid2 SPK mengharap dgn. 
sangat kepada Bapak, sudilah 
Imemaafkan segala tindakan jg 
Ikurang sopan kiranja. Selan- 
Idjutnja dengan bertambahnja 
| murid-murid SPK, kami meng- 

harap dapat selekas mungkin 
kam, menempati gedung jang 
satunja. 

Sekalj 'agi terima kasih ka- 

mi atas usaha Bapak Wali Ko- 
ita jang sungguh-sungguh me- 
mikrkan nasib peladjar-pela- 
djar umumnja dan pada SPK 
chususnja, : 

   
tersebut didirikan 
sdr, R. Sastrosabdo 

jai pemegang 
pada bulan Djuli 
muntjul di Pasar 

, besuk tang 
jad. oleh keluarga 

akan diadakan 

jang lutju jenaka: pun 
oleh tehniek panggungnja jg 

ka 
ka 

Pandowo”. Kini - wajang 
Ai tersebut mempunjai 80 orang 1 
tor 

lah 

: nja 
“.1a 

lia 

ka 98 

11 Perusahan dagang jang | 
terpenting di Djepang dalam |? 
waktu dua tahun jad ini akan |9 
membuka 98 buah kantor tja- 

bang mereka di kota2 pusat 

dunia, demikian menurut lapo 
ran kementerian perindustrian 
dan perdaganga 
Djepang jang diumumkan di 
Tokio pada hari Rebo. Menu-j| 
rut laporan tersebut paling 
atas dalam daftar ialah Ameri 

dibuka dipelbagai negara lain 

Giantaranja ialah: Argentina 8, 
Indonesia dan Muang Thai ma 
smg2 7, Brazilia dan Austra- 

masng2 dj Hongkong, Taiwan, 

    pa               

  

e LI | $ 2 
“EUR 

Firma Djepang akan ui : 2 

tor tjb. di luar |? 

$ tahun. 1 

  

j internasional 

Serikat dimana akan dibu- 
19 kantor tjabang. Kemudi 
menjusul India dengan 18 | 

dan Pakistan dengan 11 kan- 
tjabang. Selandjutnja djum 
kantor? tjabang jang akan 

menurut daftar tersebut 

masing2 4:.dan 3 tjabang 

    

      

  

2 latih 

tts 

   
   
    
    

    

        

   

   1 tempat 

| rang, 

rang. 

bulat: 

tempati oleh ,,Ngesti Pandowo". 

DIDIKAN PADA ORANG? 

Sedjumlah 21 orang bekas 
hukuman dikar Smg. telah di- 

oleh Djaw. Sosial Smg,  pela- 
djaran mana diadakan disalah 
satu ruangan 
djalan Sendjojo Mereka 
mendapat didikan pertukangan 
kaju se'am, Lk. satu bulan se- 
tengah dan ternjata peker- 

reka sedang giat mengerdja- 
kan pesan2an dari 
stansi "negeri. Direnijanakan 
selandjutnja, memberikan didi 
kan pula pada mereka dilapa- 
ngan tehniek. Jang mendjadi 
Soal ialah mengena: keyangan, 
untuk membuk, lapangan pe- 
kerdjaan lain bagi orang be- 
kas hukuman tersebut. Mereka 
inj akan dididik selama 6 bu- 

- Ian, setelah 
| akan kembali dilapangan ma- 
| sjarakat. Selama beladjar me- 

reka menerima yang saku tiap 
harinja Rp 3,50. dari Sosial. 
HONG BOEN HWEE 
..Oleh : 

kan perkumpulan dengan na- 
. ma Hong-Boen Hwee dikota 
3, ini Keterangan dan pendjela- 

“sab lebih djauh dapat diminta 
pada sdr. Be Sioe. Hwie, Gg. 
Liem Boen No 20 
KEPUTUSAN RAPAT 
SBGI 
''Pada tanggal “13 Juli 1952 ber- 

anggauta S.B.GI. 

— Telah memutuskan dengan suara 

selalu banjak orang jang tak dapat nama mari Inggris, Djerman Barat dan kebagian kartjis, dari fihak Ngesti Ka Semaran ae Kenya. 7 Pandowo didapat ketegasan, bahwa 13 Pe eU ng ena Ge Na, Ngesti Pandowo akan menetap terus | Lieriek Herijah. 
di Semarang. Selandjutnja oleh fihak | Mengetahui: Kepal, Sek. Pen- 1 $979, Kotapradja Semarang kabarnja akan | didikan Kemasjarakatan, Smg. | - 4 4 dibuat satu bangsal wajang-orang | 27 Swpurtini. Susuhunan - Solo jang besar jg selandjutnja akan di | Fak masuk PNI. 

ISEKITAR BUKU pERI 
NGATAN SKV. 

(Diluar tanggungan redaksi) 
Dalam surat tebakan jang telah 

saja wima dari Panitia Lustrum saja dim pendidikan . pertuka| dapat menarik kesimpulan jane osn | tuh pada PNI. Dalam hubung | ngan kaju, jg diselenggarakan Ba pa aa Kg sa an inj ditundjukkan bahwa se 
butan darj fihak pembesar, madji. 
kan d.s.b., jang diminta oleh Panitia 
Lusirum untuk dimuat dalam buku 
peringatan SKV, tahun 1912—1952 

Disini saja sebutkan diminta, gleh 
karena sebagian besar dari kata3 
sambujan tersebut bukannja dibuat 
atas kemauan fihak jang bersangku- 
tan sendiri, tetapi atas permintaan 
nja fihak Panitia Lusirum. 

Djika waktu mengadakan permin. 
taan kata2 sambutan dari fihak jang 
bersangkutan disertai sjarat2, bahwa 
untuk kata2 sambutan jang terbaik 
disediakan hadijah2, itulah tak me 
ngapa. Tetapi tidak pada tempatnja 
jang satu buku peringatan menda- 
dak dirobah mendjadi buku perlom- baan karang-mengarang 2 

Maka pekabaran seperti tersebut di atas bukannja akan diterima Gengan 
Senang hati, bahkan seba'iknja me 
njinggung perasaan mereka jang me- 
nulis kata2 sambuwan tersebut, oleh 
karena diberinja nilai atas twisan 
mereka. 

Perbuatan itu bukannja sadja da- Par merug.kan fihak Panitia Lus- 
t'um, tetapi djuga dapat menjeret Nama baiknja perkumpulan SK.V. 

Sekian cw'isan saja dan saja harap 
agar di hari kemudian tindakan se 
PErtj ini tidak terulang lagi 

“Djiwa Baru” 
itu 

pihak in 

lain) 

nja. 

itu maka mereka 

djak 

manj 

GO TJOE AN 

Anggauta SK.V., Semarang. diada- 
ersiapan untuk mendiri- kali 

tgl 

  

kan 

. 'a 
Hentikan peredaran 
Film ,,Desert Fox”. 

Terhadap sikap Panitia Penga 
was Film jang teah meluluskan ber 
edarnja fllm Ame'ika ..Deser Fox” 
Gi Indonesia dan jg sekarang sedang 
Gipertundiukkan di bioskop Men 

di GRI. Gendong Sema- 
telah dilangsungkan rapat 

tjabang  Sema- 

a. Melebur 'pengurus2 S.B. 
a . 5 5 : teng dan Capiol Djakarta, Lekra 
“GL tjabang Semarang jang lama. (Lembaga Kebudajaan Rakjat) me kan 

b. Menjusun kembali pengurus2 S. | njaiakam protes dan menuttut su b 
B.G.I. tjabang Semarang 

@UIRINO DI DJAWA TENGAH. 

sbb: a.| Paia filim “tsb segera ditarik dari 

Susuhunan Solo kinj me- 
ngandung maksud untuk men 
tjeburkan diri dalam gelang- 
gang politik dan menurut beri 
ta tersebut pilihannja telah dja 

belum lahir PIR banjak bang 
sSawan2 Kraton mendjadi ang- 
gota PNI (Nas), 

KUDUS. 

Dischors utk. sementara. 
Pernah dikabarkan 

tentang penahanan 
djalan Daerah Otonom Kudus ber- 
nama 
lebih landjut 
ditahan itu (R. dan beberapa orang 

R sebagai 
mendapat keputusan dari kepala da- 
erah/ketua DPD, bahwa untuk se- 
mentara ia di-schors dari pekerdjaan 

bahwa ia tersangkut dalam bebera- 
pa perkara tidak beres jang selama 
Ini tertutup. 

nja dalam pemeriksaan 
bongkar 

ngan jang telah didjalankan umpa- 

kerdja. 
mendjadi 6 nama, hingga dgn 
mikian didapat 

Lalu lintas dapat bebera 

Dalam sidang DPD seksi C 

keputusan? jang akan diadju- 

bikin tahun 1949 (19 Desem- 
ber) terletak ditengah tengah 
Djalan Raja muka gedung bi- 
oskoop “Grand”, karena meng 

ganggu : 
bongkar: kalau tak mungkin, 

desa Taman Semajan, akan 

dalam pers 
seorang sinder 

R. Kini dapat dikabarkan 
bahwa mereka jang 

telah diperbolehkan - pulang. 
sinder djalan kemudian 

Ternjata” dalam pengusutan 

Diharapkan selandjut- 
akan ter- 

beberapa soal gelap se- 
tahun. 1950.  Matjam ketjura-   

mengenai pembajaran pe- 
Nama seseorang dibuat 

de- 
gadjih sebanjak & 

gadjih orang tsb djuga. 

a: 

  

   

      

   

an Telah diberdirik 

  

       
gi Le 

Sekolahan dan Kantor Pemerintah. 

Kalikoping Nz. 13 Kat — Telp. Nr. 1546 
'Dapat menerima pekerdjaan segala matjam PERTJETAKAN. 

“Pp jaan ditanggung rapi dan harga pantas 

an PELAN ME MP, PA ES ATA LL EL AL AS La 

mulai tg. 20 Djuli 1952 
tietak an 1 HE ENG LIAN ) 

dan beli segala matjam XERTAS dan TINTA TJETAK 
Membuat buku2, bloenotes ds. b.nja untuk keperluan Kintor-dagang, 

Memudjikan dengan hormat PN aa Th THE ENG LIAN ? 

..Sriwedar-Lodjiwetan 
. (5010) 

Terkenal di seluruh IND 

  

Sudah dibuka kembali tjabang : 

. Tawangmangu 

  

  

pa perbaikan. 

14 Djul jl teah didapat 

seterusnja, kepada DPRDS 
. Tugu Peringatan jang di   

lalu lintas akan di-   an kirinja akan dilebarkan. 
. Benzine-pomp terletak di 

1 peredara.: s # las: Aa : . Secret: Umum. Sdr: Mursali bd dan anemia aa bros ai ndurkan letaknja agar ken Secret: Organisasi. Sdr. Sumardjan. takan antara Iain sbb.: Garaan jang mengisi bensin ti c. Secret: Bendahara. Sdr. Udjang. Film .Deserc Fox” adalah film dak menganggu lahw lintah 
d. Secret: Soc:/Econ. Sdr. Ramelan. | Amerika jang memudja2 djenderai nganggu 3 
«. Secret: Agit:/Prop: Sdr. Aseni Pen aanr, c, Djalan besar (Heeren- Sanga ba 5 Di Amerika sendiri, fi'm itu di straat) antara Kudus-Sema- 

N.V. Hander mi. 4 IN Y O El 

Mengeboor dan mempolijst motorblok 

ai murid2 baru bagai, SMA — 
SALES Neh ra ) SERVICE SMP — cores. umum/Dagang- 

Bah. Inggeris, mem: Buku A-- 

2 Bodjong 16 — Telpon 2009 — Semarang,” 
Menerima pekerdjaan reparasi SEGALA merk auto. 
$  Perkakas2 modern dan compleet 
# Tukang2 achli dan berpengalaman 
& Service ditanggung memuaskan. 

  

Tk 

    
   

    

ONESIA 

(B — Tjal: guru mem: Buku A 
Mintalah ketr: pada 

I. P. M. Kelengan Besar 625 
Semarang, 

NA Pa an tu aka ena Tana la 

       
per cylinder Rp. 50.— 

Membubut dan mempolijst krukas per tap Rp. 50,— 

  

Baru Trima: E tjela dan @.ketjam pedas oleh ma Mengenai kundjungan ptesiden rang dan Kudus Pati akan Gile 

  

   
   
     
    

    

   

   

    

   

   
   

    

   
   

  

     

    
   

    

@uirmo di Djawa Tengah antaanja 
dapai dituturkan sbb.: Pada hari:    

    
Jalu menudju ke Gedung Negara (b2 

agung berangkat 
budur diterima oleh cesiden Kedu 
Muritno. Djam 14309 siang rombo- 
ngan kemba'i ke Gedung Negara di | 
Jogja. So'enja diadakan ziarah ke 

— Taman Pahlawan. Malam harinja di 
adakan sambutan di Puro Paku. | 

alam. 
Hari Seasa tg. 22/7 rombongan 

tamu.agung melihat2 pameran jg di 
| selenggarakan di Kepatihan, dimana 
1 oleh S.P. Pakua'am akan diserahkan 

satu album kenangZan kepada presi- 
den @uirino. Dari Kepatihan rom. | 
bongan tamu agung terus melihat 
Tjandi Prambanan Djam 13.30 rom- 
bongan presiden @uirino meninggal 
kan lapangan terbang Maguwo un- 
Uk meneruskan kundjungan ke Pu 
au Bali. 

dan 

  

  

Gjalah2 ,,The Times” dan . The Cpm 

| madjalah seperci -. Senen ter. 21/7/'52 kapal se bang Ig Na ea ap Mrenibe Stan | raja akan digunakan buat me stitumpangi piesi Kino dan pr Pa et : 1 “ 
siden Sutakan mana cina - pa aa had menamakan fimjnurunkan dan menaikkan 'pe- Hary aa : Kn Tang2a, m'Ikerisme. 1 z Dana, Na Pa Maaa 0 Taste: Tanda SEUNe Terlena an Oleh Men anan ero numpang bus, jang kim Bira, 

haja sekai Di New York. di 

PEMBUKAAN DJEMBATAN 
SONDE, , 

Besok 19 Djw'i 
Sonde dekat Ngawi, jaitu Kali : k . h L, : f. Djalan Raya (termasu Bengawan akan dibukx resmi kediurusan Kudus Djapara) 

Pertanian, sekretaris Gupernur 
Djawa Timur 

sipil2 serta militer lainnja Pem 
bikinan djembatan 
atas usahanja Djawatan Ke- 
hutanan. | 

barkan. 
d. Beberapa punten dj djalan 

. Sedang di Inggris ..madija ah 
sLondon — News 

TELEFUNKEN - RAPIO (Radio kelas I) 
652 662 82 
  

Lon| masih kurang, ketjuali di sta 

  
kas Istana presiden di Jogja) dimana | Con, 5 Te 1 aa P . aa diadakan upatiara penjambutan 1s. | adi Aman an Bropn ka Awi sion bus darurat di Aloon2. ' |AGA — RADIO (Bikinan SWEDIA) 
Pee Pa bet Tn ja para bekas pedjuang ihususnia.| e. Kendaraan taxi's dan op- iType 2037 (6 Lampu dgn. MATA KUTJING) Rp. 1.400— 

| Giono,. panglima overste Bachrun, | sir” MN Ka ana Ora Inem pelettes jang sampai Seka- (Type 2057 (model besar) Rp: 1.950.— Ketua DPR, Diateng, Mujadi Diojo-| teng diederkannja im ,Desere rang ada diluar batas stasiun | BISA DAPAT: aa 1 Naba 1. siang rombongan Bika kara uyara lain dengan me'rakuf bus darurat, harus dimasuk- (PETI U RADIO — BATTERY dgn gampang di-isi sendiri pake 
 Tjandi Boro- TN kan agar dialan raya tidak 

sempit, Pemberhentian trucks 
jang “sampai kini masih 
liar akan dipusatkan d: sebe 
lah timur Pasar Kliwon Kudus 
Wetan 

  

djembatan   akan dihadiri oleh Menteri kalau siang ditutup buat ken- 
2. Sa | 

dan pembesar? daraan tjikar (jg dihela oleh !   ini ada'ah 

guna keperluan perdagangan. 
  TIFIPAN SPEDA/AUTO 

OLEH EX-TI.P. 
— Untuk melantjarkan usaha Panitya 
Penolong. Bahaja Kelaparan Ex-TP, 

| -Kepanduan-Peladjar, maka besuk tg. 
RoyRogers 13 

3 

Rp. 1800- Rp. 2.325.- Rp. 3.750.- 
Onderdeelen dan Lampu2 sedia tjukup 
DJUGA SEDIA: . 

battery biasa zonder Soldeer HARGA Rp. 50.—. 
Unt. Djual lagi dapat potongan 204, pengambilan Sedikitnja 6 
bidji. x 

  

kerbau/sapi) Igania di'ingkur Ni & 
ngan kota, ketjuali kalau ada | teristimewa : 
surat idjin dari Polisi atau Pa Gule Kambing Bandung asli, 
mong Pradis buat masuk kota #ecial di Rumah Makan guru | eealist untuk WASIR (Aa 

| Djl. Bergota 24 muka pasar 
| Randusari 
Empuk dan Gurih tak ada ban- 
dingamnja. 7 

(annnspitin 

BADAN RONGSOK DALAM 
IO DJAM GAGAH KEMBALI 

MAHA TONIK 

OBAT KUAT JANG 
MENGEDJUTKAN DUNIA 

HARI INI: 
LESU LEMAH 

: MALAM: 
Sa MAKAN 2 TABLET “ 

- BESUK PAGI: 

GAGAH PERKASA 

TERDJUAL DISEMUA TOKO OBAT 

  

SEA ga 

Pemberi tahuan! 
Kursis tjal. guru 
akan diadakan udjian persurat 
bin. Agustus 30-1952. Mener.ma 

mem. buku, 

  

Radio ,,K WIK'"' 
SERVICE-DEKALERsedjak 1929 
Bitingan baru 29 — Djl. Raya 58 

KUDUS — TELF 105. 

  

Tempatnja sedikit djauh hu- 
sual, sebab hidangannja 

sendiri. Sate dan 
M.S. RAHAT 

TABIB 
Seteran 109 — Telf. 1123 Smg. 

  
OBI SIANG TJIN 

Tn Dj. bitjara 9—12 Pagi 

ini Malam PRBEMIERE! 
LORION- 5.-7.-9.- (17 tah) 

    

    

SPENCER 

are back in the M-GAA hit 
miltions will wan? fo 569 
again and again! 

P. CLARK GABLE 
SA Tana Panin 
AN ALTA 

   
Fi'm ta' ada bandingan-nja dari aa 

. Man kuno, kebiadaban di San Fran 
beien) ASTHMA, KEHPUTIAN, ' Cisco, pendjudi ulung, sa“u Pendita, 
IMPOTENTIE dan lain? Penja- | pertjintaan berapi-api, 

| dari Jeaneite MacDonald dan 
Gempa bumi hebat jg. bikin kota 
San Francisco musna. 

suara mas 

  
5—7 Sore 

|     19 dan 20 bjuli 1952, anggauta Ex : 
TP akan mengadakan titipan sepeda 

| dan auto di Stadion Semarang. Pen- 
| dapatan bersih nanti akan idiserah- 
kan kepada para penderita. bahaja 
kelaparan melalui Panitya tersebut 
diatas. Untuk sepeda dipungut 
Rp:.0,50 dan untuk auto Rp. 2,50. 
Bagi para Dermawan jg hendak 

“ membajar lebih dari pada tarief jg 
| telah ditentukan, akan iditerima dgn. 

senatig hati. 1 
udian chalajak ramai 
m adanja. 

DARI MEDJA HIDJAU. 
Sutrisno oleh hakim Semarang di 

djatuhkan hukuman pendjara 10 bu- 
lan, karena di persalahkan simpan | 
sendjata api, vickers,. Selandjutnja 
“Aris, -berasal dari Makassar ididja- 
tuhkan hukuman pendjara 2 tahun, 
karena dipersalahkan menganiaja is- 
terinja, sehingga menjebabkan kema- 

| tiannja, Mu Ina 

herap             

AI oRop TuaT Torch | Vogencgadar! 

timbu'kan oleh pihak pemelihara lembu... 

  

    

    
    
   

  

| / FINDS PROOF TWAT COWMEN ALE PELIBERATELY STARTING 
Naa kata TO BURN OFF LOPGEPOLE BASIN . .. 

  

    
   

  

    

    

L ANT, EITHER ,6TRANGER/ 
AND PEACH,MSTER/ JM KEEP OUTA MY WAY / 
UM NOT FOOLIN'/ A, : 

      

  
Roy menemui bukti bahwa sungguh kebakaran hutan itu sengadja di- 

6 » 5 : apa tai Lag Cni Ama ida: la! -- Lepaskan obormu itu dan menjerahlah, tuan!! Aku tidak gi i 
“1 Aku tidak bermaksud berbuat demikian, orang asing! . Hindarlah 

dari djalanku!! 

  

IP BETTER TELL BAT WINGER "N      La 
BAIT 

ABOUT THIS RUICK- SHOOTINY SN F 
HOMBRE 'FORE HE SPOlL6 PN 
OUR RUSTLIN' GAME 7 AN 

    
INI MALAM D.M.B. 

Rex" 
oretta Young om 

5.79.» (17 tahun) 
Kob. Cummings 

THE ACCUSED- 
  

Metropole 5.-7..9.. (17 th.J 
Clayton Moore —. 

».G-MEN NEVER FORGET" 

Roy Rarcroft     

Film TIONGKOK Paling Baru 

WCHUN FUNG2 CHIU, 18“ 
(Little Shrimp| 
     | 

  

— Lebih baik aku selekas mung- 
kin memberi tahu kepada Bat Winger 
sentang oraig jg pandai menembak 
ini sebelum ia dapat menghalangi 
usaha kita mentjuri ternak (demiki- 

Akan datang di , Rex" 
Jerry LEWIS — Dean MARTIN in 

| HAL WALLIS Production : 

“That's My Boy" 
  an oraig jang membawa obor tadi | 

berpikir). 
Druk, VII No, 58WIII/A/718 

“Djagalan 7.— 9.— (17 tah): 
| 

M
A
A
N
 

m
L
 

LL
 

PER LN, La Ra. aa aa aa oa La 

. 

Hatan UNTLEVER 

   
   

   pn 
X 

- 

Sang Baji ria "bertjitjau" ..... 

“- kalau Ibu datang membawa tempat merah- 
muda biru dari Vinolia Baby Powder. Benda jangi 
menarik itu nanti mengeluarkan kebul putih?, bagai- 
kan kabut tertiup angin, halus dan harum. Ibu se“ 

pendapat dengan Baji, karena Ibu tahu 
bahwa Bedak Baji Vinolia, jang sempurna 
iru mendjaga kulit beludru Baji terhadap 
djerawat dan gatal. Oleh karena itu kulit 
sang Baji tetap sehat dan halus., 

VINOLIA 
ABY POWDER 

LL aa La Aa AAN aa Tn ME NN man Nanga 

au wa wa uu us aa aa aa aa 

  

BELILAH 

   

Ma 
OMEGA: 
Pen ta     

HIGH “PRECISION SWISS WATOHES 
Pada: OFFICIAL DEALER 

Juwelier “T 3 D #forloger 
Bodjong 58 Semarang —  Telfi. 1514 
Dengan SERVICE jang memuaskan. 

“” LELANG 
KEMIS 24-7-52 djam 9 PAGI di BODJONG 148 (pekarangan 
belakang. BALAI KOTA Semarang terdiri dari: 

CHASSIS VRACETAUTO 
BAN? LUAR 
DRUMS2 
TALI? 
GERADJI2 dil. 

terlalu banjak disebut satu per satu) 
HARI MELIHAT: KEMIS tg. 24-7-52 djam 8 pagi (1 djam 
sebelum lelang) 

ag 

    

F. van Loo 

  

N. Y, Gemeenschappelijke Mijnbouwmaatschappij Billiton 
2 5 Ki 

Mentjari 
untuk Perusahaannja di Luar Djawa 

Beberapa Tenaga Muda 
jang baru sadja lulus dan beridjazah SMA/HBS/SMT. 
Surat2 kepada Kotakpos 78, Djakarta. 

Tjalon2 jang diterima, akan dapat surat panggilan. 

      

  

  “—“E CITY CONCERN CINEMAS 
LUX 5-7 — Im 
PAUL HENREID 

begitu busuk ! 
n9O Young, So Bad" Mengbarukan ! 

Grand 5-7-9.- Isi Malam D.M.B. fu. 17 tahun) 
Sofa R. Endang M. Mochtar 

: 66 ,.Aermata Pengantin 
Akan datang. TONY CURTIS-PIPER LAURIE 

Lux k Grand The PRINCE who was 
Sant A THIEF" | Technicolor) Adventure ! 

IMORA 5.-7-9.- Ini Malam D.M.B. fu. 13 -tahun) 
BAGIAN Kell (TAMAT) 

  

  

Ini Malam Reprise fu. 17 tahun) 
CATHARINE Mac. LEOD 

Begitu muda ! 

— 

  

Pai —- 

  

  

  

— (HBRMAN " pak New Adventures of Tarzan 
15—1.—915— Ini Malam D.M.B. fu. 13 tab.) Royal 14 

Gg Columbia Super Serial. Bagian ke 1 

To Oi »ihe SHADO Ka Gempar | 

Rexy 7.-—9.— Ini Malam Premiere (u. 13 tahun) 
Film INDIA jang terbesar dengan teks INDONESIA 

aa sChandra Lekha" TAMATI 

Akan datang: Miss Butterfly Wu dalam 

(U. seg. umur) »KU MING HUNG LING” 

  

  

  

SOLO Mulai tg 15 Ma 13 
The Miudlark '8ENE 

   Datet “4,30 onta Ta omi Oo ma 
Premierenja film tsb ada di dalam ISTAN 

“5 Radja Inggeris 
AL aa aa Dr PK AU Tap LA PL KAN Dang AP, 

      

ma aa Ta 

  

BARU TRIMA: 
ERLODJI merk jang terkenal EKTERNA-MATIC, RODANA- 
AUTOMATIC, TITUS, SANDOZ, FORTIES. | 
SILAHKAN DATANG LIHAT-LIHAT, 

8—5 SORE. 
8-—12 SIANG. 

TOKO BUKA PAGI DJAM: 
HARI MINGGU DJAM: 

      Telp. 336 
SEMARANG 

    

te 

  

  

   

   
   

c 3 2 
1 

2 

 


