
  

   
   

   

  

    

    

P.I. Aneta, pemimpin rombong 
an perwira2 jang baru datang | 
darj Nederland ini, kapten Su- | 
bjantoro menerangkan bahwa 

peladjaran. jang telah mereka 
(tuntut itu sangat bermanfaat 

| sekali, Mereka telah mempela- 

| derwijk, 
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djari apa jang penting bagi ke — 
wadjiban mereka diharj kemu 
dian, bukan hanja soal2 tehnis 
tetap: Cjuga perhubungan anta 9 

“Dalam pertjakapan dengan | 

  

Diatas Tandu | 
  

  

Djika pada waktu 
diakan untuk Presiden 

penindjau an ke Borobudur, tandu jang dise-   
ra para perwira Satu sama lain. 

Atas 'pertanjaan, 2 9 
kesan mereka tentang Neder- | 
land, kapten Subjantor, mene- | 
rangkan bahwa dinegerj Belan 

da mereka hidup da am suasa 
na “saling harga menghargai." 
Para perwira jang menuntut ' 
'peladjaran inj mendapat didik- 
annja bersam-sama dengan re | 
kan? Belanda dj Peoda dan Har | 

Kapi. Purhadi dan Le:. 
Rondonuwu pulang | 

bin. Nov, jad. | 
Dari Staf Penerangan Ang | 

katan Darat didapat kabay bah j 
wa kapten Purhadi dan Let- 
W. Rondonuwu jang sebagaj te 
lah dikabarkan berada dalam : 
perdjalanan pu'ang ke Indone ! 
Sig karena telah selesai mengi 4 
kuti kursus pada Fort Mon- 
mouth (Amerika) baru akan 
ang da'am | Delan Nopember 

lam mengikuti kursus Ca 

Lala Memang Ba 

IL, menjatakan, bahwa djum , 
ah mahasiswa2 jg menuntut 
uliah2 bahasa Belanda di Dja 
arta sekarang telah merosot 
skali. Dikemukakannja, bah- 
ra bahasa Be'anda itu kin ha 
ja Jipeladjari sebagai peladja 
an pelengkap (bijvak) untuk 

rempeladjari pe'adjaran lain, 
iisalnja bahasa Inggris, Kuli- 
h2 bahasa “Belanda ini tidak 
kan diadakan lagi pada per- 
uruan tinggi Indonesia. Prof. 
leeroma telah berusaha untuk 
yengadakan lektorat dalam ba 

| as Belanda pada perguruan 
- inggi di Indonesia, tetapi usa 

anja ini be um terlaksana, keti 
“ a ia berangkat darj Indonesia. 

'rof. Heeroma . menerangkan, 
ahwa perguruan tinggi di In- 

kega- | 

| 

pinrja Ini, para tahanan telah ber 

Ia Merosot? 
Heeroma Ttg Perguruan Tinggi Indoni 
.P ADA HARI SENIN telah tiba dinegeri Belanda dengan 

kapal ,,Willem Ruys” prof. Heeroma, bekas dosen ba- 
pergiaruan tinggi di Indonesia, setelah tiga 

'ahun setengah lamanja memberikan kuliah bahasa Belanda 
bada perguruan tinggi itu. Atas pertanja'an akan pendapatnja 
entang perguruan tinggi di Indonesia, prof. Heeroma mene- 
Dan Ba P..-Aneta, bahwa 

men kegagalan, dgn diboikotnja bahasa Belan 
a pada sekolah2 menengah, karena Huku?2 pengetahuan dim 
ahasa Indonesia dalam duapuluhlima tahun jang pertama ini 
dak akan dapat didjadikan dasar untuk perguruan tinggi. 

la 

hasa pengantar pada perguru- 

Ouiri na tidak terpakai karena ia saikt, 
rambanan tandu tadi banjak gunanja. 
tadi Presiden @Ouirino tak mau 

pada penindjauan ke tjandi P 
Dengan didukung diatas tadu 

mumkan Nan 
Radio Cairo   | wa di Mesir sedang terdjadi 

Tentara menguasai ge- 
dung2 penting 

Berita United Press darj Cai 
ro menjatakan, bahwa letnan 
djenderal Mohammad Nadjib 

f Bey, komandan daerah Cairo, 
| telah mengumumkan, bahwa 
tentera telah mengoper koman 
do di ibu-kota. Dikatakan ba- 
hw, dalam wusahanja menje- 
"lenggarakon keamanan dan ke 
tertiban, polis: mengadakan ker 
Gja-sama jg erat dengan tente-   ketinggalan melihat2 bangun 

jang indah itu. 
an enggalan nenek mojang Indonesia   

Pemberontakan ' 
Pendjara Pati 

300 Orang el. Loloskan Diri Dgn 
Membawa 6. Putjuk Karabin 

Tahanan Loloskan Diri Dengan Pakaian Preman. 
(Oleh: Wartawa, Sendiri) 

ERITA INTERLOKAAL dari wartawan kita di Kudus 
mengabarkan, bahwa tadi malam djam 19.00 tepat, di 

pendjara Pati lelah terdjadi suatu ,,pemberontakan” hebat, jg ' 
kemudian berakibat dapat Iolosnja 300 orang tahanan dgn. : 
membawa 6 putjuk sendjata. Meskipuen pendjaga sudah ' 
berdaja menguasai keadaan, jetapi karena sudah »masaknja” j 
tipu muslihat jg direntjanakan oleh para tahanan tadi, maka 
para pendjaga terlambat timbulnja »pemberoni'a- | 
kan” ini. Betapa rapinja siasat pemberontak? ini, terbukti, hah 
wa para tahanan tadi telah berhasil meninggalkan pendjara sa 
dah dgn berpakaian preman. 

Sebe um mendjalankon aksi- 
“sebelah utara kota Pati. Sege- ! 
“ra. pengedjaran terhadap pe.a- 
rian2 diakukan oleh Mobie:e 

Br.gade Polsi dan Polisi Nega 
ra. Hingga dikirimnjs berita 

ini, belum didapat kabai2 akan 
hasil pengedjaran ini. Keadaan 
dalam kota Kudus dan Djucna 
sedjak djam 21.00 ma'am se- 

akan2 ada djam malam: 
orang? dilarang keluar dari rm 
mahnja, sedeng pendjasaan 
serta perondaan polisi dan ten 
tara diperkeras. Keadaga kuta 
tetap tenang dan sampai di tu 
'lisnia berita ini, tak terdapat 
kabar2 tentang peristiwa2 ren 
ting akibat “penerobosan ke- 
juar” tadi pun tak didapat ka 
bar tentang djatuhnja korban 
manusia, demikian berita in'er 

lokaal wartawan kita di Ku- 
dus. 

hasil leoh dulu menguasai ka 
mar pakaian dan pendjaga tak 
berdaja-. apa2. 

Setelah ke'uar darj pendja- 
ra, parg tahanan tadi melari- 

kan air. kearah Telagawungu, 

perguruan tinggi di Indo- 

|ra. Dinjatakan pula, bahwa ten 
tera sendiri telah dibersihkan 
dari “kaum pengchianat”. Pe- 
ngumuman itu se'andjuinja 

' mendjamin, bahwa orang2 
asing akan dilindungi kesela- 
matannja. Berita lebih landjut 

menjatakan bahwa tentera Me 
sr telah menempatkan pasu- 
kan2 pendjagaan jg kua, dise- 
kitar gedung2 jg penting, dian 

| taranja gedung “Marconis Na 
tional Bank”, sedangkan kesa- 
tuan2 tank ditempatkan di be- 
berap, tempat jg strategis, Pun 

'Istang Abdin didjaga oleh pa- 
sukan2 infanteri. 

  
Karena tak diangkat 

djadi menteri per-: 
'coup in' didjalankan oleh op- tahanan? 

Pun di London telah tersiar 

are kabar2 jg menundjukkan 

adanja perebutan kekuasaan 

"ai Mesir pada malam Rebo. Di 
katakan, bahwa Radio Cairo 

lenjap dari udara ketika hendak 
menjiarkan daftar anggo 

bnet jg baru. Kalangan2 di 
London sementara itu mendja- 

tuhkan titik berat dari pada 
komentar mereka atas kenjata 
an bahwg, djatuhnja kabinet 
Sirry Pashs mungkin d'sebab- 

kan oleh penolakan Radja Fa- 
rouk untuk mengangkat @djen- 
deral Nadjib. sebagai menteri 
pertahanan. Oleh karena pem- 
bentuk kabinet jg kemudian, 

ja'tu Hilaiy Pasha, telah mem 

berikan portepel menteri perta 

hanan itu kepada ipar Radja 

Farouk, kolonel Ismail Sherin 
Bey maka ka' angan2 itu men 

duga, bahwa inilah jg menje- 

babkan kegaduhan? itu, 

Selandjutnja penumpang pe- 
pesawat  t     Angga ggaran 

1950-51 
Tuk Dibitjarakan 
Lebih Landjut 

I 
ENGAN PERBANDI- 
NGAN suara 75 setu- 

dju dan 17 tidak setudju sidang 
pleno terbuka parlemen hari 
Rebo pagi telah menerima baik 
usul resolusi mr. Iwa Kusuma 
Sumantri dengan kawan?-nja, 
jang telah mendapat peroba- 
han atas usul pemerintah, jak- 
ni bahwa parlemen tidak mem 
-jarakan lebih landjut ran- 

tangan anggaran  belandja 
1/50/1951, dengan pengertian, 
bahwa hal itu tidak mengura- 
ngi keharusan adanja penga- 
wasan atas dan pemeriksaan 
tanggung-djawab tentang ke- 
uangan negara “untuk tahun 

gai bahasa pengantar, tetapi | 
dida am praktek hal ini untuk 
sementara waktu tidak mung- ' 
'kin dilaksanakan, Pengetahu- ' 
an akan bahasa Inggeris dj In 
Gonesia itu sangat sedikit, se- 

| dangkan guru2 dalam bahasa 
'itu tidak adx. Bahasa Indone- 
sia, sebagai bahasa jang dida 
sarkan atas nasionalisme jang 
hidup, sudah tentu akan ber- 
kembang mendjadi bahasa ke- 
budzjaan jang mutlak, jang 
pada waktunja dapat menggan 
tikan bahasa asing sebagaj ba 

an tinggi, tetapi hal ini jkan 
melalui proses jang memakan 
waktu lama, demikian kata 

prof. Heeroma. 

Bahasa Indonesia dan 
N onesia itw menghadapi 

1 in sekarang telah turun, apa | 
“ Ala dibandingkan dengan pa 

| aan sebe'um perang, 

'sahasa Belanda pada perguru 
“in menengah di Indonesia ini 

“'urunnja ketingkatan itu orang | 

Perguruan Tinggi. 
|. Ia mengemukakan, bahwa ke 

Susasteraan bahasa Indonesia 
masih, membutuhkan “waktu ber | 

| puluh- Wuh tahun lamania un 

Bukan Per guri uan | tuk daya, dipakaj sebagai da- 
Tinggi lagi. | Isar bagi perguruan tinggi. Wa 

| Menurut anggapannja, apabi angan bagaimana djuga ke- | 

a sikap terhadap peladjaran hendak orang di Indonesia teta 
pi keadaan disana masih demi | 
kion rvp3, sehingga bahasa Be 
landa itu masih, harus diperta- 

Paberik 
rang Amerika Serikat pada 

hari“Selasa mengumumkan  penutu- 

alan, karena tingkat peladja- 

'idak ditindjau kembali maka 

bendidikan pada perguruan 

inggi harus diturunkan ting- | 
kat jang sekarang gudah ditja | 

sai oeh buku2 paladjaran da 

'am bahasa Indonesia untuk 

perguruan tinggi. Tetapi dgn 

  f, tabu! pan pabrik terbesar untuk pembu- | 
idak dapat PA Pa atan granat disebabkan kekurangan 
perguruan tinggi, badja sebagai akibat daripada pe- 
rof. Heeroma,. ig menambah- 

can, bahwa hal ini difahamkan 

yleh ka angan2 perguruan ting 

pi. Menurut Heeroma, maka se | 

ama pada perguruan mene- 
ngah tidak diberikan peladja- 

ran bahasa Belanda tidak akan 

ditjapai perbaikan. Teoretig da 

pat diusahakan untuk memper 

kunakan bahasa Inggeris seba 

'mogokan dalam perindustriar ba'dja 
|jang sudah berlangsung selama 5 
ihari. Pabrik jang dimaksudkan ia- 
"lah pabrik Chevrolet di St. Louis, 
Inegara bagian Missouri, jang ada- 

lah sebagaian dari perusahaan rak- 
sasa General Motors. Pabrik tsb 
menghasilkan kurang lebih separoh 
daripada kebutuhan2 granat angka- 
tan perang dan disana  bekerdja 

sedjumlah 2600 kaum buruh.   

1950 dan 1951 jang dilakukan 
oleh Dewan PA Ke- 

uangan, 5 
  

hankan sebagai bahas, pengan 
tar untuk perguruan tinggi, 

| hal mana memer'ukan diadjar 
| kannja bahasa Belanda pada se 

|kolah2 menengah, Dalam hal 
lini pikiran sehat tidak boleh : 
| dipengaruhi lagi o'eh perasaan 
| demikian prof. Heeroma. 

Pe aa iba di Beirat dari Cairo me- 
di Mesir telah imjatakan, bahwa - 

: petjah pertempuran antara 

“satuan? tentara jg pro-Radja 
Farouk dan kesatuan? tentara 

menentangnja. Dikatakan, 
bahwa pasukan? pengawal Ra- 

dja Farouk telah menolax pe- 
rentah utk menjerah jg diberi- 

kam oleh pemimpin? coap. Se- 
mentara itu AFP mengabarkan 

dari London, bahwa kemente- 
rian luar negeri Inggris telah 

menerima keterangan jg mem- 
berarkan terdjaklinja perebutan | 
kekuasaan oleh golongan TT 
ter di Mesir. 

Nadjib: ,,rakjat ber- 
tindak sendiri”. 

Berita lebih landjut dari Cai 

ro menjatakan, bahwa pada 

hari Rebo Radio Ca'ro telah 
menjiarkan 2 proklamasi jang 

mengumumkan dengan resmi 
terdjadinja coup @Wetat itu. 
Djendera! Mohammad Nadj'b 
sendirj dalam pidato radionja 

Sir telah memutuskan untuk 
mengadakan vbembersihan dgn 
bertindak sendiri”. Tank2 dan 

kesatuan2 berlapis badja pada 
ihari Reho mengadakan gerak- 

'an2 patroli didjalan-dja'an be- 
sar di Cairo. Menurut berita2 

  

   

aa aa dimana djenderal Mo 

   auta SP.S. 

Pertempuran Nerhobir Di Biro" ——n Iwan 9 Radja Farouk Den Tank — 
TT Pasha Mundur — Maher Pasha Akan Bentuk Kabinet Baru. 

SRAA JG. KITA terima dari berbagai-bagai sumber di luar negeri menundjukkan, 
erdjadi perkembangan? keadaan jg menegaskan adanja perebu- 

militer disana. Menurut berita AFP dari Beirut, harian Liba- 
aan ata siarannja pada hari Rabu, bhw di Mesir telah terdjadi coup 

ammad Nadjib, jg kini mendjabat gubernur militer, 
merebut bengangkaban "Amderai Berita dari Tel Aviv menjatakan, bahwa setelah mengu- 

djenderal Mohammad Nadjib sebagai panglima besar tentara, 
enjap dari udara dan tidak terdengar lagi suaranja sedjak itu. Sementara 

itu surat? Na jg Tn di Tel Aviv pada Rabu sor& memuat Dam O jg menja menjatakan, bah 
perebutan kekuasaan, 

jg berasal darj Cairo. insiden2 
tidak terdjad.. Perdana mente 

Pasha 
itu ditunggu keda- 

da'am negeri Maraghi 
sementara 

maksud untuk mentjohg meng 

ral Nadjib. 

Menentang system 

Abang pertempuran2, beri- 
ta AFP darj Beirut selandjut- 
nja menjatakan, bahwa pertem 
puran2 itu terdjadi setelah ke 
Satuan2 artilleri bertindak ter 
hadap pasukan2 pengawal Ra- 
dja Farouk di Istana Abdin. 

Sementara itu kalangan jg me 
ngetahui di London menafsir- 
kan peristiwa ig terdjadi di 
Mes ini sebagai suatu aksi 

pemerintahan keradjaan di Me 
sir, Kalangan itu selandjut me   

ta2 ka | 

nguatkan dugaan jg telah kita 
kabarkan, bahwa jg menjebab 
kan terdjadinja, perebutan ke- 
kuasaan ini ixdlah diangkatnja 
#par Radja Farouk ko'onel Is 
mail Sherin, sebagai menteri 
pertahanan. Dikatakan, bahwa 

sir2 muda jg ada dibawah pim 
pinan djenderal Nadjih dengan 
sokongan kader2 bawahannja, 
Perlu dtjatat, bahwa djende- 
ral Nadjib adalah terkenal se- 
bagai ' (orang kuat” jg jangan: 

pemuda di 
dalam tentera mentjoba meme 
rontak melawan korupsi 

' Kabinet Mesir setudju 
mengangkat Djen. 

Nadjib. 
Berita terachir dari Cairo menja- 

takan lebih landjut, bahwa pemerin- 

    

  
“njetudjui 
Mohammad Nadjib sebagai kepala : 

merjjatakan, bahwa "rakjat Me ' 

tah Mesir pada hari Rabu telah me 
pengangkatan djenderal 

staf umum tentera Mesir. Keputusan 
ini merupakan tanda, bahwa pihak 
pemerintah ingin mengachiri kealla- 
an jang ditimbulkan oleh coup d'etat 
jang terdjadi pada malam Rebo, pa 
da mana djenderal Nadjib merebut 
kekuasaan. 

Sebelum itu dikabarkan, bahwa 
kabinet dalam sidangnja pada Rebo 
pagi di Iskandaria telah memutuskan 
utk memberi tugas kepala" menteri 
dim negeri Mortada Maraghv pasha 
guna membitjarakan masalah- coup 
tersebut dengan suatu delegasi ten: 
tera jang terdiri dari .opsir2. muda. 

Berita kemudian mengatakan bhw 
Mortada telah berangkat ke Cairo. 
Sementara itu, menurut berita dari 
London, perdana menteri Inggris, 
Winston- Churchill, menerangkan da 
lam- madjelis rendah, bahwa peme- 
rintah Mesir dibawah pimpinan per 
dana menteri Hilaly Pasha telah me 
ngadakan hubungan dengan djende- 
ral Mohammad Ton 

Sebuah, pesawat jet hari Re- 
bo terbang rendah diatas Kai- 

,ro. Hal iny menundjukkan, bah 
Iwa djenderal Nadjib memper- 
“oleh sokongan angkatan udara 
|daam coupnja itu. Sementara 
| tu keadaan di Kairo ada te- 
'nang, Gedung? bioskop dan 
bank2 tetap dibuka. Perhubu- 
ngan tilpon berlangsung seper 
ti biasa, tetapi semua gedung2 
kementer an2 Mesir ditutup. 

Maher Pasha diminta 
bentuk kabinet 

Menurut jatiko Kairo malam 
Kemis, perdana menteri Hilaly 
Pasha dari Mesir telah meletak 
ken djabatannja dan radja Fa- 
rouk telah mengadjukan per- 
mintaan kepada Maher Pasha 
Papa membentuk kabinet ba- 
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ri Hilaly Pasha dan menteri | 

tangannja di Cairo dari Iskan : 
daria, Kabarnja mereka ber- | 

adakan kontak dengan djende- 

keradjaan. 

jg ditudjukan kepada system 

       

  

maka 

. Ditembak 
. Djatuh 
hk “Helikopter 

Radja Farouk 
1 

| 

  
ERITA?2 dari Kairo jang 
diterima di London hari 

'Rebo sore meuundjukkan, bahi- | 
wa adalah Mortada Maragy 
(menteri dalam negeri dalam 
kabinet Hilaly jang baru sadja 
bubar. Red.) jang telah menga- 
dakan hubungan dengan djen- 
deral Mohammad Nadjib. Se- 
landjutnja diberitakan, bahwa 
semua kota jang penting dari 
mesir telah berada dibawah pe- 
ngawasan Nadjib. Istana radja 
Farouk di Iskandaria telah di- 
kepung oleh tank2, 

Helicopter Farouk di 
tembak djatuh? 

Seterusnja Reuter memberi- 

takan dari Beirut, bahw, me- 
nurut orang2 jg tiba di Beirut 
dari Kairo hari Rebo, sebuah 
pesawat terbang kepunjaan 

radja Farouk tidak diperboleh 
kan meninggalkan Kairo, Se- 
buah pesawat helicopter kepu 

njaan radja Farouk djuga, jg 
tidak menghiraukan larangan     
es telah d.tembak djatoh. De 
mikian dikatakan oleh orang2 
tadi. Mengenai keterangan 

Church: dalam madjelis ren- 
dah tentang coup dj Mesir, se- 
landjutnja UP memberitakan, 
bahwa Churchill mengatakan 
djuga tentang tidak terantjam 

nja milk dan djiwa orang Ing 
gris di Mesir. Kata Churchili: 
“Djenderal Nadjib telah) mem- 
beri djaminan kepada orang2 
asing, bahwa djiwa, dan milik- 
nja akan dilindungi”. 

(Antara—AFP). 
    

SOB DI KALIMANTAN 
DI TJABUT. 
»Dalam bulan Djuli atau 

Agustus j.ad. S.0.B. “di Kali- 
mantan sudah dapat ditjabut 
hanja kini masih ditunggu in- 
struksi dari pemerentah pusat”, 
demikian keterangan ketua Pa- 
nitia Pembebasan Tahanan SOB 
Kalimantan - kepada PI-Aneta. 
Dikemukakan selandjutnja, bah '   
wa sekarang sedang dilakukan | 
persiapan? guna memulangkan ' 

tahanan SOB itu dan usaha? 

utk menampung mereka jg ti- 
dak akan mau pulang ke kam- 

pungnja masing2. 

— Kementerian pertahanan A.S. 
mengumumkan hari Selasa bahwa 
sebuah paberik kepunjaan kongsi 
Chevrolet terpaksa ditutup karena 
kekurangan badja. Paberik tsb. telah 
diserahi pembuatan peluru2 dari 
ukuran 105 mm. 

| k 

“hendak “memperkokoh 
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Dalam pertemuannja di 
Internasional - telah 

kedudukannia itu   baru (kanan). 

  

    
   
   

      

   

  

      
    

      

        

    

Hel sinki baru2 ini, Komite  Olympiade 
bersepakat memilih  presidennja jg - baru. 

ig dalam Pemilihan djatuh pada tn. Avery Brundage dari USA, 
mengganti kan presiden lama J.S. Edstroom da- 

ri Swedia. Pada gambar: jang lama memberi selamat kepada jang   
  

Mosaddegh Kua- 
sai Tentara 

Berarti..Kekuasaan Atas Iran : 

Djatuh Ditangannja 
Rumah Ghavam Sultaneh Dibakar Orangs Ghavam 

Lari Ke Bagdad: Kemudian Tertangkap: 
Achirnja Bisa Loloskan Di ri? 

M ENURUT KETERANGAN kalangan jang mengetahui di 
Teheran pada malam Rebo, Dr. Mohammad Mossadegh jang 

telah diangkat lagi djadi perdana menteri itu diberi kekaasa- 
an oleh Shah Mohammad Riza Pahlovi untuk menguasai ten- 
tara. Diterangkan bahwa disamping mendjadi perdana mente- 

ri, Mossadegh djuga merangkap sebagai menteri peperangan, 
jang menguasai tentara. Perlu disebut disini, bahwa kekuasa- 
an atas tentara berarti kekluasa'an negara Iran. 

Sementara 'ity Giwariakan 

(AFP dari Bagdad, bahwa me- 
nurut keterangan djurubitjara 

kedutaanbesar Iran diibukota 

Irag Ahmad Ghavam Sulta- 
neh — jang achir2 ini selama 
3 hari mendjadi perdana men- 
teri Iran — telah tiba di Bag- 
dad, Ka'angan2 resmj Irag tak 

atau 

memberikan komentar atas per 
njataan ini. 

Berita UP dari Teheran se- 
terusnj, mengatakan, bahwa 
ketika Mossadegh menghadap 

Shah pada hari Selasa petang 
maka Mossadegh menjatakan 
kehendaknja untuk mengada- 
kan perobahan besar2an da- 
lam pimpinan tentara dan staf 
umum, a.l. akan memberhenti- 

kan kepala staf umum, Djen- 

dera' Ali Garzan 

Menyrut keterangan kala- 

ngan jang mengetahui Shah 
berdjandji akan  menjokong 
Mossadegh dan akan memberi- 

ikan segala kekuasaan didalam 

' batas2 undang2 dasar kepada- 
nja, Didugs bahwa kabinet 
Mossadegh sudah akan selesai 
terbentuk, pada ma'am Kemis. 
(kemaren). 

Sementara, it, seorang ang- 
gota parlemen jang terkemuka 

menerangkan, bahwa panitya 

istimewa jane dibentuk untuk | 
menjelidiki kerusuhan2 dan pe- 

nembakan2 terhadap penduduk | 

sipil ketika harj Senen j4, itu, 
  

Belum Ada Bukti 
Jg Ada Ditangan PNI Bahwa Orang2 

Asing Tjampur Tangan Ulm Soal Gerombo- 
lan Di Djawa Barat 

/ 3 
ALAM PERTJAKAPAN dgn R. Gatot Mangkupradja, 
ketua PNI Djawa Barat diterangkan kepada Pl-Aneta, 

| kegiatan gerombolan2 bersendjata di Djawa Barat chususnja 
dan di seluruh Indonesia umumnja mendapat sokongan dari sa 

bahwa partainja hingga kini belum menerima bukti2 bahwa | 

lah suada negara asing. 

“Jang njata jalah bahwa, di 
antara gerombolan? tersebut di 

Djawa Barat terdapat bebera- i 
Pa orang Belanda dan kenjata ' 
an ini tidak dapat disangkal 
oleh siapapun djuga”, demiki- 
an R. Gatot Mangkupradja, jg 
menerangkan selandjutnjs, ba- 
hwa kenjataan dewan pimpi-   

Geranat USA Terbesar Terpaksa Tutup 
Sementara itu kementerian perda- 

gangan Amerika mengumumkan, 
bahwa berhubung dengan” kekurang- 
an badja maka untuk mendjaga per- 
Papan badja dimasa depan telah 
ditetapkan, bahwa dalam triwulan 

| terachir tahun 1952 hanja diidzinkan 
eksport badja atas sjarat2 tertentu 
jang ter'liri dari 10 pasal. Diantara 
nja dinjatakan, bahwa eksport untuk 
keperluan militer mendapat prioritet. 
Kemudian boleh diberikan idjin  un- 
tuk eksport apabila itu ' dilakukan 
untuk kepentingan. projek2  perin- 
dustrian jang bersangkut-paut 
gan rentjana pertahanan Amerika 
dan untuk keperluan perkembangan 

  

perindustrian minjak Amerika diluar dja 
negeri. 

Dalam pada itu kalangan2 Ge- 
dung Putih merasa tjemas tentang 
dihentikannja  sama-sekali — perun- 
dingan2 antara pimpinan gerakan 
buruh dan wakil2 pengusaha perin- 
dustrian badja jang bertudjuan men- 
tjari penjelesaian dalam pemogokan 
perindustrian badja ini. Direntjana- 
kan supaja pada hari Selasa dise- 
lenggarakan lagi perundingan2 baru. 

Sementara itu para pembesar jang : 

sun rentjana2 jang bertudjuan su- 

paja sebagian dari Pa ya | 

  

duos 

Su 
    
   

MN Kiara 

   

AI Wah erdibe Kera 

ditempatkan. dibawah penga- 
wasan pemerintah berdasarkan nn- 
dang2 kewadjiban melakukan - Jinas. 
Dalam pala itu sedjumlah - 650.000 
kaum buruh badja pada hari Senin 
telah memutuskan untuk melandjut- 
kan pemogokan2 hingga para pe- 
ngusaha perindustrian badja bersedia 
memenuhi tuntutan2. mereka. 

“ United Press lebih landjut »ic- 
wartakan, bahwa presiden ' Truman 
sementara ini belum bermaksud un- 

ituk tjampur tangan Salam keruwetan 
jang timbul akibat pemogokan ri, 

den- | bertanggung-djawab sedang menju- sekalipun adanja kenjataan bahwa 
pemogokan: mempunjai kelangsung- 

ang jang sangat. merugikan bagi 

(3 pp ye Uu asur YURA 

DsewEeg 

na 
YO 

MAA Iyo AMPG Haa 

  

rentjana pertahanan Amerika Ser!- 
kat. Sekretaris presiden  Triman, 
Joseph Short, menerangkan, saya 
sekalipun pemerintah sedang imem- 
pertimbangkan kemungkinan untuk 
menempatkan sebagian ketjil dari 
perindustrian badja dibawah penga- 
wasan pemerintah, namun tentang 

ini belum diambil sesuatu keputusan. 
Djurubitjara, kementerian  peperang- 
an pada hari Selasa menerangkan, | 
bahwa kini sudah 'dimulai dengan! 
pekerdjaan2 persiapan untuk menje- 
lidiki pabrik2 mana jang harus diam- 
bil oper untuk kepentingan pelaksa- | 
naan produksi untuk memenuhi 

    

Ag ne beta Kesan Santap Peranan al San Agan, kan “Uh 

butuhan2 angkatan perang. 

   Maa 

Akan 

ke- | di 
harap perhatikan hal II — Red) 

Mona 

nan PNI telah menjeriikan ke 

pada pemerintah agar gerak- 

'gerk orang2 asing di Indone- 

Sia diawasi 
perlu menimbu.kan kegelisa- 
han antara mereka. 

Seiandjutnja ketu, PNI Dja 
wa Barat menjatakan -kegem- 

biraemnja bahwa hingga kini 
dari 'pelbaga: golongan terten- 

tu masih dinjatakan kritik2 

atag pernjataan dewan pimp- 
nan partai baru2 ini tentang 
Soal2 ig berhubungan dengan 
keamanan, 

"Kritk2 ini sangat dihargai 
oleh PNI, untuk mengoreksi 
#ndakan2nja partaj itu sendiri, 

tetapi dalam krit'kan2 
tadi sedjauh itu be:um dapat 
dikemukakan setjara posit.f 
aksn terdapatnja orang2 asing 

jang setjara aktif turut dalam 
usaha mengatjaukan keamanan 
di Indonesia, Gem kian R. Ga- 
tot Mangkupradja. (Mengenai 
berita2 gangguan gerombolan 

Djawa Barat, lebih landjut 

dan Mega 

dengan teliti, tak ' 

kini sudah “mulai bekerdja Di- 
katakannjg bahwa panitya te- 
lah mengandjurkan supaja 

Djenderal Ali Garzan kepala 
staf umum, dan Djendera! Ala- 
vi Moghadam, gupernur mili- 
ter Teheran, diadili dan didja- 

tuhi hukuman matj "karena 
mendjalankan ked'chatan2.ter 
hadap orang2 jang-tak " bersa- 
lah”, 

Panity, tadi kabarnjg - me- 
ngandjurkan pu-a, Supaja Sau- 
dara muda Shah, Pangeran Ali, 

Riza, diadili pula karena ditu- 
duh menewaskan 2 orang pen- 
duduk sipil 'ang  mengerojok 
mobilnja ketika demonstrasi 

berkobar pada hari Senen 'j.l. 

Ali Riz, sendirj mendapat Iu 
ka2 berat. 

Ghavam tak merasa diri 
tanggung-djawab, 

Didapat keterangan seterus- 

nja, bahwa Ghavam Su:taneh 
telah menjampaikan nota ke- 
pada panitya penjelidik jang 
dimaksudkan diatas jadi, da- 

(lam mana ia menjatakan me- 
rasa dirinja tidak bertanggung 

| djawab atas penindasan. de- ' 
ngan kekerasan sendjata, jang 
dilakukan terhadap penganut2 
Mossadegh ketika hari Senen, 

Karena merasa dirinja teran 
| jam maka Ghavam melarikan 
| diri, Perlu disebut disini, bah- 
wa penganut2 Mossadegh dan 
anasir2 Tudeh menamakannja 

| seorang spengchianat”, dan 

' mereka telah membakar rumah 
Ghavam Su.taneh. Ghavam se- 
terusnja menerangkan, bahwa 
3 harj sebelumnja 'ia minta 
supaja diperbolehkan. meletak- 
kan djabatarinja kepada Shah, 
tetapi Shah meno'ak perminta- 
an tadi, : 

Ghavan Sultaneh di- 

tangkap. 

Ghavam Sultaneh, perdana 
menteri Iran ig telah mengun- 

durkan diri setelah tidak ber- 

hasii mengatasi kekatjauan2 
jg diakibatkan oleh tuntutan 
i“Front Nasional” supaja Mo- 
hammad Mossadeg diangkat 
kembali sebagai perdana men- 
teri, pada hari Rebo telan di 
tangkap dikota Gom 60 mil se 

belah selatar Teheran. Mos- 
sadegh segera memerintahkan 
sgupaja Sultaneh dibawa ke Tehe 
ran, Seperti d'ketahui, sebe- 

lum itu polisi Iran diseluruh 
negeri telah d perintahkan utk 
mentjari Su'taneh, jg setelah 
Mossadeg berkuasa kembali 
melarikan dirj dengan d'am2, 

Sementara itu, dalam usaha- 
nja mengadakan pembersihan 

d'kalangan pembesar2 tinggi, 
perdana menteri Mossadeg pa- 
da hari Rebo telah memetjat 
gubernur militer Teheran dan 

kepala djawatan kepolisian. 
(Antara), 

  
| 

  

tk» 
Sementara itu AFP mengabarkan, 

bahwa Ghavam kabarnja telah dapat 
meloloskan diri lagi, akan tetapi 
kantor2 berita lainnja hingga kini   

Matan memakan ai 

belum memperkuat, berita ini. (Ant), 

  
 



   
   

  

    

  

     
   

" Merajalela. 

L dan | an gunan? I 
2 ini terdjadi ser: 

kota katjamatan $ 
. didapat ,, Antara”, besarn 

tersebut sekhrang2nja 
ada jang bersendjata bren 

| tapi ada djuga jang hanja 
rtal benda dan menyeka rupah sa. a 

  

   

    

   

     

  

   

   
   

   
   

angk 
t Kabinet Presiden mengenai £u- 

1 itu akan didjelaskan dan di 
an lebih landjut dan apakah 
sebaiknja apabila kabinet se 

. mungkin dengan resmi. menja 
“ takan pendiriannja tentang pemben 
'tukan Panitia 17 Agustus jang ds 
ngokretin dan membata'kan 
m K jer hn Dalam Ne 

K (antara). 

   
   
    
   
   

   

    

   

   
   

        

    

          

   
   

    

  

    

      

  

   

    

   
   

    

   

  

       

  

   

     

    

  

  

—— SI GRUNDEL —— 
2x s-anthnja- di Senia- 

asa sini satu-satunja ses. 
lokan jang airnja bisa 
mengalir kok tjuma -se- 
lokan didepan kanitor wa- 

dari ' ' pembakaran mua BA" ek 
ota, kukan oleh ang: 
dan lan tersebut. Akipatnja, lalah 

wanan, pe ba ba pe Singaajaja' 3 

an dan Aan tanah, 

berpenda habis dimakan api terdi 
“bukan Ke Ea an ba. 

an ag PenE RU h2. 

    ' likota sadja! ...... 

NGrsri PANDOWO. 
Sebagaimana diketahui, “besok 

pada hari Ahad malam Senen 
27 bwan ini Ngesti Pandowo akan 

| melangsungkan perajaan untuk mem | 

   
    
    

       

    
   

   
     

     

    
     

    

    

  

   
    
       

     

  

   
   
   

   
    

     
   

   

   

        

   

  

    

3 

ata Ide ap Sat, SE - didapa AOA, 

GPII) Tabang Kota Be 
sar sai akan mengada- 

kan Oa 
ngannja, djuga BKPH Prabuwinoto, 
uang Bangsawan, achli kesenian, 

i utusan dari Konservatori In. 
a Ci Surakarta berkenan akan 

f Mangan: Bonek sedang BKPH Sur 
Damon diharap kedatengana ja 

AKIBAT KEPLAKAN. 
|. Seorang sopir betjak - nama R. 

Hi. | dari kampung Hasil Tjelengan Sela 
O jtan, telah menempeleng kepada anak | 

enu |nama Sm. karena bertengkar kata 
biasa: 
“Kedjadian itu oleh kakak Sm. 

Gg | nama" S., agaknja tidak berkenan di 
| hati: ia membela a'diknja. Kemudian ! 

ke: R. dipukul. pakai kaju oleh S.. dike 
pusat, dai bukan ! ja hingga berlumuran darah.   

awasa. n Peri uhan akan diseleng- 
4 lidik pa igawas Perburuhan”, 

Kursus diadakan & kota Djakarta. 
Lamanja kursus 1 (satu) tahun, 
Sjarat-sjarat untuk diterima. mendjadi peladjar: 

a) Warga Negara Indonesia lelaki/perempuan. 
.») Pertaan da ang Datuk, #itwetikan dengan..kete- 

   

  

   
     t dengan itu. 

: Gan mempunjai pengalaman bekerdja 
"5 setelah lulus dari S.M.P. 

e) Setelah julus dari kursus bersedia ditempatkan di ' 
“aa “pak Djawatan Pengawasan Perburuhan di- 

pegang 

sjarat2 jang ada 1 mereka, sebagaimana 
“dan 3d diatas 

Setoah tutus udjian terachir dat kursus tersebut, mereka: 

    

        

   
     

    
   
   

  

   

   
    

    

      

Mangjkak mendjadi pegawai Dja- 

  

P. 1948” 

ediakan asrama atau perumahan. 

| dengan daftar riwajat hidup — 
t at2 keterangan lainnja dapat di- 
Kantor2 Djawatan Pengawasan Per- 

ta, Bandung, Semarang, Surabaja, Pa- 
'Bandjarmasin, dan Makassar. 
, lamaran ditutup pada tg. 15 Ada 

   

n bni akan diberitahukan langsung kepada 
jang Ke di test dapat diterima Tg pala 

  

8 Djakarta, 17-7-1952. 
$ Djawatan Pengawasan Perburuhan 

5 Kepala 
ttd. 801 ARTO.     

   

| peringati genap 15 tahun berdizinga | 

bahwa hari 
peringatan itu akan mendapat per | 
tian besar, karena selain pa'ra Pem-: 
besar di Semarang diharap kedata- 

| 
: 

i 

  

antara jeyrob Peristiwa itu kini sedang diusut oleh' Pun jg lulus bag. B. SMP Ne- 

“8x. (Pi dkoan berpendidikan ' 

Serburuhan dan diberi pangkat se- |( 

“nil Be et. de- 

| 

(lai Pradjurii, 

jusahanja para siswa SMA DP 

Iainnja telal 
tiwas dan . 

     

san da rumah2' Ha 

  

  

gerom- | 

   dung Negara, 
jang silam, 

$ 
    

   eliau, Cena 1 

  

URUT BERITA jang   
! ng Fajuga pasak negara ditia xi Hi po 

| biskan, antara lain 
   

, intor ka- 

tjamatan, polikli Sekolah ' 
Rakjat kantor Agama, kantor 

  

      s 
pembesar? Im 

Jogia, Presiden Soekarno 
ketika beliau diam digedung 

djuangan bangsa Indonesia, . mempertahankan kemer- - 
Zan tadi ditjekitakan. kepada para wartawan jang « 

   

        

     

| pos udara dari Irian Barat, didaerah, itu kini tinggal 
an ar Aa negara SNN jang kebanjalkan be- 

ke ontrak mer Gengan. perusaha'an ini 
Kai Ta habis. Gan mereka sekai 

terkenang 
tadi   goa pada Dana ini, 

   

   

    

      

    
     

    
   

terima Gengan perantara an | 

rang menunggu 'idzin dari aluntuk kembali lagi kekampung halaman 
B.O.D.M. markas tentara dan mereka, Menurut. berita itu beberapa orang diantara mereka 
sebagainja. mendjadi makan 
api. : 

| Peru diketahui, bahwa, 2 
tjamatan Singadjaja itu letak- 

pengu nja didistrik Tjikadjang, 'bagi- 
S“i. jan Selatan dari kabupaten Gaj 

rut. Singadjaja, jang letaknja 
rang lebih 60 km dari ana Pama 
rut itu dekas pada batas Kan 

| paten Tasikmalaja, dulu sering 
| mendjadi sasaran DI. Tapj da 

| | lam tahun jni baru sekarang 
| mengalami lagj sarangan sebe 

' sar demikian “Dapat ditam$ 

bahkan, bahwa mungkin sekali 

gerombolan DI. jang melaku- 

kan serangan itu adalah anak- 

buah Arsad jang dalam waktu | 

belakangan, ini pernah disinja- 

lir ada bergerak didaerah2 ba 

gian Selatan dari Priangan. — 

(Antara). 

Buahbatu diserang untuk 
kedua kalinja. 

Malam Selasa kira pukul 
20.09 'daerah “ ketjamatan 
Buahbatu telah mengalami 
serangan sebuah gerombolan 
berserdjata, hingga mengakibat , 
kan 14 buah rumah habis diga- 
rong dan dibakar oleh gerombo 
lan itu. Serangan gerombolan 
tsb, ditudjukan kepada kam- 
pung Leuwimunding, jang ter- 
letak dalam desa dan ketjama- 
tan Buahbatu itu. 

Banjaknja anggauta gerom- 
bolan itu belum dapat diketahui 

MALAM LAMAH TAMAH 
SMA, DPPK. 

Semalam. bertempat di Ba- 
Bodjong, atas 

PK Smg. telah dilangsungkan 
5 | malam raman tamah antara 

mereka ig lulus udjian terachir j 

SMA Negeri, dengan para gu- 
runja Ian undang 'an lainnja. 

Adapun jg turut udjian ter- 
achir SMA Negeri th. ini seba 
njak 26 orang, sedangkan. isi 
lulus ada 19 orang, jaitu bag. 
A. 6 orang ialah... Majoor. Su- 
diarto, Kapt. Harsono, Letn. 

II Soekiman Rozag, Sersan Soe 
tknjo dan 2 orang,sipil, jaitu 
Adj Supratman dan Santoso 
(Tossanie). 

Bag, C. 13 orang, jaitu Kap- 
ten Soetardjo Kapt. Gatot Soe 
wagio, Kapt. Soekadri, Letn. 
I Atwas Noerhadi, Josokumo- 
ro dan K, Bintoro Letn. II Soe 
tjipto Soedjono, Soeriadi JB 

| Soetomo, Soeiono dan WH War 
| sito dan sersan Soetrisno. Ada 

  
geri ialah ba en Sri 

Ditjari dengan 

dengan No. 3/2271. 

sudah.m 
Lea N perminta'an 

jepang dat dimas imigrasi. 

  

dengan 1 pas, tapi menurut aa 
- djumlahnja tidak 

lebih ke 20 orang. 
Kari pos. jang Pa 3 2 

lomseser acatara ga Jaana 
nggauta2 tara Ha an 

Singgel tidak djaih dari Leuw mi 

bolan tsb. sehilizga 'terdjadi "tem! 
| bak-menembak kira2 15 menit. Dju 
sa “dari sn Bandut:e didatangkan 

bee Brigade: “4 
geromboran, tin menghilang  Ketjela 
kaan diantata penduduk tidak ada. 
Menutrur Pretortuutan irii disebabkan 
karena penduduk tslah mengungsi 
karena ketakutan. Sebaga! di 
hui. pada malam  Djumat H setia | matan, ag telah mengalami 

abad da Sakfat. Dati da, Kan har 
5 Hmemadi makanan api Ta at Ksit sebesar kl. Rp. 29 
Penembak2 sembunji | 

di Nagrek 
makin pagi Kita pukul 

sebuah seda, seda, 

ke Bandung” 

08-00: 

berisi beberapa   Prapat penumpang. Gijantaratja se 
“2 anggota tentara. di , 

kebun kopi, desa Tjita: ' Nagrek 
ditembak: an penembak2 semi 

Inji. . Tentara penumpang itu in dapat Tuka. sedatir sedannia 
lo bekas peluru. Selandjutnia | 
ag ata djuga, gaun pada 

DU sebuah otobus tel di- 
tembaki. : 2.3 

Jebih dari setahun 

Bing tu betina mengusir - e 

peng sedang menudjaj. 

Tr Irian tidak d 

Jamarja, sedeingkan penje- 
mereka oleih dinas imigrasi berdjalan Jam- 

bat sekali, Beberapa orang diantsra mereka telah menerima 

| Dari djawatan imigrasi di 
Djakarta Pi-Aneta memperoleh 

memberikan idzin kepada mere 
ka untuk kembasi 

lam sulitnj,: berhubungan dgn 
pembesar2 setempat dari mana 
ameTeka itu berasa'. Djawatan 

dimigrasi berkewadjiban untuk 
| menjelidik: dahulu antesenden2 
| mereka sebelum memberi idzin 

nasi hkepada jang bersangkutan utk 
| kembali kekampung halaman 
mereka Dan karena ' beberapa 
|diantara mereka berasal dari 
dacrah2 jang tidak aman maka 
Ipertubungan dengan pembesar 
pembesar setempat didaerah 
|itu tidak berdjalan lantjar. 

Mengenai masalah kaum bu- | 
Ka dari Irian jg telah kem- 

ali kekampung halaman mere 
2 pada waktu berijutji dan 
Sekarang Naya pemerentah di 

dipsrbolehkan lagi 
kembali ke Sorong dgn tidak 
“mendapat re-entry permit dari ' 
Gjawatan imigrasi Indonesia, |   ts. Peka Tenkan itu, Ba 1 

ontara distu telah menghen 
Jasullintas | lebih satu & 
dan. melakukan pemeriksaats 

Nana Sisekitar tempat ku 

“ Socharto, Sena Smj “Rao | 
no serSan RG Soetrisno, 
madi dan Ahdu'hadi, Kpl. Soe | 
Garso dan Smj Hartojo. Disam ' 
-ping ini ix lulus bag. A adalah | 
pegawai sipil RM Soedjoenoen. ' 
Dari Magelang jg lulus udjan 
SMA adalah 5 orang jait, Lid 
Soedjito, Pantojo, Sersan Soe- 
wardi dan Soedarsono dan se- 
orang lag: pegawai sipil Soe- : 
pardjan, Malam ramah tamah : 
tsb dilangsungkan sangat se- 
-derhana, tetapi jg terpenting 
adalah memberi dorongan bagi | 
anggauta2 AD lainnja, untuk 
menuntut pengetahuan, Seba- ! 
gai wakil Panglima Dipisi P. 
Diponegoro hadir overste Soe- 
hardi. 

GUDANG KMKB SMG 
KEBAKARAN. 

. Kemarin siang, antara djam 1 dan $ 
2 gdiung 'KMKB Semarang telah | 
kebakaran. jg kerugiannja ditaksir 
kl. Rp 5000.— Sebab2-nja terdjadi 
kebakaran itu, belum didapatkan ke 
terangan pasti, tetapi menurut duga 

an, adalah disebabkan, puntung | 10 
kok jang dilemparkan didekat tem!     

1 TENAGA WANITA untuk administrasi jang desa mengetik 

'#jepat dan berpendidikan sekolah menengah pula jang sudah 

Ipernah bekerdja di Kantor. : | 

Surat2 lamaran dengan keterangan lengkap mengenai 2 

zah dan surat2 kesaksian hendaknja. dialamatkan pada ini.sk. 

pat penjimpanan bensin, hingga ter) 
djadi kebakaran itu. 

lekas 

  

  

  

| Yndonsibk Enginesrioe Corporation N, V. 

(|. E. 
PERANTJANG 
PEMBORONG 
PENASEHAT 

3. Untuk mendirikan Pamhmank 

NASIONAL, 

KANTOR PUSAT 
Djl. Bubutan 85 A 

Tilp. $ 4058 
SURABAJA.     
  

lainnja dalam arti kata jang luas. 10076 tenaga dan modal 

Staf terdiri dari beberapa Insinjur, 

teknik jang berpengalaman puluhan tahun, 

Perwakilan - untuk Djawa- 

R. DJOKO SOEKBIONO 

Taman Karang-tengah 23 

CO):   
gedung2 dadi dea teknik 

Arsitek dan Achli2 

Tengah dipimpin oleh: 

Tilp: 976 
SEMARANG, 

  

  
  

TA 

a fihak djawatan tsb menerang- 
' kan kepad, PI-Aneta, bahwa | 

atas soal ini berbelit-belit gekali. Di 
katakan selandjutnja, bahwa : 

tersebu, akan Gibitja- 
'rakan Hata tingkatan ogiasan. 
(Untuk memasuki doerah Irian, 
| pemerintahan Be'anda di dae- 
rah itu meminta re-entry per- ' 
mit, karena “pemerintah ini : 
mau mentjegah, bahwa orang2 

ini dikemudian harj harus me- 
nunggu idzin lagi untuk kem- 
bal kekampung halaman me- 

reka. Berdasarkan alasan? ke- 
amanan fihak imigrasi tak 

| mau mengambil risiko, perg 
| “yasan jg tidak sempurna 2aa 

8: orang2 jg memasuki Indonesia. 

KURSUS AHLI UKUR TA 
DAH TEMPAT. 

Pihak Pengurus minta dibe- 
| ritakan, “bahwa KURSUS AH- 
LI UKUR dan BANGUNAN 

Jang telan dibuka pada 14 Dju- 

1 52 jl, disekolah SR. Seteran 
Smg. mu'ai hari . DJUMAH 
tanggal 1 Augustus 52 jad ber 
pindah tempat digedung  Seko- 
lah Rakjat Pendrikan Tengah 
(gedung besar). Kursus dimu- 
lai djam 5.30 Bajonal djam 6.45 

Jada, akan betul2 malam. 
Ega 

kabar, bahwa kesukaran dalam 

kekampung 
(halaman mereka itu terletak aa | 

  

  
| tuan Tenan Batik Indonesi 
' tan Menteri Kemakmuran utk menjerahkan hak monopolie kpd. 

| DiajengsekarsoHoran Mengapa Ada Suara2 
Sana Tidak Setudja Monopoli 

Pee rIKAN Kepada B.T.C. 
Korr. Sendiri —— 

ERHUBUNG DENGAN berita? jang tersiar dala su- 
rat? kabar tentang usaha penolakan dari fihak Kesa- 

di Djokjakarta kepada kenia 

An sebagai .cambrics importeur, disamping Inkoop centrale . 
oleh. Kementerian tsb., 

mendapat kepastian dari M. Djajengsekarso. Ketua 
! pertama, dari KPBI sebagai berikut: 
MERDEKA 

Is sama sekali tidak tahu 
-menahu akan hal itu, tidak ga 
dja. demikian, “tetapi malahan 

igat bertentangan dengan 

pendirian Ito, Ia mengakui bah 

  

sana pada tgl. 16 ini bulan Ke- 
“satuan Pengusaha mengadakan 

rapat, tetapi ia tidak datang, 

dan jg hadir hanja separonja 
anggauta2, dalam sidang itu, 
tidak semuanja menjetudjui 

akan aksi menentang pendiri- 
an Kementerian Kemakmuran 
tsb, tetapi karena dalam pemu 
ngutan suara fihak ig menje- 
tudjui pendirian Kementerian 
Kemakmuran itu kalah, maka 
fihak jg menentang itu menda 
“pat” kemenangan. “Tetapi “ke- 
menangan" ini tidak b'sa diar- 
tikan pengesahan dari putusan 
dan tidak berarti mendjadi 
“pendirian” KPBI, 

. Ia menjatakan menjesanja 
atas tersiarn'a kabar itu se- 

bab dengan berita itu, maka 

dalam kalangan batik telah 
jtimbul salah mengerti, dan 
mungkin. Gjuga mendjadi kete 
|gangan, ig 'sebetunja tidak 
usah ada, Dan berkitbung dgn 
itu djuga, 'pada-hari  Selasx 
tanggal 21 Djuli, ia berangkat 
ke Diakarta, untuk menghadi- 
ri rapat GKBI jg akan dada- 
kan disana, antara lain djuga 
untuk membitjarakan soal? di 
sekitar hak monopolie cam- 

brics, 

Sudah sepaniasnja 
Selandjutnja ia angga», bah- 

: wa, kalau. Kementerian Kemak- 
':muran menjerahkan aonepolie 
'cambries kepada RT.C., ada- 
lah hal jang sudah sepantasnja, 
karena pada hakekatnja, bagai- 
mana djuga hanja B.T.C lah 
organisasi 
jang sekarang sudah teratur 
baik, dan mendapat pimpinan | 
baik, Kalau ada satu. dua basi 

| giannja jang masih belum sem- 

  
purna, maka ia anggap sudah - 
jmendjadi kebiasaan . organisasi 
perekonomian jang  umurnja 
.masih muda, tetapi itu 'idak 
' berarti Yidak bisa diperbaiki 
| sambil berdjalan. Achirnja. ia 
'memberi keterangan, setelah 
Selesai rapat GKBI ia  ber- 
nia!lt akan menghadap Menteri 
#Sumanang sendiri, natuk. men- 
“Gjelaskan pendirian kaum peng- 
“usaha batik bagian terbesar. 
ang, Gimaksudkan, supaia ti-| 
Cak f'imbut salah mengerti Per 
Ju diterangkan. bahwa kebrang- 
katannj» ke Djakarta ia bersa- 
ma-sama dengan Winotosas!'tro 
Titresurarto. Notokusumo 
dan mungkin djuga dengan Zar 
kasih. 

RUMAH GADAI LARIS. 

tiap bulannja ada 22.000 
digadaikan di 

Rata2 

potong barang jang 
3 rumah gadai di Semarang (Pon- 

tjol-Depok-Karangturi) untuk mana, 
dikeluarkan sedjumlah Ik. Rp. 505. 

T16 sedang uang tebusan jang ma- 

suk Ik. Rp. 43:000.— Jang paling 

ramai jakni ih rimah gadai Depok, 

bulan Djuni jl -barangZ. jang diga- 

daikan ada aa s-potong dengan 

diumlah Rp: 221.706.50 : 
Napsu menggadaikan barang tam- 
bah hari tambah. besar, hingga. bila 
tidak didirikan pula rumah gadai 
baru, rumah2 gadai. jang. sekarang 

"overbelast”.   
  

Mengenai keuanganmu, tjita2-mu dikemudian hari, pilihanmu 

atas kawan hidupmu seluruhnja, kami berikan pendjelasan 
berdasarkan ilmu pengetahuan tjara bagaimana kau dapat 
memperbaiki kedudukan dan peribadimu. 

M.S, RAHAT 
“OCSULTIST 

“ Seteran 109 - — - Telf, 1123 Semarang. 

        

0 TERBIKIN OLEH" 
BAN SAN YOK PONG 

SOERABAIA 

TERDJVEAL DIMANA-MANA 
Men nam Gasa aa ea ena Me Tee KOLE SO)" yap 

Bisa Dapat Beli Disegata 

“ Tepi. apa slah boleh di et? 

B0LApO EMIA dan CAROE DA BOEAT SEHAT 
umah Obat dap Tu) 

Koelit kasar boleh dipoles 
Bibir poebet boleh diantji 

Gali) Yan In 
2 au 

Ba Pa EU 

ae elang 

Windy!     

  

Agen Semarang: 
1. Toko Obat Toen Djin Tong, 
2. Toko Obat Hwee Djoen. 
3. Toko Obat Fie Min Yok Fong, 
4. Toko Obat Hway Aan Tong. 
5. Toko Obat Eng Tay Ho 

Pekodjan 101. 
6. Toko Obat Weng Len, 
7 Toko Obat Tekn #r 

  

    
    

    

"8. Toko Obat Ngo Hok Tong. 
9. Toko Obat Tek Sing Tong. 

10. Toko Obat Eng Tay Ho 
Gang Warung 1. 

11, Toko Tay San. 
12. Toko Eng An, 
" Kong Djin Tong Dispensary, 

kaum. pembatikan | 

Wartawan SUARA 

  

Barang2' Ra- 
hasiaDiUdara 

Akan Diselidiki 
| Oleh Amerika 

KEMENTERIAN 
Sa. pan Amerika hari Selasa 

mengumumkan, bahwa angka- 
fan udara Amerika akap menga 
dakan penjelidikan2 seksama 
tentang barang2 jang beterba 
ngan |diudara Nas jang “diselu 
bungi kerahasiaan Usaha imi 

ng terkemuka. 

Penjelidikan ini bertudjuan 
djuga untuk menjelidiki apa- 
kah pernah terdjadi bahwa ba 
rang2 serupa ity terbang diatas 
daerah Amerika. Tindakan pe 

'merintah ini adalah kelangsung 
an daripada berita2 jang tersi 

ar pada hari Sabtu, bahwa ba 
| rang2 rahasia telah terbang di 
atas lapangan terbang Wa- 

shington, 

  

SIARAN: RRI SEMARANG, 
Djumahat, 25 Djuli: djam 0615 

Pengadjian, 07.10 Berita Olympiade, 
1205 Chotbah dan sembahjang Dju- 
mahat, 1705 Taman peladjar SMA 
Negeri: 1812 Adzan. 18.15 Tjahja Ke- 

mada. 19.15 Tindjauan tanah air. 
20.05 Siaran pemerintah, 20.30 Irama 
suatu daerah di Indonesia. 21.15 Pi- 
lihani pentisngar 21.30 Laporan Olym 
piade, - 22.25 Hiburan malam. OK. 

28, | 
Sabtu, 26 Djuli: djam 07.10 Berita 

Olympiade -. 07.30  Instrumentalia. 
1705 Taman Kusuma. 18.090 Obrolan 

pak Patrol. 1915 Siaran Djapan: Ko- 
ta, 19.39 Krontjong “aseli. 2030 Kle 

: nengan patalon Ling naa studio. 
2115 ' Wajang kulit tjerita Kunti 

' Kfmbang. 22,10: Ber Ne Olympiade. 
.Mgnggu, 27 Djuli: djam 07.10 Be- 

Fita Olympiade 08.15 Kebaktian Um | 
mat Katholik peredja Karangpanas. 

0930 Nja!vjian bersama, 11.15 Lagua | 
Tionghoa. 12.00 Irama siang O.E.: 
Tjahja Bulan 17.35 Laporan ming- | 

guan. 18.00 Ruangan wanita 18.301 

Peladjaran- njanji - 19.30 Kroatjong | 
aseli Hoo Hap” Gie “ 21180 Laporan! 
Olympiade, 22.10 Berita Olympiade. 

  

Nan Hwa — BBSA 0—0 
Pertandingan revanche (ula- 

pgan) Nan Hua-BBSA - kema- 
ren sore di Djakarta berachir 
draw (0—0). Kesudahan per- 

tandingan jg duluan antara ke 

'duajkes. “tsb ialah seri. 3—3, 

Permainan kemaren #ore:itu ku 
rang menarik, kedud pihak ku 

rang spirt, dan barisan depan 

.|tidag produktip teamwork ham 
pir tak nampak, pada hampir 
finish baru nampak serangan2 
hebat, Nan Hua: ga at panjak 
kans untuk me | goal, ta 
pi rupanja sedang: oti 

Sepuluh menit, sg02 
ran kananluar , BBP# 
menendang bola ke gawang 
Nan Hua, skeeper" Kin Yin me- 

      
pertaha ' 

akan dibentuk oleh para N. 

nangkap tapi adak cen- 

tervoor Thim Siew aanval, bola : 
masuk djaring, tapi wasit Sa- 
rim sudah lebih dahulu tiup 

| peluit freekick, hingga goal 
itu. tidak dianggap sjah. 8 

Demikianlah 'revanche-match- : 
itu tidak membawa hasil bagi 
kedua pihak karena : sampai 
achir pertandingan stand tetap 
'blanco, 0—0. 

Olahraga di Salatiga, 

Tg..26 dan 27 Tsing: Nien Pu 
ikan mengadakan, beberapa 

| dingan olahraga di Salatiga, atjara: 

tg. 26 “bulutangkis Hwa Ybe lawan 

CHTNH Salatiga, tjatur Hwa Yoe 

lawan CHTNH - Salatiga, tg” 27 

bulutangkis Hwa Yoe lawan Siang 1 

Yu Hui Salatiga dan pingpong. 

Hwa Yoe lawan CHTNH Salatiga. 

Anggauta2 jang hendak ikut, boleh 

Bean” di €j. Mataram 332 

atau Batermar Tap 789. Berangkat 
jam 13.30 dari Hwa Yoe 

t 

t 
jg 
$ 

| 

'a 

nja tg: 26 dj 
Plampitan. 

Kedjuaraan PASI 1952. 
Kini telah Widapat kepastian, ban 

wa perlor mbaan2 kedjuaraan PASI 

tahun ini akan d dilangsungkan di Su 

rabaja dari. tg. 26 sampai 31- Okto- 

ber 1952. Jang dapat ambil . bagian 

hanja para anggauta PASI, . baik 

perkumpulan maupun perseorangan. 

Pendaftaran dibuka mulai sekarang, 

alamat: Pendidikan Djasmari, Gen- 

tengkali 33 Surabaja dan Witutup tg. 

15 Septe mber jad. 
memaaknna 

KURSUS ISTERI?2 PETANI. 

Untuk pertama: kali dalam sedja- 

rah Indonesia oleh djawatan Perta- 
nian Djawa Tengah telah diseleng- 
garakan kursus chusus untuk isteri2   petani, lama kursus 1 tahun. Semen 

tara ini telah dibuka kursus: demi- 

ikian di Prambanan dan di-ikuti oleh 

He 50 orang, di Temanggung oleh 

30 orang. Mereka diberi didikan da 

ilam lapangan pertanian menurut sis 

tim2 modern. Sebagian besar para 

engikut ada buta huruf, tetapi dgn 

| membawa anak?nja jg tidak buta hu 

iruf, mereka dapat mengikuti kursus 

ltsb.- Didaerah2 lain2 pun akan, diu- 

isahakan pembukaan kursus sematjam 

itu, 

| t 

'Aneka Djawa Tengah| 
  

SALATI GA. 
Kursus pertanian dan 

motor-zehnik. 
Mulai tanggal 1 Agustus jad. 

oleh Pembantu Inspeksi CTN 
Sub. Terr,.14 di Salatiga akan 
dibuka sebuah kursus pertani- 
an di Fegaiwaton jg. akan diiku 
ti oleh. 45-anggaunta 'CTN . jg. 
memenuhi . sjarat2nja dan se- 
buah kursus motortehniek . di 
Salatiga jg, diikuti oleh 25 ang 

: gauta CTN lainnja. Penjeleng- 
  
|garaar kursus2 itu jg. akan di 
bantu oleh Djawatay Pertanian 
dan DTT jalah untuk. membari 

sbekal kepada anggauta2 CTN ti 
dak sahadja berhubung dengan 
akan keberangkatan mereka ke 
Kalimantan, akan tetapi djuga 
untuk memperkembangkan ha- 
srat masing2 dalam lapangan 
kehidupannja. 

Mengenai. pembukaar kur- 
Sus2 tsb, pada tgl 21 Djuli ber 
tem,at di.staf PICTN telah, di- 
adakan rundingan seperlmnja 
antara komandan kapt. Soenar- 
di.dan vara komandan kompi 
CTN seluruh karesideran Smg. 
dan Pati. 

PATI. 

Karena merasa dihina lalu 
menembak. 

Tgl, 22 Juli antara djam 11 
secrang agen Pulisi hg. LL. ber 
nama M Pati jong sedang men 
djalankan tugas, mendengar 

perkataan penghinaan jang di 

utjapkan oleh seorang sopir 

bus darj Djepara telah mele- 
paskan tembakan jang ditudju- 
kan kepads, sopir tadi, sopir 
mendapat luka amat parah, 
“korban dibawa ke Rumah Sa- 
kit Pati sedang perkara ini 

sudah ditangan jang berwa- 
djib, 

TJILATJAP. 

Keamanan didaerah T ji. 
latjap masih terganggu 

Sepandjang 'penindjayan di 
"daerah Tjilatjap baru2 ini ma- 
| keamanan didaerah itu ma: 
Sih belum memuaskan, Hampir 
tiap malam di Madjenang dan 
Sidaredj, terdengar tembakan? 
sendjata baik dari pihak tenta- 
ra sendiri maupun darj penga 

tjan. 
Pads malam Kemis “il sete- 

lah Sidaredja, Tjipari, Karang 
putjung diserang oleh penga- 

tian. maka 'Tjimanggu djuga 
Veorbu seseromholan ' hersen- 
data Tanoe membakar beberapa   rumah rakjat, sedang harta 

benda rakjas4 dirampok, Bukan 

sadja penduduk “piasa, tetapi 

jang terpaksa meninggalkan 
tempat tinggalnja, semu:a dan 

pergi ke Tjilatjap dan Purwo 
kerto atau Purboliri280. 

KUDUS. : 
Buruh P.G. ,».Rendeng 

mogok. 

Karena persesuaian pendapat 
antara P 4. P/Ma e ln 
SBG Tjabang Rem 
ina, serta berdasarkan in- 

struksi DPP:SBG No: 318. tel. 3 

15 Juli 1952, mengenai soal hai | 

diah lebaran dan 5 

upah, Pimpinan Aksi SBG Tja " 
bang Rendeng telah Ak 
kan mulai mogok pada tanggal ' 
22 Juli 1952 djam 20. s/d tgl. $ 
24 Juli 1952 hari ini djam 20., 
pertanggungan djawab ini terle- 

tak seperuhnja ditangan DPP- 

Sarekat Buruh Gula Surabaja. 

Pernjataan mogok ini, dilaku 

kan dgn. tertib, ja/ni: sesudah 

tebu jg. digiling betul2 selesai 
mendjadi gula, dar mesin2 tlh. 

dibersihkan, maka Pimpinan Ak 5 
si akan menjerahkan pabrik ke » 
pada Madjikan setjara baik2. 
Demikian pernjataan Pimpinan 

Aksi kpd kami, mendjaga agar 
tidak didakwa atau dituntut 
oleh madjikan bahwa buruh me j 

ngadakan sabotase. : 

  
ebaskan 

Tgl 19-7-1952 siang telah di 
'bebaskan kembali dari tawa- 

nan Sdr: H.Noorhadi dan H.Fa 
lech keduanja anggauta Masju $ 
mi dan 'pedagang asal dari 
Prambatan. Kaliwungu Kudus, S 
merek, ditahan oleh 'g berwa- » 
djib sedjak 5 bulam jl. karena ' 
didakwa ada hubungan dgn ex | 
Btn 426. K'nj tinggal seorang 
tawanan dari Kudus (Sdr, SU- 
KANDAR) ig belure pulang. 
MAGELANG. : 

Awas cholera 
Korr. KR di Magelang mengabar 

kan, bahwa oleh Djawatan Keseha 

tan kota Magelang telah dilaporkan 

kepada pihak “atasan rentang adanja 

suatu . penjakit se is  Cholera 

| (Cholera Infantum) dengan tanda2 

tumpah2 dan diarrhae jang agak 

heibat dan lazimnja dengan panas. 

Penjakit tsb. terdapat hampir di se 

mua kampung2 dalam kota Mage 

lang. Bagaimana tin n ig akan 

diambil oleh. jang berwad jib berhu- 

bung dengan berdjangkitnia peniakif 
menular itu, sementara ini masih di 

tunggu pedoman dari atasan tentang 

tiara. mengobati dan memberantas: 

nja.  Dichawatirkan, penjakit tsb. 
akan mendjalar lebih #ebat terutama   dikalangan anak-anak, 1 ...oomd 

   

  
pertan : & 

  
  

djuga perawai2 negeri banjak “ 

kenaikan. ' 

menjata- “ 

 



   

   

   

        

    

    

  

  

  

2   
   

    
| Buat lari 100 meter We 
ternjata Marjerie Jackson | 

james Dillion (Amerika) 53 
4. Fortune Gordion - (Ame- 

ralia) takih mengetasi record 
1 Olympiade thn. 48 

    

  

  

   

  

: Lem par tjakram. 
|. Sim Iness (Amerika) dja- 
rak 55.3 meter: 2. Adolfs Con- 

da. Solinj (Italia) 53,78 ms 3, Ja- 

  

  

   

      
      

  

    

Pinang #elka Maat dina Piya. 
   
   

   
   

   

      

  
  

KE A 

/! piade djuga telah - menangkan 
record Olympiade. tahun” 1948 
jang dipegang. oleh - Consolini 
dengan djarak 52,78 m. 

imah In- 

  

     
    

    

      

   

   

  

daki orang : lahkan tjalon i 2 WE darj pada se “ag donesia 

"1 Prodaksinja. No 2 
|  Selarah: Dania 

  

         

  

ANDONESIA BERTAM- 
kat A . BAH madju, “dan “kini 
lam $ ai “negeri ke u: 23 g ba- 

wa ia g 1 timah, demi 

   lam pemilihan Presiden Ameri- | bit kemaren dulu. Selama enam 

ber jad, Keputusan inj diumum |sia menghasilkan 2076 dari 
ep Re. 1t 180.000 ton jg dihasilkan dunia. 

UE Produksi Indonesia dilebihi ha- 
rja oleh Malaya, jg mengeluar- 
kan 3575 dari produksi dimia. 

  

     
tanda. bahwa “kaum tua" (o1d 

  

        
      

     

  

gerakan jang, menghendaki su- 
paja Adlaj Stevenson, guper-: 
nur Illinois dipilih sebagai pre 
Side SA Nae 

Seperti diketahui, Partai De 
mokrat kini sedang mengada- 
kan konvensj di Chicago, utk 

Guard) dalam Partat Demo- Produksi timah Indonesia 
krat.m 2 kekalahan. Hal pertambah banjak, karena se- 
ini dianggap pula sebagai tan hesitu djxuh tidak ad, kesu- 
da, bahwa bertambah kuatlah 1 an perburuhan perburuhan 

didaerah timah, dan djuga ka-j 
rena baik tiaranja orang me-j 
ngolah tanah jang banjak 
mengandung bidji timah. Se-! 
bagai negeri jang hampir men- j 
diad, negeri iang 

ANN Ai ng Pan menghasilkan timah, produksi 

memilih tialon bagi pemilikan | Tngonesia bertambah madju, 
Presiden AS. jad. "| sesudah djatuh sediki, ditahun 

Tjalon2 lai ' 1951, dan ditaksir hampir men 
MT ijapai 16.000 ton se'ams, enam 

   
    

Senator states Kefouver- dim bulan vertama. Demikian war- 
pemilihan pem n menda- | tawan Antara” di London. 

  pati djumlah suara besar ..— j Sewa 1 
260 — akan sulit untuk me- | rektur MSA Averell Harriman 
ngumpulkan djumlah 616 sua- “dan senator Robert Kerr dari 
Sas 2 Na & Bag 'ex Ok'andia malahan lebih djauh 
“crime buster”, .(Penggempur j kebawah, Dengan 350 suara jg 
Kedjahatan). - "1 Ibelum ada ketetapan, maka 

Tjelon? Jainnja, senator Ric- |“pergeseran' kepada Adlai Sie 
hard Russell darj Georgia, di- 'venson masih sangat mungkin 

Benar! 
n Perburuhan Tidak Di- 

    

hasil pula menjamai reco1 ' 

| “Lari 190 M. wanita. 
1. Marjorie Jackson (Austra-| 

dlia) 11,5 detik, 1 Hasenjager| 
| (Afrika Selatan) 11,8 detik: 3.1 

Rt 

Times” jg ter-: 
ii mam | bert Schade 

alan pertama dari '52, Indone | 

    

terbanjak | 

athle tik hari ke-4 dim, Olympi 
Selasa tgl 22 Dju 

3 nomor, jaitu lempar 
Jari 800 meter, Untuk di 

Ik Am@rika ilu telah berhasi! 
e jang dulu, sedang u peri 

  

Strickland de 
»tralia) 11,9 detik 4 Wi 
“Cripps (Australia) KL,9 0 

9. SanGer (Djerman): 6, F: 
Amerika) 12, : 

AN 

   

  

   
   

ENAK at NN | Olynzpiade th. 1948 jang dipe- 
1 Sang 

»dan djadi pemegang record du- 
Lnia, an 5 

Fanny Blankers Koen ticiak 
turut serta dlm. pertandingan 
finale “itu, karena sakit setelah 
dalam pertandingan 
alami kekalahan. 

Lontjai tinggi dgn. galah. 

tingg: 4.55 meter: 2 Don Laz 
(Amerika) 4.50 meter, 3. Rag- 
nar Lundberg (Sweden) 4.40 
meter, 4 Peter “ Denisenko 
(Russia) 4.40 meter: 5. Valto 
Olenius (Finlandia) 4.30 me- 

ter, 6» Punkichj Sawada (Dje- 
pang) 4.20 meter. 4 

Dengan hasil2 tsb. itu, ma- 
ka. record O:iympiade jang di- 
pegang Earle Meadews (Ame- 

rika) dengan Gjarak tinggi 4.35 
meter telah dikalahkan. 

: Lari 5000 meter. 
F- “Dalam “perlimbaan lari 5000 
meter, jg. pada saat berita ini 
dikirimkan belum selesai, Her- 

(Djerman Barat) 
| telah berhasil tjatat prestasi ig. 

record - Oiympiade. 

  
i melebihi 

i Schade telah tempuh djarak 
tsb. dalam waktu 14 menit 15,5 
detik, sedangkan record ' Olyrn- 

' piade jg. dipegarg Gaston Rsiff 
(Belgia) adalah 14 menit 17,6 

Lari 800 meter. 
Dalam pertandingan lari 800 

meter Mal Whitfield (Amerika) 
telah tjapai waktu jang sama 
den, record jg dibuat - dalam 
Olympiade di Londen tahun '48, 
jalah 1 menit 49,2 detik, sehing 
ga ia mendjadi djuara dalam 
Olympiade Helsinki. 

Pemerang kedua adalah Ar- 
thur Wint (Jamaica) dengan 
waktu 1 menit 49,4 detik, veme- 
nang ketiga Ulzheimer (Djer- 
man Barat) 1 menit 49,7 detik, 
pemenang keempat Niisen (Den 
mark) 1 menit 49,7 detik. peme 
nang kelima Webster (Ingge- 
ris) 1 menit 50,2 detik. $ 

Sepak bola Yugoslavia- 
Russia 3—1I. 

Pertandingan ulangan sepak 
bola diantara Yugoslavia an 
Russia berkesudzaha, 3—1 buat 
kemenangan is tsb. duluan 

8 Sebelum istirahat stand 2—1 
untuk Yugoslavia. 

j Gotik. 

  

. — Dari Kantor Penjuluh Perbu- 
ruhan di Surabaja, PI. Aneta mem 
peroleh kabar, bahwa paberik2 gula 
di Djawa Timur ' bekerdja dengan 
kredit “dari pemerintah  sebanjak 
Rp:350 djtita. Untuk seluruh Djawa   

    

  

oleh, kaum komunis atari 
ibsi, sar kali tidak beralasan. Serikat Buruh Kementerian 

Perburuhan memang tergabung dalam Sobsi, tetapi ini tidak 
SU gi pa 

    

J kredit ini berdjumlah Rp.600 djuta: 

Gempa Bum 
Di California 

ap
e 

20
 
s
n
 

di anggota S.B.K.P. itil Mernsakkan Banjak,   “Seorang pegawai itu hanja sadar atau tidak sadar mendja" 
mempunjai satu tugas, jani t iankan ti idakan? jang berten- 

meridjatankan pekerdjaon jang | tangan dengan beleid pemeriti' 
diserahkan kepadanja oleh pe- | tah, maka umum wadjib mem-' 
merintah. Mereka boleh men- | beritahukan hal demikian ini 
djadi anggota Sobsi atau sere-| kepada pemerintah. Dan saj) 
ka, buruh: tainnja atau partai| jakin, bahw, pemerintah akan 

politik, tetapi sbg. pegawai pe- | mengambil tindakan2 terhadap: 
merentah mereka hanja wadjih| mereka dengan tidak meman- 
memuhaikan tugasrja shg. nega-| dang bulu”, demikian kata tu- 
wai. Apabila disana sinj ad, pe an Hardjono. 

pawai? pemerontah.. jg dengan" ia 

  

  

  

   

              

   
   

   

“Saran: penghapusan 

Ti P 4 Pusat. 

»| . Mengenai P4 Pusat tuan Har 
“| djono menerangkan, bahwa pa- 

nitya jni memang kerap kali di 
| | kritik orang, baik oleh serekat2 

jl. | buruh maupun oleh madjikan. 
Ini menurui pendapatnja, meru 

““Ibakan guatu bukti bahwa P4 
(Pusat dalam menjelesaikan per 

  
(Fselisihan2 perburuhan itu se- 
nantiasa bertindak dengan ti- 
“dak memihak salah gatu fihak 

“EME “Saran dari beberapa golong 
tjaraan le- an, baik dari fihak madjikan 

dg , emi maupun buruh supaja mengha 
ag ANT ,.. Ipuskan P4 Pu idak dapat | 

Pp artai2 K. Ta Kk, Kriste 2, PN Memnrat. kebal 

  

        

     

    

   

   

bih landjut   

   

  

   

      

   
   

     

: |an saja panitya ini sangat Ji- 
3 'Iperlukan selamy di Indonesia 

belum ada undang? perburuh- 
an”, demikian kata tuan Har- 

djono. e 1 

“3.1 Ia mengakui bahwa P4P ber 
«GG 4.tindak sebagai hakim dan bah 

wa kekuasaan ini memang da- 
pat diserahkan kepada hakim 
biasa, Tetapi menurut, pendapat 
'nja dinegara-negara modern te 
lah dirasakan kebutuhan ada- | 
nja suatu | pengadilan chusus 

    

       

net, maka kini Beel dimin- 
ta sebagai pembentu 

   

  

IG 
Gedung2 

EMPA BUMI jg kuat pa 
da hari Senen telah 

menggontjangkar daerah Cali- 
fornia dari San Francisco sam- 
"pai sebelah selatan Los Ange- 
les, Meniurut laporan? pertama, 
Isedikit2nja 9 orang telah, tewus 
sebagai akibat bent'ijana2 jang 
ditimbulkan oleh ' gontjangan2 
gempa bumi ini. Jang baniak 

“Imenderita kerusakan ialah kota 
Tahiachapi, 1009 mil sebelah uta 
ra Los Angeles, dimana banjak 
rumah dan gedung? roboh. 

Gontjangon2 pertama terasa 
dikota Los Angeles kira2 sam 
pai 15 menit lamanja. Diseki- 
tar kota Tehachapi banjak ter 
djadi kerusakan. Dua buah tro 
wongan kereta api antara Teha 
chap: dan Marcel 'iang terletak 
pada perhubungan kereta-api 
San Francisco/Los Angeleg men 
dapat kerusakan pula, sedang 
kan bangunan9 jang tinggi di 
daerah itu hampir semuanja 
runtuh. (Ant. — Reuter). 

  GERAKAN MENGABAIKAN 
PERATURAN. 

Gerakan mengabaikan pera- 
turan pemerintah dari orang2 
bukan bangsa Hropsh telah di 
mulai padx malam Senen di 
East London (Afrika - Sela- 
tan). Pada waktu itu 39 orang 
bangsa Afrika, termasuk 2 
orang wanita, telah - ditahan 
oleh polisi karena ada diluar 
rumah tengan tidak. mempu- 
nJa suras pas. Seperti diketa- 
hui orang2 Afrika tidak boleh 
keluar rumah sesudah djam 9   kuntuk menjelesaikan perselisih | 

an2 perburuhan,   binet Belanda, 
" 1 

Senam Ya Wak 

  

s0r6 dengan tidak membawa 

Dengan hasii tsb. : Marjorie b 
telah patahkan record. 

Fanny Blankers Kcen (Be || 
|landa) dim waktu 119 detik. | 

semi finnle 

1, Bob Richards (Amerika) | 

  

   

  

   

  

   
    

    

“ bawa maut, karena berasal 

samaan dengan bom atom. Kiri:   
: 

  

    Hal tsb, berdasar kenja 
merupakan bahan   
Ta penumpang? umumnja, 

  

4 sa 

Tunisia 
Indosesia Akan Berusa- 
ha Terus Memperdjo- 

angkannja 

OAL TUNISIA akan kita 
k perdjuangkan terus”, de- 

mukian diterangkan oleh pihak 
resmi hari Selasa 
njaan mengenai : jang 
akan didjalankan oleh pemerin- 
tah Indonesia berhubung dgn. 
tolah gagalnja usaha negara? 
Asia-Arab untuk dapat dibitja- 

#rakannja soal Tunisia tsb, oleh 
suatu sidang istimewa dari PBB 
Ku. 
Ditambahkan lagi oleh pi- 

hak-resmj tersebut didalam ke- 
terangannj, itu, bahwa  dja- 
lan2 jang akan ditempuh sete- 
rusn'a untuk  memperdjuang- 
Kan 'soal Tunisia ity ialah 
mengusahakan pembitjaraan- 
nja Gidalam sidang-istimewa 
“dari PBB apabila nanti dibi- 
tjarakan soal Korea dan djika 
inipun gagal 'makg soal Tuni- 

Isis ibu akan dikemukakan pu- 
la oleh negara2 A-A didalam 
sidang umum PBB jang akan 

umum PBB tahun ini akan di 

jadakan pada tg. 14 Oktober 
nanti. Didalam sidang umum 
itu pihak Indonesi, akan me- 
hitik-beratkan pembitjaraannja 
mengenai 2 soal jang penting, 

diadjahan dan soal perdamaian 
dunia umumnja. Susunan dele- 
gasi Indonesia untuk sidang 
umum PBB ini masih sedang 

dipersiapkan, (Antara). 

SPSI “An- 
tam Mogok 
: & ERIKAT Pelajar Selu- 

  

rah Indonesia di Dja- 
karta menjampai ikan surat ke 
Direksi KPM jang tindasannja 
diadjukan djuga kepada Pani- 
tya  Penjelesaian ' Perselisihan 
Perburuhan Pusat dalam mana 
SPSI tadi mengantjam akan 
mogok mulai 9 Agustus jad., 
djika sampai 8' Agustus nanti     

  surat pas malam istimewa, 

| KPM belum memenuhi tuntutan 
mereka « tentang — perselisi- 
sihan mengenai hadiah Leba- 
ran. TG 

Tentang hal-ini pada tg.'14 Dju 
ni jl. P4 Pusat telah ambil ke- 
putusan tetapi oleh SPSI putu- 
san tadi dianggap diputar balik 
kan oleh KPM. “Terhadap ini 
diadjukan nrotes tetapi sudah 
1 minggu tidak ada djawaban 
dari KPM. Dalam surat. penzan 
tainja kepada.P4 Pusat SPSI 
menegaskan bahwa SESI sam- 
pai sekarang belum pernah ms 
ok, demikian Pia mengabar- 
an. PE In 1g tele 

  

— Pembesar2 di Djerman Timur 
pada hari Senin melakukan aksi I- 
ru terhadap gerekija dengan mengu- 
mumkan larangan bagi kongres be- 
sar geredja Katolik untuk  menje- 
lenggarakan rapat2 umum di Berlin 
Timur, 

      
    

     
     
    
    

   
       

         
   

   

      

   
   

    

   
     

    

      

Rupanja mirip dengan awan biasa, akan tetapi sebenarnja gum 
palan awan seperti terlihat di gambar ini adalah 

g dari ledakan bom napalm. -Mengenai 
bekerdjanja dan akibat2-nja ledakan bom napalm itu hampir ber 

palm didjatuhkan, oleh pesawat pembom milik USA (digambarkan 
dilingkaran). Kanan: “beberapa saat habis ledakan, tampak se- 
gumpalan awan tebal membubung keatas. 

lenKambing- 
pun Pakai Kutang 
Hudjan 1 Kali Tiap Enam Tahun.... 

— Oleh Wartawan Kelili ng Kita — 

V/IAKIN LAMA makan banjak kapal? , 
HM Indonesia ke opa, ag Singgah di bandap 1 : 

n, bahwa di Aden harga minjak jg. 

djauh lebik murah dari pada dilain? 
“bagi kebanjakan kapal? ' api, 

tempat, Bila kapal mera- 
ji oleh pa- 

“uantuk men 

pat di bandar Aden, kesempatan ini er moga. 
2 ti pemandangan? 

baru dari pada hanja melihat air dan udara 

il atas perta. 

datang. 
Menurut kabar 'jano telah : 

sampaj Gi Djakarta, sidang | 

jaibu soal pembebasan daerah2 |. 

'keistimewaan lagi. 

“adalah kambing jang benar2 

   

        

awan jang mem 

gambar presis "sehabis bom na-   
jang berangkat dari 

kota Aden 

sadja. 

Tapi sebenarr'ja kesempatan 
mendarat dan berdjalan2 dikota 

birakan seperti sangkaan orang 
semula, Sebab hawa dikota tadi 
Sangat panasnja, lebih panas 
darj pada udara di Semarang 
kalau musim kemarau. Tapi po 
koknj ang da 
   

  

yadalah - kota ig sangat panas 
Gan "kerng”5 umumnja hanja 
hudjan sekali sadja dalam 6 th, 
Kalau sampaj hudjan begini 
ini, rakjat “hampir2 gila” kare- 
na kegirangan. 

  

»Kutang” kambing, jang dii- 
. katkan dibawah perutnja jang 
Mn an ' kantong,  Kam- 

bing2 sematjam inilah jang 
»merdeka” leluasa berdjalan2 
dalam kota Aden zonder peng 
gembala. sa... : L da t33 

Taman sudah merupa- 
: kan keindahan” 
Karena kurang: Lks Ha gan 

sudah Semesta Kh Sera 
li adanja taka ja tumbuh2an. - Maka 
tempat2. pelamanan ' jang ada dalam kota merupakan “salah 
satu keindahan” jang 'istime. wa. Dalam taman2 tadi tum- buh "beberapa. pohon jang de-, ngan Susah pajah serta dengan 
Njara pengairan jang ”! - matig” dapat dipertahankan | 
hidupnja. Itulah amar di Aden, 
Jang merupakan "suatu 'be- menswaardigheid”, althars  ba- 
gi orang2. kota Aden sendiri. 
Bagi orang2 dari Semarang 
jang tiap hari sudah sering me- 
lihat pelbagai matjam pohon 
dan tumbuh2an, sadja hal ter- 
sebut bukan merupakan suatu 

Kambing2 ,,merdeka”.... 
Bagi kita 2 datang dari Sema-| 

rangs jang lebih menarik dari kota 
den, ialah adanja banjak kam 

bing2 jang merdeka leluasa nklu- 
juran" didjalan2 raya, sonder peng- 
gembala apa2. Kambing2 ini bus ! 
kanlah kambing2 biasa”, tetapi ' 

boleh 
dikata mempunjai sifat “.puntjak | 
kelintjahar'” toppunt van ijdelheid), 
karena kambing2 tadi memakai 

kutang (bustehowder), Hal ini da- 
pat saudara lihat dari photo terlam- 
pir. Mengenai adanja kebiasaan 
tersebut ada belbagai " pendapat: 
mungkin bagi penduduk Aden sen-   diri hal tersebue sudah merupakan 

Aden ini tak begitu menggem- 

| bukti, bahwa tjara menjusun 

“dak dsb. berilah pula “telinga 

'ngat berharga Kemungkinan 

Sendiri hampir tak menghasil- 

murah harganja. Di Aden dju- 

Pemeli 

TELINGA, sebagai 

Dan djustr 

seorang dewasa selalu harus 

waktu tiap kali mandi, 

Terutama untuk kaum wani 
ta. Memang sebenarnja hanja | 
seorang dua sadja ig dapat j 
menghargai ketjantikan' darj ! 
pada bentuk telinga itu: dlm | 
hal ini kerap kali pihak lak:2 
jg senang melihat bentuk daun 
telinga jg bagus mungil dan ' 

  
“terutama terpelihara. 

Tahukah njonja bahwa pun | 
mata orang kerap kali tertu- | 
dju kepada alat pendengaran 
tadi dan bahwa sesuatu kela- | 

| Jaian ketjil umpamanj, kurang ! 
| bersih, akan djelas terlihat, Je ' 
' bih2 pada dewasa ini, dimana ' 
| Kita sering menjisir rambu, kj 
ita dengan model telinga terbu ' 
ka? Marilah terlebih dahulu | 
ditetapkan djawaban atas per : 
tanjaan jni: telinga ig bagai- | 
man, dapat disebut berbentuk | 
bagus, ketjil apa besar? Menu | 
rut “hukum ketjantikan” jang | 
dianggap berbentuk bagus ada | 
lah telinga2 ketjil, berkulit ha | 

:tus dan dipinggirnja terlipat ' 
"kedalam. Ada pun letakni, ig 
terbagus ialah ditempat seting 
gi antara hidung bagian atas 
dan bawah. Sikapnj, jg nor- 
mal pun tidak terlaly “nem- 
plek” kekepala, melainkan ha- 
rus agak mendjauh, tetapi pun : 
tidak terlalu djauh. 

Bentuk teling, jg tidak nor 
: mal umpamanja terlalu besar, 
'kerap kali merupakan satu 
sumber kesusahan Edjekan 
ataupun tertawaan orang Jain, 
tidak djarang pula ' menjebab- 
kan perasaan rendah” ataudIm 
bahasa asing “minderwaardig- 
heidscomplex” jg sangat baha- 
ja itu. Dalam hal ini gadis 
atau wanita2 pada umumnja . 
lebih beruntung, karena bagi- 
nja ada kemungkinan menu- 
tup tjatjadnja tadi, umpama- 
nja dengan djalan menjusun 
rambutnja jg pandjang (lebih2 
pendek bobbed hair) sedemiki- 
an hingga bentuk jg kurang 
normal ity dapat disembunji- 
kannja. Lagi ini adalah ' satu 

rambut harug sungguh dise- 
suaikan dengan bentuk wa- 
djah dan lain2 jang langsung 
bersangkutan, Dengan 2 katjcx 
tersebih dahulu harus ditjari 
kepastian, apakah njorja tidak 
keberatan djika telinga terbu- 
ka.' : 

Memperbagus 
At nd telinga 

Djika tjara menjusun rambut 
membiarkan telinga kelihatan, 
ingatlah kemudian bahwa pun 
alat tadi tak.mau ketinggalan 
kebagian make-up, Supaja tidak 
kelihatan perbedaan warna an- 
tara wadjah jang telah berbe- 

foundation-cream dan bedak 
Achirnja tjara menghias te- 

linga dengan subang atau "an- 
ting” ingm pula saja kemuka- 
kan kepada njonja. Wanit,2 
Indonesia selamanja boleh ber- 
senang dgn kebiasaannja mem- 
beri Jshang didaun telinga. Ka 
rena, ini sangat bermanfaat-ba- 
gi perhiasan2 telinga jang -sa- 

hilang sedikit aginia. Tetapi 
pada waktu ini banjak-kita li 
hat ditoko2 perhiasan terlinga 
model “baru jang bersekrup 

  

mulanja. Besar “djuga kemungki- 
nannja,' bahwa kebiasaan tadi ber- 
dasar 'atas suatu fatasusila keso- 
panan  (zedelijkheidskwestie), tetapi 
mungkin djuga kebiasaan kambing 
memakai - kutang int untuk mentje- 
gah adanja pentjurian susu kambing. 
Sebab memang, kambing2 Aden di- 
djadikan ' binatang  perahan jang 
menghasilkan susu. 

»Made in China”. 
Selain itu tak berbeda Ge- 

ngan kota? pelabuhan Idinnja, 
di Aden pun banjak toko2 jg. 
mendjual barang2  kenang2- 
an, jang hampir semuanj, bu- 
kan buctan dari Aden sendiri, 
tetapi barang2 ,,made in Chi- 
ha”, sebab penduduk Aden 

kan barang keradjinan  apa2, 
ketjuali permadani ' 'tenunan 
tangan jang di Aden sahgcot 

ga terdapat sebuah museum, 
jang menjimpon ikon dju- 
lung2” dan lain sebagainja. 
“Dan selandjutnja orang da- 

gian kota Aden jang sudah 
tua dan kuna, dimana banjak 
terdapat -pengemis2, melebihi 
dari djumlan pengemis di “Se- 
marang, Tetapi jang merupa- 
kan ',,bezienswaardigheid”  ha-   suatu adat” jang fidak terang asal   njalah satu ialah:  kambing2 
ig, pakai kutang, TN aan t 

   

  

Telinga-lah Jg Diper 

katakan bahwa kita berwadjib 

| tjotjokkah dgn bentuk wadjah njo- 

1 seorang 

    

   

    

— Oleh: Helen Follet -— 

INGA, tempat kedudukan dan. ,,perlindun gan” salah, satu pantjaindera kita, ialah pendengaran, sungguh adalah satu alat jang tidak ternilai besar . djas 1 kalau kita ingat djasanja jg. besar itu, apakah sebenarnja perlu selalu h 
memelihara telinga tadi dengan baik2? Apakah 

€ ditjamkan supaja Baen jaga Pena ba alat 
Waktu kita masih kanak2, peringatan serupa itu mean 

alau dg klib. Banjak jang ber- 
bentuk bagus tetapi kemungki- 

     nan hilang besar . sekali, Jang 
perlu diingat sekarang djangan 
memakai perhiasan 'eli ha- 
nja' karena bagusnja sadj4. 

Tetapi lihatlah terlebih dahulu, 

nja. Misalnja subang jg bundar be- 
sar dgn bentuk bunga  umpamanja 
memberi bentuk bundar pula kepada 
wadjah. ' Maka subang matjam ini 
lebih rjotjok bagi mereka jang ber- 
wadjah londjong. Dalam pada itu 

jang bermuka pandjang 
djangan “suka memakai santing2 1 
jang  pandjang pula. Karena ini 
menambah pandjang wadjahnja- 

Demikian setiap pemudi hendak- 
nja djangan ngawur” sadja dalam 
memilih subang ataupun oorbel: su- 
paja perhiasan tadi sungguh2 meru- 
pakan perhiasan jang menambah se- 

raan Telin 
hatikan Terlebih Dulu Oleh Kaum Prija 

T
a
 

    

      

anja. 
(harus di- 

perlu pada, 
jg. berdjasa tadi, 

  

61 dibutuhkan, harus diberikan pada 
adi. Tetapi mengingat adanja kenjataat n, bahwa banjak orang dewasa. jang kurang memperhatikan peringatan sematjam tsb. tadi Kiranja masih perlu djuga. " 

|! Sepanjol. 
$, Tidak Akan Diakui 

Oleh Indonesia 

1 Bak 

(DAPAT KABAR dari pi 
Dat resmi, bahwa peme- 

rintah Indonesia telah tetap di. 
Kalam pendiriannja utk, tidak 
akan mengakui negara Israel 
Gan djuga tidak akan mengada- 
kan hubungan diplomatik dgn, 
Spanjol, Walaupun diwaktu jl. 

menindjau telah. pernah dil: 
kan Siantara Indonesia dan Spa 
njol utk, mengadakar pertuka- 
ran wakil? diplomatiknja, . oleh 

   
dilaku- 

hiapnja kemiskinan, 
pamflet tadi. 

an, 

ri ketjantikannja. 

- Djika karena sesuatu hal 50: 
orang merasa dirinja tak pafut 
menjusun rambutnja dgn teli- 
nga terbuka, masih banjak Mo 
del2lain jang - dapat “dipergu- 
nakan umpamanja seperti 
gambar ini, bobbed-hair jg me 
nutup telinganja bagian at: 
»Anting2” jang dipilih oleh 
nona ini sangat tepat, hingga 
benar2 merupakan satu per- 
hiasan. 2 Laba 

    

pemerintah jang baru sekarang 
ini telah ditindjau kembali soal 
tsb. dan 'achirnja pemerintah 
berpendirian utk. tidak akan 
mengadakan hubungan diploma 

hak resmi itu. (Antara),     — Didapat keterangan dis Nas 
men, (Belgia) ' bahwa ketika hari 

nerbang Sovjet didekat kota tadi, 'jg: 
melarikan diri Idari Djerman' Timur,   

  

  

  

  

D 

Dunia Akan Lapar 
Penjakit. Sampar Akan Meradjalela 

Ramalan Seram Dari Partai Labour Inggeris. 

ALAM SEBUAH PAMELET jang dikeluarkan hari Se- lass oleh partai L@bour Inggris diramalkan bahwa bila 
dunia tidak berhasil messetjahkan Mean Teen 
rah-daerah jang masih terbelakang, Sea tidak Pa Ana 
sumber? bahan makanan, s#maka akibatnja dunia akan mengala ! 
mi bahaja kelaparan dan #kan berdjangkit perjakit sampar se- 
perti jang belum pernzih 

»Kits. menghadapi krisis Pe- 
robahan dalam abad ini”, e- 
mikian pamfiey jang diberi ae 

ma ,,Toward Word Plenty”. 
Kemiskinan 
bangsa2 dj Afrika “dan 

Serta banjak lagi daerah2 jang 
masih terbelakang merupaikan 
antjaman bagi seluruh ” dwdia. 
Bila prinsip2 demokrasi berat 
djuga mendapat tempat di. 

Afrika, Asia, Amerika  Se'a- 
tan dan Timur Tengah, HA KA 

kepada penduduk daerah2 ini 
harus diperlihatkan baik” Se- 
ngan kata2 mapun dengam ke 

Sari 
Asia 

luar biasa 

demikia 

Produksi haris 

ditambah. 
Selandjutnja dikatakan pah- 

wa masalah jg ykan “dihadapi 
20 atau 30 tahun Iagi iafr ba 
gaimana #jara. mem 
produksi “dengan 20”, 
dan bagaimana tjara mempt- 
tinggi produktivitet didaerAh- 
daerah iang masih Pa 
kalau 'berdjuta petani dapat di 
insjafkan supaja memperbesiki 
pertanian mereka dengan meng 
gunakan alat? technik, 

besar 
“Iebih 

Dalam pamflet selandjufsja 
dikemukakan 4 pasal ytk maem 
pertingg: 'broduksi 
jiakni lebih mengawasi benifh2 
jg baik, sehingga pada uniem 
nja hanja gandum2 jang terba 
ik 'jang ditanam, Iebih teliti ane 
ngawasi penjakit2 tangmami le 
bih banjak menggunakan #a- 
buk dan lebih banjak pengeir- 

pertanian, 

Ke am 

  

| 

1 

i hingga dewasa imi, 

  

Akan Diminta 
“Oleh " Birma 

Pp ERDANA. . ME YTER 

Bag Pa agannja pada hari Sabta -. bahwa pemerintahnja dana 

. ekonomi dari Sovjet Rusia dan 
'Repub!ik Rakjat Tiongkok Ka- 
mi ingin melihat bahwa Rusia 

« 

      

njataan, bahwa ' bangsa2 de-j dan KRT bersedia : nemberi ban. 
mokrasi “sungguh2  memfkul tuan kepada ne na ang era 
pertanggungan djawab atag 1€- Nobar 5 Panen gara . 

Diduga, bahwa dalam waktu 
jang singkat akan diumumkan 

| keterangan resmi tentang sifat 
daripada bantuan isb, Sementa 
ra itu duta-besar Sovjet Rusia 
di Birma tidak “mau memberi 
komeniarrija atas” keterangan 
perdana menteri Birma ini dan 
menolak untuk menerima kun ' 
yah para wartawan. (Reu- 
Ma kh aa yi 

Dua djenis bantuan akan ber 
manfaat: bantuan tenaga2 ter 

Ididik dan pemakaian dari ba- 
rang2 kapital, baik jang berw 
pa logam seperti badja, man- 
pun bahan2 konsumsi geperti 
bahan makanan. 

Negara2 Commonwealth hen 
daknja mendjadi perhatian po- 
'kok bagj Inggris, ' akan tetapi 
disamping itu partai Labour 
imerasa djuga penting diada- 
kannja aksi2 setjara internasio 
nal, (Reuter),     

Yen Dalan mal na 

tik dgn Spanjol, Demikian pi 

Senin telah ditangkap :seorang  pe- 

Tini, demikian U- Nu. Tg 
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AUS 

Java 

Bandung 
Bandjermasin 
Bogor 

   
   

(
L
I
A
 

Yi
 

  
   

  

Kemana am 

PENJERAHAN SEKOLAH 
RAKJAT, 

' Anggauta DPD Djawa 
       

    

    

   
   
   

|“ wan kita, menerangkan bahwa 
“PP & K telah berdjandji akan 
menjerahkan Sekolah2 Rakjat 
ini 

       

        

    

     
   

   
   

     

   

  

    

    

    

    
   

  

     

   

    

    

   
   
    

    

   

     

  

     
   

  

    
   

  

   
   

   

Insp. SR Djawa Tengah di- 

dari pemerentah pusat untuk. 
| bersedia2 segala sesuatu menge 

penjerahan SR pada propin 
jawa Tengah. . 

|. Di Djawa Tengah terdapat 
' 4500 SR. dengan anak murid sa- | 

djuta orang dan tenaga 
nja ,3.500 orang, tetapi hanja 
pOt., jang dapat dikatakan 
evoegd”, jaitu : , mempu- 

sebanjak 1 dari SGB 
orang jang nantinja akan 
patkan di SR2. 

engenai pendirian gedung2' 

   

menunggu laporan? dari 
22 arena ato Masa lapo- 
selesai. penjelenggaraan 

Consert jang terbesar ! 

Men And Music 
Rubinstein 

 Conner 

— Jan Peerce 

IN" 5.-7.-9.- (13 tah.) 
Kelly — Judy Garland” 

mmer Stock 
Ms in TECHNICOLOR 

ropole 5.-7.-9.- (13 th.) 
5 Errol Flynn — Claude Rains 

HE PRINCE & THE PAUPER" 
ontuur ” mengsemparkan dan Ke- 

| djadian2 jang heibat | 

galan 4.45-7.-9.15 (13th.) 
Film Tiongkok Berwarna 
am Pek Ing Thay” 

n Tiongkck “Berhikajat jang 
mengikat hati! 

ud 

  

  

ernand Gravey 
nie Astor 

  

    

  

IN A40 somerset Sedan (C1) IN A40 

    

2 TANJA. HARGA KITA! 
Dalam beberapa hari lagi dapat dilever atas suratidzin-memteli Sorga 

s Import Corporation N.V. 
Djakarta — Suraba 

  

    

. SJAREKAT DAGANG BANDJAR N.V., Postbus 30 

    

Kabar Kota! 

ah, nj. Surja Hadi, jang ba! 
u kembali dari Djakarta, da- | 

lam pertjakapan dengan warta-| 

achir bulan Djuli tahun |. 

kota ini telah menerima kawat | 

Pick U p 

A 40 . Statlonwagon Ta 

A 10  Hereford Sedan (B.L) 

  

ja — Medan — Palembang — Malang 

N.V, BANTRADE, Djl. Raya Timur 78 : 
AUTOHANDEL ,DE VRIES“, Panaragan 23 
PRAWIRA MULJA, Malioboro 43 
N. V. KLABAT | 
U. P. D. L, Djl. Udj. Djawadalam 11-12-13 
JOHN YOUNGE LTD., Pontjol 104 

|NV. SELECTA, Djl. Dalam 1     
- 

ANGGIL 
KEMENTERIAN DALAM NEGE 

P 

seluruh Indonesia, 

II. SJARAT2 PENERIMAAN: 

1. warga-negara Indonesia: 
2. umur tidak lebih dari 25 tahun: 
3. mempunjai idjazah S.M.A.-Negeri (A, B atau O), 

4 pukul rata angka-udjian: sekurang-kurangnja 614   

diterangkan, kini soalnja | 

Xx" 5-79. (seg. um)| 

—  Jascha Heifetz| 

5. berbadan sehat: 
6. bersedia mengadakan ikatan-dinas, 

7. bersedia ditempatkan diseluruh Indonesia setelah 

2. salinan rapor kelas tertinggi jang disjahkan 
diatas: , Sa 

3. surat keterangan dari Direktur Sekolah, bahwa j 

5. surat keterangan perihal kelakuan darj instansi 
tempat: : 

6. pasfoto jang terachir. 

oleh Panitya jang dibentuk untuk keperluan itu oleh 

TEMPAT-BELADJAR DAN KEDUDUKAN. 

1. Mereka jang memenuhi sjarat2 diatas ini dan lu 
ringan, akan 

terian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, 

VI. 

sampai tingkat Baccaleaureat. 

berlaku mengenai ikatan-dinas. , 

Di-Jogjakarta tidak disediakan perumahan, : 

Mereka jang telah mengadjukan lamaran2-nja, akan 
tuan2 diatas ini. A 
Kesempatan ini dibuka sampai tanggal 30 Augustus 1 

VI. 

VMI.   
Ta z ! 

CITY CONCERN CINEMAS | 
KK 5.— T.— 9.— Ini"Malam'jPenghabisan fu. 13 tahun) | 

| 

| 
A ta HISTORIS diwaktu perdjoangan Revolutie Prantjis 

| Besok Malam Premiere: Robert Clarke — Margaret Field 

»Ihe Man from Planet X“ 

    
            

        

     
       

    
    
      
         

        

membutuhkan para pemuda warga-negara Indonesia, jang berhasrat bekerdja alan 
lingkungan Kementerian Dalam Negeri dalam djabatan pemerintahan dan administrasi di- 

I. BANJAKNJA JANG AKAN DITERIMA: 100 (seratus) orang 

Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan: 

mata peladjaran Bahasa Inggeris, Sedjarah dan Ilmu-bumi, 
dari S.M.A, bagian A, atau buat mata-mata-peladjaran hukum dan sosial dan/ 
atau pengetahuan2 exact, bilamana lulusan dari S.M.A. bagian B dan bagian C: 

UI. LAMARAN?2 HARUS DIADJUKAN KEPADA: 
Gubernur2 dari Propinsi2, darimana pelamar berasal. : 
(lamaran2 jang disampaikan langsung kepada Kementerian Dalam Negeri di Dja- 
karta, Biro Pendidikan Mahasiswa K.D.N. di Jogjakarta begitupula jang diterima 
langsung oleh Biro Perguruan Tinggi Kementerian P.P.K. dan/atau Universiteit 
Negeri ,GADJAH MADA" di-Jogjakarta, oleh instansi2 ini akan diteruskan kepada 
Gubernur2 dari Propinsi2 darimana pelamar? berasal). 

IV. PADA SURAT2 LAMARAN ITU HARUS DILAMPIRKAN DALAM 3 GANDA: 
1. salinan idjazah beserta daftar angka-udjian-penghabisan, 

Direktur Sekolah atau Instansi Pengadjaran jang wenang, setempat: 
seperti 

bakat untuk melandjutkan peladjaran ke-perguruan tinggi: 

4. surat keterangan kesehatan dari dokter Negeri setempat: 

V. Terhadap para pelamar “akan dilakukan udjian2 penjaringan 
sekali di-Kantor Gubernur. dari Propinsi, darimana mereka berasal 
jang dibentuk oleh Gubernur untuk keperluan itu, dan (bila lulus) 

diterima . mendjadi MAHASISWA IKATAN DINAS oleh Kemen- 

2.Mereka diharuskan beladjar pada Fakulteit Hukum, Sosial dan Politik dari Uni- 
versiteit Negeri ,, GADJAH MADA” di-Jogjakarta dalam djurusan Pemerintahan 

3. Lamanja ikatan-dinas adalah seperti jang ditetapkan menurut peraturan? jang 

Djakarta, 16 Djuli 1952. 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI | 

    

      

  
    

    

    

  

| 

AN 
RI 

dalam 

atau jang telah diakui oleh 

(enam setengah) buat mata 
bilamana . lulusan 

selesai dengan peladjarannja. 

jang disjahkan oleh 

ditetapkan pada suh 1 

ang bersangkutan mempunjai 

pemerintahan dan polisi se- 

(intelligentietest) : 
oleh Panitya 
kedua kalinja 

Menteri Dalam Negeri... 

lus menempuh udjian2 penja- 

dengan mendapat darmasiswa.   diselesaikan menurut keten- 

952. | 

Z3 

  

  

ae MINJAK 

  

  

se 

Guesclin 

     
    

    

    

Tony Curtis po 

Asmarani 

peng 

and 57592 Ini Malam D.M.B, (13 tabunj 
"2 L3 1 ee u 9 c 
he Prince who was a Thief 

| Arabian Night's adventure! Color by Technicolor ! 

SORA 5.-7.-9.- Ini Malam D.M.B. (u. 13 tahun) 
Poniman —:N, Herawati — Ch. Harro — Astaman 

Pahlawan” 

djian tsb., Kamj 

Ban Leng dapat 
: 5, 4 DI kalau tiada: 

- Piper Laurie 

Dikeluarkan oleh: 

  

  

  

Film 

Dapat diminum untuk menjembuhkan: batuk baru 
atau lama, sakit tenggor 
Bagi bisul2, kudis2, ga 
bisa, kena api, dapat lekas hilang 

sudah disembuhkan 
tjam2 penjakit. Kalau Tuan suka batja surat32 pu. 

kirim 1 botol sama Tuan dengan 

Djl, Bawean mo. 

OBAT BAN LENG 

okan sakit perut dil. 

jang 
Ban Leng 1nj, dari ma- ( 

bisa kirim sara Tuan, 
dibeih pada semua toko9 Obat 
boleh kiTim Rp. 6,50 Kami nanti 

tertiatat. 

Rumah Obat Tjieh She Tong. 
29 Tilp no. 2207 8. Surabaja. 

1 

    

  

  

Dibawah Rp. 100,— 

   

    
Telp. 1 144 Semarang. 

VULPEN & VUL 

Oh MOptoceRie 

  ANE NA Apa LA TA AD Neta 

. Obat Orang Tang ane . au Anak). 

  

  

  

  

POTLOOD per" stel 

  

  
        

    

  

    
   
   

   

  

   

  

    

  

  

£ 
ku-suguhkan? | 

na 

| 

! 

Ja... tapi saatnja! Kebetulan dirumah tak ado | | 

persediaan barang sedikit. Apakah jang akan | | 

    

  

  
    

  

pasti enak rasanjo! 

  

tezat akn 
an 

  

Dokter R.V. SOEDJITO 
Pandanaran 66 tilp. Smg. 2229 

Memeriksa wanita hamil. 
Menolong wanita' bersalin dan 
Praktek Umum. 

Djam bitjara: 

Rumah: djam 7.00— 9.30 

djam 4.30— 6.30 sore 

R.S. Elisabeth 10.30—11.30 

ketjuali dari itu ia sungguh   
  

To teritu “radja... mengapa aku Tn 

Bikin sadjo sandwiches. asal pakai PALMBOOM. 

    
Palmboom senantiasa mentjiptakan suatu hidangan is: 

timewa. Margarine tulen berwarna kuning-emas ini 

meninggikan rasa 'asli dari tiap makanan dan mem- 

buat hidangan mendjadi hidangan pesta... . . « .. 

kekajaannja akan vitamin” A dan D. 

Na DAN Ma) 

HASIL DARI DIAWA NAN INDAH" 

  

    
    

    

   
   

      

   

Paengat betul 

akalmu itu, 

  
at dan sehat 

menjehatkan oleh karena 
£ 2 3s 

    

  MARGARINE 
    

— PENGUMUMAN 
Djawatan Kepolisian Negara berkehendak menerima 

PEMUDA-PEMUDA dari umum untuk dididik sebagai: 
a) Pemeriksa tehnik telekominikasi (montir radio). 
b) Markonis Polisi. 
Sjarat-sjaratnja sebagai berikut: £ 
a) idjazah: S.M.P. bag. B atau sekolah Tehnik 3 tahun Bag. 

Radio/Elektro tehnik atau idjazah jang sedera- 
djat dengan itu. 

b) idjazah: S.M.P. bag. B. atau idjazah jang sederadjat de- 
: ngan itu. 

.1) Warga-negara lelaki. 
2). Surat.keterangan: a. dari dokter/mengenai kesehatannja 

: : b. dari polisi berkelakuan baik dan ti- 
5 2 dak tersangkut perkara. 

3) Tinggi sedikit-dikitnja 1.60 cM., belum kawin. dan ber- 
umur 18—25 tahun. 

4) bagi mereka jang sudah bekerdja pada suatu instansi, 
harus dengan persetudjuannja kepalanja. 

Surat lamaran selambat2nja tanggal 10-8-'52 telah harus 
diterima di Kantor Polisi Karesidenan/Kabupaten ditempat. 

Keterangan-keterangan selandjutnja dapat diminta di Kan- 
tor Polisi setempat. 

KEPALA POLISI KOTA BESAR SEMARANG. 
(R. SOEGIARTO) 

PEMBANTU KOMISARIS BESAR POLISI 

  

  

NAFSU BESAR TENAGA KURANG ! 
Adalah sebagai Bubuk makan Kaju? 

Penjakit JIRIAN (Sprermatorehoea) IMPOTANTIE. (Lemah 
Sjahwat) Tanda Tanda Penjakit Selalu-Marah Marah Muka 

Maan semar Maan mi D ikiahah 

PENGUMUMAN 
LELANG EissEa Usi 

Untuk mendjalankan keputusan Pengadilan Negeri Salati- 

dalam perkara perdata, 3 
ttgl. 20 Nopember 1951 No. 58/1951/Pdt/Sa., antara Oei 

' Tjong San tinggal di Salatiga, sebagai penggugat (kuasa 
Mr. R. Soekardjo). 

ga 

a, 

lawan 
R. Ngadiman, tinggal di Salatiga (Mritjan No. 93) seba- 
gai tergugat dan : 

b).. ttgl. 7 Pebruar: 1951 No». 131/1951/Pit.Sa., antara S. So- 
leman bin Said Samlan, tinggal di Salatiga, Kradjan No. 4, 
sebagai penggugat. 

lawan 
1. R. Ngadiman dan 2. R. Ngt. Ngadiman, tinggal di Sa- 

latiga, (Mritjan No. 93) sebagai tergugat2, 
pada hari Saptu tanggai 9 Agustus 1952 djam 10 pagi, akan 
diadakan pendjualan dimuka umum (lelang), a.l. atas, 

sebidang tanah-pekarangan (karas) No. 40, luas 110da. per- 
sil No. 19, terletak dikampung Mritjan No. 93, desa Gendong- 
an, kota Salatiga, berserta sebuah rumah diatasnja, jang ter- 
diri dari 3 ruang, jaitu ruang muka (besar)berdinding tembok 
dan ruang2 lainnja berpagar papan dan gedek, semua perka- 
kas kaju dan beratap genteng, karas tersebut berbatas:     

Utara karasnja Martowikromo, 
Timur 3 Bok Marto-Genduk, 
Selatan djalan kampung, 
Barat djalan kampung. 

Ik Pemhbajaran tunai. 
Tempat lelang dikampung Mritjan No. 93 Salatiga. 

Jang mintakan lelang-eksekusi, 
1. Oei Tjong San (kuasa Mr. R. Soekardjo) 
2. S. Soleman bin Said Samlan. 
dang dikenakan lelang-oksekusi, 

1. R. Ngadiman dan 

2. R. Ngt. Ngadiman. Salatiga, 24 Djuli 1952, 
PANIFERA Pengadilan Negeri Salatiga.   Putjat Makanan Kurang Hantjur, Perut Kembung, Kepala 

Pusing2, Lekas Tjape, tidak bisa tidur, kaki tangan dingin, 
Semut-semutan, pikiran tidak tetap dan takut2, Djantung ber- | 
debar-debar, selalu mimpi, untuk itu semuanja di sediakar 
OBAT JANG DITANGGUNG MUDJARABNJA. 
,JARIANOL” Special Buat Laki2 harga perbotol Rp. 20.— 
,OVUMATAZOL' Special Buat Perempuan 

harga perbotol Rp. 25.— 
»Obat Minjak Surga Dunia ,,Buat Laki2 Pakai Luar Rp. 10.— 
BLACK HAIR DYE” OBAT HITAM RAMBUT 10075 tidak 
Luntur GERANSI HARGA Rp. 5.-—, Rp. 10—, Rp. 15,—, Rp. 
20.— Rp. 30.—, dan Rp. 50,— per botolnja. Zalf Face Cream 
TJAHAJA YUSUF Buat Ilangkan Item2 Djarawat Kukul dan 
Kekolotan di muka Laki2 atau Perempuan Harga Rp. 25,—, 
No. 2 Rp. 10.—, F 5 
,Sunfan Oil” Obat Gatel Kudis Koreng Dll. Rp. 5,00 per botol. 
”GALINUS” Special Buat Batuk T.B.C. harga Rp. 25,— Satu 
botol den batuk Kering. 
KATRAN -I-NOOR, Special Obat buat Mata, Koerang Te- 
rang, Liat Putih2 dan Putih didalam Mata, Keliatan seperti 
Asep, dan lain2 Harga Rp. 15,— Obat-Obat dikirim diseluruh 
INDONESIA Wang di Muka Tambah Ongkost 10X. Untuk 
Mengobati segala Penjakit luar atau dalam, Sakit Mata, Ken- 
tjing Manis Kentjing Nanah, Mati Badan Linu2, BENGEK 
(ASTHMA) Sakit Gindjel, Sakit T.B.C. Perempuan tidak Ac- 
coord Bulanan atau Keputihan, WASIR (Aambien) di Djamin 
10 hari sembuh dan keluar Akar2nja tidak dengan Operasi 
(POTONG) Semuanja penjakit di Obatin sampai baik. (Sedia 

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

Djuga bisa dapat Obat2 
Prof. Mn a FACHRUDIN H. M. B, 

' Djalan Tepekong No. 3 Agen. 
5 MEDAN. KATEHUDIN & CO. 

Toko Punjab 
Djalan Pasar No. 45 

DJEMBER. : 
LA EA Tana maa 

  

na Sana gap 

  

  

  

   
      

  

BAGIAN Kerll 
oyal 4.45—7.—9.15 Ini Malam D.M.B. (13 tahun) 

TO The SHADOW"“ 

   

   

  

    

INDONESIA Baru | 4. ANA Ten won | | pivot sen, wasteveet V Because | Like Tere” 
" ng PE LONG, BEN, MAN AANG MAPE YOU AND TIMBER, ROY. I 
THEREIS YANCY BErOrE WE. ARRESTING TAKE ON A UNPERSTAND THE 

1 sa MCCLURE'S ROCKING HIM ARE TWO TOLGH YOB FORESTS, EVERYTHING (TAMAT) M BRANCH, ROY/ DIFFERENT LIKE BENG IN THE WOOPS 15 kINP Heib 2 THING5, ROY/ A FOREST | AND GENTLE UNTIL eibat- RANGER 2 | MAN STEPS IN TO 3 empar | kaga PESTROY IT, 
  

    

In datang: Hidup pertjintaan dari : , 
Vila Intima De Marco Antonio E C'leopatra 
  

  

    

  

xy 

“Sha Lie : 
7.— 9.— Ini Malam Premiere Ju. 17 tahun) 

  

Bana NN, 
     

    
     

  

   pe    

»Tieh Lien Hua" “ian 

SOLO Mulai tg. 21 , 
ht 0 

"Forbidden Jungle 
0... DON HARVBY 

Djam 4.30 — 7. — 9, — 
Alas gungiliwang-liwung Djalmo moro Djalmo mati 

“  sato. moro sato mati 
SA Pa Aa MAA 

s/d 24 — 52 
     

(5 Sudah kelihatan tanah ran 
Yancy MeClure, ig dinamakan ,,Roc- 
king M” itu, Roy. . 

— Kalau begitu tak lama lagi k 
akan dapat membekuk batang leher 
pemelihara lembu jang telah me 
bakari hutan, Ben.   

  

   

  

    

  

          

            
ch — Menemukan orang itu dan 

menangkapnja adalah 2 hal jg 

berlainan, Roy. 

- — Ben, apa sebenarnja jang 
telah membuat kamu memilih 
djabatan begitu sulit dan sukar 
seperti jarig dipegang oleh se- 
orang pendjaga hutan? 

ita 

m- 

         
     

    

  

— Karena aku senang 
akan pohon?an dan kaju2- 
an, Roy. 

i 
njelami djiwa hutan, Se ! 

mua Sidasamnja serba me. 
njenangkan dan tenang bum 

sampai datang saat , 
ada orang memasukinja 
dan merusaknja. 

— Ben, awaslah! ! 
— Tidak, i ate Akui dapat Me Tidak, Roy! Djangan tembak Ku 

Yi 
na 

/ 

M.SALEH. 

  

RADIG'S ! 

"TELEFUNKEN 

Dari ketjil sampe paliag besar ! 

“ WEGA SAMBA 

" PHILIPS “ ERRES “ CHAMPION 

BATTERIJ' “Accu 
Djuga sedia: SINAR RAHASIA ,INFRAPHIL 
LAMPU T.L.40 Watt enkel. DJARUM GRAMAFOON, 
KIPAS ANGIN LISTRIK KETJIL. 

$ SALES & Radio OM -G SERVICE 
Dj. Mataram (Karangturi| 572 Semarang 
Hari biasa 9-2 5.8 Saptu/Minggu 9.2 

Pe an Aa 
Aa Bea NA Pekan apa an ang ana rn 

RADIO'S ! 

. NORA 

  

  

Barujtrima : 
ag 

  

. GRUNDIG 2006 WE 
' Radio klas pertengahan jang sanget istimewa 
« Dengan Golfbereikschakelaar automatiseh 

(Drukknop sisteem — Pushbutton) 
$$. Indah dipandangnja — Merdu didengarnja, 

a Saleg € Serbia 
3 Setoran SO" Tel. 134 

  

Smg. 
LA IL PL 

    

Ditjari dengan segera 
1 SOPIR usia diatas 30 tahun pengalaman sedikitnja 5 tahun 

soon. Jang tidak memenuhi sjarat2 tersebut diatas tidak perlu 
melamar. 

Pelamar2 diharap datang sendiri dengan membawa surat? 
kesaksian diantara djam 10—11 di Kantor Suara Merdeka, 
Purwodinatan Barat II/20, Semarang, 

aa aa aa aa aa aa aa aa eat ana, LL LL AN PN AN pa,   
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dan mengerti betul tentang mesin2 untuk pegang auto- per- 

       


