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DARA SUDAH KIRIM 

TEBAK KAN SAJEMBARA ? 

  

  

  

        Kepala djawatan kependjara 
an, mr, Roesh 1 i menerang- 
kan dalam suatu pertjakapan 
dengan PI-Aneta bahwa dida 

berapa waktu jl, 

melandjutkan perdjalanannja ke   lam 400 buah pendjara dise'u- run dari 
ruh Indonesia pada dewasa ini 
ada terdapat 70.000 sampai djuk dengan panah). 

Setelah kapal yacht LAI Mahroussa” merapat kepantai Napels be 
turunlah bekas radja Farouk beserta permaisuri 

dan puteranja jang baru berumur 7 bulan itu, 

sementara keluarga radja akan tinggal. Gambar: waktu habis tu 
kapalnja jg megah indah dan akan meneruskan perdja- 

lanannja dengan naik kapal pesiar menudju Capri (Farouk ditun 

     

untuk seterusnja 

pulau Capri. Ditempat ini untuk 
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   H paskan in 

takan, bahwa Indonesia 

  

mikirkan pakt2, akan tetapi jg 

- dihasan. 

    

15 On Ten Djadi 
Korban th. I. Di Tjtpari 

8 ORANG telah meninggal 
dumia, seorang mendapat 

Tika2 parah dan 5 orang men- 
Capat luka? enteng, ketika Se- 
nen malam mesdjid Tjipari, de- 
kat Sukawening, ketjamatan 
Wanaradjd (Garut) Gilempari 
granat! oleh anggota? gerombo- 
lan bersenijata, Menurut berita 
dari Garut, Senen malam kira? 
pukul 21.30 di desa Tjipari tlh. 
terdjadi pertemparan antara 
tentara dan gerombolan berser- 
djata, Djumlah gerombolan be- 
lum Giketahui dgn tepat, Orang 
menduga bahwa gerombolan itu   

  80.000 orang daan, diantara 
nja mereka ji: sudah didja- ' 
tuhi hukuman, tahanan? SOB 
mereka, jg megan muka | 
dlsb. Mr. Roesbandi menerang | 

Koruptor? Disapu 
kan, bala pegitara2 kini tr| '” Djendrai Nadjib Mulai Bertindak 

Uu padat memuat 11, | 
rambat 2 kali sebanjak kapasi Penjaringan Dilakukan DIm Partai Wafd — 
Sebagai #iondlih ia 'kemuka- 1 Nadjib Setudjui Adanja T entara Wanita. 

kanj keadaan diperdjara Dja 
karta, dimana da'am triwulan | 
pertama dan kedua tahun ini, 
djumlah tahanan setiap bulan | 
nja rata2 bertambah dengan ' 
100 orang. P 

Kurang memuaskan. | 
“Mengenai keadaan didalam  pen- | 

djara2. mr. Roesbandi, jang telah : 

K 

tif. Selandjutnja kabinet telah 

  

mengadakan penirdjauan selama se-i krit jg 

bulan, Pa bahwa keadaan | 

jangan, tempat? ti- | 
jidisb. kurang me- Hah 

: " walaupun soal pe- 
rawatan, seperti misalnja makanan. | 

sebelum djauh lebih baik daripada 
perang. Untuk memperbaiki dan Wafd? 

membangunkan? kembali pendjara? 

(selama perang telah rusak kl. 40 G3 23 B0 e 

pendjara sebagai akibat politik bumi Sementara ui Par at 

hangus) djawatan kependjaraan te- ngumuman Partai Wafd ig di 

lah mengusahakan anggaran belan ke nafkda & Cairo pada hari 

dja sebanjak & 87 .djuta rupiah. Di- 2 3 2 Ns 6 

antaranja 57 djuta rupiah diperun- SELASI, partai tsb pada, malam j 

tukkan pembangunan kembali ke- 40 | Selasa telah memetjat lagi 9 ' 

pendjara itu. — ' sean Pa 

Dalam pada itu mr. Roesbandi sa- j Ofang, ANGBOAINA, sehingg 
ngat menjesalkan, bahwa djawatan | djum'a anggota jg di "bersih ' 

kependjaraan hanja mendapatkan | kan” selama :ni mend'adi 12 

Rp. 5» djuta dari "pemerintah. ' orang. desa orang tsb ada 

Orang mendapat kesan, seakan: 
akan pemerintah lebih mementingkan . 
pembelian mobil2 lux dan pemba- : 

ngunan rumah2 jang mentereng. Le- 

bih baik pemerintah membagikan 

uangnja menurut urgensi”, demikian 

ror. Maia 

anggota2 dewan partai, se- : 

jg 3 orang lainnja 

anggota2 jx kini men- 

menteri, 'aitu Hamid 
Hussein al Guindy dan 

3 Hasil 

lah 
dangkan 
adalah 

Membawa Wei 
? 

  

Perundingan Perdagircan Indonesia- 
Djep ang. Menijapai Persstudjuan2 

IDANG LENGKAP ke-6 perundingan dagang Indone- 

$ sia Djepang telah dilangsungkan hari Selasa kemaren 

bertempat dige: Pe Javasche Bank. Pada sidang inj dite 

rima baik naskah peniinjaran. Pertukaran pikiran 

t antara delegasi?” Indonesia dan Djepang sedjak 11 Dju- 

japai Persetudjun2 Perdagangan dan 
Pembajaran antara Indonesia dan Dj:pang, beser'a penjelesai- 

an soal sisa balans dalam Open Acecunt jang lama Oa ae 

nai tar Gjuan sembajaran jg baru 

@ebintja an nba resto diunumkan oleh Kem. Per- 

ekonomian hari Selasa. 

Tekanan Komu- 
nis Berkurang. 

Karena Adapja Perang 
Korea — Kata 

Didiga bahwa Persetudjuan 
Pembt'iaran itu bersama dgn 

Perseiidjuan Perdagangan jg 

telah yitetapkan pada sidang 

lengkay ke-5 tg. 14 Dju'i, akan 

ditand, tangani oleh kedua Ke 

pala deegasi dalam waktu be- 

beraps lari. Hasil baik jang te 

23 (Laksamana Joy 2:5 lan ditipai oleh kedua delega 
Ka Si itu atalah berkat pengertian 

AKSAMANA Turner JOY ( haik dar masing2 fihak terha- 

a01 ba 

  

telah mes dap posiinja satu sama jang : 

ee teka, 

nan Kn di Asia. Dekan ke 
tua delegasi PBB dim. rundi- 
ngan di P: itu seterus 
nja mengatakan, bahwa hal itu 
di Indo China dan djuga di ' 
terutama terlihat dengan tegas 
di Indo China dan djuga di 
Hong! tong Gan Taiwan Turner 
Joy jang mengutjapkan ketera 
ngan wa berhubung ani pe 
ai tannja mendjadi pemim 
is nstesng angkatan laut Ame 

tea di Annapolis, pada achir- 
menjatakan bahwa | 

  

beserta lonstrukiif jang mel- 

puti bemiitjaraan2 'ang telah 

dilakukan Delegasi2 Indcinesia 

| dan Djepne kedua2nja jakin 

bahwa pesetudjuan2 jang te- 

lan ditapa ini akan membuka 

ini bagi perkembangan dan 

kemad wandalam perdagangan 

dan hubunjan ekonomi antara 

kedua negri ini dan akan ber 

pengaruh .aik atas kemadju- 

en ekonom dan kenaikannja 

deradjat paghidupan rakjat- 

nja masing Demikian pengu- « 

muman Ker enteri an Perekono 

mian. 

  

Manan tak mempunjai tjukup 
kekuatan untuk melakukan of- 
fensif lainnja. S 

Pendirian Indonesia Thd Irian Tak Berobah 
Pu Mr. Dr. Supomo, presiden | York. Sebagi telah dikabarkan, 

i Perguruan Tinggi Indone | Prof. Supomo datang di Amerika 

sia dan bekas menteri kehakiman, dg | untuk mengardil bagian dim 

menumpang pesawat KLM dari Dja ' perensi tenfag Asia Tenggara 

karta, hari Senin petang telah tiba di Dimasa Depa! jang bakal Lega 

lapangan terbang internasional di kan di Wawsington dari tg. 

New-York, Demikian AFP dari New | sampai 15 Kau ini, jang die: 

akan memerentahkan kepada semua pegawai negeri 
utk memberikan Japoran asal-usulnja, beriklat keterangan ten 
tang kekajaannja sendiri an kekajaan keluarganja 

Pokberakas atau per- | "Abdul Latif Mahmoud. Hus- 

-petjahan dim partai ) urusan wakaf je baru? ini ka 

lain dan suasana persaudaraan : 

Kon j 

ABINET MESIR dalan sidangnja pada malam Selasa gerombolan me'akukan pengga 
telah menerima baik Gekrit2 jg dimaksudkan utk mem  songan2 dan pembakaran Tu- 

| berantas korupsi di kalanganpemerentahan Utk melaksana- 
| kan maksud tsb dim sidangnja itu kabinet telah pula 
| kau utk membentuk sebuah ,,panitia pembersihan”, jg anggota? ' 
| nja akan lerdiri dari 2 orang djaksa nan seorang vegawai ting- | 
| gi. Panitia ini akan mempunjai kekuasaan penuh utk menjeret : 
| para terdakwa dimuka pengadilan dan pengadilan adminisfra- j 

pula menerima baik suatu de- | 

sein al Guindy adalah menteri | 

barnja telah ikut serta menan- 
: da-tanganj statement jg mene- 

irangkan, bahwa bekas radja 
Farouk adalah keurunan Nabi 
Mohammad s.a.w. 

Panitya partai jg diberi tu- 
gas untuk menjeidiki tudu- 
han2 jg didjatuhkan atas 9 

orang anggota dewan partai jg 

“dipetjat isb akan diketucy oleh 
“bekas ketua senat, Ali Zaki al 
Oraby, dan jg akan duduk se- 

' bagai anggota diantaranja jk 
'Jah bekas menteri luar negeri 
Saahuddin. Sementara itu 
AFP seland'utnja mendapat ke 

(terangan darj kalangan jg me- 

' ngetahui, bhw sekretaris djen- 

deral Partai Wafd Siradjud- 
din telah mengadjukan permin 
taan berhenti seaku sekdien 
partai. Ketua partai, Mustafa 
Nabas, dalam pada'itu kabar- 
hja menolak nermintaan tsb. 

Djendr. Nadjib setudju 
wanita masuk 

Tentara. 
: t 

Kawat terachir menjajakan 
selandjutn'a bahwa panglima 

besar angkatan perang Mesir, 

djendral Mohammed Nadjib, 
hari Rebo pagj ini katakan ke 
pada pemimpin gerakan wani- 
ta Mesir, Nj. Doria Shafik, ba 
“hwa ia akan dengan gembira 
meniambut wanita masuk da- 
lam ketentaraan. Nadjib kata- 
kan ja setudju akan adanja 
amandemen dalam undang2 ke 

tentaraan untuk membolehkan 

wanita masuk dalam ketenta- 
iraan, untuk bekerdja dalam 
kanter2n'a, mendjadi supir2 
kendaraan atau djuga dalam 
kesatuan2 meriam2 anti-pesa- 

' wat udara, Nj. Shafik sebagai 
diketahui telah membentuk ba 
taljon wanita sukarela, dalam 
perdjoangan pembebasann' a 
me awan Daan Inggris di 
Saluran Suez d: musim dingin 
ig lampau. Shafik dalam pada. 

itu mint, kepada Nadjib supa 
ja memutuskan rantai perbu- 
dakan dan membantu wanita 

Mesir untuk mendapatkan hak 

dipilih. Nad'ib jg djuga mem- 
punja: 3 anak wanita, mendja- 
wab hendaknja soal tsb di ke- 
sampingkan dahu'u. hingga 
“pembersihan diadakan seluruh 
Mesir, (Antara—Reuter). 

  

lenggarakan oleh The John Hopkins 
' University School of Advanced In- 
ternational Studies dengan bantuan 
The Rockerfeller Foundation. 

H Prof. Supomo akan berbitjara tg. 
Th 14 Agustus tentang »Hukum adat 

dimasa depan dalam pembangunan 

mewmiatus- | 

| Tjipari rumah? rak'at diba 

| 15 orang penduduk t 

| | 

adalah ,,Darul Islam”. 

Ketika pertempuran sedang 
berlangsung maka tidak sedi- 

|kit rakjat mentjari perlindu- 
| ngan didalam mesdjig Tjipari 
'itu, Hal ini rupanja diketahui 
| oleh pihak gerombolan. Maka 
| mesdjid “itu dilempari granat 
hingga menimbulkan korban2 ' 
seperti tsb diatas. Kemudian ' 

! | 
| 

mah2. Djumlah rumah2 jg di 
bakar hingga sekarang belum 
Giketahui dengan pasti. Una 
rut kabar itu bukan sadja 

    

    

   
   

tapi djuga dikampung2 
baruk, din Tegalkiraj, 

/ bunuh oleh se 

ngan 
Lebih d'auh tentang sera- 

ngan gerombolan bersendjasta 
tadi ma'am terhadap desa Tji- 
pari didapat keterangan ban- 
Wa korban rakjat akibat sera- 

ngan gerombolan tsb diketahui 
15 orang meninggal dan 4 
orang luka? berat, sedans ru- 

mah2 penduduk jg dibakar ge 
rombolan adaz 70 buah. Keruzi 
an harta-benda penduduk aki- 

bat penggarongan gerombol.:n 
beum dapat ditaksir. Gerombo : 
lan 'g mengganas tsb adalah i 

Cari D.I. jg terdiri darj kl. 150 , 
orang. Waktu gerombolan ma- | 
Suk desa Tjipari, pihak tenta- | 

.ra berada diposnja jg djaun 
dari desa tsb sehingga gerom- 
bolan 'eluasa mendjalankan 
rolnja. Pada saat itu di mes- 
did jg digranat gerombolan 
itu masih banjak orang jg ba- 

ru Selesai sembahjang Iss. Mes 
djid tsb mendapat kerusakan2 
akibat lemparan grana4 itu. Da 
pat dikabarkon lebih land'u:. 
bahwa maksud utam. dari ge 
rombolan kedesa Tjipa" itu 
ialah untuk membunuh Kvai 
Jusuf Tandjiri jg tinggal Ji de 
sa tsb, Kyai Jusuf Tandjir: se- 

'lamat. 

Tentara merebut 20 he- 

lai bendera ,,bulan 
bintang”. 

Selandjutn'a padax hari Se- 
nen ma am kira pukul 20.00 pi 
hak tentara didaerah ketjama- 

:tan Malangbong telah menge- 
pung sedjumlah Ik. 14 orang 
anggota gerombolan D.I. jang 
bersend'ata dan berpakaian se 
ragam, Setelah terdjadi tem- 
bak-menembak, pihak tentara 
berhasil merampas sedjumlah 
20 helai bendera “bulan sabit 
— bintang”, Tentang korban2 
dalam tembak-menembak jg 
terdjadi itu tidak terdapat ka- 
bar. (Antara), 

  

  

BUKAN PASHA, BUKAN 
BEY, MELAINKAN SAY- 
YID. (ea, 

Kabinet Jordania hari 

Senen ini telah menjetu- 
djui rentjana undang2 un- 
tuk menghapus gelar ,.pas 
ha” dan ,,bey” dan meng- 

gantikannja dengan say: 
yid”. 

  

Indonesia”, dan Duta Besar 
Ali Sastroamidjojo akan andai 
ketua kehormatan bagi Konferensi 
pada hari itu. 'Mendjawab pertanja- 
an wartawan, apakah ada gera- 
kan2 baru jang sedang dirantjang- 
kan dalam perselisihan dengan . Be- 

semak nd) 
Lembaga Kau 

Ke ». Bata'an" at 

Ane en AN ai vi Ma amb 

na 20 

mann 

  

  

"Tak Pikirkan Pakt? 
Politik TN Kat Melebihi Dari Polltik Netral Melulu 

Suara Oei Tak Akan Berkumandang di Indonesia. 

  

“Tahun Ke VI — No. 141 

  

R. fATAAN Pres. Pilipina @uirimo baliwa Indonesia kini telah ,,mele- 
2. tentarz kekuatan ketiga atau kedudukan netral”, kalangan resmi di 

menerangkan kepada Antara hari Selasa kemaren bahwa pernjataan itu adalah soal 
Pres. Ntt dan bukan « “Indonesia. Dalam pada itu alas pertanjaan PM Wilopo menja- 

ing 1nisih tetap berpegang pada politik bebasrja malahan lebih? 
1 apakah ada kemungkinan Innonesia turut serta didalam suatu pakt 

| pertahanan di Pasifik, didjawab 'oleh PM Wilopo, bahwa Pemerentah Idoresia tidak akan me- 
finamakan ialah mentjari ker dja sama ekonomi dgn negara 

Djuga Mukarto 

membaniah 
Djuga Menteri Luar Negeri 

Mukarro atas pertanjaan2 pers 

Gengan tegas membantah kete- 

rangan bahwa politik luar ne- 
geri Indonesia telah mengala- 
m: perobahan, kekanan mau- 

pun kekiri. Indonesix, katan'a, 
tidak pernah mengangan-angan 
kan terbentuknja satu kekua- 

tan ketiga. Indonesia menda- 
sarkan usahanja semata2 atas 
“politik luar negeri jg aktip 
lagi bebas”, jg lebih dari suatu 

  

politik “neutral melu”. Mu- 

kario menegaskan bahwa Indo 
| nesig menghendaki hubungan 
baik dan akrab dengan dunisx 

seluruhnia diatas hormat meng 

hormati kedaulatan dan wila- 
jah masing2 negara. 
Luar Negeri menjatakan sete- 

rusnjs bahwa Indonesia tidak 
mau tertarik2 keda'am sesua- 
tu gabungan 'jg bersifat mili- 
ter baik untuk keperluan of- 
fensief ataupun mempertahan- 
kan “diri. Sebalikn'a, Indone- 
sia akan terus berichtiar utk 

: anja perdamaian du- 
nia acagom djalan mendjauh- 
kan dirj dari kedua blok jg ber 

tentangan itu. 

Tanggung djawab ' 
Ouirino sendiri. 

Selandjutnja Sidik Djojosu- 
karto, ketua umum PNI berpen 
dapat, bahwa selama pemeren- 

tahan dipegang oleh PNI, sede- 
tikpun ia tidak merasa chawa- 
fir suara Pres. @uirino ita men 
Gapat kumandang di masjara- 
kat Indonesia. Menurut Sidik 
'utjapan2 Pres. Guirino ita ada- 
Hah PN djawab dia sen- 

: | Menurut 

Menteri | 

tap 
mana sadja. -— pasti, Pemer rentah Indonesia tidak akan mempertimbangkan pakt-pakt per- 

  

6 Belan- 
da APRA 
“Kini Malai: Dipe- 

riksa Lagi... 

ORANG, jg dipersalah- 
14 kan (arut serta dengan 

APRA dalam pengatjauan dan 
pembunuhan? tg. 23 Djan. '50, 
sekarang sedang diperiksa iagi 
oleh djaksa2 dari. Kedjaksaan 
Agung dan djaksa2 dari Kantor 
Kedjaksaar: Bandung. Dari 14 
orang APRA itu terdapat 6 
orang bangsa Belanda, anf'ara- 
nja Altman bekas inspektur po- 
lisi di masa pendudukan dan 
2 orang polisi lainnja. 

keterangan peme- 
riksaan sekarang ini adalah 
untuk ketiga kalinja dan di- 
maksudkan untuk memperleng 
kap proces-verbaall Diharap- 

kan pemeriksaan ini akan sele 

sai dalam minggu ini djuga. 
Atas pertanjaan, apakah mere 
ka ini akan dihadapkan kepada 
hakim dj Bandung atau di Dja 
karta, hingga sekarang belum 
terdapat djawaban 'ig pasti. 
Dapat ditambahkan bahwa me 
reka itu sudah hampir 2 tahun 
lada da'am tahanan di rumah 
pendjara Sukamiskin. 

Mohamadijah 
Tetap Anggauta Isti- 

mewa Masjumi 

ENDJELANG hari genap 
40 tabun berdirinja Per 

gjarikatan Muhammadijah pada 
tanggal 19 Nopember ae di 
Djakarta telah dibentuk pani- 
tya »iPeringatan 49 tahun Mu- 
hamm: ? jg diketuai oleh 
Hamka, Menurut ketetapan pa- 
nitya tersebut, Hamka selaku 

  
ketua panitya tersebut pada 
kongres Masjumi ke-VI jang 
akan dimulai pada tanggal 26-8 | 
j-a.d. di Djakarta, antara lain 
akan mengatakan sebagai utja- 
pan selamat berkongres, bahwa 
»Muhammadijah akan tetap 
mendjadi anggota istimewa da- 
ri Masjumi dan bahwa perdjua 
ngan Masjumi untuk menegak- 

'perdjuangan Muhammadjjah.” 

  

Itulah Tudiuan 
' Setia Pantjasila 

Utama Seorang 
Tentara — Kata Sri Sultan 

Harapan Presiden: Mudah2an Tentara Mentjapai 
Tingkat Lebih Tingg:.. s 

Bimo ig 5 DGN. kongres ketiga Ikatan Perwira In- 
donesia jg dimulai hari Selasa kemaren dan akan diada 

kan sampai hari Djunat jang akan datang di Tretes, pada 
Senen malam telah dilangsungkan resepsi bertempat Gi susie- 
tet Simpang Surabaja. Resepsi ini mendapat perhatian besar 
dari para undangan, diantaranja tampak menteri pertahanan 
Sultan Hamengku Bawono (jg pada hari Selasa telah bertolak 
kembali ke Djakarta), kepala staf angk. darat, seorang wa- 
kil kepala staf angk, udara, atase2 militer India, RRT ilan Ing- 
gris serta pelbagai wakil korsuler dan pembesar? sipil serta 
militer Djawa Timur. 

Seteah resepsi tsb dibuka 
dengan dinjanjikannja lagu ke 
bangsaon “Indonesia Raya” di 
Susul kemudian dengan meng- 

heningkan tiipts, selama satu 
menit untuk menghormati ar- 
wah para pahlawan jg telah 
gugur, ketua panitya kongres 
major dr. Sudihardjo mengu- 
tjapkan pidaton'a da'am mana 
ia menjatakan terima kasih 
atas kedatangan para tamu da 
lam resepsi tadi. Setelah ini 
berturut-turut berbitjara ketua 
Ikatan Perwira kolonel Bam- 
bang Sugeng, gubernur Sama- 
dikun, letnan ko'onel Suwondo, 
kepala staf angkatan perang 
dan menteri pertahanan. 

Kawat Presiden 
Dari presiden Sukarno jang ber 

halangan menghadiri resepsi tersebut 
diter'ma2 surat kawat, dalam mana 
beliap selaku panglima tertinggi ang 
katar perang menjatakan harapan, 
bahwa angkatan perang senantiasa 
akan menfjapai tingkat jang lebih 
tinggi legi dari jang sudah2, hingga 

landa tentang status Irian Barat, 
prof. Supomo mengatakan: ,,Pen- 

tingkat tadi achirnja akan seimbang 
( dengan angkatan2 perang negara) 

lainnja, akan tetapi tetap memperta 
hankan sifat nasionalnja. Angkatan 
perang Indonesia, demikian presiden 
Sukarno dalam surat kawatnja jang 
dibatjakan itu, hendaknja  merupa 
kan angkatan perang spesifik, jang 
harus memenuhi tjita2 sebagaimana 
ditjantumkan dalam proklamasi ke 
merdekaan pada tanggal 17 Agus 
tus 1945. 

Setia pada pantja sila. 
Dalam pidatonja, menteri per 

tahanan Sultan Hamengku Bu 

wono IX, 

bentuk 'g sesungguhnja guna 
meaksanakan tjita2nj. jg me- 
rupakan tjita2 pula dari angka 

pinan tepat bagi organisasi 

pat dipergunakan sebagai pen- 
tundjuk2, demikian menteri 

Hamengku Buwono. Dikatakan 
seland 'u'nja, bahwa terutama 
dalam hal ini harus diperhati- 
kan kesetiaan kepada Pantja 

Sia tjita9 nasional dan per- 
baikan moril serty physik dari 
korps ketentaraan,   dirian kami tetap, tidak berobah. 

Irian Barat dibawah pemerintahan 
Indonesia akan baik bagi stabiliteit 
politik dan ekonomi di Asia Teng-. 
gara dan Pasifik”. (Antara). 

| nasa 

“ Bukan sematjam se: 
rekat buruh. 

Menteri Hamengku Buwono sete 
rusnja menegaskan, bahwa   
tan perang Jg terpenting di. 
antaran'a ialah mentjari pim- , 

ikatan : 

(Antara). 

“Iah-satu Yari rangkaion tindak 

  
ditudjukan salah 

| jang tertentu atau un'uk meng 

“hadapi Ss suatu 

antara lain menun- kha « 
djukkan bahwa Ikatan Perwi- ' 
ya dewssa ini sedang mentjari . 

dan tudjuan jg tepat, jg da- | 

  

(11 tahun j 
kan Negara dan Agama, adalah j j5 Taha 

' Amerika di Pearl Harbour, Ha 

   

        
          

              

     

  

si. da 

Penerbit: 
| Penjelenggara: 
Alamat: Purwodinatan Barat If — 20 Semarang. 
Tilp. Redaksi: 1228 Smg tilp, rumah 1798 Semarang, 
Tilp. Administrasi - Ekspedisi 2087 Semarang. 
Harga Lengg. (bajar dimuka) Rp, 10.— didalam kota. 
Rp, 11.— luar kota, (ditambah Rp. 0,30 untuk meterai). 

” Adv, 80 sen per m.m, kol. Harga Etjeran 60 sen per lemb. 

Hetami, 

   

    

  

      
    

    

        

        

        

  

            

            
       
      

NV. Suara Merdeka Prosed "3 
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Lintuk nummer 2000 meter tandem (naik sepeda dua-orang) da 
lam pertandingan2 Olympiade baru2 ini, telah keluar sebagai djua 
ra djago2 dari Australia ini, ialah Piligat Mockridge dan Lionel 

. Cox. Mereka boleh bangga dengan gelar kedjuaraan mereka. 
Gambar: kedua pemenang memperlihatkan ketjakapan bersepeda 
keliling baan, disertai sorak penonton jang bergemuruh, 

Tentara Djepang” 
120.000 Orang? 

Pembentukan Kembali Angk. Peran 
Djepang Dibitjarakan Djuga Dlm 

Konp ANZUS? 
ONPERENSI PASIFIK jang diselenggarakan oleh De- 
wan ANZUS (Australia, New Zealand & Amerika Seri- 

kat) telah dibuka pada hari Senen pagj djam 10 wakiu se-ems 
pat, di Kaneohe, pangkalan udara angkatan lau! Amerika di 
Hawaii. Seperui 'diketahui, konperensj ini dihadiri oleh men- 
Ceri? luar negeri keempat negara tadi, serta pembesar? sipil. 
dan militer lainnja, dan akan bitjarakan soal? tyg. per'ahanang " 
daerah Pasifik. 

    
    

   
   

   

    

        

    

   
   

    

    
    

    

   
   

    
   

     

    

    

    
     

   

              

     

     

   

    

   
    

     

   
    

    

    

    
    

  

    

   
    

   
   
    

     
   

   

    

    

    

   

pat dibuktikan dengan Kena 
an bahwa negara2 Barat “ine- 
nentang agresi terang2an di 
Korea dan bahw, pasukan2 
Komunis. giat dinegeri2 jang 

berdekaian lain2nta, : 

Pidato Cli jion 

Pidato Acheson. 
Menteri luar negeri Amerika 

Serikat Dean Acheson dalam pi 

dato pembukaannja al. menga- 

takan, bahwa tudjuan Dewan 

Pasifik jang sedang dibeniuk 

ini adalah “menijegah timbu - 
pja perang.” Dikatakannja bah 
wa usaha tani merupakan sa Dalam pidato sambutannj 

menteri LN New Zealand Ci 
ton Webb mengatakan dianta 
ranja, bahwa Hawai dahulu 
mendjadi sasaran pertama dari 

an? untuk memperkuat perda- 

maian bukan sadja didaerah 
Pasifik tetapi dibagian2 dunia 

    

2 NN RA aa : 
lainnja, sesuai dengan isi Pia agresi D 1g, ditandaskan 
gam PBB.” Menurut kejakinan nja didaerah Pasifik 

nja, usaha ini akan mendiadi perlu sekah dibentuk satu ore 
sumber semangat kerdja-sama ganisasi pertahanan, berhu- 
antara negeri? jang ingin mem 
pertahankan perdamaian. 

Pidato Cacey 
Meneri LN Australia Ri- 

chard Casey mengemukakan di 
antaranja, bahwa. kurang dari 

telah petjah Pe- 

rang Pasifik, dengan di aku- 

kannja serangan oleh D'epang 

terhadap pangkalan armada 

bung gengan “3 na bahaj a Ko 
munis sebagi 

hat pada pe era 2 Kn 

dah pidato2 an tan tadi 
dan sesudah mengaso sebentar 

aa konperensi dimulai Ki. 
sidang teri utup. 

  

Persetudjuan A merikik 5 
Djepang akan ditindjau ' 

kembali? | 
Merurut keterangan darj pl 5 

hak jang pa" tut Mipertjaja, dim. 3 
konperensi Ini akan dibitjara- " 
kan pula soal kemungkinan me | 
narik Djepars dalam pakt per, $ 
tahanan Pasifik Tentano perta W 
harnan Djepang dapat diketemu 1 
kar, bahwa menurut rentjana?2 4 
jang sekarang ini, Djepang di 
heri hak untuk membina »pasu- 
kan? pendjara. keamspan nasie 

)? jang terdiri dari 120.090 ' 

waii. Selerusnja ia mengatakan bahwa konperensi per tahanan 

ini "sudah barang tentu tidak 
satu negara 

  

kead5an luar 

bia me ainkan akan mem- 

ten uk sa'u persatu? in jang per 

manent untuk ment'egah tim- 

bulni, perang .dari sudut ma- 

napun djuga da'angria.  Per- 
Giandj'an pertahanan Pasifik 

Casey tidak mene- 
tepkan dengan 'epa! tindakan 

apa “ang akan dilakukan oleh 

pihak2 jang terikat dalam per 

diandjisn ini. apabila terdjadi 

serangan bersend'afa. Bahwa 

menyrut pandangan pemerin- 

tah Austrai memang s#daan- 

  

     2 Sa 

na: 

orang, jg. akan merupakan ini" 
darj tentara jg. akan dibentuk, 
Mereka akan diperlengkapi de | 
ngan tank2 ringan dan artileri, 

| Ketika permulaan bulan Djali, 
| Amerika kirim 10 buah kapak“ ' 
(perang fregat. masing2 dad N 
1509 ton, kepada Djepang: di 

.samping itu 50  kapai perang 
ringan lainnja. : » 

In! mehutus 

  

  

tiaman bahaja. kata Casey da rtalian dengan maksud A- 
ka. utk menarik Depang 

lam pertahansy Pasifik se M 
perwira itu tidak dapat dinersama- lekas2nja, mak» menurut duga Ne 

perserikatan buruh, ka kan Ta an crang dalam beberapa bu- 

  

    
              

   

4 perwira itu harus dida/ Jan jad ini persetudjuan keas MG 
nilai2 jang ideaal. j Tni manan Amerika — D'epang 

ain dari itu ikatan perwira itu tidak | kan ditindjau kemba'i. Dewa | 
boleh turut tiampur .baik dengan aa dat em ini “bentar ta 

soal2 jang termasuk beleid pimpin sa Im, pelsetuajyan ini hanja 

angkatan perang. maupun dengan sedja'an sadja 'aitu: sebagai 

urusan2 di ketentaraan. “De - anti 'erhadap pemaaN 

mengetahui batas2 & angkalan9 Djepang oleh Ame 

lepangan a. Ikatan Per 1 rika .mak, Amerika berdjandji' 
   i mendiamin pertahanan Dje- 

" terhadap yan dari da         
| psr ser. 

    

     

   

    

     

    

      

t 

PA an "3, demikian menteri Hai : SA Ta Tempa Pen demikian an Silam atau luar negeri, Achirs 
mengku Duworos Selain dari presi ji akan dipesd'ari djuga hu s 
dea Sukareo.  psnitia' kongres tsb, | nia “5. “4 ps P “ag i dj 1 $ 

hingan Kare san : 
#olah menerima . pula surat2 Ae AS NT AR jepang 5 Ten # 
utjapan dari mi nsgeri2 lai innia Sru-ama ah 

EL 4 Ia - 

Relanda dar atase militer tar Ayana Czn necgeri2 Asia 

  

Tengrara (Antara —- AFP, di Indonesia. 

AAN AN PLAN CAP ALAN 10 AAN NA Wp MA 

Djepang Mimpi.» 7 
“Ingin Djadi Pemimpin Asia 
ERDANA Menteri Djepang Shigeru Yoshida hari Senen 5 

il meresmikan Korps Keamanan Umum,” ialah inti ten- " 

tara Djepang j.a.d., jang dibentuk peda hari Senen. Dalam pida- ) 
tonja selaku panglima besar korps tadi, Yoshida mengatakan sus 
paja tentara Djepang mendjadi ,,pemimpin Asia, sesuai dengan 

harapan “Amerika.” Seterusnja ia berkata, bahwa angkatan perang          Djepang kelak harus ,,berdjiwa demokrasi sungguh2”, Nasib 
Djepang sekarang jang malang” itu, kata Yoshida, disebabkan $ 
karena tentara Djepang jang dahulu “dididik ,,menurat mazhab | 
Dierman, jang bertjampur tangan dengan politik” (AFP). 
 



   

    

   

    

  

    
    
   
   

    

        

  

   
    

   
   
   

  

    

   

  

         

   
     

   

  

    

   
   
      

  

   

    
   

   

      

   
    

    

   
   

  

diar India fat panah menun 
bahwa peristiwa di 

nat Indonesia jni bukan'ah | 
"'kedjadian tersendiri, Tahun Je ig! 
lai seorang pembantu 
Statesman” berusaha -melaku- 

3 kan experiment bagaimana re- 
aksi orang? jg men'ewakan kc| 
mar dalam ha' jg Da itu. 

   ss ae Gisemakan. Hasi'- 
ima kira? separoh dari pemi- 

“lik kamar2 itu ketika dida- 
gi oleh peladjar Afrika jg 

Tid Kulit Bertoarna £ta 

dang 

  

   

   

fahu ada lowongan. Dua orang 
pelamar kulit-putih “ dimuka 
dia ditawari pekerdjaan klerk, 
tetapi mereka tolak, karena 
upahnja tidak tjukup. Mereka 
tjeritakan ini kepada pe'adjar 
Negro itu. Tetapi ketika, tiba gi 

lirannja, kepadarga Kam 
bahwa pekerdjaan klerk tidak 
ada, dan kalan mau ia.bisa di 
terima sebagai tukang-sapu 
gerbong kereta-api. Dikantor 
perburuhan pemerintah kepa- 
danja ditawarkan .pekerdjaan 
kul dijalan. Achirnja pe'adjar 
Negro ini dapat djuga pekerdja 
“an klerk di kereta-api, tetapi 
baru sesudah seorzing anggauta 

» parlemen turug tjampur-tangan 
i membel. dia, 

  
   

  

   

   

  

   

   

      

   

  

    
        

   

   
    

   
    
    

    
    

  

   
    
     

    

  

   

  

      

   

    
    
   

    
     

  

   
   

    

  

    
    
    

   

  

   
   

    

    
     
    

     

   
   

    

   
     

   

   
     

      
    

  

     

    
   

   
      

   

    
    

     

  

   

  

      

   
   

  

     
     

          

        

   
   

   
   

     

    

   

   
   

    

  

Erat A 

G-KERTAS PALSU 
500.-— kn 

»Djaksa Agung pada Mahka 
1 Agung Indonesia minia ka | 

sang. ng koras pe SA dasi Rp. | 

( berita 
tanda? se 

1. Warna disebe- 
1 muka kemerahan, 2. Tjeta- 

gambar sebelah muka ka- 
sar baik pemandangan sawah, 

n garis bunga (roseften) 
ikanan. 3. Huruf jang 

lari Undang2 Hukum da j 
Jam bahasa Indonesia dan Be- 
landa Nentapan belakang 

  

Kemaren Saba 3 djam bu- 

buhan Semarang 
bung dalam SBPP tjab. Smg. 

tea mengadakan pemogokan, 
mereka meno.ak uang tundja- 
ngan “kemahalan js diputus- | 
kan oleh P-4 pusat baru? ini, ' 
Keputusan P-4 pusat telah di 
terima baik oleh pihak madji- ' 
kon, tetapi pihak SBPP t: Lah. 

ritahuan resmi Garj P-4 pesat 
jin dan mengandjurkan kepada 
anggauta2njs supaja menung- 
gu dahu'u Tenan resmi. 

pie okedulnetori: | achirnja 
“Kantor Pensuluh Perburu 

am telah Gise esaikan supaja | 

menerim, dahulu uang itu se- 
i “persekot, kekurangan 

kan belakangan nanti bila 
BPP sudah ' meperima pembe- 
tahyan resmi dari P-4 pusat, 
djuran tsb diterima baik 

achirnja mereka bekerd'a kem 
i Seperti biasa. 

RADIO ZONDER IDZIN, 
. Seorang Tionghoa, bernama 
OKS. di Saidan, oleh hakim Se- 

man. denda sebesar Rp 300.— 
“Gin radion'a dibeslah karena 
tidak mempunjai surat izin. 

| Perlits ditjatat disini, “bahwa 
(perkara, semaijam ini telah per 

nah djuga diperiksa o'eh ha- 

| kim tetapi terdakwa han'a di 

' djatuhi hukuman denda sadja. 
tetapi kini ternjata pengadi- 

lan-Negeri ambil tindakan le- 

. bih' “keras lagi. 

SANEN GAGAL, 
Daerah Kendal dalam karesidenan 

Semarang dengan tanah sawah selu- 
as 29. ha. setiap tahunnja dim 
anen padi kedua, — menghasilkan 

. 8075 dari panen “padi pertama. 
2 ahati ini, hampir 50”, panen padi 

idaerah tsb. telah gagal, ka- 
crangan hama ,.mentek-beluk”, 

  

tindakan seperlunja, sedangkan ' ke- 
kurangan persediaan makanan perdu 

telah dapat ditutup dgw lain 

marang telah Gidjatuhi huku- 

Ilang, kemarin atas ' 

  
t 

Be. 

1 jnur dan dalam perundingan itu, 
.SSPV bagian dok dan Pe- minta supaja para anggauta Sebda 

ig terga- jg belum bekerdja diterima kembali. 

| . SEMARANG & AGUSTUS 1952. 
RAMPOK KETANGKAP, 

Didapat keterangan, bahwa pen 
djahat2-jg melakukan perampokan 
di Gajamsari beberapa waktu berse- 

seksi Diomblang dapat ketangkap. 

4 Orang pendjahat tsb.,.seorang di 

antaranja jg mendjadi pemimpin da 

lam perampokan itu, demikian djuga $ 

padanja dapat dibeslah 1 repolper, 

mengaku kesalahan2nja. . Selain dari 

ini mereka itu tersangkut - -pula dalam 

perkara perampokan di Kp. Ngem- 

plak (Tiandi). : 5 

UTUSAN SOBSI MENEMUI 
GUBERNUR 
,Menjambung 'berita Kimi kemari 

tentang permintaan Sobsi tjabang 
Semarang untuk menemui Gupernur 
Budiono guna merundingkan 

marin siang 4orang utusan Sobsi ter 
diri dari Soekarno, Sutijono, Mardjo 
no dan Pratojo telah menemui Guper 

di- 

Oleh Gupernur dinjatakan, bahwa 
'beliau akan usahakan menempatkan 
kembali mereka itu, dan akan beri- 
kan instruksi kepada kepala2 daerah 
atau pihak jg “bersangkutan, bila 
ada pekerdjaan atau formatie pega- 
wai mengizinkan, supaja mereka di- 

| terima bekerdja Nan. 

| PANITYA 17 AGUSTUS. 
3aam merajakan Hari Ke- merdekaan 17 Agustus jad, RT 

Kp. Baterman-besar pun tak 
man ketinggalan, sebuah pani- 

' iYa perajaan telah dibentuk, Gi 

an, Seterah mogok 3 djam | 

  

  

ketuai oleh Sdr. Saidi penulis 
Moch. Sulaiman dan bendahara 

| Rakiman dan Mail, bagian ta- 
ta usaha Abd, Radiak dil, Ren 
tjana jg akan diselenggarakan 

atau kelebihan dapat dj perhi- |jaitu membikin pintu gerbang, 
'padjangan : | kampung dan ma- 

lam resepsi. 

' AANNEMER JG. TIDAK 
DIJUDJUR. 

D. alias R., jg bekerdja pa- 

da Kota P radja: Smg. sebagai 
aannemer “kemaren siang di 
hadapkan di muka pengadi'an 
negeri Smg, karena dipersalah 
kan melakukan penggelapan 
uang sebesar Rp 2.232,39.— 
Menurut surat tuduhannja, ia 
telah minta uang pada Kota 
Pradja Semarang setelah pe- 
kerdjaan men: “@enggarakan pe 

kerdjaannja selesai, dug kali 
dengan menggunakan surat jg 
tidak s'ah, sehingga Kota Pra 
dj, memberikan 2 X Rp 2.232, 
39: seharusnjg aannemer tadi 
hanja boleh terima Rp 2.232,39 

sadja. Terdakwa sangkal su- 

r2t.tuduhan tsb dan njatakan 
tidak merasa berbuat demiki- 

an, tetapi saksi jg didengar ke 
terangannja, menundjukkan 

bukti2 ig njata. Achirnja oleh 

hakim didjatuhkan “hukuman 
pendjara 1 tahun 3 bulan. 

PEMILIHAN LURAH. 
Minggu pagi djam 8 tgl. 10 

il Agustus jad, dilapangan sej 

pakbol, Union Seteran akan di' G 

adakan pemilihan lurah Kp. 
Miroto jg meliputi penduduk , 

6000 djiwa lebih, 

| pada orang? | 

Gasar. Seor 
kantor perburi 

kaan lisan sengaa “soal itu. 

tertulis jg Sera payau 

geris, dan bukan orang kulit 

rika di Ingseris detpadag per- 

Lini Tipelaaian Den Dr. Ruth 

: Hogi Amerika. “Seorang Afrika 

: an pe- 
| | kerk: Ia per- j 
|gi kekantor kereta-api, jang ia 

kegiatan polisi | 

'#Coast, atau Barbados. Orang kulit 

. soal 
tidak | Sebdan dapat dikabarkan5, bahwa ke-/ 

Orang Irlandia) 

nd kat: 

Hanja C0 
Change”-lah satu Tam jang 

    

seorang : - kawan diberik 

djawaban, bahwa Na 
klerk ada di Coventry 
sadja kawan itu orang Ing- 

berwarna UT 
Bagaimana renksi" orang2 Af- | 

lakuan s 2 

Landes, seorang ahlj anthropo- 

njatakan kepadan'a: .Jah,, 
memang ada kebebasan di Ing- 
geris tetapj buat kita kesem- 
patan tidak ada. ” 

Inggris sangkal | 
Banjak orang Inggeris me- 

njangkal, bahwa purba-rasa 
warna-kulit ini ada di Ingge- 

ris, Ketika Dr. Landes me 
nerangkan kepada beberapa | 
ahli anthropologi Inggeris 
tentang' apa ig ia dapati me- 
ngenaj purba-rasa kulit berwar 
na dj Inggeris.itu dalam bulan 
Mei jl, sementara orang Ing- 
geris jtu katakan, bahwa soal- 
nja adalah chajal be'aka. Ti- 
dak-sadarnja mereka akan 
kenjataan ini sebagian dise- 
babkan karena menurut pe- 
rimbangan han'a sedikit sekali 
orang Inggeris—ketjuali orang2 
jg menjewakan kamar dan pe- 

gawai2 kantor perburuhan— 

jang dalam praktek menghada- | 
pj soal bagaimana harus mem- 
perlakukan orang  kulit-ber- 
warna, sebabnja, karena di- 

,asal IN 

  

   
Sabat Asobiidisngan pati gari 
Helsinki. Dgn lengan teratjung   

  

VahidLa 
Grombolan2 Di Sulawesi Mulai Saling 

finis 

| burg melintasi garis sebagai pemenar 
nannja ialah pemenang hadiah kedua 

    

   

  

      

  

    
    

    
   

  

tara 1500 meter distadium 
-cafas Joseph Barthel dari Luxem 

ertama. Sebelah kiri-ka- 
1 ketiga, Robert MaecMil- 

Taha 

   

   

alan dari Br, dan Wenner. Liig dari Djerman. 
La 

Bertempur Sendiri 
Tan Jang Menjerah Se Diam2 —— - Keamanan. 

Makin Ba 5 

w 
dari Kendari tentanx soal keam 
an keamanan diseluruh daerah 

rombclan dibawah pimpinan Ha 
masuk bagian dari angtenesnl Andi 1 
Luwu Palopo. | 

Ka meng an engan 
jang sedang dikotjar-katjirkan 

Selama  pengediaran oleh 
angkatan perang sebagian be- 
sar dari sarang2 mereka seka 

rang sudah diduduki. Mereka 
sendiri sealu menjingkiri vuur 

contact, herhubung Gengan per 

bekalan amunisinja jg tinggal 
sedikit. Kegiatan mereka sela- f 
ma ini ialah pemerasan terha 
dap penduduk dengan antia- 
man? dan perusakan djemba-   'antara tiap? 500 orang kulit- 

putih dj Inggeris hania ada 

(satu orang jang tidak berkulit- 
putih. Djadi tidak seperti. di 

Amerik, Serikat, disana dian- 

tara tiap2 10 orang kulit-pu- 

tih ada seorang Negro, sehing- 

ga.tiap2 orang Amerika-pu- 

tih menjadari ,,Soal kulit” ini 

jak ia ketjil dan harus me- 

nentukan sikap, apakah ia 
akori menuruti ataw tidak me- 
nuruti garis-diskriminasi gl 

ada didaerahnja. A1 

Kemegahan Inggris. | 
Buat orang  Inggeris, bangsa? 

kulitberwarna merupakan satu bagi- 
lan dari kemegahan keradjaannja. 
| Seperti jang dikatakan oleh ahliilmu 
djiwa Dr. Margaret Lowenfeld ba- 
ru2 ini: ,,Ketahuilah -ini, di Inggris 
tidak ada , "Negro", tidak ada orang 

kulit berwarna" 1 Kita fidak berpikir 
setjara itu. Kita menamakan mereka 
orang dari Jamaica, atau dari Gold 

berwarna” buat kita tidak lain ada- 
lah orang jg kita tidak tahu dimana 
harus ditempatkannja, seperti pe- 
numpang-kapal jg ketahuan tidak 
beli ticket”. Kesukaran bagi 100.91) 
peladjar dan pekerdja bukan kulit- 
putih di Inggeris ialah begaimana 
bisa hidup normal dinegeri ini. Para 
peladjar boleh dikatakan baik peng- 
hidupannja, karena mereka peladjar 
atau sebab dilindungi oleh Pk 
tah Inggeris. Diplomat Asia | 

Afrika djuga demikian, “karena Pe 
ka hidup dalam lingkungan jg boleh 
dikatakan terbatas. Jang paling tjela 
ka ialah golongan buruh kasar 
Hindia Barat atau Afrika, jg boleh 
disini karena tertarik oleh propagan | 
da kesedjahteraan Inggeris, dan oleh. 

tan? Lima dari 7 buah djem- 

batan jg dirusakkan telah di 
perbaikj dengan bantuan pendu 
Guk sendiri, sedang Gua buah 
Tamnjx ig agak pandjang di 

harap dalam waktu singkat su 

dah Gapat digunakan lagi. 

Achir2 ini beberapa orang dari 

anggota gerombolan dengan 
diam? telah datang menjerah 

bada angkatan perang. Semen- 

tara itu d'dapat keterangan 

terachir, bahwa antara pemim | 

bi: gerombolan jaitu Hadji “| 

PA | er EP ring mma 

Perajaan 17-8 
Biaja Disediakan 2 an 

ARTAWAN kita jang sedang. mengikuti 
Panglima Gatot Subroto dari TT Vu 

    

   

  

pe 1 

rombongan 
PL 3 . mengabarkan 
jantara lain Sbb.: Keada- 

  

Sulawesi Tenggara pada umum 
nja baik, ke'juali didaerah Se aa terdapat ge- 

ahid. Gerombolan ini 

Ea na gerombo'ann'a sen 
diri jg berad, dibawah pimpi- 
nan Taha telah terdjadi ben- 

ap sendjata untuk mere- 
Duf Kedudukan pimpinan. 

Bantuan penduduk 
Bantuan penduduk terhadap 

angkatan berang besar sekali. 
Mereka sekarang mengadakan 
sematjam pagar desa untuk 
mendjaga kampung ha'aman- 
nja sendiri dari gangguan ge- 
rombolan, Mereka dengan su 
Karela membuat djalanan ig 
pandjangnja 22 kilometer un 
tuk memudahkan gerakan2 ang 

katan perang didaerah Ko'a- . 
ka. Dimana? penduduk memin 
3 agar Gidaerahnja ditempat- 

satiran2 angkatan perang. 
di KolaEs itu tidak 

apai “baniak mengganggu 
stabilisasi pemerintahan dan 
konomi dipusat ibukota Ken- 

(Hal ini dapat dilihat de- 
ngan panen jg mentjukupi ba- 
gi seuruh penduduk dan har- 
ga kebutuhan hidup jg amat 
murah bila dibandine dgn la- 
in2 tempat. Misalnja beras 
Rp ie per liter dan daging 
Rp. 2,50 seki'ogram. Sedang-   ta- Pengumpalaa Der- 

ma Dilarang 

(pa PIHAK K 'panitya pe- 
rajaan Agustus 

pusat PI-Ancta Tan ka 
bar, bahwa Silarang urtuk me 
murgut sumbangan dari pendu 
duk guna perajaan tanggal 17 
Agustus. Urtuk ini pemerintah 
telah menjediakan sedjam'ah 
Rp. 2 djuta. Panitya pusa? ter 
sebut diketuai oleh mr, AK. 
Fringgodisdo Ian jang mendja- 
di anggc": Iah semua sekreta 
#eediender 2 Kepentta2 dan 

kabinet mar, Ahdulwa 
LH 
Menurut, instruksi dari peran 

m3, meni didaerah2 harus di 
dari! bentuk, panitya2 dierah, jang 

dikdtudi oleh kepala daerah dan 
wk2 instansi2 sipil dan militer 
serta. organisasi? dan partai2.   hukum2 ekonomi serta purba-rase 

orang2 jg menjewakan kamar dihu-   kum untuk hidup dikampung? bela 

London. 

Hanja satu dua sadja. 
Hanja satu-dua orang jang -se- 

imentara waktu . hidup dikalangan 
atasan, tetapi. sebagai ,,peliharaan”, 
suatu mode jang berlaku sesudah | 
orang melihat adanja persahabatan 
antara. Viscountess Mountbatten dan 
Paul Robeson. Beberapa orang wa- 
nita ',,tjabang-atas” Mayfair, ter- 
lihat bergaul “dengan orang2  laki- 
laki Afrika, kebanjakan Negro Hin- 
dia Barat, karena tertarik oleh ,,be- 
berapa hal”.. Dengan demikian ma- 
ka di-club2-nja orang2 Hindia Barat 
dan Afrika, sering didjumpai pe- 
rempuan2 kulit-putih tjabang atas, 
jang tidak bisa didjumpai- di club2 

PELATJUR?2 ,DISAPU”. 
Atas kegiatan polisi dari seksi I, 

pelatjur2 jang setiap malam mentjari 
»korban” di alun2, beberapa malam 
ini telah ,,disapu', hingga keadaan 
alun2 kini dapat dikata bersih dari 
kupu2 malam. 

PENGURUS BARU 
SB POSTEL. 

Pengurus baru SB Postel tjab. 
Semarang jang dibentuk dalam ra 
patnja baru2 ini, kini diketuai oleh 
sdr. Iskandar, wakilnja sdr. Sarkam, 
penulis sdr. Gitomanggolo dan sdr. 
Achmad, bendahara sdr. Socharsono 
'dan“ sdr. Soemarjo ds. Ketua2  dari- 
3 seksi sbb:: seksi Pos/Telegrap sdr. 
Kusnosuharjo, seksi Telepon sdr. 
Agungsunjoto dan seksi Istel sdr, 
Soetatmo. Komisariat Postel Djawa 
Tengah berkedudukan di Semarang 
dan terdiri atas sdr2 Tananas, Soe 

| kamto dan Soemarjo ds. 

TJERAMAH BAHRIOEN. 
(Kemaren .malam di gedung, Ta 
hung Tze, dj. Mataram, sdr. Ba- 

rioen dgn auspicien Ta Chung Tze 
| telah mengadakan tjeramahnja me 
ngenai pelbagai soal etjapam-bidup | 

  

  

Negro di New York ssekilibun de- 
“kang jg kotor seperti: di Stepney, Fmikiswi, dalam hal ini orang Afrika, 
Camden Town atau. Dn di fadalah berlaku sebagai permainan 

'sadja, bukan sebagai manusia jang) 
berderadjat penuh sebagai manusia. 
Demikian wartawan ,,Antara” Lon- 
don, jang - achirnja katakan, bahwa f 
pembesar2 Inggeris memang berusa- 
ha keras untuk mentjegah .supaja 
peladjar2 dari negara? djadjahannja 
tidak mengalami hal2 jang tidak 
'menjenangkan, agar mereka. kelak 
kembali kenegerinja dengan piktran2 
jang senang. “Begitupun mereka ta- 

hu benar, bahwa kaum komunis Ing- 
getis telah menggunakan soal purba- 
rasa warma-kuli t ini dalam thema 
imperialisme Inggeris”.. Kalau di- 

sekitar tahun '30 peladjar2 India se- 

nang, mendengarkan suara kaum ko- 
munis dalam hal ini, kini peladjar2 
Afrika demikian diuda. 

.dinegeri RRT. Tjeramahnja berdja 
lan sangat. lantjar dan mendapat 
kundjungan hadiirin jg banjak pula. 
Berbeda dgn kebanjakan pembitjara2 
lainnja jang pernah mengadakan 
tjeramah mengenai RRT, kali ini 
sdr. Barioen melakukan tjeramahnja 
setjara nuchter-zakelijk, objektip zon 
der terlalu banjak kembang2-an dan 
pudjian. 

Tg. 7 malam nanti, sdr. Barioen 
akan melandjutkan lagi tjeramahnja. 
Djuga digedung Ta Chung Tze, 

HASIL TEBAKAN DJAMU 

ss NJONJA MENEER”, 
Dj Lido Bodjong gemaren te 

lah dilangsungkan pembukaan 

tebakan djamu jg diselenggara 

kan olepn Agen D'amu Njonja 

Meneer di dj. Mataram 942 dan 

hasi'nja sbb: Ig ikut mensbak ' 

Ik. 5000 orang. iah ke 1 se 

buah speda laki2 djatoh pada 

Sdr, Wisjon, asrama polisi Te- 

galsari, ks 2 JE El'enbaas Kr. 

tempel 272. ke 3 Sutardi Tegal 

wareng II/52A, dan masih ada 

kan daerah ini termasuk dae- 
rah minus. 

Dibeberapa kepulauan di Su- 
lawesi Tenggara ada djuga a33 
ha infiltrasi gerombolein, tetapi 
sesudah keluar pengumuman 
Panglima TT VII supaja mela- 
porkan diri, maka kiraz 50 ang 
gota gerombolan Gatang merje 
rahkas diri pada angkatan pe- 
rang di Kalengsusu (Muna) se 
dangkan sefijumlah  gerombol- 
an jg terdiri dari beberapa pu- 
luh anggota semuanja ti:tang- 
kap di Buton. Mereka ini semua 
nja boleh dikatakan tidak ber- 
sendjata karena hanja ikut2an, 
Dengan penjerahan2 an pe- 
nangkapan2 tsb. maka seluruh 
pulau2 jg termasuk kabupaten 
Sulawesi Tenggara telah diber- 
sihkan dari anasir2 Kahar Mu- 
zakar. Pada Minggu iri nanti 

"oleh ska perang PN 
. pas jumlah kurang le 20 
orang dari anggotta2 gerombo- 
lan jg menjerahkan di Perlu 
Cjuga abahkan disini, bah- 
wa dimana2 terasa kesatuan 
kerdja antara angkatan perang, 
polisi, pamongpradja sefta pen 
duduk dalam menghadapi seti- 
ap penganggu keamanan Disa- 
na-sihi terdengar suara pendu- 
duk jg. mempertahankan ba- 
talion 208 didaerah ini, ketika 
mereka Ten ada niat pimpi- 

me- 

  

lion 208 adalah 
jang sudah berdjada dalam 
operasi di Seram (Maluku) se- 
lama kira2 5 bulan dan kemu-   dian semendjak 3 bulan lampau 
ditugaskan, 
gara. (Ant). 

KOPERASI »MARSUDI 
RAHAJU”. 

Pad, tgl, 5-8-1952 djam 7. 30 
di Kp. Kr. Tempei Subuh telah 
diadakan rapat a.l. memutus- 
kan “Usaha Pembelian Bersa- 
ma” did 'elmakan mendjadi sua 
tu Koperasi “MARSUDI RA- 
HAJU” dan diketuai oleh S. 
Kasnodirdjo/R.  Mochammad, 
"pembentukan mana “disaksikan 
soleh. Wk, dari Djawatan Kope- 
rasi KBS (Kota Besar Sema- 
rang). 

SUNTIKAN TYPHUS 
OHOLERA. 

Djumaat tgl' 8 Agustus dj. 
4 sore suntikan diadakan di Se 

kaju di 2 tempat jaitu dj lang- 
gar Bedagan dan di Gris Bo: 
“djong. Di Kembangpaes diada- 
kan di 2 tempat ialah di Ke- 
lenganswetan dan digedung be- 
lakang Kembangpaes, Dj Kem- 
bangsari diddakan di 2 tempat 
jakni di kelurahan Batreman-     beberapa hadiah lain lagi. besar. dan. dj Petempen-kidul, 

meter, 

    

ey 

Aang 
jg. sangat 

indingan? 

jang te 

  

ri, Hongaria telah 
polo : Sir am renang sala bebas 

2 Saath li 

  
  

Pada hari -Bapta perenang2 
wanita Hongaria telah menjem 

purnaan hasil2 mereka, ketika 
Valerie Gyongo' menang dalam 
400 meter dan mengalahkan 
perenang: Hongaria lainnj, Eva 
Novak, sehingga 'angbelakang 

Jan ini hanja Ten an pej 
menang medali perak r untuk ke 

  

  

nan angkat perang 
mindahkan bazaliok tsb. Bata-| 

batalion 

“di Sulawesi Teng- 

  dua ka.inja. 

.. meta emas dibagi- 

kan dim. 3 djam. 
Merek 
pada hari Saptu jl . mendapat 
kepuasannja dipinggir kolamy 
berenang, Disitu mereka .me-:| 
njaksikan bagaimana dalam | 
tempo 3 djam telah dibagikan | 
5 medali emas. ' Seperti djuga ' 
Gongo (Hongaria), djuga Ford 
Kenno (Amerika) dan John 
Davies . (Australia) mula2 
“menggondo.” dibelakang dan 
baru mengembangkan tenaga 
sebesar2nja sesudah 2/3 djarak 
jang mereka “harus: tempuh. 
Walaupun perenang Australia 
dikalahkan perenang Amerika 
dalam perlombaan 1500 meter 

itu, tetapi wakil negeri kangu 
ru ini dapat kesempatan mem- 
balas ketika Davieg menang -. 
lam aan 200 - meter g 

ja-dada, 
Dalam perlcrbaan berenang 

1500 meter tu pemenang nomor 
1 adalah warganegara Amerika | 
nomer 2 warganegara Djepri:z | 
ian h03 warganegara, Brazilia. | 
Tetapi jang menarik hati.ada ' 
ah bahwa merek, bertiga itu 
semuanja keturunan Djepang. 

Tiga pemenang bala- 
pan sepeda Belgia. 

Begitu pula hari Saptu pe- 
tang Belgi, telah - menambah- 
kan satu halaman lagi kepada 
buku sedjarah keunggu'an ba 
lapom sepedan'a, karena peme ' 
nang2 balapan sepeda no. 1 2 | 
dan 4-adalah putera2 Belgia, De . 
ngan derjkian negeri ketjil ini ! 
mendjadi djuara dalam klasifi | : 
kasi internasional, mengenai 
balapan sepeda. | 

Pembagian medali2 
Da'am pertandingan Olympia 

de XV itu regu Amerika dapat 
menggondol pulang 40 mendali 

emas, 17 medali perak, dan 17 
medali perunggu. 

Regu Sovjet mendapat 22 me : 

dali emas 30 medali perak dan 
15 medali perunggu. Regu2 da 
ri Idin2 negara (sampai nomor | 
10) mendapat medali2 sbb: Ho 
ngaria 16 medali emas, 17 me- 

dali perak, 15 meda'i perunggu 

Swedia 12 192 dan 9: Djerman 

0.7, dan 16, Finlandia 6, 18 

dan 3: Italia 10 9 dan 3: Pe- 
rantjis 6, 6dan 5s Tekoslowa- 

kia 7, 3 dan 3: Inggeris 1, 2 
dan 8. 

| 
MUTASI KEPOLISIAN ! 

Pagi hari ini di seksi IT 
Djomblarg telah “dilangsung- 
kan updtjara timbang terima 
pimpinan seksi tsb dari tangan 
hja tn. Johnny Anwar -kom- 
missaris muda, kepada in. Soe 
tard:o, insSp, kelas I dari Pur- 
woredjo. Dalam upatjara tsb 
hadlir Kepala Kepolisian Kare 
sidenan Semarang, tn. Sugiar- 
to dan Kommandan CPM Se- 
marang dengan disaksikan pu- 
la oleh anggauta2 kepolisian 
seksi tsb. Tuan Johnny Anwar 
dipindahkan ke kantor besar 
Polisi Bodjong. 

Djuga di seksi2 polisi lain: 
hia telah diadakan mutasi, ja- 
itu seksi I Purwodinatan dari 
tangan tn. R, Seno Soeharjo jg 
dipindah ke Jogja kepada tn. 
Bambang Wisodo dari Demak, 
di.seksi III Kalisari dari ta- 
ngan tn. M. Indradjit Irsan jg 

dipindah ke Kepolisian Propin- 
Si Djawa Tengah kepada tn. 
Katim dari Salatiga, di seksi 
IV Tjandi, dari tangan En Soe 
“tedjo ig dipindah ke kantor be 
sar- Polisi Bodjong kepada tn. 
Anggoro. 

GERHANAN BULAN. 
Tadi malam liwat tengah ma 

lam terdjadi gerhana rembu- 
Ian dj kampung2 ramai pendu 
duknj, memukul kentongan, 
blik dan lesung. Gerhana itu 
berdjalan tidak berapa, Isma. 

      

(SIARAN RRI NUN 
Kemis, 7 Agustus: 12.05 

Kucoendad siang, 12. dd 2 kaum 
Ibu, 17.10 Dongengan kanak2, 18.00 
Pengadjian dan adzan, 18.15 Hawai 
an Pancha Irama, 19.15 Siaran pe- 
nerangan djawatan Transmigrasi, 
20.30 Mimbar Islam, 21.15 Sandiwa 
ra Radio keluarga Tjenderawasih,   

an Pusat Sensasi 

PABILA DIBUAT pemandangan selajang pandang ten- 
Oly.mpiade ke XV di Helsinki, maka 

tenarik perhatian adalah prestasi 
timbul diwaktu awalnja pertandingan?2, jaitu dari Emil Zato- 
yeh. Goa dlm. perlombaan lari 10.000 meter, Dan 

ada sualu negara ketjil di Eropa w st aa kepa 
Hongaria Karena harj Saptu jl. Hongaria dapat berbangga di- 

djadi djuara Senat sepakbola, djuara 

Pe AP Amit 

a jang gemar sensasi ' 

"Lipa kementerian perekono- 

| ambil dengan memperhakikan 
| keputusaii 

| cambrics dan batik 

'Rumah perawatan wik baji 

     

    

   

        

      
     
       

      
    

    

   
         

pertama jang 

rachir, 2 besar terpaksa 
Tengah: 

bagian puteri buat Bebe 400 
ME men kas 

  

   
upaja Pemerintah 

Memperluas Golongan 
Barang2 Benteng 

Dara rapat anggola2- 
mja | baru ini di Djakarta, 

Gabungan” Pembelian Importir 
Indonesia (Gapindo) telah me- 
» keputusan sbb.: Dgn. 
tidak mengurangi inli maksud 
dan tudjuan jang hendak ditja- 

pai Pemerintah, mengusulkan 
kepada Pemerintah agar diberi 
kan compensatie engan dja- 
lan: memperluas golongan ba- 
rang? ben'eng, memperksnan- 
kan 'importir2 jg diperlindungi 
turut mengambil bagian 
deel) didalam kapilaal Batik 
Trading Coy dan memperke- 
nankan Gapindo turu: serta di- 
dalam pelaksanaan pemasukan 
cambrics dan batik-greys bagi 
pembatikan? dj Indonesia, baik 
ber-sama?2 Aengan, maupun di 
samping BT 
Putusan ia ig 

  

cisampa:ken 

mia, seksi perekonomian dari 
DPRRI dan dewan menterj di- 

pemerir.tah jg me- 
bahwa pemasukan 

greys ha- 

nga, boleh dilakukan elch NV 
Bakik Trading Coy sadja: Se- 
landjutnja “diadjukan perim- 
gisgan, bahwa sekalipun diakui 

bahwa putusan pemerintah di 
atas .mempunjai segi2 baik dan 
mengsjsdung tudiuan ig dapat 
dipudji, sebaliknia Tidak dapat 
disangkal pula pena kebaik- 
an2 termaksud telah teriijapai 
dengan djalam mempersempit 
lapangan bekerdja den karena 

| us smerucikan para importir 
| teksiil pada umuminia dan .pa- 
"racimpor'ir tekstil jg masih ver 
lukan perlindungan, pada chu- 
susnja. (Pia) 

Radium 

Di Atjeh? 
ha ENURUT san 

wetara Sabang, baru? 
ini seorang insinjus Djerman ig 

njatakan, 

keterang Aha 

1 
bekerdia pada Biro Kapri di D: tj 
'karta bernama ir, Timm, Eh me 
ngadakan penindjautn ke Sa- 

bang dengan maksud meihai- 

ihat keadaan dan menjekdiki 
keadaan bukit? dar perguu- 
agan disekitar Kemana Pulai 
Weh .(Sabang). Oleh ac 
ahh Djerman tersebut dibawa 
pada suata pegunungan ftitepi 
laui jg banjak sekali mengan- 

| dang belerang. Menirut in jeli- 
Gikan ir. Timm, mungkin tekali 
belerang? jg terdapat pada pe- 
gunurgan Djabo disana, ata me 
ngandung radium. Untuk penje- 
lidikan je seksama, behbrara 
tjortoh dari belerang jg ferda- 
pat disekitar Djabo itu telih di- 
bawa ke Dakgata. 

"f pakbola, 

(aan- | 

  

| Kulis bnar bag 
orang sakit. 

pakaputan pertandingan se- 
Nan Huo-Persis di So- 

lo tgl, “1g Djuli jl, ada Rp 18. 
000. Setelan dipotong ongkos2 
kabarnja sebagian dari penda- 

patan itu akan didermakan pa 
da 'klinik2 partiker. 

Ping-Pong Tour- 
nament 

Table-tennis tournament utk 

merebut kedjuaraan Djawa Ba 
rat akan diadakan tgl. 23 dan 
24 Agustus di Djakarta, meli- 
puti permainan2 single laki2, 
wanita," dovble laki2 dan mi- 
xed. 

| Pjuara PON II ke 

Medan. 

Kes. Diawa Barat. (djuara 
PON II) jg telah mengguling- 
kan Nan' Hua di Bandung dgn 
5—2 teah menerima unda- 
ngan dari kes Sahata di Me- 
dan untuk berkundjung ke Me 
dan. Undangan kabarnja di te- 
rima baik.dan kes, Djawa Ba- 
rat itu akan berangkat tgl. 23 
iad. Di Medan akan dilakukan 
pertandingan 5 kali. Hasil per 
tandingan dimaksud unftik me 

njokong korban? kebakaran di 

Balige. 

  

RRT— Finlandia 

O—4. 
Seperti telah ditvartakan, karena 

serlambaf dafangnja. maka kesebela 

san sepak-bola RRT tak dapat ikut 
fa dalam perlombaan2 di  Olym- 

HS Isinku Me Telai nkan diadakan 
gar 2 Pena an 

      

baru unik pa- Tarif 

djak 

Koresponden Aneta di 
Surabajx mewariakan, bahwa 
baru2 jni serambongan' buruh 
Belanda te ap mengadakan “hu 
bungan dengan kementerian kz 
uangan, untuk menjatakam ke- 

beratan2 mereka terhadap 'ta- 
rif baru padjak peralihan, jg 
menurut anggapan mereka ba- 

£i- buruh asing” fS memindah- 
kan sebagaian dari penghasi- 
lannja masing2 di Indonesia, 

# merupakan beban jg lebih be- 
rat lagi bagi pembajaran pu- 
Gjak buruh tadi. Menurut k2- 

responden tadi, dars fihak ke- 

menterian keuangan ditundink 

kan bahwa pada " hakekatn'a 

terhadap peraturan baru ini Li- 
dak terdapat 'alasan2 untuk 
meminta dipertahankannja per 

aturan2 padjak peralihan lama, 
(jg selama itu berlaku bagi pu- 
ruh asing di Indonesi. Kemen 

peralihan. 

P3. 

ruh asing hendaknja menn- 
dau peraturan2 jg baru itu 
dari sudut pendirian 'pemeria- 
tah Indonesia, Menurut korss- 

ponden tsb jg'menarik perha- 
tian pemerintah Indonesia ia- 
lah bahwa peraturan baru ini 
bagi buruh asing dari kebanz- 

saan bukan Be'anda tidak begi 

tu berat sehingga oleh karena. 
nj, kementerian tsb berpenda- 
pat tidak ada alasan, menga- 
ba buruh Belanda tidak diberi 
perlakuan ig gama seperti bu- 

.Yuh asing lainnja, itu. 
  

Aneka Djawa Tengah | 
  

SOLO. 

jg terlantar. 
Berhubung dgn  binjaknja 

baji2 jg terlantar dituggalkan 
oleh orarg tuanja, maka 
Pemerentah Kota Besir Sura- 
karta kini sedang diarakan per 
Siapan2 utk membula sebuah 
Rumah Perawatan Biji, guna 
memberi tempat perawatan ba- 
gi baji2 tsb. 

Menurut keterangan, seka- 
rang ini di rumah2 jakit di 3o- 
Io terdapat 25 orangbaji, jang 
Tmepurut peraturan, mereka itu 

tidak boleh dirawat di Tumah2|g 
sakit lagi karena nereka telah 
sembuh dari sakitrja. Akan te 
tavi untuk mengenbalikan me 
reka itu tidak murgkin, karena 
orang tua dari hji2 tersebut 
dgn sengadja  xeninggalkan 
baji2 itu dengan tada membe- 
ritahukan alamahja. Disam- 
ping itu achir2 in oleh pihak 
polisi sering dikesmukan pula 
baji2 dipinggir dalan ata di- 
suatu tempat, kaena diting ggal 
kan begitu sadj' oleh orang 
tuanja. 

oleh. 

wa Tengah, Suwarno, 

nurut rentjana, baji2 itu akan 
dipelihara hingga mereka men- 
tjapai usia 4 tahun, dan kemu- 
dian mereka akan diserahkan 
kepada ,,Pamarai Jega” untuk 
dipelihara selandjutnja. 

Rumah Perawatan Baji tsb. 
akan diselenggarakan oleh Dja 
watan Sosial bersama? dgn 
Djawatan Kesehatan Kota kc- 
sar Surakarta, 

Pengurus baru PSI. 
Partai Sosialig Indonesia Tja- 

bang Surakarta beberapa hari 
j. ara memperbaharui Susu- 
nar Pergurusnja, jang anggau- 
ta2nja terdiri an NP 

Sekretaris Umum: S. Pardis, 
agian Umum: Sarwidi, Bag'an 

Keuangan: Hardjosoetarto, Ba- 
gian Penerangan: Soekarno can 
Samsoeri, Bagian Pembantu2: 
Martodarsono dan, Hadiwidjaja, 
MAGELANG. 

Hukuman djabatan. 
Komisaris Sebda untuk Dja- 

mene- 
rangkan bahwa Sudarnadi pe- 
mimpin aksi pemogokan Sebda 
di Magelang oleh DPD kota   

Mengingat hal tersebut, m4: 
ka oleh Pemerinih Kota Be- | 
sar Surakarta” Jipandang sa- 
ngat perlu, agarida rumah pe! 
rawatan bagi ba? itu, Dengan 
adania rimah. erawatan itu' 
hanti, maka 25 hji itu dapat 
ditembatkan dalm rumah pa- al 
rawatan itu, hinga tempat2 ig 
selama ini ditest! oleh baji2 
itu dapat dipergaakan oleh ba 
ji2 jang benar2 membutuhkan |   22.15 Tossema PATRA malam, perawatan KA sakit, Me-' 

itu telah didjatuhi hukuman 
Tab berdasarkan P.P, 

/ jaitu dipetjat den 
tidak hormat, 1 3 

Alasan ig dikemukakan o!eh 
DPD ialah. pemogokan jg di 
lakukan soleh Sebda itu tidak 
dibenarkan oleh Pemerintah, 
sedang tindakan Sudarnadi di 
anggap merugikan — kepenti- 
ngan daerah dan “kepentingan 
umum, jg berarti ia me'alaikan 
kewadjibannja. 
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P | dan Harih tata hanja Ke 
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| man Barat 
| mengusir aa Cari d 
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3 Kemung kinan Tindi im Tau Dj 1g 3 
KL ia Suzuki, Jaa Ta ma — Oleh: Gl 

   
   

   

  

    

  

    

   

  

   

      

    
   

Ahij siasat 

itu mengatak 
keadaan dem SU Anu 1 ne 

E (Bagai- 
er kian dapat ter- 
la Djepang belum 

anggauta PBB, tere Pang jg. baru. — Red 
Pp karena” pemasukan banjak jg. melarikan diri. apa- | 

Djep sbg anggauta PBB fbila mereka dikirim untuk ber.     

itu Gibajangkan akan di 
gagalkan oleh veto Russia, tak 

oleh Tsuji — 

Menurut pendapat Tsjuji, 
apabila Djepang didesak untuk 

  

atu Daerah Di! "Appa 
Barak 

: 

  

ngul j i suatu 
bagian darj d: ovie Se- 
buah den kaan 

Aa 
perbata 

Tea aan MA Pe 
Ter persegi tanah dari daerah 
Djerman Barat. Kolonel tadi 
an KN ka pembe- 

gan 
Ben naatan kenalan Ing: 
gris ketika pada tahun 1915 
Dj oleh fih Deaban Tni Tp sio ak 

Ha: ini ketik, itu telah dike 
mukakan oleh fih k Rusia teta 
pi tuntutan mi itu sealu 
ditolak oleh pemibesar? pendu- 
dukan Inggris. Kolonel itu sen 
diri tidak mau membitjarakan 
keadaan itu Gengan residen | 
Inggris disana, H.G. Suliyan 
jg berdiam didekat Lubeck. Di | 
katakan bahwa ia tidak mau 
berunding Cengan Seorang pem. 
besar sipil. Seorang kapten Ing 

   

€ ia 

3 jug Akan membawa akibat sanga: 

pada | oleh Pemain PBB terbuka” | 

|san udara oleh pesawat? ter- 

. Tt 3 
RRT dan Kor 2 Dara 

e- -. Posieatan MN 1 
Korea, maka hal jg. der 3 

  

merugikan, Ia ku 

ig. 
betuln 15 ibermd atas dasar2 
kemi.iteran 
inti buat te 

  

perang diluar negeri, Tetapi ia : 
tambahkan pula, bahwa ketjil | 
'kemungkinannia jg. PBB akan ' 

# membiarkan keadaan mentja- | ? 
ad tingkat sematjam itu. 

lari.200 meter. 

h 

  

pat medali perunggu. 

Pemboman di Man-! 
E: Tea? 

Kemu n kedua, 
ialah bahwa aa 

Dua Nabaa Una 
udara atas Baba ana? di Man. 

Tia jg. dipergunakan . Kn & 

Be ba wa tindakan 
demikian itu akan akan, Yang: 
Penanda an dalam hubungan 
Amerika-Inggeris, dan djaga 
(akan Pa NN pangkalan? 
D dipergunakan | 

atk. sesuatu seran gan-pembala-   dlm. ber 

bang RRT. Benar kerusakan? 
jg. dapat diterbitkan oleh sera- 
ngan pembalasan RRT itu tak 
akan heibat, tetapi peristiwa se 
matjam itu ia an 
membesarkan Maa Da 
munis dag Djepang, dan membe- 

ikan mereka untuk melaku- 
“un keributan? setjara luas. 

KK $$ x 

Kemungkinan jg. ketiga ia- 
lah PBB akan merarik mun- 
dur bagian terbesar pasukan2- 
nja jg. Gi Korea, dng, 'atau ' 

tanp, Suatu persetudjuan per- 
letakan send'ata dan membi- 
arkan sadja Koreg Se'atan 
membela sendiri garis lintang 
38 deradjad, Apabila terdjadi 
hal jg. demikian itu, maka j 

terbukalah kesempatan bagi 
pasukan RRT dan Korea Uta- 

ra, untuk memiih waktu jg. 
terbaik buat lakukan penjer- 
buan. Satu kali penjerbuan Giperbuainja. Prof. Hiddink, se 

jitu terdjadi, ia ramalkan bah- orang anthropoloog dari leiden 
wa. Galam sebulan Pusan akan mendapat tugaj mengawasi pes 
Gjatoh, Pun apabi'a terdjadi me'iharaan sosial mereka. Prof. 
hal jg. demikian itu, Maka |Hicdink ini dulu sebelum 'pe- 
ban'ak orang pelarian Korea |rang adalah kepala dari Bala: 
nistjaja akan menjeberangi : Pustaka di Indonesia, Dengan 

Di Breda dan den Helter, di- 
mana ada sek. pendidikan 'per- 
| ira untuk ank. darat dan laut, 
pemuda? kita dulunja diterima 
dengan banjak keragu2an. 

Tetapi karena ternjata mere- 
ka lekas dapat menjusuaikan 
Giri dg mudah maka dg senang 
hati pemuda2 Indonesia diteri- 
ma ditengah2. mereka, masuk 
dikalangan pendidikan dan per 
galuan mereka. 

Se' ain itu, banjak pula di Ne 

usaha supaja mahasiswa? Indo 
nesia tidak terluang waktunja | 
dg tidak tahu apa jang akan 

  gris menuntut supaja tentara 
Rusia ditarik mundur dari dag 
rah itu tetapi tuntutan tsb te- 

lah ditolak. Empat keluarga | 
Djerman jg bertempat tinggali ja akan 
didaerah tadi segera berang- 
kat dari sana, ketika fihak Ru- 

Sig memberitahukan kepada. 
mereka bahwa seorangpun ti- 
dak boleh meninggalkan dae- ' 
rah tsb. Baik Ta td 

    
    diduduki ea 
   

    

                          

   

  

   

  

   

   

   

  

JAT | mengenai perusahaan? 

sinja, bahwa kemungkinan2 ke- 

os | tapi sekarang hal itu masih 
1 | tetap mendjadi persoalan jg be 
lum ada keputusannja berhu- 
|bung dengan didirikannj, Pani ' 

Lagi Djepang, mentjari per- setjara teratur j3 mengadakan 

lindungan volitik di Djepang. iperdjalanan2 diberbagai kota 
Diantara mereka itu nistja- jdimana ada mahasiswa? Indo- 

nesia Can Mn kontak 
dg mereka. 

turut 'men'eundup 

orang2 Komunis Tiongho, dan 
Korea, jg. nantinja tentu 

akan mengadakan hubungan 

Ldg anasird kiri di Djepang 
dan menimbulkan keributan2. 
'Tsuji menjatakan pendapat- 

Banjak tempo terlu- 

ang di Enschede. 

Salah satu bahaja bagi pe- 
mud, tadi ialah d'ika mereka: 

  
“ukk | dus atau ketiga itu akan di-| terlalu mengasingkan diri. Ma- 

: ambil sebelumnja terd'adi pe-| ka“karena itu banjgk usaha di 
h | milihan presiden Amerika jg. | lakukan untuk mengisi waktu 

baru. (bulan Nopember iad). ' terluang mereka. Terlebih2 ini 

: 2 Tambang Mas ea 
Lena 9 Terkaja Sendiri 

2 Seluruh Asia 
EDJAK BEBERAPA hari imi telah berada di Djakarta 

“ residen Bepskutu M. Hassan untuk mengadakan pemibi: 
| #jaraan2 dinas dengan pemerintah pusat. Menurut keterangan 
| residen M. Hassan, soal jg terpenting jang hendak dikemuka- 
kannja kepada pemerintah jalah mengenai soal status tambang 
emas di Simaa dan pembangunan kembali pusat tenaga Jis- 
trik di Tes. Tambang amas di Simau itu hingga sekarang be- 
lum ada ketetapan statusnja apakah tambang itu akan dikemba 
likan kepada pemiliknja jaitu maskapai Edman Silcker atau 
kaih akan diusahakam oleh pemerintah. Pada waakta ini pertam- 
bangan tsb. dikerdjakan oleh Ik.400 buruh tambang sendiri, 

Menurut perdjondjian KMB pihak kaum buruh sekarang 
asing, inj Sudah kelihatan tanda2bah- 

pertambangan itu seharusnja wa mereka akan me'epaskan 

dikembalikan kepada pemilik-. pekerdjaan mengusahakan per-: 
nja (Edman Silcken), akan te-' tambangan itu kalau tidak men 

dapat bantuan dari pemerintah 
karena tidak sanggup bekerdja 
dengan alat2 jang tidak sem- 
purna. Pada waktu ini pemerin 
tan hanja mendjalankan penga- 

'iyasan atas pertambangan itu 
ji akan tetapi sesuatu bantuan da 

  
( Urusan Pertambangan se- ' 
ang ini jg bertugas menga | 

akan penjelinikan pada se-! 

“ Bladjar Sung, 
. Mahasiswa2 Kita D' Nederland Umi 

nja Beladjar Sangat Kerasnja 
Peladjar2 Bekas Pemuda2 T.P. Memberikan Fun 

Jg Baik Di Nederland. 
—— Oleh: Koresponden Sendiri —amma 

JUMLAH mahasiswa? Indonesia di Nederland sampai 
pia ini tetap banjak, Mereka menuntut peladja 

ji facultet di Leiden, Utrechf, j 
Enschede, den Helder, Breda dis. Dan pada umumnja di ye 
derland terdapat anggapan an perasaan jang baik te 
mereka, karena umumnja mere kapun 
mauan jang keras: kebanjakan dari mereka menuntut 
ran dengan sungguh, bekerdja keras hin 
tapkan bahwa mereka pasti akan menttjapaj tudjuannja. 

| asing letakuja: 

derland Giakukan —-beberapat 

BI mi dari Sovjet 
mengatakan dalam konperensi 

   

  

Saat ketika atleete Marjorie Jackson dari Atistalia sebagai pe 
menang melalui garis finish dan dgn demikian mendjadi djuara' 

Setengah detik setelah dia, Pick Brouwer Na 
| Nederland djuga melintasi Finish dan dgn begitu menggondol me- 

dali perak. Nadezhda Ka dari Tan menusul dan menda- 

at seng, 2 & 2 eta 

  

   

  

Amsterdam, 

telah membuktikan 

ga hampir boleh Tn 

dapat Cikemukakan untuk me 
reka jg mengikuti pendidikan 
di Sekolah Tinggi extiel di 
Enschede, satu tempat jg ter- 

hiburan sedi- 
kit sedangkan pe'ad'aran ti- 
dak begitu berat, hingga ba- 
njak waktu prei' Disana ada 
Ik. 100 pemuda2 Indonesia me 

reka ini pengisian waktu 
bermanfaat atau dengan hibu- 
f9n Sangar “perlu. 

“Bekas anak2 TP: 
beladjar sungguh2. 

Lain halnja dengan di Delft. 
Pendidikan di seko'ah2 tinggi 
disana sangat berat/ hingga 
studen? Sekolah Tehnik Tinggi 
itu tak ban'ak mempunjai wak 
tu terluang “Sepenuh waktunja 
Cibutuhkan untuk melakukan 

Perlu Gisebutkan djuga bahwa 
beberapa pemuda, dulunia ang 

djar Gengan .sangat mMemuas- , 
kan. Pun mereka memberikan ' 
kesan jg baik sekali kepada 
masjarakat di Nederland: 

Begitu pula di Amsterdam, 
mahasiswa2- Indonesia sangat 
baik keadaanrja, seperti djuga 
di Leiden dan Ujtrech. Dikota2 
'sb terachir ini masih terda 
pat kehidupan mahasiswa jg 
senang (gezellig), 'ig masih 
mungkin karena. kuliah2 tak 
sebera4 di Delft. 

Kedudukan Indo- 
Belanda. 

Dari pemuda?! Indonesia kita 
beralih pembitjaraan pada pe- 
muda2 Indo-Europa, Tidxk se- 
perti di Indonesia, di Neder- 
land hampir? tak terdapah per 
bedaan antara mereka itu, Se- 
orang wanita Belanda pada 
Suatu kali “mengatakan: ,,pa- 
da waktu ini begitu banjak pe- 
muda2 Indonesia di den Haag: 
dan semua mereka itu berda- 

rah-tjampuran.” Demikian ter- 
'dapaf anggapan dibeberapa la- 
'bisan mas'arakat Belanda. 

Kerap pula terdengar orang 
menjebut ,,die zwartjes” (jg 
berkulit hitam) atau ,die 
halve zwartjes” (jg setengah 
hitam). Dg sebutan jang tak 
sedap “ditelinga itu jang di- 
maksudkan ialah bangsa  Tn- 
donesia ataupun bangsa Indo. 
Kebiasaan menjebut demikian 
ini lebih2 terdapat dipedala- 
'man.   

D" mua pertambangan di Indone- 
Isia . Menurut residen M. Has-i 

Kat Droduksi jg dapat ditjapai 
sekarang sangat rendah apabi- 

  

: « : 

ung- dibandingkan dengan pro- 

  

   
      Sena : 

tuwanja sadja jg ikut terima 
gandiaran huk | pendjara, 
Tapi setelah bebaa dari tudu- 
han, sampai sekarahg pak lu- 
rah dan tjarik Temulus belum 
terimg, pentjabutan schorsing 
tadi, hingga sampai sekarang 

| desa Temulus berdiri zonder 
| Jurah & tjarik, Tidak ditjerita 

| kan lebih djauh, bagaimana 
"| eoal pemundaan pad'a, 
|| soal kalau adg pentjurian2.. 

L 

i Sebelum perang, Perusa- 
haan tambang Simau itu kini 
'belum dapat berdja'an dengan 

1 ikepasitet sepenuhnja berhu- 

terutama bahan? peledak. i 

Butuh bantuan 
pemerintah 

Madkotat Edman Silcken per 
nah memberikan bantuan utk 
beberapa mhn Hara da- 
lam memperb kerusakan2 
tang diakibatk ea siasat 
bumi hangus pada gksi militer 
jl, akan tetapi bantuan itu se- 

korang telah dihentikan, Pada   “bung sangat kekurangan alat2 | 

ri pemerintah belum pernah di- | 
! berikan, 

Xx Kr 

Pertambangan Simau itu di- 
usahakan diatas tanah konsesi 

|jg menurut kortraknja mulai 
berlaku sedjak kira2 tahun 1910 
untuk masa Ik. 70 tahun Jama- 

inja. Difam keadaarnja seperti 
Sekararg ini tambang Siman itu 
hannja dapat menghasilkan 1 
kg emas nlm satu “bulan, Fada 
wakila pendudukan Djepang: per 
na mengihasiikan 7 kg. setiap 
bulan, disamping menghasilkan 
perak. Perighasilan 1 kg. mas 
sekarang ini tidak tjukup Hate 
menutupi omgkos2  exploitasi 
apa lagi untuk membajar kaum 
buruhrja, Sebelum perang Yam- 
bang emas Siman itu mertpa- 
kan suatu tambang jg terkaja 
di Asia Tenggara, (Amt), 

Dalam pada itu oleh masja- 
rakat Belanda sudah terang 
bangsa Indo tidak diterima se- 
bagai bangsa Belanda. Mereka, 
menurut hukum sadj, adalah 
Belanda, tetapi dalam perasa- 
an, masjarakat Belanda tak 
menerima mereka, Dari kea- 
daan ini, ada djuga pihak jng 
menarik keuntungannj,, mitsal- 

Ia pengumuman “ isti- 
mewa' dikeluarkan oleh mar- 

kas besar angkatan udara A.S. di 
Timur Djauh pada hari Senen pe- 
tang maka antara tanggal 8 Novem- 

ber 1950 dan 1 Agustus 1952 angka 

tan udara A.S. telah merusak atau 
mungkin merusak atau menghantjur-   kan 1000 buah pesawat MIG-15 

Negarz 

Ba 

  

se
an
 

. Birma ea Menerima 

dek dan pandj: n 

“perdana menferi U Nu 
mengatakan, "hafwit aa 
ganegara hendaknja, 

    

memberikan batas Waktu 
ini. 

Bantuan 'asing dki mana- 
pun djuga. 

PM U Nu, jang bulan jang lalu 
mengumumkan bahwa Burma “dgn 
resmi akan minta bantuan “ekono- 

Uni dan Ticngkok, 
pada 

hari Senen itu, 

biajai pelaksanaan rentjana2” “artuk 

merintah Burma akan “menerima | 
bantuan asing dari "manapun dju-' 
ga, termasuk Sovjet Uni.dan Tiong- 
kok. - Bantuan dari luar' negeri akan 
diterima, apabila itu tidak melang- 
gar kedaulatan Burma dan apabila 
"bantuan tadi akan berhasilkan ter- 
Ilaksananja. tjita2 Burma: : 

Sjarat penting: eksport 
dilipatganda. 

Tetapi, kata U Nu. rakjat Bur 
m4 harus melipatgada usahanja 
agar subaja eksport diperbe- 
sar, seingan Burma sudah tju 
kup apabila menerima bantuan 
minimum dari luar Selama dua 
tahun jl. ini, Burma jg mende- 

mapun. "Fx 

bahwa untuk “mem- : 

menrjapai negara kesedjahterdan, 48 

menteri 

Bantuan Dari Fihak Ma 
199 

EBIH DARI 600 wakil pegawai negeri Burma & bukan 
pegawaj pada hari Senen jl. telah i 

konperensi isiimewa, untuk menjusun rentjana2 djangka pen- 
ang bertudjuan negara 

: Pa peron ini 

siata 

jah'eraan 
diselenggarakan atas 

jang achir? ini dalam rapat raksasa 
negara kesedjahteraan ini tiap2 war 

mempunjaj sebuah rumah, sebualr mobil tan berpenghasilan 800 rupee (kira2 £ 60) sebulan. Ia tak 
un tuk melaksasanr 

8 at ps 

tjita2-nja 

Dewan n Mang-! 
kubumi 

Dewan Perwalian Se- 
mentara Di Mesir 

Hanana, 

aa kabiuet 3 esir Aa Ming- 
gu diumumkan terbentukrja de 
wam perwakilan sementaryg Me- 
Sir jg akan terdiri atas kepona- 
kan bekas radja Farouk, pange- 
ran Abdul Moneim, bekas ment 
ri dam bekas ketua madjelis per 
atusan Baharuddin Barakat dan 

perhubungan jg baru? 
ini (an |kolonel artileri 
Rashad Meharna, 

Dewan istimewa untuk 

mengadili menteri2. 
Lebih 'JIandjut dikabarkan 

oleh AFP dari Kairo, bahw, pe 
merintah Mesir malam Minggu   rita gangguan? berbagai FErOM 4 

bolam bersendjata itu, berhasil 
menimbun activa jg besar dgn.   

nuntut peladjarannja, Bagi me 

  
pekerdjaannja dengan baik. 

aan TP teah menundjuk- 
kan djuga kemayannja bela: | 

“geri di Djakarta, telah disebut? 

perdagangarnja dgn Luar Ne- 
geri, jaitu karena balans per- 
da gangan jg menguntungkan. 

telah menerima baik sebuah de 
krit mengenai penuntutan serta 

pengadilan atas dirinja bebera 
pa orang bekas menteri. Berda 
sarkan dekrit ini akan diben-   Oleh sebab “itu, maka Burma 

$ 1 tiap2 tahun akan mengeluarkan 
beaja kira2 80.000.000 rupce un | 
tuk memadjukan  perekcmomi-) 
an dll. Menurut sumber? resmi j 
rentjana2 rehabilitasi 'dan per- ' 
kembangan jg dim. masa jl me 
ngalimi gangguan? dari kaum 
pembercniak itu sekarang akan 
dilaksanakan karena pemerin- 
tah sudah berhasil vatuk seba- 
gian besar. dim usaha menente 
ramkan kembali negeri Burma. 

Nasionalisasi dan 

pembagian tanah | 
U Nu mengemukakan, banwa| 

ng Nagan en Kesedjahters- | 
ini akan m an sema- 

ngak Ie Iea pada peer da 
nasionalisasi, j 

“diganggu oleh Pena 
Pa igu, Tapi utk melaksana 
kan nasicnalisasi ini masih di- 
buijuhkan waktu jg banjak, ka- | 
rena alat2 untuk melaksanakan | 
pembagian tanah setjara siste- 
matis kepada kaum tani itu 
masih harus dibentuk, dan pe- 
gawai masih akan dilatih. 
Kepada pe tanah jg dina-| 
sionp Han akan Gbajar peng-! 

siti kerugian, Konperengj ini: 
Iga berlangsung selama 2: 
minggu de akan menjusun ren! 
fjana2 perkembangan dam kese- 
djahteraan jg jelas, daerah2: 
perbatasem — ig masih terbela-| 
kang, jg didiami oleh suku2 Na: : 
ga dan Kachin, akan mendapat 
perhatian istimewa. (Antara -- 
Reuter). 

Mr. Z. Abidin 
Konsul Kita 
Di Tokyo 

(DAPAT kabar dari pi- 
hak jang nja e 

ma “bahwa Mr Zainal Abilin, 
staf Kementerian Luar 

Na 1 di-Dja aposok yu an 
djak seba. kon jende 

3 ai — Indonesia 
taat Dendi gan berkedu- 

Naa .. Sa waktu ini 
Me Zainal Abidin Na duduk 
pula sebagai anggota dalam de- 
legasi Indonesia jang mengada- 
kan nga dengan Pn 
gasi Te Djepang di Dja # 

Mind akan F 

Didapat pula kabar selan- 
Gjutnja, bahwa Marjunani, ac- 
Ne desk, Asia Tengga 
ra pada Kementerian Luar Ne- 

untuk menggantikan Mr. Su- 
djarwo sebagai counsellor 
Kedutaan Indonesia di London. 

  

mnja: didalam sebuah cafe di 
Wagenstraat, den. Hgag ada: 
satu rombongan musik dg na- 
ma ,,/Negerband”, nada hal se- 
bagian besar dari anggautanja 
adalah orang2 Indo-Europa jg 
berkulit hitam! Hanig pemim- 
pin rombongannj, sadja. jang 
Sungguh adalah seorang ne- 
ger (meskipun sudah darah     tjampuran djuga). Dapat dise- 
butkan, pada utmumnja pemu- 

pihak Utara. Diumumkan selandjut- 
nja bahwa pesawat no. 1001: pihak 
Utara telah ditusak oleh pesawat2 
AS. dalam pertempuran udara dides 
kat Sinuiji pada hari Senen siang. 
Sementara itu angkatan laut AS. 

.di Timur Djauh mengumumkan hari 
Senen bahwa esawat2 terbang ang- 
katan laut AA. £ pada hari Minggu 
telah menjerang setasiun2 pembang- 

Iman kekota dan hal ini- telah 

'hwa di 'Rusia lebih banjak la- 

nita darj pada laki2. 

tuk sebuah pengadilan istime- 
wa jg anggota2nj, akan terdi- 

iri atas 8 orang senator dan $ 
orang anggota mahkamah apel 

tinggi. 

Se'ain dari itu pemerintah 
mengambil keputusan untuk 
menghapuskan sebutan2 dari 
mereka jg mendapat dekorasi? j 
Mesir. 

207 Dju- 
Bana - 5 

ta Djiwa 

  

»cea PendudukRussia—Ang- 
ka Kelahiran Di Sovjet 

Menurun 

PERTUMBUHAN pendu- 
dak di Sovjet Russia de 

Negara Kemakmuran Birma 
Menteri U Nu “TijitaZkan Tiap Orang | 

:Birma Punja Mobil-Rumah - Dan 
Gadjl Tjukup 

liat sidang | 

| 

  wasa iri memperlihatkan gamba 
ran lain dari pada dalam ta-' 
hun 1917, demikian diumumkan 
hari Minggu oleh biro statistik 
di Washington, Sebelum tahun 
1917 barjaknja kelahiran dj Ru 
sia serupa dengan di India dan 
Tiongkok, demikian laporan itu 
lebih landjut. Sedjak revolusi 
tahun 1917 maka angka2 kema 
tian dan kelahiran adalah ren 

| dah. Gambaran jang berobah | 
ini banjak bersesuaian dengan ' 
gambaran jang impak di ne 
gara? Barat 

Biro statistik tadi selandjut 
nja mengatakan bahwa ang- 
ka2 jg rendah ini pada umum 
nja disusul dengan perbaikan2 
keadaan. Dikatakan seterusnja, 
bahwa angka jang meurun ini 
terdjadi di Rusia dlm tempo 
35 tahun sedangkan negara2 
Barat demy, Amerika Serikat me 
merlukan keadaan itu hampir 

se-abad. Kemudian ditambah- 
kan, bahwa dengan menjembu 
njikan keadaan ini dapat diang 

gap sebaga, petund'uk bahwa 
pemerintah Kremlin merasa ti- 
dak puas dengan keadaan tsb. 

Djumlah penduduk. Sovjet 

Rusia dewasa ini menufut tak 
siran meliputi 207 djuta djiwa. 
Penambahan penduduk mung- 
kin kurang dengan 3 djuta, 
Hal ini dapat dianggap sebagai 
petundjuk bahwa penambahan 

Abagutak sedjak tahun 1935 
telah banjak berkurang, Dika 
takan lebih djauh, bahwa di 
Rusia terdapat d'uga peminda 
han umum dari daerah pedala- 

mempengaruhi angks2 kelahi- 
ran jg menurun tsb. Diduga ba 

ki2 jg meninggal dunia dari 
pada perempuan, sehingga di 
sana adalah lebih 'banjak wa- 

da2 Indonesia di Nederland le- 

    
  

Saat Siar" 
Bagi | Australi a      3 

| 

   

  

   

     

    

  

  
    Untuk para officials dan penonton2 lain dari Australia di Olym 

piade Helsinki, saat seperti jg terlukis digambar ini adalah" sa'at 
jang ,sial”. Sedangkan atleete Marjorie Jackson telah “mulai Tari 
dalam 100 meter terachir"dari 'nummer “4 X 100 meter estafette, 
mendadak wisselstok djatuh dari tangan Winsome Cripps: Kare 
na ini Marjorie terpaksa berlari kembali, mengambilnja, dar dgn 
begitu tak mungkin lagi merebut medali emas, perak ataupun pe 
runggu jang di-inginkan. 

Parlementaria 
' Menjelesalkan 10 Rentjana Undang2 : 

Dim Sidang Babak Kedua 
260 rapat seksi 58 Sidang Pleno — Dan 

39 Sidang Bahagian. 

IDANG PARLEMEN babak kedua telah berachir 
tg. 31/7, babak ketiga atau"terachir dalam tahun'ini akan dimulaj pada tg. 4/9 “jad 

Dalam sidang babak kedua itu parlemen telah 
saikan 10 rentjana undang? sebagai undang? mieneleena dua juSul inisiatif sebagai usul undang2, menjelesaikan laporan 
bahagian mengenai 4 rentjana undang? tentang ketentaraan. 
Tunggakan masih ada 10 rentjann undang? baru, jaitu menge- 
naj Daftar Pemilih. Dalam bapak kedua itu diadakan 50 Kaaf 1 sidang pleno terbuka dan $ kali pleno tertutup, semuanja da“ 
lam waktu 126 djam 37 menit. Djumlah jang hadir dalam 58 
sidang itu ada 1906 anggota, atau rita2 tiap sidang 157 ADB 

1 
' 

tu
 

  

    
     

  

gota. 
Djumlah rapat seks ada 260 

kali, tiap? seksi berapat antara 
125 sampai 29 kali Bahagian2 
mengadakan 39 kali sidang. Ke 
putusan jang akan mempenga- 

ruhi pekerd'aan parlemen pada 
babak ketiga .nanti, ialah kepu 
tusarn menjetudjui resolusi Mr. 

Iw, CS untuk tidak membitjara 
kan rentjana anggaran belar- 
dja 1950 dan 1951. 

Dari 10 rentjarta undang? jg 
sudah d'selesaikzin merdjadi un 

dang2 itu, jg 7 adalah rentja- 
na2 unceng2 baru, jz 3 rentja 
na2 undamg2 lama jg telah di 
cper oleh kabinet Wilopo, pe- 
rintjismnja sbb: Rentjana un- 
dang2 tentang merobah ordon- 
narisi padjak persercan tahun 
1952 (mengenai pembukuan), 
pengesjahan undang2 darurat 
tentang pemungutan verpon- 
cing 1951, pemungutan padjak 
verpondiog 1952, penetapan, un 
dang2 darurat tentang tamba- ' 
han opcenten atas bea2 masuk 
1951, idem bea2 masuk 1952, 
tentang perubahan berselang 
dari djumlah opcenten atas be- 
berapa pos dari tarip2 bea, ma- 
suk Gan tentang pembaruan 
bea2 sepecifiek dengan bea2 
atas harga. 7 Renitjana undang 
undang tsb. berhubung dengan 
waktu jg mendesak, tidak dibi- 
tiarakz menurut procedure ig 
biasa, jaitu melalui pemb'x #jara- 
an2 dim, bahagian2, tapi lang- 

sung dibitjarakan dan disetu- 
djui dalam sidang2 pleno ter- 

buka. 
Per-undang2an. 

3 Rentjana2 lama jg sudah 

diselesaikan mendjadi undang2 

ialah mengenai perubahan 

grondhuurordomnantie, menge- 

nai uniformiteit peretapan2 pa   

  'bih merasa senang, dari pada 
bangsa, Indo-Eropa. Dikota2 
besar bangsa Indonesia tak 
mengalami kesukaran. Hanja 
bangsa Indo-Eropa jang ku- 
rang ontwikkeld, mereka itu- 
lah jang pada umumnja Sukar 
menjesuaikan diri, 

kit tenaga listrik di waduk Changjin, 
Kyosen dan Wonsan dan beberapa 
sasaran lain di Korea Utara. Dikata- 
kan bahwa pemboman, jang paling 
seru, telah dilakukan terhadap seta- 
slun pembangkit Kyosen no. 2, 

Kementerian angkatan laut AS, 
mengumumkan djuga pada hari Se- 
nen bahwa sebuah pesawat terbang 

djak sebelum negara kesatuan 

Sebatik dan mengenai pembe 

basan bea2 masuk terhadap ba 

rang2 hadiah cari luar. 10 Ren 

tjana undang2 lama jg telah di 
oper oleh kabinet Wilopo dah 
belum diselesaikan oleh parle 
men, ialah mengenai penetapan 
undang? darurat tentang mem- 
batasi berlakunja patijak per- 
edaran 1950. pemungutan pa- 
djak pendjualan, tentang peni 
laian dari pendapatan2 dam, ke 
kajaan dalam uang asing guna 
penetapan pelbagai padjak, ten 
tang perubahan, ordonansi pa- 
djak peralihan 1944, tentang 
memperpandjang waktu berla- 
kunja opsenten atas bensin dan 
sebagainja, tentang bea keluar 
tambahan sementara, perubah- 
an reglement mengenai rechten 
ordonnantie, perubahan dan 
tambahan  Goederengeldordon- 

nantie dan Algemeen Goederen 
geldreglement, tentang  kewa- 
djiban penggilingan padi dan 
perdagangan bahan makanan   dan rentjana undzng2 tentang 

"tabungan pos. (Ant.) 

angkatan laut A.S., jang pada hari 

Minggu sedang melakukan peronda- 

an diatas Laut Kuning, telah dises 

rang oleh 2 buah pesawat MIG bua- 

tan Sovjet. Pesawat ALS, tadi berha 
sil mendarat disuatu pangkalan A.S, 
di Korea tetapi dari anak buah 2 

orang telah tewas dan 2 orang lain 
mendapat luka2. UP " selandjutrrja 

    

Goodwill) 
IL nggris. - 

Hendaklah Ditinajuk- 
kan Dim Penjelesaian 
Massalah Minjak Irao 

— Harapan Mossadegh - 

ERDANA menteri 
Mohammed M 

dalam mendjawab pertanjaan2 
jang dikemukakar oleh harian 
,Sanday PictoriaY? ($ London ' 
bari Minggu minta hendaknja 
ATOC- atau pemerintah Inggris . 
sedikif 'memperlihafkan good- . 

  

    

  

Iran, A 

  

  

.will-nja, Harian tadi mengemu- “ 
kakan- 8 pertarjaan: 1. 
kah? konkrit apa jang hendak 
Tuar sarankan, agar kedua be- : 
lah pihak dapat mengatasi dja- 
Jan buntu dalam sengketa Ing- -$ 
gris/Mesir? Mossadegh mendja. 
wab, hendaknja ada sedikit 
goodwill dari pihak bekas AIOC- 
atau pemerintah Inggris. 

2. Apakah Iran masih tetap 
menawarkan penggantian 'ke- . 
rugian bagi kepentingan? Ing- 
gris di Iran, Mossadegh mon . 
djawab, bahwa suatu usul te- 
lah dikemukakan “oleh peme- - 
rintah Iran bulan September 
1951 untuk menjelesaikan tun- 
tutan2 gantj kerugian itu den- 
gan dasar: a. berdasarkan'har- 
ga stock dari bekas AIOC:-h, 
berdasarkan masionalisasi andi, 
industri2 bersifat Serupa itu: 
jang di'akukan ditiap negeri, ig Fi 
dianggap oleh bekas AIOC ba 
ik baginja Cc. dengan tiap tiga £ 
ra jg djudjur dan pantas jeng. 
acceptable bagi kedua belah pi- 
hak. Usul? jang telah dikemu- 
kakan itu telah ditolak, Karena 
Mahkamah — Internasional di 
Den Haag telah memutuskan 
tidak berkuasa utk membitja- 
rakan sengketa tsb, hendaknja 
bekas AIOC mengemukakan 
Soal pada pengadilan Iran atau 
mengemukakan supaja diper- 
timbangkan suatu usul jang. 
dianggap ' baik untuk menda- 
patkan  penjelesaidn dalam: 
sengket, tsb, Pertanjaan jg ' 
terachir jalah, bagaimana Mos- 
sadegh tetap dapat pegang ke- 
kuasaan, walaupun usianja te- 
lah landjut dan kesehatannja 
terganggu. Mossadegh mendja- - 
Wab, rahasiy succes-nja terle- 
tak dalam rasa tidak senang 
jg sangat diantara bangsa 
Iran, iang disebabkan oleh per- 
buatan2 dari bekas AIOC ser- 
ta pelindung2-nia. (Reuter). 

Amerika Mengaku Sudah Hantjurkan 1000 MIG-15 
dapat mewartakan bahwa pesawat 
tsb. talah sebuah ' pesawat pembom 

bermesin 2 ,Mariner” dan bahwa 
pesawat .,Mariner” itu berhasil men 
darat dengan mendapat kerusakan 
sedikit di pangkalan AS. Paneng- 
yong, jang terletak kira2 2. mil sebe 
lah Selatan garis parallel 38 deradjat 
dan kira2 12 mil dari “pantai Laut - 
Kuning, 

      

    

                                    

     

        

   

   

 



$ 

j 
c 

: 
a 
: 
, 4 

MT
P 

d7
 

    

    

   
   

    

—.nXiek dj Salatiga jang diikuti 

  

| kursus2 tsb. Di dim kata sam 

|. rang mengatakan, bahwa kur- 

alat pengangkutan. Untuk sem 

. gangan, sehingga nanti dapat 

3 lainnja merupakan dorongan 

| TATAN ANAK? DIBAWAH 

  

. Kursus 
| Keahlian 
Utk | Pertanian 
tortehnik: Dib 
    

2 

Pengamen Lang irama 
lah dibentak KUD (Kantor Uru 

Karena belum sempurnanja 
organisasi.KUD, maka mendjel 
ma mendjad, D.W.T.R. (Dinas 
Wadjib Tentara dan Rekon- 
struksi). Seteah DWTR sele- 
Sai pekerdjaannja, maka orga- 

inisasi jang bary sebagai kelan 
djutannj, dari pada soal2 de- 
.mohilisasj dan rekonstruksi di- 

lahirkan, sebagaimana seka- 
rang ini dinamakan Corps Tja 
dangan Nasional (CTN) jang 
bekerdja atas dasar P.P. No. 12 
tahun 1950 dan diperbaharyi 
dengan P.P. No 1 tahun 1951. 

ha2 apa jang telah" diambil 
dan dikerdjakan untuk menja 
lugkan para CTN-ers kearah 
kehidupan jang laj 

bukanja kursus pertanian di 
desa Tegalwaton kawedanan 
Tengaran jang diikuti oleh 45 
pemud, dan x motortech 

“-0leh-35 pemuda, keduanja utk 
| tiga bulan lamanja. Achirnja 
kapt, Soenardj utjapkan terima 
kasih terhadap djawatan2 jang 
membantu — terselenggaranja 

buannja Bapak Bupati Sema- 

. SUS pertanian dan kursus mo- 
| toriechniek itu merupakan 

akan me- 

an-bahan makan dan 

“purnanj, maka oleh Bapak Bu 
pati diharapkan supaja segera 
dapat dibuk, lagi kursus perda 

ditjapai “tritunggal”. Pidato2 

bekerdja untuk para kursisten 

    

Dim. Negeri 
IBU SUKARNO MINTA TJA- 

  

1 TAHUN. K 
Dalam kundjungannja hari 

Kemis ketempat terdjadinj, ke 
bakaran besar di Kp. Bunder, 
Pasar Baru, Ibu Sukarno anta- 
Ig lain telah melihat2 tempat 
penampungan sementara dari 
para korban kebakaran. Menu- 
rut Bupati Sujoso, ketjuali me 
lihat-lihat kea dalam tem- 
par penampungan sementara di 
r sekolah rakjat itu, dju- 
“5 Ibu Presiden telah meminta 
tjatatan daftar anak2 dibawah 
umur 1 tahun, jg mendjadi 
korban kebakaran gung keper 
luan pemberian pertolongan. 

2 PENDETA DATANG. . 

Hari Kemis kapal “Wil'ems 
Ruys'” telah berangkat dari Rot 
terdam dan diantara penum- 
pangnja selain profesor2, dok 
ter2 dan pegawai2 perguruan 
terdapat pula dua orang pendeta 
zending Djerman dan dr. Th. 
Franssens jang akan pergi ke 
Sumba untuk bekerdja rada 
pusat zending dari geredja 
”Gereformeerd” sebagai dokter. 

7 ORANG TAHANAN SOB 
DIBEBASKAN. 

1 Orang tahanan SOB dari 
kamp “Bubutan”, Surabaja, 
atas perintah Panglima T.T. V 
hari Kemis dibebaskan, Mere- 

ka berasal dari Bodjonegoro. 

  

' SOLO. 
Penindjauan ke. daerah2 | 
Untuk lebih melantjarkan 

usaha2. pembangunan dalam 
. Kota Besar Surakarta, dalam 
sebuah sidangnja achir2 ini Del 
wan Pemerintah Daerah Kota 
Besar Surakarta telah memu- 
tuskan untuk tiap minggu se- 
kali mengadakan penindjauan 
bersama kedaerah2 jang perlui 
mendapat perhatian pemerin- 
tah, terutama ketempat2 dan 
bangunan2 milik pemerintah: 
Kota Besar Surakarta. Dengan 
perindjauah2 bersama itu di- 
maksudkan pula, agar soal2 jg 
sering sukar diselesaikan dgn 
djalan surat-menjurat diantara 
djawatan jang satu kedjawa- 
tan jang lain, dapat diselesal 
kan dengan tjara penindjauan 
itu jang dilakukan dalam sua- 
sana ramah tamah. Dgn tjara 
demikian itu hal2 jang nam- 

. paknja sukar djika dipandang 
oleh satu djawatan sadja, se- 
ring dapat mudah dipetjahkan | « 
dengan pikiran bersama. 

Penindjauan sematjam itu 
“olah diadakan untuk pertama, 
kalinja dalam minggu jl, dan 

  

      

& Mo- : madu mengadakan aksi protes | | TELEFUNKEN 
ika Di |tidak mau menerimg, upahnja. | | ——-———————— 

“ |Aksi ini dilakukan sebagai pro | | NORA 

eh Vingga batas waktu jang dibe || PHILIPS 
| Tikan oleh SBG belum membe —————————— 

ri djawaban atas tuntutan S.B. || ERRES T 
|G. Tasikmadu. Djikg sete'ah p mn 
110 hari itu masih diuga belum || CHAMPION 

Gari | sikmadu akan mengadakan ak- 

41952 jang menurut Pimpinan 

Selandjutnja diterangkan usa | 

lajak. Sebagai 

  

  SBG Tasikmadu ada | ————— 
— kan aksi protes. AMBA 

Untuk 10 hari lamanja se- 
|djak 1/8 jang lalu SBG “Tasik 

    

NORAVOX 
  

  

  1tes terhadap P4 Daerah jang maan 

  

  

  ad, djawaban, maka SBG Ta- ea ca 
Gramafoon Automatisch 

'si2 lebih landjut. Adapun jang ,GARRARD” 
J mendjadi tuntutan SBG tsb ia emak 
lah supaja niadakan perubahan 
mengenai perdjandjian giling 

  

Gramafoon Listrik 

» PHILIPS”, 

pihak buruh. : | 
  

DJARUM GRAMAFOON 

Dlonror: 
JALAT2 MOBIEL ASLI dari : 

Chevrolet Vauxhall 

Jeep GMC. 
—. International . 

T 
1 1 

P . 
9 F 

(ajakang Toko Uca) 

   

  

50 SEMARANG  TELP.:1063' 
temten 3 

  

LAMPU T.L, Gan 
Terima semua resep? Dokter 

  

INFRAPHIL 
Pelajanan TJEPAT dan ME- || -— 
MUASKAN. 

Radio . Apotheek 
»NUMA" 

Bodjong 57a — Semarang 
Telp. 1570 

Dr. H. T. LIEM Apotheker. 

-—- 

Dji. Mataram 572 
(Karangturi) Semarang. 

Hari biasa 9—2 

Saptu Minggu 9—2 
  
        

  

  

M. S. RAHAT 
  | ta Kulit jang sehat Seteran 109, Telp. 1123 

ialah kulit Semarang. 
Specialist untuk WASIR (Am- 
beien), ASTHMA, KEPUTIAN 
dan lain-lain Penjakit. Obati 
WASIR dengan garantie sem- 
buh didalam 12 hari sampe run- 
tuk akar2nja. 

ZONDER OPERATIE 
Djam bitjara: pagi 9—12 

| . Sore 5—7. 

jang baguspun 

BEDAK DAN BALSEM 

PUROL 
memeliharakan kulit           

  

  

INNALILLAHI WAINNA ILLAHI RODJPUN. 
, Kembali kerachmat Allah pada tgl. 1-8- 52 djam 18.45 di C.B.Z. Semarang putera kami jang tertjinta: 

Rd... SITI-HARTATI 
dlm usia 12 th. setelah menderita sakit panas 3 hari. Kepada para Dokter, Djuru-rawat, Guru2 dan murid2, 
Handai Taulan kami menghaturkan diperbanjak terima 
kasih atas segala bantuannja tenaga, moreel dan mate- 
rieel sampai pada achirnja Djenazah dimakamkan. 

Semoga Allah s.a.w. berkenan melimpahkan segala ka- 
runiaNja, 

Jang berduka tjita 
R. ATA Sekeluarga 

Pendrikan Tengah 34 Semarang. 

2 

"PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BESAR SURAKARTA 

PENGUMUMAN 
No.: 29 /I/D-213!52. 

DEWAN PEMERINTAH DAEFRAH SEMENTARA K.B. 
SURAKARTA. : : 

Menusuli Pengumuman tanggal: 23 Juli 1952 No. 28/1/D- 
200/52 hal Kota Besar Surakarta buat membangun Balai Isti- 
rahat di Tawangmangu. 

Surat-surat penawaran masih diterima paling lambat tang- gal: 11 Agustus 1952 di Kantor D.P.U. Kota Besar Surakarta. 
Pada hari itu djam 11.00 akan diadakan pemeriksaan surat. 
surat penawaran itu. naa j 

Surakarta, 4 Agustus 1952. 
Dewan Pemerintah Daerah Sementara 

Kota Besar Surakarta. 
Secretaris: 

SOETEONO) 

  

Ditjari : 

PARTAI BESAR RONGSOKKAN 
TEMBAGA, TIMA SENG, TIMA LEMBEK 
dan ALUMINIUM. 

Surat? berikut HARGA dialamatkan kepala IR SIN NJA Karanggetas No. 62, Tjirebon. " "2 

  

ASPIPIN 
   

: Barus Pre tente eN hana 
CA Te Te a L ntt and 

      

Sedia Tjukup: 
Auto-onderdelen 
Dodge Trk engine Assy 
Kurk as Dodge en Chev. Trk. 
Zonne-scherm, seat-covers d.l.I. 

Toko » SELECTA“ 

OMEGA' 
aan 

2 Dj. Solo 138 — Tilp. 117 - 

  

Bj Radio-Gramafoon 
na merk Regentone 
model paling baru type 99X & 
—.. pake plantenwisselaar Garrard 10p.1. 

Toko RHAFSODY, 'Bodjong 49. Tel£. 579, — SEMARANG 
“Radio - dealer & Service. 
    
  

Lelang Borongan 
Untuk memasukkan Bahan Makanan bagi orang? terpendjara 

F di Rumah? Pendjara Daerah Surakarta. 

Pada tanggal 15 Augustus 1952 dikantor kami dihadapan 
para pemborong jang telah menawarkan, akan diadakan le- 
lang borongan untuk memasukkan bahan makanan bagi orang2 
terpendjara dirumah2 pendjara: 
SURAKARTA: SRAGEN: KLATEN: BOJOLALI: WONOGIRI 
selama bulan September 1952 (1 bulan). Tiap-tiap pemborong 
boleh mengambil satu pendjara atau lebih. 

Sjarat2 untuk dapat turut lelang tersebut ialah: 
a. harus mempunjai keterangan dari Kepala Daerah (Bupa- 

ti) jang menerangkan, bahwa pemegang surat itu telah 
Tara mampu untuk mendjadi pemborong tersebut 

sungguh2 telah mempunjai kapitaal jang dapat mendjamin 
djalannja pemborongan itu, 

C. surat2 penawaran harus sudah masuk/telah kami terima 
selambat2nja sehari sebelumnja lelangan itu diadakan. 
Keterangan lebih landjut dapat diperoleh dikantor kami 
pada hari kerdja dari djam 8.00 pagi sampai djam 13.00 
Siang, d/a. Rumah Pendjara Surakarta. 5 
ES DIREKTUR KEPENDJARAAN DAERAH 

SURAKARTA. 

NG MOTORS SERVICE 

10 lemari mosiErL @ SERVICE: STATION 

  

b. harus mempunjai surat? jang membuktikan, bahwa ia 

  

1 

    

  

Lampu 
berkombinasi 

N& km-teller 

Sechokbreker , 
. berada 

dibawah 

t   
    

   

    

  

PERABUT 
untuk Rumah Tangga & Kantor 

dapat dilever Bea 

dgn. harga pantas. Djuga djual: | 

BANTAL, GULING & KASUR. | 

Toko DJOHAR 
Duwet 60 - Semarang - Tel. 1943   

| 
  

Baru trima : : 

Slazenger) Shuttle Cocks. 
Volleyball — U.S.A. 
Football No. 5 — Pakistan. 
Bletter — Holland. 
Discus — 2/1 K.G. 

d.LL.nja. 

, semarang Stores“ 

SPEDA RAKJAT DENGAN PERSEDIAAN TERBATAS 

Duke ) Smown sesi Harga hanja... Rp. 480. | 
SPEDA laki ukuran 22/24 inch merk »sHIMA" 

Merk terkenal sedjak sebelum perang 

Toko Speda H. ABDULKADIR 
Dji. Seteran 10 Semarang. Tilp. 1954. 

  

  SALATIGA :   

  

  

  

: LUX 
Sek. FROBEL MASEHI 

Dibuka: Karangtempel 276 
3 (Peterongan). 

Tjabang Karangtempel 198 
: 6 pura 194 
Mawar 4 (frobel t kl. I sek. 

Rendah), : 
Kb. Tiong Hwa 19 (frobel, 

kl. II, III sek. Rendah). . 
Tjitarum 56 (frobel # kl..1 
sek. Rendah) 

Pendaft Nj. Lauw Djien 
Djwan (N. Siem) Reajo- 
Sari 111/30 Smg. 

Barbara Stamwyck 

Ricardo Montalban 

Besok malam Jane Wyman 
  

SAKIT KENTJING??? Darah : : 

Kentjng sedikit perih dan sakit 
URUNOL tanggung dapat tul 

5. — — 
Rp. 12— besar Rp. 20— DARAH (17 tabun) 

CITY CONCERN CINEMAS —— 
5.—7.— 9.— Ini Malam D. M. B. fu. 17 thn) 

» The. Lady Gambles" 
KCvery Woman has a weakness- Once she was someone's 
Wife... Now she's just someone's Luck ! Menggemparkan! 

Grand 5.— 7.— 9.— Ini Malam Penghabisan (17 th) 

,Mark of the Renegade" 
COLOR BY TECHNICOLUR! 

1 da ,THE BLUE VEIL 
(Slendang Birv)y 

en erasunan 

- Robert Preston 

Prempuan 
Berdjudi ! 

sma Cyd Charisse 

— Charles Langbton 

metana Na 

  KOTOR?? Bisul luka, gate! dil. 
CERENOL dapat bikin baik Rp12 — 
besar Rp. 20— ZALF Rp. 3— YL 
TANOL PILLEN Rp 12— besar 
Rp. 20— badan dingin lekas fja- 
pe (sexuele zwakkie) tulang? sa 
Kit. linu. pinggang pegel. VITANOL 

2 msk ga 
Don Harvey — Ha LABA. 

NORA 5.—7.—9.— ibi Malam Premiere Ju. seg um) 

»Forbidden Jungle" 
Forrest Taylor 

  tanggung bisa twuung. VITANCE 
RXTRA KERAS Rp. 60.— utuk 

laki2 ada umw atau jang sangat 
lembek RIGASTA PILLEN tahan 
lama (nikmat). SORGA ISTRI PIL. 

Akan dstarg Jorge SALCEDUN — 
,AFFAIRE IN BJENOS AIRES" 

Sebastian CHIULA 

  

LEN ae "besar Rp. ga aa 
SALIN bikin istri singset  kentieng 
tanggung diempp & Rp. 12-— be 
sar Rp. 20—. ps 
SIMAMON (SCHOONHEID PILLEN) 

bikim kulit muka halus, bersih dan 
kentjeng untuk orang muda mar 
pun tua, Inj pil tidak melwilikan 

Royal 5.—7.—9.— Ini 
Film INDONESIA Baru dengan 

»Djali Djai 
Malam Premiere Ju. 13 tah.) : 

Jose Lantua 
6& Kartini Hamzah 

Usman 
Rr. Sumiatie 

  untuk ketjantikan, tetapi djuga bi- 
Kin badan sehat dan selalu Tetan 

tinggal muda Istel Rp.80-— MON. 
GORIA tang. baiik sakit ambeien 
Rp. 30— 3 ds. Rp. 87— BEDAK 
TELOR Rp5.— LIDABUAJA HAAR- 

Roxy 7 I.— 
" Hu Fung — 
Tian Peng Ti 

Ini Malam enghabis.n /13 tabunj 
Huang Hi ipa 

Lieh Pu Kuug Li" 
Shi Feog 

    
  

Bodjong 80 — Telp. 594 Semarang. 
ML aa an aa maa “aga Me Mapan an 

Ingin Meng-afdrukken Photo? 
Silahkan bikin pertjobaan, 

  ito GIOK Gnag De SN Silika Benua Sman : Chen Jun Shang — Mang Ik ab 

—lu7 ahli» Kueli,Lei Mei Ren Koneka PA Ta LEAN PN PNP Sa 
  

  

  

' (Kr, Turi sebelah Kr. Saru) 
Semarang. 
Peri aj Sh 
Sore: dj. 4.30—T7 

Sedjak bulan Agustus ini, se- 
mua afdruk dan vergroot te- 
lah dikerdjakan oleh seorang 
bekas pegawai dari foto studio 
ig. tersohor di kota Semarang. 
Semua pekerdjaan ditanggung 
100” memuaskan. Baru terima 
rolfilms & Rp. 6.50, tjutji gra-| 

tis. i 
” ! 

Dibuka: 

— Apa jg terdjadi? 

“3 Spider Gans, pekerdja 

ig sedang kita giring kepen- 

djara, telah mendjegal Trig- 
  

tali 

dja- 

ger. dgn melemparkan 

kekakinja. Maka kamu 

tuh! 

. Pasanglah Adpertensi dalam 
Harian 13 

»SUARA MERDEKA"       akan diteruskan dalam ming: 
gu2 seterusnja. “     

  

& 
Druk, VII No, B8WILI/A/T18 | 

Roy Rogers28 

  
    

   

      

        

   
   

      
   

  

   

   

    

tarip sbb.: IT WAS AAMAeT | TMATS NO Ii Pr Took Y rar ceazy 1 V seceuse r toto Y 
Afdruk: Vergroct: | ' aa Ke eera at Ro 4 1 st OFE AFTER | SMOKE-ERrER'S HI TO BEN: 
6x6 Rp.90.530 6x9 Rp.1.50 HEKRDPING TO JAIL, SPIPERIS THE J7 SH SPIPER/ j GCARED OF NOT VELLOWL! p. 0. 0.8 Du FLIPPED A LOCP Best ROPER NORTH JS TOUGH HOMBRES | 6x9 Rp.0.60 9X12 Rp. 2.50 ON TRGCERISs di SN TN ta B1 LIKE SPPER/ S 

$ x 12 Rb, 20 18222 Ra 2. SPkLEp YOU 7 FOLLOW HIM 

Photo Service ,,/Mary Gold” ' 
Di. Mataram 345 

      
— Satu akal jg pinter, 

Roy. Memang Spider ada- 
— Ia mengedjar 

Spider Gans. 
lah pekerdja ajah “jang an Doku | diklini 

Ne ena 1 g  djaha Tu tjakap melempar Kadin «adan in. 

— Itu bukan satu ala- akalnja sebagai Spi- 
san. Aku sebenarnja harus der Gans itu!! Me- 
lebih memperhatikan dia. ngapa Ben menge- 
Hey...dimana Ben Smith, djar dia? 

' pendjaga hutan? 
   

    
£ $ ba 1 3 | KI 33 

AS 5 onta T 

    
   

          1 - 
9 FEATURES GINDIATG, Ines WOPLD 

Lag 

  

— Karena ia kusuruh! Dan Ben 
bukan penakut ! 

| .— Baik, tetapi marilah kita tjoba 

mengikuti dia, sebelum terlambat. 

Spider ialah seorang pembunuh!!! 

  

'SEPEDA BERMOTOR "MIRANDA" 
Keluaran”“jang paling baru 

| speedometer | 

  

     

  

      

   

  

“Motor 1 P.K. 
Pemakaian bensin 

hemat sekali 

Tjepatan Luar Biasa 
Koppeling dalam motor 

   

3-versnelling Bisa dapat dalam bermatjam: warna 
Freewheel berdjalan Komplit dengan : claxon | 

kogellager / kuntji motor jg.. kas 
bagagi 5 

Ditjari Dealer diseluruh Indonesia. 

NV. Pers. Dagano MIRANDA | 
) Menteng 11 Bodjong 113 " Kalongan 16/12 Di. Timur 2 Hotel Orient / 

DJAKARTA “SEMARANG SURABAIA MEDAN BANDUNG | 

Ba $ Te AL LL IL NA ag aa aa “2 MAA ak | 

  
  

    

  

Remtrommel N 

depan 
A& belakang /    

   

  

sa 

  

     

    

    
    
  

tas dg. perkakasnf   
  

    

  

    

          

    

    

    
   

   

  
Obat Batuk Caterine Siroop 

Ini obat jang paling baek buat sembuhkan penjakit batuk 

seperti: Bronchitis, sakit batuk panas dan dingin, $ 
leher, suara serak, asthma dan sakit tenggorokan d.l.l. 

Harga per botol 2 5.— 

Pusat pendjual: 

Toko obat 

NGO HOK TONG 

Gang Pinggir 1 Semarang. 

Telp. 1658. 

Terbikin oleh: 

SENLO CO. 
HONGKONG       

e 

    

Radio Tuan rusak ? 
Djangan bingung, bawaklah ke 

skadio LIECO" 
Beteng No 122 Semarang 

Dengan tempo jang paling pendek kelar, dan ongkos2 murah. 2 

Onderdil2 direken harga H.Z. 
Datang tjoba! Tentu memuaskan. 
Buka saben hari: pagi 8—1, Sore 5—7.ihari minggu 8—12. 

  

Ini Malam PREMIERE ,Metropole” ORION- tropole”, 
Besa: (13ftahun) 515-7115-9115 5.00 - 7.00 - 9,00 
   

    

  

   

     
   

      

» 

        
  

      

JAnothar Sensation from 204 Centary-Fox! 

| Michael RBNNIB 3 
1 yPatricia NBAL '...& 

Perrembangan? pengetahuan jang dipartuadjakaa dalam adegan? menarik: 
Perwudjudan dari impian dan idam2ao para ahli mengenai lalulintas inter- 

planetair" Peringatan dari penduduk planet laen jang sungguh mengerikan) 
karena disertai dg... ., terputasnja teuaya listrik diseluruh dunia untuk » 
sementara waktu ,. ., dan pula kekuasaan robot. Djika dunia berhenti! 

berputar!!! 
Haa 

3 

       

  

Ini Malam 

PREMIERE 

#DJAGALAN 
7.60 

  

scan 

.REX" Ini Malam D.M.B. 5-79. (17 tabun) | 
ing Crosby # Tag. : Bety Hua Here Come the'Waves. Betty Hutton 
  

  

SOLO Mulai tg. 2 s/d 6 — 8 TN 

h n Pygmy Island Iban Tara 
3 wa Da 7 maa Jaa »sbg. Jungle Jim” 
Jungle Jim Contra Gorilla buaja gerombolan setan hutan 

  

  (   

  

   

 


