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| Perti itu dan harus dgn charter 

TEBAKAN SAJEMBARA? 

    

  

  

  
      
gapasiah 

   
   

dikab ini, 
g Hatta 

hendak pergi sebagai seorang, 
tikelir menumpang dgn kapal 

dad. Tapi dari pihak pemeren- 
tahlah timbul keberatan bahwa 
tidak pantas lutk kehormatan 
negara Wakil Presiden pergi se 

   

plane, , 

: barang” baru pada hari Rebo 

     

    arkan, | 

  

   

b 

wahan jg ulik 
(barang2 kemewahan 
kan devisen.) 

Golongan A. 
Termasuk dalam golongan A 

ialah textiel, makanan, klon- 
tong perkakas2 dan bahan2 'jg 
penting untuk keperiuan seha 
ri2 seperti 

a.l barang2 keperluan tulis- 
menulis, barang2 keperiuan per 
tjetakan dan bahan2 keradji- 
nan (an'tara lain benang), tjat 
untuk batik) obat-obatan dan 
perkakas2 dan alai2 rumah sa   . Entah langsung entah tidak 

berangkatnja ini belum pasti. 
Tapi keterangan ini kami beri 
kan untuk memberi keterangan 

  

   

  

    
Gjahat dari pada beberap, go longan jg menji ara ini dengan keuangan negeri”, 
Demikian pengumuman Sekre- 
tariaat Wakil Presiden. 

BELUM ADA KONTAK 
INDONESIA-INGGRIS. 

Mengenai soal kegiatan 
pasukan bersendjata di 
Serawak (Kalimantan dja 
djahan Inggeris) jg. seba- 
gai jg diberitakan oleh 

  (sen dengan 

kit dan laboratorium, barang? 
| tehnis, termasuk mesin2 jg men 
|djadi kepentingan pokok (mi- 
salnja alat2 kereta api, perta- 

'Inian dan pembuatan dja'an, 

alat2 listrik dan mesin2 tex- 
tiel). Sebagai diketahui untuk 
import barang2 tsb dalam go- 
longan A ini di sediakan devi- 

tidak di tambah 
pembajaran Bukti Indusemen. 

Golongan B. 

Da.am daftar B termasuk ba 

rang2 jo dianggap kurang di 
butuhkan, misa nja havermout, 
26mnebril, stopfles kidju, tem- 

bakau-shag, “kertas ' sigaret, 
ban2 arlodji, bahan2 pakaian   pihak Inggeris, menjang- 

kut nama Indonesia itu, 
hingga saat ini antara Ke- 
menterian Luar Negeri | 

“Inggeris dan Kedutaan In- 

jg setengah mewah seperti su 
tera Gan sutera-tiruan voiles- 
katoen, wol (pa'ing sedikit 
907c, tussor. flanel, palmbeach, 
Irmen dan klambu tu'le,:- arlo 
dji djam gantung dsb. Untuk 

donesia di London belum | 22 golongan B ini di se- 
diadakan kontak. 

diakan devisen. Untuk import- 
tj - 

& Ci tambah dengan 10074 

Peringatan 17.Ag. 
. Membulatkan Tekad Utk Memasukkan. 

“Irian Barat Kewilajah Indonesia : 
Sikap Panitya Sementara Penglaksanaan 

Pernjataan Bersama 20 Mei. 
ERKENAAN dengan hari ulan 
masi kemerdekaan bang 

tus nanti Panitya Sementara P 
sa Indonesia pada tgl. 17 Agus 
englaksanaan Pernjataan Ber- 

sama mengandjurkan kepada seluruh rakjat Indonesia teruta- 
ma kepada partai? dan erganisasi2 j 

g tahun ke-VII prokla- 

massa imenanda- 
fangari dan menjetudjui »Pernjataan Bersama” tgl. 20 Mei 
1952, agar 
proklamasi 

supaja dalam memperingati dan merajakan hari 
itu selalu berpedoman kepada putusan? jang telah diambil dalam ,,Pernjataan Bersama” jang berbunji sebagai 

berikut: i 

Tentara Revo- 
lusi Rakjat 

Tentara Gabungaa Di- 
' bentuk Di Peking? ' 

ENTJANA militer Komu 
kk nis uik hari depan telan 

Giperluas dgi Korps tentara 
revolusi rakjav' jg terdirj dari : 
Satuan? RRT, Ho Chi Mink, Ko- 
rea Utara, Mongolia dan Dje- 
pang, demikiar diberitakan oleh 
sumber Tiongkok Nasienalis f 
hari Rebo. Menurut dimber di | 
Taipek, tadi, konperersi militer 
jg baru? ini diadakan di Peking 
telah merenijanakar djuga di- 
atas kertas suatu fentara utk 
Asia. Organisasi tentara ini ber 
ada dibawah pengawasan Rusia 
dan djerderal Lin Piao dipilih 
mendjadi komandan ja. ! 

"Ching Union Press” di Tai- 
peh jg mengomentari berita 
itu se andjutnja mengatakan, : 
bahwa korps tsb akan terdiri 4 
pasukan djenderal Lin Piao, 2 ' 
pasukan djenderal Chen Yi, 2 | 
pasukan . djenderal Liu Po ! 
Chen, seluruh pasukan berku- ' 
da Mongolis, pasukan Korea 
Utara, pasukan Vietnam Ho 
Chi Minh dan “korps pembeba 
san” di Hokkaido 
Ka angan militer resmj di Tai- 
peh tidak mau memberi komen 
tar tentang benar-tidaknja be- 
rita? tsb, telapi dikatakan bhw 
berita2 jg menjangkal tidak di 
terimanja. 

Demikian herita UP dari sum 
ber2 di Taipeh. 

600.006 serdadu Tai- 

peh siap serbu 
Tiongkok. 

Seterusnja menurut ke'era- 

ngan njonja KC Wu, isteri gu- 
bernur Formosa, dalam konpe 
rensi bers Gi Los Angeles pa- 
da hari Selasa maka di For- 
mosa kini sudah siap lebih da- 
ri 600.000 serdadu Tiongkok 
Nasionais jg terlatih baik, un 
tuk mengadakan penjerbuan ke 
daratan Tiongkok. Njonja Wu 
mengatakan bahwa Taipeh ha- 
nja membutuhkan bantuan eko 
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Metanijutkan 

menggaiang 
kesatuan Sikap, program seria 

tinaakan jaug telah mulai pa 
ca Langgai ku Mei 1948. djuga 
da.am mengnauapi bahaja pe- 

rang dunia jang mungkin da- 
tang, jang mengantjam rakjat 
Gan negara Indonesia dan jaag 
Uapat merimbuikan kehantju- 

ran kemelaratan, kepengsara 
an dan kehingan ummat ma- 

  

      

| xuSig seluruhnya, 

Menjatakan kesediaan sege- 

ra terwudjudnja maksud tsb: a 
untuk mesaksanakan demokra- 

si aalam segaia lapangan. b. 
untuk mentjapai kesedjahtera 
an raxjat gan keauilan scosiai 
@alam masjarakat. Cc. untuk 
menghapuskan segala perdjan- 

Gjian cengan negara2 lain jang 

merugikan rakjat dan negara. 

@. untuk mengembalikan Irian- 

Barat kedalam wilajah negara 
Repubik Indonesia. : 

Menjatakan kesediaan untur 

segera . melaksanakan pemba- 

ngunan nasional, dalam arti 
pembangunan sosial, ekonomi 

dan kebudajaan untuk kepen- 
tingan segenap rakjat: pertaha 
nan nasional dalam arti kerdja 

tara polisi dan alat2 negara Ia 

datang dari luar. (Pia). 

  

ta dalam penjerbuan itu. Te- 

nja bahwa dengan perlindu- 

Gjuga lebih duu diadakan pe- 
njerbuan di pulau Hainan. 

D ngan  Sutardjo Kartohadiku- 
sumo, Presiden Direktur dari ,,Bank 

Kesedjahteraan Pegawai” didapat 

keterangan, bahwa usaha bank ter- 

sebut makin lama 

bertambah tjabangnja lagi di Sura- 
baja. Tjabang jang sudah ada ialah 
di Bandung dan Djakarta, pusatnja   nomi dan perbekalan dari A.S. 

dan tidak akan meminta bahwa 
di Jogja jang dikemudian hari akan 

dipindahkan ke Djakarta. Menurut 

9 Sementar 
2 Peraturan Baru 
Toko2 Di Djakarta Banjak Diborong Orang. 

AFTAR SEMENTARA jg memuat empat categorie ba- 
4 rang? jg disebut dlm keputusan Perdana Menteri tg. 11 
Agustus jg lalu tentang ,,Peraturan Devisen Pemasukan Barang 

: i kemaren di ikan oleh Kemen 
torian Perekonomian. Seperti diketahui, barang? itu terbagi 
dlm categorie A (barang? jangdianggap 

| (barang? g dianggap 

semen, ijat, patjol 

    

kebutuhan pokok), B 
kurang dibutuhkan), C (barang? keme- 

pemasukannja masih disediakan devisen) dan D 
jg untuk pemasukannja tidak disedia- 

dari harga nominal cific seba- 
gai tsb dalam surat izin devi-. 
sen, 

Smeer sepatu termasuk 
barang mewah. 

Dalam go'ongan C termasuk 
barang2 kemewahan jg untuk 

pemasukannja masih di sedia- 
kan devisen, termasuk radio 

juntuk mobil, koelkast radio- 
gramophones, -radio2 besar, 
Sharskin, smir sepatu, barang2 
permat, dan berbagai permai- : 
nan anak2. Untuk pemasukan 
barang2 golongan C ini diper- 
lukan pembajaran Bukti Indu- 
semen 2004 dari hargsx nomi- 
nal cific. Mengenai daftar D 
hanja diterangkan, bahwa se- 
mus, barang jg tidak termasuk 
daftar A, B dan C adalah ka- 

rang mewah jg tidak di sedia 
kan devisen, (Antara). 

Seterusnja fihak Kem, Per- 
ekonomian menerangkan, bah- 
wa peraturan2 baru ini berda- 
sarkan pada ichtiar untuk mem 
pergunakan devisn jang terse 
dia itu dengan “tjara jang se- 
erekut2nja. Politik import pa- 
aa unumnja menudju keusaha 
menurunkan sebanjak?nja ong 
kos2 kehidupan bagi rakjat, Se 
perti 

sung Gapat dianggap sebagai 
»kebutuhan kehidupan jg uta- 
ma” pun termasuk didaiamnja 
karena didalam negeri bsium 
ada produksinja, Bahan? men- 
tah unvuk industri djuga tidak 
Jah dibatasi pemasukannja. Pe 
merintah merasa insaf bhw rak 
ja' harus dpt diberikan  per- 
luan2 sehari? jg terutama ma 
ka terhadap barang? ita tidak- 
lah diadakan pembatasan. Ti- 
dak ada alasan sama ai ba 

gi publik mengadakan eli- 
an? extra, Ia 

baftar?2 sekarang ini masih 
“bersifat semientara. Penetapan 
nama jang benar setjara tehnis 
(akan menjusul. 

| 
| 

Orang Djakarta mem- 

bandjiri ioko?. 
Seterusnja sedjak beberapa 

hari ini toko2 di Djakarta di 

'bandjiri oleh pembeli jg teru- 
|tama membeli barang2 mewah 

' sama seerat-eratnjs antara ten | 

'innja dengan rak'ap untuk me | 
(Djepang). ngatasi kekatjauan2 jang tim-! 

bul dari dalam dan/atau jang | 

pasukan2 A.S. akan turut ser- 

tapi ja mengatakan selandjut- 

ngan armad, ke-7 A.S. dapat 

1 makin mendapat, 

kemadjuan dan dalam bulan ini akan: 

  

dan menjem- banjak dibei 
dan setengah mewah. Sangat 

orang antara 
lain koelkast, sepeda motor, se 

peda dan radio dan djuga ba- 
han2 pakaian jg bersifat keme 

wahan. Dari toko2 di Pasar Ba 

ru sangat banjak dibeli orang 

antara lain barang tjita, mi- 
njak2 wangi, pemerah bibir dan 

barang2  ketjantikan make 

up) lainnja. Dari pihak kaum 
dagang diterangkan, bahwa 

hal itu terdjadi sudah sedjak 

beberapa hari sebelum diumum 

kannja peraturan import baru. 

Sesudah pengumumannja, kea- 

daan itu makin mendjadi-dja- 

di. 

WAKIL PRESIDEN 
50 TAHUN. 
N hai Selasa Wakil Presiden 
Mot: Hatta telah mentjapai ha 

ri ulang tahunnja jang ke-50. 

Hari tsb. tidak dirajakan de- 

ngan resmi. 

  

  
| 
| 
| 
! 

  
| sar sosial dan —. publiek-rechterlijk 
| atas tudjuan memberikan ,,hari-tua” 
| jang baik bagi para. pegawai peme- 
rintah disamping pensiun jang dida- 
patnja dari pemerintah. Djumlah pe- 
gawai negeri sipil, " militer . maupun 
pensiun jang telah diberi pindjaman 
oleh bank tersebut Ik. ada 3500 
orang, mengenai pelbagai2 kepen- 
tingan, jakni jang berupa pertolong- 
an supaja bebas dari woeker sampai 
pertolongan untuk membeli kebun, 

   

   
   

  

ternjata pada daftar A | 
maka barang2 jang tidak lang ' 

  

Harian Umum — A 

  

  
Bertalian dg. wafatnja 
Mr. Dr. Kusumaatmadja 
hari Senin siang djam 1t 
jbl, keesokan harinja Pre 
siden Sukarno memberi- 
kan bela.sungkawa kepa- 
da keluarga almarhum. 
Gambar: disamping &je- 
nazah tampak Presiden 
Sukarno memberi do'a jg 
penghabisan untuk arwah 
Mr. Dr. Kusumaatmadja.   
  

| Beras 
Taiwan 

| tama Telah Sampai 

ERKENAAN Ing. keda- 
tangan kapal barang 

»Kaipeh” dari Tiongkok Nasio- 

   

| 

P.s. 
naa en eaanaaaa 
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Rp. 11.— 
Adv. 80 

    

D lan Abdulgani, Sek. 
maren dulu singgah 

ta utk mengadakan   

  
  

|Kes. JugoslaviaA. 
| kanKeIndonesia 

Kita Mungkin Dapat Trainer 
Dari Hongaria 

" Maladi Dan Dr. Halim Me 
: 
j 

nerima Bintang Kehor- | 

matan Finlandia. | 
OMBONGAN KAMI tiba 
bangga dgn hasil2 jang ditjapai rombongan kami dlm | 

i n Per» pertemuan Olympiade jg baru lalu”, demikian a.l. laporan Ma 
6300 Ton Kirima Sekretaris K.O.I. sebagai pemimpin rombongan Olympia- 

donesia kepada Ketua KO.I. Hamengku Buwono ke-IX ke 
“tika tiba kemaren sore dengan sebagian rombongannja di la- 
.pangan terbang Kemajoran, Djakarta. Rombongan jg kembali 
kemaren terdiri dari 6 orang falah Maladi selaku pemimpin, 

ladi, 
de In 

dgn selamat, dan kami merasa 

  

nalis di Tg. Priok, jg mengang- Vr. Purwo Sudarmo, Jumarsono (dan ketiga atlit Sudarmadja, 
kut beras dari Taiwan, nakoda 
kapal itu K.Y. Tseng hari Re- lim r 
bo jl. menjelenggarakan pertaai Eropa utk 
muan (ing. para pembesar 

rakat Tionghoa di Djakarta. K 
Y. Tseng njatakan kegembira- 
an bahwa atas perintah ,,Tai- 

kesempatan ena aa S 
ke Indonesia, | harapkan hu: 

gan persahabatan iliantara: 
Tiongkok Nasionalis dan Indo- : 
nesia makin erat. Tuan Sujoso, 
bupati kotapradja Djakarta Ra 
ya dalam pidato sambutannja 
menjatakan bahwa rakjat Indo 
hesia sangat gembira thd, kiri- 
man beras itu. : 

Dari firma “Kian Gwan” di 
'pero'eh keterangan bahwa fir 
ma isb telah terima pesanan 

pemerintah Indonesia untuk 
Gatangkan 20.000 ton beras 
Gari Taiwan. Kiriman pertama 

16300 ton Sizi:gkut oleh kapal 
| "Taipeh” itu. Beberapa hari 
'lagi akan datang sebuah" ka- 

(pal 'ain jg membawa beras pu- 
“la, Menurut K.Y. 'Tseng, Tai- 

iwan dapat export beras 300 

ihingga 400 ribu ton setahun- 
inja. I, utarakan harapan dian 
'tara Indonesia dan Taiwan di 

tadakan hubungan “barter”. 
' Taiwan pun katanja dapat ex- 

| port cemen. 
| Sebaliknja Taiwan membutuh- 

ikan karet, kopra, kopi, kina 

|dan bauxit dari Indonesia. 

  

Perajaan H. A. Salim 

Salim pada ulang tahun 
ke-40 pernikahannja men 
dapat perhatian jg sa- 
ngat besar, hingga kare- 
na sesaknja ruangan, Ha 
dji Agus Salim perlu me- 
ngipasi isterinja. 

-
 

  
  

dil pada perseroan nasional. 

| Bank tersebut didirikan pada bu- 
lan Djuni 1950 di Jogja dengan men- 

dapat stootkapitaal 1V4 djuta ru- 
piah dari pemerintah dan kemudian 

  

ditambah lagi dengan Rp. 2  djuta. | 
Dalam waktu 10 tahun medal itu 
harus dikembalikan kepada pemerin- 
tah. Sutardjo jakin, bhw modal itu 
akan dapat dikembalikan pada wak- 
tunja, mengingat kemadjuan usaha 

ai aan 

    

orang? terkemuka dari masja-' 

  

kertas dan gula. : 

sasch Ge 

nschappen” 

serta Dr. Azis Saleh dan 

Ser'ah oleh Maladi diserah- 
Kan kembai peti jg berisikan 
ang Dwi Warna, dan souvenir 

“berupa bendera. kebangsaan 
wan Navigation Coy.” ia dapat: ma 6 £ 

x, lalu oleh Menteri 
P & K diutjapkan kata2 sam 

4 Pan pengharga- 
S hasi!? js ditjapai rom 

bongan Indonesia. Keius KOI 
jg kemudian berbitjara, sete- 

   
   

..ah mengutjapkan selamat da- 
tang ditanah air, dengan dua 
patah kata menjatakan ke- 
banggaannja pula tentang ha- 
sil jg ditjapai rombongan Olym 
piade Indonesia da'am pertemu 
an olahrag, seduni, di He$in 
ki baru2 ini. Ketus Panitya 
Persiapan Rombongan Olym- 
piade Indonesia Overste Pirn- 
gadie sebagai pembitjar, ter- | 

Putusan? 
achir mengutjapkan terima ka 
sih kepada rombongan jg te- 
lah mendjalankan tugas se- 
baik2nja selaku waki! dari ne- 
gara muda, memperlihatkan 
kepada dunia luar apx jg da- 
pat ditjapai oleh negara muda 
dalam apangon keolahragaan 
maupun dalam pergaulan bang 

5 sa2. 2 

Ziarah ke makam mr. 

dr. Kusuma Atmadja 
Dari lapangan terbang, rom 

| bongan 
-oleh rentetan mobi! menudju 
Ke Balai Kota Djakarta, dima 
na dilakukan upatjara penjam 
butan. Maladi sebagai pemim- 
pin dalam 'aporannja menjata 
kan pula turut berduka, tjita 
atas wafatnja Mr. Dr, Kusu- 
maaimadjs, jg dianggapnja se- 
bagai pelopor perdjoangan ke- 
olahragaan nasional, Di harap 
kan supaja selesai dengan upa 

jtjara2  penjambutan kepada 
rombongannj, diberi kesempa- 
tan untuk berziarah kemakam 
(an Setelah perteriuan 
| di Balai Kota selesai rombo- 
ingan menudju kemakam almar 
hum Mr, Dr. Kusumaatmadja 
di Karet, dimana o'eh Maladi 

| atas nama rombongan diutjap. 
kan kata2 turut berduka tjita, 

Tata diletakkan karangan bu- 
| nga. 
| Dalam pertjakapan dengan 
wartawan - kita, diterangkan 
oleh Maladi bahwa ia merasa 

' Puas dengan hasil2 jg ditjapai 
rombongannja. Atas pertanja- 

“an apakah rombongan Indone- 
sia berhasil mentjari pelatih2 
jg akan didatangkan ke Indo- 

nesia, dikatakan oleh Maladi, 

| kemadjuan itu diterangkan ' dengan 
| semakin berkurangnja djumlah keru- 
gian jang diderita oleh bank, jang 
bersifat sosial itu. Menurut kete- 
rangannja rugi jang ditanggung di- 
tahun pertama Ik. Rp. 9000.— dita- 
hun kedua berkurang ' mendjadi Ik. 
Rp. 2000.— dan ditahun ketiga sa- ' 
ngat mungkin kerugian2- itu sudah 
dapat ,ingehaald”, sehingga bank 
itu akan dapat pula ' memberi ho- 

norarium kepada anggauta2 direksi 

Adonara 

pootschas 

  

dengan diantarakan | 

.Thio Ging Hwie dan Suharko. Pemimpin rombongan Dr. A. Ha 
Majoor Suhardi masih tinggal 

beberapa keperluan, 

bahwa untuk bagian sepakbola 
sedang diadakan pembitjaraan 

untuk mendatangkan seorang 
trainer dari Hongaria. Menge- 
nai pelatih untuk '!ain2 tja- 
bang olahraga djuga sedang 

giat diusahakan. Mendjawab 
pertanjaan, apakah di Helsin- 
ki diadakan pula pembitjaraan 
mengenai kemungkinan kedata- 

ngan kesebe asan sepakbols lu- 
ar negeri ke Indonesia dikata- | 
an o'eh Maladi, bahwa -3 

|mungkinan besar kesebelasan 
sepakbola Yogus'avia datang : 

ke Indonesia. |       Dr. A. Halim dan Maladi ma- 
sing? selaku Ketua dan Sekre- 
taris rombongan Indonesia ke- 
Oiympiade Helsinki telah dianu 

Inja ke Djerman Barat, 

djawab, dia mulai 

bahwa dim kemerdekaan kita 
mainkan rol dgn berbagai djalan, utk melaksanakan keinginan 
nja, Supaja pengaruh itu tinggal tetap berpengaruh dlm kehid- 
pan kita. 

Salah satu soal kenegaraan jang 
sangat banjak mendjadi pembitjaraan 
pada masa jang achir2 ini, adalah 
pendirian Pemerentah dalam »politik 
bebasnja”. Orang melihat dan me- 
interpretasi politik bebas menurut 
fahamnja sendiri, 
sangat djarang jang mempersoalkan 
tentang ,,bagaimana dikemudian ha- 
rinja”, sebab bagaimana djuga Indo 
nesia termasuk sebagian dari dunia 
jang kini tengah bergolak demikian 
rupa. Amerika berhubung dengan pe 
milihan Presidennja, bisa dikata ba- 
kal menghadapi babak perubahan2, 
termasuk djuga politik luar negeri- 

.nja. Hingga begaimanakah sikapnja 
terhadap Indonesia, masih merupa- 
kan suatu teka-teki. Disamping itu 
kita melihat pertjobaan2 Rusia da- 

| lam usahanja memasukkan pengaruh 
dan djuga 

usaha2 Europa Barat jang mentjoba 
menjebar pengaruhnja ke Asia, cim 
mana Indonesia termasuk didalamnja. 

Manakah jg paling 

berbahaja? 
Berhubung dengan soal2 itu, t'm- 

bullah suatu pertanjaan, siapakah 
jang sebenarnja sangat berbahaja ba 
gi kita?.Kalau dalam pertanjaan ini 
India tidak perlu kita masukkan per 
soalan, maka kita hanja tinggal 
mempersoalkan, . Djepangkah atau 
RRTkah jang paling berbahaja bagi 
kita? Fihak jang beranggapan bahwa 
Djepang jang sangat berbahaja, sen 
dirinja ia melihat Amerika dibela- 
kangnja» dan jang beranggapan RRT 
jang berbahaja, orang melihat Rusia 
dibelakangnja. Demikianlah soal2 jg 
dihadapi oleh politik bebas, sedang 
jang sangat kita butuhkan, adalah 
perhitungan2 jang menudju kepada! 

  

gerahi bintang kehormatan da 
ri Presiden Finlandia atas dja- 
sa2 terhadap pertemuan Olym- 
piade jang telah berlangsung di 

Helsinki baru? ini. Oleh Maladi 
dikatakan diantara atlit2 jang 
dianugerahi bintang kehorma- 
tan dari Presiden Finlandia itu 
terdapat athlit Tjeko- peme- 
gang 3 keujuaraan Emil Zato- 
pek. Djuga ada disebut2, bah- 
wa Karel Lotsy pemimpin ke- 
olahragaan Nederland menda- 
pat kehormatan sebagaimana 
diperoleh Maladi itu. 

  

Kabinet 
Tak Berkeberatan Tentang Hasil2 Perun- 

dingan Dagang D 
Pembentukan Dewan 

D '52 Dewan Menteri telah 

jepang—Indonesia 
Keh ormatan Militer. 

ALAM SIDANG jg diadakan pada hari Rebo tg. 13 Ag. 
mendengar lapuran ketua dele- 

gasi Indonesia dlm perundingandagang antara Indonesia dan 
Djepang Mr. Asmaun, mengenai djalannja perundingan tsb. Ha 

teri Penerangan, pemerentah 

sil daripada perundingan itu akam dipeladjari oleh kabinet! 
lebih landjut. Menurut keterangan djurubitjara kabinet Men- 

tidak mengemukakan kebera- 
tan? terhadap hasil2 jg telah tertjapai, akan tetapi hanja di 
mintakan pendjelasan?. Bila perdjandjian 
akan ditanda-targani, menurut 
terserah kepada Menteri Perekonomian. 

7 Kementerian 
Susunan Pemerintahan 

Baru RRT 

EPUBLIK Rakjat Tiong- 
kok telah memutuskan un- 

tuk membentuk sebuah peme- 
rentahan baru jg Yerdiri atas 7 
kementerian, demikian berita 
New China News Agency jang ' 
kari Selasa disiarkan oleh Ra- 
dio Peking dan ditangkap di 
London. Dikatakan selandjut- 
nja bahwa penerangan 'dam url 
San pers akan dihapuskan. Ke- 
tudjuh kemerlerian?2 jg baru 
addiah: luar negeri, perdaga- 
ngan, pembangunan, geologi, ba 
han makanan dan kementerian? 
pertama dan kedua perinus- 
trian mesia. Keputusan diambil 
(baru? ini dlm sidang pomeren- 
tahan rakjat pusat dibawah 
' pimpinan Mao Tse Tung, demi- 
"kian radio tsb. (UP). 

»bPank Kesedjahteraan Pegawai” Makin, Madju 
SALAM PERTJAKAPAN de-, Sutardjo usaha bank tersebut berda- rumah, alai2 kendaraan, membeli an- bank jang dipimpinnja itu. Ukuran jang selama ini bekerdja zonder ba- 

Ljaran, Harapen akan dapatnja bank 
Imendjadi besir, menurut Sutardjo 
adalah terictak pada keinsjafan para 
pegawai negeri sendiri untuk mem- 

'baiki hidup-perekonomian masing2 
'dan aciirnja dapat membeli andil 
!dari Bank Kesedjahteraan Pegawai 
itu jang besarnja Rp. 500 sebuah 
dan dapat diangsur, sehingga achir- 
inja bank tersebut hakekatnja  men- 
djadi hak milik para pegawai negeri 
sendiri, 

2
 

perdagangan itu 
Menteri Penerangan, soal ini 

Dewan Kehormatan 

militer. 
Selain itu Dewan Menteri te 

lah menjetudjui suatu rentja- 
na Peraturan Pemerintah ten- 
tang pembentukan Dewan Ke 
hormatan Militer, Menteri Pe- 
hnerangan mendje askan, bahwa 

“Dewan Kehormatan Militer ini 
'mempunjai tugas untuk men- 
.djaga kehormatan Angkatan 
iPerang pada umumnja dan ke 
Ihormatan korps perwira pada 
' chususnja. Anggota2nj, terdi- 
Iri dari beberapa perwira, Di 
'yrentjanakannja Peraturan Pe- 
merintah mengenai Dewan Ke- 
hormatan -Militer ialah untuk 
pelaksanaan ajat 1 sub C pa- 
sal 4 Undang2 Darurat No. 4. 

“tahun 1950 tentang pemberhen 
tian ' seseorang perwira oeh 
Menteri Pertahanan kalau ter- 
njata membunjai tabiat jg nja 
ta2 dapat merugikan tata-ter- 
tib dan hukum tentara, Demiki 
an Menteri Penerangan, 

Soal2 luar negara. 
Ditanjakan mengenai. soal 

pembukaan kedutaan di Mos- 
kow dan penempatan Duta Be 

Sar di Peking, Menteri Pene- 
rangan menjatakan bahwa soal 
itu tidak dibitjarakan dalam 
sidang tsb, sedangkan menge- 
nai peristiwa kekatjauan di 
daerah Serawak djadjahan Ing 
gris dimana nama Indonesia 
djuga disebut2, Menteri kata- 
kan soal itu mendapat perha- 
tian sepenuhnja dari pemerin- 

'tah Indonesia, (Antara), 

Ie band Keane an Ban ad aa ega 

    

    

(Dim. 
Purwodinatan Baraf H — 29 Semarang. 

£ tilp, ramah 1798 Semarang 
Ekspedisi 2087 Semarang. 

Harga Lengg. (bajar dimuka) Rp, 10.— didalam kota. 
luar kota, (ditambah Rp. 0,30 untuk meterai). 

sen per m.m, kol. Harga Etjeran 60 sen per lemb. 

tetapi nampaknja: 

   

    

  

        Men dek a Press Pa. ' 

perdjalanan keluar negeril ) | 
n 

' : 
2 5 

ol Pengaruh A- 
sing Masih Ada : 

Dalam. Masjarakat Indonesila—Kata 
Ruslan Abdulgani 

(Oleh wartawan kita sendiri Ola 
ALAM PERDJALANAN pulang dari Djawa Timur, Rus 

Djen. Kementerian Penerangan, ke 
di Djokjakarta. Kesempatan ini dipergu- nakan oleh Djawatan Penerangan Daerah Istimewa Djokjakar- 
pertemuan dgn 

selurah Djokjakarta dan para Wartawan, mah Ketua DPRD Wiwoho. Sebagai pembuka djalan utk tanja mengupas keadaan situasi sekarang, dalam mana dikatakan bahwa bukan rahasia lagi, masih ada fanda2 

para pegawai Penerangan 
bertempat dj ru- 

pengaruh? asing masih tetap ne , 

periode damai. Bukannja damai dim 
artian jang sangat muluk, tetapi 
damai karena kita mengetahui bhw 
peperangan adalah suatu bentjana 
jang harus kita hindari untuk pem 
bangunan, karena pembangunan dim 
artian jang betul hanja bisa ditjapai 
keadaan damai. ' 

Ouirino dan pakt 

Pasifik 
Kedatangan Presiden Ouiring” di 

Indonesia telah membawa soal2 baru 
dalam masjarakat kita. Hal itu mes 
mang bisa dimengerti, sebab. tentu- 
lah kedatangannja di Indonesia tidak 
sepi. Tetapi jang patut mendjadi per '. 
soalan,. adalah djalan pikiran orang2 
jang berangapan bahwa ,,kalau Pre” 
siden Ouirino datang disini, dan me 
ngadjak bitjara dalam soal pertaha- 
nan Pacific”, diartikan KITA TEN- 
TU TURUT SADJA. Ruslan Abdul 
gani menegaskan, bahwa 'ia sendiri ' 
persoonlijk memang tidak bisa  me- 
njetudjui tentang mengambil bagian 
nja Indonesia kedalam pertahanan 
Pacific, tetapi kalau diwaktu itu 
orang tidak meributkan tentang soal 
»merundingkan pertahanan Pacific" 
hinga soal itu bisa dibitjarakan, ma 
ka kita bisa “mendapat kesempatan 
untuk menundjukkan sikap kita jang 
betul kepada Filipina dengan tjara 
terang2an. : 

Disamping mendjadi Tamu Agung, ' 
Ouirinovdjuga mendjadi speler sebab 
itu selajaknja kita pun harus me-' 
ngambil bagian sebagai speler, supa 
ja satu sama. lain bisa saling menda- 
pat pengartian, 

Dalam babak tanja djawab, telah : 
dimadjukan antara lain soal politik 
minjak Pemerentah, terutama jg me- 
ngenai Kementerian Kemakmuran, -jg- 
berniat akan mengembalikan exploi- 
tatienja kepada  kongsi2 minjak 
asing.. Soal minjak memang soal jg 
sangat penting. Siapa jg dapat me- 
nguasai minjak, “dia akan menang 
perang, tetapi sebaliknja untuk me- 
nguasai minjak, harus direbut dgn 
perang. Bahwa dengan berdasarkan 
U.U.D. No. 38, Pemerentah berpen- 
dirian akan menguasai ' semua sum-' 
ber kekajaan alam Indonesia, sampai 
sekarang belum pernah diingkari. 
Dan sedjak dahulu Pemerentah ma- 
sih tetap berpendirian, semua peru- 
sahaan2 jang berkenaan dengan keka 
jaan alam akan dinasionalisasi. Se- 
djak Kabinet Moh. Natsir, sampai 
Kabinet Sukiman, dan sampai Peme 
rentahan jang sekarang, dalam prin- 
sipnja memang akan menasionalisasi 
kan semua perusahaan? jg demikian, 
tetapi untuk melaksanakannja, “harus 
menantikan waktunja jg betul, dan 
banjak diantaranja memang belum 
waktunja. 

Kita terima 50Y4. 
Tantang aksi2 jg menentang pen- 

durian Pemerintah untuk mengem. 
balikan tambang2 minjak kepada 
pengusahanja jg .ama,. mula? telah 
tmbul dari fihaknja Panitia Negara, 
kemudian di-ikuti oleh vakjas di Su- 
matra Utara, Dalam soa. ini, tentu. 
lah orang telah terpengaruh oeh 
langkah2 jg diambii oleh Mossadegh. 
Tetapi disamping itu, orang masih 
belum mempeladjari tentang perbs - 
daan sedjarahnja soal minjak di 

|Iran dan di Indonesia. Pemerintah 
Ian hanja menerima bagian 24 
has:l minjaknja dari kongsi2 minjak 
di Inggris, tetapi tidak demikian 
keadaan di Indonesia Kongsi2 mi- 
njak asing di Indonesja telah mem. 
berikan 50f dari hasilnja kepada 
Hindia Beanda, karena termasuk 
biaja untuk menindas usaha2 ig tim 
bul dari fihak bangsa Indonesia (Na 
sional) 'jg bisa merugkan kongs:2 
itu dulu. Hak pembagian (5045) itu, 
Oh Hindia Belanda giwaritkan ke. 
pada Pemerintah kita sekarang, Di- 
sinilah perbedaan antara Indonesia 
3 Iran. Selain itu, djuga orang 

| rupanja menjangka bahwa productie 
(minjak, bisa didjual 4inasar dunia 
| dengan mudah. Dengan 'ain perka. 

| taan, dilupakan bahwa pasar minfak 
dikuasai oleh suatu kekuatan besar, 
hingga pasarnja tidak bisa dimasuki 
sedem kian sadja. 1 , 

Achirnja Ruslan Abdu gani manga. 

takan, bahwa kongsi2 minjak se- 
benarnja adalah kuku da'i ke. 
kuasaan2 besar, h'ngga tentulah ti- 
dak akan tingga' diam bila kuku itu 
akan dipotong dengan tjara begitu- 
begitu sadja. 

  

  

  

Liem Seong Tee 
Ditahan 

| D ARI pihak jg mengeta- 
5 “ hui didapat kabar baliwa 
Liem Seeng Tee pemilik bios- 
kop ,,Sampurna” di Surabaja' 
kemaren dulu ditahan oleh jang 
berwadjib. Seperti halnja dgn 
2 orang wakil direksi bioskop 
tsb, Liem Seeng Tee telah di- 
tahan atas perentah Panglima 
TT. V Brawidjaja. Dalam pada 
itu pengadilan negerj di Shra- 
baja kemaren telah menunda la 
£i pemeriksaan perkara Sarbu- 
fi-Sampurna utk seminggu la- 
manja. Penundaan itu disebab- 
kan karena hakim Mr, Suparto 
dipanggil ke Djakarta (Antara) 

   

 



    

    

      

        
    

   

  

    

   
   
    
   

  

   
   
   

  

   

    

   
    

  

      
   

   
   
     

    

    

| pentingan dan kebutuhan 
sendiri, SR" Sa 2 ' 

menentukan tempat 

susunan ekonomi kita, 
gan rugi-laba sa- 

jadi pendorong pem | 
| bangunan masjarakat kita, ma 

ka pad, suatu ketika susunan 
masjarakat ig akan timbul aa- 

“ri politik semat'am itu akan 

senantiasa terantjam oleh ke- 
'giatan rakjat. jg tak tertam- 

itu, 

  

     

ngan kemarin — | Iabis) , 

dan politik sekarang. Kita ha ' 
'rus mendjaga djangan sampai 
Idalam keinginan kita untuk 
|mentjapai hasil produksi jang 
setinggi2nja dan setjepatZnja, 

ta djustru membangun atau 
memperkuai. faktor2 kekuasa 

- lan jang akan merintangi peru 

akan (bahan susunan mosjarakat ki 
|ta jang diperlukan itu. Politik 
'sematjam itu tidak boleh tidak 
jakan menimbulkan bentrokan 

- Jantara kebutuhan negara dlm 
djarak pendek, dengan kebutu 
han revolusi, 

Boleh dikatakan: susunan 
ekonomi satu2nja jang meng- 
andung harapan akan mentja- 

pai kestabilan, jalah susunan 

jat sendiri. 

kuasaan ekonomi. 
Usaha untuk mentjapai pen-      

    

    

        

      

    

Satu2nja susunan 
js. stabil. 

Pendek kata: dalam usaha 
« meninggikan produksi 

export sebanjak2nja dan setje 
t2nja, jang memang mendja 
tugas jang lajak bagi sua- 

u negara ada bahaja bahwa 
idjuan itu akan dipandang le 

dari siarat2 iang ada dida 
n masjarakat kita sekarang 
n lenas dari kekuatan2 sosial 
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dapatan nasional jang paling 
tinggi berdasarkan susunan 
ekonomi jang lama akan tidak 
kesampaian dan akan menim- 
bulkan ketegangar sosial, dan 
akan mengantjam kestabilan 
negara. Dan dalam usaha ne- 

gara untuk merubah struktur 
sosial dan ekonomi kita, soal 

perubahan kekuasaan ekonomi 

tidak boleh dientengkan, Se- 

bab kekuasaon ekonomi dan 
pembagian kekuasaan ekonomi 

KU kn Pd ban edhi ta 
AN IA: 

SUARA .     
MERDEKA | 

  

    

   
    

   
   

     

    

    
    

    

  

     

  

     

    
   

     

  

abar Kota 

  

ngumumkan, bahwa beaja utk 
al oleh rakjat sendiri atas 

tangan dgn maklumat 

s sedjumlah Rp. 

ak mungkin 
tabesar 

. kian pengumuman itu, 

.Pagi akan diadakan upatjara 
arah ke makam Pahlawan di 
Siranda. Djam 8 tepat para pe 
ngikut harus sudah berkumpu: 
di taman makam pahlawan, 
Gjam 8.15 Panglima Divisi Di- 
puegoro bersama Gubernur 

Djawa Tengah beserta pengi- 
ringnja tiba ditempat tsb. Sete 
lah cilakukon upatjara mele- 

a kan karz 1, an bu nga, lalu 

| diadakan doa2 kubur — oleh 
Imam Tentara, Paderi Tentara 
dan Pendeta “Tentara. Atjara 
elandjutnja ialah menghening 

kan tjipta, menaikan Sang Dwi 
warna dah penutupnj4 para pe 
ngikut di persilahkan menabur 

“ kan bunga sawuran.- 

Otahraga dan pawai. 
Untuk memperlengkap a@ 'ja- 

ra perajazis, akan diadakan dju 
ga per Nai rounders dan 
sepakbo:a. Kepada segenap pe 

7 lagian dari Sekolah2 & tingkat 
(. Atas dan Pertama Jang hendak 

—. ikut dalam pertandingan roun- 
.ders diharap selambat2nja tg. 

| ..15 Agustus (besok) cjam 14 

  

sudah mendaftarkan pada kan 
- tor panitya di Gris Bodjong. 

K8 Pertandingan sepakbola akan 
| dilangsrrgkan antara kesebela 

san2 kec Famatan dari tg 15 
sampai 17 Agustus sbb.: 

A. Tg, 15 djam 16 Smg.-ti-| 

    
|. mur lawan Smg.-tergah lap. Ka 

BR Tg. 15 Gjam 17 Smg.-se 
| latan lawan Smg.-utara lap, Ka 

| isari. SMU 
AN 

(maa, P3 Tn 
| D. Pemenang A lawan peme 

«hang B, diundi... 
E. Tg. 16 diam 1645 Kes, ig 
alah undian D. Jawen Smg- 

“barat lap. Stadion L 
je Eu FE NT diam 16.45 Peme- 
nang undian D. lawan  peme- 
“pare E. lan Sadicn, : 

Pawai (arak2an) akan di- 

adakan tgl 17 berangkat dari 
apangan sebe'ah selatan Sta- | 
ion diam 17 tepat, me'alui dja | 

lan? sbb: Karangsari — Ka- 

rangturi — Ambengan — Pan- 
an — Sajangan — Purwodi- 

matan (heerenstr.) — Bodjong 
ng bubaran depan kantor 

“Aniem, Selambat2nja djam 15 
pengikut pawai harus sudah 

Semarang-barat 

    

- bebas 

SEMARANG 14 AGUSTUS 1952. 

erajaan 17 Agustus 1952 
anitya Ketjil Harus Pikul Ongkos2 Sendiri 

“Panitia pusat 17 Agustus 1952 kot'abesar Semarang me- 
perajaan 17 Agustus j.a.d. ba- 

panitia2 ketjil tidak disediakan oleh pemerentah, melainkan 
dasar sukarela dan Udak ber- 

rentah. 
Oleh panitia 17 Agustus kotabesar Semarang hanja diteri- 

3 9250 dari Pemerertah pusat, sedang ang- 
a  belandja JS sudah direntjanakan berdjumlah Rp. 50.000. 

sendirinja apa jg diterima dari pemerentah pusat la 
dibagi?kan, karena utk perongkosan panitia 

Semarang sendiri sadja sudah tidak menjukupi. Se- 
e. Ipin S1 AN dj berkumpul, Djam 19 pawai di 

Sambut oleh kepala2 pemerin- 
tah daerah (Sipil dan militer) 

“di kantor Papak. 
Tiap? pengikut pawai :di an- 

ajurkan..membawa lampu atau 
ontjor. Panitya tidak menjedia 
kan minjak. Barisan? atau rom 
bongan2 pawai jg dipandang 
baik akan diberi hadiah hibu- 
ran Gari wanitya 17 Agustus 
kota besar Semarang, jg akan 
ditentukan oleh juri. 

Rapat2 umum akan diada- 
ikan tgl. 16 Agustus djam 19 
bertempat di  Gris Bcdjong, 
“Soko Karti Dargo dan gedung 

| Sin You She dj. Stadion, dgn 
atjara penerangan tentang 17 
Agustus. 

Perajaan di pendopo kabupa 
ten untuk para undangan sbb: 

'tangnja Gubernur Djawa Te- 
ngah can Pang'ima Dipisi Di- 
ponegoro 9.54 Sirine, lontjeng, 

bedug dsb, berbunji, 9.56 pem- 

batjaan proklamasi Kemerdeka 

an, 9.58 pembatjaan doa untuk 
keselamatan negara, 10.01 
'mengheningkan tjipta, 10.02 
Menjanji Indonesia Raya, 10.07 
Pidato ketua DPR prop. dan pi 
dato Gubernur Djawa Tengah. 
| Resepsi umum diadakan di 
kabupaten tgl. 17 djam 11—12 
oleh Gubernur Djawa Tengah 
dan Panglima Dipisi Dipone- 
goro. . 

Baji2 jg lahir antara tgl. 16 
djam 24 dan tgl. 17 Agustus 
djam. 24 akan mendapat ha- 
Giah. f 

Gerak djalan akan diadakan 
tgl, 16 berangkat dari Stadion 
djam 16.36 me'alui: Pandana- 
ran, Ogitiongham, Siranda. 

Tjandi baru mengelilingi hotel 
Belleyue, Madurangin, Kintes 
lan,  Gergadji, ' Pandanaran, 
RRI. 

| “Di Kalibaru tgl. 17 djam 9 
diadakan balapan perahu. Di 
mesdjid2, k'enteng2 dan gere- 
'dja2 diadakan sembahjang, Di 
asrama pender'jta tjatjad, ru- 
mah sakit, peradjara gan tem- 
pat2 tahanan diadakan hibu- 
ran, & 
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(laporan tadi, jakni, bahwa, perlu 
Pen ini alan djuga berakibat ber 
sebab kita semua akan mengeta- 

, Sehingga tidak ada alasan lagi utk. 

ntjari objek2 utk, modal asing. 
kieskeurig” inilah jang akan men 

| untuk bekerdja disini, 

ai pada waktu ini. 
men-stimuleer dan mempertel 
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djam 945 kerkumpul, 9.50 da- : 

BIN Un 

KG RR 

1g Spa 

SR Kantata 

  

Hal ini menundjukkan bah- 

   
   

  

| perlu | 
"mempertebaikan ker 

aa Lani 

itulah jang menentukan pada 
achirnja deradjat penghidupan : 
dan bukanlah totalnj, produk- 
Si sadja.i 23 

Mempertinggi produksi dgn ti | 
dak merubah pembagian Kekua | 
saan akin berarti memperku | 
at jang sudah kuat, melemah- 
kan iang sudah lemah. Dan dji 
ka negara dalam usahanja utk 
mempertinggi produksi tidak 
me'ubah pembagian kekuasaan 
ini sebab kuatir bahw, nanti 

  
| produksi akan turun, maka ne 
| gara terpaksa akan mendjadi | 

| 
jang berdasarkan kegiatan rak | 

! Socl perubahan ke-' Sahulukan kebutuhan revolusi 

pendjaga dan polisi status guo 
masjarakat lama, 

Menobros lingkaran jg 
| tada achirnja. 

Teranglah bahwa dalam men 

dari pada penjempurnaan ne- 

gara setjara statis dan liberal 
beban keuangan negara akan 
mendjadi djauh lebih besar. 
Dan terpaksa kita mentjari 
sumber? keuangan baru, jg da 
pat digunakan untuk keperlu- 
an itu, 

Angka2 jg dimadjukan oleh 

Pemerintah baru2 ini tentang 
keadaan kewangan negara, te- 
lah menundjukkan dengan te- 
rang, bahw, boleh dikatakan 
semua penghasi'an negara ha- 
bis digunakan untuk membia- 
jai aparat pemerintah dan be- 
berapa project ekonomi jg se- 
dang didjalankan. Dan bahwa 

segala project pembangunan 

ekonomi baru akan harus di 

biajci dengan tjara “Geficit- 

financing”, jg merupakan sua 

tu alat jg berbahaja. 

' Penghematan dan rasionali- 
sasi memanc akan dapat mem 

beri "ke onggaran sedikit, akan 

tetapi tidak akan merubah ke- 
sempitan-bergerak setjara fun- 
damentil. 

Melihat kekuatan “dan kele- 
mahan kita sendiri, dan kedu- 
dukan kita, maka nasiona'isasi 
perusahaan2 asing pada wak- 
tu ini tidak akan memetjah- 
kan kesulitan bagi kita ini. 
Memang nasionalisasi pada 

#Isendirinja itu, bukan suatu 

obat-mandjur jang akan dapat 
memperbaiki kesehatan kita 
lepas 
penjakit kita. Malahan seba- 

liknja, kita harus memberi- 
kan kesempatan sebesar2nja 
kepada modal asing untuk be- 
kerdja disini, sesudah terdis- 

min tempat2 strategis dalam 
susunan ekonomi kita. Rupa- 

“sja sudah sampai  waktuaja 
“bagi Pemerintah untuk mem 
pertimbangkan djalan lain. Sa- 

|Ilah satu djalan kiranja yaah, 

| djika pemerintah mendirikan 

'badan2-pemerintah, jang ber- 

bentuk partikelir, artinja lepas 

' dari turut-tjampur politik dari 

pihak pemerintah jang kebetu- 

lan ada, Gan jan- dapat ber- 
tindak. dan dipimpin setjara 
zakelijk dan commersieel. 

Dengan perantaraan badan2 
ini Pemerintah akan dapat 

mengambil bagian jang lang- 

Sung dan aktif dalam beberapa 
lapsingan ekonomi kita. Sean- 
dain'a didalam lapangan pro- 
duksi: kebon2 dan 'paberik2 

jang terlantar dan tidak diker- 
djakan. Dalam lapangan ex- 

port seperti telah didjalankan 

oleh Rubberfonds. Penghasilan 
dari badan2 ini akan dapat 
Gipakai setjara langsung un- 

tuk pro'ect2 ' pembangunan 

ekonomi jang tertentu, diluar 

budget biasa, Perselisihan art- 
tara Negara dalam keingi- 

nannj, kearah stabilisasi setje- 

pat2nja “dan penjempurnaan 
susunannja, dan kebutuhan re- 
volusi. bukan barang jang 

  

»DE SPAARBANK TE SEMARANG”, 

Dengan kenaikan saldo sebesar 
Rp. 169.000— bagian bulan Djuli 
1952, kenaikan uang tabungan pada 
Ds Spaarbank te Semarang” sedari 
buan Djanuari jll berijumlah to 
taal Rp. 847000— Daam bulan 
Djuli telah dike'uarkan 69 buku 
haru sedang 32 buku tabungan djum 
Ihh uangnja sama sekali telah di- 
trima kembali (afgerekend), 

  

16 PEGAWAI NEGERI KE 
GADJAH MADA 

16 orang pegawai negeri jang be- 

kerdja dipelbagai djawatan pada 

beridjazah A.M.S.yatau sederadjat 
dengan ini, telah mendapat kesem- 
patan melandjutkan peladjarannja ke 
Gadjah Mada Jogjakarta. Berhubung 
dengan ini, maka ke-16 pegawai ter 
sebut kemarin dan hari 'ini telah 
diudji, dalam pengetahuannja ten- 
tang pemerintahan dan pengetahuan 

umum. Sebagai examencommissie di 
tundjuk Res. Milono sebagai ke- 
tua, Subekti Pusponoto, Himawan, 
Mr. Wijono sebagai anggauta dan 
Soewarno selaku Secretaris, 

  

    

  

  

  

  

     

  

   Pemandangan sebentar 

|al. tampak pula dari Presiden. 

setelah pemakaman. djenazah Kusumaat- 

| madja selesai. Bunga2 jg dirangkai maupun tidak jg ditaburkan 
diatas makam: tadi demikian banjaknja hingga merupakan onggo- 
kan tinggi. Karangan2 bunga tsb berasal dari berbagai golongan,   Si 

  

dari sebab2 dan sifat 

Pem. Prop. Djawa Tengah dan jgl. 

1 

  

Dan KONPERENSI pes 
Besar Serikat KA Seiasa di i War'awan Djakarta, ketua organisasi tersebut 

mbentu kan SBBT mengemukakan kesu setelah meriwaja kan 

  

Pendapatan Satu Tahunnja Sadja 
ss Tjukup Untuk : Menggadjih Se- 

3 jang diselenggarakan oleh 
Buruh Bea dan Tjukai hari 

litan2 jang dialami oleh anggota?2nja dim. melakukan kewadji 
bannja sebagai alat? Negara Dikemukakannja antara lain ke- 
suli an? jang minja dengan sering terdjadinja pertjampu 
ran tangan dari instansi? Pemerintah lainnja sehingga kadang 
kadang lerdjadi bentrekan2 satu sama lain, 

penjelundup jang bersendjata dikatakan ba 
1 reha pegawai? Djawatan Bea dan 

menghadapi kaum 
njak dialami ' kesulitan? ka 

Djuga dalam 

Tjukai melakukan tugasnja dengan tidak bersendjata. 

Selam itu dikemukakan dju- 
ga kesulitan2 jang dideritanja 
dalam hidupnja sehari2 antu- 
ranja mengenai kurong .sem- 
purnanja perumahan dan ba- 
njaknja kedjadian bahwa me- 
reka jang menjekolahkan anak. 
nja terpaksa memutuskan pe- 
ladjaran sianak karena dipin- 
dah ketempat jang tidak ada 
sekolah. 

Vitalitet djawatan 
Bea dan Tjukai. 

Tentang vitalitet - Djawatan 
Bea dan Tjukai diterangkan 

| Virginia" 
' Bodjonegoro 
Tembakau Terbaik Di- 
“selaruh Indonesja 

MN ARI PIMPINAN Perrin 
i tjabang Bedjeregoro di 

dapat keterangan, bahwa ea 

bakan Virginia Bodjonegoro 
Idalah jarg terbaik diseluruh 
Indonesia dan merndjadi sumber   oleh pembi'jara bahwa 'ijawa- 

tan ini tidak sadja merupakan 
sumber keuangan Negara teta- 
pipun merupakan pendjagaan 

tan negara. Dalam hu 
bungan ini diterangkan bahwa 
seringkali terdjadi penjelundu- 
pan? sendja'a, dokumen2, bu- 
ku2, pamflet? jang penting dsb. 
sedang penghasilan Djawatan 
Bea dan Tjukai dikatakan, da . 
lam satu sadja tjukup untuk 
menggadji seluruh pegawai Re 
publik Indonesia. Angka? jang 
dikemukakan a.l. i Rp. 3 

| penghasilan jang besar bagi 
|rakjainja, Dalam tk. 1952 ini 

“penanam Virginia dengan kre 
dit dari Perrim luasrja 500 ka, 

sedang tanaman dari rakjai 
sendiri tidak kdrng dari 750 
'ha Kalau tiap ha rata? meng 

Ft 4 kwintal krosok Vir 

ia kering, maka tahan 1952 

Ini Bodjonegoro akan mengha 
t tidak kurang dari 6.000 

  

" 

aa 

459,448.27752 sebagai LA Apa 
am th, 1951 Sedang  bendan Panen dan pend'nalan tem- 
April sadja telah ada Rp. 1447, Vakau dimulai dalam bulan 
49881192. 

Sistim ekonomi ha: 

rus dirobah. 
Dalam pada itu menurut pem 

bitjara djabatan2 |jg penting 
dalam djawatan tsb sampai ki 
ni masih banjak dipegang oleh 
bangsa asing sehingga masih 
banjak terdjadi penjelundu- 
pan2 dan korupsi dikalangan 
Gjawatan itu. Pembitjara se- 
landjutnja mengakui bahwa 
pergantian pegawai2 penting 
ini dengan pegawai? bangsa 
Indonesia belum berarti lenjap 

nja penjelundupan dan korup- 
si, sebab.perbuatang? ini adalah 
akibat dari pada ekonomi jg 
didjalankan sampai sekarang 
ini jg mengakibatkan merosot 
nja kehidupan rakjat. SBBT 
selandjutnja berpendapat bhw. 
untuk memberantas ketjura- 
ngan2 itu disamping memberi- 
kan hukuman2 berat kepada jg 
berbuat salah sistim dari eko 
nomi harus dirobah sama se- 
kali. 

aneh, sebah sudah terkan- 
dung didalam hukum2 pet- 
kembangan kedua2nja. Perse- 
lisihan ini diuga terdjadi “di- 
dalam lapangan keaktipan ne- 
garg lainnja, misalnja, dalam 
lapangan ketentaraan demobi- 

lisasi, transmigrasi, kepolisan, 
Pangreh-Pradja. 

Mentjari keseimbangan an- 

tara kedua daja ini akan me- 
rupakan batu udjian bagi ke- 

bidjaksanaan pemimpin2 kita, 

dan akan menentukan kesela- 

matan Negar, Indonesia. : 
(Habis). 

BERITA2 SINGKAT. 

— Tg. 15 (besok) djam 19 ber. 
tempat di Gris Bodjong Persatuan 
Pedagang? pasar Djohar Semarang 
akan memperingati genap berdiri se- 
tahun, 

i 5 

— tjab. Smg. telah mem- 
bentuk panitya ketjil 17 Agustus di 
ketuaj oleh sdw, Anwar, penulis M. 
Soleh dan bendahara vacani. 

— Kongres Persatuan Buruh Mi. 
njak akan dilangsungkan 3 hari, Si/ 
mulai ig 18 jadi, bertempat di Hotel 
du Pavilon. “Di bulan Sept. jad, 
mungkin akan diadakan konperensi 
federasi Buruh Minjak Indonesia, 
dalam mana PBM ada tergabung. 

— Kursus 2 tahun Pendidikan pe- 
gawai Perbendaharaan dan Kas2 Ne- 
geri Semarang penjenggaraan Kem. 
Keuangan pada bulan j1. telah me. 
ngadakan udjian, di-ikuti oleh 651 
murid dan lulus 37 orang (15 pCt.). 

— Polisi prop. Djawa Tengah! ite- 
lah menerima 2 buah motorboot se. 
“lain speedboot "untuk memperkuat: 
dan mendjamin lebih sempurna lagi 
keamanan distkitar laut Djawa Te. 
ngah, Pembantu Komm. Besar Polisi 
Djawa Tengah, R. Rijadi dengan be- 
berapa orang komm. dan insp, polisi   laiinfa telah mengadakan penin, 
djauan pada kedua motorboot itu, 

Agustus. Menurut keterangan 
pendjugan tembakau daun hi- 
Gjaunja tiap kilogramnja jang 
no. 1 Rp. 1,10, no. 2 Rp. 0,50, 
no. 3 Rp 060 « on p 0 dan no. 4 Rp. 

rata2nja, sedang, jang dimak- 
sudkan dengan nomer 12 3 
dan 4 itu jalah daun tengah, 
Gaun atas, daun bawa» dan 
Gaun putjuk (midden- boven-, 
onder- dan topblad). Achirnja 
diterangkan, bahwa dalam ta- 
hun ini Perrin merentjanakan 
menghasi kon 9009  kwintal 
krosok Virginia (di Bodjone- 
g0ro dan tempat2 Jain), dan 
bila mungkin akan dinaikkan 
mendjadi 15.000 kwintal. 

Diterangkan djuga, bahwa 
pihak petani sudah lebih me- 
ngerti dan lebih suka mendjual 
Lembakaunja kepada Perrin Te 
tapi rakjat mengharapkan su- 
paja, Perrin lebih banjak men- 
|Gjual tembakaunja kepada usa- 
ha nasional Dan untuk ini 
Perrin Sudah mendapat pesa- 
yan dari Ki ang Rokok Brasta- 
gi (Sumatera Utara) tiap bu- 
lan sebaniak 15 ton jang her- 
arti setahunnja 180 ton. Ke- 
mana Sisa hasilnja akan didju- 
al masih sedang  difikirkan. 
'Dapat diterangkan, bahwa da- 
un krosok Virginia jang ,su- 
per” tiap kwintalnja bisa di-   d'ual seharga Rp. 2.000.—, 

no. 9 dan 10 masih bisa men- 
“tjapai harga Rp. 200.— tiap 

kwintalnja. (Antara), 

FOMBONGAN WARTAWAN | 
DJAWA TENGAH KE 
DJAKARTA. Kn 

Dengai menumpang kapal 
“Kartika” dari Djawatan Pe'a 
jaran jg chusus dikirimkan da 
ri Djakarta untuk membawa | 
rombongan wartawan ke 
Djakarta atas undangan 
Djawatan Pelajaran, tadi pagi 
rombongan tsb dibawah pimpi 
nan Sdr. Sugijanto dari Djaw. 
Penerangan Prop, Djawg Te- 
ngah telah berangkat dari Smg. 

Rombongan wartawan seba- 
njak Ik. 15 orang ini, oleh 
Djaw. Pelajaran akan diberi ke 
sempatan untiik menindjau ob- 

jek2 dan pembangunan di la- 
pangan pelajaran di Djakarta, 

Kemaren, Gupernur Buaijo- 
no, Res, Milono dengan bebera 
Pa pegawai tinggi Prop. Dja- 
W, Tengah telah menindfiu ka 
pal “Kartika” tsb dan mereka 
(mendapat. kesempatan ber'ajar   sekitar laut Semarang selama 
3 djam, 

Harga ini jalah harga ' 

nomer 1 Rp. 1.500.— dan Jang | 
pa'ing djelek jang termasuk | 

    

   

  

: elap 1 
Dihadapi Pengusaha2 Textlel Indone- 

! sla—Kekurangan Bahan Dan 
| Merosotnja 

Negeri maka h: “ $ 

fehak resmi kepala Wartawan 

rang textiel lidak usah takut 

murah. 

Keadaan serupa inilah jg 
menjebabkan pengusaha tex- 

tiel masih mendapat kesempa- 
tan hidup dan ini bisa dibukti 

kan €ari ramainja penduduk 
dalam wilajah2: Masaran (So- 

lo), Pijungan Djalasutra, Gu- 
dean (Jog'akarta), Muntilan, 
Purworedjo, Kebumen, Madiun, 

dan beberapa tempat lagi dlm 

daerat Banjumas, jg menuntut 
penghidupan dengan pertenu- | 
nan, ada jg dengan mesin, se- 
tengah mesin, dan ribuan jg 
memakai pesawat2 kuno, Peng 
aruh revolusi, pengaruh peng- 

ungsiann'g orang2 kota ke da 
lam desa2, sebaliknja pemuda2 
deSa sama masuk kedalam ko- 
ta dan pergaulan jg rapat dari 
segala suku bangsa dari luar 
Djawa ternjata bukan sedikit 
memberi pengaruh kepada so- 
a'2 pakaian. Pemuda? desa jg 

dahulun'a hanja puas dengan 
pakaian lurik tenunan, kini te- 
lah bertjelana sementara bibi? 
desa, bibi2 tani, jg dahulu ma 
ti hidup dengan pakaian Turik 
Djawa, sekarang berganti dgn 
tjita2 berwarna, “karena lebih 
mudah didapatkan ditoko-toko, 
dengan harg, jg diauh lebih 
murah. 

Perubahan? ini, menjebabkan 

    
kita mendjadi kurang, karena: 
sedjak dalam mas'arakat kita 
terajadi perubahan tjaranja 

berpakaian: maka mau atau 
tidak barang? textiel da'am Ne 
geri harus berhadapan dengan 

petialaman. Dengon lain perka 
tas kehilangan pasar. Berha- 
dapan dan berebut pasar dgn 
barang2 import, hanja ada ha 
rapan bi'a pengusaha textiel 
Nasional itu bisa mengatur cal 
culatienja semurah-murahnja, 

dan bersama-sam, dengan itu, 

Kwaliteit harus dipertahankan, 

hingga  sedikitn'a bersamaan 

Gengan barang? textiel import. 
Dan untuk ber'omba sampai 

kepada tingkatan demikian, 
Gjangan diharapkan, karen se 
bagai diketahui, sampai seka- 
rang bahan2 tenunan kita ma ' 

sih tergantung dari luar Ne- 

geri, tidak sadja sangat mu-f 
| dah dipengaruhi oleh suasana 
|internasicnal, tetapi jg teruta- 
ma, cleh importeur2nja Mentu! 
Gilakukan 'pendjagaan sebaik2 
h'c, Supaja bahan? jg di da- 
tangkan itu tidak menjekik le- 

| hernja barang2 textiel import, 

ig masuknja kedalam tanah 
kita ini, djuga ada didalam ke 
kuasaann'a...... 

  
Kebutuhan kapas. 

Dja'an satu2nja untuk me- 

ngatasi scal itu, adalah usa- 
ha2, supaja bahan2 tenunan 
itu djangan tergantung luar 
Negeri, terutama lawe, atau 
kapas. Tetapi untuk mengha- 

rapkan usaha2 kedjurusan itu, 4 

TELAH TERBIT! 

  
INGIN TAHU LEBIH DALA 

Barjalah ! 

Latihan Yoga (Yogi Dorj 
Melatih Punggung, 

Ratusan resep2 Djamu ds 
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per poswissel. 
Buat djual 

»LIONG   

jg. terutama karena mempunjai pasar sendiri. Diwaktu 
orang2 di Djawa Tengah Selatan, terutama golongan Wanita 
nja, pakaian lurik tenunan sendiri, merupakan pakaian tradi 
si, hingga mereka kurang ke'arik kepada barang import, mes- 

: | kipun xrupanja en kwaliteitnja lebih bagus, harganja lebih: 

Consumentnja barang2 textieli “ 

5 £ . - 2 ! 

barang2 textiel import, jg mem (halus kuat'dan lemas “sekali, hingga 
band'iri nasar2, dari pasar2 ko ' | 
ia, sampai jg djauh2 didaerah 

' Djawa, tidak bisa didjadikan 

Oleh: Dr. nat. B.M. Chee H.M.D., D.O. $ 
(Dokter Ilmu Alam dan Obat2an). kasi 
Dr. Chee sekarang dalam praktek di Malang, Djl. Tennis 16. 
BUKU OBAT2AN JANG DALAM SIFAT DA 
ANTARA ISINJA JANG PENTING: : 

Uimu Obat-obatan (92 Urpian), guna dan pendjelasannja. 
Pengetahuan hal vitamin-vitamin (untuk hidup waras). 
340 Matjam Recept jang sederhana tetapi san 
Segala penjakit berbahaja/enteng dengan obat 
Uraian jang aktueel tentan 
Pilihlah Nomer2 setjotjoknja sendiri ( 
Wasser Kur-Naturheilpraxis 35 gambar. 
Bangku-kotjak alias Slanting Board (Nona2 Hollywood). 
Brewok mendjala Caudatangkor (terhias gambar badean). 
Setjara Seorang Yogi mengapdi Pranayama 

Lengan, Paha 
Obat2 jang seluruh dunia gunakan dengan nama? Latij 

Permintaan 
(Oleh korresponden lekonomi kita). 

KPNIDAK BERBEDA dengam nasibnja pengusaha? batik, 
demikianpun dengan nasibnja pengusaha? Iextiel, sela- 

ma bahan? jg, diperlukan masih tergantung kepada luar 
Beri, arapan dimasa datang SANGAT GELAP, ka- 

lau tidak bisa dika.-a TIDAK ADA, demikianlah keterangan 
SUARA MERDEKA. Sebagai 

Giketahui, bahwa kalau dimasa jang lampau. pengusaha? ba. 
kepada-barang2 textiel import, 

itu, 

DL Tag 

nampaknja djuga sangat Sulit, 
sebab kapas2 jg kita tanam di 
sini, ternjata kwaliteitnja ku- 
rang baik. Telah diketahui dju 
ga, bahwa, daerah2 jg dalam 

pemeriksaan bisa ditanami ka- 

pas dengan hasil jg kwaliteit 
nja hampir berimbang dengan 
kapas2 import, adalah daerah2 

dalam Sunda-Ketjil, tetapi usa 
ha2 untuk menginsjafkan rak- 
jat tani disana dalam soal me 
nanam kapas, nampaknjs, sa- 

ngat sulit sekali, karena pada 

umumnja kurang  mempunjai 
pandangan djauh dalam soal2 
jg bisa membawa kkesedjahte- 
raan desa, mereka masih teri- 
kat 'dengan tradisi pertanian 
ko'ot, paling penting adalah 
tanaman padi, dan lain2 pala- 
widja. Mereka kurang menghi 
tungkan keumtungan2 jg bisa 
diperoleh dari pada bertanam 
kapas, djuga mereka kurang 
mengetahui bahws, dengan ke- 
untungan jg mereka dapat ini, 
mereka bisa mendatangkan ke 
butuhan bahan makanan dari'' 
lain kepulauan, jg kaja. Djus 
tru karena harapan ke Sunda- 
Ketjil masih sangat djauh, ki- 
ni rupanja fihak jg memperha 
tikan perindustrian rakjat di 
Jogjakarta mulai melihat ke- 
lain djurusan, 

Rami Djawa. 

Pertjobaan menanam rami, jalah 
'sematjam tumbuh2an jang banjak di 
' dapati disemua tempat, termasuk fa- 
“mili rosella, sangat memuaskan. “Se- 
rat rami JDjawa, “demikian umumnja 

disebut orang, warranja putih bersih, 

setelah mendjadi lawe,  kwaliteitnja 
sangat tinggi. Djuga dalam pertjo- 

baan, "setelah mendjadi barang, me- 

ngingatkan orang kepada linen Ru- 
sia didjaman jang lampau, sementara 
bila ditenun untuk pakaian Wanita, 

mengingatkan kepada sutra tiruan, 
malahan lebih kuat. Jang menarik 
hati, tidak sadia rami Djawa merupa 
kan bahan textiel jang sangat baik, 
teta5i djuga dalam perhitungan, bila 
Gitanam disawah, bisa memberi keun 
tungan lipat duakalinja hasil padi 
dan palawidia. Rami Djawa umur- 
nja Ik. 6 bulan, hingga bersamaar 
dengah umurnja padi gadu dan pala 
widja. Dengan demikian, petani jang 
menenam rami Djawa, masih bisa 

mengusahakan sawahnja dalam mu 
sim hudjan, atau sebaliknja, bila me 
reka berkebun rami Djawa pada 
musim hudjan, mereka masih bisa 
menanam gadu. 

Berhubung dengan itu, nampaknja 
kini Djawatan Pertanian dan Dja 
watan perindustrian, tengah menga 
dakan kerdja sama untuk meluaskan 
tanaman rami Djawa dalam lapz 
ngan pertanian. Tetapi satu sgal jg 
meminta perhatian, bahwa serat ram 

lawe 
dengan pesawat djantra model kuno, 
demikian djuga law€ rami Djawa, 
tidak dapat ditenun dengan memper 
gunakan pesawat2 model lama, teta 
pi menghendaki mesin2 modern, ka 
rena "kalau tidak demikian, hasilnja 
kurang baik. Selain itu djuga dalam 
berebutan pasar, berhadapan dengan 
barang2 textiel import, - kwaliteit 
dan harganja tidak bisa memberikan 
pukulan, demikian wartawan ,,Suara 
Merdeka”, 

M TENTANG HAL INI? 
Buku 

ONGKOS ANGKUTAN DG, KE 
IRETA AFI DITURUNKAN, 

Menuru: pemberi ahukan dari 
Kepala Djawatan Kereta Api 
Bandung mulai tanggal 15 
Agustus 1952 bea angkutan de 
ngan kereta api untuk ubi ram 
bat, katjang tanah, ita jang 
Ose, kedele ketela dan gaplek, 
diturunKan. Dikabarkan selan- 
djutnja, bahwa djuga tarif ang 
kulan dengan kereta api un 

runkan djuga, P3 

TJERAMAH SUDIJONO DJo- 
JOPRAJITINO. 

Semalam di Gris, ' Bodjong, 
oleh Sobri tjabang Semarang 
telah diadakan tjeramah, chu- 
Sus unuk para “ anggauta 
nja dan undangan lainnja, tje 
ramah mana diberikan “oleh 
Sar.  Sudijono  Djojoprajitno, 
anggauta parlement dan pengu 
rus Partai Murba Pusat Dja- 
karta. Sebagai diketahui Su- 
djono ini telah mengundjungi 
Moskow dan Peking dan oleh2 
nja Gari dya negara tsb diatas 
semalam teah dibentangkoan 
dalam tjeramah tsb. Mengenai 
keadaan di Moskow, al. di te- 
rangkan, bahwa Moskow ber- 
sSembojan: “Terus memperlipat 
ganda produksi dengan mem- 
perbaiki kwa'iteitnjag. Pula 
tiap2 orang penduduk Moskow 
bekerdja, dan siapa tidak be- 
kerdja, tidak dapat makan. 
Achirnja dikatakan, bahwa 

Moskow tidak banjak berbitja 
ra, tetapi banjak bekerdja. Me 
ngenai keadaan di Peking, soal 
ini hampir sam, dengan tjera 
mah2 jg pernah djuga diada- 
kan dikota ini, oleh beberapa 
pemimpin jg terkemuka dalam 
penindjauannja ke Negara itu. 

AWAS TYPHUS! 

Menurut - tjatatan  terachir 

dari Djawatan Kesehatan Kota: 

Semarang sisa pen'akit typhus 

abtominalis ada 30 ketambahan 
baru 7 sembuh 8 mati 4, para   

S
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ALAM PELINDUNG BADAN MANUSIA DAN DOKTER JANG TERPANDAI 

ALAM SuUBU 
pecialist in Botanic “Medicine and EJectrotherapia 

: (sehat-sedjati 2 
ie) bebaskan Kama-Maya! bergashan 

(untuk anak2 tetap waras) bergambar. 
n dan pendjelasannja. 

typhus A. sisa 13 'ambah 2 
sembuh 1, disenterie sisa 1 tam 
bah “4 diphterie sisa 1 dam 
penjakit lumpuh kanak2 sisa 1 

tambapn 4 sembuh 1 matil, 

Berhubung perhatian sedikit 
dari rakjat.didesa2 da'am hal 
penjuntikan typhus dan chole- 
ra, djawatan tsb. men'erukan 

Sbb: Penularan penjakit2 menu 

lar seperti. tsb. diatas dapat di- 

hindarkan dengan djalan suniti 
kan “Suntikan Giberikan dng 

tjuma2 oleh pemerintah pada 
waktu2 iang teah ditetapkan 
Tg, 6 sampai 19 Agustus di ke- 

tjamatan Semarang-tengah, ig 
19 sampai 26 di ketjamatan 
Semarang-utara ig. 27 Agus- 
tus sampai 2 Sept. di ketjama- 

tan Semarang-barat, tg. 4 sam- 

pai 13 Sept di ke'jamatan 
Semarang Timur dan tg. 13 
smpai 18 September di ke- 
fjamatan, Datanglah di'empat 
tempat 'suntikkan umum itu 
dan mintalah disuntikan untuk 
mend'aga djangan diserang 
penjakit menular diatas, 

Kesehatan ada sangat pen- 

ting, kekajaan jang tak ternilai 

harganja. 

HARGA MAS NAIK KERAS. 
Harga mas menuruli tjatatan 

hari ini naik keras, Di Sema- 
rang tertjata: jang 24 karat 
ber gram Rp. 37, jang 22 karat 
Rp. Fp. 3&— per gram. 

  

SIARAN RRI SEMARANG. ' 

Djumahat, 15 Agustus: djam 0615 
Pengadjian dan tafsir Al-guran. 12.05 
Seimbahjang Djumahat Mesdjid Be. 
sar, 1705 Taman peladjar SM IV. 
18.15 Tjahja Kema'a, 1915 Tindjau 
an tanah air, 1930: Sekuntum Melati 
Carry cs. 20.30 Monjongsong Hari 
Proklamsi sambutan residen. 20.45 
Klenengan marasuka karawitan stu- 
dio. 

Sabtu, 16 Agustus: djam 17.05 Ta 
man Kusuma, 18.00 Obrolan pak Pa 
trol. 18.15 Irama sendja. 19.15 Me. 
njongsong Hari Proklamasi sambu- 
tan ketua DPR prop, 1930 Setengah 
Gijam di Rio de Janeiro (ph). 20.15 
Ichtisar pers 20.30 Atjara Sabtu ma 
lam. 21.15 Piihan pendengar 22.15 
Penutup pekan, 23.00 Sambutan 17 
Agustus Gubernur Djawa Tengah dan 
Panglima Tentara Terr IV. 23.20 
Langensuara, 

TUAN 
sat 
Rs 

N POKOKNJA LAIN PADA JG LAIN! 

gat penting dan gampang disediakan. ' 
2 de nja jang mandjur, 

g penjakit dan nasihat jang berguna untuk diketahui. 
tentu sembuh sehat), 

“
 

b- tjara membuatnja dan memakainja. 
Dan lain2nja terlalu banjak untuk disebut satu per satu. 

Harga satu buku tebal 128 halaman ukuran 17 X 25 cM.t 

lagi dapat rabat bagus. 
Dapat beli pada Toko-toko Buku di SEMARANG: 

»GLORIOUS”, dil. Sidodadi No, 3, Telepon No, 1697. 
»HO KIM YOE”, Purwodinatan I No. 22. 

»YAWANG”, Purwodinatan-Timur No, 20. 
»KENG”, dil. Mataram No. 133. 

»TERANG”, djl. Mataram No, 515. 
”, Purwodinatan 12, 

ertjetak kertas halus A Rp. 22.— 

Pe NAN KN ae E PARA, 

luk batu dan pasir akan Jitu. 
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ndakan2 

acap Pentjatut2 
be li Dapat Dikenakan 

  

    

  

        

   

  

   
     

  

      
   

        

   

    
   
   
    

  atjo jang selama lima hari jl. 
an Agung telah | mengadakan 
baja, kemaren dulu telah tiba 
Djaksa Tinggi menerangkan, 

membitjarakan dengan pihak 

kapal, kereta-api dil Menurut 
banjak Nilakukan orang dikota Su- 
'kartjis bicskop, sedangkan pentja- 

aka an sudah djeuh berkurang, wa   Salah satu sebab mengapa 
masih terdapatn'a tukang2 tja 
tut kartjis bioskop, menurut 
'Djaksa Tinggi, ialah karena 

. sampai saat ini tidak didjalan 
| kan tindakan terhadap pembe- 

   321 

   am 

  

eh
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Pembag 

   

   
PR Dabiya Me yanan 

diudara dan 2. Melatih pener- 
bang2 Italia. Sebelum itu di 
Gapat keterangan dari De 
jang patut dipertja'a, bahwa 
Inggris telah meno'ak L 
agar supaja armada Laut Te- 
ngah Inggris ditempatkan di- 
bawah pimpinan Laksamana 
Amerika Robery Carney, un- 
tuk menggalang persatuan ko- 

Amerika 

    

      

   

   

    

   
   

            

    

  

it kete 
A. 

ita 

rupiah. 
SEKITAR USUL INGGERI 
KEPADA MESIR. ae 

Kalangan jang mengetahui 
di London malam Selasa menga 
takan sebagai ,,premafuur” be 
rita2 jang mengatakan, bahwa 
Inggeris telah mengadjukan 
usul kepada Mesir tentang pe 
narikan pasukan? Inggeris dari 
daerak Terusan Suez. Dikata- 
kan, bahwa pemerintah Ingge- 
ris telah merantjarg suatu rn 
tjana per'aharan baru untuk 
Gaerah Terusan Seez bertalian 
dengan rentjana sekutu untuk 

    

     

Paten : zette” hari Selasa tmer 

— tan oleh menjeri Juar negeri Pa 
mber2 kisiam Zafrullah Khan. Seperti 

tannja, akan tetapi kabar ini 
Kemudian dibaniak, Saratikabar 
|tsb diatas txJdi mempunjai Ku- 
iMingan erat dg: arsa : 
Isiim A'madiyan @edian,, dan 

im 12 dari kartjis2 bioskop tjatu 
: tan, Tindakan itu hanja diam- 

(bil 'erhadap pendjualnja sadja 
Berhubung dengan itu, maka 

“dalam kundjungannja ke Su- 
"«rabaia, ia telah memberikan in 
|struksi kepada pihak kedjaksa 
an dan polisi, untuk djuga me- 
ngambil tindakan tegas terha 

dap pembeli2 kartjis bioskop 
.tjatutan. Ket'uali itu, kata 
Djaksa Tinggi djuga ia telah 
menginstruksikan agar selekas 

mungkin dikelyarkaa pengumu 
man 'ang berisi peringaton ke 
ras dan antjaman hukuman be 

rat. terhadap pentjatut2 ian 
pemboli2 kartjis tjatutan, se- 

Li jang terdjadi dalam kota 

a. Seperti diketahui, an 
tjaman huktrman tertadap pen 
tjatut dan pembeli2 kartjis bi- 
OSkop tjatutan, di Djakarta ia 
lah Rp. 100.000-— atau 6 ta 
hun pendjara. 

  

    kan sebab2 jg mungkin dapa 
berakibatkan perletakan dja! 

telah dikabarkar, menurut war- 
ta2 jang disiarkan, Zafrullah 
Khan akan meletakkan djaba- 

agama 
Zafrullah Khan adalah satah se 
crang penganut jg terkemuka 

ada aliran ini 
tkabar tadi” menjata- 
bahw,, Zafrullah Khan 

h minta agar supaja peme- 
1 memberhentikan kam- 

nie fitnah jang sudah be- 
rapa  wakty lamanjy ber- 

    

  Djawa Timur aman. ! 

ea
 

a
a
 

Djaksu Tinggi. Na $ 

ang tindakan? jang harus diamw- 
utan segala rupa kartjis2, seper 

“Manusia” 
  
Kemakmu 

£ 

  

    

  

1 1 

Lagi hasil kepintaran otak para tehnisi: “orang “robot. Kali' 'ini 
para ahli tehnik Swiss telah berhasi! mentjiptakan ,.manusia tiru- 

an" seperti terlihat ini, jg selurahnja dapat melakukan 24 gerakan. | 

Dgn tiada pertolongan orang robot ini dapat. berdjalan sedjauh 
15 km.. menggerakkan lengan, madju mundur dgrs gampang, terle- 

bih2 lagi bitjara, menjanji, merokoku dan mendjawab  pertanjaan2.     la diperlengkapi dgn alat penjiar dan penerima dan sampai kini 
baru dipamerkan di Wien dan Swiss. : 5 

Wenen Sekarang 
Rakjat Sentji Uniform — Bagaimana Gadis 

Jg Idealistis? NN mi jg Tak Punja 
Anak Dianggap Berdosa, .. . 

(Oleh: John Fiehn — Korr. Istimewa). 

PA SERAGAM, baji dan gadis serta achlak, se- 
muanja ini adalah soal? jang mendjadi perhatian pen- 

duduk Wenen pada dewasa ini, Tidak ada jang lebih dibentji 
oleh penduduk Wenen dari pada bangsa asing jang memakai 
Lederkosen (ars kulit, dan pakaian seragam rasional Aus- 
tria): bangsa Rus dengan berpakaian seragam dihutan We- 

  

'£ bahwa 

Mangsurg “terhadap diri Zaf- 
“yullah: ka'au tidak, maka Zat- 
'rullan hendak — meletakkan 
djabatannja. C & M Gazette 
'menjatakan keheranannja, bah- 
wa pemerintah tidak berbuat 
sesuatu untuk 
orang seperti Zafrullah, jang 
ternama di'uar negeri dan se- 
landjutnja dinjatakan, : 
wa tak akan mengherankan 

apabila Zafruah akan minta 

berhenti (AFP), 1 

Djurubitjara resmi kementeman 
angkatan laut Amerika Serikat hei 
Seasa membantah “dengan tegas 

Tentang keadaan di Djawa ' 
Timu:, Djaksa Tinggi menja 
takan, bahw, ia mendapat ke 

.san bahwa keadaan keamanan 
5 “nga . . 

'Gidaerah Djawa Timur umum- 

melindungi tentan 

bah- 'dux masih terlihat bepergian 

: 
| 
| 

berita2 jg dimuat dalam pts Djz- : 
pang jg mengaiakan bahwa angka 
tan laut Amerjka Serikat sedang nie 
rundingkan pemesalan torpedo2 
unjuk Amerika Serikat dari sebuah 
“Erma di Pjepang. 

n Tanah 

1 nah, dengan 

Hak2 Tuan Tanah DI Mesir Dikurangi 
Sistim Baru Diadakan Oleh Nadjib 
MSSKASBESAR DJENDERAL Muhammad Nadjib hari 

: Selasa i telah mengadjukan permintaan kepada Per 
dana Menteri ir Aly Maher, agar supaja dilakukan pe- 
robahan sistim pembagian tanah setjara mendalam, jang 

maksiwum 200 feddan (JI feddan kira2 adalah sama dgn. 
4221 m2, — Rel). Negara akan mengoper, membagi2-kan 
Gan membajar pengganti kerugian setjara angsuran, selama 
waktu 36 tahun, dengan bunga sebesar 3,2. Harga pembe- 
Han tanah akan Gi etapkan berdasarkan harga rata? tarah per 
tanian ketika lahun?2 1937, 1938 dan 1939 ” 

Tanah kepunjaan negara dibentuk panitya2 desa, dalam 
didjual kepada kaum tani (fel- mana duduk wakil2 “pemerin- 
lahin) jang tak mempunjai ta- tah dan wakil2 tuan tanah, pe 

sjarat2 jang ri- njewa tanah serta buruh perta 

' 

i 

| 
| KEUNTUNGAN PERUSA- 
| HAAN ASING DI 

|| akan didirikan 
| koperasi, . 

nah kepunjaan negara, dengan 
| sjarat2 jang ringan : kelak 

| hin dan kepada pe   

| ngan, jang harus cibajar dim 
tempo 30 tahun. Ditiap2 desa 

perkgmpalang 
Rentjana undang2 tentang 

| tanah inj dalam singkatnja me 

| ngandung yokok2 tsb dibawah 
| ini: 1 Tak ada seseorzian atau ' 
| perkumpulan diperbolehkan me 

| miliki tanah lebih luas dari 200 
| Feddan. 2. Seorang fuan-tanah, 
| Yang sudah -. mempunjai tanah 
seluas 200 feddan, tidak diper- 

| bolehkan memperluas tanah ini 
dengan pembelian2 dimasa jg 
akan datang. 3. Negarg akan 
membeli tanah jang berlebihan 
(Juas tanah dikurangi dengan 

| 200 reddan) dengan harga jang 
| “didasarkan atas harga rata? ke 
| tik, tahun2 1937, 1933 dan 

| 1939, 4. Uang pengganti akan 
dibajar dalam tempo 30 tahun 

, 

| dengan bunga 31, 4. 

5. Negara akan mendjual ta 

    
   

akan dite apkam, k 

jang tidak mempunjai tan 
jang luasnja melebihi 2 feddan. 
Dalam hal-pendjulan tanah ini, 
petani2 ' jang sudah beristeri 
akan diutamakan, dan akan di. 
dahulukan pula petani jg ting 
gal dipropinsi dimana tanah ta 
di terletak. 6. Pemilik2 baru ti 
dak boleh mendjual tanah jang 
dibeli dengan tjara tsb diatas 
tadi selama is belum tunai 
pembajarannja, Ka 

nan tentara Mesir kepada pe- 

merintah, agar supaja dilaku- 
kan perobahan sistim pembagi 
an tanah, seterusnja dapat di- | 
wartakan, bahwa pihak tentara 

mengusulkan pula, — supaja 2/3 

dari keuntungan jang didapat 

dari hasil tanah diberikan kepa 

da sipenjewa, sedangkan tuan- 

tanah menerima 1/3 daripada 

hasil tadi. Diusulkan pula, spj, 

  

nian, untuk memetjahkan so- 

al2 ttg sew, tanah upah dan 
- djam bekerdja untuk buruh 
pertanian. 

" Peraturan2 lainnja. 

Rentjana tentara Mesir ini 

dimaksudkan untuk melindu- 

nja baik. Salah satu tjontoh 

g baiknja keadaan kea- ' 
manan disana, menurut Djaksa 
Tinggi, ialah misalnja pendu- 

ecluyar kota pada waktu sore 
Gan malam hari dengan tidak 
merasa takus akan terdjadinja 
sesuatu bahajja. Demikian ba : 
iknjaz keadaan keamanan ini, 

sehingg, oleh Djaksa Tinggi di 

anggap Sama halnja dengan ke 
adaan sebelum perang. Begitu 
pula halnja mengenai penghi- | 
Gupan Sehari2, jang menurut | 
Djaksa Tinggi, berdjalan baik | 
dan seperti biasa. (Antara), | 

  

ade 

  

! 

| 
INDONESIA. 

Dalam tulisannja diha- ' 
rian ,,Het Vrije Volk” da: | 
ri Partai Buruh Belanda, ' merik, sudah lama merasa sen Hua 

timen sedemikian ' dikalangan | 3ak baik Paul van het Veer menga- 

takan, bahwa dalam tahun | 

1951 perusahaan2 Barat : 
di Indonesia telah menda- 
pat keuntungan 400.009. 
000 rupiah Belanda. 

Almarhum 
' Roosevelt 
Ditjap Sebagai Pendja- 

hat Perang Oleh 
S. Ohasbi 

  

| perdamaian. Partai-partai 

pen: atau jacket warna biru di'epi sungai Danube jang telah 
,bernoda” Dengan lain perkataan, mereka menghendaki su- alat2 perang Djepang deh A- 

paja pendudukan atas Austria 
ini mereka bersatu. 

Tapi tentang ,,bagaimana” 
alah mendjadi masalah lain 

pula. Pihak Komunis mempu- 
njai berwiusan jang: paling 
ampang: masuk mendjatdi ko- 

dan Rusiasakan me 

tangani “perdjandjian 

ig 
bukan berhaluzan: Komunis me- 
rasa bahwa sikap 'ang terbaik. 
bagi mereka pada 'saat ini ia- 

lah sikap ,,menunggu-dan-me- 

ad 

mMmumns, 
3 

hnanga 

  
lihat” sampai pihak-Rusia me-j, 
robah pendiriannja atay sam- 

pai “ditanda tanganinja per: 
Gjandjian ' perdamafjan tanpa 
Moskow, guna mendapat kon- is 

sesi dipihak 'ang lain. 

Beniji uniform. |" 

Dalam pada, itu, rakjat AuS- | dis Austria tidak ramping badannja. | 
tria semakin bertambah bentji 

mencerai Ini timbul 

lekas? diachiri, Tentang soal 
" madina 

se'iap ta- 
hun pada pemilihan ,,Ratu Pa 
rade Banga”, Tahun jang lam 
par pemilihan 
pir sadja wongakibatkan huru 
hara, oleh karena seorang ga 
Sis jang mempurjai rambut ke 
hitam-kterran mendapa: soko 
ngan Sari para pencntom lairi2, 
tapi fa tidak ilih oleh kare 
na parasnja tide# merundjuk- 
kan paras seorang gadis ,,We- 

“Pihak jury rupanja berpendapat, 
'a seorang bintang  ketjantikan 

enen adalah agak berbadan ge- 

  

    

  

   

men as!” 

    

“agak 
a ini pun sudah 
Kebanjakan ga 

  

jadi tradisionil. 

Pun penduduk Wenen tidak bersa- 
kepada “pakaian seragam”. Ke tu tentang masaalih apakah jang 
marahan mereka, tidak sadja mendjadi keberatan dalam hal keso- 

ditudjuka 
Rus tapi terhadap semua ten- 

tera pendudukan. Serdadu2 A- 

bangsa Austria. Mereka jg ber belum dewasa”. Larangan ini di- 
pikir pandjang sudah tahu, ba- 1 djalankan atas “dasar undang? : 

hwa sentimen itu ditudjukan | Filth dan Smut" jang telah disetu- 

gunakan izin untuk .membeli 

dan memakai pakaian pereman 
bia tidak dalam  dines serda- 
du2 Amerika itu memakai 
“mufti” dan berlagak seperti 
“pelantjong Iyar negeri dengan 
hard currency” jg sangat di   EKAS menteri muda lu-   

1 

ngi kaum tani dan mengatur | 

sewa, bunga serta upah dan Franklin D. Roosevelt sebagai 
sistim pembagian tanah. Ba- ,perdjahat perang jg. sebenar- 
rang siapa tidak may mendju 
al tanah, akan didjatuhi huku 
man pendjara 5 (lima) tahun, 
tanpa hak untuk mengadjukan 
appel. , 

Dalam komunike jang diu- 
mumkan oleh pangiimahesar 

Mesir tadi dikatakan, bahwa 
program agraria tadi bertudju 

Lan mempersempit djurang anta 
ra Sikaja dan simiskin, Hingga 
sekarang, kira2 500 orang kaja 
kaum pasha, memiliki tanah 
pertanian dan tanah untuk ta- 
nam2an lainnja jang terluas. 

| 

cila- Kira2 dua djuta petani mempu 
“njai tanah seluas hanja 788. 
604: tanah jang dapat dipakai 
untuk pertanian dan tanam-ta 
aman lainnja di Mesir luas- 
nja kira2 6 djuta acre. Sebagi 
an besar dari penduduk Mesir 

jang berdjumlah kira2 20 dju 
ta itu, terdiri dari petani jang 
tidak mempunjai tanah. Bekas 
Radja Farouk mempunjai ta- 
nah selus kira2 200.000 acre, 
tetapi tanah ini sekarang diba- katjau-balay karena Roosevelt 

“wah 

Tentang permintaan pimpi- | 

pengawasan pemerintah. 

fin ri-A mdA 

Dari SEDJUMLAH  kurang- 
lebih 130.000. orang Djepang 

jang masih berdiam di  Sovjet Rus- 

sia dan RRT, kira2 30.000 orang 

diantaranja telah mengambil keputu- 

san tinggal menetap dinegara2' Ko- 

munis,   demikian “diumumkan oleh 

! 

war negeri Djepang, 
Shuchi Ohashi telah mentjap 
almarhum presiden Amerika 

perlukan oeh Austria. Tapi sa 
jang bagi mereka pihak 
Rusi, tidak dapat berbuat de- 
mikian pula. 

Soal keturunan anak.   
nja” jang telah mengelabui Dje 
pang dan memaksanja untuk 
berperang Tuduhan ini dinjata 
kannja dim, suatu karangan da 
lam sebuah madjalah Djepang, 
dim, ruangan »Sekarang dapat 
lah ini diumamkan”, Karangan 
Ohashi tsb. berkepala ,,Saja 
hendak menuntut Roosevelt di 
hadapan Mahkamah Allah”. 

Selandjutnja Ohashi menu- 
dua, bahwa bekas menteri luar 
negeri Djepang Yosuke jang 

sungguh2 menginginkan perda 
maian telah "dipaksa keluar da 
ri kabinet berhubung pengan 
program jang “muram” dari 
presiden Roosevelt jang bertu- 
djuan untuk menarik Djepang 

dalam kantjah peperangan di 
Pasifik, Ditambahkannja, bah- 
wa menteri luar negeri Dje- 

pang jang menggantikan Yosu- 
ke jakni menteri Matsuoka, ta 

di bermaksud untuk turut ser- 
ta dalam peperangan di Eropa | 
dipihak Amerika akan tetapi   

| 

' 30.000 Orang Djepang Tak Mau Kembali 

bahwa rentjana tsb mendjadi 

terhadap bangsa panan. Baru ini pihak polisi me- 
larang pertundjukan dimuka umum 
iklan2 jang memperlihatkan gambar 
tjelana dalam perempuan oleh karena 

ini mungkin membawa akibat 
terhadap pemuda? jfng 

bukan terhadap-' “penduduk | djui tahun jang lampau tapi masih 
asing”, tapi terhadap “pendu- mendjadi perdebatan hingga waktu 
dukan”, ini. “Tindakan lain untuk ,,memper- 

2 kuat 'achlak rakjat” alah perati- 
Mereka telah mempero'eh |ran jang mengharuskan mengtjat 

tjara jo baik untuk. mentjari badju mandi pada gambar2 telan- 
jalan keluar. Dengan memper | Siang jang dipertontonkan - pada 

toko2 photo: Tidak sedikit pendu- 
duk Austria, terutama penduduk 
Wenen, menganggap hal2 seperti ini 
sebagei perbuatan jang sangat bu- 
doh. 

—anoamonoymamam—a 

| Peringatan 
—2 Amerika 

Sovjet Belum Djawab 2 

” Nota USA-Ioggris- .. 
S3 

Baru2 ini, timbul satu soal lain jg P eranfjis s 

menggelisahkan rakjat Austria. Di 3 

afi keffil mereka meresap satu 'ke- MANTEBI luar negeri Am. 
insjafan bahwa | ada jang tak baik Serikat Dean Acheson 

ferdjadi terhadap keluarga2 jang 
| fak mempunjai anak dan sesudah 
habis perang mereka ini memandang 
soal itu lebih banjak dari segi eko- 
nomi daripada segi keagamaan. Ta- 

pi sbulanmadu” ini sudah habis se- 
karang. Scorang pendeta Katholik 

menjatakan dimuka radio baru2 ini, 
bahwa suami jang tak bisa menda- 
pat enak tidak lain laksanan lady: 
lover dari isterinja, sedang isterinja 
tidak lain daripada paramour dari 
sang suami”. Esok harinja peman- 
tjar radio. itu dihudjani surat2 jang 
mentjela utjapan pendeta tersebut, 
dan anggota2 Sosialis dalam  parle- 
men Austria memadjukan pertanjaan 
apakah dibolehkan”. mengutjap- 
kan pidato dimuka radio. Tani per- 
djuangan menentang perbuatan “tu 
berdjalan terus. 

Soak lain jang djuga menija 
di perdebatan hangat di Wenen |   ingin berperang dengan Dje- 

pang dan Djerman. (AFP). 

Panitya Pemulihan Tawanan2 Dje- 
pang di Luar Negeri, jang berkedu- | 
dukan di 'Tokio. Menurut ketera-' 
ngan panitya' tsb., kira2 10.000 
orang diantara “mereka itu sudah 
masuk. Partai Komunis di RRT, 
sedangkan 20.000 orang lainnja ada- 

klah orang2 jang terlantar, mitsal- 

  

hitam? A 
ping atan 

(Korr, Sendiri) 

nja terdiri dari anak2 piatu dan me- 
reka jang telah menikah dng. orang2 
Tionghoa atau Russia, '-” 

Selandjutnja " diterangkan, bahwa 
dari djumlah 130.000 orang Djepang 
itu, “25.000 “orang diantaranja ' ter- 

hari Selasa mengumumkan dlm 
konperens pers, bahwa Ameri- 

hari Senen telah merjampaikan 
sebuah nota) kepada pemerentah 
Sovjet, dalam mana Moskow di 
peringatkan bahwa negeri tadi 
belum mendjawab 2 buah, nota 
Gari pemerentiah2 Amerika, Ing 
gris dan Perantjis, tentang di- 
adakannja suatu perdjandjian- 
negara dgn Austria. 

Dalam nota Amerika kepada 
Sovjet ditandaskan, bahwa pe- 
merintah Sovjet tidak mendia-/ 
wab nota negara2 Barat ter- 
tanggal 13 Maret, jang kemu- 
dian diulangi lagi dalam nota 
ttg. 9 Mei, dalam mang 3 Ba- 
rat mengusulkan  supaja den-   gan Areiria diadakan per- 

ia'ah: Bagaimangirah seharus- | Yiandjian negarg jang diper- 
nja paras gadis Wenen iang as Singkat”, oleh karena tampak- 
li? Apakah udjang  hidungnja nja tidak dapa tertjapai per- 
mapondjol keatas a'au lurus? | sctudjuan perihal diadakannja 
Apakah rambuinfa pirang atau! perdjandjian menurut. tjara2 

pakah badannja ram sebagaimana semestinja, Sete- 
gemuk? Perdebatan rusn'a  Acheson mengumum- 

pentjar di RRT' dan lebih “dari 
105.000 orang di' daerah2- Sovjet, 
Angka2 tsb. itu didasarkan atas ke- 
terangan2 ig diberikan oleh orang2 
Djepang jang telah kembali kenege- 
rinja, dan atas surat2 “jang dikirim 
oleh orang2 Djepang jang berdiam 
dinegara2 Komunis itu kewada kula- 

t 

  

seperi ini ham : 

    

ran Perang' 
| Amerika Mulai Memborong Lagi 
8 Alat2 Perang Djepang 

(Oleh: Korresponden 

” ENAIKAN JG. TIBA2 d 

Inamakan ,,kemakai 

lar Amerika.   | Adanja pembelian Amerika 
| jg. meningkat itu telah menje- 
| babkan banjak perusahaan sen- 

kini mulai cjaa Djepang n 
membetu.kan  paberik2 
 mesin2nja jg. telah menderita 

kerusakan, dng. pengharapan 
mereka “akan terima 

pesanan terlebih besar, Pada- 

hal sebelum itu, industri a'at 

perang di Djepang boleh di- 

katakan telah mendiadi ,,pa- 
nik”, karena semendjak awal 
tahun ini pembelian Amerika 

Ilakan alat2 perang Djepang 
itu terus makin berkurang. 
Dalam bulan Djanuarj jl. pem- 

belian “alat peramo  Djepang 
o'eh Amerika berdjumlah 31 

djut, dollar. Tetapi dim. bu- 
ian Mei pembelian itu merosot 

hingga 6 djuta dollar sadja. 
Kemunduran pembelian Ame- 

'rika itu menjebabkan peme- 
rintah dan ka'angan2 industri : 

Djepang mend:adi gelisah, dan 

berteriak supaja embargy ter- 

hadap” RRT dibikin lebih tong- | 

gar, Kolau tidak demikian ma- 

ka perekonomian “ Djepang 

'akan bankrut, katanja, 
Ls 

Pendjelmaan ,,Zai- 

batsu” baru.   
Meningkatnja pembelian 

merik, setjara jg tiba2 itu me 

njebabkan bekas pabrik2 sen- 

Cjata Djepang sibuk menga- 

tur perobahan produksi, jaitu 

dari menghasi kan barang2 un 

| tuk keperluan damai berpin- 

'dah kepad, barang2 untuk ke 

'perluan perang. Demikian pu- 

'I, banjak perusahaan industri 

ijg bermula te'ah petjah perse 

'roamnja dan mendjelma djadi 

'peruszhaan2 jg Giperketjil, ki 
Ini pada sibuk mengadakan per 

gabungan kembali, supaja da- 

pat membentuk perusahaan? ig 

'lebih besar. Kalangan achli2 

| mengatakan , besar sekali ke- 

| mungkinan beberapa perusaha 

an industri sendjata jg meng- | 

Igabungkan diri itu, achirnja ' 

'akan mendjelmakon vula satu 

"perseroan raksasa sebagai "Zai 

| bateu/” dimasa Sebelum Perang | 

IT. Beberapa Para 

  
, 

, Dunia 

: “nlat2 perang buatan Djepang, sebagai jg. telah 'terdjadi 
“sewendjak bulan Djuli jl, telah menbangkitkan harapan be- 
Isar dikalangan industri Djepang untuk mengalami apa jang di 

mak uran perang” (war bocm), Pada bulan jg. 
. Ydisebut tadi, permintaan Amerika akan alat2 perang buatan 

. Djepang ternjata meningkat lipa? dua kali lebih banjak, dari- 
|| pada pembelian Amerika pukul ratanja dim, setiap bulan 

| tahun jl., dan lipat sepuluh kali lebih banjak daripada pembe 
IH Hsnnja terachir jg. Yerendah, jaita jg. berdjumlah 6 djuta dol- 

   
    

" Djepang 

: Pp ERAJAAN hari ulang ta 
hun ke 40 dari perkawi 

inan ,,Grand Old Man” Republik 
Indonesia dan Nj. Hadji Agus 
Salim pada hari Selasa kema- 
ren dulu telah mendapat per- 
hatian sedemikian banjak dari 
para undangan, jang berkenan 
menjampaikan utjapan selamat 
kepada kedua suami-istri jang 
berbahagia itu, sehingga pada 
Selasa malam 'terdjadi pelam- 
batan dalam lalu-lintas di dja- 
lan Gereujya Theresia (tempat 
rumah H. A. Salim — Red). 
Kepada setiap tamunja  Hadji 
Agus Salim menjatakan terima 
kasih atas utjapan selamat jg 
disampaikan oleh mereka ma- 
sing2. 

Sendiri). 

ari pembelian Amerika akan 

pendapas mereka, hal jang demikian 
itu dapat. membikin industri Djepang 
djadi ,,berat sebelah”. Terapi ah- 
li2 ekonomi Djepang lainnja jang 
tak membenarkan pendapat tsb. tadi, 
mengatakan bahwa dasar politik 
Amerika adalah buat bantu memper- 
kokoh ekonomi Djepang. Karena 
djangan dilupa bahwa politik Iuar 
negeri. Amerika selalu didasarkan 
atas pertimbangan buat bantu ne- 
gara2 jg disokongnja supaja achir- 
nja dapat berdiri sendiri, dan bukan 
terus-menerus utk terima hadiah", 

Amerika belaka. 

' Perajaan tersebut  dilang- 
Sungkan dikediaman H, A. Sa- 
lim jang penuh dengan kara- 
ngan2 bunga serta dihalaman 
rumah jang dihiasi dengan lam 
pu2, dalam suasana ramah ta- 
mah, Diantara para tamu tadi 
terdapat anggauta2 : pemerin- 
tah, korps diplomatik,  parle- 

: : .tmen, wakil2 pelbasai organisa- 
Selandjutnja ada pula kalan Si dan instansi2 serta teman2 

gan2 pembesar dan ahli ekon0- gan kenalan? kedua suami-iste- 
mi Djepang, jg. mengatakan ri H.A. Salim. 
bahwa berkembangnja industri | 
perang Djepang tadi akon MENTERI?2 BARU INDIA. 
mempertjepat kenaikan ting-! Karena pengangkatan baru, 
kat hidup rakjat Djepang. Te- djumlah menteri diluar kabinet 

tapi dilain pihak pendapat kini djadi 6 (sedianja 4) dan 
umum jg. terbanjak mengata- | wakil menteri dari 3 djadi 12, 

kan, bahwa djumlah orang jg. | Gemikian diumumkan di New 
akan menarik keuntungan dari | Delhi hari Senen. Djumlah sek 
Industri perong itu akan tetap | retaris parlemen ditambah da- 
terbatas, Rakjat Djepang jg.jri 3 hingga 5. Anggota peme 
terbanjak tetap tak akan tu-' rintah jg baru diangkat “itu 

rut mengenjam keuntungan | tak termasuk pada kabinet jg 
itu. tetap mempunjai 15 anggota. 

Siapkan Perang? 
450.000 Serdadu Blok Sovjet Adakan 

  

  

Msnoeuvse Militer Di Hongaria 
(Oleh: Korr. Istimewa — Copyright). 

MANOEVRE MILITER setjara besar2an dm, mana tu- 
rut lebih dari 450.000 serdadu Sovjet dan ten'era nega- 

ra? pengikuinja di bagian tengah dan timur Hungaria, ada- 
lah menurut sumber? jang dapat dipertjaja mendjadi sebab 
maka di Hungaria diaflakan sensur keras atas segala warta be- 
rita selama 19 hari, Menurus kan-or berita resmi Hungaria 

MTI”, aka kantor berita tsb. telah menghentikan peker- 

Gjaanrja antara tgl, 14 sampai 31 Djuli,. 

Berita2 jang diterima oleh 
kalangan? @Gjabatan rahasia 

Barat di Wenen menundjuk- 
kon, bahwa pen,aringan warta 

berita ini didjalankan semata- 

mata untuk mendjaga supaja 

(rahasia2 sekitar manouvre nui- 

: liter itu Gjangan sampai bo- 

tjor. Manevre itu agalah jang 
pernah diadakan dinegara pe- 

ngikut: Sorjet. 
Berita2 jang terdahulu ten- 

tang pend'elasan mengenai 

penutupan kantor berita resmi 
n industri sendjata jg besar ia FA. 

ig dimasa tamudokan te'ah di “Hungaria itu Can perintah un- 
3 & 

Kibarkan ah Bakat, kini &e| GIE menangkap, pemimpin? 
lah bekerdja kembali dengan er. 5 . - 2 F3 2 

: ama2nja 12 lama, sOW, ermasuk aa 2 

memakai Fts item Musi ndut Menteri Mathias Rakosi, dise- 

sebagai Nian : 3 (but oleh sumber2 itu sebagai 

ae, isapan djempol. 
i olitik Menurut berita pers jang | 

: Pn PNG terdahulu, mak, Rakosi, jang 

| MerikO disebut sebagai “anak sajang 

! oleh Joseph Stalin telah se- 
| Semenfara itu kalangan res- 
mi di Tokio mengatakan penda- makin d'atuh martabatnja dan 

ia. bahw aikan be- | djabatannja akan digantikan 

Tebeired mane beprapa ap cleh Ernce Geroe, diktator 
lan alat perang itu olch Ame- 

Yika adalah sabu peristiwa InSi- 

dentil belaka, Hm jean 

pant poerwu hun fis 

kal Mamat Amerika jg baru. 

ekonomi Komunis jang terke- 

muka, dan djuga mend'adi sa- 

Sovjet batan polisi rahasia 
Izh seorang pengawas dari dja- 

ka, Inggris dan Perantjis ketika 

. Tetapi beberapa penindjau eko-| (MD). “4 
nomi jakin, bahwa kedjadian| Berita diatas disebut oleh 
itu adalah suatu permulaan pe- 

robahan akan politiknja Amer:- 

ka derhadap Djepang. Mereka 
jakin bahwa Amerika akan beli 
lebih banjak alat perang di Dje 

yang bakan sadja utk Korea, 
djuga utk negara? merdeka” 

jlainnja di Asia, Djuga kalangan 

tsb itu mengatakan bahwa Sa- 

lah satu sebab jg mendorong 
Amerika ul merobah poliiiknja 
terhadap Djepang ialah, karena 
mslihat ,umpan?2 jg menarik 

'hati? jg telah diperlihatkan 
cleh Russia dan RRT kepada 
kaum pedagang Djepang. 

Kekuatiran bahwa Dje- 
pang terlalu utamakan 

industri perang. 

| 

  
| Beberapa ahli ekonomi  Djepang 
lainnja. telah utarakan  kekuatiran | 
mereka, bahwa Djepang kini terlalu 
utamakan industri perang. . Menurut 

kan, bahwa David Bruce, men- 
teri muda luar negeri Amerika. 
telah diangkat mendjadi wakil 
utusan Amerika Serikat pada 
Dewan ANZUS. Ditereingkan- 
nja bahwa Australi dan New 
Zealand masing9 telah me- 
ngangkat dutabesar mereka di 
Washington, sebagai waki!2 
utusan mereka pada Dewan 
ANZUS. Jang akan diangkat 
sebagai “wakil kemiliteran 
Amerika pada Dewan tadi ia- 
lah Laksamana Arthur W. 
Radford, komandan armada 
Pasifik, $ 

  
warganja di. Djepang. Djuga dir 
terangkan, bahwa orang2 komunis 
Djepang jang berdiam di RRT te- 
lah membentuk sebuah Liga De- 
mokrasi”, jg dibeti hak mengambil 
keputusan apakah seorang  Djepang 
boleh pulang kenegara asalnja atau 
tidak, : 

  

Kodangan djabatan rahasia Ba- 

rat sebagai sangat tidak mung- 

kin terd'adi, dengan alasan 

bahwa manevre dari pasukan2 

negara2 satelit bersama2 den- 

gan sedjumlah divisi2 berani 

mati Sovjet “didaerah antara 

Budapes dan Sungai Theiss 

di Hungaria Timur, adalah 

jang mendjadi sebab did'alan- 

kannja tindakan2 keras dalam 

hal keamanan. 

Maksudnja ,,mane- 

vre” raksasa. 
Konsep dari manevre raksa- 

sa itu ialah untuk mengham- 

bat setiap kemungkinan penjer 

  
  
dari sebelah Barat. 1 
Hungaria Can Sovjet bertindak 

sesudah berkas menghalangi 
serangan musuh jang lebih ke 
tjil djumlahnja, akan memulai 
melakukan serangan. 

Sebagai "agresor” diambil 
pasukan2 negara2 pengiku' lain 
nja, jang dikirim istimewa ke 
Hungaria unuk turut dalam ma 
nevre setjars, besar2Zan itu. 

Perita2 dari Tjekoslowakia 
jang boleh dipertjaja mengata 
kan bahwa pasukan2 berlapis 
badja jang kuat dikirim ke Hu | 
ngaria untuk turut dalam lati- 
han militer i 'u. Setidak2nja dua 
pasukan djalan kaki bermotor 

. didatangkan dari Rumania, se- 
mentara darj Bulgaris diterima 
kabar bahwa sed'umlan besar 
resimen berlapis badja, semua- 

nja terdiri dari pasukan2 bera- 
ni mati, telah dikirim untuk tu 
rut dalam latihan gabungan 
itu. 

Diberitakan djuga, bahwa un 
titk mengusir pihak “musuh”, 
divisi2 Sovjet dan Hungaria di 
angkut dengan t'epat keperba 
tasan Yugoslavia untuk menge 
djar pasukan2 agresor Barat 

|   4 jang mengundurkan diri, 

Seorang Marsekal Sovjet 
sebagai pemimpin. | 

Menurut berita2. dari kala- 
ngan dGjabatan rahasia Barat, 

manevre gabungan itu dipim 

pin Cleh marsekal Scvjet, Bul- 
ganin, Latihan itu disertai oleh 

200.060 serdadu Hurigaria, 150, 
G69 Soviet, Can 100.000 serda 

du Tjekoslowakia, Bulgaria 

dan Rumania dsb... jt 
Pasukan jang paling ketjif” ' 

ialah dari Junani, Kira2 4.600 
bekas serdadu Komunis diba- 

   

      

. 

wah pimpinan djenderal Mar-: 

kos Gewasg,, ini sedang berke- 
mah didekat Budapes,. turut 

certa dalam la'ihan besar? itu. ' 
Pembuatan benteng2 

rahasia. 
Dim pada Hu koresponden 

kita Robert Donlevin menijeri 
| takan pula sbb.: 

Sumber2 edmigran Hungaria 
mengabarkar, hahwa Tentera 
Merah sedang membuat ben- 
teng? jang sangat dirahasiakan 
lengkap dengan gudang2 diba- 
wah Ihmah idekas Borsad, 
pangkalan militer Sovjet jang 
terpenting di Hungaria, 

Seorang bekas tahanan poli- 

tik jang bekerdja di tambang 
arang batu Paraszyna, menja- 

takan bahwa tambang tersebut 
tidak lagi dikerljakan, tapi di- 
djadikan sebagai benteng di- 

bawah tanah. 600 orang . pe- 
kerdja-paksa jang berada di- 

bawah pendjagaan keras ser- 
dadu2 . Sovjet membanting tu- 
long pada projek tersebut. 

8 ruangan besar dan 6 ru- 
angan ketjil jang berdinding     

buan musuh terhadap Hungaria : 

" Divisi2' 

bersaima2 sebagai perintang jg 

  

bad'a telah selesai dikerdjakan 
untuk dipergurakan sebagai 
tempat pembangkitan tenaga 

elektris bagi benteng itu. Pe- 
kerdja ini dipimpin oleh in: 
sinjur2 militer dan sipil. 

Berita2 itu mengatakan se- 
terusnja bahw, semua dja- 
lan2 'ang berdekatan letaknja 
dengan bekas tambang itu, di- 

samping dikelilingi dengan ka- 

wat berduri, didjaga dengan 
keras. 

Dalam pada itu diwartakan 
d'uga perkembangan 'kedjadian 
di Rumania sbb: : 

Kabinet Rumania telah meng 
ambil dikreet baru, menurut 
mana orang2 jang tidak 'me- 
menuhi peraturan? bary perta 
hian akan didjatuhkan huku- 

man berat. Kalangan9 tani Ru 
mania disebutkan sebagai sa- 
ngat merasa chawatir, oleh ka 
rena mereka mungkin dipaksa 
supaja meninggalkan tanah2 
ladang kepun'aan mereka jang 
mereka telah dikerdjakannja 
sekurang2nja sed'ak 90 tahun. 

Dikreet kabinet mengadakan 
suatu tjara baru jang disebut 
"agro-technical minimus" seba 
gai pengganti peraturan2 "suka 
rela” dan "spontaan” dengan 
waktu2 produksi 'ang dipaksa- 
kan, 
Ketermgan | sampai kepada 

jang ketiil2 mengenai tjara me 
nanam bibit dari berbagai dje 
nis tanaman, diarak tanaman 
dsb akan ditjelaskan dibawah 
pengawasan jang teliti dari pe 
gawai2 pertanian, 

                 



   

  

    
   
   
   

- sama pandangan”. 

djur? 

| besar Mesir di Inggris Abdul Fattah   

rang, beberapa pegawai tinggi dari 
Kem. Sosial Djakarta, bagian In- 
spectie Perbaikan Masjarakat, dgn 
maksud untuk menindjau beberapa 

lam perbaikan masjarakat, jang ter- 
lantar dan dirawat dlm asrama djaw. 
Sosial. Tgl. 12-8 rombongan Djaw. 
Sosial telah menindjau desa Keta 
pang, Lk. 22 Km dari Salatiga, di- 
mana telah didirikan ka 
ketjil untuk para tani jang telah di- 
rawat dalam asrama Sosial itu.” 
Mereka ini adalah orang2 jang ter- 

 Iantar dan dirawat diasrama, hing- 
ga. setelah dirawat sebagaimana 
mestinja, 

kemasjarakat biasa dgn memberi se- 
Suatu pekerdjaan jang berguna bagi 
negara. 5 

Tiap keluarga dapat 
: rumah tjuma2. 
Rumah2 jang didirikan didesa 

Ketapang itu, adalah tanah bekas 
onderneming kapi. jaitu  ondern. 
Goli, miliknja bangsa asing. mengi- 
gat pemiliknja hingga sekarang be- 
lum diketahui dimana adanja se- 
hingga ond. itu terlantar. maka 
oleh pemerintah telah diberikan ke- 
pada desa2 jang berdekatan dan se- 
landjutnja tanah2 itu dibagi2kan 
kepada masjarakat desa itu, untuk 
ditanami lebih djauh. Rumah2 jang 
didirikan oleh Djaw. Sosial ini, 
adalah sangat sederhana dan ong- 
kosnja tiap2 rumah hanja Rp 500. 
—, sedangkan tiap2 penghuni ru- 
mah itu mendapat sebidang tanah. 
jg luasnja 30X25 m. Disamping ini 
mereka dapat pula sebidang tanah la- 
gi seluas 900 'm2. Pembagian 
tanah tersebut, tidak  dibeda- 
bedakan diantara orang2 penduduk 
tsb, dengan jang baru datang dan 
dirawat oleh Djaw. Sosial. 
Wartawan | kita “jang mengikuti 

rombongan penindjauan tsb.  selan- 
djutnja mendapat keterangan, bah- 
wa Diawatan Sosial akan menga- 
dakan hubungan dgn Diw. Pertanian 

“ agar supaja mendapat bantuan pula, 
baik jang berupa bibit maupun se- 
  

Sambungan halaman 8) 

Pembagian Tanah 

»Kata-sepakat sebulat2 

— nja” antara Najib 
dan Maher. 

Djenderal Nadjib hari Sela 

dia dam kabinet Maher terdapat 
»kata sepakat sebulat2nja dan 

g .  Demikian- 
—Iah kata Nadjib sesudah ia 115 
djam lamanja . mengadakan 
pembi jaraan dengan Maher me 
ngenai ,,detail2 beberapa soal 

menteri kehakiman Muhammad 
Aly Rusdi menga' akan, bahwa 

“kabinet sedang  mempeladjari 

rentjana : 200p 
bagian tanah jang diadjukan 
oleh markasbesar Nadjib . itu. 

Sedikit ttg. program 
kabinet Maher. 

PM Maher menerangkan, bah 
wa kabinetnja akan pegang te ' 
guh poli'ik solidariteit antara 
negara2 Arab, dan dikemuka- 

Lang Besrionsardkragp manten 
jerukan agar supaja negara 

dapat dia djuga. Dikatakannja 
bahwa negara? Arab sudah me 
njetudjui ,,polifik bersama” me 
ngenai masalah Israel. : 

Mutasi dikalangan 
pemerintah. 

Maher seterusnja memperkuat be- 
rita2 jang mengatakan bahwa duta- 

Amir, tak lama lagi akan dipin- 
. dahkan kesebuah negara Asia. Men- 

teri pertanian baru Mesir. Alphon- 
se. Gris, hari Selasa siang ini te- 

— lah disumpah dimuka Dewan Mang- 
| kubumi, diistana Abdin 

Berita. Up mengatakan, 

. Wafd djandjikan tja- 
lon2 jg djudjur. 

badan pekerdja Partai Wafd hari 
Selasa telah berdjandji, bahwa da- 

“lam pemilihan2 jang akan dilang- 

sungkan dalam bulan Februari j.a.d. 

partai tadi ,,hanja akan menun- 

djuk tjalon2 jang djudjur dan tidak 

pernah melakukan korupsi atau me- 

nerima suapan”. Tentang kalangan 

Wafd dapat dikatakan seterusnja. 

bahwa ketua umumnja, Mustaka 

Nahas, telah membantah kabar2 jg 

mengatakan bahwa fa bermaksud 

hendak pergi ke Eropa. Isterinja, jg 

mula2 bersama dia berliburan di 

Swis, kini ada di Perantjis. (Anta- 

bahwa 

objek Djaw. Sosial, terutama da- 

dan mendjadi sehat kem- |, 
bali, serta diusahakan dikembalikan'! 

  

gala penerangan2 jang bersangkutan 
dengan soal bertjotjok tanam. 

Hanja jang masih mendjadi perta- 
njaan, adalah apakah tanah jang 
dikerdjakan dg tjuma2 itu dapat 
dipergunakan untuk selama-laman ja, 
karena tanah ini adalah | miliknja 
orang asing. Kalau pemilik tanah 
itu kemudian hari kembali dan hen- 
dak membuka lagi onderneming, 
maka bagaimana nasibnja mereka 
itu. Soal ini menurut keterangan, 
akan diurus lebih landjut, agar dja- 
ngan timbul sesuatu kedjadian jang 
mungkin dapat menimbulkan aki- 
bat jang tidak baik. 

12 rumah sudah 
selesai. 

Kesemuanja itu diberikan dgn 
tjuma2 kepada mereka. Untuk se- 
mentara waktu djaw. Sosial berha- 
sil mendirikan 12' rumah  sema- 
tjam tsb diatas dan rumah2 ini 
telah diberikan pula kepada mereka 
jang benar2 berhasrat tani. Menu- 
ut rentjana rumah2 tsb akan didi- 

rikan sebanjak 30 buah dan inipun 
akan di sediakan pula, bagi orang2 
jang dirawat dalam asrama Djaw. 
Sosial. 

Untuk sementara waktu, berhu- 
bung dgn belum lagi mendapatkan 
hasil dari tanamannja. mereka ma- 
sih dibantu oleh Djaw. Sosial, baik 
berupa bahan makanan maupun se- 
kedar uang sampai selama 6 bin. 

Setelah itu, baru mereka dilepaskan 
untuk berdiri sendiri. . Alat2 keper- 
luan untuk bertjotjok tanam djuga 
diberi tjuma2 oleh Djaw. Sosial. 

  

NGESTI PANDA 
AGUSTUS. MA DAN 17 
Untuk turut serta meraja- 

kan hari kemerdekaan, maka 
kini keluarga »Ngesiti Pan dawa” sedang sibuk mengada- 
kan 'atihan guna pertundjukan 
W.O.-nja jang akan menghi- 
dangkan tjeritera2 istimewa 
dan jang sesuai dengan kea- 
daanhari tersebut, ialah guba 
han sdr. Sastrosabdp sendiri 
al tjeritra “RASA KAWE- 
DAR”, “BAMBANG MARDI- 
KENGRAT” jang menggam- 
barkan rasa bangsa Indonesia 
mulai darj zaman keagungan 
sampai dengan zaman Kemerde 
kaan. Tjeritera2 ini akan di- 
iringi dengan gending? baru 
tjiptaan sdr, Nartosabdo. 

Lebih landjut didapat kabar 
bahwa Ngesti pandawa unuk 
perajaan tersebut besuk Saptu 
ma'am Minggu jad akan me- 
njdlenggarakan pertundiukan 
W.O. hingga dua kali, sedang- 
kan hari Minggu paginja pun 
akan melangsungkan pertun- 
Gsukan W.O. djuga. 

Djawa 

& 

beberapa sektor, jaitu sektor 

ETELAH DIADAKAN “indjauan setjara politis terhadap 
dijalan dan sifatnja gerombolan? pengatjau jg berada 

di Djawa Tengah terdapat kesan, pada umumnja| gerombolan 
gerombolan isb terdiri dari beroeps perdjahat, atau orang2 

jg mempunjai dasar pendjahat. Gerombolan? tsb 

sin PERSIS. 
(S0L0) 

HARGA TEMPAT: 

Surakarta 

Para pemborong bangunan 

Umum Kota Besar Surakarta 
Agustus 1952. 1 

Surakarta, 

Merebut Djuara 
PERTANDINGAN - DAERAH? P. S. 5. 1. 

HARI SAPTU TGL. 16 AUGUSTUS 1952. “adi 
“ “DI STADION SRIWEDARI SOLO. 

— PANGGUNG: Rp 6,-. 
SAMPING” Rp4,- 

Saksi 

  

Pemerintahan Daerah Kota Besar 

Pengumuman 
No.: 30 /I/D- 22152- 

Pemerintah Kota Besar Surakarta akan mendirikan sebuah 
polikliniek bertempat di Gading. 

DEWAN PEMKRINTAh 
SURAKARTA: 

Secretaris, 

(SUTONO) 

  

CPERSIT, . 
" (DJAWA TIMUR) 

kaniah 

jang ingin mengerdjakannja ! 
Gapat mengadjukan surat penawaran sampai dengan tanggal: | 
23 Augustus 1952 djam 11.00 dalam amplop tertutup kepadas 
Kantor D.P.U. Kota Besar Surakarta. 4 

Pendjelasan2 dapat diterima dari Djawatan Pekerdjaan 
sampai dengan tanggal: 19 

11 Augustus 1952. 
DAERAH KOTA — BES: 

  

  

Pasanglah Adpertensi dalam 
Harian 

»SUARA MERDEKA“ 
  

HALAM KESENIAN 

Menjambung berita kita me- 
ngenai malam kesenian jg akan 

diadakan tgl. 15 dan 16 Agus- 
tus malam, lebih landjut kita 
kabarkan bahwa untuk malam 
pertama disediakan 150 bidji 

a Rp 7,50 250 bidji a Rp 5,—. 
Untuk malam kedug 100 bidji 

a Rp 7,50, 100 bidji a Rp 5,—, 
200 bidji a Rp 2,50 sedangkan 
sedjak beberapa hari telah di 
mulai dengan pendjwalan di 
muka. 

Pendapatan bersih dari per- 
tundjukkan sandiwara “Mekar 
Bunga Madjapahit” ini akan di 
sumbangkan kepada: usaha As 
ramg Kartini Semarang, Usaha 
Mardi-Walujo Smg., Rumah Ja   

TIDAK PRAKTEK 

Mulai tg. 14 Augustus sampai 

tg. 1 SEPTEMBER '52. 

H. DROGE 
TANDARTS 

Kalisari 9 

  

Dokter 

R.V. Soedjito 
Pandanaran 66, Tilp. Smg 2229 

Memeriksa wanita hamil 

Menolong warfita bersalin dan 

Praktek Umum 

Djambitjara: 

Rumah: djam 7—9.30 

djam 4.30—6.30 sore 

R.S. Elisabeth 10.30—11.30 

      

     j2 Pendrikan Semarang. 

Beroeps-Pendjahat 5... «.. 
Sekitar Keglatan Grombolan2 Di 

Tengah | 
| 

terbagi dlm 
6061, melipati daerah, kaweda- 

nan Ambarawa dan Salatiga dibawah pimpinan Sujud. Sektor 
3001, meliputi daerah Ungaran, Kendal dan Semarang dibawah 
pimpinan Walujo Muskin. Sektor 9001, meliputi daerah Mera- 
pi—Merbabu, kawedanan Salatiga, kabupaten Bojolali dan Ma- 
gelarg dibawah pimpinan Multajat. 

Diantara gerombolan? tsb ha 1109 orang lain2nja. Rentjana 
nja gerombolan Multajat cs. 'langsung pada waktu gerakan 
jg bersifat Actief jg bersarang 

didaerah Merapi-Merbabu com 

plex karena serta pengaruh 
daerah gerombolan jg bersa- 
rang disana berada seperti 
urat nadi dalam wilajah Dja- 
Wa Tengah, Akan tetapi ini su 

dah tidak lagi memberi kesan 
berbahaja seperti gerombolan2 

jg terdapat di Djawa Barat. 

Karen, dari bulan jg lalu telah 

diadakan aksi pembersihan utk 
membasmi sarang2 gerombolan 

jg berada didaerah tsb dengan 

menduduki tempat2 terugval- 

basis, supply, perhubungan 

dan swegp oleh pihak kita. 

Hasil2 jg diperoleh dalam 

pembersihan tsb pihak TNI tih 

dapat menawan 5 orang jg ter 

sangkut dalam pembunuhan, 

50 orang perampokan, 1 orang 

pembegalan, 3 orang pemera- 

san 18 orang "jg menjerang 

pos PN/AW, 8 orang tertem- 

bak mati karena melawan dan   
ra—Reuter). 

“Roy Rogers 39 

ini ad, pada tangan kepolisian 

  

eri 

  

SWAPRADJA DISERAHKAN 
PADA PEMERINTAH R.I. 

Dari sember resmi di Bandjar 

maSin PI-Aneta mendapat ka- 

bar, bahwa pemerintah swapra- 

dj, Sekaday di Ka'imantan Ba- 
rat telah memutuskan untuk 
menjerahkan kekuasaan swa 
“pradjanj, kepada pemerintah 
Republik Indonesia. Keputusan 
itu diambil oleh wakil panem- 

| bahan Gusti Ko'eng beserta 
orang2 besar keradjaan berda 
sarkan pertimbangan, bahwa 
pemerinath swapradja,. seka- 
rang ini tidak sesuai lagi dng 

|(Blakang Toko OEN “' 

12. Toko Obat THAY AN TJAN 10. 
13. Toko GIE SOEN 
4. Toko ENG NJAN HO 
5. Toko Obat THK AN TONG j13. 

8. Toko 

ag 
. 

be IN - 

negara. Demikian Biro Penera- 

Ot en Te Penerimaan penjerahan terse 

Re but kini sedang dalam. penjele- 

600 gerombolan mema saian, 
suki daerah Tjibingbin. p -#pERSIHAN DI 

Semen 'ara ini menurut beri BANTEN, 
ta pihak resmi kemarin kekua . 
Pali seembol bersendjata jg Berkat bantuan rakjat maka 

pernah menduduki Tjibingbirn usaha pembersihan jang dia- 

(Kuningan) itu ditaksir seba- dakan oleh tentara di Banten, 

njak 600 orang. Diantaranja Utara telah berd'alan dengan 
terdapaj' sisa2 dari pemberon- lantjar dan membawa hasil2 

hasrat rakiat. 

  

tak bataljon 426. Gerombolan 
tersebut mundur kelaerah ka- 
bupaten Kuningan karena terde 
sak dari Djawa Tengah. Dite- 
rangkan djuga, bahwa pertem 
puran antara gerombolan dan 
tentara jang hanja terdiri 

dari 1 peleton telah berkcbar 
didalam hutan | ermasuk daerah 
Tjibinghin dan Tjemara pada 
tanggal 10 ibi. Dari pihak ten 
tara 20 orang dan 3 rakjah gu 
gur, Dari pihak gerombolan 58 
orang mati. 

BERITA ' PENANGGALAN. 
Langganan No. P.G, 23 di Solo. — 

Djawaban kepada Sir. kemaren ter- 
dapa: kesalahan, Tg. 8 Februari 1932   

   

jang memuaskan. 

Achir2 ini telah dapat ditang 
'kkap seorang bernama Mad 
Rata dari Mantjak, Ia mempu- 

n'ci peranan besar dalam keka 

ijauan2 didaerah - Anjar/Tjio- 

mas. Dengan dia telah ditang- 

kap pula 4 orang pendjahat.- 

LOKOMOTIF BUATAN 
TIONGKOK. 

Radio Moskow hari Selasa me 

njiarkan bahwa di ,,sebuah ko 

Ita besar di Tiongkok Tengah” 

felah dibuat lokomotif jang di 

buat di Tiongkok untuk perta- 

ma kalinja. Lokomotif tadi dibe 

  

sama dengan tgl. 30 Puasa. (djadi : 53 
bukan tgl 28 Puasa). ri nama ,1 Agustus”. 

PANEN TA ANN - 3 

F3 aa : YANCY AT Tut Back SPIpER VIF You LI HEY, THAT KEMEMBER, 

bi 73 2 | Pemanas Footep Pa Barat KE FAN ALL TH' WAY, Ga .MEAN LOoke uKE, | IN TAEIN , 

NI Spa 2 st H5 AN AAN PI Tea aa Te : NTERFERE ROGERS AN! Dag kaga Ma 25 

NORE TIME HERE, 
BAT!/ KEYYY WITH 
THaT FOREST ZANGER 
AN' ROGERS DIPNIT 

me'aluj dijalan ini. 

kan oleh anak gadisnja sendiri! 

— Titlak ada gunanja kita lingga! 
. Jebih lama disini, Bat! Hetty dengan 

pendjaga hutan, serta pula Roy Ro- 
gers tidak membawa Spider dengan 

— Huh! Yancy McClure dipermain 

    

      

    

  

    

Aku ingin melihat si 

pendjaga hutan menangkap 

saja atas perbuatan membaka: 

pohonzan. Bagaimana kita ha- 

cus menerangkan kepada p?- 

kerdja.pekerdja :ain tentang 

penangkapan Spider? 

    

   

    

      

   
   

  

     IF WE MEET 
ROGERS AN' 

| TH' RANGER/ 
YLL HANDLE 

"EM P3 

      

       
  

  

   

    

     

  

KANGER. SMITH, | 
NOW    POLICEMAN / 

  
  

— Aku akan membantu Spider, 
Bat! Pestjajalah! Ia tak akan 
lama tingga. dalam pendjara! 

— Djika kau sungguh2 berke 
hendak begitu, djangan tiampur 

tangan dika nanti kita bertemu 
dengan Rogers dan pendjaga hu- 
tan, Aku akan bertindak terha. 
dap mereka! 

Kemudian... 
— Hey, kalau tak salah, itu @da- 

ah Hetty dan Rogers dan pendjaga 
hutan, 

— Djangan lupa, 
bertindak terhadap cowboy dan pen- 

diaga hutan itu. 

aku jang akan 

  

INTERNATIONAL IRUCK 
PEUGEOT 203 wasse!ci 

: —— DEALER —— 

SEMARANG MOTORS SERVICE 
BODJONG 50 se ARANG TELP. 1063 

  

  

    

KOLOMIET 

     
   & 
ANGGUR KOLESOM Dan 
ANGGUR WANITA TJAPN 

GARUDA BOLA DUNIS8 
MEMANG SUNGGU TA BEP 
TERPISA DARI RUMAH TANGGA 

KARENA KALAU SUA MI 1STR' 

JANG SUDA MINUM INI ANCGOP, KESEHATAKJA 

BERTAMBAH, ENAK MAKAN, WILA NOKAM TJAPAI 

2 DAN SELALU MEMBAWAK KEBRUNTUNGAK 

| & 
BISA DAPAT BELI DI MAWA: TIKI 

B 
pu SAT PENDUU 

BAN: SAN YOK PANG KB 
JOGJAKARTA: 

9. Toko THAY AN TJAN 
Toko FOE JOE 
Toko LIE HONG 
Toko ,,FONG” 
Toko ,,ADJI” 
Toko ,,DJEMPOL” 

BABAH GEMUK 
. Toko THAY SIEN 

              

   

            

   
   

  

1. Toko ,,TJIA” 

ti. 
12. 

Toko Obat ENG TAY HO j4. 
- Toko ,,BOEAH” 

HING KUNG 

  

  

  

MANA ALE NMTATN Na HA MEA MPN 

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

M.S. RAHAT 
OCCULTIST 

Seteran 109 — elf. 1123 Semarang. 

LL LA LB, 

    

Di djual: 

BUICK 1941 
Origineel dan bagus 
DJ. B. B. TJOAN”63 

Saben sore djam 5 — 7, 
SEMARANG 

  

  
  

    

CITY CONCERN CINEMAS —— 
LUX 5.—7/.—9.— Ini Malam premiere (u. 17 tahun) 

Batricia MEDINA ssIU6 LAUY gud tho BANDIT?” 
Grand 5.—7.—9.— Ini malam premiere (17 tahun| 

Broderic Crawford 5 H E 3 M Oo Bs Gerombolan jg 
Betty Bruchler paling kedjam 

INDRA 5.—7.—9.— Ini Malam D.M.B. (13tahun) 
Yvonne De Carlo ng Van Heflin 

| TO MAHAW Koor by 
Technicolor 

Royal 5.—7.—9.—. Ini malam Premiere fu. 13 tahun) 
Perusahan Film Negara persembahkan : 

Ad » (4 dengan Nur Hasanah , Djiwa Pemuda" 42512 Nu Ha 
Djuahari Effendi 

7.m 9 Ini Malam Penghabisan (13 tahun) 
Chao Ta,Hua — Ro Jen Ching 

Chi Chian Shih San Chieh x.e 
Besok malam 

  

  

Roxy 

    Premiere (13 tb.| »Chsi Tsan Hung” (Nasib) 
  

" nakah kita harus   

            

          
              

            

             Sakit kepala 
   

    
   
     
     

5 Entjok Oju 

anak Kurang tidup 
dapat Neuritis 

memakal Sakit gigl 
Aspro Sakit urat-sjaraf 

Datang bulan dsbnja    

  

  

HARGA MENURUT EZ. 

1 tablet Rp.0,06 
Dalam kotak2 dari 5 bidji Rp.0,30 
Daamkotak2 dari27 bidji Rp. 1,50 

Ka Megan naga $ j 

Wakil satu2nja: JACOBSON VAN DEN BERG & CO. N.V. 
a 

LL aa maa Da AL LA aa AI SM La LL LL LL LA AN 
- 

    

  

  

Bisa menjerahkan dari Persediaan dengan Surat Idzin Pembe- 
lihan (Prioriteit) 

FARGO TRUCKCHASSIS dengan cabine 
FARGO BUSCHASSIS dengan windshield cowl 

Importeurs: 

9 4 RENS MI. His RE 
Bodjong 96 — SEMARANG — Teif. 819 

REX" Besok Malam PREMIERE 5.-7.-9.- (17 tahun: 

    

   
...It Happened in Capril     

  ae Na - wu ee - 

Tiga hari di Capri jang permai -Malaman'jang indah di Napels - Impian 
tjinta sedjati jang tak bisa diluparlupakan! x 

P pgeni7 ukm Me Desert Fox" 
  

TORION" Ini Malam D.M.B. 5:—7.—9.— (17 tahun), 
— Alexis Smith €, Dane Clark exis Smit .WHIPLASH' | 

Zachary Scott — Eve Arden 

.Nietropole”" INI MALAM D. M.B. 5.-7.-9.. (seg. umur): 

Roy Roeers' Trail Of Robinhood” (im) 
color): 

EXTRA: “Bokwedstrijd : J. WALCOTT vs. E. CHARLES: 

Besok Malam Premiere 7.—'9.— (17 tah.) 
sg i 6 

Sun Chin Lu Shun Mu (Our Husband j 

INI MALAM Pengabisan: Pe Yen — Cho Ban Hua 
7 —. Gum (13 tahun) »MERRY PRINCE" : 

(Tjing Tek Kun Ha Kang Lam) f 

. Djagalan” 
Lily Hua 

  

  

am AA RN angin 

  

AL Pa PA aa ME PA AL 

  

sIV 6G William PHIPPS 
— Susan DOUGLAS 

Djam 4.30— 7.00 — 9.15 

SOLO Mulai tg: 13 s/d 15 — 8 — 52 | 

AKIBAT LEDAKAN BOM ATOOM | 

  

  

00060000006 &
 » 

   

            

   

   

   

nba kah kita -—"sUntuk Kita 

punja hari 'ni- datang ' di. Toko 

kah, kita peclu | Mas Tjap Kuda. 
Baang9 dari itu 
Teks bagus pem. 
bikiraniija dan 

berkwalliteit ting. 

1 85 serta harga. 

Hi. Tija pantas. 

beli barang? per. 

hiasan, Dinda pi- 

kir, di Toko ma 

bali itu barang2?” 

WETAN 2? 

BS & 
“ 

KRANG GAN SEMARANG 

PP O & 

ng
 “3
 

    

og Druk, VII No, 58W/11I/A/718.””— 
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