
    
    

  

  

   

  

    

    

     

H si 

dian dilakukan djaga “ 
acting komandan kapten 

  

| Jehlah (duga, bahwa Mac 

Pertahanan DPR b 

  

   

| ita, jakni kundjunganja jang kedua kali 
| rat utk mengadjak negara? di Asia Tenggara 
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(kan politik damai jg tidak me 
— mihak salah satu biok dunia 

ig sedang -bertentangan dewa- 
sa ini dan menghindarkan di- 
ri dari terseretnja .kedalam 
pertikaian? dunia, maka sudah 

. tentu Indonesia tidak akan da 
pat mengikuti sesuatu politik 
jg berlawanan dengan pendiri- 
anja Hu. Atas pertanjaan ba 

sendjata2 jg hendak di.ever | liharanjx “ 
“oleh Inggris kepada Indonesia 

i skutkan soal penglaksana 
ja dengan kesediaan Indo- 

esia untuk mengadakan ker- 
jasama didalam hubungan 

Keteran£an B. Rasad. 

tsb, did'awab oleh'Rasad bhw 
“Apabia sendjata2 itu di mak 
SuGkan untuk peperangan”, ma 
ka tidaklah dapat diterima. 

Tetapi apabila sendjata2 itu 
Gimaksudkan guna memulih- 
kan dan memtlihara “keama- 
nan didalam negeri maka itu 

memang sangat dibutuhkan 

ini diterangkan oleh Ra- 

negeri 

duga bagi pihak Inggris sen- 
Iri 

jg 'ain di Indonesia. Demikian   trategi umum negara2 Barat S. Rasad, 

Menudju Devaluasi? 

dan akan diterim, dengan ke-: 
Idua beah tangan. Dalam hubu | 

  

   

'Selasa.12 Agustus jl. dilapa ngan CPM, dipodjok djalan Riauw dan Tjihapit Djakarta, telah dislon 
kan persumpahan 33 orang opsir jang baru menerima pangkat baru: Sesudah penjumpahan tsb., kemu- 

na timbang terima pimpinan Bataljon III CPM Djawa-barat dari tangan 
la kepada kapten Moh. Dradjat. Gambar: saaf penanda tanganan, 

d — Pion Barat? 
Indonesia Adalah Rangkaian Usaha2. 

gadjak Asia Dim Pakt Pertahanannja 

       

Untuk Menolong Ekonomi Negara Kita Perlu Datang- 
| kan Modal Asing-Katanja. 

NN R. JUSUF WIBISONO, bekas Menteri Keuangan Indo- 
3 nesia dan anggauta Dewan Pimpinan Masjumi dim per 
jakapan dgn ,,Antara” tenf'ang peraturan devizen bank, berpen 
lapat bahwa teoretis ia mengakui tepatnja tindakan tsb, jaila 
erutama karena meni'jegah terlalu banjak masuknja barang? 
Uxe ke negeri ini dan kedua kalinja memberi tambahan peng- 
'asilan kepada pemerentah, Hanja satu hal penting jg menur,,t 
endapat harus diingati, jaitu apakah peraturan baru itu di 

- Akan mempengaruhi kpd harga2 barang lainnja jg bukan lu- 
se, artinja akan menjebabkan ke: umum, jg akan 

| senjangkut djuga pada barang? keperluan sehari-hari. 

“ meningkatnja 
samba.an pendapatan tersebut 

Djika hal ini terdjadi, maka 
: beraturan baru itu akan lekih 

« merugikan dari pada mengur- 
| ungkan, karena meskipun pe- 
: nerintah pada tingkat perta- 
na akan mendapatkan tamba- 
han pesdapatan namun dengan 

harga umum, 

(tidak akan mempunja! arti, ka 
|rena kostprijs dalzm usaha2 
sembangunan akan meningkat, 

' sedang  akibatnja lagi dalam 
nembajar upah atau gadjipun 
ikan diperlukan uang jang le- 

'9ih banjak lagi daripada jang 
| sudah. Keadaan demikian, me- 
yurut Jusuf Wibisono hakekat- 
aja nanti akan merupakan sua 

& u tindakan devaluasi kedalam, 
| jang achir?nja-pun akan her- 
pengaruh keluar. Pengaruh je- 
Juar itu menurut M, Jusuf ia- 
Jah djika harga2 hasil bahan2 

“ export sudat begitu tinggi se- 
'' hingga melebihi harga pasar di 

luar negeri, dan Sengan ,.ma- 
tjetnja” export itu, maka bia- 

| sanja orang lalu tjondong ke- 
pada devaluasi dalam arti kata 

“jang sesungguhnja. 

Pessimistis 
Mr. Jusuf Wibisono Menutup 

terdiri dari 10.000 cr 
,dang Indonesia jang 
sangat luas serta berp uduk 
75 djuta, hanja mempunjai te- 
naga beberapa puluh orang s2 
dja dipusat dalam tugas pe- 
ngendalan harga, 

   

     

Datangkan modal 

asing 
BEA bana Dai 
JuSsui Men Selandjutnja Mr. : 

rangkan. pendiriannja pula, ja- 

tuk menolong negara Indonesia 
dari bahaja bankrut, ialah men 

kedua pihak. Ia mengatakan, 
bahwa kekajaan tanah air kita 
besar sekali. Dan per lys 

ajaa jun 
hatian 

ar terhadap ke kita 1 
tjukup. besar, | aing 
Kita mempunjai kek 
|Sten jang menarik j 
langan Arserika, 

hwesi kekajaan mar 
narik kesediaan Dj 
mengolahnja. f 
takut akan berkembangnja ke 
kuasaan mereka disini, sebab 
kita memegang kekuasaan 
tik jang bisa membatasi gerakx- 

     

        

    

   

, 

  

    

    me- 

| harga jang keras, ia menerang | 

gerik mereka jang tidak 'keterangannja, bahwa dalam nguntungkan kita. Pun 
hal ini ia pesimistis dan benar 
'atau tidak benarnja dugaan2 
bahwa peraturan baru itu akan 
|imempengarihi harga umum 

aru dapat dilihat Ik. satu bu- 
Jan sesudah peraturan itu ber ! 
idjalan. Atas pertanjaan, bagai ' 

  h'sono. 

  

inaikan harga umum itu diada. ' 
ikan peraturan2. pengendalian | 

kan, bahwa alat? negara untuk |! 
itu masih sangat kurangnja, se 

terangkan, bahwa hegeri ' Be. 
Janda jane djiwanja hanja Ik, Na 
10 djuta mempunjai aparat un Way sedemikian 

  

dalam 
hal ini kita kelak akan bisa le- 
bih memperhatikan nasib kaum 
buruh. Demikian Mr. Jusuf Wi:- 

hingga usahanja tentu tidak ef Mark Clark telah mengadakan 
fectief. Dalam hubungan ini ja : perobahan2 dalam pimpinannja 

1g ig. oper dari djenderal Ridg- 

rupa hingga. 

tuk vengendalian harga itu jg lebih parat untuk menghadapi 

  

    

     

Sn g Djum'at 15 Agustu 
Aya Pemanen EOS NG SE BK SOE Ja ia ai naa aan apanya 

| duktif jaibu gerakan utk mem- 

  

'ahasia 

r-g ARIAN liberal di Ingge- 
ris jg Yerkemuka ,,Man- 

ehester Guardian” dlm induk 

|dian? di Serawak itu terus ber. 
ilangsung, maka akibat jg meng 
chawatirkan ialah, bahwa pe- 
ngeluaran uang jg semestinja di 
gunakan utk perbaikan keadaan 
sosial terpaksa harus digunakan 

1 pengeluaran? jg tidak pro- | 

iberantas gerakan tsb, sebagai. 

— Anggauta SP.S. 

« 
3 | Maher Pashas 

Imigrasi Gelap Melnya, 
$ Serawak Sulit Diatasl 

|kan pandangannja tentang ke-j 
:$ djadian? di Serawak. Menurut | 

.$ Reuter, dim-induk karangannja ' 
itu ,,Manchester Guardian” me 

       
   

     
    

Tahun Ke VII AS No. 149 
aa PN REI Pan anna harn aa eomma en » 

  

En 

£ 

Caffery 
  

    

   

   
   

  
orang2 Tionghoa jg sekarang : 

bahwa pendjagaan2 di pantai   
UNDJUNGAN KOMISARIS Tinggi Inggris di Asia Tenggara Malcolm Mac Donald ke. 

akan merupakan salah satu soal jang akan ditindjau didalam rapat 
hari Sabtu besuk, karena selama kandjunganmja ifa memang bo- 
Donald akan membitjarakan soal? jang mengenai pertahanan Asia 

dan masalah? Pasifik umumnja. Demikian $. Rasad anggota Dewan 
pertjakapan dgn ,/Antara”. S, Rasad jang djuga mendjadi anggota Seksi 

berpendapat, bahwa kundJingan Mac Donaldjg akan datang ke Indonesia 
j , harus dilihaf dari rangkaian ,,saha2 negara2 Ba 

idat didalam strategi umum mereka dalam 

  

NMM Akan 
Dikurangi 

Keterangan DNjendral 
Major Simatupang 

   ERBITJARA mengenai 
misi mili-er Belanda di 

- Inflonesia, djenderal major T.B. 

Wibisono Pessimisils Tentang 
Adanja Peraturan Baru 

:dupang, kepala staf angka 
keamanan didalam 'an perang Republik Indonesia, 

akan menguntungkan menja akan, bahwa pada tahun 
jang akan datang ini, angkatan 

kebunan dan penanaman modal : msemerlukan lagi misi militer 
| Belanda. Demikian pula halnja 
Gengan bagian pembersihan ran 

| dau laut dari angkatan laut 
(R.I. Djenderal major Simatu- 
| pang menerangkan selandjutnja 
| bahwa angkatan perang sedang 
menindjau masih berapa Ila- 
ma periunja Indonesia mema- 
kai Misi Militer Belanda dan 
Siharapkan dalam waktu jang 
tidak lama lagi djumlahnja 
akan dikurangkan dari jang | 
ada sekarang ini. 

Dalam hubungan inj di te- 
rangkan, bahwa  sesungguhinja 
tentang kymanja Indonesi, me 
makai misi militer Belanda ti 

Serawak menjebabkan tidak 

bungan antara Serawak dan ge. 
rilja Malaya hilang artinia se 
sudah ada pengakuan darj pe 
merentah sendiri, bahwa sukar 
sekai menghalang-halangi im- 
migrasi setjara gelap di Mala- 
ya jg dilakukan dengan meng- 
gunakan perahu2 ketjil. Di 
samping itu ada keterangan? 
pula ip menjatakan tentang ke 
mungkinan di.akukannj, gera- 
kan di Serawak itu oleh Ten- 

tar, Kemerdekaan Rakjat Indo 
nesia jg berasal dari daerah 
Kalimantan di bawah pemeren 
tahan Indonesia. Mengenai ke- 
terangan itu Manchester Guar- 
dian menjatakan bahwa hing- 

'£a sekarang ini maka golo- 
ngan2 komunis jig ad, dianta   
nesia tidak pernah menundjuk 
kan tendens2 militer dan jg te 

rang sadja icah, bahwa ge- 
rombolan2 jg terdiri atas orang 
orang Tionghoa kalau hendak |: 
mengadakan gerakan militer- 

|mana jg terdjadi di Malaya. Su | 
,asana rahasia meliputi gerom- (4 
bolan2 kefjil jg terdiri atas | 

sedang bergerak di Serawak. ,$f 
Keterangan2 ig menjatakan, 4 

mungkin terselenggaranja hu- | 

|ra penduduk Tionghoa di Indo j- 

   
   
   

Setelah beberapa lama membitjarakan satu dan lain hal jang pen- 
ting mengenai perhubungan antara kedua negeri, Mesir dan Ame- 
rika sehabis terdjadinja perebutan kekuasaan oleh djenderal Na- 
diib, Perdana menteri Aly Maher Pasha bergambar bersama dgn 

| famunja, duta besar Amerika di Mesir, Jefferson Caffery. ig ber- 

kundjung dikediamennja. 

Soai Warganegara 
Sekitar Orang2 Indonesia sang Mengi- 

's Sudah Djadi Warganeg:ra 
Tapi Juridis Ternjata belum. 

IDALAM HAL penetapan siapa wargaregara Indonesia 
dan siapa warganegara asing, pihak berwadjib sekarang 

ternjata masih menghadapi soal2 jg meminta perhatian lebih 
djauh dan membutuhkan peraturan? jg lebih sempurna. Se- 
sudah optie-fermijn pada tanggal 27 Desember 1951 liwat, ma 
ka barulah soal2 itu diketahui dan banjak djuga orang2 Indo- 
nesia, bahkan ,,orang Indonesia asli? jg menganggap Mirinja 
warganegara Indonesia, tapi juridis ternjata bukan warga- 
negara Indonesia. 

    
nesia, jg atas nama golongan 
orang Indonesia, dan -g seka- 
rang mendjadi anggauta sesua 
tu dewan perwakilan di Suri- 
name karena tidak mau kehi- 

'Menurut keterangan pihak 
ator Urusan Peranakan dan 

Asing Djawa Barat, 
2. Indonesia jg mengira 

    

   

  

  na di Indonesia tentu tidak 
akan mendapatkan hasil2nja. 
Demikian Manchester Guar- 

dian. San 5 

Pasukan polisi Borneo 1592 
Utara didatangkan di 

Serawak. 
Seterusnja diumumkan dgn 

resmi di Kuching pada hari 

pat dalam usaha membanteras 
gerombolan2 bersend'ata “ko- 
munis”. Sementara itu pasu- 
kan2 polisi Serawak sendiri 

Kemis, bahwa suatu pasukan 

polisi dari Borneo Utara (dja : 
djahan Inggris) tidak iama Ia ! 
gi akan datang di Kuching, ! 

ibu-kota Serawak, untuk mem- : 

bantu vasukan2 polisi setem- : 

ja sudah mend adi warga- 
regara tapi juridis ternjata bu 

n, antaranja ialah d anda2 

2 Indonesia jg nenek mo 
gnja dimasa sebelum tahun 

met Huropeanen gelijk- 

gested”, orang2 Indonesi, :£ 
hidup di Suriname dan djuga 
orang2 asing lainnja jg sudah 
lama menjangka diri sudah 
d'adi warganegara. ' 

langan kedudukannja itu, me- 
nganggap diri tetap wargane- 
gara Be anda. Hal demikian be 

lum tentu mendjadi - sikap 
orang2 Indonesia lainnja di Su 

riname, 
Tentang sebab2 keadaan de- 

mikian, menurut pendapat UP 
BA, mungkin karena orang2 In 
Gonesia tsb diatas itu belum 
tahu. Sekarang bagi mereka 
tiada d'alan lain dari pad, na 
turaisasi, kalau ingin mendja 
Gi warganegara Indonesia. Ka 
lau undang2 itu selesai, maka 
djalan untuk naturalisasi itu 
“bagi mereka nistjaja akan di 
permudah dan mungkin d'uga 

.tidak usah bajar ongkos ba- 

| njak2. : 

    

    

Kawin dgn orang 
Belanda: 

Mengenai djand32 sekarang 
ternjata, bahwa dulunj, wani- 
ta2 Indonesia itu sudah kawin 
dengan sjah dengan seorang 
Belanda, sehinggs ia dengan 

. Sendirin'a termasuk status sua 

PAN Sana NOT PELAN 

Gerakan 

  

PEN MANA ANA 
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gara Sumatra' 
Sea Rantai Hn Dimasjarakat " 

Mean de amate 

  

Anton Manoppo: Sebab2nja Ialah Karena Pemerin? 
tah Pusat Terlalu Memperhatikan 

»Orang2 Djawa” Sadja. 

ALANGAN? RESMI menerangkan kepada kita, bahwa 
aj Djakarta telah diterima laporan 

surat ran-ai di Sumatera jang wenjarankan pembentukan ,,Ne 
gara Sumatera” Didalam surat ramai ancara lain diurai- 
kan perkembangan negara Indonesia sedjak proklamasi Kemer- 
dekaan, Selandjutnja dalam surat itu diandjurkan - supaja 
pembesar? «erkemuka dan tokoh2 di Sumatera mengadakan 
permusjawaratan tentang hal ini disalah.saru empat: Palem 
bang, Medan atau Padang, Apabila pemerintah pusat dengan : 
setjara legal tidak dapat dibawa utk. memperhatikan kepen- 
tingar Sumatera sura' rantai mengandjurkan untuk wemben- 
tuk ,,Negara Sumatera” agar dengan demikian dapa! ditjapai 

inengenai adanja 

  
“dak terikat pada kontrak dua' 
tahum sebagaimana di tjantum 
kan dalam KMB mengenai pe- 
makaian tenaga2 Be'anda, 

| akom tetapi sewaktu2 pihak jg 
bersangkutan, baik Indonesia 
maupun Belanda sendiri dapat 

mengachirin'a. 

Tentang tidak perlunja lagi 

bagian artileri menggunakan 
misi militer Be'anda, di terang 

kan bahw, ini disebabkan dgn 
kembalinja perwira2 setelah . 
menuntut peladjaran diluar ne 

geri, dan Gikirimkannja bebera 
pa perwira lainn'a keluar nege 

| yi untuk menuntut peladjaran 

itu bahwa satu2nja djalan un j 

datangkan kapital asng “dgif 
sjarat2 jang menguntungkan , 

sematjam itu pula. (BL.). 

Semaun Ke 
- Indonesia 
Bila Sudah Ada Peng- 
gantinja Di Moskow 

T 
nesia, oleh Sudyono Djojopra- 
jitno wakil SOBRI ke konperen 
si Ekonomi , Internasional 
Moskow jg Ialu, : 
nja kemaren antara lain dite- 
gaskan, bahwa Semaun memang 

  

Teilapi dari instansi jg bersang 
kutan dimana Semaun bekerdja 
didapat keterangan, bahwa se- 
waktu? ia bisa berbliat demikian 
zpabila sudah ada penggantinja. 
Patuf diketahui, bahwa Se- 
mann disana mendjadi kepala 
radio Moskow bagian siaran In- 
donesia. 

| mui kegagalan, demikian ka- 

'njatakan di Tokio hari Rebo. 
Kalangan2 jg berdekatan dgn 
panglima - tertinggi 

| i 
! 

l 

giat sekali mengadakan opera- 
si2 diseuruh daerah jg telah 
dinjatakan dalam keadaan ba- 
haja pad, hari Saptu jl. Menu- 
rut kabar2 'ig belum dipasti- 
kan kebenarannja, 5 hari jg la 
lu terihat lagi adanja gera- 
kan2 pasukan? bersendjata Ji 
daerah Tarat, 7 mil dari tem- 
pat terd'adinja pertempuran 
antara pasukan2 polisi dan ge 
rombolan bersendjat, minggu 

jg lau. 

' minja (jaitu menurut Burge- 

| ijk Wetboek). Mereka ini se- 
|sudah suaminja meninggal, se 
“karang mendapat 'pensiun jg 
ditinggalkan suamin'a, tapi hi 
-dup dan merasa diri sudah 
| mendjadi warganegara Indone- 
“sia waigupun setjara juridis 
ibukan. Selandjutn'a menurut 

peraturan2 sebelum 1893, ba- 
: rang siapa haknja dipersama- 

ikan dengan hak Eropah, maka 
ia itu mempunjai status seper- 

Warga negera Belanda 
boleh masuk A.P. 

Mengenai pertanjaan apa sebabnja 
didalam tentara dan djawatan resmi 

| masih banjak orang2 asing, bukan 
i warganegara, pihak UPBA mene- 
'rangkan, bahwa dalam surat-menju- 
'rat ketika diadakan KMB di Den 
: Haag, ketua delegasi Moh. Hatta 

itelah menjatakan  persetudjuannja 
! (lihat surat No. 6/EL) jang berbu- 
Inji: masing2 perserta akan menetap 

kan pada perundangZan kebangsaan 

tjeramah- ! 

berhasrat pulang ke Indonesia. ' 

: Wk. Konsul Indonesia 
di Singapura tidak 

ke Serawak. 
|. Dalam pada itu konsulat In 

' donesia di Singapura tidak me 
ingirimkan wakilnja ke Sera- 

| wak untuk memeriksa keribu- 
tan-keributan jg menurut ka- 
barnja ditimbulkan oleh gerom 

|bolan jg menamakan dirin'a 
i"Yentara Pembebasan Rakjat 
| Serawak-Indonesia”. Dr. Mo- 
hammad Razif, Konsul-Djende 

ral Indonesia di Singapura, me 

'ngatakan kemaren dulu, bah- 
wa ia sudah menerima permin 
taon serupa itu dari Kemente 

' rian Luar Negeri di Djakarta, 
ENTANG akan kembali- , tetapi ditolakn'a, karena tidak | 
nja sdr. Semaun di Indo-, dapat didjalankan. Demikian 

dikobarkan Reuter dari Singa- 
' pura hari Kemis. (Antara), 

San an 

LAGI MENJERAH DI 
CERAM SELATAN. 
Berita terlambat menjatakan, 

bahwa pada tg. 5 Agustus 1952 
di Ceram Selatan teah menje- 
rah pada TNI enam orang 
gerombolan dari Major Sala- 

ti  Neder ander. Keturunan (fja sendiri, bahwa djika warganega 
: .tanja masuk berdjabatan pada perser orang2 Indonesia jg dulu su- | 3 z : 
| EA ta (unie-partner) jang lain atau ke- 
aan aspek Nederlander” | pada sesuatu badan hukum publik di 

Hu sekarang pun tetap mempu | dalam lingkungan daerah hukum pe- 
njal- status Belanda, djadi ' 5 3 5 serta jang lain itu, tidaklah mereka 
asing bagi Indonesia, sedang- ' akan kehilangan ataupun dikenakan 
kan juridis tidak, 

kesedjahteraan rakjat. 

Padjak 
Pensiun 

Utk Bulan Agustus 1552 
sid Pebruarii953 Diha-: 
puskau Karena Sudah 

Terbajar 

YY AKIL direksi Dana Pen- 
siur: Indonesia 

(dung mengumumkan kepada pa 
ra pensiiman pemerentah jang 
bertempat tinggal dlm lingku- | 

daerah pembajaranajas rgan 
(Djawa-Barat, Djawa-Tengah) 
bahwa menurui' ordonansi peru- 
bahan jg berlaku pada 1 Dja- 
nuari 1952 tentang padjak per- 

alihan 1944, persiun utk bulan 
Agustus 1952 s/d Pebruari 1955 

tidak dikenakan padjak, sebagai 
akibat dari pemotongan jg telah 
dilakukan, dlm bulan? jg lam- 

"3. Pengembalian uang padjak 
kepada 44.090 pensiunan da- 
lam waktu jg singkat diusaha- 
kan olehnja dgn menjatakan 
dua bilangan dim ruangan ,,Dju 
mlah bersih”, diatas wesel pen- 

siun bulan Agus'us 1952 s/d Pe 
bruari 1953. 

Dalam. ruangan  “Djumlah 
bersih” uang padjak 'g di po- 

tong itu Gitjetak lagi, sehing- 

ga sebenarnja tidak dilakukan 
potongan, Untuk mendjum ah- 

kan dua bilangan tadi (guna 

kepentingan uymum),- berhu- 

bung dengan pekerd'aan tehnis 

dengan menjesal tidak Gapat 

dilakukan dengan tidak menga 

kibatkan terlambatnja pemba- 
jaran pensiun. Teranglah kira- 

nja bahw. ig harus diterima 
oeh pensiunan jg berkepenti- 
ngan jalah djumlah dari dua2 

In'a bilangan jg tertjantum dim 
“Djumlah bersih”. Seteah we- 
sel-pensiun ditanda-tangani pe 
ngaduan mengenai pembajaran 

itu tidak akan mendapat perha 

tian, Tjontoh, wesel-pensiun tsb 

akan ditempelkan diatas papan 
pengumuman ig ada di kantor 
'g me'akukan pembajaran pen 
siun itu 

  

Oleh karena itulah tiap orang jg 
berwarganegara Belanda boleh ma- 
suk Tentara — Nasional Indonesia 
(atau Angkatan Perang - Repubiik 
Indonesia) atau sesuatu badan hu- 
kum publik lairnnja, dengan tidak 
usah merobah  kewarganegaraannja. 
Kalau masuk APRI sesudah penanda 
tangan persetudjuan KMB, maka ke 
adaan dsmikian sudah bukan soal 
lagi. Akan tetapi jang sekarang men 
djadi soal ialah orang2 asing jang 
sebelum KMB sudah masuk TNI. 
Apakah mereka - harus mendjadi 
warganegara, karena mereka tidak 
termasuk dalam persetudjuan KMB? 
Demikian beberapa -soal jang dike- 
mukakan oleh UPBA Djawa Barat. 
(Artara). 

  
  

pembatasan kebangsaannja”. 

Orang2 Indonesia jg 
di Suriname. Lapor an: 

Orang2 Indonesia jg seka- 
rang jahir dan hidup di Suri- 
name, menurut peraturan seka . 
rang sebetuln'a bukan warga- 
negara Indonesia lagi. Pihak 
UPBA tentang ini menfrang- 

kan bahwa menurut persetu- 
djuan konperensi medjs bun- 
der, dalam hal pembagian war 
ganegara, pasal 4 ajat 2 sub b, 
“djika, mereka lahir didaerah 
kerad aan Belanda, maka me- 

reka tetap memegang kebang- 
saan Belanda. Akan tetapi me 

jreka berhak akan menjatakan 
didalam waktu jg ditentukan, 
bahwa mereka memilih kebang 
saan Indonesia”. Hingga seka- 
rang waktu jg ditentukan uk 
menjatakan ingin mendiadi 

Korea Dan 

berselang, bahwa Rusia 
Korea. Dim, laporan itu 

njai pengawasan atas daratan 

) jat dimasa itu. 

Keterangan itu berbunji: 
1. Rusia mempunjai maksud- 

bahkan sebelum perang dunia 

berachir untuk dapat melaku- 

  
atas Korea, 

| langan2 jg la'ak dipertjaja me | mungkinan. 

warga-negara Indonesia, jaitii 

1 LE dan 1 junge. Kni mere SPtie-termijn, telah liwat, se- 
ka masih ditawan dipos Leimu. Sang dari Suriname belum ada 
Demikizi, Biro Penerangan Kabar tentang pernjataan de- 
Sitaf Umum Angkatan Darat. mikian. Bahkan seorang Indo- 

horie dng sendjatanja 1 bren, 

Me daa —— Djendral Clark Siapkan Diri Di,Korea 
 ANGLIMA TERTINGGI peperangan setjara besar2an dak merasa puas ketika ia per diantaranig ialah di bebaskan- 
pasukan? Perserikatan | di Korea, andai kata perundi- | tama-tama tiba di Timur Dja-j nj 

Bangsa2 di Korea, djenderal Ingan gentjatan sendjata menej yh, akan tetapi kini i, siap | djenderal James Van Fleet da 
nja komandan tentara ke-8 

ri pekerd'aan2 Jain, sehingga 
ia dapat memusatkan seluruh 
tenaganja di medan pertempu- 

Beberapa perobahan jg telah ran sadja. Van Fleet misalnja 

untuk menghadapi setiap ke- 

PBB itu |dilakukannja diumumkan dan telah dibebaskan dari urusan 
menerangkan bahwa Clark ti- beberapa lagi tidak, Salah satu mengenai tawanan perang dan 

« 

  

kan pengawasan 
Mantjuria dan Tiongkok Utara, 
jang kelak akan berar:i sualu 
perimbangan kekuatan dengan 
Na Serikat di Timur Dja- 
Un, 

  

  

urusan2 sipil lainnja di Korea. 
Selain dari Clark telah menga 
dakan peraturan? keras di la- 
pang keamanan sekitar mar- 
kas besarn'a untuk mentjegah 
djangan sampai botjor rentja- 
na2 perang, baik jx dibuat di 
Situ maupun ig datang melalui 
Washington, (UP), 

  

| Rahasia 
Sebelum Perang Dunia Berachir Rus- 

Sia Sudah Hendak Mengawasi 
Manchurla P 

UATU LAPORAN rahasia telah meramaikan 7 tahun 
akan berusaha utk, ,,menguasai” 

selandjutnja talah dilakukan desa- 
kan supaja mendjalankan langkah? tegas guna menghalangi 
fihak ,negara2 demokrasi rakjal? djangan sampai 

Tiongkok. Laporan rakasia jang 
ditandatangani oleh brigadir djenderal P.E. Peabody itu me- 
muat pernjataan2 dan pendapat? kalangan militer dan rak- 

2. Gerakan komunis di Tiong 

kok sudas sedjak tahun 1944 
dibantu dan dipimpin oleh Mos 

kow, Berlawanan dengan beri- 

ta2 'ang tersebar luas maka 

RRT "lebih sedikit” menghalau 
pasukan2 Djepang daripada 
tentara Tiongkok nasionalis jg 
anti komunis, 

3. Suatu negara Tiongkok jg 
kuat dan kokoh adalah tidak 
mungkin tanpa memiliki sum- 
ber2 aam di Tiongkok Utara 
Gan Mantjuria. 

4. Amerika Serikat harus te 
' tap mempertahankan suatu Ko 
'rea :3ng merdeka dan berdau- 
Ist ditambah dengan Mantjuria 

Timur Taiwan dan Yascado res 
atau mengambil risiko, bahwa 
Sovjet Rusia menguasai sebagi 
an besar dari Timur Djauh dgn 

| tjara membentuk "negara peng 

ikut”, 

  

di Ban- , 

Dalam. suatu “ pertjakapan 

dengan herian Tegas jong di- 
terbitkan di ' Kutaradja se- 
orang terkemuka di Atjeh, A. 
M. Zainuddin “menerangkan, 
hahwa i, pada prinsipnja da- 

"par menjetudjui pembentukan 

| ,Negara Sumatera.” Tuan Zai- 

nuddin menjebut kebidjaksa- 
naan pemerintah pusat tidak 
menaruh perhatian kepada ke- 
pentingan politik dan ekono- 

mi di Sumatera, Ditindjay baik 
|dari sudut ekonomi maupun 
dari 'suduy politik ,,Negarg Su- ' 
matera” ity menurut anggap- 

pannja perlu dibentuk, Achir- 
nja is, menerangkan kepada 

Tegas bahwa ia menjokong « 

pembentukan ,,negara Sumate- 

ra” sebagai suatu negara ba- 

gian dari Republik Indonesia ' 

me alui djalan jang sjah. 

Pendapat Anton Manoppo. 

Anggota parlemen Anton 

Manoppo “ari fraksi demokrat 

atas pertanjaan mengenai ma- 

salah ini menerangkan kepada 
kita, bahwa keinginan demiki- 
an ity timbul sebagai akibat 

perasaan tidak puas dari dae- 
rah? terhadap pemerintah: Ia 
berkata bahwa kabinet2 jang 
Sampai. sekarang memegang 

pimpinan negara hanja mem- 

perhatikan kepentingan2 pulau 

Djawa sadja. Sebagai tjontoh 
disebutnja, bahwa Bank Indus- 
trj Negara dan Bank Negara 

hingga, sekarang belum mem- 

berikan kredit kepada “peru- 

sahaan2 di Su awesi dan - Ma- 

luku Utara. Djuga didalam 
hal pengangkatan residen2 dan 

bupati2 di Kaiimantan menu- 
rut pendapatnja pemerintah 

pusat terlampau banjak mem- 

per-hatikan ,,orang Djawa.” 

Anton Manoppo se andjut- 
nja menerangkan bahwa, ia ti- 
dak mengerti mengapa peme- 

rintah sampai sekarang belum 
mengangkat: seorang gubernur 

di Sunda Ketjil walaupun. di- . 
daerah itu sudah ada tjukup 

:tjalon2 untuk - djabatan itu, 
Hal ini mengobar-ngobarkan 
perasaan provincia isme jang 
kemudian mengakibatkan ke- 
inginan untuk membentuk su- 

atu negara sendiri. Dinjatakan 

olehnja bahwa suara2 jang 

demikian itu sedjak lama  su- 

dah terdengar diparlemen. 
Dengan mengingatkan kepada 
kenjataan, bahwa ,,kita dulu 

telah membongkar sistim fede- 
ra isme”, Manoppo. menerang- 

(kan, bahw, untuk mendjaga 
persatuan pemimpin2 sekarang 

harus bekerdja dengan tiada 
mengingat kepentingan2 partai, 

kepentingan2 suku bangsa dan 
jsebagainja. Jang penting  ia- 

  

| ah bekerdja untuk kepentin- 
Ingan seluruh Indonesia se- 
' hingga proses perobahan ke- 
arah federalisme jang seka- 

| rang sudah terras, itu dapat 
| Gitjegah. Pemerintah pusat. 
hendaknja lebih banjak mem- 

| perhatikan kepentingan2 dae- 

rah dan mentjegah kesan, 
,bahwa merekg. hanja mendahu: 
lukan ..orang Djawa” sadja. 
(Pia): 

maan 

'Bahaja Ke- 
laparan 

Suatu Waktu Akan Me- 
ngantjam Seluruh Dania 

—Kata Watson 

IREKTUR djendral dari 
I Yaman pertanian 

bagian penascha'i Inggris, Sir 
James Scott Watson, dim, kon- 
perensi di Glocestershire hari 
Rebo katakan, menuru: penda- 
patnja dunia pada suatu saat 
akan menghadapi bahaja kelas 
paran umum, Dim. konperensi 
pertanian tadi Waison meng- 
anggap dunia terlambat dalam 
menstabilisasi penduduknja, Me 
ngenai Inggris dinjatakannja, 
bahwa Inggris harus memper- 
besar ekspor'inja, agar dapat 
mengimport sedjumlah bahan2 
makan jang tertentu. Ia dalam 
padaitu djuga ber'anja, berapa 
lama Inggris akan dapat ber. . 

| buat begitu, (AFP).         
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Lae huruf, 

Pe 

ale 25 2 2 an 

0. devisen negara kita, sbg. “akibat ,,hause” 

| tindakan konkr 

      

   
   

      

     

   

    

.ity agar dapat memuaskan tji- 
ta2 untuk memberantas. buta 

L huruf, harus memenuhi sja- 
ini. | r2t2: a) gapat diselenggarakan 

1 ini | 2 “Setjara besar2an, bb) dapat le- 
gka2 berikut: sebelum. bih merupakan “zZelfstudie” da 

perang 959 dari. ta Yi pada peladjaran dalam ke- 
if, sedangka .las dengan “guru, c) dapat di 
   

    

     
   
   
     

    

              

      

  

   

                    

   

   

  

   

     
    

   
      

   

    
   

                  

   

  

   

nja ting ja. adjarkan oleh setiap orang jg 
Menurut pa- dapat membatja dan menu.is, 
Ma 16511 d) dapat diikuti oleh mereka, 
buah : nurid jg disebabkan oleh sifat peker 

udji- djaannja, terikat oleh djam2 
orang Jg kerdja, seperti pekerdja la- 

wuan .dang, penangkap ikan, peda- 
ursus2 gang, pekerdja paberik dsb 

583. dan-e) sungguhpun sederhana 
.- sekali, sistim itu harus mengan 

era dung bahan2 pe adjaran menge 
TAN naj sedjarah, kesehatan, eko- 
di nomi, dsb js dibutuhkan dlm 
dji- £€ hidup sehari-hari. 

Sistim baru. 

Dipelbagai daerah pada ta- 
“hun ini te'ah ditjoba sistim ba- 
ru dalam pemberantasan buta 

huruf, iaitu "Methode Masaal”. 
Maksud pertjobaan itu ialah 
untuk mendapatkan bahan2 jg 
berguna utk menjempurnakan 
“gerakan raksasa” .jang akan 
diselenggarakan dalam 1951. 
Dengn mejhode massaal ini di 
maksud-kan supaja dalam ta- 
hun 1953 tiap orang dapat me 

   

  

SEMARANG 15 AGUSTUS 1952. 

n Ekonomi Negara : 
  

Ka un yeraturah import jg beriaxu semen- 

c tg. 12 jl. tidak akan dapat memperbaiki posisi devisen' 
2 'a kita seluruhnja, tetapi rasanja tjukup alasan utk kita 

Gapat. mengharapkan, bahwa peraturan tsb. akan ada djuga 
manfaatnja. Manfaat itu, seperti jg diterangkan oleh peme- 

| yentah sendiri, ialah utk merghematkan pengeluaran devisen 
setjara jg berlebih-lebihan dan disamping itu utk memberikan | 
sekedar perlindungan bagi beberapa industri jg sudah ada di 

: i terhadap persaingan barang2 luar negeri. 
— — — — Dilain pihak kita dapat menundjang pengha- 

. yapan sbg. jg diutarakan oleh sementara kalangan pengusa- 
“ha, supaja hendaknja pemerentah mulai sekarang bergiat me- 

sun tindakan2 pokok utk memperbaiki perekomomian nega- 
ra. Karena laba tak terduga jg telah memperbesar persediaan 

€ : Korea, sudahlah le- 

wat. Kemunduran jg dialami dim meng-export has:12 negara 
ini sudah terasa benar, Didalam keadaan jg demikian, kita ti- 
dak dapat terus-menerus hidup dgn menjandar kepada penge- 
tahuan bahwa negara kita masih tetap mempunjai persediaan 
emas harga satu djuta dollar Amerika. Disamping tindakan2 
jg dimaksudkan utk mentjegah keborosan devisen dan pembe- 
landjaan negara, sekarang sudah tiba waktunja utk tindakan- 

   

2 

N GAGANG TJENGKEH DJUGA 
HARUS DIDAFTARKAN, 

Berhubung gdn. adanja kera 
guan apakah gagang ijengkeh 
pun harus didaftarkan menu- 

   
  

(Mari Serentak Membatja” 

maka untuk s 
de baru itu & 
hasa daerah jang 
golongan2 terbesar 

hasa Djawa: bahasa Sunda 
bahasa Madura. Dan d: 

i ternjata perlu, 

hasa2 daerah lainnia karena 

njak daerah jang penduduknja 

itu, diseluruh Indonesia diper- 
gungkan kira2 200 matjam ba. 
hasa daerah, TEA   
an umum dan mendjadi kewadji 
ban bersama, sebagai suatu pro 
gram nasional jang harus dilak 
sanakan bersama2 pula. Setiap 
lorang jang membatja dan me- 
nulis dapat mendjadi guru, ing 
tidak usah terikat dalam kelas. 
Menurut kepala bagian PBH da 
ri djawatan pendidikan masjara 
kat kementerian pengadjaran 
djika seluruh masjarakat ikut 
membantu berdasarkan keseda- 
ran, bahwa PBH adalah kepen- 
tingan dan tugas nasional, ma- 
ka sudah tentu dalam tahun 
1960 tidak ada iagi orang jang 
tidak dapat membatja dan me- 
mulis. BE Be 

Methode massaal, jang meru- 

pakan methcds syillabe dan 
ibukan.spelmethode, ini tidak 

“terikat oleh -guru, waktu .tere- 

“pat.kehidupan serta penghidu- 
pan golengan rmrasjarakat ma- 
sing-masing, dalam arti setiap 
kesempatan dimana orang2 ker- 
gerombsl, disitu kita mergada- 
kan pelaijaran. Setiap orang 
buta huruf diberi sebuah buku 
ketjil, jang hanja mempunjai 10 
halaman, dimana tertjantum pe- 
ladjaran untuk mengenal huruf. 
Dengan mempeladjari kitab 

Ini 

dianggap seorang buta huruf, 
setelah-dua puluh hari mempe- 
ladjarinja, sudah mempunjai 
suatu tingkatan tehnik memba- 
tja. Soal menulis belum diper- 
hatikan betul disini Dengan 
dipergunakannja methode baru 

ini, maka banjak sekali vang 
jg. dapat dihemat, karena se- 
tiap Kkitab- hanja berharga 

sen, seflangkan kesulitan? jang 
Sikadapi dalam masjarakat di- 
harapkan dapat diatasi, seperti 
kesulitan2 berikut: orang2. de- 
wasa (13 tahun keatas) jang 
belum dapat membatja dan me- 

ti. crang: waktu sehari2 ham- 
pir habis untuk bekerdja ».en- 

|tjari nafkah, sehingga sukar 

guru? atau orang2 jg. memberi 
peladjaran kurang sekali, 

kali, 

Pemeliharaan selan- 
djuinja, 

Selainnja mengadjar mereka dapat 
membatja dan menulis, djuga difikir- 
kan bagaimana memelihara mereka 
dapat mempertahankan pengetahu- 
annia. Untuk memelihara ini maka   ru peraturan penimbunan 

tjengkeh jz. berlaku semendjak 
awal bulan ini. maka Siang 
Hiwee Semarsi:g dapat ketera- 
sgan bhw barang i 1 memang 
harus didaftarkan, 

i Keterangan tsb. didapat dari 
| Djawatan Perdagangan Sema- 
rang, setelah djawaban itu: me- 
nanfakan keterangan perihal 
itu dari instansi atasan. di Dja- 
karta. 

BERITA HOO HAP 

Hoo Hap Hui Semarang te- 
Jah mengeluarkan Berita Hoo 

| 

Hap” .setengah bulan sekali 
(distencil) untuk pewartaan 
perkumpulann'a, lebih djauh 
kinj disediakan djuga leestrem 

mel untuk anggauta2nja. Dise 
rukan para anggautanja jg 
ingin ikut pawai 17 Agustus 
sudah berkumpul pada hari 
itu d'am 4 sore di Djagalan 15 
dan jg hendak ikut pawai Sam 
Poo (hari Selasy tgl. 19 jad.) 
supaja berkumpul pada djam 
6 pagi. 

UDJIAN DJURURAWAT. 

Pada tgl. 24 s/d tgl. 31 Dju- 

“li jl. di Purusara telah diang 

sungkan udjian untuk idjazah | 

AI (djururawat), 'g diikuti 

oleh 71 tjalon. 

' Sebagai hasil udjian tsb, 3 

ot3-! kjalon dari RS Kudus tidak da 
: tang, 12 t'alon djatuh, 6 tja- 

ala diusa| Jon diberi dispensasi untuk 2 

f ai bulan jg kelak akan diudji Ia 

stus dilKp' gi mengenai Mata peladjaran 

212. R Su kurang nilainja. Di samping 

Tea ud:ian tsb diadakan pula udji- 

L sae   

| mewa 

dipelbagai tempat telah pula didiri- 
kan perkumpulan membatja, taman2 
batjaan, diterbitkan pelbagai ma- 
djallah2 populer dsb. Soal pemeli- 
sharaan ini" mendapat perhatian, isti- 

dari Pendidikan Masjara- 
kat”. Karena kebanjakan jang te- 
lah terberantas buta hurufnja itu 
adalah orang2 dewasa jang telah 
berkeluarga, maka ' “pemeliharaan” 
itu diusahakan supaja tidak terlain 
djauh dari perhatian mereka jang 
utama, jaitu peladjaran2 atau usa- 

DIDJATUHI HUKUMAN 
PENDJARA 1, TH. 

hari Rebo ib! telah didjatuhi 
'hukuman pendjara 1) tahun 
lebih terhadap seorang kevral 
TNI bernama B.T. karena, diper 

salahkan dengan sengadja men 
'tjoba, merampas djiwa seorang 
(bernama K. dgn menggunakan 
senapann'a. ' Menurur. ketera- 
ngan terdakwa, ia merasa ti- 

dak sengadja berbuat demiki- 

an, karena pada waktu ig Se- 

dang berburu didesa Pelemke- 
.Irep (Tuguredjo) ia ketemukan 

beberapa orang jg sedang ber- 

'Ibaring didekat salah satu kubu 

ran didesa itu, orang mana Se. 
konjong-kon'ong me'arikan di 

ri. Telah ditegor olehnja supa 

bakan keatas sebagai peringa 

tan, jang tern'ata mengenai ta 

ngannja korban K. Selain dari 

ini terdakwa dipersalahkan dju 

ga berburu zonder mendapat 

izin, atas kesa'ahan ini ja djd'a 

(tuhi hukuman kurungan 10 ha- 

krl 

  

— Pesawat terbang GIA da 
ri Djawa hari Rebo tidak sam 
pai di Makasar. Sebab2nja be-   karam | an Laboratorium jg diikut 

anf oleh 24 tjalon, lp 
alba bursa. 

lum. diketahui. 

sia, faitu bahasa Indonesia, b . 

ja berhenti, ia lepaskan tem- | 

akan ditambah-pula dengan ba 

sungguhpun bahasa Indonesia | 
adaah bahasa persatuan, ba- 

belum faham bahasa persatuan | I 

Kalau dulu usaha PBH dise- 
1 

rahkan semata-mata  kepada' hap il E 
kementerian pengadjaran, maka | Kemen'er 

Siharapkan, methode PBH masa) 
lah ini akan mendapat perhati-| 

£ 

'pada, masa desentralisasi 

rangnj, keahlianpada para 'pe- 
“gawai pemerintahan eksekutip 
maupun administratip dalam 
tugosnja sehari2. Kekurangan 
keahlian ini akan makin terasa 

di- 
Gja'ankan, menginga: kebutus 
'han-tiap2 daerah otonomi be-| 
sar,ketjil akan korps pegawai 
berpangkat mulai dari tinggi 
sampai rendah. Berdasarkan 
keperluan ini rentjana 'pendi- | 
dikan Kementerian Dalam 
Negeri ditudjukan pertama pa- 
da usaha mengadakan kader | 
pegawai jang berpendidikan 
akademis dan setengah-akade- 
mis dan kedua mempertinggi 
nilai ketjakapan tehnis pada 
pegawai rendahan dan mene: 
ngah dengan membuka lapan-. 
gan pengadjaran universiter, 
Ictihan dinas C dan B. 

2 Djenis peladj 

« Pegawai ian P egawai Negeri ' 

an wak.u tidak sedikit, 9 menuhi kebutuhan akan 
Ta2n ibu, sudah dimulai pada ta o na kepala bag, Pendidikan dari 

- (Penjaring pusat terutama ber. 

   

    

L|dalam ilmu dan praktek kota- 
“'Ita-negaraan. Peladjaran docto- 

  
suatu “pemandangan 

sedang mengurai- 

Ke aa 

'GAN desentralisasi dan oto- 
La “nu dai ida shalat 

ah perlengkapan peralatan N 
t) tak kurang pentingnja dan 

Tugas 
pega- 

"tugas memilih tjalon2 jang te- 
ah “diadjukan oleh panitia 
Propinsi untuk mengikuti pe- 
Tadjaran sekoah tinggi djuru- 
san pemerintahan dan kuliah2 
jang bersangkutan pada fakul- 
tet Sosial, “Hukum & Politik 
Gi universitet Gadjah Mada di 
Jogjakarta. Sampai “kini Ga- 
djah Mata adaah satu2nja 
universitet jang memberi pela- 
djaran sedjenis apa jang - di- 
butuhkan oleh tjalon2 pega- 
|W2i pimpinan dari pemerintah 
Sipil, Peladjaran universiter di- 
bagi daam 2 djenis, jaity un- 

tuk memperoleh gelar candi- 
|daats (baccalayroaat) dan 
Goctoraal masing2 3 dan 5 
tahun Ikmanja# Pe'adjaran 
djenis pertama, sekalipun ti- 
dak . memberi peladjaran se- 
lengkapnja, diatur sedemikian. 
rup,. hingga para  candidaat 

mempunjai keahlian. lengkap   Tjalon2 untuk pe'bagai 
ladjaran “dan ' kursus di 

diantara pegawai mealui 
niti, penjaring ditiap? ' 
pinsi maupun dipusat. Pa 

  

ha2 lain jang sekiranja dapat 
kaj - uptuk “mempertinggi. 

penghidupan bagi mereka seke 

ga. Misalnja banjak buku2 .jang 

diterbitkan setjara populer mengenai 

peternakan - (bagaimana memelihara 

ajam, kambing, dsb.), pertanian, per- 

ekonomian, koperasi, perikanan dsb. 

selandjutnja itu, djuga oleh Pendi-   
nulis berdjumlah kira2 30 dju- 

la- 
bih-lebih karena menghadapi ' 
orang buta huruf itu sukar se-: 

Oleh pengadilan tentera Smg | 

dikumpulkan “untuk beladjar: | 15.000 sampai 

'taman2 " batjaan didesa2. 

  
| 

dikan Masjarakat diusahakan agar 

10 ' mereka jang telah terberantas buta 
pe- hurufnja — djikalau tapanyan  : 

Kerdjaannja sama — mendirikan ko- 

perasi2. Modal pangkalnja disedia- 

kan oleh Pendidikan Masjarakat, j3 

selndjutnja mengawasi djalannja pe- 

rusahaan mereka. 
Beberapa propinsi telah menerbit- 

kan. madialah2 populer untuk keper- 

luan pemeliharaan itu, jang setiap 

bulannja masing2 terbit. antara 
30.090. - Kantor pu- 

sat PHB djuga menerbitkan dua ma- 
tjam madjalah, masing2  ber-oplaag 
501000 dan- 250-000, jang pertama 
mengenai pembangunan sedangka: 
jang kedua Jebih banjak bersifat. su- 
rat-kabar. Matjam lain “daripada 
mnazorg” itu “ialah pembentukan 

Di Dja- 
wa Barat. terdapat 2.595  tjabang 
jarg meliputi 992.853 buah buku2, 
baik dalam bahasa persatuan  mau- 
pun dalam bahasa daerah. Matjam 
ketiga “ialah jang berhubungan “erat 
dengan penghidupan sehari2 dilapa- 
ngan ekonomi: Dibeberapa “tempat 
oleh panitya2 pendidikan masjara- 
kat telah .dibagi2kan bibit2' ikan, 
kambing2 bibit dan lain?2nja jang 
dapat mempertinggi usaha pendidi- 
kan mereka. Dengan demikian 'ma- 
ka djelaslah, bahwa pemberantasan 
buta huruf itu, bersama-sama ' dgn 
pemeliharaannja, “telah merupakan 
suatu rentjana lengkap untuk pemba- 
ngunan sosial dari desa? untuk 
menghidupkan - ,autoractiviteit” dan 
»gotong-rojong” diantara rakjat. 

962 TAWANAN SOB 
DIBEBASKAN. 
“Pada tg. 12 Agus us jl.oleh 

Panglima TT IV telah diberi 
keputpsan “untk  membebas 
kan 902 orang tawanan SOB. 
Mereka itu adalah: Dari Nusa 
kambangesn ' asal Tegal “ 125 
orang. Dari Kamp Tawann Te 
gal sendiri 348 orang. Dar: 
Kamp Tawanan Semarang 115 
orang. Dari Kamp 'Tawanem 
Ambarawa asal Semarang 250 
Srang, : 

Mereka, dibebaskan karena ti- 

dak ada alasan lagi untuk di 
tahan lebih landjut. 2 

TIDAK TAHU MENAHU. 

Tentang kedatangan Menteri 
Perburuhan .I. Tedjasukmana, 
setjara partikeliran, dari pihak 
Kantor Penju'uh “Perburuhan 
diterima kabar bhw sdr. Sado- 
ng kepala Kantor tsb tidak 
tahu menahu ttg. kkedatangan 
nja itu, " 
HARI KEMERDEKAAN 
INDIA.PAKISTAN. 

| Hari ini tg. 15 Agustus toko2 
India dan Pakis km di Sema 
rang tutup berhubung dengan 
peringatan Hari Kemerdekaan 
India-Paskistan, Hari ini djuga 
sekolah? Katholik tu'"up 1 hari 
karena hari :ini djustru- hari 
Santa Maria. 

   
    
    
    

    

    

al ditudjukan, pada  keahli. 

Berperdidikan SMA. 
“Tjalon untuk peladjaran ting 

gi ini divilih diantara pegawai 
jang berpendidikan S.M.A. dan 

sedikit2nja 3 tahun dan ber- 
pangkat tidak boleh tinggi da 
ri 5C gan tidak rendah dari pa 
da 5B. Tiap? tahun pe'adjaran, 

Tapi Sepatu Dan S 

| fat sementara, karena penetapan nama? jg. benar sejjara tech- 

' Pharmaceutische 
t 

sudah menempuh masa kerdja | 

    isir Masui : Daftar Barang 
Golongan B. Tama 

"TG NK MEMPERLENG KASI berita jg. kita muat ke- 
" maren mengenai barang? import jg. terbagi dim. 4 go- 

longan i-u, dibawah ini kita ke Kan daftar Tn meai Be 

“his belum lagi diumumkannja : Daftar B: (Barang? jg diang. 
gap tidak begitu pokok, an setengah km! : jaka | - 

1,. Ravermout, 2. Stopfles-' 
sen, 3. Lampegiazen buat lam- 
pu2 petroleum 4, sendok2 por- 
celein, 5, pot2 teh, 6. Vergie- 
ten jg. memakai kaki (Vergie- 
ten met. voet) 7. Koffiekan- 
nen, 8, Melkkokers, 9. Emaille 

nja ritssluiting, haken, ogen) 
rukknopen dl!.: 40. Sikat2 gigi 
“41 Paku2 besi untuk sepatu: 
42. Alat pembukaan kaleng 
atau totop botol, baik jang ge 
combineerd maupun tidak, 43 
Stopraalden: 44, Peniti (Vei- 

  
“Ipengadilan di kota 

inja. Bermula ia dikirim. keru- 

Kabar Ko adan Gan an aNANG, Lea NN 

YAN BOEN SOAN # : 
Menurut ,,K.F.” pada malam 

tg. 13 Agustus jl. wartawan Tan 
Boen Soan, jg namanja tak ' 
asing bagi penauduk Semarang, 
'telah meninggal dunia di rumah 
Sakit umum, Sukakumi, dim usia 
50 tahun. 1 

: Semend'ak tg. 21 Djuliia an 
ditahan tentara di Sukabumi, se 
sudah diadili Pena oleh 

tu, bertali 
dgn dakwaan bikin perhubu- 
ngan dgn organisasi Bamburun- 
tjing jg terlarang, | 
Harian tadi mengatakan bhw 

rekan Tan Boen Soan itu mende 
rita sakit sudah 1 mirggu ama 

    

  

: 
mah sakit Palang Merah Suka 
(bumi dan kemudian ke Rumah | 

| Sakit Umum dikota itu. Tetapi | 
baru sampai ditempa? jg. bela- 
Kangan ini pada djam 6 sore, 
pada pukul 7.30, ia te-ah tarik 
napas penghabisan, 2 

Rekan Tan Boen Sog.n pernah 
bekerdja sbg. redak tir ,,Keng 
P9” dimasa harian itu, dipimpin 
mendiang Hauw Tek Keng. Se-: 
belum Perang Dunia IT mendja | 
Ci pemimpin redaksi! Suara 

    

  

   

  

     “nachtpotten, 10. Alluminium ligheidsspelden): 45. Alat2 tju 
(nachtpotten, 11, — Rantang kur, 46 t2 . untuk aanste- 
! (etendragers) dari Email'e, 12. kerss. $ Ips buat lampu2 
'Blastick, 18. Potloodslijyma-  batterij, 48, Tjermin2 tjukur 
'chines, 14. Puntbeschermers, | 
|15.  Potloodverengers, 16. 

Chem., 17. 
| Kedju 18, Tembakau Shag, 19. ' 

| Kertas sigaret berbentuk bu- 
ku, 20. band aerlodji tangan. 

21Beberapa “denis barang 
untuk keperluan peradatan sem 
bajang tjara Tionghoa (specifi 

ke Chinese religeiuse artike- 
Jen): 22. Berbagai djenis tex- 

tiel-kyramerijen gr. V (topi2 vilt 
jang murah, pakaian dalam. jg 

dengan itu dimaksudkan direc- 
toirs dan onder'urken terbuat 

dari sutra tiruan, band2 arlodji 

tangan pakaian? berenang dari 
katun, barang2 sulaman dan 
renda (katun), tapak2 medja 
dari plastik), 23. Zonne-brilien 
24, Pergamijn: 25, Sulfiet: 26. 

Couvertures: 27. Glanspapier: 
29, Sanitair vaststaad dan peka 
kas2nja, lemari? besi dan pin 
tu2 kleus: 30 Lain2 verbran- 

dingsmotoren dan buitenboord- 
moncren dibawah 10 PK: 31. 
Geverfd katoen flanel: 32 Ge- 

verfde katoenen poplirs:. 33 Ka 

toenen suitings dan tussors: 34 
Bedrukt katoenen flane': 35. 
Bontgeweven suitings: 36. Ka 

zoenen  volles/half voiles: . 37 
Wol (sedikitnja 90X): 38. Ra- 
yon f uweel: 39 Sutera tiruan 

| (kunstizijde). 40 White poplins 
(162 draden dan lebih). 41 Ta 
bak ic (?): 42. Reiningingsmid 
delen: 43 Wol, 45 Tussors: 46 
DriN: 47 Flanel: 48. Tropical 
suiting: 49. Palmbeach,: 50. Su 
tera dan sutera tiruan: 51. Flu 
weel (beludru): .52 Kantstof:. 

Sukkonde2: 50. Pantjing2. 
51 Rijg dan pak naalden, 52. IJze 

ren schoenbeslag, 53.  Kluwgaren, 
54: Klosgaren (benang klos), 55. 

'Paku2 sepatu dari tembaga, 56. Pi- 
ring2, tjangkir2 dan “piring2-annja, 
tempat2 nasi (rijstschalen dan dek- 
schalen) dari aardewerk, porcelein 
atau.gelas, 57. badjukaus (borstrok- 
ken) dari katoen 1/, tangan, 58. 
Singlets tak pakai tangan, 59. Seli 
mut2 katoen, 60. Confectie (pyama 
katun buat laki2, overhbemden, polo 
hemden, sportsshirts, 61, Handdoek2 
mandi, 62.. Kertas sigaret. dalam ben 
tuk .buku2, .63..Obat tapal gigi 
(tandpasta), 64, Benang2 borduur 
dan 'haak, 65. Kertas koran bekas, 
66. Korek api, 67. Bermatjam2 be 
nang groep I (untuk keperluan in- 
dustri, pelajaran, pendjilitan dan 
benang2 zegel), 68. Barang2 dari 
gelas groep II (glaswerk mitsalnja 
lampu2 druklicht jg menggunakan 
minjak tanah, lampu2 batterij, batte 
rij2, thermosfles2, lampu2 seperti 
stormking), 69. Lontjeng2 dari groep 
III (wekker2 jg.tak didjalankan dgn 
tenaga Iistrik), 70. Berbagai barang 
textiel kramerijen groep V (kaus2 
kaki dari katoen, ceintures,  djas2 
hudjan, saputangan2 dari katoen). 
: Il. Barang2 kramerijen dari lo- 
gam, meenmakerswerk dil. jang ter 
masuk groep VI. (sendok2, .garpu2/ 
sendok2..teh (dari .alpacca, vernik- 
keld. stainless steel), pisau2 saku, 
tondeuzes, gurting2, pisau2 medja, 
pisau2 “tjukur, aanstekers), 72. Ber 

bagai barang kramerijen groep IX 
(ptkakas2: listrik, poetsmiddelen, dja 
rum2 gramofoon, kotak2 tempat sa- 
bun, stutup2 botol dan lain2 barang 
dari bakeliet dan plastik, barang2 
keperluan sport,.tjermin2, gliegerpa- 

! 

  
menerima djumlah mahasiswa 

sing? propinsi (4 untuk pela- 

djaran baccalaureaat dan 1 un 
tuk doetoraal), dari daerah is- 
timewa Jogja dan kementerian. 
Diterangkan o'eh Kosim, bah- 
wa. selama masa peladjaran pa 
ra mahasiswa tadi berad, di- 
bawah pengawasan sebuah ba 
dan pengawas agar hasil masa 
peadjaran mereka itu terdja- 
min. Setelah lulus para bacca- 

laureaat kembali pada tugas- 

nja dengan ikatan dinas sc'a- 

mz massa peladjaran dengan 

ditambah 2 tahun. 

Beasiswa 

Selain “dari para “pegawai- 
mahasiswa” itu, oleh fihak 
PPK iiap2 tahun djuga diberi- 

kan 150 beasiswa  (studie- 

pegawai 'g ditjalonkan oleh 

Kementerian Dalam Negeri, de 
ngan perdjandjian ikatan-dinas 
jg ditentukan oeh PPK. Dim 
rentjang pendidikan jo bermak 
sud menambah kader pegawai 
menengah. pada tahun 1951 

dikota Malang telah dibuka la 
tihan dinas pegawai pemerin- 
tahan menengah sentral sela- 
m, 1 tahun untuk orang bukan 
pegawai “- berpendidikan seko 
ah menengah tinggi. Atjara 
pelajaran theoritis dan. prak- 
tis pada latihan Dinas (ec) ini 

udjian propadeutis dari pela- 
ajaran bacca'aureaat, Kepada 
merek, jg telah lulus diberi 
pangkat 4B. Dimaksud latihan 
sematjam itu akan dibuka di 
Medan pada  achir tahun ini, 

dcm di Makassar ditahun jad. 

Latihan Pegawai. 
Dalam rentjana pendidikan jang 

bermaksud menambah pengetahuan 
teoritis mengenai ilmu ' ketata-nega- 
in para pegawai menengah dan ren- 
dah, telah dibuka latihan: Dinas Pe- 
gawai. Pemerintahan Regional (B) 
selama 1 tahun jang maksudnja hen- 
dak diadakan ditiap2 ibu-kota pro- 
sinsi. “Sampai kini latihan serupa 
itu baru ada di “Bandung dan 'Su- 
rabaja, dan akan dibuka satu lagi 
di.Makasar nanti pada 17 Agustus 
jang akan datang, kemudian di Me- 
dan dan Bandjarmasin pada bulan 
September” dan “ Oktober, Latihan 
B ini memberi - peladjaran teoretis 
terutama mengenai dasar2 pokok 
dari susunan Yeygata dan Jang men- 
djadi pegawai-peladjar adalah me- 
reka jang “berpendidikan S.M.P. 
atau S.R. masing2 dengan menem- 
puh masa kerdja selama 3 atau 6 
tahun dan ditundjuk oleh gubernur 
propinsi. Demikian diterangkan oleh 
Kepala Pendidikan dari Kementerian 
Dalam Negeri mengenat rentjana 

pendidikan . pegawai pemerintahan 

  

jang terdiri dari tjalon2 ma- 

beurs) kepada mereka bukan- |: 

53. .Organdie: 54. Vote: 55. 
Klambu #ulle: 56. Pakaian luar 

|huat laki2, 57. Pakaian da'am 
buat laki2: 58 Pakaran lusr bu 
at wanita: 59 Pakaian dalam 
buat wanita: 60. Sepatu2. 

61. Lain2 barang dari kulit, 
62. Barang textiel untuk keper 
Iyan rumah. tangga, 63 barang 
barang keperluan rumah tang- 

Za terbuat dari porce'ein dan 
aarcewerk. 64 Messenwerkers 
werk, 65. Voeringstof, 66. Arlo- 
dii2, 67. Lontjeng2 gantung, 

dier, pajung “dari kain, kompor2 
petroleum diantaranja' vergassers, 73. 
Casserollen dari emaille, 74. was 
bekkens ' dari. emaille, . 75.  Piring2 
dari emaille, 76. Mangkok2 kobokan 
dari emaille, 77. Tjangkir2 dari 
emaille, /8..Pekakas dapur, 79. Em- 
rer2 jg. :gegalvaniseerd, 80. “Feilen, 
81. Scheepspotten, 82. Rantang ma 
kanan, dari aluminium, 83, Perabot2 
maksn” dari aluminium, 
dari aluminium, 185. Laiers, 86. Bios 
band, 88. Veters, 89. Batu api, 90. 
Pisa? tjukur  (veiligheidsscheermes 
jes), 91. kapur barus (kamferbailen), 

69. Staticnary berbagai. ma- 82. Schuurpapier. 
fiam 20, 'sisir-.sisir 71 Mesin dijahit, mobil 

: tetap. 
Nomor2 selandjutnja didalam da! 

tar A itu memuat bahan? guna per 
tukangan, prabot2 tulis (stationary) 
seperti tekenvleugels, penselen, trek 
pennenpassers, peperclups, drukkerij 
machines dan alat2-nja, kantor 'dar 
schrijfmachines. (mesin2 tulis dil.) 
alat2. tulis “Tionghoa, kertas2 koran 
kertas2 jg mengandung kaju, ke 
tas2 pak, kertas2: karton, batu? tulis: 
bahar2 untuk keperluan pembatikan, ! 
bahan2. buat keperluan pertalian, | 
bahan2 chemicalifn bahan? emballa 
ge, bahan2 pharmasie, bahan? me- 
tal, bahan2 teknis, diantaranja ter 
masuk pekakas auto, pekakas2 sepe 
da, radio dan alat2-nja jg berharga 
'paling tinggi FI, 200 cif, mesin? 
djahit, speda2, band2 auto dan truk, 
kendaraan2 bermotor sbg.  automo- 
bil persoon, pickup, jeep, stationwa 
gon, truk, sepeda motor, sepeda bia 
sa jg bermotor dan betjak2 jg ber 
motor, barang2 untuk keperluan pem 
bikinan perumahan dan bangunan 

Barang barang2 keperluan .po 
“pet. (tntuk para amateur) “se 

i'bagai rolfilms, kleinbee'd films 
isma'films, pachfi' ms, lichtge- 

ivoelig papier, 72 Speelfilms (bi 
icsgeosp). 

  
Barang2 pokok. 

Dalam daftar A (barang2 po 
| kok untuk penghidupan -sehari2 
' jang untuk importtnja tidak di 
perlukan 'indusemen terdapat 
229 nama djenis barang Teks. 
tiel: 1. Greys Max, 120 draden 

-inch “maj 36", 2. Shirting min 

190 draden inch”, 3. Yeans max 
sw 2041 (1112 draden nch”), 4. 
Drill max 113 draden neh, “36” 
5. White Shirtings min 110 
draden max 140 dr. 36”, 6.. 
Matlapolam max. 1009 dr. inch”, 
7. Yeans max sw 2041, 8. Drill 
Twill (jang karena banjak se 
kali djenis max kw maka dite- 
tapkan atas dasar jang harga2 

  
| 

setinggi?nja. iallhh seperti jang | dil.-nja. 
ditjapai untuk jang 28”), 9. bai 

mitatie voi'e Dyeds min 112 
di, max 130 dr inch”, 10 Black | EKONOMI, 
yeans max 2041, 11 Deyed je- 
ans maj 2041, 12, Drill (lihat 
bagian white drill), 13. Black 
Cambrics min 120 max 140 dr, 
14. Deyed Shirtings .min 108 
max 140 dr, 15 Imitatie voiles 
Prints min 112 dr max 130, 16. 
Xeans mai 2041, 17. Shirtings 
min 112 dr. max kurang-lebih 
140 in finish, 1i, Imitatie voiles 
min 112 dr. max 130 dr., 19 Ba 
tik Greys 42”, 20. White. Cam 
brics 42”, 21. Woven stripe shir 
ting (poplin/dungaree, woven 

Produksi karet In- 
donesia susut. 

Dalam laporan setengah ta- 
hunan tentang produksi karet 
internasional dari Rubber Stu- dy Group angka2 produksi In 
donesia tidak lengkap. Produk 
si karet alam sedunia selama 
enam bulan pertama dim tahun 
ini 847.500 ton, sedang bulan 
pertama. da'i tahun jg lalu 
972.500 ton. Produksi Indone- 

  

dan, tjermin2 saku untuk bebe . 
rapa ukuran tertentu: 49 Tu-i 

84. TjeretZ| 

   

    
    

  

   
   

    

   

   
     

   

    

  

   
   
    

     

    

  

    

   

    

    

  

   

    
    

   

  

     

   

  

   

   
    

   

    

    
    

    

     

   

  

   
   
    

    

    

    

    

    

    
    

   

   
    

  

   

Semarang.” Sesudah perang ia 
mengemudikan harian “Sin 
Min” di Semarang dari, tahun ' 

1947 hingga awal thn 1049. 
Tulisanznja dimasa itu dng. 

i tegas menjokong perdjuangan ' 

“Reputiik Indonesia, Tetstpi ke- 
mudian ia telah melepaskan pe- 
kerdjaan itu. Tidak lama pula 
masuk dim. redaksi  iharian 
.Sedar” di “Djakarta jg. tidak 
lama berdirinja. , 

| Sebagai wartawan, 'rekan 
Tan Boen Soan terkenal kare-. 

na tulsan2nja jg. bersifat. kri- | 
'tik2 tadjam dan ,pittig.” 'Tu- 
lisan2nja jg. pedas thd. alamat 
pemerintahan kolonial Belanda 
Cimasa perdjoangan Repupl:k 
ttu telah menjebabkan rekan : 
Tan Boen Soan pun dapat ha- 

njak penghargaan dari kalan- 

gan nasionalis Indonesia, Teta- 
pi satu tragedie dari penghidu- 
pun rekan ini, ialah hampir se- 

lemas ia berpwuh- tanun men- | 

djadi wartawan, ia belum per- 

nah merarai penghidupan ma- 

terieel jg. agak lumajan. Da-. 

pat ditambankan bahwa wak- 
tu di Semarang. rekan itupun, 
pernah mendjadi ketna Chunga 

Hua TIsung Hui disini R.ILP. 

  

DIBUBARKAN. : 
Dengan persetudjuan para 

anggauta2nja, Persaudaraan 
Isteri Tentara Bat. 421 (Ex. 

bat. Soetarno) jg telah berdiri 

sed'ak 13 Desember 1950 pa- 

Ga tgl. 2 Agustus 1952 jl telah 

dibubarkan. Adapun sisa yang 

juran telah diserahkan kepada 

Gjanda2 dari Bat. 421 jg lama. $ 

Persaudaraan Isteri Tentara 
ini dulunja beranggauta Ik. 
400 orang. . 

BERITA PENANGGALAN. 
Langganay No, 4569, Semarang. 

— Tel, 1/Ww7/1937 bersamaan dengan 

tg. 20 Roojeb tanun Ene 1568, wuku 
Landcp, mangsa Kapat, Tg. 10/5/1941 
aengan tg. 14 Bakaomu-ud tahun Be 

11812, “Wuku Sungsang, Mangsa 
tnesto.  “Tgi. 26/11/1990 wuku Du. 
ku, mangsa kamem, Tg. 10/17/1952 
Wuku Malahil, mangsa Keso. 

Langgauan No. 1128, Semarang. 
— Har, Miiggu Pon teemaksud dja- 
tuh wgl, 30 Agustus 1942. : 
"Langganan “di Kedungajati, 

I. Tgl 14/6/1949 ada-ah hari Selasa 
Pon 16 Ruwah tahun Be-18890. II, 
Tgi. 80/8/1951 hari Kemis Kliwon 
27 Apit tahun Djimakir 1882. 

Langganan dj Kalidoro, Pati, —4 
Tgl, 1 Redjcb 1860 Masehi djatuh 
3 Desember.1929, wuku 'Mondosio, 
mangsa kanem. 

Langganan No. B, I, Magelang. 
Hari Minggu Pon buan Djanuari 
1925 djaiuh tgl '11, hitungan. Djawa 

tgl, 15 Djumadilakir tahun Dai 1855 
H,djtoh tahun 1343, wukunja Du. 
kur, mangsa kapitu, 

DA EL Solo.” — Tel. 23 Dyu! 
sara Wuku Dju ungwangi. 

Masehi tgl. 27 Oktober 1929, Tg: 14 
Desember 1951 sama dengan tgl. 15 

Ma tahun Alip 1883 wuku. Mana 

Langganan di' Utgarap. — Hari 
Senen Kliwon jg ditanjakan djatu 
tgl. 27 April 1981 dan tgi. 8 Agust 
1933 harinja Selasa Wage. 

SULU, 

Penetapan pembukaan ' | 
STP bg. keramik. 

Menjambung berita kita ter” 
tanggal 11 Agusus :l. menge | 
Mai akan dibukanja STP Bg. Keramik dan Batu di Solo, jg." 
tinggal menanti best dari" 
Kem. PP. dan K. kini diterima 
kabar lebih djauh, bhw. 'g. 9 
Ag. JL. walikota Solo telah m 
nerima “kawat: dari Kem. PP 
dan K, berisi idzin membuka se 
kolah tsb. Kemudian telah di 
(ktapkan STP bg Keramik & 
Batu akan dibuka dgn resm 
1T Agustus jad. bertempat ai: 
ruang sekolah STP IV, Karto-" 
puran Solo, mulai djam 8 pagi. ' 
Sebagai kita kabarkan jang | 
akan d! krima merdjadi murid | 
STP IV bg. Keramik & Batu $ 
itu arak2 lulusan SR 6 tahun. ' 
Pendaftaran telah Cimulai, pa | 
da tiap2 hri Wekerdja sampai NM 
12 siang di Kartopuran Solo. 
SALATIGA. P 

Konp. Penerangan. 

  

  sia diduga turun dari 428 000 
ton tahun jg Iclu mend'adi 
329.000 ton pada tahun ini, se 
klang Malaxya dari 314.996 ton 
tahun jg lalu turun mendjadi 
288.456 ton tahun ini, Pengu- 
saha2 katet Inggris menduga, 
bahwa angka produksi Indone 
sia lebih tinggi 'mgi, antara 
342.000 dan 345.000 ton. Sum- 
ber jg biasan'g boleh dipertja 
ja,.menerangkan kepada kita 
bulan jg lalu bahwa menurut 
taksiran pihak resmi Indone- 
sia, produksi karetnja selama 

striped twil dan ginghams), 22 
Katoenen beddetijk, 23. Katoen 

en fluweel, 24. Effen geverde 

katocnen stoffen, 

Makaran: 25. Ikan Asin, 26. 

Beras, 27. Kurma, 28, Sardi- 

nes/Cornedbeef, 29, Melkpoe- 
Cier, 30 Hvap. milik 31 Sweet- 
tened condensed milk: 32 Te- 

pung trigu: 33 Gist, 34, Maize 
na: 35 Tjengkeh, : 

Baramg?2 ke'ontong: 36 Lam- 
pu2 batterij jg memakai 2 hing 

ga 3 batu, 37. Glas2 minum, 38 

Kantjing9 (bukan jang djenis 
“fancy”: 39, Alat2 utk mem- 

    sipil. (Antara). 

  

enam bulan pertcrma" kira2 
buas pakaian dan sepatu mitsal 389.000 ton, 

Solo Jogja dan Djapendi, 

dak berarti pengurangan, 

      

      

    

        

    

Pada tg 12 dan 13 Agustus jl 
di Hotel Kali-Taman Salatiga | 
telah di'angsungkan konperen- 
si dinas dari Djawatan Penera ' 
ngan jang dikund'ungi oleh ke | pala2 Djapen kabupaten/kota 
pradja dalam wilajah Djawa Te | 
ngah, kepaag RRI Semarang N 

Konperensi 'g dipimpin oleh 
acting-kepala' Djapen Djawa- 
Tengah sdr, Sadono Dibjowiro 
jo, hersifat. routine dan ber- . 
usaha untuk ment'apai penje 
derhandan dalam penjempurna ' 
an penerangan, akan tetapi ti- | 
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 Kepanduan 

| PGRI jang sudah mempuajai tja- 

— njai 

     

   

      

   

  

   

    

sangga alang 
ML) pada bu- 

950. entu sadja 
tu itu tidak ada kesempa- 

'saudara2 kita untuk memi 

| kirkan keadaan organisasi wanita di 
| Ambon. Setelah kota Ambon diku- 

| asai oleh Tentara kita pada tanggal 
dan pemberon- 

menga $ 

annja. Rumah2 dikota Ambon peda 
hantjur, penduduknja ada diluar 

He kirkan diri kegunung 

ria” (Vrouwenvereniging Ambon), 
2). Perwaida (Persatuan Wanita 
Indonesia Ambon) "dan 3) Inatuni. 
Enam taltin jang lalu didirikan sa- 
tu ,Kraamkliniek” (Rumah Bersa- 
lin) oleh bagian Sosial dari Gere- 
dja Protestan, jang sekarang  ma- 

sih alan. Jang mulai mengatur 
pek jaan organisa i Wanita sete- 

lah Tentara kita menguasai Am- | 
bon, adalah saudara S. Sopacua jg 
ikut mendarat bersama dengan Ten- 
tara'kita di Tulehu sebagai ang- 
gauta “P:M.I. Pada tanggal 20 De- 
sember 1050 sdr. s Sopacua men- 
Girikan Perwari tjabang Ambon, dja- 
di satu tjabang dari Perwari Pusat 
jang berkedudukan di Djawa. Jang 
menarik perhatian saja pada waktu 
saja “ada di Ambon, adalah sema- 
ngat saudara? kita. 

    

kedaulatan pada tgl 
pg 

   

empat tahun berlalu, saja r 
tx, lik kifa dibagian Timur, jaitu ke Makassar dan Am- ita jang bera ri Maluku dan dahulu mewakili daerah Ma-    

  

    
arang k 

2 

Wanita Indonesia. Mereka menanja 
apakah ta' dapat didirikan satu tja- 
bang Kongres Wanita Indonesia di 
Ambon, oleh karena ingin mengeta- 
hui 'apa jag dikerdjakan oleh Pu- 
sat. Saja terangkan bahwa pada 
kongres Wanita seluruh Indonesia 
jang diadakan pada bulan Nopem- , 

1950 di Djakarta telah dipu- ! ber 
tuskan bahwa Kongres Wanita In- 
donesia fidak -akan mendirikan tja- 
bang2, karena dititik-beratkan pe- 
kerdjaan di organisasi Wanita. 
Kongres Wanita Indonesia hanja 
mempunjai satu organisasi jang 
berkedudukan dimana sekretaris 
Kongres Wanita Indonesia tinggal. 
Sekretariat itu hanja mengumpulkan 

| bahan2 dan laporan2 atau soal2 jang 
penting bagi organisasi2 Wanita da- 
lam mendjalankan  pekerdjaannja. 
Untuk soal2 jang penting jang ha- 
rus diputuskan maka perlu diada- 

| Ikan Madielis Permusjawaratan Wa 
nita Indonesia jang terdiri dari 
Wakil2 Pengurus2 Besar organisasi 

(Wanita jg mendjadi anggauta Kon- 
gres Wanita Indonesia. 1 

Madjelis Permusjawaratan 
Badan tertinggi dibawah Kongres, 

jang diadakan tiap2 dua |tahun, 
adalah Madjelis Permusjawaratan 
itu. Sekretariat tidak langsung 
herhubungan dengan tjabang2 or- 
ganisasi Wanita didaerah-daerah. 
-Tjabang2 itu jang ada misalnja di 
Medan,  Bandjarmasin, Makassar 
dsb. harus menerima laporan2 dari 
'Kongres Wanita Indonesia dengan 
perantaraan Pengurus Besar organi- 

sasinja mereka sendiri, misalnja Per- 
sari 'Tjabang dari Perwari Pusat 
dsh. Ternjata bahwa didaerah-dae- 
rah sangat diperlukan adanja satu 
perwakilan dari sekretariat Kon- 
gres Wanita Indonesia jang dapat 
langsung meneruskan hal2 jang pen- 
ting kedaerah itu-. 

- Pun “di Islan hal ini dirasakan   
Mereka berpendapat bahwa tidak 

boleh mendirikan lagi P.IlM. Wa- 
nita W.LM. seperti dahulu waktu 

mereka masih ada di Jogjakarta, 
akan tetapi harus membentuk satu 
#jabang dari organisasi Wanita jang 
“besar dah jang berpusat. Karena 
pendapat demikian, dibentuklah Per- 
wari tjabang Ambon pada tanggal 
20 Desember 1950. Mereka merasa 
bersatu dengan saudara2 wanita di 
pulau2 lain, mereka merasa satu 

bagian dari organisasi Wanita jg 
berpusat dan bertudjuan sama de- 
ngan tjita2 mereka. Mereka mau 
menerima dan mendjalan pro- 
gram jang sama jg telah ditetapkan 
oleh Pusat dan dikerdjakan melihat 
keadaan setempat. Berturut-turut di- 
dirikan organisasi2 Wanita di Am- 
bon jang menjatakan diri sebagai | 
tjabang dari salah satu organisasi 

berpusat, seperti Muslimat tjb: Ambon 
Gerakan Pemuda Isiam Indonesia 
bagian Puteri (G-PLI. bag. Puteri) 
Persatuan Wanita Kristen Indonesia 

  

    

(P.W.K.I.) Wanita Demokrat dan. | 
Persatuan Isteri Tentara atau Persit. 
Vroria dari zaman sebelum perang 
jang telah mempunjai satu sekolah 
untuk gadis2 dihidupkan kembali 
oleh Ina Taule sebagai perkumpulan 
Sinar (Selalu Ingat Nasib Anak 
Rakjat) pada tanggal 19 Mei 1951. 
Perkumpulan Sisar ini djuga mem- 
punjai satu sekolah jr gadis, 2 

ta jg sederadjat dengar “Sekolah 
2 aa SKP) — “Ina 

Taule pun jang mendirikan Wanita 
Demokrat tjabang Ambon. 

     

Perwari jang belum berdiri 2 th: 
telah mempunjai “Taman Kanak2. 

#diadakan di 

te : kepada 
“Itu 

port minjak njatakan optimis   bangnja di Ambon, djuga 'mempu- 
seksi Wanita jang diketuai 

oleh saudara A. Pupeila jang dulu 
saja kenal sebagai saudara A. La- 

tuasan, wakil dari P.I.M. Wanita. 
“ Pada pertemuan jang diadakan atas y 

“ka katakan, bahwa pembuatan 

isanakannja di Djepang dari 

sangat perlu. Pada Kongres Wani- 
ta seluruh Indonesia jad. jang akan 

Bandung dalam bulan 
Nopember 1952, susunan Kongres 
Wanita Indonesia itu dapat ditin- 
diau kembali, mengikat keperluan2 
di-daerah: pada kongres'itulah da- 
pat diputuskan membentuk perwaki- 
lan2 Kongres Wanita Indonesia, 
misalnja disemua Ibu kota propin- 
si. “Kesan jang saja dapat dari or- 
ganisasi2 Wanita di Ambon ada- 
Iah bahwa saudara? kita disana dgn 

wa ke daerah asalnja, jaitu daerah 
Ambon ? Beberapa dari mereka datang di | 

    

   

  

1949. 

sungguh ' mendjalankan pekerdjaan- H! 
nja bebas dari semangat: kedaera- 
han, mereka merasa satu” bagian, | 
satu tjabang dari organisasi Wanita 
Indonesia “jang berpusat dan telah 
mempunjai tjabang2 di seluruh In- 
donesia. 

Berlainan sekali “keadaannia di 
Makassar. Semangat bekerdja tju- 
kup besar dan boleh dikatakan bah- 
wa banjak saudara Wanita kita dif 
Makassar dengan giat. mendjalan- 
kannja dilapangan sosial dan pendi- 
dikan akan tetapi tidak'terlepas da- 
ri semangat kedaerahan. Ini terlihat f 
dari perkumpulan2 jang ada di Ma- 
kasar seperti: 
ta 'Toradja, Perkumpulan Wa- 
nita Djeneponto, P.W.K.S. Pang- 
kadjene dll. Belum ada Perwari 
atau P.P.I. (Pemuda Puteri Indo- 
pesa) dsb.: jang ada ialah tjabang 
P.W.K.I. jang berdasarkan agama 
Keristen (Protestan) dan tjabang 
Muslimaat jang berdasarkan agama 
Islam, djadi jang mendjadi tali per- 

'saudaraan kedua perkumpulan tsb 
'terachir adalah hubungan agama. 
Ada djuga satu gabungan lokal jg 
beragama Gowani, satu gabungan 
dari beberapa organisasi di Makas- |. 
Sar. 

Tentu sadja kita sama sekali ti- 
dak berkeberatan atas adanja begitu 
banjak organisasi, karena negara kita 
berdasarkan demokrasi. Akan tetapi 
bukankah tidak lebih bermanfaat, 
djika kita bersatu dalam satu orga- 
nisasi jang besar jang ' mempunjai 
tjabang2 di seluruh Indonesia? Bu- 
kankah suatu organisasi jang “besar 
itu dapat lebih banjak menghasil- 
kan daripada organisasi2 ketjil jang 
bersifat kedaerahan? Tentu sadja 
titik berat terletak pada hasil peker- 

djaan, “asal kita bekerdja kita da- 
pat madju? Akan tetapi sebaiknja 
kita mengatur pekerdjaan itu se- 

  

“Persatuan Wani-f 

     Berkenaan dgn genap 25 tahun berdirinja General Motor Com- 
pany di Indonesia baru2'ini di Hotel des Indes 
diselenggarakan malam resepsi. Menteri Perhubungan Ir. Djuanda 

  

Diakarta telah »   
  na Ni 

Tanda” 

  

turan Devi 

leerde wisselkoersen), Tetapi 
kurang hebat dari pada jang 

giannja telah dipraktekkan. 

Harian tersebut menganggap, : 
bakwa kedudukan Gevisen jang 
sangat sulis di Indonesia'ah 
jang mendjadi sebab lahirnja 
peraturan ini sebagaimana di- ! 
“th. '50, dan begitulah peruba- 
han: dlm peraturan import ini 
adalah ss'u gedjala (tanda2) 
Jg mengetjewakan. Tetapi pe- 
ngaruh peraturan ini atas ong- 

  

Penjakit 

Terdapat Di Indone     hingga dapat menghasilkan seba- 
njak mungkin. Mungkin organisa- 

'si2 Wanita di Makassar itu jang 
toch sama tudjuannja sebagai lang- 

.kah pertama dapat bekerdja sama 
' djikalau mau mendjalankan program 

  
tjang sama, misalnja mendirikan sa- 
. tu asrama puteri atau satu Taman 
Kanak2 dan usaha2 lain jang bersi- 
fat sosial, dan: bersifat pendidikan, 
djika pada waktu sekarang belum 
dapat mendjadi satu tjabang da 

' suatu organisasi Wanita jang  ber- 
pusat. 

  

Dalam 3Tahun 
Djepang Niat Bentuk Angk. Udara- 

nja Dng 2000 Pesawat Jet” ' 
(Oleh: Korr. Istimewa). 

PEMERINTAH DJEPAN G kini mempertimbangkan satu 
rentjana tiga tahun buat, Pentuk angkatan udara terdiri 

dari 2000 pesawat perempur jet. 
nakan, akan selesai pada actir tahun 1955. Bertalian dgn, 
renfjana tsb., maka sebuah De van urusan Teknis, js. dibentuk 

pemerintah Djepang, baru ini m”Sadakan perundingan? dgn p: 
brikan2 band, perusahaar2 jan 8 mMengimport minjak, dan 
berik? badja. 

Pabrikan2 bang menjatakan 
bemerentah Djepang 

bahwa merekz bersedia 
mendjalankan bagian pekerdja 
an ig diperuntukkan mereka, 
asal sadja mereka dapat dja- 
minan keuntungan jg lajak. 

Diuga perusahaan2 jg mengim 

me terhadap kemungkinan in- 
dustri pesawat2 jet itu. Mere- 

bahan2 bakar untuk pesawat 
jet adalah lebih mudah di lak 

inisiatip Wanita Demokrat saja di- 
minta memberi keterangan tentang pada bensine jg berkwaliteit 

tinggi sebagai jg diperiukan 
oleh pesawat2 terbang biasa. 
Kebanjakan minjak mentah di 
import oleh D'epang dari ne- 
gara2 Arab, dan minjak ini ka 
tanja memang tjotjok di dja- 
Gikan bahan bakar untuk pe- 
sawat jet. 

.| Dalam pada itu, dua paberik 
| badja Djepang jang | erkemuka 

    

   

  

   

  

   

                    

   

    

   

    

   

  

   

  

   

          

    

n Erectric “Metallurgy Coy. 
gu-| sudah mulai memasak titanium 

al| jaini semat'am logam jang su- 

| kar didapatnj,- dan jang “pen- 
ng -sekali dalam - pembuatan 

motor? pesawat jet. Djuga bebe 
ipa pabrik bad'a lainnja th 

'menjatakan “ “kesanggupannja 
“buat 

  

  

mengerdjakan titanium 

| Bebera,p, pabrik pesawat 
terbang pun menjatakan kese 

ng diannja untuk bekerd'a kemba 
sefli, asal dapat” bantuan teknis 
dari Amerika. Tetapi ada se- 
“mentar,, pembesar2  Djepang 
sendiri jang anggap adalah le 

- | bih murah apabia mengimport 
sadja pesawat2 jet jang dari 
luar negeri. Dengan tjara demi 
"kian setjara tjepat Djepang su 

dah. gkan mempunjai beberapa 
pesawat terbang. Kalau sega- 

(|la2nja harus membuat sendiri, 
.Nmaka harus liwat sekian waktu   

  

jaini Tokoshu Seitetsu dan Nip 

Rentjana itu, apabila dilaksa- 

ngan? dgn pa 
pa- 

barulah Djepang akan mempu- 
njal pesawat? terbang mi iter. 
Dilain pihak ada pula golongan 
lain jang mengatakan, bahwa 
untuk mengimpor pesawat2 
jet itu tidak mungkin, Dimasa 
seluruh dunia sedang da'am su 
asana jang tegang ini, .maka 

sia-Pilipina-India 

K ANKER didasar 
! sering? terdapat 
Soiungan? tertentu di 12 
mMikian bunji laporanme 1 
tempat? dimana timbul p | 
kit ker jang disiarkan hari 

  

   
    

  

(Selasa di Washington kepada, 
ongres Ima Bumi Internasis: 
nal ke 17 di Washington. Ke- 
njataan?2 jang bertalian dengan 
'penjakit kanker merupakan ba 
gian terpenting dari laporan 
pertama jang dibuat oleh ,,Pa- 
nita untuk Ilmi Bumi Kedok- 
teran”, jang merupakan bagian 
dari Perhimpunan Ilmu Bumi 
Internasional. Perhimpunan ini 
mempeladjari hubungan apa jg 
Gapat terdjadi antara menjeha 
ran kanker dengan tempat? di- 
mana penjakit itu berkembang. 

| jang hadlir tampak sedang mengutjapkan — kata  sambutannja. 
| Dimuka tampak acting generial manager Mr. G.G. Bradford 

2 : Tee 2. (Ipphos). 

Komentar » Telegraat" Tentang Pera- 

Gang sebagai pelaksaaan selan Yjutnja dari garis? 

, Kata 

  

aik 
esen Baru 

Sebagian Besar » Memukul.Bangsa Eropa”. 

pare RADIO Menteti Penerangan A. Mononutu-ten ' 
tang peraturan devisen terhadap barang? import, mena- ' 

Tik perha ian surat2 kabar Belanua, dan dimuatnja dengan ke 
pala besar? Demikian wartawan Antara” di Amsterdam. 
»De Telegraaf” melihat adanja persamaan dengan peraturan 
sertifikat devisen dibulan Maret 1950, jang pada hakikatnja 
mengadakan peraturan kurs wissel jang ber-beda2 (gedifferan 

peraturan devisen jang baru jini 
dulu. Peraturan ini dapat dipan- 

jang seba- 

,kos penghidupan rakjat Indo- 
n€Sis tidak akan besar: seba- 
Hknja besar terhadap bangsa 
KEropah jang diam di Indonesia, 

De Telegraaf”. . 

Pengaruh pada 
perkebunan. 

Diduga, katanja, bahwa ong- 
kos perkebunan akan naik, te- 
tapi sebenarnja harus didjaga ' 
Serikat-serika: buruh tidak 
akan muntjul deigan tuntutan- 
tuntutan upah lebih tinggi. 
Tetapi djika ini terdjadi, Pe- 
merintah harus segera bertin- 
dak keras, djika tidak begitu 
keadaan jang sudah buruk 

akan bertambah buruk lagi. 

.De Telegraaf” seterusnja mem 
bitjarakan djalannja kurs 
fonds-fonds Indonesia di bur- 
Sa Djakarta dan Amsterdam. 
Bursa di Djakarta, katanja, 
menundjukkan ketjenderungan 
lari dari rupiah sedang ada 
kepintjangan antara barang- 

ang fonds jang ada dan 
'alat-alat "untuk  membe'inja. 
“Dari ini kentaralah betapa dja- 
lannja kurs di Djakarta. De- 

ik dikirimkan remise tertentu 
ke Indonesia, berupa fonds Be- 

Djckarta. (Antara). 

Pembatasan import ti- 
dak memperkuat valuta 

Semantara ini berbitjara tentang   
Selandjutnja dikatakas  da- 
lam laporan itu bahwa kang- 
ker paru2 tidak terdapa: di 
Eslandia dan Korea, sedang   

y Sedjenis kanker lain dalam per 
bandingan terdapat di Afrika, 
Indontjina, India Malaya, Jirdo- 
nesia dan Pilipna dan bagian2 

lain dari dunia, Dr. Jacgues 
'May ketua panitya tsb mene- 
rangkan bahwa pertama-tama 
panitys, berkewdjiban mentja- 
tat penjebaran segala djenis 
penjakit jang terdapat didunia, 
untuk mengetahui ap, sebab 
manusia satu terserang dan ma 
nusi, lainnja tidak terserang: 

penjakit tertentu, Faktor2 geo 
grafis demikian katanja, dapat   tak ada negeri jang dapat dju 

al pesawat jet kepada Djepang. ' 
Tampaknia aliran pikiran dari 
golongan jang “belakangan ini 
ialah jang akan menang. | 

  

Y. Takeno 
Konsul Djendral Dje- 

pang Pertama 
Di Indonesia 

KONSULAT Djenderal Dje 
u8p Cissuopul W Sred 

Djakarta dan sebagai Konsul- 
Djenderal Dj: 
utk Rerlablik Indonesia ialah X, 

kepala Japaneses Government 
Agency di Indonesia. Menurut 
rentjana, Korsulat Djenderal 
Indonesia di Djepang "akan di- 
buka dgn resmi di Tokio pada 

Zainal Abidin, jg telah diang- 
kat! mendjadi Konsul-Djerderal 
Indonesia buat Djeparg. Mr. 
Zainal Abidin dari Staf Kemen- 
teriam Uiar Negeri akan berang 
kat pada 1g. 28 Agustus j.aid. 
ke tempai'! djabatannja jg bari 

Jepang jg pertama) 
imenerangkan bahwa Amerika 

achir bulan ini, setibanja Mr. |kepada pers, Acheson me'ukis- 

merupakan faktor penting da- 
lam penjebaran sesuatu penja 
kit. Antara man, berhubungan 
iklim, pertanahan dan keadaan 
'keadaan sosial seperti misalnja 
keadaan penghidupan: kepertja 
cin jang terdapat disesuatu tem 
pat: ketjanduan terhadap mi- 
numan jang membikin mabok: 
keadaan2 biologis atau kehidu 
pan tanaman atau binatang2 di 
sesuatu daerah tertentu, 

  

AMERIKA SOKONG RENTJA- 
NA SOHUMAN, 

Menteri luar negeri Amerika, ' 
Dean Acheson, malam Selasa 

Serikat hendak memberi soko- 
ngan set'ara aktif kepada per 
sekutuan batubara dan badja 

sebagai dajaupaja untuk memper- 

baiki neratja dagang. Nieuwe Rotter 
damse Courant menjatakem, bahwa Ana Na. 

lebih tjondong pada bagai tidak sah. . Undang2 ini peraturan ini 
meningg Kan  tjukai barang: masuk 
dan memperluas . larafgan im 
da'i pada mentjegah deya uasi, Ha- 

Ba #pas Misr Kafr el 

  

. Polisi Dan Tentara Menembaki Bu. | 
“. ruh2 Jang Mogok 

Pemogokan2 Di Dawer Dihasut Orang2 Tertentu 
| — Kata Polisi Mesir. 

DABI CAIR 
| 

an, bahwa, buruh paberie ka 
Dawer pada malam Rabu telah men- 
membakar sedjumlah gedung dari 

AFP mewartakan, 

djalankan pemogokan dan 
'Ipaberik itu, Dalan peristiwa itu telah terdjadi 'embak-menem. 
bak antara polisi dan para buruh jang mogok tsb, Paberik 

han Verletak 30 km. dari Alexandria dan Mempunjai buruh aa 
tara 2 dan 3.000 orang, Berita lajii dari Alexandria menjata 
kan, bahwa menuru! laporan? sedjumlah kira? 10.000 buruh 

antrok Hebat Di Dawer 

mikian harian itu, jang achir- 
nja bertanja, apakah tidak ba- 

landa jane dapat didjual di, 

peraturan devisen baru di Indonesia 

telah melakukan pemogokan didaerah industri luar kota Ale- 
xandria. Sebab pemogokan itu 
tara telah diminta untuk 

Seterusnja menjambung beri 

| ta mengenai pemogokan dan 
— kerusuhan jg terd'adi pada pa- 

brik kapas di Kafr ad-Dawar, 
ig letaknja 25 mil dari Kairo, 
seterusnja dapat diwartakam 

| bara hingga saat berita ini 
dikirimkan, 5 orang telah te- 
was dan 33 mendapat . luka2:. 

Jg tewas tadi adalah 2 orang 
' serdadu, 2 pekerdja dan 1 ang 
| gota polisi, Korban2 tadi tim- 
bulnja sesudah polisi melepas- 
kcm tembakan2 terhadap pemo 

gok9 jg ada dida'am gedung 
pabrik jg melempar2kan batu 
kepada mereka. Malam Kemis, 
kira2 “11000 pekerdja masih 
ada dalam pabrik. Balabantuan 
tentara telah dikerahkan dari 
Iskandariah sedangkan polisi 
didatangkan dari Iskandariah 

dan Damanhur. 

djib panglimabesar angkatan | 
perang Mesir, memperingat- 

kan bahwa gangguan terhadap 
ketertiban umum akan di ang- 

"gap sebagai  pengchianatan. 
Dalam komuniks jg dikeluar- 
kan Nadiib, dikatakan bahwa 

“setiap orang sudah tahu apa 
hukuman buat pengchianatan”. 
Komandan polisi jg memimpin 
pasukannja di Kafir ad Da- 
war, mengatakan bahwa di be 

lakang kerusuhan2 ini ada ana 
Sir2 tertentu, “Ada orang jang 
menghasuit-hasut pekerdja.” Ke 
ruSicm :g disebabkan oleh ke- 
bakaran jg ditimbulkan oleh 
pekerdja2. padi, menurut taksi- 

ran sementara ada sebesar 400. 
000 pound Mesir. Didapst ke- 
terangan bahwa, para pekerdja 
menulut “keadilan dan upah 
supaja dinaikkan”, 

3 program pember- 

sihan di Mesir. 

Seterusnja Gi Mesir kini di 
langsungkan 3 ma) jam program 
pembersihan jg terpisah, demi 
kianah tulis wartawan UP ha 
ri Rebo. 1. Dewan istimew, jg 
dibentuk seminggu jl, bertu- 

  

| 
Nadjib mempe- | 

ringatkan. | 

Sementara. itu Djenderal Na : 

tak diumumkan, Rantuan ten- 
men'jegah timbulnja kerusuhan2, 

Tentang pemogokan serta ke 
ributan2 jang terdjadi di Kafr 
el Dawar, lebih landjut diwar- 
takan, bahwa djenderal Moha 
mad.Nadjib te'ah dapat mengu 
asai kembali keadaan. Peristi- 
wa tsb telah menimbulkan ke 
rugian 56.000 dollar pada pa- 
berik kapas dikota itu. Demiki 
an UP, Sementara itu, da'am 
keterangannja kepada pers per 
dana. menteri Aly Maher me- 
ngatakan, bahwa mereka jang | 

djawab terhadap : bertanggung 

peristiwa itu akan diadili oleh 
suatu pengadilan militer. AFP 
mewartakan, bahwa berkenaan 
dengan timbu'nja keributan2 
itu, semua pasykan2 Inggeris 
didaerah Terusan Suez telah-di 
perintahkan supaja berdjaga2. 
(Antara). 

Bahaja Pes 
“Kini Sudah Dapat 
Kn Diatasi 

pan pihak jg berwadjib 
didapat keterangan bhw 

penjakit -pes jang sementara 
waktu kerap kali Cikabarkan te 
lah terdjadi didaerah Patjitan 
kini boleh dikata sudah Sapat 
diatasi, akan te'api pendjaga. 
an Gideerah itu masih tetap 
ada, Semeiitara waktu jang Ia 
lu didaerah Pa'jitan ada dila 
porkarn bahwa 9 orang mati se 
tjara mendadak, tetapi setelah 
diselidiki ternjata bukan kare 

na pes. tetapi karena makan 
keratuk (koro) jang beratjun. 
Ketjuah Patjitan djusa dari 
lain? daerah tidak ada dilapor 
kan adarja pes. 

Pertempu- 
.Lran Seru 
. minh Lawan Pasu- 

kan2 Chiang 

ENURUT.komunike jang   gas mengawasi menteri2 js se 
karans dan jg akan diangkat 
kelak berhubung dengan ke- 

' Mungkinan2 terdjadinja kesa- 
tlahan2 administratif. Dewan 
,ini tak mempunjai kekuasaon 
retroaktif. “2, Perundang?2an 
mend'alankan undang2, jg me 

njatakan beberapa matjam ke- 
untungon dan penghasilan se- 

beraku terhitung mulai tahun 
1939, dan menetapkan supaja 

rian itu menganggap peraturan de. tiap2 pembesar2 pemerentah jg 
visan iNi sama dengan jg didjaankan 
oleh pemerintah Inggris. NRC selam- 
Gjutnja berpendapat, bahwa valuta 
tidak dapat diharapkan “akan kuat 
seamanja dergan tjara membatasi 
impcrt ini. Valuta akan lama kuat, 
Gjika Nilai da am negeri sepasan den 
Ig diluar neseri, je dasat dikctahui 
dari kurs wissel resmi, Mongurang. 

Kan banjaknja bararg ig dapat a'bei 
dengam valuta, tidaklah membantu 
mentjapai tudjuan inj. Demikian sk. 

“itu menurut kawat Antara” Am. 
sterdam. 2 5 

Politik ,,Putih” 
Australia 

sekarang dan ig dahulu, para 
senator, anggota2 madjlis ren- 
dah dan isteri2 mereka mem- 

“berikan “keterangan jg djelas 
| tentang sumber2 kekajaan me 
“reka. 3. Rombongan 17, buah pa 
initya, ig diberi tugas untuk 
membersihkan — pemerintahan 

jg sekarang ini dan menjelidiki 
lagi perbuatan2 kedji jg Su- 
dah2. Pembentukan paniiya2 | 
ini teah diumumkan oleh PM 
Maher ketik, malam Rebo. Me 
reka a.l. akan selidiki masalah 
perang Palestina dan perkara 
pembuatan sebuah pangkaan 

m
e
n
a
 

M dikeluarkan eleh pimpi. 
nan tertinggi tentara rakjat 
Vietnam (Ho) kefiika tanggal 
29 Djuli dan disiarkan oleh kan 

torberita VNA, tentara Vietnari 
antara perlengaham “ bulan Mei 
dan perndilaan Djuli telah meng 
hantjurkan sisa-sisa pasukan 
Chiarg Kai Shek dan bandit? 
lainnja” jg disokong oleh Pe- 
rantjis, di daerah Laokay dan 
Hagiang. 

Dikatakan bahwa 2jumlah pa 
sukan lawannja jg tewas, luka2 
atau tertangkap ada 859 orans, 

     

: Apukib Dia Masih Hi- 

  

Antara Pasukapn2 Viet ' 

  
| but pula 330 putjuk serapan, ' t : 

  

  

        
   

  

   

  

    
    

    

   

  

   

  

   

   
   
    

  

   

   

    

    

    

     

    
   
   

       
   

   

    
      

      

    

berderet. dilapangan terbang 
Cuatro' Vientos dekat Madrid, F 
siap untuk melakukan pener- $$ 
bangan pertjobaan. Tn 

Rahasia 
Hitler 

  

    

dup Atau Sudah Mati? 

PAKAH HITLER masih 
A hidup a'au sudah mati?” 

demikian bunji pertanjaan jang 
muntjul lagi ketika berlang- 
sung perdebatan mengenai bu- 
wah lukisan terkenal ,Se 
ninan dalam Studio” da 
Tri  Vermeer. - Per'anjaan di « 
atas  berkunmandang  setes | 
lah perang dunia kedua ber- 
achir di Eropa, Hitler bilang dg 
tiada diketahui apa jang terdja 
di atas dirinja. Hari Rebo harg 
buah lukisan tangan ita di'ak- : 
sir sebesar 85.000 pond sterling, 

Dahulu Hit'er membeli luk 
san tsb dari seorang pengun 
pul barang? hasil seni bangsa 
Austria- Count Jaromir Cernin ' 
— Morzin, jang kini menuntut: 4 21 

# kembali lukisan dengan gasan 
bahwa ia telah dipaks, mendju - 

dengan | alnja kepada Hitler 
harg, tidak se'ajaknja. Sebuah 
pengadilan di Austria mene- 
rangkan bahwa tuntutan 'itu 
tidak sjah dan menjatakon ke 
mudian lukisan mend'adi mil 
negara Austria, sebagai milik 
dari seorang pendjahat perang. 
Dr, Herber, Eggstein menjata 
kan protes atas keputusan pe- 
ngadilan  tadi,.Ia. ada'ah seo 
rang pengatjara jang menari 
perhatiannja untuk kepenting- 
an? Hitler. Ja mirita kepada pe 

dat TS 
ngadilan di Berchtesgade (tem 
par tinggal terachir dari Hit 
ler) supa'a memberikan seb 
ah sertipikat jang akan memi 

ri “kekyasaan kepadanja unti 
memadjukan dakwaan terti: 
dap “Hiter, setelah matinja 

atau terhadap "Hitler jang ala 
mat tempat Hinggalnja tidak di 
kenal”. Reuter). Pua 

  

sedangkan diumlah opsir2 |, 
sa2 pasukan Chiang dan agsI 
rahasia Chisng” jg dihantjur- 
kan ,,besar sekah"” Telah din 

mitraljur, 4 mortir dan sedjum 
lah besar perisrskapan militer 
lainnya. (NCNA). " 

“WFDY Solider 
Terhadap Perdjuangan Pemuda2 Djepang 

Isi Kawat WFDY Kepada Anggauta2 Parlemen 
P, Komunis Djepang. 

A TAS NAMA berdjuta2 pemuda rakjat seluruh dunia, kita 
menjatakan simpa!i serta solidariteit sepenuhnja thd. 

rakjat serta pemuda Djepang dalam perdjcangan mereka bagi 
perdamaian dan kemerdekaan, demikian 

   

Pesawat2 'peluntjur Spanjolf 

injatakan oleh Fede- P — Tuntuk kapal2-pesiar (yacht) di 
Tg na Melunenja sungai Nil. untuk  Nionjs, Na- 

t Pasifik has, tetapi dibajari dengan 
uang negara. (Antara—UP). 

: p OLITIK ,pu'ih” Austra- bud itu  pemerivtah 

rasi Pemuda Demekrasi Sedunia (WFDY) dalam kawatnja ke- 
pada para anggota parlemen Par'ai Komunis Djepang Kawat : 
tadi adalah djawaban thd. stateent anggota? parlemen Par- 
tai Komunis Djepang tgl, 24 Mei jl., jang berseru kepada 
bangsa seluruh dunia supaja me'ribantu rakjat Djepang jaan : 

an 

Ia sekarang ini | kan £ merupa- 

Na abaya Apr asifi emi : . 

harian ,.Chicago Peban ni 
Rebo, Dim. komentarnja ten- 

konperensi ANZUS. dj, aolkilu, harian tebi metana 
bahwa hasil jang pentin dari konperensi ifu adalah ba 
San un'uk ti mengambil se- kutu baru sementara ini, Hal ini berarti, demikian ditulis oleh bari, ag negara? bangsa ku- 1: putih Gi daerah Pasifik me 
misahkan diri, Ka 

Politik Australia ig membe-   Eropa. (Rentjana  “Schuman. 
Red.) Dalam suatu keterangan 

kan persekutuan tadi sebagai | 
langkah periama jg penting ke 
arah persatuan Eropa, Dikata 
kan, bahwa seperti ditentukan 
oleh perd'andjian itu, Ameri- 
ka akan berhubungan dengan   di Pokio, 

Langkah 
H RNEKABAK »Singapore Stan 

|dard”. hari Rebo berikan “ko 
mentar mengenai siaran, resmi peme 
rintah Pakistan, jang bernama ,.Five 
Years of Pakistan”. Kata suratkabar 
tadi, djika mengingat bahwa pemim 
pin2: Pakistan praktis tidak  berpe-   ngalaman dalam pemerintahan “dan 

  

persekutuan tadi dalam soal2 
mengenai batubara dan badja. 

kita lihat bahwa mereka berhasil "me 
laksanakan “perobahan2 perekonomi madjuan selama 5 tahun jang lalu “ini, djauh lebih tjepat dari pada ke an jang perlu didjalankan, dengan 
tiada menjebabkan keberhentian ber 

djalannja susunan ekonomi, maka! 
kita wadjib memberi hormat kepada! 
rakjat dan pemimpin2 Pakistan, | 

  

da2kan warna ku'it mempunjai 
sangkut paut dengan keputu- 
san tadi jg tidak may menga- 
djak negara Igin dalam perse- 
kutuan Pasifik dan selama Aus 
tralix mendjalankan 'politiknja 
jg sekarang ini, selama itu da 
pat diharapkan bahwa perseku 
tuan itu tidak akan diperluas, 
demikian harian “Chicago Tri- 
bune”. (Antara—Reuter). 

'Kemadjuan Pakistan Selama 
Kita merasa, bahwa langkah ke- 

madjuan ketika zaman despotisme jg 
berabad2 sudah lamanja, “walaupun 
ada djuga dikalangan despoot2 tadi 
jang bermurah hati. Pembebasan po- 
litik tampaknja sekali gus djuga tes 

perdana menteri Aly Maher hs- 
xi Reho telah mengurangi per- 
belandja'an kabinet radja Me- 
sir dengan hampir dua pertiga. 
akan tetapi disamping itu 'pa- 

ijak-padjak utk penghasilan? 
Se aa dani dengan 
1095. Anggaran belandja vii- 
tuk 'kabinet radja (penasena2 
politik, ekonom dan kemiliteran 
radja) -telah diturunkan dari 
3.640.000 “dollar menjadi 
1.400.000 dollar. Selandjutnja 
diumumkan bahwa pemungutan 

fi ta atas penghasilan dari le- 

  
'bih 1401000 “dollar akan. dinaik- 
an dari 70 hingga 8074 mulai 

te..1 Djanuari jg. akan datang, 
sedang kenaikan2 lebih &etjil | 
berlaku terhadap penghasilan2 
dari 14.000 dollar keatas, Sste- 
rusnja pemerintah memutuskan 
untuk mengenakan padjak 10X 
terhadap wang jg. dibawa ke- 
luar negeri oleh crang2 Mesir. 
Pada tahun jg. laiu telah Giba-! 
wa keluar negeri sebanjak kira2 
25.200.000 dollar, 

    
laho membebaskan energi jang tak di 
sangka2: telah timbul pula kepertja- 
jaan akan diri sendiri untuk menga 
fasi soal2, jang dimasa jang lampau 
telah diabaikan begitu sadja atau 

| dianggap tak mungkin diatasi. Sete-! 
|rusnja harian berbahasa Inggris tadi 
mengemukakan, andaikata Pakistan 

dikedjar2, se'elah terdjadi ben TO 
rah pada Hari Buruh 1 Mei jl. 

Kissah Dari 
Kamp,Tawanan 
Pengalaman 16 Orang 

Opsir Perantjis 

1 | ane OPSIR2 serta 
serdadu? Perantjis dan 

Vietnam jang telah dibebaskan 
pada hari Selasa dari kamp ta- 
wanan dekat perbatasan RRT 
pada hari Rabu telah menfjeri. 
takan pengalaman?nja dalam 
kamp sebagai berikut: Kamp 
dimana mereka  dilempatkan 
setiap 3 bulan sekali dipindah- 
kan dari desa kedesa dan para 
tawanan hidup bersama? pen- 
duduk, Se'iap pagi mereka ha- 
rus mengambil kaju serta air 
an'uk kamp. Sore hari dipergu 
nakan uruk mengundjungi per 
temuan peladjaran politik, Ka 

  

5 “Tahun 
dan India dapat menjelesaikan persc 
lisihan paham, serta lebih memper- 
hatikan faktor2 jang memetjah-belal. 
mereka, maka sumberZ ' mereka ke- 
dua-bersama akan dapat mendjadi 
laktor jang menentukan bentuk Asia 
dimasa jang akan datang, (Antara—   UP), 

E 
di Tokio, 

Dalam kowat tadi WFDY se 
landjutnja dengan keras mem. 
protes serangan2 'kedjam.ig di 
lakukan oleh polisi -Djepang 
dan menuntut supaja mereka ' 

jg ditahan segera “dibekaskan 
Gan memberi hukuman kepada 
pembunuh? ig salah. Achirnja' 

n jang"menumpahkan da- 

    

   

   

dinjatakan, WPDY jakin, bah- 
wa tindakan2 menindas itu tak 
akan mengurangi kemauan rak” 
jat serta pemuda. Djepang ig: 
telah disatu-padukan tetapi se 
baliknja ' akan memperkokoh 
perdjoangan mreka, mejakia- 
kan mereka akan kemenangan 
bagi kepentingan perdamaian 
dan hari kemudian jg gembira 
bagi seluruh rakjatnja. 

(Rsuter). 

dang2 dibagi?kan bulletin beri 
ta jang dibua nja dari berita? 
Tass dan NONA. Pos datang se 
kali dalan tiap. 8 bulan, 

Demikian para tawanan jg 
dibebaskan itu mentjeritakan, 

  

Selandjutnjx dikabarkan, ba 
hwg, markas besar Perantjis 
telah menjangkal statement jg 
dikeluarkan oleh ahli Timur 
Djauh Amerika Serikat, John 
A'lison, jg mengatakan, bahwa 
sedjumlah 10.000 orang pasu' 
kan sukarela Tionghoa telah 
membantu pasukan2 Vid'minh 
(Antara—UP), La 3 

  

  



     

    

      

    

  

   

r ini, maka begroting utk 
Djawa Tengah akan ber- 

lebih banjak lagi seda 
begroting jg telah ditetap- 
Pen , y 2 

Selandjutnja dari pihak lain 

beberapa panitya jg te- 
| diputuskan dim sidang 
R. Prop. Djawa, Tengah 

ini, jaitu untuk mentja- | 

tau mengusahakan perusa- 
jg dapat memberi hasil 

i Pem. Djaw, Tengah um- 
anja minjak di Plantun- 
diusahakan oleh Negara, 
ang mMangaan di Wono- 
demikian djuga diusaha- ' 
oleh Negara, tidak mung- 
dapat didjalankan. Kalau 
bang2 tsb diatas, benar2 

memberi hasil, nistjaja 
ng2 ini telah banjak !' 

djadi perebutan pihak ka- 
, sedang sampai seka- 

x tidak ada—seorang kapi- 
jg bersedis mengusaha- 

perusahaan2 tsb. Mengi- 
soal2 ini, maka pihak di- 

Ys menjatakan pendapatnja, 
perlu panitya berusaha 
landjut, karena dng ada- 

panitya ini maka mau ti- 
mau akan dapat menam- 
pengeluaran uang bagi 

' Djcwa Tengah untuk 
ari bahan? seperlunia ig 

hir2nja tidak menghasilkan 
atu apa. ? 

TANAN DI KAR 

Tau 
$i waktu 

la bagaian 

.frangkat ke Djakarta antuk J 

"fpusan, pembajaran terlebih da 

hulu kalau may beli rumah 

| diketahui, kalau begroting men 

Rp. 10.000.— maka penghuni ru 

|dahulu .1/5 dari Rp 10.000.— 

| pengeluaran jg luar Thing menghapuskan soal ini telah 

Ima kabar, bahw, usaha) Jang 

kepada jang 'membutuhkannja 

wakan kepada orang jang mam 

gi dari pad, sewa diatas. Ru- 
mah inipun akan diusahakan di 
djual setiara huurkoop, Selan- 
diutnia diterima kabar pula, 
bhw Kota Pradjapun akan mene 

rumahan 

adanja pembikinan perumahan 
perumahan tsb, maka dapatlah 
kiranja mengurangi 

soal perumahan dikota Smg. 

KETJELEKAAN? DI DJALAN 

djalan Oeitiongbing terdjadi kej Program Perobahan Ke- 

  

PERMINTAAN DIKA- MINI DIKA 

rapa anggauta DPO dan kepa- 
jg bersangkutan di 

Kota Pradja Smg. telah be- 

memperdjoangkan soal pengha " 

Sudah datang 

PESAWAT 
TILPON 

rakjat jg didirikan oleh Kota 
'Pradja in huurkoop. Sebagai 

dirikan rumah rakiat itu, oleh 
Kota Pradja Smg. umpamanja 

mah itu, harus setor terlebih 

Rp 2000.— sedangkan sisanja 
dapat ditjitiil dalam waktu 20 
tahun.  Perdjoangan untuk 

berhasil dan ditetapkan, hanja an 
membajar uang sewania sadja 

Sampai mentjapai begroting pe 
rongkosan rumah tsb. 
“ Dengan adania peraturan 
baru ini, Taka rumah2 rakjat J ($ 
jang 'elah didirikan atau j.a. 
didirikan, akan didjalankan me DATANG 
murut peraturan baru. Untuk 
sedapat mungkin meniukupi ke 
kurangan perumahan rakjat di 
kota ini, maka kini gengan per 
setudjuan Kota Pradja Smg. 
Kian Gwan, akan mendirikan 
djuga sediumlah Ik 200 rumah 
untuk rakjat disekitar Seteran. 

Rumah2 tsb kabarnja akan di 
sewakan setiap bulannja Rp. 
100.— dan sedapat mungkin 
akan didjual setjara huurkoop 

  

dengan tidak perlu membajar 
yang 'erlebih dahulu, Selain da 
ri perumahan jang ketiil2 akan 
diusahakan djuga pembikinan 

rumah jang agak besar dan Mo | berhasrat m dakan: 
dern jang nantinia dapat dise MN 

pu, dengan sewanja agak ting 

pada hari tanggal 17 Augustus 

Semarang, 

ruSkan rentiana pembikinan pe 
rakjat lainnja. Dgn. 

      

PE ee PENA RN ee UN AA 

Penukaran dergan pesawat2 ! 

PESAWAT TILPON UNTUK 
DAERAH SOLO AKAN H 

LL AU Ka aa aa LN uan us 

SN da mmamnaNabasipan dang akar Naa Sega akhi 

Pemberi Tahuan : 
Berkenan dengan perajaan hari Kemerdekaan ke 7 jang | 

berlangsung pada hari 17 Augustus 1952, maka 

Bapak Gubernur Djawa-Tengah dan 

Bapak Panglima Tentara dan Territorium IV 

Recepsi untuk Umum 

Kabupaten Semarang, mulai djam 11 sampai 12 siang. 

Panitya Propinsi Perajaan hari Kemerdekaan ke 7. 

  

: Persediaan Sangat Terbates 
Dmna an 0 saman 

ai di idzioken oeb P.T. T. 

  

“penting    

Pa adu 

  

Kr. Tempel 230/232 Telp 1257 Smg. 

  

    

HAR 
Tukarlah pesawat tuan 

| jang tua, dan jang DROGISTERY ,ONG” 

model lama, dengan Dokter 
Ladang Li aan 2 2m 

(R.V. Soedjito 
' (Pandanaran 66 tilp. Smg. 2229 
Memeriksa wanita hamil 

Menolong wanita bersalin 
Praktek Umum. 

Djam bitjara: 
Rumah: djam 7—49.30 

$ djam 4.30—6.30 sore 

| (R. S. Elisabeth 10.30—11.30 

( SATE KAMBING 
: (empuk pake bumbu kemiri dan 
“(GULE-nja jang teristimewa 

Vgensaki di rumah makan SATE 

(GULE BANDUNG ASLI GU- 
(RU TENNIS CEY SIANG TJIN 
( djl. Bergota 24 muka pasar 
/Randusari: SATE GULE BAN- 
DUNG dalem perijamuan me- 

nambah kagumbirahan. 

lang model baru,. 

       dan 

Smua naa 

  

  

1952, bertempat di Pendopo 

12 Augustus 1952. 

t 
1 

  

| 
i 

kesulitan Tunis Mung- 
kin Tolak   

  

Kemaren sore djam 4.39 di 

ARANG. j i : tjelekaan heibat. Satu asto, tata-negaraan Prantjis 
nindjau keamanan dalam Fiat telah . menubruk pohon ' 5 
Pan Tandjung ditepi kanan dijalan, : UMBER2 jang lajak di- 

    

   

   
   

   

  

   
     

    
   

    

  

   

  

   

   

  

    

   
   

   
     

  

    

    

ini, 

a2 jg dikumpulkan oleh i: 

| angka2 dibulan Djuni 
am bah baik Jaitu dalam 
Djuli djumlah kedjaha- 

dalam Kar. Smg. ada ter- 

kan ada 984, sedangkan 

diselesaikan ada 1136, Per- 

termasuk djuga angka2 pe 

n lalulintas, menaikkan 
a dsbnja. Daerah2 jg ma- 
ad, gangguan keamanan, 

h antaranja Ungaran, Am 
wa dan Salatiga. 

di Ungaran ada tertjatat da- 
1 bulan Djuli itu 1 perampo 

sedangkan bulan Djuni 
3 kali. Di Ambaraw, ada 

tjatat 7 kali perampokan, '! 

angkan bulan Djuni ada 7 
djuga. Di Salatiga tertja- 

pembunuhan 1 kali dan bu- 
Djuni 5 kali, perampokan bu 

l Djuli 109 dan Djuni adx 
8 kali. Sebab2nja keamanan 

ar. Smg. 'ini bertambah 
». baik, adalah karena apparaat 

|. Pemerintah sering2 adakan 

| bolan pengatjau itu, telah ba- j 

- 
raat Negara akan diperlengka- 
pi dengan alat2 modern, teru- 

| Pada tanggal 18 Agustus jad 
di Djakarta akan diadakan 5 

| wait (arak-arakan) jang dise. 
lenggarakan oleh segenap orga 
nisasi2 buruh, tani, : ta, pe 

gabungan 

Or: i dari masjara- 
5 Tionghoa dan diikuti oleh 

meriahkan mak erse 
, Panitya 17 Agustus Kota 

untuk menutnp perusaha 
setengah hari mulai dari 

Smg. dalam bulan Djuli !begitu heibat hingga 
terniata dilihat dari jkatja2 depan, lampu dan caros Rebo 

serienja. Jang kandarkan auto 

Kar. Smg. dibandingkan orang anaknja 
meninggal saat itu djuga. 
dang 
anaknja 
berat. 

1428 dan je dapat.di se-'rang hendak ke Tjandi, entah 
' ng apa sebabnja 

bulan Djuni adx 1.660 jmenubruk pohon Tandjung tsb| kapan dari negara? Arab meno 

diterangkan dalam angka? | Alun2-Bodjong-Dr. Djawa 
1 djadi tabrakan 

ggaran, umpamanja pelang- -. ieep. Pengandar speza se-1 sedang terlamaha: pu 

bagian roda depan. 

Konp. Di Hoogkeppel- 

p2l telah berachir 
Sepen. 
utk mentjurahkan segenap per-. 
patian terhadap perobahan? jg 

lam Piagam Perserikatan Bang- 
sa?2. Untuk ini di semua nega- 

ra gkan dilakukan tekanan ke- 

pada para anggauta parlemen 
supaja mempeladjari masalai 
federalisme dunia dan peroba- 
han jg akan datang dim Piagam 
isb, agar supaija akan tert'japai 
perobahan sedemikian rupa se- 
kingga dapat disetudjui 
semua bangsa di dunia. 

bahwa 

faktor pokok dim pelaksanaan 
faderalisme dunia itu. 
tahunan jg akan datang 

sudah berusaha 
ngan tida berhasil. Datanglah j 

pada alamat dibawah ini untuk) 
obati WASIR dengan garansie 

hantjur pertjaja di Tunisia hari 
mengatakan bahwa Bey 

mungkin akan menolak pro- 
2 gram perobahan ketata nega- 

umur 4 tahun raan Perantjis (RBentjana 5 
2 saa | SE Tahun), jang akan memberi ke- isterinja dan Seorang | pada daerah protektorat tsb lagi mendapat luka? | otonomi dim. negeri. Menurut 

Auto teb. datang dari Sema- | pasha ter mn Anin 
|pada keinginan para pemimpin 
| nasionalis dan sesuai dengan te 

tu, tn. The Yoe Ling dan se-j 

mendadak telah 

Pagi tadi di djalan prapatan ja prog bahan tsb. de 

jngan alasan bahwa program ha 
Nnja memuat sedikit perobahan, 

dibuat- 

antara speda 

amat, tjuma spedanja ringsek na 

! Bagaimana sikap Perantjis 
atas penolakan itu beum diketa 
hui. Menurut berita2 jang sam- 
pai di Tunis dari Paris, peme- 
rintah Perantjis tidak menolak 

setjara pasii fikiran untuk me- 
mulai denfan Trentjana pero- 
kahan dengan tidak persetu- 
Gjuan lebih dahulu dari Bey 

2.2. Es) 

| Federasi 
Dunia 

Selesai Mengadakan 

Holland hal mana gapat dilakukannja 

ONPERENSI kaum fe- : berdasarkan perdjandjian Mar 

deralis dunia di Hoogkep  Saile. 
Beria2 lain mengatakan bhw 

pemerintah Perantjis mungkin 
tidak akan menentang ditjan- 
tumkannja soal Tunisia da'am 
atjara sidang umum PBB dim 

musim rontok ini, demikian Uni 
| ted Press dari Tunisia. (UP) 

pada hari ' 
Antara lain diputuskan 

akan terdjadi dlm th. 1955 da 

Pasanglah Adpertensi dalam 
Harian 

SUARA MERDEKA“ 

nm
 

  

oleh 

Dina Alexandrina 

Semarang, 15 Augustus IS$2 7. 

Telah lehir dengan Selamat - 

Keluarga 

“Humata Pontas     
Taman Sompok 4, Semarang! 

  

  

    

Tidak! Praktek: 
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dh. Meerten 
“Kecil — Neus — Oorarts 

Mulai 16 Agustus s/d 31 Agus- 

tus 195? 
o 

me
na
 

    

La
va
 

pr0
0n 

pe
na
t 

Me
mB
ma
n 
a
U
 

Ingin Meng-afdrukken Photo2. | 
Silahkan bikin pertjobaan, ta- 
rip sbb.: i 
Afdruk: Vergroot: : 
6X6 Rp.0,50 6X9 Rp.1.50: 
6X9 Rp. 0,60 9X12 Rp. 2.50 
4X6 Rp.040 13X18Rp. 5.—j 
9X12Rp.120  18X24 Rp. 8,—: 
Photo Service ,,MARYGOLD” | 

Dj. Mataram 345 1 
(Kr. Turi Sebelah Kr. Saru) | 

SEMARANG i 
Dibuka: Pagi: dj. 8.30—2.30 

Sore: dj. 4.30—7. Sedjak bulan 
Agustus ini, semua afdruk dan 
vergroot telah dikerdjakan oleh 
seorang bekas pegawai dari 
foto studio jg. tersohor di kota 
Semarang. Semua  pekerdjaan. 
ditanggung 100 memuaskan. 
Baru terima rolfiims Aa Rp. 
6.50, tjutji gratis. 

  

Utusan Nogeria menjatakan, 
penjelesaian masalah 

pendjadjahan adalah salah satu 

Kongres 
akan 

Fisa dilihat   diadakan di Kopenhager. ! 
(AMP). 

Kabar Senang 
Tuan2/Nj2 jang menderita 

sakit WASIR (Aambeien) dan: 
di-mana2 de-! 

dikantor 

  sembuh di dalam 12 hari sam- 

  

Sepeda Bermotor MI RANDA 

pada tanggal 18, 19 dan 20'!Agustus 1952 

N. V. PERS. DAGANG ,MIR ANDA" 

Bodjong 113 

SEMARANG   
  

ai RONTOK akar2-nja, ZON- 
bra CPERATIE.   

    

   

  

KEMENTERIAN PERTAHANAN 
". STAF ANGKATAN LAUT 

PENGUMUMAN 
Ne. 1 1/4/4 

I. Pada Djawatan Kesehatan Angkatan Laut dapat diterima 
beberapa beasiswa, untuk dididik mendjadi ,,Perwira Dok- 
ter Angkatan Laut”. 

Ii. Sjarat2 penerimaan. 
1. Warga negara Indonesia. 
2. Umur 17 — 23 tehua. 
3. Belum kawin. 
4. Berbadan sehat, dan tinggi badan sekurang2-nja 1.55 

meter. 
5. Beridjazah S.M.A. Bag. B atau sederadjat dengan itu. 
6. Berkelakuan baik. 
7. Bersedia menanda tangani ikatan dinas untuk bekerdja 

sebagai Perwira Dokter pada Angkatan Laut setelah 
tammat peladjaran, selama waktu jang sama dengan 

1 djumlah waktu-pendiaikan seluruhnja ditambah de- 
ngan 3 (tiga) tahun. 

HI. 1. Mereka jang diterima mempunjai status militer. 
2. a. Selama pendidikan diharuskan bertempat tinggal 

Gisediakan untuknja atas di asrama jang telah 
Laut, dibawah tata-tertib tanggungan Angkatan 

tentara. i 
b. Alat2 peladjaran, Makan dan pakaian ditanggung 

oleh Angkatan Laut dengan ditambah uang saku 
Pe dari Rp. 15,— — Rp. 175.—. 

c. Peladjaran di amat-amati oleh sebuah panitya re- 
petitoren. 

“IV. Pendidikan chusus medis diselenggarakan oleh Perguruan 
“4 5 Tinggi Kedokteran Gadjah Mada Jogja, atas tanggungan 
|. Angkatan Laut. 

|Tjara melamar. 

»PUSAT PENDAFTARAN ANGKATAN LAUT 

Dil. Dr, Sutomo No. li 
2 di Djakarta. 

Ah dengan disertai: 
1 1. daftar riwajat hidup jang ditulis sendiri, 

2. salinan idjazah beserta angka2 hatsil udjian, 
3. surat keterangan kelakuan baik dari Pamong 
4. surat keterangan sehat dari dokter setempat. 

VI. Pelamar2 jang memenuhi sjarat2 tersebut akan 

ma panggilan untuk mengikuti udjian: 
badan 
psycho-technis dan 
pengetahuan umum. 

VII. Surat2 lamaran selambat-lambatnja pada tanggal : 
tember 1952 sudah harus telah masuk. 

Pradja: 

me@neri- 

19
 

Ka 

mM & 3 1 

Djakarta, 12 Agustus 1952. 

Kepala Staf Angkatan Laut, 
R. SUBIJAKTO 

« Kolonel. 

angan mena aa Hat maa 1 LM 2 Kena A1 OB DEL YAA ANA mana mL 

Pengumuman 
No. 19/1952. 

Para penanggung padjak sebagai jang dimaksud dalam 
»Peraturan Pemerintah Daerah Kota Besar Semarang tentang 
Padjak Kendaraan jang dihela oleh hewan” diwadjibkan mem- 
bajar padjaknja untuk tahun 1952 selambat-lambatnja pada 

' tanggal 15 September 1952 di Rumah Pemotongan Kabluk pada 
tiap2 hari kerdja. 

Besarnja padjak untuk : 
kendaraan guna pengangkutan orang Rp. 16,— 
kendaraan guna pengangkutan barang Rp. 24,— 
kendaraan jang rodanja memakai ban pompa hanja di- 
pungut 3/4 dari padjaknja. 
Diwaktu membajar padjak, kendaraan harus dibawa un- 
diberikan penning. 
Pendjualan pennins 

Agustus 1952. 
“Terhadap pemilik2 kendaraan tersebut jang tidak meme- 

nuhi kewadjiban ini akan diambil tindakan semestinja. 
ng SEMARANG, 13 Agustus 1952. 

M
a
t
 

tuk 

akan dimulai pada tanggal 15 

Dewan Pemerintah Daerah Kota Besar 
'. Semarang: 

Ketua, 
: HADISOEBENO SOSROWERDOJO, 

(— Bapindo - Semarang —) 

  
  

  

CITY CONCERN CINEMAS —— 
L U X5 5.—7.—9.— " (Ini Malam D. M. B." tu. 17 tahun) 
Louis HAYWARD 
Patricia MEDINA 

  

  

  

GA T 
Minjak Kaju Putih Aseli Dari Ambon 

Untuk DJUAL LAGI mendapat potongan 
Lain-lain Barang dan Obat-obatan HARGA MELAWAN! 

Kranggan Timur 21 Telf. 1419 

sIHE LADY and tho BANDIT””, 

       MR RL MAN 

  

Pa ebba, 

URUN !! 

TOKO OBAT ,ONG” 
Dj. Matarany 249 (Ambengan) 

. 

VW 31-4- 93-6 

  

Meskipun dunia akan terbalik.. 

«... Sang baji tidak memperdulikan, karena dia 
memandang segala sesuatu dari ,,sudut jang tepat” 
dan kalau Ibu datang membawa tempat merah- 
muda biru dari Vinolia Baby Powder, ia berso- 

rak gembira. Ibu djuga gemar akan Bedak 
Baji Vinolia, karena hasil buatan Vinolia 
jang sempurna ini melindungi kulit sutra 
mata bolanja” terhadap gatal dan djerawat. 
Karena itu Vinolia Baby Powder harus 
disediakan ditiap-tiap medja-baji. 

VINOLIA 
BABY POWDER 

Keluaran pabrik Vinolia Talcum Porder) 
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Pensumuman 
No, 18/1952 

I. Dengan ini dipermaklumkan, bahwa ,:Peraturan Pemerin- 
tah Daerah Kota Besar Semarang tentang Pacijak Kenda- 
raan jang dihela/didorong oleh manusia” jang ditetapkan 
oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara Kota 
Besar Semarang dalam sidangnja pada tanggal 6 Maret 
1951 kini telah didjalankan. 
Adapun besarnja padjak setahun untuk: 
a. kendaraan jang memakai roda dengan ban tekanan hawa: 
1, dengan kekuatan-muat s/d 200 Kg. ... Rp. 4,— 
2. dengan kekuatan-muat 

lebih dari 200 s/d 500 Kg. ... . Rp. 8,— 
3. dengan kekuatan-muat 

lebih dari 500 s/d 1000 Kg. ... Rp.12,—' 
4. dengan kekuatan-muat 

2 lebih dari 1000 Kg. — Rp. 20,— 
b. kendaraan jang memakai Toda dengan ban bukan teka- 

nan hawa: | 

1. dengan kekuatan-muat s/d 200 Kg. ... Rp. 4,— 
2. dengan kekuatan-muat 

lebih dari 200 s/d 500 Kg. ... Rp. 10,— 
3. dengan kekuatan-muat 

lebih dari 500 s/d 1000 Kg. ... Rp. 15,— 
4. dengan kekuatan-muat 

lebih dari 1000 Kg. ... Rp. 24,— 
Gerobag2 untuk mendjual es lilin, roti, mertabak, rokok, 
bakmi, lumpia, gerobag-kodok (stukwagen) d.LI termasuk 
djuga didalam arti kata sebagai tersebut diatas. 
Kepada umum diberi kesempatan untuk membatja dan/ 
atau membeli peraturan tersebut di Sekretariat Pemerin- 
tah Daerah Kota Besar Semarang, Bodjong 148 pada tiap2 
hari kerdja. 
Para penanggung padjak sebagai jang dimaksud dalam 
peraturan tersebut diatas diwadjibkan membajar padjak- 
nja selambat-lambatnja rada tanggal 15 September 1952 
di kantor Djawatan Pekerdjaan Umum Pemerintah 
Daerah Kota Besar Semarang, Bodjong 146 pada tiap2 
hari kerdja. 
Diwaktu membajar padjak, kendaraan harus dibawa un- 
tuk diperiksa (dikeur) dan diberikan penningnja. 
Na penning akan dimulai pada tanggal 15 Agustus 

Terhadap pemilik2 kendaraan2 tersebut jang tidak meme- 
nuhi kewadjiban ini akan diambil tindakan semestinja. 

Semarang, 13 Agustus 1952. 
A.n. Dewan Pemerintah Daerah Sementara 

Kota Besar Semarang: 
Ketua, 

HADISOEBENO SOSROWERDOJO. 

Hn. 

(— Bapindo - Semarang —) 
PN Na ML yaa AL ana 
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.REX" Ini Malam PREMIERE 5..7,- 9. (17 tahun) 

  

   

  

FONTAINE- COTTEN 
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FRANGOISE ROSAY 
wa JESSICA TANDY - rose2r Arruur 

Desced by WILUAM DIETERLE 

  

    
Tiga hari di Capri jang permai - Malaman jang indah di Napels - Impian 

tjinta sedjati jang tak bisa dilupa-lupakan! 
      

e : MS. RAHAT. : | : 
9 — Telf 1123. | Droid Sanga Seteran 109 — Telf 1128. . | 2 2 Ber Bela“ ,IHE MOB" Ah Mp aa 

    

  

   
   

  

CEA OF BRINGN'THAT | TRIEP TO 
FOREST RANGER HERE 

ata 

LETTY, WHAT'& TH 

jk MY SE GOT AWAY, | 
BAL! LATER HE 

1 SHOT BEN AND 

ME LA 

     Hap sen 7 : 
HETTY,L WONT 
BELEVE THAT, 
EVEN IE YOU AE 
NY PRUGHTER 1 

   

  

WE ALS0 FOUNP OUT NN 
THAT YOUR PRECIOUS 

Li 
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Ae Mak ea “Bg pra     KE 

IL CAN PROVE WHAT SHE 
£ 5 TEE WC CLURE 1 

  

       
    

| INE GOT 
TO GET OUT 
OF THIS... 

  

          

  

  

  

   

INDRA 5.—7.—9.— Ini Malam D.M.B. (13tah 
Yvonne De Carlo Van Efetita Pn 

: : € Color by. TOMAHAWK Lo.» 
Royal Sm Ini malam D. M.B. Ju. 13 tahun) 
“84 Perusahan! Film Negara persembahkan: "1 

» Djiwa Pemuda “007 giaa 

— 

  

  

. Djuahari Effendi” 
mama 

Ro T t 9.— Ini Malam dan Besok (u. 13 tahun) 
Pp | Chiu Khun' Lin 4 | “ BL YEN am | Chang lag »Ch Ii |Tsan Hung (Nasib)   

  

Hetty, apa maksudmu ig mem 
pendjaga hutan kemari, sete. 

menolong dia menangkap 
Dimana Spider? 

Ia me-arikan diri, ajah. Kemu- 
ia menembak kepada Ben gan 

“mentjaba membufjuh aku. 

  
— Kami djuga depat me. 

ngerti dg pasti, bahwa peker- 

djamu Spider selama ini teah 

maontjuri ternakmu sendiri!!! 

engkau anakku sendiri! 

nas adanja, MeClure. 

8 

— Hetty, aku tak dapat pertjaja akan omongan   itu, meskipun 

-— Aku dapat membuktikan, bahwa apa jang dikatakan Hetty, be- 
Tambahan lagi, 

| itu dipegang sendiri oleh ketua pe kerdja2mu Bat Wimger. 
— Aku harus keluar dari Urusan ii... ..... sekarang djuga!!! 

pemimpin pentjuwwian ternak 

  

Minggu malam Sze Pui — Haa Fei — Chu Chia San 

Ai Loh Chun 5 Nian' Aan are still young Bana» 5 

Druk, VII No, 584/1II/A/118 

  

  ILORION"” Ini Malam D.M.B. 5.7.9 (17 tahun! 
Dane Clark — Alexis Smith 
Zachary Scott — Eve Arden »”W H : PLA S Hs 

Metropole Ioi & Besok Malam D. M. B.' 5.-7.-9.- 'seg. um.) 

st, Trail Of Robinhood” T:s, 
1 

EXTRA: Bokwedstrijd : J. WALCOTT vs. BE. CHAR 

Djagalan Ini Malam PREMJERE 7.— 9.— (17 tahun) 
“Lily Hua 
Sen Ubi Lu me NN Kn LN Cove Husband) 

Film TIONGKOK jang paling baru! 

  

  

  

  

ek Dg SP ma” 

  

La Sa aa aya 

  

SOLO Mulai ta. 13 s/d 15 — 8 — “32 
86 William PHIPPS 

sFIVE Susan DOUGLAS 
Djam 4.30 — 7.00 — 9,15 

AKIBAT LEDAKAN BOM ATOOM 
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