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gan Indo 
Djepan 

   

"jenaka dan mensjahkan per- 
jandjian perdagangan antara 

Indonesia dan Djepang dan pe- 
nanda-fangannja akan dilaku- 
kan dim waktu jg singkat. 

' Mengenai nempatan per- 
wakilan di Djerman Barat dan 
Djepang itu diterangkan bhw 
Kabinet pun telah menjetudjui 
penempatan Mr. Zain sebagai 
Duta Indonesia di Djerman 
Barat dengan berkedudukan 
di Bonn dan Mr. Zainal Abidin 
sebagai Konsol Djenderal Indo 
nesia di Djepang dengan ber- ! 
kedudukan di Tokio. Lain dari i 
pada itu Kabinet telah mem- 
bitjarakan pula berbagai soal 
administratip, Dapat dikabar- 
kan, bahwa Menteri Penera- 

ngan jg biasanja bertindak se 
bagai djurubitjara Kabinet, ti- 
dak hadir karena sakit. 

| Li Mie 
,Didaulat" 

Bentrokan” Dikalangan 
. SiGerilja Nasionalis 

- URANG iebih 50 tentara 

xx Tiongkok Nasionalis di- 
skan ketika terdjadi pem- 

didalam 
    

     
han mereka di perbatasan timur 
Birma. Pemberontakan ini di- 
maksudkan utk merebiui kekua- ' 
sa'an dari tangannja djenderal 
Li Mi, demikian didapat kabar 
hari Selasa dari kalangan? jang 

lajak diperijaja. Mereka jg te- 
was itu djatuh ketika terdjadi 

23 B3 ac:     tembak- fara dua 
golongan jg silih ber- 
tenitangan. 

Djenderal Ly Kuo Chuan, be 

kas panglima tentar, Tiongkok 
Nasionalis ke-20 teah meme- 
tjat djenderal Lie dari djaba- 
tannja dan membentuk markas 

besar baru di Mong Yang sua 
tu tempai 40 mil disebelah U- 
tara Ken Tung demikian kala 
ngan tadi menerangkan lebih 

landju:. Ketidak senangan di 
antara anak buah djendera' Li 
timbul setelay gagalnja sera- 
ngan jg dirantjang Lis tahun 
jg laly terhadap pasukan2 RR 
T di propinsi Hunman, Selan- 
Gjutnja ke-100.000 orang anak 

buah jg.dipimpin djenderaj Li 
itu merasa tidak senang kare 

na djendera: Li tidak berhasil 
memperlengkapi mereka dgn 
sendjata2 modern. 

TIGA TOKO DITUNTUT. 
Sebagai akibat dari ,steek 

proeven” jang sedang didjalan 
kan pihak kepolisian pada ha 
ri2 belakangan inj setelah ke- 
luarnja peraturan import baru, 
maka tiga pemilik teko bangsa 
Tionghoa dalam kota Djakarta 
kini sedang diperiksa dan be- 
sar kemungkinan akan ditan 
tut kelak didepan Hakim, kare 

- na dituduh telah melanggar pe 
raturan, jakni menimbun dan 
menaikkan harga barang2 de 
ngan tidak semestinja, 
  

Ketika kedutaan Philipina di 
USA belum lama ini menga 
dakan pameran boneka2 asli 
Philipina, ternjata perhatian 
umum di Washington sangat 
besar, terutama - dari anak2 
ketjil. ' Gambar: Nj. Carmen 
Horton, pegawai kedutaan tak 
henti2-nja dapat  kundjungan 
anak2 ketjil: ia 'memperlihat 
kan boneka2 dan menerang- 

kan segala sesuatu dengan ra 
mahnja. 5 

  

“ Perda-| 
pesia-7 8     

  

  

  

   
         

  

    

  

Tuan Simmons. ketua Mahkamah Agung Negara Bagian Nebras- 
ka (Amerika) jang belum lama ini tiba di Indonesia, baru2 ini 
telah diterima oleh Presiden Sukarno di Istana Merdeka. Duta . 
USA Merle Cochran mengantarkan tamu itu. ' Gambar: Presiden 
Sukarno berdjabatan tangan dengan Tn. Simmons. (Ipphos) 

    wa Serawek Dapat Kekuatan Dari 
Bangsa Tionghos Pontianak ? 

K EJAKINAN INGGERIS, bahwa jg disebut! ,/ Tentara Pem 
bebasan Rakjat Indonesia Serawak” mendapat kekua- 

tan dari bangsa Tionghoa di Pontianak, ruparja bertambah 
besar dim dua tiga hari jang liwat, Demikian pula kejakinan 

Inja, bahwa pemerentlah Indonesia, djika dibudjuk, akan mau 
(kerdja-sama utk menghindarkan antjaman ini. Demikian 
Iwartawan ,,Antara” London, Suara pers tentang kerdj 
ini ramah, belam “pernah seramah ini dlm perbintjangan? ten 
tang Indoresia pada awal tahun ini, Menurut dugaan orang, ke- 
ramahan baru ini diharapkan akan menolong melantjarkan 
'djalan bagi permintaan? komisaris djenderal Malcolm MacDo- 

  

1/2s0 Orang Ditangkap — | : 
(Pengandjur2 Perdjoangan -— Mahasiswa2 Kibarkan . 

000 Pandji2 Hitam 5 

IL) Katangiap 250 orang bu 

  
Gema Serawak' 
Inggris Makin Pertiala Bahwa Perlsti- 

perkema 1 

  

inald selama ia mengundjungi Indonesia. 

| Pemuda Is- 
| Harian “Times” pagi kema- 
jren dulu memuat komentar de 
jngan mengatakan bahwa mes 
|kipun pemerentah Indonesia ti 
idak mempertjajai tjerita bhw 
(gerombolan Serawak ity ber- 
zasaj dari Pontianak,. “"hanjak 
|jg mungkin terdjadi di Kali- 
mantan Barat jg sedikit dike- 
.tahui.oleh pembesar2  Indone- 
sia”, Tetapi harian itu perija 
ja, “djika pemerentah Indone 
sia mendapat bukti, bahwa be 
tul ada gerombolan pengatjcu 
diantara penduduk Tionghoa 
di Pontianak dia akun meng- 
ambil tindakan jg effektif”. 

4... Baio-.sk.eitu. selandjutnja: 
"Perasaan Indonesia terlau 
halus dalam menghadapi sesua 
tu saran, bahwa gerombolan 
bersendjata jg masih meng- 
ganggu keamanan, mendapat 
inspirasi dari seberang lautan 

. Pemerentah Indonesia men 
ijoba memperbedakan antara 
komunisme sebagai satu 

(rangkaian azas2 politik dan 
ekonomi, je mungkin dianut 
oleh beberaps - anggota go:o- 

ngan terpeladjor jg memeren- 

tah Indonesia — dan komunis 
me sebagai kekuatan merusak, 
jig penjokong2nja berdaja-upa 
ja menggulingkan pemerentah 
Sah Keributan jg ditimbulkan 
oleh kaum pengatjau di Sera- 

wak akan menjedarkan pem- 
besar2 Indonesia supaja mere 
ka waspada.” Demikian “Ti- 
mes.” Satu - kesimpulan dari 
pandangan politik juar negeri 
Indonesia kita djumpai pula da 
lam harian ,,Manchester Guar 
dian” pagi kemaren dulu. Ha- 
rian ini mengutip berita ten- 
tang keguSaran pihak Indone- 
sia atas utjapan Presiden @ui 

rino baru2 ini, jg mengatakan, 
bahwa Indonesia tjenderung 
kepada Pak Pasifik. Dan dju- 
ga dikabarkannja, bahwa ka- 
jangan Indongsia marah men- 
dengarkan Djepang ingin men 
djadi pemimpin Asia sekali 
lagi. (Antara), 

  

4 RUMAH DEKAT GUNUNG 
PANTJAR KENA MORTIR. 

| 4 Rumah dilereng gunung 
Pantjar (Tjiteureup) baru2 ini 

  
' celah terkena tembakan mortir 
waktu tentara bermaksud me- 

ngusir gerombolan. 4 Rumah 
ity rusak dan 1 orang perem- 
puan luka2. Tidak didapat ke- 
terangan mortir pihak mang 
jg mengenai rumah2 itu. 
  

  
  

  

uda, 

lam Sedunia 
FPII Setudjui” Adarja 

Kongres Dunia 

ALAM konperensinja jg 
D telah berlangsung dari 

tg. 23—25-8 jl di Djakarta, 

     
   

  

  

   
    

kan perlawanan passif, 

lasa dilakukan bersamaon dgn 
pemeriksaan hakim atas bebe- 
rapa orang jg dianggap mela- 
wan undang2  pemerentah, Di- 
Capetown ditangkap 31 orang 
bukan bangsa Eropah jg naik 
kereta api kelas satu jg sema- | 
ta-mata disediakan utk orang 
kulit putih. Mereka telah me- 
njanjikan lagu2 kebangsaan 
dan mengibarkan pandji2 jang 
berwarna hitam-hidjau-kunng. 
Dari Johannesburg diwartakan, 
bahwa sampai hari Senen di 
sang telah ditangkap 262 orang 
bukan bangsa Eropah, Mereka” 
dituduh mengadakan perlawa- 

nan terhadap undang2 perbeda 
an ku'it, Sebagian besar dari 
mereka terdiri dari pemuda2. 
Sebelum itu mereka Giperingat 
kan djangan melanggar un- 
dang2 perbedaan kulit, karena 
hakim akan memberikan huku 
man tjemeti kepada mereka. 
Agaknja mereka tidak memper: 
dulikan peringatan itu. as 

penuntut keadilan 
Lebih landjut dari Johannes 

burg diwartakan lagi, bahwa 

perkara 20 orang, dua orang 

diantara mereka seorang India 
dan seorang Afrika jg agaknja 
mendjadi pemimpin orang2   Front Pemuda Islam Indonesia 

lelah mengambil putusan? an- 
tara Jain sebagai berikut: IL. Le 
bih mentjurahkan perhatian jg. | 
sehesar2nj 

     daa tani aa 

ngan dgn Djawatan Pendidikan 
Masjarakat Bagian Pemuda, 
Dalam hubungan ini FPII 

akan menghargai Pemerentah, 

djika dlm mengambil langkah2 
dim soal2 pemuda Pemerintah 
terutama Djawatan Perdidikan 
Masiarakat Bagian Pemuda se- 
lalu minta pendapat dan psrtim 
bangan dari organisasi? pemu- 
da. II. Selandjutnja menjetu- 
djui dlm azasnja utk turut ser- 
ta dim usaha mengadakan Kon 
gres Pemuda Islam seluruh du- 
nia utk menudju kearah terben 
tuknja Organisasi Femuda Is- 
lam Sedunia. 

(Antara). 

terhadap soal? pe! mun diluar kantor Ne k 

,Gjalannja pemeriksaan dalam 

lainnja teah keluar . dari si- 
dang pengadilan dan berpeda- 
to dihadapan sedjumiah besar     
kaum demonstran je La 

hal. .mang. telah menimbu 
hiruk sehingga ' menganggu 

pengadilan. Aksi pedjuang2 pe 
nuntut keadilan inj dilakukan 
Gengan persetudjuannja ha- 
kim. Aksi tsb dimuai ketika 
suara hiruk pikuk diluar ge- 
dung pengadilan berlangsung 
terus menerus selama seper- 
empat djam., Kedua orang pe- 
mimpin tadi, Dr. James Maro- 
ka (pemimpin kongres nasio- 
naj India) keluar dari ruangan 
sidang dan mendjumpai se- 
djumlah besar kaum demon- 
stran Jaki2 dan wanita jg me- 
njanjikan lagu kebangsaan Af 
rika. 

  

adjukan oleh kedutaanbesar 

PBB di Korea hendaknja 
kalan2 di Djepang, sepert: 

mukakan pula kepada 
land. 

Bagaimana pendapat 

Djepang? | 
Akan tetapi dalam pada itu : 

belum lagi diketahui pendapat 
Djepang tentang pemakaian ' 

ra2 tsb. tadi, Kalangan terse- | 
but diatas menjatakon, bahwa 
pemindjaman pangkalan2 ser- 
vice di Djepang kepad, Ameri- : 
ka itu ternjata ,,tidak sangat 
populer” dikalangan rakat Dje 
pang. Oleh sebab itu diduga 
bahwa Djepang tidak akan mu. 
dah memberikan hak2 jang sa- 
ma kepada negeri2 lainnja ta- 
di. (Antara-UP). 

Andjuran J. Steelman 
Sementara itu John Steel- 

man dari Mobilisasi Pertaha- 
nan Amerika hari Senin me- 
ngatakan bahwa Amerika ha- 
rus meneruSkan rentjana per- 
sendjataan kembali sehingga 
Sovjet Uni tak mempunjai ke 
mungkinan memperoleh keme- 
nangan dalam peperangan. Da 
lam 'pidatonja jang dipersiap- 
kan untuk konvensi Legiun 
Amerika Steelman menjatakan 
bahwa ia tidak sangsi lagi, 
Kremlin tentu'ah akan menim- 

bulkan perang dunia ke-3 djika 
ia jakin akan memperoleh ke- 
menangan dalam perang ini tan 
pa kerusakan terlalu besar ba- 
ginja. Menurut Steelman, orang | 
orang jang mengatakan bahwa 
ekonomi Amerika telah pajah 
karena perbelandjaan utk per 
tahanan itu adalah salah. —   

  

(UP) 

Kata Sepakat: 
Antara Inggris-Amerika Tentang 
Pemakalan Pangkalan2 Djepang 

et EORANG pembesar djplomasi di 
Ja harj Senen, bahwa kem, luar 

kat telah menjatakan bersepakat 
: k Inggrjs dj Amerika, supaja Ing- £ris dan negeri? lainnja jang pasukan2.nja bertempur dipihak 

$3Ma hak?2nja untuk memakai pang 
S Amerjka Serjkat 

ngan bahwa pemberitahuan Amerika sematjam ini telah dike- 
kedutaan? besar Australj dan New Zea- 

pangkalan2 service oleh nega- | ' 

  

Penangkapan umum hari Se i 

Pemeriksaan ped juang2. 

ketika diadakan pemeriksaan 

Reserse2 Giat . Memotret 

dlm kereta api bagi orang? kulit berwarna, Ini adalah djumlah 
penangkapan terbesar dim beberapa hari sadja sedjak din nja kampanje te undang? perbedaan kulit di Afrika-Se- 
Jatan, Di Roodepoort, suatu tempat didekat Johannesburg pada 

ri a lakukan pula penangkapan atas sedjumlah 
besar penduduk asli. Menurut Reuter, pemerentah kini sedang 
menghadapi gelombang? perlawanan baru dari penduduk disa- 
na. $ 

Mahasiswa kuiit putih 

membantu. 
Maroko naik diatas korsi dan 

(meminta supaja chalajak ra- 

(Mai itu diam. Sesudah itu ba- 
rulah pemeriksaan terhadap 20 
korang terdakwa dapat di'an- 
Gdjutkan, Beberapa orang dian- 
tara mereka memakai pandji2 
kongres nasional Afrika jg ber 
warna hitam hidjau kuning. 
'Bangku2 jg chusus' disediakan 
juntuk. orang2 bukan bangsa 
(Eropah. penuh diduduki. Bebe 

Nita mahasiswa bersandar me 
nunggu diruangan pengadilan. 
Mereka tertawa dan berbitjara 

djung2 bangsa Afrika selama 
sidang "pengadilan belum dimu 
lai. 

Berdjoang terus 
Demonstratie diluar gedung penga 

dilan jang diadakan hari Selasa di 
Johannesburg hari Selasa malam di 
landjutkan terus. Ketika sidang di 

"hentikan untuk sementara, dr. Maro 
ka turut hadlir “dalam demonstrasi 
tsb. Ia berpesan kepada kaum de 
monstran supaja tetap bersatu dalam 
kampanje perlawanan dan djangan- 
lah berputus asa dan kehilangan se 
mangat. Para reserse jg berpakaian 
'preman hilir mudik diantara chala 
'jak ramai tadi dan sesekali memo 
tret orang2 jg berpedato dan ter 

rhadap kaum demonstran jang mem 
perlihatkan kegembiraan mereka. Di 
antara jg turut berpedato terdapat 
seorang pemuda Eropa jang mengan 
djurkan supaja fihak demonstran ber 
djuang. terus. guna tudjuan tjita-tjita 
mereka. 3 

  

'Penggela- 
pan Besar 

42 Orang” Djadi Ko'- 
ban - Perhiasan Seha"- 

ga Lebih 145 Djuta 
Rupiah Lepjap . 

SYEBUAH PERKARA peni 
puan dan/atau pengge- 

japan mengenai uang dan ba- 
rang2 perhiasan. semua sehar- 

ga lebih dari Rp 11, djulla tlh. 
selesai diperiksa djaksa dan se 
karang sudah disampaikan ke- 
pada pengadilan negeri di Bau- 
dang. Dalam perkara itu ter- 
sangkut 3 orang perempuan 
Tionghoa sebagai terdakwa, ja- 
ibu nj. O.K.H., nj. O.E.S. alias 
G.M.N., isteri seorang pabrikan 
tapioca dan beras, dan L.G.H. 
seorang djanda. 

Perbuatan jg didakwa sbg.   
Washington menerang 
negeri Amerika Seri 

dengan kehendak jang di 

Didapat ketera- 

Usaha Me- 
Ce ratjun' 
'Atas Diri Bey Tunis 

ASIL penjelidikan jg sek 
M sama hari Senen menun- 

djakkan bahwa dim musim pa- 
ras jang lalu telah dilakukan 
pertjobaan utk meratjuni Bey 
Tunis dgr soda karbonit. B2y 
Tanis tolah minta dilakukan pe 
meriksaan tatkala ia miongeta- 
kiwi seorang jg mentlalgakan 
mertjampuri bubuk putih koda- 
lam makarar ig sedang diima- 

penipuan dan atau penggela- 

pan uang dan barang itu ter- 
djadi antara tahun 1949 hing- 
ga. tahun 1551 sedangkan 
orang2 jg merasa dirugikan 
terdiri dari 42 orang Tionghos, 
kebanjakan penduduk Bandung 
dan beberapa orans lagi dari 
Djakarta. Diantara 42 orang 
itu ada jg merasa dirugikan 
sampai sedjumlah Rp 219.000 
dan ada djuga jg dirugikan 
emasnja sampai 1 1/2 kg. 

Tiara ketiga terdakwa itu mela 
kukam perbuatannia. alah dengau 
djalan memindiam “Uang atau ba. 
Tang berharga dari seseorang Tiong- 
hoa jang. kaja. dengan alasan buat 
menebus sedjumah barang2 jang 
Uidata:gkart pemerintah, dengan 
djandjikan bagian keuntungan 204 
dari modal Dua terdakwa. ntonia2 
OKH dan OES akan dibela mr Supar 
mall. Para saksi dam pihak jang me 
rasa di rugikan djuga mengambil 
tiga orang advocaat, jaitu mr Su 
dic1o, mr. Tan Tiin Kong dam mr. 
Winkelaar. maksudnja untuk mene 
tapkan kwalirikasi apakah perkara 
iNi bersifat penipuan atau pengga 
lapan Sebab kalau penipuan. maka 
0Tang2 jang merasa dirugikan itu 
bisa dapat uamg atau barangnia 
kembali. seda-g kalau bersifat pengs 
lapan maka uang dan barang itu 
tidak dikembalikan lagi pada peme 
likja semu'a. (Ant) 

  

  sak. Seorang ahli kirnia bangsa 
Tunis jg telah meni'joba bubuk 
Ia dgn lilaknja telah p'ngsan. 

Seorang putera dari Bey ke- 
mudian menjerahkan bubuk itu 

kepada polisi jg segera mengi- 
rimnja ke Paris utk memveroizh 

kepastian, Dan hari Sener ke- 
pastian ini telah diperoleh: bu- 
buk itu adalah ratjun jg her- 
bahaja. "OPT, 

| KAMP UNTUK 800 ORANG 
ISTERI TENTEBA 

Di Bantarpeute,y Bogor akan 
didirikan sebuah kamp untuk 
isteri2 tentara. Maksudnja ia- 
lah supaja isteri? jg ditinggal 
kan suaminja gleh karena men 
(Gjalankan tugas mendapat pe 
(rawatan jg sebaik2nja. Kamp 
(tsb akan bisy memuat kl. 800 
orang. 

Tahun Ke VII — No. 158 

|Dr. Maroka: Berdjoan 
elombang Perlawanan Anti Undang2 :— 

“Di Afrika Selatan | 

        

   

'rapa orang pemuda2 dan wa- ! 

bersuka ria dengan pengun-: 

Jada 300 orang: 

Idjadi seorang arbitrator netral 

    
HATRNN ALS ta    

  

       
| Penjelenggara: Hetamri (Dim, 
( Alamat: Pu 
j Tip. Redaksi: 

'ilp. Administrasi - Ekspedisi 2087 
Harga Lengg. 
Rp. 11.— 
Adv. 89 

rwodinatan Baraf II — 20 Semarang. 
1228 Smg. tilp. rumah 1798 Semarang. | 

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

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

      
“Keluar negeri) 

a 

  

  

  

  

  

- Sika 

  
Harga 

- Murah 
Minjak Iran'Didjual Dgn 
Harga 20 pCt Dibawah! 
Harga Pasar Dunia 

K EPALA KONGSI minjak 
nasional Iran, Hossein 

Makxi, jang kini ada di Ham- 
burg, hari Senen (menerangkan 
bahwa Iran bermaksud menger- 
djakan kembali pabrik penja- 
ring minjak di Abadan dengan 
bantuan ahli? tehnik Djerman. 
Dim. tanja-ijawah dengan war- 
tawan AFP tadi Makki mengata 
kan, bahwa djumlah ahli tehnik 
jang dibutuhkan untuk mendja- 

  

  
penjaring jadi 
djumlah ahli 

Djerman jang sanggup bekerdja 
Gi Iran ada kira2 400 orang, 
kata Makki, 

Diterangkannja bahwa pada 
waktu ini Iran menghasilkan 

sebanjak 1 djuta ton minjak 
kasar, tjukup untuk keperluan 

| Galam negeri. Menurut Makki, 
iIran telah mengadakan perun- 
( dingan dengan Ita'ia gan Ame- 
rika Serikat perihal soal mi- 
njak. Dikatakannja 
Iran dalam perundingan tadi 
mengemukakan harga? jang 
2076 lebih rendah daripada har 
ga minjak dipasar dunia. Mak- 
ki tak lama lagi berangkat ke 
Amerikg Serikat. 

      

Wk. kongsi minjak 
Amerika di Teherar.. 

Berita dari New-York sementara 
itu mengatakan, bahwa menurut se 
orang djurubitjara ,,Cities' Service 
Company”, sebuah kongsi minjak 
ketjil Amerika, seorang ahli minjak 
dari korgsi tadi — bernama William 
Jones — kini ada di Teheran atas 
undangan P.M. Mossadegh. Dite- 
rangkangja bahwa Jones adalah ke 
tua badan pengurus ,,Cities” Service 
Oil Corporation”, suatu tjabang dari 
»Cities' Service Coy.” dan ia “ada 
di Teheran sebagai seorang peranta 
ra. Selandjutnja dinjatakan, karena 
»Cities' Service” tidak  mempunjai 
kepentingan? istimewa di Timur Te 
ngahf maka Jones mungkin patut 

dim 
usaha penjelesaian sengketa antara 

Inggris dan Iran. Ketika tahun 1938, 
Jones ikut serta dalam perundingan2 
sesudah pemilik2 konsesi bangsa 
asing di Mexico ditjabut hak2-nja. 

(Antara-AFP) 

LAGI ANGGOTA2 ANG- 
KATAN PERANG R.M.S. 
MENJERAH. 

Berita terlambat me- 

njatakan bahwa pada tg. 
13 Agustus 1952 dan 15 

Agustus 1952, di Seti — 

Ceram telah menjerah pu 
la kepada T.N.I. 85 orang 
anggota Angk. Perang R. 

M.S., diantaranja terdapat 
kapten Salamoni, letnan 

'I Lewarilla dan letnan 1 
Korchof. Demikian Biro 
Penerangan Staf Umum 
Angkatan Darat. 

  

g Terus!| 

Perundingan dagang antara Indonesia dan Hongaria pada hari 
resmi. Pembukaan berlangsung digedung Javasche Bank: deleg 
mad Ponsen dari Kem. Perekonomian, 
bar: Tn. Achmad Ponsen (kanan) memb 

Pemerintah Belum Tentukan Putusann 
Tentang Perusahaan Tjampuran: 

NG DENGAN adanja beritta2 
dari negeri asing akan membentuk perusahaan? 

ber? bahan di Indonesia, Menteri Perekonomian M 
sekali tidak tahu menaha tentang soal it 

| pembitjaraan mengenai maksud perusahaan? 
donesia. Dalam hubungan ini Menteri Sumanan, 

| nja ketenfuan sikap Pemerentah Indonesia menge 
aGa perusahaan? asing jg sekarang 

  
bahwa. , 

      

Ditanjakan mengenai Sikap 
Pemerentah Indonesi terha- 
dap modal asing ini, Menteri 
Sumanang katakan, bahwa tje 
pat atau lambatnja sikap itu 
ditentukan tergantung dari ha 
sil usaha 'j, kini sedang di 
langsungkan antara Menteri 
Perekonomian Menteri Perhu- 
bungan dan Menteri Keyangan 
untuk menjusun konsepsi dari 
undang? penanaman modal 
asing. Kglau dinegeri2 jain se 
perti umpamanj, India, Pakis 
tan jg setelah memperoleh ke 
merdekaannja dapat segera 
menentukan pendiriannja ter- 
hadap pemasukan modal asing 
itu, maka di Indonesig hal itu : 
tidak dapat dilaksanakan dgn 
tjepat. Menurut  Sumanang, 
perbedaan jg menjebabkan In 
donesia tidak segera dapat ber 
buat seperti umpamanja India 

litu adaiah karena keadaan di 
da am negeri di Indonesia lain 

|dari pada kexdaan di India di 
mana 'perubahan2 

'ijara evolusi dan lain dari pa 
berlaky se- 

ds itu kepentingan2 jg sudah 
ada (gevestigde belangen) di 

Indonesiapun kata Mr. Suma- 

nang tidak sam, halnja dgn di 
India. 

Menghemat djamuan2 £ J 

Sementara itu dalam surat 

Menteri Keuangan kepada Per 
dana Menteri dan para mente- 

ri diterangkan bahwa meniik 
keadaan keuanggn negara se- 

gala djamuan makan, minum 
dan rokok atas beaja negara 
dalam konperensi? atau rapat2 

dinas harus mendapat izin da- 
ri Thesaurier Djenderal ter!e- 
bih dulu. Hanja djamuan? jg 
mempunjai sifat istimew, jg 
akan diberi izin, sedans per- 
mintaan izin ity harus pula di 
dasarkan pada perhitungan jg 
rehemat2nia, Oleh karena itu 
dj'ka tidak ada sifat keistime 

Indonesia - Hongaria 

  

Minggu siang jl. telah dibuka dgn. 
asi Indonesia diketuai 

sedangkan delegasi Hongaria diketuai oleh Mr. Lang. Gam. 
atja pedato pembukaan. Kiri tampak Mr. Lang. 

p 'Thd,Modai Asing 
ja—Tidak AdaPerundingan 

Keterangan Menteri Sumanang 

oleh tn. Ach-   
jg menjatakan bahwa ada berbagai perusahaan 

tjampuran utk mengusahakan sum- 
r. SYumarang menerangkan, bahwa ia sama 

Setjara resmi belum pernah diadakan sesuatu 
asing itu untuk mendjalankan usaha2nja di In- 

g menundjukkan akan kenjataan belum ada- 
nai pemasukan modal asing, sehingga kalau 

mau mengusahakan sumber? di Indonesia, maka hal itu 

waan pada djamuan itu, dian- 
djurkan kepada djawatan2 utk 
tidak usah meminta izin se- 
bab toch akan dito'ak. Djamu 
an jg pengeluarannj, ditekan- 
kan pada keuangan negara, pa 

da hal tidak mendapat izin ter 
lebih dulu dari Theseurier Djen 
deral akan ditagih kembali. 
Pad, prinsipnja semu, djami » 
an harus dibeajai sendiri. De- 
mikian pokok2 maksud surat 
Menteri Keuangan itu, jg dida 
sarkan pada pertimbangan ba 
hwa ada kebiasaan untuk mem 
beri djamuan makan minum 
dan rokok atas beaja negara 

i kepada para pengikut konpe- 
renSi aiau rapat dinas.   

  

( Antara) 5 

  

KUMPULAN PERANGKO 

Panitia, jarg berlagas men- 
daftarkan harta benda bekas ra 
dja Farouk, mengumumkan hari 
Senen, bhw perangko2 jg telah dibiayai 

muanja berharga $ 16.809.009. 
Dikatakan, bahwa Farouk “di 
seluruh dunia mempunjaj agen2, 
jg setiap hari mengirim kepa- 
danja bermat'jam-matjam pe- 
rangko. 5 

PNI SUMATERA UTARA 
DAN MASALAH TAMBANG 
MINJAK. 

Dewan Pimpinan PNI Sumatera 
Utara telah menjatakan sikapnja 
mengfnai masalah Tambang Mi. 
njak Sumatera. Utara. PNI Suma. 
tera Utara menuntut kepada peme. 
rintah dan DPR supaja perusaha. 
an Tambang Minjak Sumatera Uta 
ra itu dinasioma'isasikan dalam 
tempo tidak Iebih dari 6 bulan ter. 
hitung mula 21 Agustus 1952. 
Tindakan imi anggaphja sebagai 
sjarat mutlak untuk membangun 
kam Tambang Minjak Negara jang 
searas dengan kepentingan Masio. 
nal dan negara PNI Sumatera Uta. 
ra mendesek “kepada pergurus be. 
sar PN.I. supaja tuntutan ini 
diambil oper oleh Dewan Partai 
PNI dan fraksi PNI di Parlemen, 

  

USA Tak Tahu? 
Sekitar .Penjerangan ,Tentara Nasio. 

nalis Kedaratan Tiongkok 
Na kementerian urusan angkatan laut Ame 

rika Serikat dan djurubitjara Gedung Putih pada hari 
Senen telah menerangkan, bahwa instruksi 
kan oleh presiden Truman kepada 
Serikat dilautan Teduh, jakni untuk 

jang pernah diberi ' 
Armada Ketudjuh Amerika 

mentjegah terdjadinja se- Suatu serangan Tiongkok Nasionalis atas tanah daratan 'Tiong 
kok, belum lama mengalami sesuatu 
bitjara tsb. tidak suka 

perubahan, Kedua2 djuru- i memberikan keterangan tentang be- 
rita2 mengenai pengumuman kementerian pertahanan 
kok Nasionalis, menurut mana sepasukan gerilja dari 

Tiong- 
Taiwan 

telah melakukan serangan jang berhasil atas salah sebuah ko- 
ta dipantai Tiongkok. (Lihat 
S.M.) 

Pada tahun 1950, presiden 

Truman telah mengadakan seru 

an kepada pemerintah Tiong- 
kok Nasionalis, supaja menghen 
tikan ,scgala operasi Jari laut 
maupun Gari udara terhadap ta 
nah daratan Tiongkok”. Seren- 

tak dengan itu, kepada Armada 

Ketudjuh Amerika presiden 
Truman telah memberikan pe- 
rintah, suraja mengadakan di- 

nas patroli selat Taiwan, dgn 
maksud mentjegah terdjadinja 

bentrckan2 antara pihak Tiong 
kok Nasionalis dan pihak Repu 

berita kita kemaren — Red. 

blik Rakjat Tiongkok. Seorang 
@jurubitjara kementerian luar 
negeri Amerika Serikat mene- 
yangkan bahwa kementerian tsb 
belum menerima "kabar resmi 
tentang serangan tiba2 jang ka 
barnja telah dilakukan oleh pa 
sukan2 gerilja Tiongkok Nasio 
nalis atas pantai Tiongkok itu. 
Kementerian pertahanan Tiong 
kok Nasionalis menerangkan, 
bahwa instruksi presiden Tru- 
man itu tidaklah terlanggar, 
oleh karena didalam serangan 
tersebut tidak ada pasukan? te 
tap jang tersangkut. 

  

Pers Inggris Kagumi 
YENARI-PENARI Bali jg tiba 

di Lordon Minggu malam, pa 

ca Senin malam telah mengadakan 

repetisi dan  mentjobakan pakaian, 

sebagai persiapan untuk  pertundju- ' 
kan pertama jg akan diadakannja 
Selasa malam ini di London, Berita 

bembasa Kebuusiaan 

Kon. Bata eh Dan 

| ya0k "1 
are 

penari-penari Bali akan mengadakan 
pertundjukan seminggu lamanja di 
tanah Inggris, mendapat sambutan 
hangat dari pers Inggris, sebab sela 
ma ini nama Bali mempunjai daja 
penarik jg adjaib. ' Kemarin pagi 
Duta Besar Subandrio mengadakan 
resepsi untuk menjambut kedatangan 
  

ndonesis 
sotacnng 

5 yen 

son ape ema 

penari) tsb. Demiktan 
»Antara” di London. 

Selardjutnja dikabarkan, 
penari wanita Ni Gusti Raka 
dengan anggota2 rombongan lain 
nja telah terbang sepuluh ribu mil 
djauhnja dari Djakarta ke London, 

wartawan 

bahwa 

jang 

hampir sadja tidak di-izinkan menari, : 

Sebab ketika dilapangan terbang se 
seorang bertanja kepadanja, berapa 
umurnja, dia mendjawab . ,,Sebelas 
tahun”. Menurut ukuran ' Inggeris, 
anak gadis ini masih terlalu muda 
untuk naik kepanggung. Penari2 jg 
lain bingung, dan Impressario segera 
madju serta mengatakan, bahwa Ni 

  

Penari2' Djangger Bali 
Gusti Raka dengan memberikan dja 
waban ,,eleven” itu, sebenarnja tidak 
pandai berbahasa Inggris. Impressa 
rio itu menundjukkan dokumen, bah 
wa umur Ni Gusti Raka sudah 13 
tahun, — didalam batas umur jang 
membolehkan orang naik kepang- 
gung Inggris, 

   

oleh Farouk, se- 

  

3 ta 

     



            

diri 

    

      
    

            

   
   
        
    
    

  

ehalajak 
kan oleh 

“ 

1 

  

     
    

    

   

P 
4 3 # 

  kali dengan 

— — — Baru2 ini pihak resmi di Singapura telah ime- 
njangkal pernah memberi keterangan kepaua pers, bahwa 
"geger Serawak” itu berpangkal di wilajah Indonesia Si Kali- 
ma Tetapi kini harian Inggeris .Ti- 

| mes” di Londen, telah mentjoba djuga buat mengembalikan 
|. dagi perhatian pihak kita ke djurusan itu, dgn antara lain me- 

| ngatakan dim induk karangannja, 
i Pe emang jg disebut 

Rania Tega SN an 

mantan Barat (Pontianak). 

  21 ia. - 
| Dalam konperensi tersebui 
akan hadir wakil2 dari sege- 

      

  
  

esia tersebut, 
Apabila kita mengingat akan kedudukan ha- 

  

  

    

  

   

    
   

         

    
   

  

bahwa di Serawak orang 
»tentara pembebasan. rakjat Indonesia 

tk Serawak” adalah suatu organisasi Tionghoa jg berpangkal 
di wilajah Indon 

an Inggeris itu, maka dapat kiranja kita menarik penger- 
tian, bahwa walaupun pihak resmi Inggeris di Singapura sen- 

telah membuat sangkalan jg dimaksudkan diatas tadi, te- 
. tapi setjara tak resmi masih djuga terdapat anggapan? lain 

Kita jakin bahwa pemerentah kita nistjaja 

& Camble Indonesia, 
Pusaka : 

dan jg: 
kdti“dengan luas 

rlebih dulu, djumlah itu me- 
lipati hadiah jg dua kali Iebih 
banjak dari pada jg se-mwa2 
diumumkan dlm hi. Pebruari. 
. Telah diumumkan pula, bah ' 
Panen San jg ara 
tung mendjua! sebuah eng 

. Pusaka kepada pemeriina has 
pertama, kedua dan keti 

| Ga akan juga menerima ha- 
1 toko. Toke2 itu-adalah' 

Toko: Thio Pek 

  

    

  

Liang Dja-| 

Akan tjukup bidjaksana buat mengambil tindakan? 
“perlunja, berdasarkan “hasil2 perjelidikan njata 
nja mengenai masalah tsb. Tetapi disamping 

        

   
   

  

    

   

  

   

      
    

   

      

   
    

     

      
    
    

  

     

    

    

   

   

  

jang se- 
jg: diperoleh- 

itu baik kjranja 
ramai djangan membiarkan dirinja diumbang-ambing- 
purba-sangka terhadap segolongan penduduk asing 

dari sebuah negara bersahabat jg 
negara Kita ini, semata-mata berdasarkan atas 
Ba ang oleh pihak lain itu. 
bahwa masalah? jg bertalian dgn penduduk Tionghoa sebagai- 
maha jang dihadapi oleh pihak Inggeris di 
lah berlainan dgn masalah? golongan renduduk itu jang kita 
“Gjumpai di negara kita ini. : 

berdiam didalam wilajah 
desas-desus 

Lagi pula patut di-ingat 

djadjahan2nja ada- 

g. | Surabajx Rp'4:000,— Sin Sura 
baja Rp'1000:— Piet Rp 1:000,: 
Hok Sin Surabaja Rp 1.000:— 
Liem. Kian Liong Surabaja Rp 
1000: Oey Djakarta Rp 1.000, 
Foe Djakaria Rp 1.000,— Euro. 
pa Djakarta Rp 1.000,— Kai- 

| ro Bandung Rp 1.000,— Willy 
Djakarta Rp 750 — Sin Tjong 
Tjan Djakaria - Rp 150,— Sa- 
lemba/Miayu Seng Djakarta Rp: 
150,— Bintoro. Semarang Rp 
750,— Ong Sioe Sing Magelang 
Rp 750, Lan Bie Hoo Surabaja 
Rp 750 Liang Fung Surabaja 
Rp 150,— Djoe Fong Surabaja 
Rp 150,— Djoe Fong Surabaja 
Rp “50,— Tjin Tong Surabaja 

Rp 750,— Piet Malang Rp 750, 
Soen Kediri Rp.150.—. 

RAPAT DENDA Rp. 3009.—. 
Oleh hakim Smg. telah di 

djatuhi hukuman denda sebe- 
sar Rp 3000.— atau 3 bulan 
.masuk pendjara, terhadap pe- 
ngusaha salah satu toko Bom 
'bay dikota ini kareng, diper- 
salahkan mempunjai barang?   

gi 

. Badju dalam waktu 
“dijuji dengan Tjap Tangan! 

stock lama dan didjual etjeran 
dengan tidak pakai factuur. 

   
   

            

   
   
    

   
   
   

  

   

      

sjarat wutama, dalam rumah tangga! 

t Badju jang dijaji napa 5 2 

    

    

     

jang sama, 

  

    
   

  

   
   
    
   

   

      

       

   
   
   
   
   

      

   

            

   

Berhematlah setjara bidjak- 
sana, pakailah Tjap Tangan 

buat segala berang. 
Air busahnja menanggung 
tahan lamanja tjutjian Njonja 

Autjian! 
gap 110r3 

penting. dari ko 
lah pembitjaraan ten 

| Sram panitya na) 
Saran belandja- tahun 
me'iputi jun 
2.114.009 dollar untuk pemberi 
an bantuan kepada negara? di 
Asia Tenggara. Anggaran 
landja untuk tahun 1953 jang 
telah disetudjui oish .komperen- 
si dalam tahun jang lalu untuk 
keperluan tersebut, berdjumlah 

         

  

tang pro- || 
dan ang 
1954, jg. 

djumlah  sebanjak 

1.987.000 dollar, : 
65 projek. 

nan jang keampat dari direk- 
'Itur regional WHO, dr. C. Mani 

akan dipeladjari pula. Dari la- 
Iporan ini ternjata bahwa sam 

paj bulan Djuli 1952 untuk 

rang dari 110 tenaga2 interna- 
sionaj pad, 65 buah projek di 
Asia Tenggara. Diantaranja 
terdapat rentjsna unfuk mem- 

kerantas penjakit malaria, pe- 
njakit paru2, penjakit fram- 
boesia, penjakit kelamin ty- 
phus, kusta, pes dan cholera, 
program - untuk kesehatan 

pengluasan pusat pendidikan 
untuk vegawai2 untuk mem- 
buat obat2 peniciline. dan DDT 
setempat, Hal.lain . jang: akan 
dibitjarakan pada. konperensi 
jang penting ialah kesulitan2 
tehnis jang didjumpai' dalam 
lapangan pendidikan pegawai2 
pembantu kedokteran. Banjak 
pembesar? herpendapat, bahwa 
pendidikan pegawai? ini. jang 
tjukup djumlahnja merupakan 
sjarat mutlak guna pemberan- 
tasan pelbagai penjakit2 . me- 
nular dan yatuk memperbaiki 
.keadaan kesehatan di negara? 
Asia. Tenggara: Berpedoman 
kepada sembojan: ,mentjegah 
adalah lebih baik daripada me 
njembuhkan” para pembesar 
tersebut berpendapat bahwa 
pendidikan 'pegawai2  sema- 
ijam itu adalah lebih penting 
daripada mendirikan . sedjum- 
lah besar sekolah2 kedokteran 
dan rumah? sakit. : 
.Konperensi tahunan dari panitia 
regional WHO: untuk Asia Tengga- 
ra jang sudah2 telah diadakan di 
New Delhi (1948—1949), di Kandy 
(Ceylon) dalam tahun 1950, dan 
di Rangoon (1951). Daftar semen- 
tara, dari wakil2 jang akan meng: 
hadliri konperensi di Bandung” itu 
adalah: Afghanistan: dr. Abdul 
Hakimi, direktur ' dinas” kesehatan. 
Birma: U Myat Sein, wakil kuasa 
usaha di Indonesia dr 'U Lat, adjun 
direktur dinas kesehatan. Ceylon: 
HE. Goone Sinha, duta di Indo: 
nesia, Andrew J. Joseph, menteri 
muda kesehatan dan dr. WA: Ka: 
ranuratne dari bagian urusan kedok- 

jteran dan hygiene dari kementerian 
htersebut. Perantjis: letnan kolonel 
Barzeua, opsir tinggi kesehatan di- 
daerah djadjahan Perantjis di India. 
India: “dr. C.K. Laksmanan, direk- 
tur-djenderal dinas kesehatan: dr. C. 
V. Ramchadani, adjun direktur-djen- 
deral dinas kesehatan. Portugis: be- 
lum diketahui. Muang' Thai: dr 
Svasti Daengsvang. adjun direktur 
dinas kesehatan: dr. Laong: Paya: 
nandana dari kementerian kesehatan 
antum, . 

Indonesia: dr M. Suroso, sekre- 
taris-djenderal kementerian  keseha- 
tan, dr. Ma'mun al Rasjid Kyisuma- 
dilaga, pegawai tinggi pada kemen- 
terian tersebut. ' 
  

UNDANGAN KE RET 

Hua Chiao 

ngan untuk kundjungan k.I' 40 
penindjau buat turut mengha- 

Oktober jad. di Peking. 
. Berhubung dengan undangan 

tsb., maka perkumpulan itu te- 
lah minta bantuan perkumpu- 
lan2 Tionghoa baik di Djawa 
maupun diluarnja, supaja me- 
ngirimkan nama tjalon2 untuk 
berkundjung ke RRT itu.  Ke- 
berangkatannja “akan terdjadi 
kira2 pada awal Sevtember 
jad., dan kembali pada achir 
Oktober. LN aa 

Tjalon? itu boleh terdiri dari 
orang2 asal Toinghoa, baik to- 

donesia, dan merupakan orang2 
jang dipandang terkemuka di- 

ma atau kejakinan politik ti- 
dak. disjaratkan. 

Buat Djawa Tengah, maka 
akan disediakan tempat untuk 

ilima. orang peserta, jaitu 1 bu- 
at Tegal-Pekalongan, 2 buat Se 

Jogja. 
Beaia kapal pulang-pergi ha 

rus dipikul sendiri oleh tiap? 
peserta jang tersangkut, Bea 
ja2 lainnja selama di Tiongkok 
mungkin akan dipikul pemerin 
tah RRT' sendiri, 
RAPAT PLENO DPR. 

Pada tgl. 23 24 dan 25 Sep 
tember jad, bertempat di' ge- 
dung Papak akan diadakan ra 
pat pleno DPR Propinsi Dja- 

4 wa-Tengah. Dalam rapat pleno     tsb al. akon dipastikan pene- 

   
   

  

    

    
    

         

        

      

   

    

    

       

   

  

Pangeran Aly. Khan. (kiri), suar 
(pertjeraiannja sampai kini belu   

Selain dari-ini laporan tahu-| 

WHO telah bekerdja tidak ku- | 

kaum ibu dan anak, rentjana | 

    

& A MENGUSAHAKAN, 

“Galam golongan? barain    

dengan inducement) : 
fiets) serta motor 
daraan motor dengan 
Jeep: e, Otolet-chasi      
   

    

2: Golongan B (dengan indu 
cement 10046): a, Sepeda mo-' 
tor dengan isi cylinder lebih: 
dari 350 ec. b. Mobil penum- 
pang dengan isi cylinder tidak | 
lebih dari 2500 ce. (menurut: 
pembagian 'prioriteit klas BI, 
BH CI dan CII dan dengan 
harga Cifie tidak lebih dari 
U.S. $ 2100.— c. Station-wagon 
dengan isi cylinder tidak lebih 
dari 2500 cc. 3. Golongan C 
(dergan indudement 20046): 
a. Mobil penumpang dengan 
iSi cylinder lebih dari 2500 ce. 

$.2100.— b. Station-wagon dgn 
isi cylinder lebih dari 2500 cc 

      

    

  

Del Mar (California ) baru2 ini telah bergambar. bersama2 dgn 
bintang2 film George Raft (tengah) dan George Davis. 

Kendaraan Bermotor 
Pendjelasan'Kem. Perhubungan Ten- 

tang Peraturan Importnja 

   
   

   

CN. gar 
" jelas, maka Kementerian P' 

terperintji. 1. Jang termas 
2, Sepeda dengan m 

tjantel untuk sepeda dan/atau betja, b. Ken 
: 1 an lebih dari 350 ce. d, 

e TA « Ss 1. Pick-Up 
an cabine): h. Truck-chass 

    
   

(menurut pembagian prioriteit js 
klas AI dan AlI) dengan har- Ime 
ga Cific tidak lebih dari U.S. Ip: 

   
   ntang film. Rita Hayworth 

4 pada kundjungannja di 

     
   

   

    

  

1 motor tjantel (brom. 

: & Bus-chassis (truck tidak 
is (truck dengan cabine)/: i. 
REI RU en Ka 3 

gustus jbl sehingga ticdax akan 
dikenakan bea indusement har: 
ganja. tetap ,,harga prioriteit”. 
“Jizin untuk mengatakan ,,her 
waardering”, pada umumnja, di 
(dasarkan atas pertimbangan, un 
tuk memberi keserapatan kepa- 
da para importir untuk mema- 
Sukkan barang2 dengan djum- 
lah jang tidak kurang dari 
djumlah jang biasanja dima- 

  

Usaha2 Untuk Menguasai Hasil Desa 
0. (Oleh pembantu ekonomi kita). 

PADA MASA jang achir? ini harga hasil bumi 'AHWA ega 
B meningkat, hingga sebetulaja bagi petani? tidak mempu- 

ri2 
n untuk mengeluh dal am memikul penghidupan seha- 

ah hal jang sebenarnja, tetapi jang sangat gandjil ke- 3      
   

   

    

    

    

  

    

    

| njataa kian han bisa dikata sebaliknja, se- bab: fic ca tidak bisa mengetjap kenaikan harga 
hasil: ja, tetapi setelah panenan lewat beberapa 
bula sendiri malahan membeli kembali ha- 

  

inja dari tangan orang lain, dengan harga-harga ma- 
sampai 15095. Djalan satu?nja jang bisa mengatasi 

an ibu usaha? untuk menguasai hasil desa den 

ig 

Gialan koperasi, tetapi untuk bx kearah itu, bukan 

  

gan 

4 Aa. sebab petani? sendiri-tidak sadja tidak 
ketarik kepada koperasi, walahan jang ujata, kalau bisa mere- 
ka tidak ingin mendengar perkataan koperasi karena pada, ma- 

' Bahwa usaha mendirikan ko- 

perasi jang sekarang diandjur- 

kan oleh Pemerintah, tentu ti- 

dak sebagai jang pernah mere- 

ka alamkan pada masa jang Ia 

lu, itulah tidak usah dikata, te- 
tapi sebagai dahulw atau tidak 
sebagai dahulu tiap2 orang men, 
dengar perkataan koperasi piki 
rannja lantas terbajang:.. .,pe- 

nipuan”. Djustru karena ini, 
maka usaha2 Pemerintah dae- 
rah untuk membangun kembali 
djiwa ,,koperasi' didesa2. didja- 
lankan. dengan tjara jang sa- 
ngat. hati2 sekali, malahan per 
kataan koperasi: rupanja senga 
dja tidak lagi banjak disebut2. 

Sebagai diketahui, bahwa Pe 
merintah daerah Jogja telah 
mendapat dan menerima kredit 
dari Pemerintah pusat banjak 
nja Rp. 2500-0009 untuk: me- 
ngumpulkan .bakan makaran, 
guna masa patjeklik jang akan 
Oereig, jang diduga mulai bin.   sukkan. Pertimbangan ini tidak 

berlaku sepenugnja untuk ken- 
daraan bermotor, - cleh karena 
sekurangan kemungkinan mo- 
asukkan kendaraan? jang ter 
Suk golongan? B dan C da- 

pat diganti dengan menainbah 
ipemasukkan kendaraan? tenja-   

kan deviezen oleh Pemeren- 
tah): 

Mobil . penumpang dengam 
harga Cific lebih “dari US. $ 
2100— dengan tjatatan, bhw 
kendaraan2 jg termasuk golo- 
ngan ini pada - dasarnja" tidak 
diperkenankan sukkan- 

nja, ketjuali untuk. keperluan 
ip omatiek, 
HA golongan A dimasuk- 

kan kendaraan2 jang dianggap 

sebagaisjarat mutlak untuk pe 

kerdjaan produksi, perdagangan 
dan lain? pekerdjaan jang ber- 

guha untuk masjarakat dan daf 

tar? golongan? lainnja selan- 

djutnja disusun menurut tingra 

tan kegunaan untuk pekerdja 
an2 tadi. Kendaraan2 Galam go 

longan D, jang dianggap sama 
sekali tidak perlu, pada dasar: 

nja tidak boleh dimasukkan, ka 

rena keraungkinan memasukkan 

    

   
    

4. Golongan D (tidak disedia- | an djustru tertjapai maksui pe 
merintah,.karena vada. umurm- 
nja pemasukan barang? diluar 
olongan. A itu. kurang 2tau'ti 

dar: PUD. 
Mulai tanggai 25 Agustus 52 

Panitya Utama Pusat (P.U.M) 
gan Panitya Utama Daerah (P. 
U.D.) mulai lagi pekerdjaannja 
Jang dibagikan oleh P.U.M. dan 
P.U.D, jalah kendaraan? ber- 
motor jang termasuk golongan 
A dan kendaraan? bermotor jg 
termasuk golcngan B dan C, te 
tapi belum.terkena bea induse- 

ment, dibebaskan. pendjralan: 
tidak dengan prioriteit). 

1 Pendjelasan. 
Kementerian Perhubungan berke- 

hendak -untuk meniadakan pembagi- 
an kendaraan bermotor. pada umum-   dengan ,,devezen sendiri” mem 

berikan kelonggaran untuk mem 
bikin barang? ini sebagai objek 
perdagangan tjatut jang tidak 
sehat dan merusak mentaliteit. 
Kalangan diplomatiek. dan consu 
lair diberi kelenggaran dalam   
'nja mungkin diperlukan kenda- 
raan2 jang lux itu dan kalangan| 

,ini diharapkan tidak akan ada 

Dari pemerintah RRT Chung | terhormat. 
Thuan Tsang Hui, 

di Djakarta menerima unda-i 

' dengan tegas tidak diperkenan- 
ia penghargaan kem diri upatjara peringatan berdi: | Kan diadakan pengharg 

rinja republik tsb. pada tell) 

1 ngan2 

tok maupun warganegara In: 

tempat kediamannja. Soal iga- 

bagian 

marang 1 buat Solo dan 1 buat: 

.pendjara 2.th. 3 bin, terhadap 
'seorang bernama TPA jg me- 

hal ini, oleh-karena untuk mem 
pertahankan kebesaran negara- 

perggunaan kesempatan ini dgn 
pertimbangan2 jang kurang 

Mengenai harga 
Untuk kendaraan2 bermotor 

bali (herwaardering), jang di- 
dasarkan-atas ongkos pemasuk 
an menurut peraturan baru. De 
ngan penetapan termaksud di:| 
atas maka kendaraan2  bermos| 
tor jang, tergolong dalam golo- 

an2 B.dan C, tetapi jang sel 
karang. sudah tersedia (ada di 
stock dan jang akah datang di 
dalam dua bulan sesudah 12 A- 

Sampai minggu: ke 4 bulan ini 

djumblah pengumpulan padi di Dja- 
wa Tengah baru mentjapai 61.235. 
044 tonatau 40 pCt dari djatah jg 
ditetapkan semula 'jaitu sebesar 150. 
'000 ton. Menurut tjatatan, dacrah| 
'karesidenan Pekalongan mendapat 

terbanjak ialah 31.550 ton 
tetapi hingga kini baru masuk 517. 
atau 16.288/» ton, sedang Semarang 
jang djatahnja ditetapkan 23.700 ton 
sudah masuk 7015 Y5 atau 16.750 
ton. Daerah Pati jang termasuk dae 
rah minus dan djatahnja ditetapkan 
15.800 ton telah masuk 59Y. 

DAPAT HUKUMAN PEN 
DJARA 2 TH. 3 BLN. 
Kemaren oleh hakim Smg. 

telah” didjatuikan hukuman 

' 

ngaku diri sebagai salah se- 
orang anggauta pengurus Seri 
kat Buruh Kendaraan Betja 
Smg: orang tsb dipersalahkan 
menghasut. melakukan kedja- 
hatan atau merusak barang2 

SIDANG DPR KOTA, 

nja dglam diangka. pendek, terapi 
selama, kebutuhan? jang sungguh? 
belum terlajani, maka kendaraan? 
bermotor, jang tidak terlalu besar 
djumlahfja- itu, masih dianggap per- 
lu diawasi pembagiannja, oleh kas 
rena itu BUM” dan BUD diper 
rintahkan lagi mendjalankan . peker- 
djaannja, Parag Pl Aa 
pembagian dilakukan setjepat mung- 
kin. . Dengan” Hn aa pengha- 

an sprioriteit”, maka disamping 
ibangan keperluan, dalam pem- 

bagian sekurang ini akan diperha- 
tikan pula, kemampuan dari para pe- 
minat. . Peminat2 jang kurang kuat 
keuangannja akan diutamakan, supa 
ja kelak, kalau pendjualan sudah 
bebas, mereka sudah ada kendaraan 

  

dan tidak perlu bersaingan dengan 
jang kuat? dalam membeli. Kendata: 
an jang d Ikan, Ini tidak ber- 
arti, bahwa sesudahnja dibebaskan 
pendjualannja, harga tidak akan di- 
'awasi 
rus. berlaku), akan “tetapi pada 
umumnja, dengan pengharapan hu- 
bungan untuk seterusnja, pendjualan 
lebih lekas melajani jang besar dari 
pada jang ketjil, demikian pengu- 
muman . Kementerian Perhubungan. 
(PIA). 

1 waktu tel, 17 Ag. th, jl. te iah mengatakan kepad en 
dara2 betja An ea 
itu tidak mengendxrakan be- 
tjanja, Selain dari perbyatan- 
nja isb, menurut keterangan 
beberapa saksi, ada djuga bebe 
rapa betja jg rusak, akibat 
perbuatannja, Atas perbuatan 
itu, Djaks, telah mintakan hu 
kuman pendjara selama 3 th, 
karena terdakwa terang me- 
langgar fatsal 160 dari Kitab 
Undang2 Hukum. Pidana, jg 
menjatakan, mereka dapat di 
djatuhi hukuman paling ting- 
gi 6 tahun. 

Sidang DPR Kota Semarang jang 
ke V/1952 akan dilangsungkan Sab 
tu pagi jad. tg. 30 Agustus djam 9 
(lengan atjara antara lain usul mero 
bah entree pemandian depan stadion, 
usul untuk menjewakan tanah milik 
Kotapradja guna tempat peternakan 
babi, usul untuk menetapkan berlaku 

19/1952, nja mutatus-mutandis PP     Tapan sekretaris utk propinsi, orang lain, jaitu antaranja pa 

f 

Suk golongan A. Dengan demiki 25 : s3 An sa 2 | kirim kelain? daerah, dimana bi 
ta mendapat harga lebih tinggi. 

— Pekerdjaan PUM | 

(pengawasan harga akan te- | 

Oktcber sampai bulan Pebruari 
jang-akan datang. Dijalan sang 
jakan ditempuh, selain. berusaha 
untuk mendatangkan bahan ma 
kanan dari Jusr daerah. djuga 
membendung hasil desa, supaja 
djangan terlalu banjak jang dia: 

sa jang lampau, mereka telah mengalami kepaitan dalam usa- 
ha? apa sadja jang disebut Koperasi, tidak 2d1KIt : 
Gjadi korbannja orang2 jang mendjadi pelopor koperasi. 

sedikit mereka men 

11 Insiden 
Kefjil 

Terdjadi Di Surabaja 

ADA waktu diadakan 

PE pertemuan dgn anak 

buah kapal Tiorghoa ,,Lan 

Chow” jang mengangkut 5000 
ton. beras dari Taiwan ke Su- 
rabaja, telah terdjadi insiden 
di gedung-partai Kuo Min Tang 

di baja. Bertepatan den. 
diadakannja perdjamuan makan 
di gedung ita pada hari Minggu 
utk anak buah kapal ,,Lan 
Chow”, di lapangan di belakang 
gedung tersebut dilangsungkan 
pertandingan basketball 
suatu 

beraliran kiri. 

Beberaps kali orang didalam 
gedung itu mendengar suara 

orang memukul-mukul dinding 
gedung dari juar. Ketika gang- 
guan ini makin lama makxz ke- 
ras, Maka mereka jang ada di- 
Galam gedung itu keluar. Dila- 
pangan | baskeibalh kemudian   tuh ditangan tengkulak2 jang 

besar. kemungkinannja akan di 

po Koperasi harus semu 
: . Purna organisasinja. 

Hanja dengan koperasi jang 
sempurna organisasinja, dgn 
anggauta2 petani jang insjaf 
akon arti Gan kepentingan ko- 
peraSi pada masarakatnja usa 
ha2 kearah itu bisa dilaksana- 
kan, Oleh sebab itu, maka fi- 
hak resmi memberi ketera- 
nga, bhw modal sebanjak itu, 
tidak semusinja, dibelikan bahan 
makanan dalam . artian biasa, 
tetapi kira2 jg 6044 akan di 
djadikan modal koperasi, jang 
akan. disebar ditempat2 jg di 
rasa perlu. Adapun  langkah2 
ig akan diambilnja: Mula9 pa 
da tiap2 Kabupaten akan didi- 
rikan 3 atau. 4 koperasi, jg or 
yanisasi, administrasi dan tjs: 
ranja bekerdja disusun demiki 
an rupa, hingga merupakan 
medaj atau induk koperasi, jg 
Giberikan. kawadjiban, tidak 
hanja membeli hasil2 bumi da 
ri de tetapi djuga 
memberikan didikan organisa- 

Si dan administrasinja, kopera- 
Si. jg. bisa dipertanggung. dja- 
wabkan, kepada, persiapan2” ko 
peraSi ketjamatan2 atau desa? 
igbesar Gan dipandang perlu, 
igubuat sementara hanjs akan 
diserahi mengurus lumbung? 
penjimpanan bahan makanan 

ig sudah dibelinja sadja. Se- 
mentara itu, demi sedikit tja- 
1on2 jg dipandang sudah tju- 
kup dewasa untuk baru diberi 
hak untuk "berdiri sendiri, hing 
ga induk koperasi itu hanja 
tinggal: berdiri sebagai. pengas 
wasnja. 

Ada diakui bahwa dengan dia 
lan demikian, maka besar ke- 
mungkinannja hasil2 jang dida 
pat dari pengumpulan bahan ma 
kanan untuk persediaan. masa 
patjeklik jang akan datang ini 
tidak bisa mendapatkan seba- 

gai jang pernah dialami segala 
matjam kcperasi dimasa jang 

sudah2, bisa dikata tidak ada. 
Sebaliknja, setelah pembangu- 
nan organisasi koperasi desa jg 
dimulai dengan tjara demikian 
bisa berkembang  didesa2 pada 
kemudian hari akan merupakan: 
salah satu modal. jang: sangat 
penting dalam usaha. kebangu- 
nan perekonomian dan kesedjah 
teraan desa, 

Tg 

Djustru karena ini, oleh fihak 
itu ditegaskan, bahwa. Pemerin 
tah daerah: tidak. bisa. menjetu- 
djui permintaan2 keberapa Ke- 
tjamatan untuk mendirikan ko 
perasi sendiri, ketjuali pada Ke 
tjamatan2 jang lebih dahulu su 
dah.mempunjai organisasi kope 
rasi teratur, karena risikonja sa 
nget berat, sedang. pindjaman 
Rp.2.500.000 'itu harus dibajar 

sokong uang terbanjak, 
mah untuk buruh" Ngesti Pan- 
dawa dan 4 Jainnja akan diberi 

terdjadi pertengkaran kata jg. 

meluas. Seorang pemimpin 

dari perkumpulan basketba'l 
itu. minta .maaf atas kedjadian 
ini dan berdjandji akan menj2- 
lidiki siapa jang telah meng- 
ganggu ketertiban itu. (Pia). 

oleh 
perkumpulan Tionghoa jg 

Res6 
Untuk Mengatasi 
..&Krisis Gezag 

B s0alan nkriss geng” pe 

dikemukakan oleh Presiden Su 
karno Calar pidato menjambut 
17 Agustus jang latu, Pengurus Besar Kebangsaan "Indonesia (Parki) di Bandung. telah me ngeluarkan sebuah ” statement 
jang menjatakan: | enda ja 
tentang »krisis Sele Ne 
tuk mengembalikan gezag Parki dalam statementnja itu mengan 
Gjurkan: 1. Pewerinah menga 
dakan zelfcerrecie dalam segala tindakannja jang telah diambil 
dan jang merupakan »wanbe- heer? pada umumnja: 2 Disam 
ping berdaja-upaja memeyakkan 
kemibah keamanan harus diam. 

bil sebagai program utama adju 
ga pemberantasan korupsi dan 
segala matjam ketjurangan : 

3. Meletakkan dasar pereko- 
nomian rakjat banjak sebagai 
Gasar dari bangunan ekonomi 
negara seluruhnja: 

4. Meletakkon dasar paru ke 
tentuan perburuhan: 

5. Meletakkan dasar baru ke- 
|tentuan hak milik tanah: 

6. Meletakkan dasar adanja 
pendapat umum jig kusi, he 
bas dan baik melalyi saluram2 
dewan. perwakilan  aigupun 

pers dan siaran pada umum- 

njz, Partai Kebangsaan “Indo- 
nesi, berpendapat bahwa ,.kri- 

sis gezag” itu adalah pangkal 
Sebab dari segenap perkemba- 
ngan keadaan sekarang jang 
mengetjewakan. Statement Par 
ki jang diumumkan hari ini itu 
ditanSfa-tangsni oleh ketua R. 

S. Suradredja dan penulis 
Erom. 

Angkatan Udara Amerika Se 
rikat pada hari Minggu meng- 
umumkan rentjona2nja bagi 
pendidikan. imam2, guna me- 
ringankan beban jg dirasakan 
berhubung dengan kurangnja 

imam2 dikalangan angkatan 

perang. Antara 150dan 200   
| 
| 

  

imam akan dididik setiap ta- 

Hhunnja. 

  

SIARAN RRI SEMARANG, 

disusul dengan perkelahian. : : 2 
: ini 1 Rebo 27 Agustus: djam 17.05 . 

Untung perkelahian ini tidak | ng tumen, “1800. Pendidikan 
rochani oleh CPRAD 18.15 Manasuka 

urtuk Amgk. Perang, 19.15 Tin- 

djauan mingguan ekaromi, . 19.30 
The Hula #Swngers- ftape). 20.05 
Siaran pemgrintah, 2030 Keluarga 
Warsitamursid, 20.59 Selingan (ph) 
21.15 Getar Irama malam Enam Se 

kawan 

  

|/Aneka Djawa Tengah: 
  

SOLO. 
Patung invaliede uik 

Presiden. 
Dari kalangan Rehabilitatie 

Centrum Surakarta diperoleh 
kabar, bahwa Dr. Suharso Su- 
pervisor RC tsb akan memper 
sembahkan sebuah patung In- 
valiede kepadicr Presiden Sukar 
no, Gjika Presiden dalam kun- 
djungannja ke Solo nanti me- 
nindjau Rehabilitatis Centrum 
Surakarta, Patung tsb adalah 
ijiptaan Prodjosukemi seorang 
seniman di Sole. 

Seperti dikabarkan, penin- 
djcuan ke RC Surakarta ier- 
masuk salah satu atjara dlm 
kundjungan Presiden ke Solo 
nanti. 

Selain patung ish akan di- 
persembahkan 'pula kepadx Pre 
siden, sebuah: Album berisi 
gambar2 disekitar yusaha2 RC, 

dan sebuah kumpulan tjera- 
mah2 mengenai tugas dan ke- 
wadjiban Rehabilitatie Cen- 
trum. 

109 orang keluarga trans- 
migrani menudju Sumatra 

Selatan, 

Pada hari Rebo tgl. 27-8 ini 
oleh Djawatan Transmigrasi 
Inspeksi Djawa Tengah akan 
dikirimkan rombongan transmi 
graSi-keluarga sedjumlah 700 
orang ke Sumaira Selatan, jg 
sebagian besar berasal dari 

daerah Surakarta. Mereka itu 
akan berangkat dengan kereta 

api luar bissa dari seiasiun Ba   lapan, Sebelum berangkat, ja- 
lah pada Selasa malam tgl. 26 
mendjelang 27-8 di Kantor Dja 

watan Transmigras, Daerah Su 
rakarta akan dilangsungkan 
pertemuan-perpisahan dengan 
rombongan tsb dimana diun- 
dang pula pembesar2 setem- 
pat dan sementara instansi jg 
bersangkutan. 

Rombongan isb adalah ke- 
luarga dari para transmigrant   jg kini telah berads di Suma- 

' tra Selatan. 
  

SEKITAR PERUMAHAN BU- 
RUH KOTA PRADJA SMG. 

Seperti dikabarkan, Kota Pra 
dja Smg telah terima sumbang 
an uang sebanjak Rp. 45.000,— 
dari pelbagai firma besar dan 
ketjil dikota ini. Uang tersebut 
diatas telah digunakan mendiri 
kan perumahan buruh jang se- 
gerhana jang harganja satu ru 
mah dapat dikatakan sebesar ik 
Rp: 6000.— atau lebih. Kini da 
ri uang-sekian banjak-itu, telah 
dapat didirikan sebarnjak 4 ru- 

mah jang dapat dibagi dalam 2 bagian, dengan tjara' demikian 
rumah tsb dapat pula didiamai 
oleh 8 “keluarga. Karena rumah 

ini telah selesai didirikan di lu 
goredjo (Seteran), maka pem- 
bagiannja akan segera di multi 
dan mereka jang dapa 
tsb adalah mereka? jang benar2 
sangat membutul aja. Pem- 
bagianija' adalah sbg: dua ru- 
mah untuk buruh pelabuhan jg 
ihak madjikannja membantu 

2 ru- ka 

    

kan kevada buruh instansi ne- 
geri. Selain dari ini Kota Pradja     dll, 

  

ngabarkan dari Jogjakarta, 

  

beberapa waktu jl kini telah s3 

ang disediakan untuk 
rakjat 

lesai, semuanja, jaitu sebanjak 
36 buah. Untuk perluasan peru 
mahan rakjat. kini oleh Kota 
Pradja sedang diperdjoangkan 
kepada Pem, Pusat: 
KONGRES KPI, DAERAH. 

Padi, nanti achir bulan Ok- 
tober. ataupun mungkin per- mulaan bulan November 1952 
INI, Semarang akan | mendapat 
kehormatan mendiadi- tempat 
kongres kepala “daerah ' dan DPD Seluruh. Propinsi-Djawa- 
tengah, konverensi sematjam 
ini jang pertama? diadakan Indonesia, Dari 

     
“rumah! ' 

tslah menjediakan djuga uang dja: 
sebesar Rp. 50.000,-— djuga gu 
na mendirikan perumahan sem 
tjam tsb diatas. Achirnja uang 

kembali dalam tempo jang. :u-|Rp. 750.000 jang oleh Kota P?r9 
dah-ditemtukan. demikian War dja Sema 
tawan SUARA MERDEKA me |mendirikan perumahan   

   

    
   

  

2 diadakan di 
daerah? 1 si 

uta DPD jg. 
. Konperensi 

Se ama 2 

| dibi- 

    

  

     
    

  

   

hari'itu teritim, ak 
tjarakan: 1, Kenangan 
Perundang2an Daerah” Oto- 
noom. Pada kongres ini akem 
diundang pula perutusang dari Djawa-barat dan Daerah Isti- 
mewa Jogjakarta, 2 n 
Dalam pada itu, disamping pembitjaraan2 ,zakelijk” da- lam kongres para kongresisten 
ga akan mendapat 'kesem- patan menindjau objekt7 pen- 

ting dalam lapangan mereka. 
Selain itu akom dilakukan .pa- 
da waktu bersamaan perleta- 
kan batu pertam, pada pem- 
bangunan perumahan Propinsi 
di Seteran Semarang. 
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aktif dalam lapangan konsump 

si, Pemerintah menghendaki ma 
jarakat dan rakjat pada masa 

an peralihan) kerbali 

sederhana. Kita harus 
ini (diz: 
kehidup 12 OAT 
mempergunakan - djumlah devi- 

sen setepat2nja, supaja bar: 
kebutuhan pokok buat. con- 
sumpsi dan produksi dapat di- 

Selain dari pada itu maka su 

    

| asana politik dan tingkat per- 
Gjuangan kita tidak mengidjin- 
kan meradjelelanja nafsu perse 
orangan dimasjarakat kita un- 
tuk mengedjar hidup kemewa- 
han dengan tidak memperhati- 
kan kepentingan negara dam ma 

sjarakat. Lehih2 djikz kita me- 
lihat perbedaan tingkat hidup 
antara golongan? sat# Sama la 
in dimasjarakat kitg dan perbe- 
daan antara daerah? satu sama 
lain di Indonesia. 5 

s 4 di- 

Barang2 pokok. 
djamin harganja. 

Perbedaan demikian rupa men 
djengkelkan perasaan dan me- 
ngeruhkan suasana politik. Ma 
ka oleh sebab itu barang2 ke- 
butuhan pokok harus didjamin 
baik djumlahnja maupun harga 
nja sesuai dengan tenaga beli 
Gari rakjat, sedangkan barang2 

-essentials dan luxe harus non- 

dibatasi. Pelaksanaan politik 
import membawa akibat hahwa 
barang2 nen-essentials dan Juxe 
akan kurang masuknja. 

3 

Untuk 

    
   

3 up 

— bikin 

y Pemerentah tjampur 
   

rang ja jang mam- 
untuk membajarnja sedang- 
»Premie untuk membajar 

xe” masuk di kasnegara.     
    

    

  

1 

Hot money. 
Ternjata bahwa uang. jang 

beredar dimasjarakat kita tidak 
dapat dibagikan serata?nja di-. 
seluruh lapisan masjarakat. Se- 
bagian besar terkumpul dikota2 
besar sedangkan dikota? inipun 

juang terbatas dibeberapa golo- 
ngan jang tertentu. Uang jang 
berada ditangan golongan ini 
terdapat diwaktu2 jang lam- 
pau dengan tjara legaal dan/ 
atau illegaal, sedangkan uing 
ini sebagai keuntungan berarti 
jipenambahan kapitaal .berdju- 
ta2 jg tidak atau belum dapat 
dipungut oleh padjak guna kas 
negara, 

Karena itu uang ini tidak da- 
pat dipergunakan buat pemba- 
agunan negara atau investatie 
"dalam lapangan produksi, Se- 
baliknja karena ada ketakutan 
bahwa penambahan kapitaal se 
lalu dapat dipungut oleh padjak 
maka uang ini dipergunakan 
huat manipulaties jang bersifat 
speculatief. Dengan istilah ilmu 
ekonomi uang ini mendjadi 
»Zwevende koopkracht” atau 
.hot mony”. 

  
Manipulaties jang bersifat 

speculatief tsb. selalu memba- 
hajakan keadaan dilapangan ke 
uangan Ian perekonomian kare 
na Gjumlah uang ini (beberapa 
mulliard rupiah) sulit sekali da-   

  

     
2 f 

Di jepang” Di- : 
Ribut Ae 

Sedangkan Serdadu2 »Djepang Sendiri Selama Pe- 
rang Dunia Banjak Tinggalkan Anak Didaerah2 

ani 

ARY YABE, 

  

23 

- Pendudukanrja. 

, E, seorang pekerdja 
surat kepada harian Hepane Nippon 

pemerintah Djepang, jang meniup-niup 
baji2 anak serdadu? 

wanita? Djepang/ akan tetapi sebaliknja 

Djepang tulis 
Times”, dalam 

sosial 

Amerika jang men 

bersikap masa bodoh terhadap 80000 baji, didaerah? Pasifik Se 

tika perang dunia. Perkiraan 

              

   

    

   
   

  

   

  

     

    

rtama ia ke pulau? K 

ri, Ia mengharap bahwa 
dan grus air dapat 

9 pemburu sabre jet' 
Serikat. hari Senen dgn tak se- 
ngadja telah menumbuk sebuah. 
pesawat B-17 jg mengangkut 8 

nja, ketika pesawat B-17 (adi 
djatuh terbakar dan hantjur. 
Akan tetapi orang dapat! meli- 

   

oleh pasukan? pendudukan-Djepang ke 
tentang djumlah ,,baji G.1:? tadi 

sangat ada jang mengatakan 10.000, ada jan 
mengatakan 200.000, sryekarag Ne, s0 & aa Tae RAP Ur al! 

1 Dalam suratnja tadi Nona 
|Yabo mengatakan bahwa baji2 
Ipendudukan Djepang tadi me- 
rupakan soal jang lebih besar 
lagi, Dikatakannja' bahwa ia 
|telah mengemukakan soal tadi 
Ikepada pembesar2 pemerintah 
| Djepang supaja memberi perto 

Sami | jorigan kepada baji?2 tadi, akan 
“| tetapi 

rakit mereka hanja mendja- 

“hal kita sadja. Pemerihtah2 da- 
'|ri negeri2' jang bersangkutan 
|hatus diminta penuapatnja pu- 

“(Nona Yabe bertanja kepada 
Jah2 baji tadi (bekas pasuk- 

an2 pendudukan  Djepang), 

apakah mereka tidak bisa mem 
perlihatkan barang sedikit sim 

"pati terhadap anak2 mereka jg 
mereka tinggalkan itn. 

Tjontoh2 di Djakar- 
ta dan Surabaja. 

Dalam surainja tadi Nona 
Yabe rusnja mengemuka- 
an, Pan Tjontoh pertama 
terdjadi di. Surahaja, Bajinja 
sedrang laki?. Merenuti bekas 
serdadu Djepang, ajah baji tadi, 

kenegerinja, maka be- 

    

  

   

   

pujan 
.ta kassisferinja — seorang wanita 

| Indo 1 

ia — kawin kembali: 
la-|akan tetapi dengan sjaraf bah. Ba Bhs en 

Ma maka jang masih ketjil 

kan dalam sebuah ruangan ke- 
tjil dan hanja boleh keluar ru- 
mah apabila malam hari. Tjon- 

'Ishot money” ini, karena keta- 

  

        

   

   
      

  

   | Dalam ..betrouwbaarheidsrii ' 
djuara 1952 Nj. M. P.' 

ksir. sehingga mendjadi 
: adalah satu2-nja dar 

»omberekenbare factor” dalam 
onalyse Pemeriniah dan rentja 
na Pemerintah. Misalnja kegon 
tjangan pasar disebabkan oleh 

  

      

              

  

    

Djawa- Timur 3 
omaker dari Djakarta, Njonja ini 

#2 perlombaan jang keluar dengan nul || 
“bagus. Selain piala besar Nj. Scheep 

2 piala bertukar untuk wanita. 

        

Inggris t 
usul Ru 

   

("ARIAN2 PAGI 

takan sjahwas 
     

    
(us, 

ask 

  

       

Ps 

     
Dalam karangan itu sebalik- 

nja dikatakan, bahwa ,,kepenti- 
ngan2 jang dipertaruhkan ada- 
lah terlampau besar untuk me- 
nolak dengan mentahmentah no 
ta Rusia terachir itu”, meski- 

telah: uan. .sebagai: 
   

     
  kutan akan adanja tindakan mo 

hetair sekian besarnja sehingga 
koers gelap dari Straitsdollar| 
jang berasal dari mamipulaties | 
»hot money” naik dan turun, 
djuga harga emas, dalam perio 
de tsb. naik dan turun. Akibat| 
Jang positip peraturan import | 
baru ini ialah dapat ditjegahnja" 
manipulaties jang bersifat spe 
culatief karena dengan harga2 | 
baru terdapat suatu batas ter- 

  

Anti 
Penenta: 

C7 

kat   
kok, nja, Levine jge baru j 

Kemungkinan lain. | Jankan Naa 
Hot money” terpaksa men- 

tjari kemungkinan lain. kemung 

      

         tuan Front Ami i 
aa 

Kab. Yosida 
Mungkio Tak Lama : 

Lagi Diadakan 

ngatakan pada hari Se 
nin, bahwa perdana menteri 
Shigeru Yoshida mungkin akan 
membubarkan Madjelis Rendah 
Djeparg dewasa ini pada hulan 
Oktober jang akan datang dan 
dengan demikian memaksa me- 

    pangan consumpsi terbatas se- 
kaii ketjuali import dan distri- 
butie barang2 kebutuhan pokok 
jang mengandung faedah lang- 
sung untuk masjarakat. Inilah 
jang dikehendaki oleh Pemerin- 
tah, : 

Akibat lainnja jang positif 
dari peraturan import baru ini 
jalah bahwa uang jang beredar 
dimasjarakat dan sebagian bke- 
sar berwudjud ,,hot money” 1g 
tidak dipergunakan buat con- 
sumpsi, akan mengalir kelapa- 
:gan produksi, karena dengan 
pembatasan import maka hasil 
produksi dalam negeri dapat 
merjaingi barang2 Juar negeri 
-amg sampai sekarang dengan 
karga murah dapat diimport 

Bagaimanakah kepentingan 
par1 importeur karena peritu- 
ran import baru? 

Mereka jang bekerdja dalara 

lam bulan itu. Harian tersebut) 
mengatakan, bahwa, menteri ke: 
uangan Hayato Ikeda pada ma 

da Yoshida, supaja. Madielis 
Rendah itu dibubarkan pala ki   ra? tanggal 10 September dan 

janganlah ditunda hingga bu- 
lan Nopember. Dalam hubungar 
ini ,Mainichi” mengatakan, 
bahwa Ikeda mungkin “akan 
merobataikan rentjana, bepergi- 
annja ke Mexico supa ngha- 
diri konperensi Inter 

Giketahui, baru? ini Djepang 
telah diterima sebagai anggau- 

. ,Mainichi” dengan lain2 su- 
rati2 kabar Djepang meramal- 
kan bahwa Yoshida tak lama 

lagi akan mengadakan 'perge- 
seran dalam kabinetnja dalam 
usahanja memperkuat kedu- 
dukan partainj, dalam pemili- 
han2 jang akan datang. Djang- 
ka waktu kabinet Yoshida un- 

tuk. & tahunvakan berachir da- 
lam bulan Djanuari tahun: de- 
pan, Keputusei3 partai Yoshida 
“untuk mengandjurkan peng- 
angkaton Bambokukong selaku 
ketua parlemen jang baru jang 
akan bersidang pada. hari Se- 
lasa ditafsirkan sebagai salah 
satu dari tindakan2 “untuk 
memperkuat kesatuan dalam 
partai. : 

MESIR BENTUK PANITIA 
Agen paten ena 

" Pn menteri Ali Maher 
malam Senen menerangkan, 
bahwa pemerentan Mesir teiah 

lapangan perdagangan barang2 
kebutuhan pokok akan mengala 
imi persaingan lebih “besar dari 
ipedagang2 lain jang mengalir 
ikelapangan ini. Mereka akan 
iterpaksa mempertahankan kedu 
,Gukannja dengan perbaikan 

4 
   jorganisaSi, mempertinggi mutu 

'pekerdjaan, dan terpaksa men- 

tjari pasar pendjualan diluar 
kota2 besar. Oleh karena persai 
ngan dilapangan perdagangan 
barang2 kebutuhan pok k.maka. 
diharap barang2 keperluan'rak 
jat betul2 mengalir “kedaerah2 
dimana rakjat dengan mudah 
dapat membelinja. 

Dari sellersmarket dja- 
di Buyersmarket 

Disinilah letaknja perkemba- 
ngan perdagangan guna bang 
sa Indonesia, karena padasha- 
kekatnja golongan .kensimeni 
terbesar berads didaerah peda 
laman. Djika importeur2 kita 
menginsjafi kemungkinan ini, 
maka lapangan bekerdja, dapat 
diperluaskan, jakni mentjari 
atau mendirikan organisasi pen 
Gjualan etjeran (detailhandel). 
Tidak dapat. disangkal lagi 
bahwa pasar Indonesia telah 
Girobah dari suatu ,,sellersmar 
ket” mendjadi ,.buyersmarket”. 
Sipemakai akan menetapkan 
barang: apa-jang-diperlukannja 
dan para importeur harus. me 
njesuaikain diri dengan keadaan 
jang njata. : 

    

     

192, Regiem 
| ti2 Bukti' Bantuan! Barat 

| (Oteli: INS' Release — C opyright) 

SAAC DON LEvINE, seorang ahli 
mengenai Sovjet, jang telah meng: 

hadap nafsu membeli barang2 Ya n dari daerah2 jang. 3 Ta : as 

jang tidak termasuk dalam go-! . dikuasar Sovjet, mengatakan bahwa rakjaf Rusia waktu ini se- Pera sematjam itu akan ber 

longan barang2 kebutuhan po-| benarnja menunggu “dari luar untuk  memerdekakan- YaSI 
ini pulang Ke Any 

15 bulan lamanja dj Mun 
untuk fjabang Eropa dari Panitya Kemerdekaan bangsa? 
jang diketuai oleh Laksamana Alan Kirk, bekas duta besar 
A: rjka dj Moskow: Tugas Levine itu galah untuk 

al | 

dikalangan oran 22 pelarian bangsa Rus serta menjatakan tidak pertjaja atas | kinan mana terbagi antara lapa| pulkan anasir3 di 
gan consumpsi dan lapangan bangsa? sirg "3 “suatu 

productie. Teranglah bahwa ia-| nan Fro 1 Stal SET 

ugadakan pemilihan? umum da| dari negeri2 Barat sungguh 

hadap nasib mereka 

lam Senin telah mendesak kepa/ 

pun nota itu sendiri ,sedikit se 
kali membawa harapan berha- 
sil”, Harian konservatif ,,Dai- 
ly Telegraph” mengenai isi nota 
itu menulis, bahwa meskipun 
Rusia mengusulkan untuk me- 
'ngadakan konperensi Empat Be 
“sar mengenai masalah Djerman 

- selambat-lambatnja bulan Ok- 
tober, tetapi Rusia mengadju- 
kan sjarat2 ,.jang dapat menim 

bulkan harapan ketjil bhw kon- 

  inisme 
' Sovjet Menan. 

aa ena ada 

   

   

    

   . Di Perantjis 
Seterusnj, dari Paris... AFP. 

mewartakan bahwa harian2 di 

mengum- Paris jang terbit hari Senin 
  

js, dinamakan Kesa- usul Rusia. terachir itu. Dalam 8..dj YP ogah Muria. Me ansjutnja 
karan 

Karena tugasnja Levine a82 sintiapkan kata? jang mengan 
lan seperti jg ditjeritakan di. Pena Kebetien San Hariang tadi 
diatas maka dapat dimengerti selandjutnja menundjukkan pa. 
bahwa suara2njc adalan anti: d4 pertukaran nota jang pan-.| 
Sovjet Russia. Tetapi satu ' djang lebar tetapi tidak mem ' 
unicum dari keterangan Levi-' berikan sesuatu hasil apapun : 

ne ini, adalah dimana ia Me-' dinga mengenai perdjandjian | 
(ngatakan bahwa-anasir2 jang perdamaian dengan Djerman. | Hanging He 3 (LA "| dimulaj sedjak tangga a- 
pen pemuda2nja, nan ber' ret 1952. Pada tanggal tsb fi- 
: Pap, ana Ten san hak Barat telah menerima se- 

Beban mop Mabnn En SN PE MP 
Barat terhadap Stalin tetapi Ban ta api an Ne 

terlebih dulu ingin melihat pujaire” Gan harian kehan ,.? buktinja. Melainkan apabila Aurore” memuat karangan2 da 

AS Ne 1 lam mana dimuat pendapat2 
ada perhatian jang Mu mereka bahwa “adalah bukan 

itu baru- 'suatu kesalahan untuk tidak 
lah dapat: diharapkan bahwa Se anti 
mereka akan melarikan Giri | it aa 
dalam djumlah besar2an dari : 
Timur, demikian ia kata. 

Tidak. ada gerakan di- 
i Lebih landjut AFP mewarta | 

bernogha Papa kan lagi dari, Washington, ba 

Di Amerika.   
    

    
    

    

Salam “ Pi Sai “to P3 aa 
ika nja Levine I “La i jang terbit 

Kan, be : aki | Gi Kussia disana d “komentar? jang : 

A 13 inang Pinggang tid 2 baik ena ja Ba - wah tanah je. aktif, Beri aa ai masing Oa | 
tu “tidak ada orgarisasi ta Rusia terachir. Ha 5 i 

shington Post” memuat karang ' 

i : : ja meliputi 4 kolom, da-: 
daerah manapun djaga jg. dik 31 jang meliputi h dang 
kuasai Sovjet, Berita? tentang lammana dikatakan, bhw usul: 

non $ Rusia untuk mengadakan. kon-| adanja gerakan? kemerdekaan 
dgn. memake Pa Tua: perensi Empat Besar sudah pas 
ne, Bye-Rusia dan Cacausus ti akan ditolak oleh negara2j 
fa katakan tidak benar, Kese- Barat. Harian ,,/New York He-! 

mu2 ifu adalah isapan djewpol rald Tribunes” menulis, bahwa | 
belaka. Berita? jg. Jemikian itu diadakan konperensi Empat Be 
ig anggap bahkan tjuma me- sar tentang perdjandjian perda | 
ngantungkan pihak Sevjet. — maian dengan Djerman sesuai 
Menurut Levine, polisi raha- dengan sjarat2 jang dikemuka-| 

sia Sovjet mempunjai agen2 jan oleh Sovjet Rusia. maka: 
istimewa jang ditempatkan di- perdjandjian perdamaian ini ' 
luar negeri, dimana mereka akan menjerahkan Djerman: 

membentuk 'pusat2 jang diang- rentah2 kepada meriam? fihak 
gap sebagai kesatuan2 revo- 1 munis. ,Di Djerman dapat di 
lusioner dibawah tanah jang bentuk suatu ncgara jang mer-| 
dianggap mempunjai hubu: deka, apabila terlebih dahulu Si | 
ngan dengan daerah Tirai . jakan pemilihan umum jang : 
Besi. Padahal pusat2 itu di- | bahas” Gemikisin harian 
maksudkan untuk menangkap 5 , 
golongan2 jang ant:- komunis 
Gikalangan orang2 pelarian. 
Agen2 rahasia itu, ia kata- 
kan, adalah orang9 jang sa- 
ngat ahli untuk pekerdjaan |' 

kontra-infilitrasi, dan telah |' 
berpengalaman 28 tahun da. 
lam lapangan pekerdjaon de- 
na 

Siasat perang dingin 

crganisasi' kemerdekaan di 

New York Herald Tribune. Ha- 

rian New York Times memuat 

     rima berita, bahwa 3 Besar Barat 
'akan memulai rundingan2nja  bertu- 
ruf2 dalam minggu ini mengenai u- 
sul2 Sovjet. paling belakang, jang 
menghendaki supaja diadakan nerte   Maka oleh sebab itu sjarat2 

urtuk mendjadi importeur akan 
lebih berat: Dilihat dari sudut 
keperitingan  importeur maka 
keadaan ini tidak begitu menje 
nangkan, akan tetapi tidak da 
pat diabaikan perkembangan 
demikian djika kita pegang te 
guh tudjuan perabangunan per 
dagangan jang sehat guna me 
gara Ian masjarakat SA 

| Para importeiir jang bergerak da- 
lam perdagangan barang luxe seper- 
ti golongan middenstand tentu akan 
mengalami banjak kesulitan. Omzet 
mereka akan djatuh karena pasar 
buat barang2 luxe. terbatas berhu- 
bungan dengan tenaga beli dari si- 

mengambil keputusan untuk 

membentuk suatu panitya pen- | 
damai guna menjelesaikan ke- : 
rewelan2 antar, buruh dan ma ' 
djikan. Dikatakan, bahwa pa- | 
nitya itu diwaktu2 jg tentu ! 

akan bersidang untuk memper . 
timbangkan kerewelan? jg tak 
dapat diselesaikan oleh buruh 
Gan madjikan sendiri. Keputu 
san panitya ini akan mengikat , 
bagi kedua belah pihak jg ber 
selisih. Len “2 

|dustri nasional) mendapat lebih per- 
'hatian dari para pedagang, karena 
akibat pemakai berkurang dibandingkan dari peraturan “import” ada- 

dengan harga baru dari barang2|lah kemungkinan perkembangan' in- 
luxe. dustri nasional. 

Akan tetapi perkembangan indus- 
tri nasional akan minta waktu kare- 
na projek2 industri pada. umumnja 
dapat dilaksanakan dalam djangka 
pandjang. Dalam hal ini tidak dapat 

Akan tetapi tergantung pada ke- 
achlian mereka bagaimana kedudu- 
kannja dapat dipertahankan - karena 
djustru dilapangan ini sjarat2 pemili- 

muan 4-Besar, demikian dinjatakan 
oleh pembesar2 Inggris hari Senen. 
Komentar resmi pertama Inggris me- 
ngenai nota djawaban Sovjet itu 
menggambarkan nota tsb sebagai 

94.000 Anak 

Mengenai perang-dingin . ia 
mengatakan bahwa Amerika 
harus mengadakan penindjau- 
an kembali terhadap siasatnja 
dilapangan itu, Rentjana2 pe- 
rang dingin tahun 1952 harus 

sesuaj dengan keadaan pada 
waktu itu djuga, dan bukan jg 
patut dipakai pada tahun   

       
   

    

. 

B3 Tidak Sjah Dari sepandjang pengalaman |. ad ja 

at in melar kesimpu Ae Dp EKTtr World Bro- 
hwa rakjat Amerika baik me-!  & rhood di 

      lupakan segala tjerita jang 
mengenai gerakan dibawah ta- 
nah ataupun pemberontakan 
jang katanja terdjadi di dae- 
rah Tirai Besi. Hal jang demi- 
kian itu, dengan pasti is kata- 
kan tidak mungkin.. 

  

anak jg tidak sah. Diantaranja 
terilapat 3.100 anak dari darah 
tjampuran. Dalam suatu perte- 
muan jg diselenggarakan World 
Brotherhood di Wiesbaden dgn. 

  

  

PERAJAAN .30 TH, PARTAI 

rang 
|sTimes" Melihat Deadlock Lagi Dalam' 

Usul Sovjet 
3 Besar Barat Akan Mempeladjarinja Djuga. 

  

elah mamuat pemandangan 
Sia terachir untuk mengadakan 

at Besar tentang Djerman dalaw mana dinja- 
Eka mereka terhadap usul jin. 

Dalam pemandangan umum harjan ,,Times” diterangkan, 
bahwa usul Rusia untuk manggil utusan? Djerman Barat dan 
Djerman Timur haruslah dianggap sebaga, ,,undangan unjuk 

. membuaf djalan buntu dalam perundingan”, Djterangkan se. 
landjutnja, bahwa tugas jang diusulkan Russia bagz panitya 
tadi disebut sebagai ,,pekerdjaan jang tak O akan membawa ha- 

propaganda belaka, jang mentjer- 
minkan tak adanja kesungguhan ke- 
Inginan dari Kremlin untuk mentja- 
pai penjelesaian mengenai soal un- 
tuk mempersatukan seluruh Djer- 
man. Amerika, Inggris dan Peran- 
tjis akan mempeladjari "nota Sovjet 

“ity dgn hati2 dari segala sudut, se- 
| belum : memberikan djawabannja. 
Sementara itu perdana menteri Win- 
ston Churchill mempeladjari djawa- 
ban Sovjet tsb, tapi akan menung- 
gu kedatangan menteri luar negeri 
Anthony Eden dalam minggu tni, 
sebelum mengadakan kontak dengan 

m
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3 
» a 

Sekali 
3 Bungkem. 
Tetap Tak Mau 
Buka Rahasia 
PERMATANG Tinggi, ses 

buah kampung jang ber 
penduduk 79 orang dan terletak 
dipropinsi Wellesley. Malaya ba 
rat laut, telah mengabaikan 
ultimatum Komisaris-tinggi Ing 
Sris di Malaya supaja memberi 
kan keterangan? perihal pem- 
.bunuhan atas diri seorang pe- 
gawai pamongpradja Mrong. 
hoa serta pembunuhan lainnja. 

Ultimatum tadi memerintah- 
kan supaja. dalam tempo. 4 
hari tiap penduduk kampung 
tadi mengisi suatu daftar per- . 
tanjaan mengenai kegiatan2 
gerilja Komunis, tetapi satu- 
pun. tidak ada jang mendja- 
wah. Djuga pertanjaan2 jang 
diadjukan oleh seorang: opgir 
polisi kepad,. tiap2. penduduk 
seorang, demi seorang tidak 
menghasilkan sesuatu. Olep sg- 
bab itu maka 66 orang dari 

2 

2s S
s 

. 

   

  

  Washington dan Paris. 

India Pa- 
ling Dulu? 

Menemukan Ilmu 
Penerbangan 

Mag LATU BALAI penjelidik 

dia Selatan, telah menemukan 
sebuah manuskrip kuno ten- 
tang ilmu penerbangan, tertulis 

  

dergan huruf? Devanagari.t Tu. | 
lisan? tadi berasal dari zaman 
Sebelum Nabi Isa. Telah klikete | 
mukan djuga diagram? 3 max 
tjam pesawat terbang, Manus- 
krip tadi terdiri dari 8 bab dan 
500 sjair. Djuga tjara? pembua 
tan pesawat? terbang dibentang | 
kan didalamnja, 

Menurut manuskrip tadi, pe- 
sawat terbang kuno ini terdiri 
dari 31 bagian. Disebut pula 16 
matjam logam jang menghisap 
(absorb) sinar dan panas, hing 
ga dengan @emikian.dapat di- 
pakai untuk membuat pesawat 
terbang. Balai penjelidikX tadi 
achir2 ini telah menemukan 
pula manuskrip? tentang pem- 
buatan 'intan-tiruan dan hu- 
djan. Demikianlah diwartakan 
PTI dari Mysore (Antara). 

  

  
Lontjeng 

Dapat Berdjalan Terus—Dalam 3 
Abad Tjuma Terlambat 0,4 Detik 

ru diibu kota Denmark ,,Lontjeng” ini 
tahari, pula memuat 24 matjam pelbagai geraka ta, diantaranja dari bulan dan planit2. iain. 
adjaib jang mempunjai 15.000 bagian ini diduga ba lesai seluruhmja dalam musim dingin tahun depan 

Sanskerta di Mysore, In- | 

  
ARU? INI di Kopenhagen telah didjalankan untuk pertama 
kalinja lontjeng-djam jang merupakan mi hiasan paling ba- 

| nyak 

djumlah 79 penduduk Perma- 
tang Tinggi hari Senin dipin- 
dahkan kesebuah kamp taha- 
nan, : Pe 

  

| NEGARA? JG MUNGKIN 
| DJADI ANGGOTA D-K, 

Menurut keterangan diplo- 
| mat2 pada PBB.jg mengetahui. 
' pada hari Senen, Libanon, Den 
, mark dan Columbia tahun de- 
pan mungkin sekali akan men 
djadi anggota Dewan Keama- 

nan, La 

  

PABRIK SIGARET DIMA- . ai 
KAN API Hn 

Kerugian sebesar 1k..100.000 
dollar telah diderita kareng ke 
bakaran jg memusnahkan pa- 
brik sigaret di Malakka kema 
ren hari Minggu. Bahaja.api 
ini telah memusnahkan sedjum 
lah besar simpanan tembakau 
dan dua buah mesin sigaret jg 
berharga mahal. 

-. 

»Lontjeng Dunia”, hasil. teh 
nik ig sungguh luar biasa kini 
sudah mendekati penjelesaian 
ditempat pembuatannja di Den 
mark, Satu dari sekian banjak 
roda2  giginja membutuhkan 
waktu 25.000 tahun untuk 
membuat satu kali putaran. 
Perhatikan keterangan2 lain   nja mengenai lontjeng' dunia 
itu ditulis dibawah ini. ' 

t 

  

  
Dunia N 

Ka 
M
a
a
 

N
a
a
 

e
a
 

selain Hari watt 
        

    

S2. ini Kn 8 
@emudi- 

an akan ditempatkan dibalai kota Kopenhagen, 

Lontjeng djam ini. antara 
lain diperlengkapi dengan  me- 
Sin2 istimewa, jang sanggup 
dalam tempo enam detik meng 
hitung pe'bagai tanggal2 jang 
bertukar-tukar selam,. setahun 
jang berdjalan dan selandjut- 
nja dapat pula menundjukkan 
pada hari apakah djatuh hari- 
rayg: Paska dalam 570.000 ta- 
hun jang akan datang. Salah 
sebuah onderdiinja harus di- 
ganti kelak dalam tahun 4952, 
tetapi benda pengganti itu kini 
telah selesai dibuat. 

3 abad terlambat 

dianggap belum ,Sempurna”. 
Menurut kelerangoan  pem- 

buatnj, maka lontjeng ini 'da- 
lam tahun 2252. (djadi tiga 
abad lagi) akan terlambat atay 
terlampau tjepat. 04 detik da- 
ripada waktu sebenarnja. Pen- 
tjipta lontjeng ini jang  sebe- 
narnja Jens Olsen sajang se- 
kali tidak dapat menjaksikam 
penjelesaian pekerdjaannja, Ia 
telah meninggal duni, dalam 
tahun 1945. 

JNylonitiss ey 

1 
» 

    

orang bekas mekanik pen 
sjona Tn ni 

-29 pada angkatan udara, rika Serikat, ketika har Ming 
gu petang djam 5.39 bersama 
isterinja telah melihat ,dua bu- 
wah benda berwarna perak-ke- 
abu?an terbang dengan ketjepa 
tan besar sekali”, diatas lapa- 
ngan terbang San Francisco. 

mechanie) pesawat? Belt b 
Ame kalang 

  
T tadi ,tidak menghen- 

4 peranakan dalam 
nja.” 

| Demikianlah a.l. isi surat No 
| no Yabe kepada Nippon Ti- 

an 

1 i 
udjungnja. Benda tadi penam- 
pangnja (diameter) kira2 150 

| sampai 200 kaki masing2, tinggi 
Gardner jakin bahwa benda? ta! 
apn erarg: dari bumi, Ben- 
tuknja seperti penampang keru- 
tjut jang dipotong pada kedua 
membukikan bahwa apabila 

  

| terbangnja. kira2 12.000 kaki 
(dan menurut perkiraannja ter 
bang de ketjepatan seku- 
rang2nja 1.800 mil dalam satu jam. Sekai ” Sg La semat matan an bani mremteai 

        
    

     
  

NTUK PERTAMA kali sedjak 
berada di Indonesia kl, seta- 

hun missi tehnik LC.A.O. (Organi 
sasi Penerbangan Sipil Internasio 
nal), kemaren dulu malam mengada 
kan malam perkenalan di Hotel des 
Indes jang dikundjungi oleh Menteri 
Perhubungan Ir, Djuanda, Sekretaris 
Djenderal Kementerian Perhubungan 
Ir. Sutoto, kepala Djawatan  Pener   la2 djawatan, kepala Sekolah Pener 

bangan Germania dan wakil2 dari 

maskapai penerbangan Garuda Indo 

nesian Airways dan lain-latn. Pada 
pertemuan tsb. oleh ketua missi  E. 
L.T. Barton para tamu djuga diper 
kenalkan, dengan pegawai2 I.C,A.O. 
baru jang sekarang berdjumlah 13, 
ig semuanja diperbantukan pada Ke 

bangan Sipil Ir, Sugoto, dan kepa-menterian Perhubungan bagian Pe- 

    

Biaja BantuanICAO Ta Seimbang 
nerbangan Sipil. Kira-kira 15 orang 
lainnja masih ditunggu  kedatagan- 
nja, ig sebagian besar akan bekerdja 
sebagai instcuktor di Sekolah Pener 
bangan Sipil di Tjutug ig kini se 
dang disiapkan. 

Sebelum djamuan makan,  diper 
fundjukkan beberapa film, antara! 
lain tentang pemakaian instalasi ra 
dar diatas kapal, 

  

untuk keperluan atas instruksi2 dari darat, 

  

  

   
      i laut'Vdan utk. Ir. Sugofo. bantuan I.C.A.O. dalam 

1 aha perikanan, kemudian tentang mengirim suatu missi tehnis ke In- 
keadaan penerbangan sipil di Aus Wonesia diberikan dengan semua 

tralia dan penjelenggaraan pendara bngkos ditanggung oleh LC.A.O. 
tan pesawat terbang dilapangan ter sendiri ialah rata2 12.000 dollar un-" 

bang London dengan menggunakan | tuk setiap orang setahun, jang tak 

ground-system control, dimana pe- seimbang dengan djumlah uang iu- 
sawat2, terutama dalam keadaan. u-|ran Indonesia kepada I.C:A-O. jang 

“. 35 P3 “toh kedua terdiad: di Dia! han (pembelian) dan pendjualan ba-| Ps 23 KOMUNIS DJEPANG 5 pengen 
hat bahwa dari pesawat jg dja- Ta Dn - Pa gempa rang2 lebih sulit” daripada perdaga-Ndilupakan bahwa segala sesuatu per-| Partai Komunis ' Djepang- pada|21t112 pendidikan telah disusun 0,4 detik. | #Peniakit Baru Kare tuh, tadi tampak beberapa orang. melahiskas Ae iki an Dje-| agan barang2 kebutuhan pokok. kembangan tergantung dari hubung-| hari Minggu telah merajakan hari sebuah perafaran utk mengurus 2 " sp enjakit Baru Karena "Ta 
melompat! dgn parachute ter- | pano Suami di: sae fade : an erat antara industri dan  perda- Pn Fa Leg aer kanak2 tidak sjah itu. Diterang ,Lontjeng” ini kira2 akan Kaos Kaki.... Th kembang. Salah seorang dianta Ba . ag E aa - g ia baji Pada umumnja dapat dikatakan gangan. Sekaranglah ketikanja dal tan Igkan di Taman Test ci|kan bahwa kanak? jg berdarah| berharga 300.000 mark Djer- : sa Tn ra anak buah B-17 tadi sudah ran Nenen an paj hai bahwa perobahan systeem impo” | tang untuk menentukan sikap dani Tokyo itu berlangsung dengan tes Yjampuran akan Giperlakukan man, Meskipun usaha. membuat UATU matjam penjakit $ 

3 ae Aa Ll Ba 1 dari rumahnja.| mengakibatkan perobahan aktiviteit mengambil sikap sewadjarnja dan sej narg, Sungguhpun kira2 2000|sama dgn kanak? bia: elan- | ib int. di ba: ki ia . Giketemukan dan tertolong. Isterinja tida mam, hingga dial para pedagang. Mungkin dan mu- Isuai dengan politik Sh basara | orang anggota polisi Djepang te djutnj: Ia “dibilatlut Na ae Nag Bela dx pe ukan akan be di ah Sea Ki ps z 1 MA Ah diusir dari rar Menurut pen Ka "t 1 Kant panu ha , 5 : | lah bersia.siap untuk menghadapi! JA NJA OI .Supaja Giaa: | dengan tjermat sekali, namun !$ Hati 3 ban MO 3 OBERT GARDNER, ses (dapat Nona Yabe, keluargn per “aeomsasil produksi rakjat (in Idalam negeri segala kemungkinan, kan peraturan adepsi, L.! pekerdjaan itu kabarnja masih KN Ga aga : 
lit. Menurut para ahli maka 

njakit tsb, timbul karena kebia 
saan.memakai kaos kaki nylon 
itu Vidak mengh ap air peluh. 
Sebaliknja Sena pemilik 

pabrik kaos? itu dikatakan, bah wa penjaki? ,nylonitis” ita Hor 
bul karena dipakainja obat? tju 
tji jang Yidak mengandung ba- 
han sabun, Untuk menentukan 
siapa jang benar, kini telah di 
bentuk sebuah dewan ahli? jg. 
bertugas memeriksa kaki? jg.   dara buruk, semata2 dikemudikan hanja 16.000 dollar" setahunnja, De- 

Menurut Imikian Ir, Sugoto, (Antara), 
tampaknja indah akan tetapi 
berpenjakit itu, 

sea 

  

   



   

    

Saudara2, handai taulan, putra dan pu- 
waktu guna menghormat, mendjem- 
jenazahnja Ibu kami 
RIJO MOCHAMAD 

i lapangan terbang Maguwo sampai 
memberikan” semua sumbangan mo- 

L , begitu pula karangan bunga dan lain2- 
nj s sangat kami hargakan itu, dengan ini kami mengu- 
tjapkan diperbanjak trima kasih, : : 

e Atas semua keredlaan Saudara2 itu semoga Tuhan jang 
"Maha Esa memberi berkah jang selajaknja. 

2 $ 13 Harmat kami: 

  

    

     

  

   

    

  

     R. Imansudjono. 
R. Ngt. Sastrosalogo. 
R. Sastroredjoko. 

| R. Djajoesman, 
R. Amir, 
R. Mardanoes. 

“R, Soelamet. 

    

   

    

   
    

     

     

    

    

     
   | Telah meninggal dunia pada tgl. 24 Agt. 1952 djam M' 

8.45, Anak kami jang tertjinta: Ng 

Rr. Hartini W. S, 
| karena menderita sakit sudah beberapa waktu. 

Kami haturkan beribu2 terima kasih kepada para Dokter dan Djururawat jang' telah memberikan perawa- 
tan sebaik2nja. sa 2 , 

Pula kepada para Handai-Taulan jang telah meng- 
gunakan waktu untuk menghantarkan djinazah sampai 
ditempat dan selesainja pemakaman. 4 

A 6 Hormat kami: 
R. WIGNJOSOEMARTO. 

| Dj. Kartisono No. 9, Solo. 

  

    

    

   

     

    
   

  

     
    

     
   

    

      

PASARAN dodol KERAS AK SITI Nota 

Speda motor jang tersohor dalam Dunia, 
Kini memperkenalkan pada penjinta motor di Indonesia 

  

  

  

Didjual bebas mulai sekarang dan dapat dipesan. 

Heriron 22555 Geteuan JO- Wet. 734 Tong, 
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MY A ENYA KAA AAA 

DI-OBRAL-HABIS 
1 Partij Kleurstoffen Import aneka warna dan djenis. 

SIAPA TJEPAT DAPAT! 
! Datang pada: $ 

Sie Hieng Liang 
Slompretan 21 — Solo, 

  

  

1000 PEMBELI 
mendjadi 

1000 LANGGANAN 
Djamu Njonja Meneer S5 

Ditjari 
seorang achli tindju (bokser) 
untuk memimpin boksclub. Su- 
rat2 pada: Kp. Notopradjan 
No. 28 Djokdja. 5 

SIASAT 
Warta Gepekan 

serna- 

rans terus menerus membikin 
tiap Pembelinja mendjadi Lang- 
ganan jang tetap. Ini disebab- 
kan oleh kerna Djamu Njonja 
Meneer dapat membuktikan ke- 
mandjuranja, Untuk. sakit ke- 
pala, vilek, pusing dan segala 
sakit urat-kepala, minumlah 

DJAMU STROONG 
Lebih mustadjab, lebih sedap 

dan lebih halus. Mintalah Daf- 
tar Harga 1952. 

  

   
Madjalah politik dan kebu-' 
dajaan 
Terbit 4 X sebulan 
ukuran 26 cM X 37Y5 cM    una 28 halaman Maa E KENA 

3g emuat tulisan2 hangat se- | - 4 ads) 

| gar, ditulis oleh ahlinja ma- AN Awal la 
snga PA & penuh gambar menarik ee AP Ina Ya 

# tersebar luas diseluruh In- ' aka Salak 
donesia dan Malaya. 
harga langganan Rp». 8,50 
sebulan (madjallah termurah 
di Indonesia). 
“Alamat Tata Usaha 

Djl. Pintu Air 23 

Toko Pedamaran 90, tilp. 900. 

Agen2 Depok 36B, Mataram 
414, 697, 682, 210, 942, Lemah- 
gempal 52, Petekan 35, Darat 

33, Pontjol 88, Dj. Demak 12, 

        

  

   

    

  

   

  

(keterangan? selandjutnja dapat diminta dikantor “Tata Us At 

Tilpun Semg. 725. 3 2 Kn 

  

    

      

PERUSAHAA 

2. LANG: 

   

  

   
Manan 

KE 
Ef 

PERUBA HAN TARIP 
. 

  

     

# Dengan Kila Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga, mulai pemakaian bulan 

SEPTEMBER 1952 pokok harga Gas kami akan dinaikkan in : 

dari 95 sen sampai 100 sen 

  

   N.V. OVERZEESE ( 

  

  

tiap?2 m3 
mi BODJONG 100, 

  
  

—
.
.
 

    

  

  

  

      

  

      
  

    

3 23 : Pemakaian 
. '& ' Pembatasan lebih tisp2 m3 
Ra NO PARA re dalam sen 
ag si man 

F "IAI “mo | aa | cma nge 
Tg NE Man “ts Fr 8 

TEE 25 R: 23.75 IR. 25.— A9 
" : kh 40 «1 137.60 » 39.60 93 98 

esu d 1 60 » 5580 |. 58.80 911 1 96 
4 Iv 80 » 1280 1, 176.80 90 95 
an V Itoo | . 90.— |, 95.— 39 | 94 

F VI 150 » 183.50 » 141. — 88 93 
en Ini VII, | 200 to — |. 186.— 86 91 

f 3 7 VII 300 - 258.— » 273, — 86 91 

1 | 3. BODJONG 1oo(: 
erusahdah YA Tip. sem. 725. 

     

  

  

  ED Se LE KUR IL KKP 

INNALILLAHI WAINNA ILLAHI RODIPUN E 
Kembali kerachmat Allah pada tgl. 24-8-52 djam 2.45 di #8 
C.B.Z. Semarang: Ng 

| K. Ngt. HARDJODIWIRIO 
(Soelastri) 

(Ne ka 5 

dim. usia 57 th. 
Kepada para Dokter, Djuru-rawat dan Handai Tau- # 

lan kami mengutjapkan diperbanjak terima kasih atas 2 
sis segala bantuan tenaga, moreel dan materieel sampai pa- 18 
:y da achirnja Djenazah dimakamkan di Bergota Semarang. 59 

te Semoga Allah s.a.w. berkenan melimpahkan segala 8g 
# karuniaNja. k 

1 Jang berduka tjita: 
Sj 1. R.K. Hardjodiwirio, Semarang. 

2. R. Hardjosoekotjo dengan keluarga Jogja. 
- R.M. Oerip. dengan keluarga Jogja. 

R. Kusnadi dengan keluarga Djakarta 
- R.S. Soerjodibroto dengan keluarga Surabaja. 
. R. Basoeki Bandung. 

Soebekti Djakarta. 
. Rr. Soesilowati Surabaja. 

PAN SP Da AN AG | TA GEN 

    

PEMERINTAH DAERAH KOTA BESAR 
SOERAKARTA 

dipodjok sampul, supaja selambat-lambatnja diadjukan 
tanggal 15 September 1952 di Kantor Urusan Pembagian 
Umum di Djalan Slamet Rijadi no. 86 Solo, untuk diputus- 
kan oleh sebuah commissie terhadap penawar-penawar 
tersebut diatas, 

Surakarta tertanggal: 25 Agustus 1952 
KEPALA DAERAH KOTA BESAR SURAKARTA 
- WALI KOTA 

u.b. 
Secretaris 

ttd. £ 
: SOETONO 

  

UTJAPAN TERIMA KASIH. 
Kami PRANOWO. berumah di 
Karanganjar/Solo, mengutjap- 
kan diperbanjak terima kasih 
atas pengobatan Sdr. DJOCO, 
Occultist Djl.: Grogolan 21/ 
SM Solo. atas kami berdebar2. 
kaki dingin, telah sehat kem- 
bali diobati selama 2 bulan. 

»PERHATIAN”. 
Harap surat2 disertai prangko 
atau wissel Rp. 2.50 untuk ba- 
lasan. 

Hormat kami 

    

    

#4 ' PENDIDIKAN 

: - ae  Pembaag—eman been n sp p 

1 Besok malam 

“KURSUS BASA INGGERIS, 
ipeladjaran dengan surat, kete- 
rangan basa Indonesia, tjukup 

(dengan arti, tjara membunji-, 
kan, tata basa, latihan dsb. ' 
Memakai sistim jg mudah di- 
peladjari dg. tidak memakai 
guru, Putra/Putri Indonesia jg. 
ingin menjumbangkan tenaga 
dalam pembangunan INDONE- 
SIA RAYA, segeralah berlang- 
ganan. Peladjaran dikirim 4 X 
sebulan wang langg. Rp. 3.— 
sebulan, wang langganan diki- 
'rim lebih dulu pada. 

MUM Lawang 
MALANG. 

As 

IMPORTER       

  

gadis 
|SUIRINE PILL. tangg. 

| WASIR dengan garantic sem- | kentjing gula-nier-eiwit, 

'buh didalam 12 hari sampe run- 
tuk akar2nja. 3 

'ZONDER OPERATIE 

  

obat. Prijsc. gratis. 

    

  : "LONDI Pe IND. KRUIDEN-TBIO GIOK GIEM 5 | Djam bitjara: pagi 9—12 y Gang Tengah 22 — Semarang. 
s 4 Sore 5—7 Agt. Smg. Plampitan 22. 

No.: 32/1/D-233/52.— tb TI 
1. Didjual sekali gus partij karung 2e hands (tjarukan) se- 3 : 5 

banjak 10.000 lembar fabrikaat Luar Negeri 4 contant, @ | : i : h : 
loco gudang Balapan diatas kendaraan pembeli. Te 4 ” nstitute In Onesia mem Uks e( 

2. Dapat dilihat digudang Balapan no. 4 di Solo pada waktu & 
hari kerdja antara djam 10.00 — 14.00 sampai dengan 
tanggal 10 September 1952. agi 

3. Surat tawaran tertutup dengan dibubuhi code: Karung " 
Mulai 1 SEPT, 1952. 

Sjarat masuk: Lulus Sek. Rakjat. Nilai paling sedikit 6. 
Pendaftaran: Inst. Ind. Dj. Maluku Semarang. 

LL LL LL LL LL LL, La, e LL ga Dm es Dat 

  

GEVRAAGD: 

Ken kracht, 
onverschillig van welke Landaard, die de leiding kan geven 
aan een import 'afdeling van een Benteng-importeur in Se- 
marang. Brieven onder nummer 3/2709 van dit blad met 
vermelding van: 

a. Schoolopleiding 
b. Ervaring 

Cc. Gewenst salaris ete, 
  

  

      

  

CITY CONCERN CINEMAsS 
LUX 5.—7.— 9. Ini Malam Penghabisan (u. 13 tab.) 
Lee Rowman - Elsy Knox - Gloria Jean - Lon Chaney 

»There's A Girl In My Heart" 
Walt DISNEY'S  Technicolor PRANO 2.” 9, mm KARANGANJAR SOLO. 2 K bngt | .M elod y Time" 

  

  

Pengumuman 
Herregistratie surat-surat pengakuan hak milik semua 

kendaraan bermotor jang memakai No. Polisi H. v 

Mulai tanggal 28 AGUSTUS sampai dengan tanggal 
1 SEPTEMBER 1952. 

Utusan Panity2 Untuk Menjelesaikan 
Urusan Pemulihan Hak di Indonesia   

    

Labuan 14, Gg. 'Tjilik 19. 
La eta SL LS EL EL AL EL aa 

DJAKARTA 
  ttd. 

Mr. W. VENLET, 

       

  

Roy Rogers 45 
KN ANWALE, A MULE AHEAD 

OF ROY .. 

  

THERE'S YANCY!S TRACKS... 
AN' BAYS/ HOPE I CAN CATCH 
THAT SALTY OLP-TIMER 
BEFORE BAT AMBUSHES HIM / 

          LUCKY TI GRABBEP This 
BRANCH, BUT MY HORSE 
AN! GUNS DISAPPEARED 
IN TH' RIVER AN! 
SOMEBOPY'5 COMIN!/ 

    
     

   

    

  

— Itwah djedjak kaki Yarcy, : Lu. Dalam pada itu Ik 1 mu dari 
Jan Bat, diuga! Kuharap aku dapat tempat Roy... 
menemukan Yafcey pemilik ramch — Umulg aku dapat borpc. Ig tua itu, sebelum Uu. sek ia terlar.djur 

| Jiserang o-eh Bat. ta 
gangan kepada batang pohon ini. 
tetapi kudaku da sendjata2ku 

hilang dam sulgai dan itu keli. 
hatan seseorang datang kemari!! 

      

    
   

   

    

     

ITS YANCY MCCLUrRE & 
HISSELF/ BET TH'OL' 
COOT 1S REALLY BOILIN' 

TT FIND ME &.        

    
   

  

    

    BUCKEKIN, IT LOOKS LIKE 
TH' RNER CHEATED ME 
OUT O' NABBIN' WINGER.... 

g BLAST IT/ 

    

155-7.15-9.15- 

Grand 5.7.9. Ini Malam Penghabisan (Segala umur) 
WALT DISNEY'S! Greatest star and Song shcw 

ses, 4 Col »Melody 'Time" Solo by Techaicolor | 

INDRA 5.—7.—9.— Ini malam D. Xx. B. tu. 
2 Jackie Cooper — Gale Storm 
pa ARE YOUR| 

CHILDREN ? 

ROYAL 5-7. 9.. 
Paul Klinger 
1lse Stzppat 

13 tah.) 
Patricia Marison 

3 & Bad: Giri) 
Ini Malam Premiere (u. 17 tahun) 

,Ehe Im:Schatten” 

Pd 

Besok malam P, Ramlee — Rokiah — Musalmab. 
ema, ANTARA SENJUM: 

4,45- 6.45- 8.45 
c berbareng” dan 
ROYAL, TANGIS”... || 
Roxy 7.—9.— lat Malam d.m.b. fu. seg. umur) 

Lo Jen Ching — Lin Chiao 

»FANG, SE,YUUH TA: LUI Tai"   
—0, tertijata orang 

tang itu Ya c 
gila Hu kiranja berniat aka, me- 
nalgkap aku! 

jug Ga. 1 — Ku'ang adiar, kelihataraja air 
MacClure! Si fua. sw gai tidak mumgkiikan bagiku 

Untuk terus melakukan pongediata 
terhadap Bat Winger. Terkutuk!! 

  

(Pui Sie Giok pukul Lut Tai) Bagiaa 1 “ 

  

SOLO Mulai tg 22 —8 sid M B.oja 
,Sun Valley Serenade' 

Joan !PAYNE yng Sonja HENIK 
sOjam 430 -— 7.00 —« 9.15 

Giena Miller dengan ,In the mood'nja" 
  

Specialist untuk WASIR (Am- Pat bikin istri kembali seperti 
Ibeien). ASTHMA, KEPUTIAN 
#dan lain-lain Penjakit. Obati 

R. 20— 3 ds. R. 57,— 
baik 
nier- 

skeen “R20 nda IR 97, — 
Porto R. 2,— Masih sedia lain2 

LE 

" TE “kapur. Scot 

:dan... lebih: 

Trusted by Mothers for over”seventy years: 

Seott's Emulsion 
84 

Pe ——— 5 IVIPANOL EXTRA KERAS R. 
: |60,— untuk laki2 ada umur 
# M. 3. RAHA atau jang sangat lembek. 

TABIB RIGASTA PILL. tahan lama 
9, Telp. ! (nikmat) R. 20,— 3 ds. R. 57,— naa NU SORBA ISTRIPILL, tangc, da, 

  

IACO8SSON VAN DEN BERG & Ca N.,V,     
  

ain an mg anne IN Lemak 

BESOK MALAM PREMIERE) 
#MEIX 25. — Tm 9.— (17 tahun 
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hilarious comedy with songs 
P Wae Bi STARRING 

jet BIO PINZA - 
JANET LEIGH 

Pertjivtaam Antara seorang penianli opera dan Seotang wanita 
”Stricily Dishonotab:e” atau jang ”saigat ta'terhormat”. 
dan menarik Suara bariton ig merdu dapat pula 

ufilm ini 

“Ini Malam Pengabisan : 
Psther Williaws 
Ricardo Montalban 

lang 
Romanti? 

5.— I.— 9. (Segala. umur) 

TEST Ae Teehnicolor 

  

3 

iFs M-G-M's Champagne of Musicalsl 
Besok Malam 

    

    

....nd ifs gay with Madri Gras - 
PREMIERE COx08 1 

Tecunico.or! 
dna serai Bae pe EN 

lusty love to ta 

5.00 society singer! 

7.0 

9.00 

(13 Tahuoj 

   

siti). GARROL KAISM » JAMES Wewe » RICHARD HAGEMAN » CLINTON SUNBBEBA 
9 Color by TECHNICOLOR « Written by Sy Gombarg and Gooega Walls - Fi 

Wgm ORAN TAORIG « saos og RC PASTEBMAK » 4 met: Gl: Bgn Pe 
dim tahun 1905 dg keserrangan carmava Nja. S2orang ne. 

Da Peta Sa kepada seotang penjanji opera. Film hiburan jang 
menjadikan 192 lagu? merdu dinjarjikan oeh 2 ponjanii terkenal. 
  

  

Ini malam Pengab : 
Ta 9. (17 tahun) » 

  

YALIANT FILMS preter 

Richard : Viilkntina 1 
GREENE CORTESA » 

IM 

SHABOW ? 

Ini” &: Besok" Malam 

ORION /5.-7.-0.- (segala um.) 
Cho'Swan &-—“ Han Fei dalan T 

SS, RAINBOW AS YOU WISA" «| 
(Chai Hung Chu) ' 

  

Film Tiongkok Musical dgo. Or TuE 9 

10 Lagu? jang Populaic ! , 2 « 

dgn. TATAWARNA jang INDAH ! BAGLE bi 
Tn GRETA GYNT 

Djaga'an 7.—9.— (17 tah) 
le Suk Chio — Sik Yan Tze 

“.Scariet. Heroine” 
Huang Hiap (beadekar. Merab) 

Penuh Silat dan berkelai ! 

BINNiE BARNEs 
Producea by 

ANTHONY 
MAVELOCK.ALLAN 

Directed bp 
SONEY SALKOw       
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Sedikit hari: Cho Swan-Han Fei 

Rainbow As You Wish"   
kruk, YUI No, S8WILU A/148 

dinikmatkan dim 

  
Ti Way Of AI Flash 
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