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  Nn. Ti 

Ditjatik Oleh , 
      

terpaksa ikut. 

. Motor - sepeda dgn kentjang- 
nja menudju ke sebelah Utara 
dari Bandung. Ketika sampai 
dekat pendjagaan di villa Isola 
(djalan Lembang), maka gadis 
tsb melontjat dari motor-sepeda 
itu sehingga mendapat luka2 
dan perlu dirawat Alm rumah 
rakit Rantjabadak, Bandung. 

Sementara jitu satuan tenta 
ra dari Bataljon 321 pada tgl. 
26 Agustus djam 19.00 telah 
berhasil menjelamatken 2 pe 
rempuan Belanda jg ditjulik 
gerombolan pada tgl. 7 Djuli 

ji. didaerah Tjeribon, setelah 
dilakukan pengedjaran dengan 
seksama sekama lebih satu bu 
lan. 2 Perempuan Belanda itu 
diketemukan dikampung Setu 
Negla, disebuah rumah jg di 
djaga oleh beberapa anggota 

geromboan dan sekarang su- 

dah dikembalikan kepada ke- 
luarganja. Seperti diketahui, 
Gua perempuan itu bernama 
Nj. Nijndorf (42 th) dan Nn. 
Winsant (18 th) ditjulik keti- 
ka sedan, naik bus anak2 se- 
kolah dari Sindanglaut menu 
dju Tjirebon terus dilarikan, 
mungkin dengan maksud supa 
ja menerima uang tebusan. 

—   

PERS INGGERIS MEM- 
PROPAGANDAKAN — 

Surat-surat kabar Ingge ' 
ris di London turut mena- 
rik perhatian publik kepa 
da pekan Indonesia, de- 
ngan memuat gambar-gam | 
bar penari Bali. 
ada jang memuatnja sebe 

  

   

  

Ae Sh “3 PABILA benar penglihatan 
sebuah ,,piring terbang” p 

    

ka, maka ketika" mereka sedan   garis tjakrawala, jang sekonjong 
danau". Pihak polisi menerangk 
diselidiki. 

' diudara. 

HE dasar danau Sena-didekat New-York. Me 

“mereka telah melihat sebuah benda mengkilat sebagai | 

Seorang ibu katanja telah melihat kedjadian itu pula, akan te 
tapi ia melihat dua buah ,,benda”. keterz 
rapa anak telah  melihatnja djuga. pula bahwa 
benda2 itu rupanja litjin dan berupa bola perak jang” melajang 

  

tiga dana tuk. : j kaju 4 
ada waktu ini sedang berada di atau ir 

  

g bekerdja. 

2 menjelam dan hilang 
an. bahwa. perkara tersebi t 

Menurut keterangannja, bebe 
Dikatakannja pula bahwa 

    
  

..Biaja Jang” Didap 

& ministration (TCA), h 

r, jang disediakan untuk 

  

Fez Mesir 
Hapus ? 

Akan Diganti Dgn Som- 
brero Model Mexico 

Me rusahaan 
pembuatan fez (kupiah) 

Mesir hari Selasa memprotes ke 
ras suatu rentjana jang meng- 
hendaki supaja l2ki2 Mesir mem 
buang penutup kepala jang su 
dah terkenal itu dan menggan- 
tinja dgn topi sembrero, seperti 
jang dipakai orang di Mexico, 

Kata penganut2 topi 4 la cow 
boy Mexico tadi, kepada kemen 
Cerian snsial Mesir, scmbrero le 
bih banjak memberi perlindu- 
ngan terhadap sinar matahari. 
Pembuiai2 kupiah menjatakan 
bahwa diika vsul somibraro tadi Cet 

'disetudiui. maka ribuan buruh   perusahaan for akan kehilangan 

: | 3 PENARI BAIT. BAN. ae apes an penganan 2 EA y-—— 

e" z 

PJ. NADJIR DJADI BITJARA | 
DGN KHAMIS. 

'Djurubitjara angkatan da- 
rat Mesir mengumumkan, bhw 
Gjenderal Mohammad Nadjib 
pada ma'am Rebo telah berbi- 

telah didjatuhi hukuman 

lum diadakan pertundju- «2 j, terdjadi di Kafr el Da- 
kan malam hari. war baru2 ini. 

Sangat ,Voorbarig 
! Pernjataan Dr. Sukiman Baru2 Ini Mung- 

' kin Berakibat Buruk: Pendapat Wiwoho 

karta menerangkan ke 
IWOHO ketua DPRD Jo gja, setibanja kembali dari Dja 

pada ,,Antara”, bahwa kundja 

/ngannja ke Djakarta itu membitjarakan soal2 jang berhubu 
ngan dengan usaha pembangunan daerah Jogja. Ia telah me 

| nemui Menteri Dalam Negeri dan beberapa pembesar lainnja 
di Djakarta. Pada umumnja pihak pemerintah pusat menghar 

kan bantuan seperlunja. 

Soal Modal 
Asing E 3 

3 

teri Perekonomian 

ENGENAI berita ,Anta- 
M ra” tg 26/8 seperti jg. ki 
ta muat kemaren, tentang peru 
sahaan?2 asing jg (ingin) mem- 
bentuk perusahaan tjampuran 
lebih djelas dizerangkan oleh 
Menteri Perakonomian, bahwa 
jang dibantah dan tidak diketa 
hui sama sekali olehnja ialah 

- mberita2 dari luar negeri jang 
engabarkan akan didirikan pa 

textiel besar di Jogja dan 
, perusahaan 1 dengan 

mpuran modal DJEPANG. 
Sebagaimana diketahui, berita 
,Antara” tadi hanja menjebut- 
kan tentang adanja berbagai 
perusahaan dari negeri ASING” 
jang akan membentuk perusa- 
haan?2 tjampuran untuk meng- 

    

  

usahakan sumber2 bahan di In 
Sonesia, 

Mengenai kehendak pihak 
Djepang itu Menteri Perekono 
mian belum pernah mengada- 

kan pembirjaraan, apalagi mem 
berikan idzin. Seba'iknjs me- 
ngenai kemungkingn akan ber 
dirinia beberapa perusahaan 

tjampuran 'ain dengan bangsa 
asing jang bersedia memberi 
kan -sebagian modal dan bantu 

an tenaga2 ,hli, Menteri Suma 

nang katakan memang benar 

sekarang sedang dilakukan ber 

bagai pembit'araan. 

Sebagian diantaranja mala- 

han sudah dekat 'penjelesaian- 
nja, (Antara). 

  

itu dan mendjandjikan akan memberi... 

Sebagai seorang anggota Ma 

sjumi terkemuka iapun se ama 
di Djakarta telah menindjau 

keadaan volitik diibu-kota jg 
dikatakan masih tetap hangat 
terutama mengenai sekitar po- 
litik bebas, Menurut Wiwoho, 
politik bebas Indonesia harus 
benar» didjalankan dengan be 
bas. Apabila sekarang Indone- 
sia baik setjara langsung mau 
pun tidak langsung, tjondong 
kepada salah satu negara jg 

dianggap kuat, maka sikap de 
mikian, menurut pendapatnja, 
terlalu “voorbarig” jg akibat- 

sendiri. 
I,. menjetudjui adanja ker- 

dja sama jg erat antara Indo 

nesia dengan negara2 tetang- 

gc2 di Asia terutama dengan 

India dan Arab guna berusaha 
menghindarkan 

mungkinan mele'usnja perang 

dunia ketiga. Meletusnja 'Ppe- 

rang dunia ketiga akan sa- 

ngat merugikan Indonesia J8 

bangunan. Mengenai pendapat 

Sukiman jg kini mendjadi pem 

bitjaraan ramai Wiwoho mene 

rangkon bahwa pendapat itu 
"teraly voorbarig” dan mung 

kin dapat berakibat buruh utk 
dalam negeri, Ia kuatir pula 

akibat buruk dalam kalangan 
Masjumi sendiri. 

3.100.000 Dollar 

tidak ada harapannja akan wen dapat lebih 
tahan ini untak bantuan technis kepada 
meskipun begitu kata Andrews kepada UP Washington 
njak jang dapat kita lakukan dengan wang sebanjak 3.100.000 

nja akan merugikan Indonesia. | 

sesuatu ke- 

kini sedang dalam usaha pem 

at Indonesia Dari 
Bantuan TCA 

. Asal Kita Kerdja Keras — Banjak Jang Akan Kita 
Tjapai — Kata Andrews. : 

TANLEY ANDREWS, kepala Technical Cooperation Ad 
ari Selasa menerangkan, bahwa 

Ta wang dalam 
Indonesia, Tetapi 

ba- 

Indonasia oleh Congress Ameri- 
ka buat ,,Program Pasal 4” dinegeri?2 lain selama dua belas 
bulan, jang berachir dalam bulan Juni 1953. ,,Program Pasal 
4” Yu sekarang diurus oleh TCA, 

»Djika kita bekerdj, sebaik- 
baiknja 'dan Congress melihat 
hasilnja saja 'pertjaja, con- 
gress skan. mengeluarkan su- 

ara untuk mengeluarkan wang 
lebih banjak pada tahun fis- 
kal jang akan datang”, demi- 
kian Andrews. Mutual Securi- 
ty Agency jang oleh dua ta- 
hun kerdja-rehabilitasi di In- 
Gonesia meminta 8 djuta 
dollar untuk 1953. Tetapi con- 
gress memindahkan program 

Indonesia itu kepada TCA 
menjediakan 3.100.000 dollar 

untuk kerdja disana. : 

Menurut UP selandjutnja An 
Grews mulai mentjarji2 kalau 
ada wang tidak terpakai, jang 

Indonesia dengan tidak menen 
tang kehendak congress, kare- 
n, baniak wang jang disedia 
kan oleh MSA tahun jang lalu, 
masih belum. dihelandjaken. 

Dengan wang ini..sebagai tem. 
bahan untuk jang 3,100.000 dol 

ler itu, pelaksanaan program di 
(Indonesia akan lebih tjepat se 

  
| tahun. 

Andrews mengatakan. bahwa 

ia memerlukan wang sedikit lagi 
untuk melaksanakan rant'ang 
an2 TCA di Indonesia. Ia telah 

Bahkan | tjara dengan Mustafa Khamis, merdapat satu fonds istimewa, 
4 ST 

| J3 5 
f mati berkenaan dengan keribu 

jang dapat dibelandjakan de- 
ngan persetudjuan Presiden 
Truman untuk membantu pro-' 
gram membela kepentingan na 
sional. Andrews telah mentjari- 

tjar: kemungkinan untuk mem 
percleh sebagian Gari fonds itu. 
Tetapi ini bebrrapa bulan jang 
lalu. : 

Asal kerdja keras. 

Sekarang Andrews mengata- 
kan, bahwa “tampaknja hara- 
pan tidak begitu besar", Sebab 
menurut undang2nj, fonds itu 
boleh dGibelandjakan “hanja un 
tuk sematjam anggaran belan- 
dja atau yntuk tudiuan keama- 
nan.” Tetapi ja, katanja, tidak 
akan berenti berichtiar me- 
nambah djumlah jg disedia- 
kan untuk Indonesia, biarpun 

tampakn'a tidak akan berha- 
sil. Tetapi ia tegaskan, bahwa 
harapan skan mendapat lebih 
banjak terletak pad, congres 
ig baru nanti. “Djika kita be- 
kerdja keras dan orang Indo- 
nesia bekerdia keras, rantjang 

an jang akan dilaksanakan di 
Indonesia itu akan besar penga 
ruhnja nanti”. Kekurangan 

wang tidaklah begity mengua 
irkan”, kata Andrews. Jang le 
ih penting dari soal wang ba- 

njak atau wang sedikit dalam 
“usaha seperti ini adalah kegiat 
an dan semangat manusia jang 

mengerd'akannja. Dan dua ba 
rang ini banjak dipunjai bang 
sa Indonesia” kata Stanley An 
drews achirnja. (Antara). 

  
ANDI AZIS DIADILI 
DI JOGJA. 

Perkara Andi Azis dika 

kiman bahwa pengadilan- 
nja akan dilakukan di 
Jogja oleh pengadilan mili 
ter. Kelambatan pemerik- 

  
saannja dikatakan karena 
kesulitan tehnis semata2. 

dapat. dipergunakannja untuk ' 

“pihak- Kementerian“ Urusan "Pe | 
gawai berdasarkan perhitungan. 

takan oleh Menteri Keha-. 

perbaikan, tetapi pokok pikira 

rikan kemungkinan pensiun ke- 
pada djanda pegawai negeri le- 
lbih dari seorang. “ 

| 
| 

aa g 
Sampai dimana peraturan itu 

akan memberatkan keuangan 
negara, pihak Kementerian Ur 
san Pegawai 

   

    

      

      

    

   
    

    

  

   
    
   

    

  

   
    

    
    

   

  

   

     

  

   
   
      

kini belum dapat 

memberikan angka2 jang koi 
krit, karena kii penjusunan 

tistik tentang itu belum sek 

tsb buat sementara hanja d 
diterangkan perkiraan sbb: 
Djumlah seluruh pegawai 2 

kirakan. bahwa diantaranja ada 
Ik 300.000 pegawai jang su 
kawin dan pukul rata tiap 
gawai bergadji Rp. 400. - 
ka iuran buat pensiun 
(satu djanda) . jang besarnja 
196 dari gadji pokok tiap bujan 
nja ialah 300.000 .X 15 i 
Rp.400,— sama dengan R 
400.000,— atau Ik. Rv. 100 
ta rupiah setahunnja. 3: 

Menurut PP No. 19, mal 
mum iuran djanda (4 dj 
jg dibajar oleh pegawai ia 
117, dari gadjinja, sedang 
siun jg diterima oleh 4 dja 
itu bersama, adalah mak 
(dua kali 204, dari gadji, ss 
ga djika pukul rata gadji p 

  
sebulan atau Rp 1.920.— 
tahun. Dengan begitu menu 

tsb, tidak perlu dikuatirkan, 
bahwa imbangan antara iuran 
jg diberikan pegawai setiap ta-: 
hunnja utk pensiunan djanda 

Selasa malam 

suatu protoko 

    

   
  

  

    
   

  

   

  

       

  

        

    

    
      

    

        
    
     

  kevnada masiarakat London. 

Teks Lengkap 
) Perdjandjian Perdagangan Indon.-Djepang: 

R. ASMAUN, kepala direktorat hubungan LN dari ke- | 

Penari2 Bali jang melawat keluar negeri, pada gambar ini dapat 

dilihat sedang mempertundjukkan ketjakapannja, pada suatu “per 

temuan di Berne, Pertemuan tsb. 

nesia di Berne. Alfian Yusuf Hlemi. Sebagai dikabarkan, penari2 

Indonesia itu mulai Selasa jl. telah . memperkenalkan tarian2-nja 
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Djangger Bali 
Di Bern 

  

  

    

       

  

diselenggarakan oleh duta Indo   
K menterian perekoromian dlm suatu konferensi psrs paus 

sia Clan Djepang. Persetudjuan 

| hari Rebo pagi telah mengumunikan teks lengkap Gari persetu- 
Gjuan dagang dan keuangan jg telah diadakan antara Indone- 

ifa telah diparap oleh delegasi 
Indonesia pada permulaan “bulan ini dan ditardatangami oleh. 
Djepang, Mr. Asmaun sbg. ketua delegasi Indonesia telah me 
nempatkan paraprja dibawah Perseladjuan itu, sedangkan 

ketua delegasi Djepang 
rentahnja. 

Kiobine: Indonesia pada hari 
telah memberi- 

kan persetudjuannja kepada 
“Iperdjandjian itu. Perdjandjian 
“#dagang itu terdiri dari sembi- 

ian pasal. Kedua negara ber- 
djandji akan saling memadju- 

““Ikan perdagangan masing2 me 
“Inurut kereniuan2 jg ditetap- 

kan dalam persetudjuan itu 
(untuk waktu saty tahun. Peng 
laksanaan persetudjuan ini se 
tjara praktis ditetapkan dim 

-u dilakukan menurut 
peraturan2 import dan eksport 
jg beraku dimasing-masing ne 
gara Serta disesuaikan dengan 
peraturan2 jg ditentukan di da 
lam persetudjuan pembajaran,   dgn besarnja pemberian pen- 

siun kepada djanda akan mem- 
beratkan keuangan negara, ka- | 

Gjandjian dagang ini 
wai2 negeri tidak akan gam: | 
rena menurut pihak itu. pega- 

pang beristiterikan lebih dari 
seorang, mengingat konsekwen- 
'si2 terhadap keluarganja. 

(Antara). 

— Perdjandjian 
| Pertahanan : 
. Antara USA-Philipina 

Rebo Kemaren Mu- 
lai Berlaku 

P EMERINTAH? Filipina 
dan Amerika Serikat ha- 

xi Rebo telah tukar-menukar- 
kan alat? ratifikasi perdjandji- 
an pertahanan antara kedua ne 
gara Yadi, dan dengan demikian 
maka perdjandjian ini mulai 
berlaku pada hari Rebo. Per- 
Gjandjian tadi ditandatangani 
di Washington ketika tanggal 
30 Agustus 1951, 

Dengan diresmikannja per 
djandjian tadi, maka kementeri 
an luar negeri Filipina mengu- 
mumkein, bahwa kedua negara 
berharap supaja dengan per- 
djandjian ini mereka telah me- 
ngelakkan kemungkinfan2 
aketa terdjadinja serangan, dan 
berharap akan mengalami per- 
damaian di pasifik. 
“Upafjara tukar-menukar jang 

dilakukan oleh Joaguin Elizalde 
(menteri luar negeri Filipina) 
dan Raymond Spruarse (duta 
besar Amerika) tadi, dilakukan 
diittana Malacanan dan a.l. di 
hadiri oleh Presiden @uirino. lak 
samena ke-3 Amerika Richard 
Cruzen (kokmandan armada A- 
merika di Filipina) dll. 

PESAN PAUS. 
Paus Pius XII pada hari Sela- 

Sia utusan resmi Burma. jang 
Katholik. supaja didalam masa 
jg sulit ini, mereka lebih mem- 
pergiat usahanja utk menama- 

kan rasa persahabatan dan sa- 
ling mengerti di dunia inferna- 
Sional utk kepentingan perda- 
maian. Paus Pius mengadjukan 
seruan ini dlm sebuah, pesan jg 
dilidjukan kepada kongres 
»Pax Remara” internasional jg 

| tibuka di Montreal, Kanada, pa- 

da hari Rebo. 

  

  

' jg mulai berlaku bersamaan 
dengan waktu berlakunja per- 

Berlaku utk satu tahan. 
. Kedua negara akan memben 
tuk panifya bersama, jg berke 
wadjiban mengawasi  penglak 

sanaan persetudjuan tsb. Per- 
djandjian ini dapat ditindjau 
kemba:i setiap waktu atas per 

setudjuan kedua belah fihak, 
dan ber'aky untuk waktu satu 
tahun — djadi dari tanggal 1 
Djuli 1952, tanggal berlakunja 
perdjandjian itu sampai dgn 

30 Djuni 1953. Tetapi setiap 
tahun perdjandjian ini di per- 
pandjang untuk setahun lagi, 

ketjuali. apabila sa'ah satu fi- 
hak tiga bulan sebelum tang- 
gal berachirnja 'perdjandjian 
ini menjatakan setjara tertu- 
lis bahwa i, mau mengachiri 
perdjandjian itu. 

Untuk menjelesaikan soa2 

keuzngan telan diadakan per- 

diri dari 17 pasal. Djuga per- 
djandjian ini mulai berlaku 
tangga) 1 Djuli, Persetudjuan 
itu mengenai pembajaran sega 
la sesuatu jg timbul akibat per 

ri. Pembajaran ini dilakukan 
menurut peraturan? dalam la 
pangan keuangan jg berlaku 

atau masih akan berlaku di 
negara jg bersangkutan ma- 
sing2. : 

Rekening iterbuka. 

ka rekening jang tidak bervu- 
nga atas nama Javasche Banx 
sedangkan, Javasche Baak aja 
ga akan membuka rekening tak 
berbunga atas nama Bank Dje 
pang. Bank2 itu akan berttin- 
dak sebagai agen dari negara 
masing2. Rekening2 ini akan 
disebut ,,rekening terbuka In 
donesi2” dan rekening terkuka 
Djepang”. Dalam hal2 jang is 
timewa dapat diadakan tjara 
pembajaram, lain atas permusia 
waratan antara kedua fihak, 
Penjelesa'an sa'do nada kedua 
rekening terbuka itu 3kan dila 
kukan tiap2 tahun tenggal 50 
Djuni, kekjuali apabila ' salah 
satu fih:s't sebelum tanggal 1   Diuni menjatakan. bahwa ia " 
dak man melakukan hal it. 

djandjian pembajaran jg ter-. 

dagangan antara kedua nege- : 

Bank Djepang akan membu- ' 

menandatangarinja atas nama peme- 

Dalam pasal “ dimuat peio 
man unjuk mendjalankan penje 
Jesaian salto tiap2 tahun Itu. 
Apabila Djepang aeigan iMpo"L 
nja pada tanggal 30 Djuni, be 
lum mempergunakaa seluruh 
Gjumlah jang telah disetudjui, 
maka sisanja dimasukkan «£ 
dalam rekening jang disebut ,,re 
kening isimewa No. 2”. Sisa.iri 
akan d'ipakai' untuk pembelian2 
tambahan dari Djepang dalam 
waktu tiga bulan sesudah peaje 
lesaiam, saldo tiap2 tahun . izu. 
Dari salio untung dari rekening 
Ferbuka, jang didapat setejah 
sisa seperti Cimaksudkan diasas 
Gpindahkan ke ,,rekeming isti- 
mewa No. 2”, harus dibajarkan 
sebanjak-banjaknja 20 diu:a 

santara, kedua. dadar Arstika-atas permintaan. 
si pesagih, dalam waktu 45 ha 
ri sesudah penjelesaian saldo «l 
lakukan. Djiumlah uang dian 
20.000.0C0 dclar ini dipindah- 
kan 'ke ,.rekening istimewa No. 
1” Penjelcsaan djumlah ini di 
lakukan cleh kedua belah fi 
h2k dalam bentuk valuta jang 
disetudiui oleh kedua belah :i 
htak dalam termijn jang sama 
tiap2 achir enam bulan dalam 
diangka dua tahun setelah dia 
daksn, penjelesaian saldo tahu 
nam. 

berdasarkan perdagangan jang 
multilateral oleh Indonesia ke- 
pada Djepang akan dibukukan 
dalam suatu rekening istimewa : 
jang tidak berbunga dalam dol 
lar Amerika dalam buku2 de 

Djepang, jang disebut ,,Reke- 
ning dagang Djepang spesial”. 
Saldo dari rekening ini akan 
dipakai untuk pembajaran 
djumlah maksimum 20 djuta 
dollar dari saldo rekening ter- 
buka. : 

Tindakan Tegas 
ganggunja Roda 

  

Pembajaran2 jang dilnicekan | 

Javasche Bank atas nama Bank ' 

  

! Alamat: 
Tilp, Redaksi: 
Tilp. Administrasi - Ekspedisi 
Harga Lengg. (bajar dimuka) Rp, 10.— didalam kota, 
Rp. 11.— luar kota, (ditambah Rp. 0,30 untuk meterai). 
Adv, 80 8en per m.m, kol. Harga Etjeran 60 sen per lemb. 

  

Jjumlah Wakil Islam Dim 

1 

nai kebidjaksanaan jang telah 

Atjara Oterpenting dari muk- 
tamar Ini adaliah penindjauan 
kembali “dari anggaran dasar 
parttai. Mengenai soal ini PI- 
Andta mendapat keterangan, ba 
hwa perobahan 

|sar ini telah disetudjui oleh DP 
| P dan oleh dewan partai, sehing 
|ga dengan demikian hanjalah 
muktamar jg harus mengesjah- 
kamnja. Selandjutnia dlm muk- 
tamar akan dibitjarakan ,,Tai 
sir Azas”, jang akan didjadi- 
kan pedoman dari ' Masjumi. 
Moh, Natsir telah membuat ren 
tjana ,.Tafsir Azas” imi jang an 
tara lan memuat sikap jang se 

| harusnja dianut oleh partai ter 
hadap misalnja materialisme. 
Pada hari Djum'at kongres 
zkan membitjarakan program 
partai, jang telah disusun toleh 
suatu panitya iang diketuai oleh 
mr. Jusuf Wibisono. 

Gunanja azas dan 

program partai. 
Menurut mr. Jusuf Wibiscno, 

Masjumi hingga sekarang be- 
lum  mempunjai Keterangan 
Azas (beginselverklaring) dan 
program partai, jang perlu buat 

  

  

Dalam pasal 12 dimuat daf- 
tar pembajaran2 untuk mana 
berlaku spersetudjuan ini. Da- 
lam wpembajaran2 ini antara 
lain termasuk semua ongkos2 
(pengangkutan barang engan 

plomatik dan sebagainja. 
Apabila persetudjuan ini ci- 

batalkan maka rekening2 ter- 
buka itu akan diselesaikan me- 
nurut peraturan2 jang dimuat 
dalam persetudjuan ini. 

Bank Djepang dan Javasche Bank 
akan mengatur penglaksanaan teknis 

Idarg peraturan? “int”dalam-suatu-per 
musjawaratan bersama. Djuga perse- 
tudjuan ini berlaku untuk satu tahun 
dan untuk memperpandjang atau me 
ngachirinja berlaku peraturan? jang 
sama seperti djuga berlaku untuk 

| perdjandjian dagang. 
| Dalam protokol jang dilampirkan 
'pada perdjandjian ini ditetapkan, 
» bahwa ekspor, jg akan didjalankan 
yoleh Indonesia untuk Djepang atas 
dasar multilateral tidak akan kurang 

“dari 15.000.000 dollar Amerika tiap2 
| tahun. 

Perbedaan antara djumlah dari sal 
| do untung jang disebut dalam per- 
/djandjian dagang, dan jang harus di 
bajarkan sebanjak-banjaknja 20.000 
000.000 dollar Amerika dan djumlah 
15.000.000 dollar jang  diperhitung- 
kan melalui transaksi ekspor, (djadi 
perbedaan itu berdjumlah 5 djuta 
dollar) harus dibajar tunai dalam 

“uang dollar Amerika dalam waktu 
45 hari sesudah perhitungan tiap2 
tahun. 

Djumlah komisi untuk transaksi? 
multilateral demikian itu tidak akan 
kurang dari 8 prosen dari harga 
.transaksi jang dimaksudkan. 

  

Beslahan Barang 
Untuk 'Tjegah Ter- 
Ekonomi Sehari2 

Kepolisian Kriminil Mint akan Bantuan Chalajak 
Dim Tugasnja Mengawasi Perdagangan.   ESERSE KRIMINIL kan 

edaran perdagangan sehari-hari 
ran baru oleh Pemerentah dim 
kemaren dula telah mengambil tindakan tegas dgn 

j besar bahan2 pakaian halus buatan 

tor besar polisi Djakarta Raya 
jg kini sedang melakukan pengawasan keras atas per- 

sedjak dikeluarkannja peralu- 
soal perdagangan, hari Selasa 

membeslag' 
luar negeri, sedjumlah n 

foto2 toesilel merk .,Leica”, arlodji2 tangan, sepatu? luar negeri, 
Ian sedjumlah barang2 lainnja 
barang lux. 

' Menurut pihak polisi, tinda- 
kan pembeslahan ini dilakukan 
karena barang tsb kedapatan 

sengadja ditimbun dan oeh pe 
milik2nja tidak didjual. Pemi- 
lik2nja itu adalah beberapa 
orang importur serta peda- 
gang2 jg terdiri dari hangsa 
Belanda dan Tionghos. 

| Berhubung dengan peristi- 
:Wa ini, maka Kepala Reserse 
(Kriminil kantor besar polisi 
(Djakarta Raya, Komisaris I. 
Sudjono, hari Rebo mengeluar- 
kan instruksi kepada Polisi Ba 
hagian Pengendalian Harga, 
supaja mengzhan  importur2 
dan pedagang2 jg bersangku- 
tan sampai segal- pemeriksa- 

  

    

pn MENTERI Mesir 
Aly Maher tidak. lama 

tagi mungkin akan memerintahkan 
reorganisasi partai2 politik Mesir de- 
ngan djalan mengadakan undang2 
istimewa, demikian menurut kalang- 
an2 jang biasanja mengetahui di 
Kairo pada hari Selasa. Dikatak   oleh kalangan2 itu, bahwa tindakan 

PM Aly Maher nanti akan tergan- 
' tung apakah partai2 politik ternjafa 
' tidak berhasil membersihkan anasir2 
korrup didalam organisasi2 mereka 
dalam waktu jang singkat ini, sesuai 
dengan djiwa dari pemerintah baru 
di Mesir. 

Tindakan pemerintah 
tjanakan itu datangnja 

jang diren- 
bersamaan 

“ 

dengan peringatan jang dikeluarkan 
wleh djenderal Mohammad Nadjib, 
»bahwa tentara Mesir tidak akan 
membiarkan adanja penundaan2 le- 
bih lama lagi”. Pemerintah Mesir 
pada hari Selasa menuduh, bahwa 
partai2 telah mengadakan  taktik2 
Jang dimaksudkan untuk membelok- 

    

  

| leh 
t$ 
| kan 
! djutubitjara pemerintah dalam pada 

— Reorganisasi Partai2 Politik: Di Mesir 
pembersihan nasional. jaitu  jany 

dienderal Nadiib dinamakan se- 
agai dasar gerakan jang dilaku- 

oleh tentara Mesir.” Seorang 

Lita mengatakan, bahwa  ,pembersi- 
| han sukarela” dikalangan ' partai2 

' politik adalah — suatu keperluan 
kan perhatian umum-dari gerakan mutlak bagi ikut serta mereka da- 

Lem judajaan Indonesia 

nK itaveasch Genootachap 
yank nan Wetenschappen" | 

ema menanam temuan Heran   

    

lam Dewan Konstitusi, jang tidak 

lama"lagt akan dibentuk untuk me- 
nindjau kembali  undang2 dasar 
Mesir dan mengadakan amandemen2 
dalam undang2 pemilihan. Sebagai 
diketahui,  pemilihan2 umum untuk 
memilih parlemen baru untuk semen 
tara telah ditetapkan pada awal 
tahun 1953. (Antara—Reuter), 

jg termasuk dim daftar barang 

an mengenai hal ini selesai se- 
luruhnja. 

Oleh Kepala Reserse Krimi- 
nil kantor besar polisi itu di 
terangkan bahwa tindakan te- 
gas jg didjalankannja dewasa 
ini berupa .pembeslahan ba- 
rang2 jg sengadja ditimbun, 
adolah sesuai dengan gntja- 
man2 dan peringatan2 jg teah 
dikeluarkan terlebih dahulu 
oleh pihak berwadjib, dan di 

| djalankan gung mentjegah ter 
“ganggunja roda perekonomian 

bustan2 tjurang kaum impor- 

tur dan pedagang2. Oleh kare 
ng itu, ia sekali Jagi menjeru 

ikan, agar seluruh chalajak ra 
| mai tidak segan2 kiranja mem 
berikan bantuannj, kepada pi 
hak polisi, berupa pemberian 
laporan apa-bila mengetahui di 
lakukannj, penimbunan ba- 
rang? tidak semestinja o'eh ka 
um pedagang jg tjurang dll. 
Dengan tidak adanja bantuan 
chalajak ramai, menurut Su- 
djono, maka sukar sekali bagi 

polisi mendapatkan hasil2 tje- 
pat dalam pengawasan perda- 
gangan sehari2 jg kini sedang 

| dilakukan, 

  

Penjelenggara: Hetamri (Dlm, 
Purwodinatan Baraf II — 20 Semarang, 
1228 Smg. tilp, rumah 1798 Semarang. 

Pendjelasan "Soal ,, Tafsir 'Azas" 
Dan Program Partai 

Kata Jusuf Wibisono. 
ADA HARI SELASA malam ketua muktamar dr. Suki 

L man Wirjosandjojo, telah membuka kongres Masjumi ke 
VI jang dihadiri oleh kl. 1000 orang utusan dari 250 "jabang? 
partai diseluruh Indonesia, Sebagai atjara pertama dari muk 
tamar ini jang akan berlangsung sampai 30 Agustus. ketua de- 
wan pimpinan partai, Mch, Natsir memberikan laporan menge- 
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Dean Na 

enam ecal 

keluar hegeri) " perdjalanan 

     

      

   

2087 Semarang. 

  

    

    

   
DPR Kurang Sesuai — 

didjalankannja, dalam: hal ma- 
na di-singgung? pula soal pembentukan kabinet Sukiman, soal 
MSA dan keluarnja Nahdatul Ulama dari Masjumi. Dalam ra- 
pat pada hari Rabu pagi kongres memberikan pemandangan 
umum terhadap beleid DPP sesudah mana pada hari Rabu ma 
lam DPP akan memberikan djawabannja, 

pegangan perdjoangan partai 
Axa periu buat rakjat dalam ne 
geri dan luar negeri untuk men 
aapat gambaran apakah jang di 
tjsitjitakan — oleh - Masjumi, 

anggaran da- | Anggarandasar dan urgensi-pro 
gram jang sekarang ada belum 
memberii gambaran djelas pen- 
dirian partai thd berbagai masa 
lah besar kenegaraan. »Orang 
sering mengatakan, bahwa di 
Indonesia belum ada stabilisasi 
politik dan selama keseimbang- 
an dan ketetapan politik ini be 
lum ada, maka usaha2 pemba 
ngunan tidak mungkin djalan 
lantjar. Sebabnja ialah karena 

sering2 timbul krisis kabinet jg 
sangat menghambat pekerdjaan 
pekerdjaan negara. Ketjuali ti- 

ap2 krisis itu melumpuhkan pe- 

kerdjaan negara buat beberapa 
bulan, tidak djarang bahwa pe- 
merintah jang baru, meniada- 
kan pekerdjaan2 pemerentah jg 

digantinja, sehingga waktu, te- 
naga dan biaja jang telah digu 
nakan cleh pemerintah ini sia2 
belaka”, demikian selandjutnja 
mr, Jusuf Wibisono, jang selan 
djutnja menambahkan,. bahwa   

kapal, dinas2 konsoler dan di-. 

salah satu sebab penting dari 
|terdjadinja krisis2 kabinet itu 
ialah, karena susunan DPR seka 
(rang belum sesuai benar dgn 

. perbandingan besar-ketjilnja 
| partai2 dalam negeri, sedang su 
' sunan kabinet harus  disesuai 
dengan perbandingan suara da- 
lam “Dewan Perwakilan Rak- 
jat. 

Walaurun ummat Islam me 
rupakan golongan jang melipu 
ti lebih dari separoh dari djum 
lah penduduk diseluruh Indone 
sia, tetapi perwakilennja dalam 
DPR hanja berdjumlah kl. se - 
perempat Sari djumlah seluruh ' 
anggota parlemen itu Jusuf 
Wibisono selandjutnja bergen-" 

dapat. bahwa andai kata djum 
lah wakil Islam dalam parlemen 
itu sesuai dengan besarnja go 

longan Islam dalam negeri, ma 

diri dari wakil2 ummat Isiara, 
dan oleh karena partai Islam 
itu pada umumnja lebih mu 

cah dapat bersesuaian paham 
diantara mereka sendiri daripa 
da dengan partai2 lain, maka 

dewan perwakilan rakjat tentu 
nja akan mendjadi stabil dari- 
pada sekarang ini. 

Kestabilan DPR akan memba 
wa kestabilan kabinct pula. 
Karena itu menurut Jusuf perlu 

'Isekali apabila dewan perwaki- 
lan rakjat disusun kembali 

atas dasar pemilihan umum. 

Sajang sekali bahwa kemung- 
kinan itu rupanja masih sangat 
djauh demikian Jusuf Wibisono 
jang mengingatkan, bahwa pd 
merintah sekarang hanja men- 
!tjantumkan dalam prcgramnja 
(akan melaksanakan pemilihan 
umum untuk konstituante dan 
dewan2 daerah Sadja, tetapi 
tidak untuk parlemen. 

  
Segan adanja pemi: 

lihan umum? 
Partai2 lan organisasi2 jang 

tidak takut terdesak keduduk- 

annja dalam DPR jang sungguh 
sungguh 
kestabilan politik 

semua mupakat 

diadakan pemilihan umum buat 
menjusun kembali DiR jang 
sungguh2 representatif. Akan 
tetapi djumlahnja udak banjak: 
Kebanjakan masih segan. Mere 
ka jang kurang gembira apabi 
la lekas2 diadakan pemii:han 
umum buat menjusun kembali 
DPR jang sungguh2 represen- 

tatif ialah oleh karena mereka 
belum tahu benar bagaimana 
tjorak negara jang ditjita-tji- 
takan oleh ummat Islam  Indo- 
nesia, istimewa oleh Masjumi. 
Apakah serupa Darul Islam 
jang diproklamirkan oleh Kar 
tosuwirjo, apakah serupa nega 
ra Saudi Arabia. apakah seru- 
pa Turki, ataukah lain? rupa 

selekas2nja, 

  
sehari2 akibat dari pada per- . E 

|keimudian mengatakan, 
lagi”, demikian tanja Jusuf, jg 

bahwa 
inilah jang mendjadi pertanja- 
an banjak orang didalam mau 
pun diluar negeri. 

Selainnja itu mr. Jusuf Wi: 
bisono membentangkan kepen- 
tingannja keterangan azas dan 
program partai itu, nanti dalam 

negara dikuasai oleh ummat 
Islam.. Apakah hak2. mereka 
terdjamin, apakah mereka akan 
mempunjai kebebasan untuk 
beribadat menurut aturan me- 
reka sendiri, dan apakah mere 
ka akan mempunjai kebebasan 
untuk mendjalankam seruan   agamanja. 

(Sambung dihalaman 4) | 

ka anggota terbanjak akan ter” 

ichlas menghendaki ' 4 

Gjika segera 
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JANGAN negara pada waktu ini meru 

ti 

       
   

     

     
1 pemerintah meng) ungkinan djalan. 

      

   

  

     

  

   

| Ad n pai PEN ha Sh 2. Le eng 5 8 R3 Hi : 

“3. Dial pertama. ialah me | Djalam jg jain jg dapat kita | 

0. cataw terutama kepada lapar (berat dan perhatian kebidjak- 
PM nga an  Isangan terhadap kepada men- 
an Prana 3 "dorong periuasan kegiatan? 
& Kata Ma aa 'Fekonomi, mengorganisir . aa 
Lg PB JI “L Imengintensivir usaha2 produk- 

| ba malia: akomo |“ , 

: 2 keuangan moneter jg bers fat | Melihat keadaan dan. kenja- 
(0 0peratif, seperti misalnja: pin- aan jg MAN» map Ingat Ara “Indonesia dewasa ini, maka pe 

55 Neneng. 
Lan ngi djum- | ul 

beredar jsulitan dan kesukaran, dan 
luntuk mendjamin kepentingan 
lumum. baik dilapangan pereko 
nomian maupun dilapangan ke 

| tjatan tenaga manusi, setjara 'uangan dan moneter. Lagi pu 
besarZan diberbagai2 lapangan, 'Ja -pemerentah berkejakinan, 
dan sebagainja, 1 bahwa perimbangan2 di dalam 
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garuh Atas Produksi Bagi Rai 
ian Amanat Presiden Jg. Tak Diutjapkan) 

pada dewasa ini 'menundjukkam kemu 
dan kegentingan pada keuangan 

dengan azas dan garis kebidjaksanaan 

merentah berpendapat, bahwa | das 
'djalan jg kedua itu'sebaiknja | Se 
“ditempuh untuk mengatasi ke |d 

a Sekaran 1. 

sampai 

“wa “hendaknja   
    
    

    

   
    

      

   
   
   

    

    
     

   
     

    
    

  

   

     

  

   
    

    
   
   

    

    
    

  

     

      

     

      

  

   
   

  

   
    
     
   

  

    
    

       

      

      

    

  

     

  

    
     

     

   
     

   
   

En RANG 3g AGUSTUS 1952. 

Kemerdekaan Pers 
Ii & —— Bewhubung dgn pengalaman rekan sdr. Boer- 

han dari harian ,,/Tanah Air” itu, jg karena hariannja me- 

muat sebuah pekabaran lalu dipanggil buat menghadap kepa- 

Ga Divisi Brawidjaja di Surabaja, maka kini timbul perta- 

r njaan sampai Gimanakah sebetulnja hak dari sesuatu instansi 

Negara — selainnja badan2 kehakiman — untuk melakukan 

panggilan sematjam itu? Sebegini djauh pertanyaan jg demi- 

'kian, sepandjang ingatan kita tak pernah diketengahkan, ka- 

rena biasanja para wartawan didalam mendsalankan tugasnja 

utk pers, jg pada hakekatnja mengabdikan diri guna kepenti- 

— ngan chalajak ramai, senantiasa dapat mengadakan kerdja- 

« '8ama dan understanding jg baik dgn berbagai instansi Nega- 

ra jg ada di tempat kediamannja. 
——-—— “Tetapi apabila seorang wartawan di satu kota 

mendapat panggilan utk menghadap kepada suatu instansi Ne- 
gara di lain kota. maka sebetulnja hal jg demikian bagi war- 

  

  

an sematjam itu, ja agak repot. Harus meringgalkan 
: Harus membuang sekian banjak waktu. Belum Ja- 

jalanan dan penginapan. Sebaliknja kalau pang- 
  

Gemiki: penuhi, bagaimana pula konsekwensinja! 

“Tentang ini tak ada garis2 ketentuannja. Tetapi para warta- 

wan jg mempunjai goodwill dapat djuga menjampingkan sega- 
la sesuatu keberatan itu. Asalkan sadja panggilan itu mempu- 
nnjai sifat penting. Benar2 penting bagi pekerdjaannja, bagi 

chalajak ramai jg diabdinja. Di lain pihak, apabila panggilan 

“itu bersifat satu keharusan jg tidak bisa lain daripada harus 
ditaati, djadinja bukan terserah kepada goodwill pihak warta- 

- wan jg tersangkut itu sadja, maka panggilan sematjam itu 
, terang ada memberatkan. Bajangkan sadja apabila seseorang 

| wartawan diharuskan utk memenuhi panggilan dari sesuatu 

talian dgn salah sesuatu berita jg diumumkannja. Terlebih 

memberatkan lagi apabila hasil panggilan itu hanjalah sede- 

Inikian sadja sebagai jg dialami sdr. Boerhan itu. 2, 

Bra Oleh karena itupula, maka sesuatu instansi ne- 

gara patut memikirkan dulu baik2 segala sesuatu konsekwensi 

dalam hal memanggil para wartawan jg berdiam disatu kota 
untuk datang menghadap dilain kota. Sekiranja — didalam 

kesamarannja batas2 hak sesuatu instansi negara dalam per- 

kara panggilan jg demikian — lebih bidjaksana apabila pang- 

gilan sematjam itu diminta utk diwakilkan salja oleh instansi 
bersamaan ditempat kediaman wartawan jg tersangkut itu sen- 
Giri. Dan inipun bila utk hal jg benar2 penting. Karena apabila 
untuk setiap hal jg remeh2 dan jg belum diselidiki betul2 soal- 
nja, para wartawan lalu mudah disuruh panggil sadja, Maka 
hal jg demikian pun pada hakekatnja dapat membahajakan ke- 
merdekaan pers seumumnja. : 
—— — — — Achirnja kita minta pula baik instansi2 negara 

maupun chalajak ramai, djanganlah hendaknja. mudah me-- 
nganggap bahwa bilamana didalam sesuatu berita atau kara- 

.ngan terselip kehilafan, maka hal demikian dilakukan dengan 
|  sengadja atau denga, maksud tertentu dari fihak wartawan. 

| sengadja, atau setjara ter goeder trdaw.. Satu dan.lain. .keiada- 
|. an jg sematjam itu terdjadi karena kekurangan? jg umumnja 
. maSih terdapat pada pers nasional kita pada waktu ini. 

2 N 

BAR KOTA I 

  

nja amat dibutuhkan oleh ma 
sjarakat.. Kemaren oleh polisi 
dibikinkan proses verbaal, ter 
hadap satu toko portret jg be. 
sar dikota ini, karena men- 

djual alat2 keperluan foto ter 
laly tinggi dan djuga melang- 

| gar peraturan perekonomian. 

| Tadi pagi sekira djam 11 
| siang, terdengar lagi sebuah 

Re dari arah tempat leda- 

: 1 Bata ahar | SUCCES ,MEKAR. BUNGA . Balakn ifa eta heat SCC 2 
bee ON 1 menurut keterangan be. “Dari jihak jang berdekatan dite- 
1 berapa anu na Nana irima kabar, bahwa berhubung suc- 

ga dari Tj Berhubung 4 ces jang ditjapai dalam- pertundjukan 
2 ledakan tadi, kini hubungan. sandiwara amateur ,,Mekar Bunga 

lalu lintas kearah Barat mela -Madijapahit” jl, oleh kalangan Belan 
lui djalan raya dihentikan UN- | da dikota ini  diadjukan permintaan, 

—. tuk sementara. Dari fihak Ha agar dapatnja pertundjukan Mekar 
20 mi kita belum memperoleh ke ” Bunga Madjapahit lagi. di gedung 

| rangan mengenai adanja leda- “Stadstuin Semarang untuk masjara- 
kan ini, Landa kar Belanda. . 
TINDAKAN KERAS TERHA- ' Pun dari fihak Balaikota ada dias 

AP PELANGI £ 'djuka rmintaan' untuk pertundjuk 

Sa Na Ba Pl Sakay Ba 

# Si 

--kekan- lagi sandiwara tersebut 
Pa | “Klai-Kota, 

—.. Dalam beberapa hari ini, pi 
hak jg berwadjib, Smg telah 
giat adakan pemeriksaan thd, 
iwarung2, toko2 (baik besar 
maupun ketjil) demikian dju- 
ga pedagang2 beesar di kota 

“ini mengenai soal harga dan 
An barang2 dagangan- 
nja. i . 

Dalam penjelidikan itu, oleh 
pihak berwadjib telah banjck 

| dibikinkan proses verbaal, aki 
| bat menaikkan harga, atau pe- 
| langgaran lainnja, diantaranja 

Seterus'n djuga ketua DPR Pro- 
| pinsi Djawa Tengah, Pak Muljadi 
“Djojomartono. telah menjatakan kei- 
Pnginannja akan mengadjukan permin 
taar kepada fihak penjelenggara san 
diivara “amateur. tadi, agar. dalam 
Kongres Kepala2 daerah dan anggau 
ta2 DPD Seluruh Djawa Tengah, 
jang: akan diadakan  achir. Oktober 
dikota Semarang: ini. dapat dipertun 
djukkan sandiwara. amateur ..Mekar 
Bunga Madjapahit” tadi. Sebagaima 
na diketahui pertundjukkan tadi se- 
lurahnja dimainkan oleh pemudi2, 
'penjelenggara diketuai sdri Rukmo- 

tersangkut adalah 'berat sekali. Apabila memenuhi - 

   

  

“3 

“ instansi di Sumatera, di Kalimantan ataupun di Sulawesi, ber- 

Kebanjakannja kehilafan demikian itu terdjadi tak dengan di- - 

ngan ekonomi 

hwa hak mogok 

sjarakat umumnja 

angan negara, 

pan tjadangan 
taire reserves”) 
devisen untuk 
harus  dipergun 

  
pemerintah untuk 

srasnja. 

rOeci Poo Tien, 

'dibitjarakan hb 
dah pengurus 
“susun.     
tan pengurus. 
“hui, pengurus 

an keuangan dikemudian h 
sebagai dasar untuk menjehat. 
kan keuangan negara, adalah. 
tergantung sekali 

berapa diauh usaha 
perluasan kegiatan ekonomi, 
kelonggaran kesempatan be- | 
kerdja serta tambahnja bahan 

  

  

dari pada 

inilah jang: me- | 
rupakan sjarat mutlak untuk 
mentjapai kesehatan pada Ia- 

| pangan keuangan negara. Sja- |: 
ra mutlak itu berarti pula, bah 

semua . golo- 
ngan da'am masjarakat mem- 
punjai penuh kejakinan, kese- 
“daran serta keredlaan untuk se: 
tjara aktif ikut mendjamin 
kepentingan umum - dan  pro- 
duksi, berichtiar sekeras-keras- 
nja untuk memperketjil gang- 
guan jang membahajakan pro- 
ses ekonomi dan produksi. 

Funksi buruh. 

Dalam hubungan ini peme- 
rintah hendak menegaskan, 

bahwa ketenteraman atau ke- 
gaduhan di lapangan perburu- 
han berpengaruh amat atas 
produksi bagi kepentingan rak- 
jat banjak. Maka itu golongan: 
buruh, sbg golongan buruh jg 
bertanggung-djawab dalam ma: 
sjarakat hendaknja sadar pu- | 

“Ia atas kenjataan bahwa selu- 
run kepentingan masjarakat: 
dan rakjat Indonesia tergan- 
tung sekali daripada berhasil 
atau tidaknja usaha dilapa- 

dan pre 3: 
Dalam pada itu dikemukakan, ba- 

sebagai sendjata. 
terachir dari buruh, tidak -bolehlah 
dipandang semata-mata dari 
kepentingan golongan sendiri, lepas 
dari kepentingan? 

sudut 

lain dalam ma- 
». Lain dari itu ur- 

tik mengurangkan ketegangan jang 
sekarang terdapat 

maka tak dapat di- 
hindarkan lagi, bahwa dimasa de-d 

dilapangan keu- 

moneter  (,,mone- 
berupa emas dan 
sebagian terpaksa 
akan. Selandjutnja 

sudah mendjadi keharusan pula: bagi 
mengadakan: peng- 

hematan seterusnja dan sekeras-ke- 

  

Pengurus Baru 
CHTH Semarang 
Rapat pengurus CHTM Se- 

marang jg dilangsungkan tadi 
malam, dipimpin oleh wk-ke- 
tua tn. Oei Tjong An, berhu- 
“bung ketua tin. 
keuar kota. Oleh penulis, tn. 

Oei Kiem Hie 

Gibatjakan su- 
“rat” “penolakan “dari” tn. Oei 
Kiem Hie untuk duduk dalam 
badan pengurus CETH 1952/ 

:1958, seperti kita. telah kabar 
“Kan tempo hari. Soaj tsb akan 

elakangan sesu- 
baru, selesai di 

Dengan stembiljet Jalu diada 
kan pembagian masing2 djaba 

Seperti diketa- 
CHTH . Sema- 

rang terdiri dari 15 orang jg 
telah dipilih: oleh rapat Kok- 
shiathuar tgl. 

Tjong. An dan 
Tiauw, penulis 

pembagian djabatan 
sbb: ketua tn, Liem Siauw 
Tjong, wk-ketua 1 dan 2 tn. Oei 

24 bi: Hasil| | 
itu ada 

tn. Hoo Liong 
bah, Indonesia 

tn. Oei Poo Tien, penulis bah. 
Tionghoa tn. Tjeng Bing Tiat, 
'bendahari 1 dan 2 tn. Tan Liat 
“Tiong dan tin. Tan Ngo Siang. | 
Sisanja ig 8 orang, tidak usah 

di pembantu2 
sen). 

ngurus lama 

- berdjalan saty 

dilakukan pemilihan lagi dgn 
sendirinja kesemudnja mendja 

. (kommissaris- 

Timbang terima dan penjera 
han martil pimpiman dari: pe- 

(tn. Oei Tjong 
An) kepada pengurus baru 
(tn. Liem Siauw Tjong) hanja 

menit. Seteah 
|itu lantas dirundingkan goal 
“pengangkatan 

mengangkat 3 

jg” ditundjang   jg banjak .mejidjadi korban, wati, sedang pimpinan regie talah 
       | mddlah pedagang2 jg harang2 “wartawan: Wahjoedi, Soe Oen. 

Bing Tiat untu 
tn, Oei Kiem Hie sebagai pe- 
nasehat, diterima baik oleh ra 
pat, sedang kedua tjalon lain- 
nja jg dimufakati  jaitu dr. 
Tjiam Tjoan Hok dan tn, Tan 

penasehat, Dlm 
principe disetudjui oleh rapat | 

orang penase- 
het, Usul. tn. OSI Tionei Dj wan 

oleh tn. Tjeng 
k mentja'onkan 

di Indonesia, Dr. J. W. de Bivar 
uundjungan resmi kepada parlemen, 

“ketua 'I Mr, Tambunan. 

: 1) berdjabatan tangan dengan 
“tampak wakil ketua II Parlemen Arudji Kartawi 

Gambar: Dr. de 
Mr. Tambu-   

  

D 
djelaskan 
Konpere 

di Pekin 

“berbagai : 
rang oleh anasir? terteniu, 

Kegiatan2 untuk mengadakan per- 
siapan2 pangkalan militer di Pasi- 
fik sampai dekat batas 
“Indonesia makin lara makin njata, 
dan akibat2 persiapan perang itu- 
pun telah mulai menimpa kehidupan 
rakjat, dalam lapangan ekonomi ma- 
upun dalam lapangan politik dengan 
makin dipertadjamnja pertentangan2. 
Dalam menghadapi keadaan jang 
mengandung bahaja besar ini bagi 
umat manusia, demikian statement 
itersebut selandjutnja, adalah lajak 
(dam wadjib Indonesia ikut serta ber- 

dan bangsa : 
bahaja. jang mengantjam 

sebelum terlambat. 

Gerakan perda 
usaha objektij 
selandjutnja, bahwa 

3 

   
Didjelaskan 

gerakan perdamaian jang bertud 

a 

usaha jang objektif, karena 

Lmandang perbedaan golongan 
'nasjarakat,  kepertiajaan 

(pendirian politik. Berdasarkan 

-sional telah mengusahakan 

statement tsb Panitia Nasicnal 

:tru karena 'sifat gerakan jang 

"pertentangan didalam negeri  dile 

arti membantu melantjarkan 
Jenggaranja Persatuan Nasional 
'Fagai jang diidam2kan negara, jang 

'rrelantjarkan pembangunan negara. 

purbasangka. 
Dengan mengingatkan betapa akan 

.nasib rakjat Indonesia apabila 

sional dalam statementnja itu" 
ngandjurkan kepada semua 
'dan golongan memperkuat . gerakan 

nja Konperensi Perdamaian di 
king. Diperingatkannja betapa pen 
'deritaan rakjat Indonesia dimasa pe 

ho dan. romusha” jang masih segar 
dalam. ingatan rakjat. Hilangkan 
lah segala purbasangka dan pa 
'hamilah gerakan perdamaian 

'kinlah akan kekuatan gerakan perda 
maian- ini dalam usahanja untuk men 

| tjegah meletusnja perang baru,” un 
tuk membina perdamaian demi ke 
pentingan dan keselamatan umat ma 
pusia sedunia, Demikian antara lain 
statement Panitia. Nasional. 3 

(Antara). 

Dalam atjara pertanjaon ke 
liling olen in. Oci Poo Tien di 
batjakan surat penolakan dari 

anggauta verrifikasi kas com- 
missie. Untuk merundingkan 
soal lain2, sedikit hari lagi 
akan diadakan rapat pu:a. 

Penindjauan ke RRT 
Mengenai  penindjauan ke 

RRT diterangkan, bahwa dari 
Semarang jg pasti akan be- 
rangkat idlah mr, Tan Tjong 
Yan dan tn. Hoo Liong Tiauw, 
dari Solo dr. Oen Boen Ing, 
dari Pekalongan  tn. Liem 
Gwat Bing dan dari Jogja ada 
2 orang jx madjukan nama, 
tn. Tjan Gwan Bie dan tn. 

kinan jg akan berangkat ada- 
lan jg tsb belakangan. 

Dari Djawa Tengah diminta 
5 orang untuk penindjauan ke 
RRT berhubung perajaan 1 Ok 
tober jad. Mereka akan berang 
kat pada permulaan bulan Sep 
tember ke Djakarta, berkum- 

pul dengan utusan2 dari lain2 
daerah akan kemudian berla- 
jar bersama ke Tiongkok. La- 
mp penindjauan ialah 3 bulan,   

wilajah. | 

lainnja, "mengelakkan 

mentjegah meletusnja perang baru, 

indian 

1 
jsan| dollar straits 2 

Iran, maka sukar “untuk mendapat 
maian “dunia demi: kepentingan dan" keterangan pasarnja. 

| |keselamatan umat manusia. laki 

.membela-dan mempertahankan perda 

ah 
ssifatnjal, 

jang ,.universeel” dengan tiada 'mej 

din 

yupiverseel” ini, maka Panitia Na |ada, 
supaja 

"patnja. Mengenai usaha2 perda 
maian di Indonesia sendiri, dalam 

me 
mnjatakan kepertjajaannja, bhw. djus' 

uni 

-verseel itu dapatlah berbagai segi 

umahkan dan dikurangkan, jang ber 
terse 

se 

“selandjutnja berarti pula membantu 

Hilangkan segala 

pe 
rang baru benar2 petjah, Panitia Na: 

ng 
lapisan 

perdamaian dan membantu berhasil : at 

rang jang lalu seperti sebagai ,,hei 

Chung Hua Shang Hui sebagai | 

Liem Siauw Ing, tetapi kemung | 

1 

3 

AA ma Haw 

Uu Or aa 

: Dotiar 

| 
TP 
OT 

Ik-tarik kedalam persiapan 

Na 
ASTRA    

| Konp. Peking ri KONp. reking 
Suatu Usaha Objektip—Indonesia 

Beskepentingan Mengikutinja 
ALAM SBATEMENTNJA jang pertama semendjak ke- 

: Inja. merrpersiapkan delegasi ke Korperensi Per- 
damaian se-Asia dan Pasifik di Peking, Panitia Nasional men- 

pentingnja Indonesia mengirimkan delegasinja ke 
3 nsi Perdamaian isb, Dalam statement isb. ditekankan, 
bahwa Indonesia langsung berkepentingan falam konperensi 

itu, karena dewasa ini Indonesiapun langsung  me- 
3 -bahaja perang barw dan sedang menghadapi 

j unjuk dita r “pe- 

Te 

lap susah, emas 

tetap hangat. 

4 Sedjak peraturan import diumum- 

$ 

(kwaliteit B. 
Ukini membubung 

: 

   sekaligus, 
# tiap harinia. 

tapi 
Se 
gel 

    

$ : 

| tama 

| tjari “pembeli. 

"bah. Djawa, 
“Karawitan studio, 
lam Tossema..   dan tafsir 

, man peladjar, 
53 Ia Kemala, 
tanah- air, 

Sabtu 30 Agustus: “djam 17.05 
13.00. Obrolan. pak 

18.15 Hiburan sendja OK 
19.15 Siaran pene- 

rangan Insp. SR Kotapradja, 21.15: 
Pilihan pendengar, 

Taman kusuma, 
Patrol, 
Irama Merdeka, 

malam. 

Kepala urusan 

mengetahui 

lam Negeri sagat   

  ri ini, 

itu dan bulan ini per gram dari e- 
: masih berharga Rp.32,| ker mendirikan 

» malahan -kemaren naik lagi 

Al Gur'an, 
-bah dan" sholat Djumat, 

18.00 Adzan, 
19.15 - Tindjauan 

19:30 Sekuntum “melati, 
itu 20:05 Siaran pemerintah, 20.30 Kle 

“menurut maksud dan tudjuannja. Ja nengan manasuka. 

' 

Sifat 

usaha, “bersama-sama dengan rakjat, Kan harga emas di. pasar Palembang | 
He nd Hap-tiap hari meningkat. Permulaan 

24 karat 

Rp. 39 

sampai 

sampai 

'Rp..39.50 Naiknja. harga itu . tidak 
sediki: demi sedikit 
mentara iiv pasar 
ap tidak  kedenga- 

Barang lux banjak ditjari, 

Seterusnja dapat dikabarkan, bah:: 
maupun |Wa,pasar barang2 import kini ma- 

sifat! kin sepih. 

pembeli mulai 
barang2. lux, party2 besar 

delegasi kekonperensi di Peking ini, dak dilakukan transaksi sama sekali, 

meliputi semua golongan sedapat-da | djuga minuman2 keras banjak. di- 
menunggu 

Pendjualan: hampir tak di 
menfjari teru- | 

ti- 

dan melihat dahulu mendjadi peoa- 
ngan para saudagar di Palembang. 

  

Kemis 28” Agustus: djam 17.10 

Kongengan kahak2). 18:00: Pengadji- 
an dan-adzan,,.1915 Siaran penera- 
ngan Djapen Prop., 19.30 Langgam 
dan krontjong OK Irama Kusuma, 
'2030 Mimbar Islam, 21.00 Berita 

21.15. Santiswarart 
2215 Rajuan mas 

Djumaat 29 Agustus: djam 06.10 
Lagu2 Arab (ph), 06.15" Pengadjian 

12.05 Chot- 
17.05 Ta- 

18.15 

22.15. Hiburan 

“IDekker alias penulis terkenal 

KEPUTUSAN PEMINDAHAN ' 
SUJOSO SANGAT MUNGKIN 
“TIDAK AKAN DITINDJAU, 

umum kotapradja: 
Djakarta Raya bupati Sujoso jang 
dengan putusan Menteri Dalam Ne 
geri dipindahkan ke Semarang, pada 
hari Senin jang lalu telah menemui 
Menteri Dalam Negeri. 
dengan adanja keberatan? dari pihak 
pihak jang tertentu 

mindahan Sujoso ke Semarang itu, 
kalangan2 pemerintah jang 

persoalannja 
kan, bahwa keputusan Menteri Da 

tidak 
akan ditindjau kembali, Alasan? jg 
“dikemukakan ialah, bahwa 
san Menteri Dalar Negeri itu 
lah diambil setelah dipertimbangkan! 

sedalam2nja. Tentang pertemuan an 
tara Sujoso dan Menteri Rum 
kedua belah pihak tidak mau mem 
berikan keterangan2, 

(KURSUS: MANTBI 
DJURU PERIKSA 

Pada tgl. 1 November jad. 
di Salatiga akon dibuka cur- 
sus Mantri Hewan/Djuru Pe- 
riksa Dagine oleh  Djawatan 
Kehewanan Propinsi Djawa Te 
ngah, Keterangan2 lengkap di 
muat dalam advertensinja ha- 

Berhubung 

mengenai pe 

mungkin 

itu, 

HEWAN/ DAGING, 

  

   

sangat 

menjata. 

keputu 

te 

  

       
   

   

    

   

  

rita sakit djantung 

  

  

sk SN 

ekker memperdjo- 
Kemerdekaan In- 

dirikan partai 
   politik ,,Indische Party” bersa- 

ma Ki Hadjar Dewantoro dan 
(mendiang dx. Tjipto. Mangunku- 
sumo. Ternjata ,Indische Par- 

jang tidak sedikit: Seperti bia- 
sanja, kegiatan politik jg demi 
kian itu oleh pemerintah Hin- 

p
r
a
n
a
   

jang membahajakan: “Maka pa- 
da tg. 18 Agustus 1913 ketiga 
pemimpin ,,Indische- Party” ter 
' sebut idi-interneer. Berturut2 ke 
| Kupang, Banda Noira dan Bang 
ka. Akan tetapi merska diboleh 
kan meninggalkan tanah air- 
nja. dus setjara ,,externering 
manasuka,” 

Menghindari intenering. 
Peristiwa itu mendorong: ang 

dotad Boedi Oetomo” 
ikat Islam” untuk mer 
an. uang, guna gkin- 

'kan Figa Sekawan gembong In 
'dische Party itu menghindari 
internceringnja dan dapat kelu 
ar hegeri. Dalam hal itu 
'kejakinan, bahwa g 

“#nanti, tiga pemimpin akan da 
pat melandjutkan perdjoangan: 

(nja. Demikianlah, ketiga pemim 
(pin tsb beserta keluarganja pa 
da tg. 6 September 1913 berang 
kat keluar negeri. Achirnja ke- 
tiga pemimpin tsb dapat kem- 
bali ke Indonesia, dimana dr: 

Tjipto Mangunkusumo menerbit 
kan harian dalam bahasa Dja- 
wa di Solo dengan nama ,,Pang 
gugah'. sedangkan Douwes Dek 

,Ksatryan In- 

istituut” di Bandung. Ki Hadjar 
Dewantoro mendirikan ,,Paman 
Siswa” -di Jogjakarta: Ketiga 

persimpin teb'beranggapan, hah 
Wa usahanja itu merupakan 
“Sumbangsih kepada  perdjoa- 
jngan nasional umurenja. 

Tr an 

  

      
me 135 

1 
A14 

ada 
diluar negeri   

1 

| 
? 

'Selah seorang bapak nasio 
| palisme Indonesia. 
| Diwaktu perang Pasifik me- 
'letus dan kekuasaan Belanda 

Indonesia terantjam, dz. Dou 

iwes Dekker ditangkap,: jang 
jachirnja diangkut ke Australia, 
Lkemudian ke Suriname, kemu- 
| dian setelah Indonesia raswprok 
lamirkan kemerdekaannja be- 
liau kembali ks Indonesia men- 

djabat mahagoru ialam .,Aka- 
Gemie Ilmu Politik” merarckap 

sebagai Pegawai Tinggi rada 
Kementerian Penerangan - RI, 
anggauta Dewan Pertimbangan 

| Agung dan djuga mendjadi ang 
gauta Masjumi. 

Pada waktu Dr. Setyabudiy 

memperingati ulang tahunnja 

'jang ke-/0. Presiden Sukarno 
Galam telegram jg Gikirimxan 

imenjatakan terima .kasihnja 
rakjat Indonesia atas diasa2 

belian terhadap tanah air-dan: 
bangsa. Baik Bung Karno sen- 
Ciri, maupun Ki Hadjar Dewan 
toro salah” seorang rekannya, 
'menamakan dr. D.D.. Danudir- 
ijo Setyabudhy “adalah salah 

(seorang bapak dari nasionalis- 
'me politik di Indonesia.. 

MH enggondol gelar doktor 
dalam externeering. 

Douwes Dekker lahir pada 8 
Oktober 1879 di Pasuruan. Na 
ma lengkapnja Ernest Francois 
Hugene Douves Dekker. Dia di 
turunkan olch keluarga jang 
berdarah tjampuran Frislandia, 
Portugis dan Perantjis. Ruritu 
tan dari ajahnja.. dia adalah 
achternesf dari Eduard Douwes     
SMU at lt Sedangkan 

hama Danudirdjo artinja ben- 
teng jang kuat. Ada kaiknja 
djuga disebut, bahwa DiD. per- 
nah mendjadi redaktur pada 
“Bat. Nieuwsblad”, . kemudian 
memimpin ,,Tijdschrift”. Pada 
waktu dia dalam 'externsering 

mempergunakan kesempatan un 
tuk beladjar-di Zurich sehingga 
menggondol gelar 'dr. dalam il- 
mu ekonomi dan tatanegara. 

Ketika dalara pembuangan 
kedua, ketika: perang Pacific, 
dari negeri Belanda kembalinja 
ke Indonesia dia memperguna- 
kan. nama Radjiman. Dia ke In 
Gonesia. setjara  menjelundup. 
Achirnja dapat ditjatat, dalam 
kabinet Siahrir jang ketiga D. 
D. dendjabat Menteri. Negara. 
Makam alm, dr. D.D.. Danudir- 
djo Seytabudhy berada dite- 

Jngah2 kuburan Islam di Tjiku- 
tra. Bandung. 

  

MINTA PERHATIAN. e 
Tuan Widarsoatmodjo ketua GRT 

Minta kita bantu umumkan sbb: 
achliwaris2 jang mempunjai kubur 
atau kepentingan di “Tandang dari 
dukuh Banteng diharap mengirim 
kan alamatnia pada - lurah desa 
tandang (Smg-timur) atau pada. tm. ' 
Ri Widarsoatmodjo Tandang no, 
149 untuk memudahkan pekerdjaan   1 

   

“JD, padastg. 28 hgutan djam. 15.50 
Ionesia. kehilangan seorang peminapin, bah- 

ggap seoratg pehlawan kemerdekaan, Dr. 
alias Pan Douwes Dekker, pada wak 

“dunia, ditempat kediamannja ,,Dji 
Ion Lembang Bandung. 
sia 71 ah 

Yama dr. Danudirdjo Setyabudhy sebagai 
Dowwes Dekker dipakai sedjak Tebal Mar 

la seorang keturunan Belan 
1. maka kita nanakan 

Melainkan nama Douwe 

1 Genganperdjoangan Nasiona, 

ty” segera. mendapat: pengikut | 

dia-Belanda. dianggap Suatu hal: 

“Ikan, bahwa dlm. penindjauan ke 

1950 

I Setyabudhy wafat 
setelah beberapa lama mende 

nda jang menggan 
dia seorang pahla- 
s Dekker nsemang ti 

- 

  

110X7 Cm. 
Ukuran Minimum Utk' 
Surat2 Tjetak Jang Di- 

kirina Lewat Pos 

TAS pertanjaan, tuan 
A R, Dijar, agting ' kepala 
IRET Bandung menerangkan ke 
Pada PI-Aneta, bahwa keputu- 
san? jang telah diambil, Union 
Internationale Postale jang ba 
ru? ini diadakan di Brussel, ba 
ru akan berlaku pada tanggai 
:1 Djuli. 1953. Sebelumnja dinja 
takan berlaku, keputusan? ter 
sebut masih harus disahkan 
oleh: parlemen negara? jang 
mendjadi anggota. Union terse 
“bat Kini belum Siketakuj bila 
mMANu parlemen akan membitja 
Yakan ratifikasi dari renfjana 
persetudjuan tersebur . 

Diantara keputusan? jang 
telah diambil dalam kenperen- 
si Union Internasionale Posta'e 
itu ialah penetapan ukuran 
minihum dari 10 X 7 centi: 
.yaeter unbuk  suret2, sprat2 
tjetak, diantarania kartu na- 
ma, dokumen? -dan' tjontoh?2: 
memberi izin kepada n:gara2 
jang terpaksa menaikkan tarip 
pengiriman untuk surat2 de- 

» Sari portorgasar: ke 
Puttgsan untuk mengadakan ta 
rip2 rendah guna pengiriman 

|| 

  

   

  

   

  

    

       

      

   
   

   

  

   

  

      
   

              

    

  

    

  

(chusus kepada Yamin) 
1... kalau tjumas MENUN- 
TUT . SADJA, SAJA sdjuga 
berani menuntut Kalimantan 
Utara, Irian Timur... 

   

  

   

       

  

   

  

    

    
   

  

   

      

   
    

           

    

  

      

   

  

   

       

  

        

  

   

  

Djuara tjatur Smg. “52 
Kompetisi Pertjas tg. 24 jl. antar: 

Kuda Putih dan Gadjah berachi 
5/2:1/9 untuk “Kuda Putih. Lebil 
djauh Persatuan Tjatur Semarang 
telah menetapkan bahwa' pertanding 
jam tjaturuntuk merebut kedjuaraan 
Semarang 1952 “akan dilangsungka: 
tg. 13, 14, 20, 21, 27 dan 18 Sept 
jad. tiap2 Sabtu sore, Minggu pag 
dan Minggu sore bertempat 
Panti Pemuda Bulu 37. Para ang 
gauta dan penggemar tjatur jan” 

ingin ikut ambil bagian harap men 
daftarkan nama selambat?nja tg. 31V 

       

    

     
    

     

  

    

   
   

    

     
   
    

    

   
   

    

  

   
    

     
   
    
   
    

    

    

   

  

    

     

Agustus pada tn. The King Hoey' 
Widosari YV/13 disertai beajal! 
Rp. 5 tiap orang. 

Radio service Sinus di Depot 
menjediakan sebuah .piala bagi jd 
"menang. 

Kompetisi PSISIN 
Sabtu 30 Agustus: CHTCS I 

Polisi I (Stadion), Garnizoen II 
Poris Ha (Kalisari) SSS”3' — WIKS 
2 (Pontjol). . Minggu “31 Agustus IN 
Garnizoen IL '— Poris I Stadion) 
Poris 25 — Polisi 2 (Pontjol), CHE 
TCS 2a — SSS 2. (Pandanaran)jf 
WIK I—" EHTES 2b (Kalisari) 
Pertandingan dimulai djam 16.30. 

Basketbal 
Minggu tg. 31 Agustus jad. tean!g 

basketbal '“Tsing Nien WonogiriM 
akan datang di Semarang dan akan! 
melakukan pertandingan persaudara MN   haxian2. madjallah2 djuga apa 

Sebut dikirmkan oleh 
partikelir: keputusan utk mem 
bebaskan pengiriman surat? 
Galam huru' Braille Cari ongkes 
pengiriman:  kaputusan untuk 
menurunkan tarip? pengiriman era 

Surat2 melalui pcs udara Gn 
D3 Ia O - 1 Reak ISPO dar untuk           

Mmemperkenar an obat2 
jang Sukar didapat dengan ti- 
Gak mengadakan siarat3 istime- 
wa. (PIA) 

  

4 DARI PANTJASILA.IM. 
PORT DARI BARAT? 

. »Manchester Guardian” kema 
rin dalu pagi telah mendjedia- 
kan tempatnja untuk memban- 
tah keterangan Presiden @airi- 
no. tentang Pantjasila Indone- 

"Sia, jang katanja mempunjai il 
(ham dan pandangan ketimuran. 
| Menvruj koresponden diploma 
| ik ,Manchester Guardian”, ti 
. ga, bahkan empat sila. dari Pan 
| tjasila Kudonesia Ita  dilmport 
ke Tiyur dari Kropah: 

  
bila harian2 dan madjallah2 ter | 

Kaum ' 

   

    
    
    

   
   

   

   
   
   

   
    

    
   

   
   
   

   

    

      

     

  

   

    
   

  

an dengan team Ysing” Nie' Yun 
Tung Hui Semarang, bertempat JM 
court' Pheng You Hui Peloran,, di-$ 

ranlai djam. 7.30 pagi, jaitu Wono- 
giri. A lawan Semarang X' darf 
Wonogiri. B lawan Semarang B. 

Kompetisi Persibaja! 
Kesudahan kompetisi Persibaja 

minggu jL bagian kelas 1: HBS 
Assjabaab 1—1, Poris — Excelsiot 
1—0/ Alri-— Tjahja Muda 2—1) 
Fadjar—TNH 2—0 

Main tindju dalam adu 
lindju 

Djuara tindju Panama, Fredericdf 
Piummer telah bertanding seri mela 
wan petindju Amerika Percy Basse 
dalam: pertandingan pendahuluan d 
ri perebutan kedjuaraan dunia kela 
bulu jang lowong disebabkan San 
dv “Saddier “masuk dinas tentera 
Pertandingan tsb: berlangsung” 16 
babak. Perkelahian dan main tindi 
telah  menjusul ketika" “pengikut? 
Plummer mendengar putusan, bahw 
pertandingan itu dinjatakan berach   draw (seri). tetapi polisi telah mer 
tjegah mendjalarnja. keributan- le 
lih djauh, demikian UP.    

  

SGLO. 

Sekitar rumah pe- 
rawatan Baji 

Menjambung berita kita be- 
berapa waktu jl. mengenai 
akan didirikannja Rumah Pera 
.watan Baji di Solo, untuk men 

hak jg. mengetahui 

.Giadakan untuk memelihara ba 
ji2 jg terlantar disebabkan 
ia hal2: ditinggalkan mati 
ole 

ibunja menderita 
ump. cachexie “dan oedeem, 2 
Faktor ini jg telah mendorong 
pemerentah Kota Besar Sura- 
karta untuk  merentjanakan 
pendirian rumah perawatan 

Litu. Perlu diterangkan bahwa 
rumah perawatan tidak sekali2 
imenjediakan tempat untuk me 
mampung baji2 jg telah diting 
galkan oleh orang tus jg ta' 
bertanggung djawab. Kemudi- 
'an oleh Kepala Polisi Seksi I' 
“dan II Surakarta diberikan pen | 
djelasan pula bahwa mereka, 
tak pernah menemukan baji2 
“dipinggir djalan atau ditempat 
"lain, karena ditinggalkan begi 
tu sadja oleh orang tuanja. 

Sekitar kundjungan 
presiden ke Solo. 

Tentang. berita? sekitar mak- 
sud Pres. Sukarno utk mengun- 
djungi Djawa Tengah hingga ki 
ni masih belum didapat kepas- 
tian harinja. Hanja diterang-   
“pasti, selama 'berkundjung di 

daerah2 di Djawa Tengah, So 
lo akan mendapat giliran jang 
paling achir. sesudah mana Pro 
siden akan terus ke Djawa Ti- 
mur. Menurut atjara jg telah 

Solo, Presiden akan morindjau. 

hilangkan salah pengertian di ' 
antara — para pembatja, fi- ' 

memberi- ' Ra 
ikan keterangan lebih djauh ' Rehabilitatie Centrum Sura 
sbb: Rumah 'perawxtan tadi karta dalam 

(Aneka DjawaTengah 

1 

: 

| 

1 

| : 

ibunja .waktu bersa'in ' dan dalam 
atau beberapa hari sesudah 'ti sebanj 
bersalin. Baji2 jg harus dipi- | dari 
sahkan dari ibunja berhubung 'Jogjak 

penjakit ' berbagai matjam  vak: 

  Rehahilitatie Centrum dan Pe- 

  

|ini akan menerima penjerah 

nantinja akan dikembalikan 
kedal F 
reka dapat hidup jg lajak d 
tengah-tengah masjarakat dg 
tak membutuhkan 
orang lain 

SALATIGA. 

membubungnja 
dan lain2 keperluan hidup se- 
hari-hari, maka beberapa hari 
jl, didjembatan Kali-Sotro d 
Sebelah Timur kota Salatiga 
ketika & 109 orang bakul beras 
menudju ke pasar Salatiga de 
ngan tiba2 telah ditahan oleh 
gerombolan orang bersendjata 
dan minta pada orang9 perem 
puan jg ta? berdaja itu supaja 
menjerahkan barang? jg di ba. 
wanja. Orang2? bakul itu semua 
berasa dari desa Dadapajam, 
dimana beberapa hari jl. ke 
ka sedang diadakan perajaan 
17 Agustus dikelurahan tiba2 ' 
didatangi djuga oleh, gerombo 
lan bersendjata dan dilutjuti 
pakaiannja, 

rumahan Rakjat. Presiden akas 
memberi wedjangan pula dalar 
rapat semudera di Stadion Sri 
Th an bermalam sati “N 
m di Tawangmangu, di-be 
kas Villa Alat ryan 
dibangun oleh Djawatan Usah 
Tanah Tawangmangu, 

90 invalieden mendapa 
.tempav di RC 

    

    

   
   

   
     

  

    
    

   
   

    

    

    

  

    
   

    

    

   

   

      

     

   

    

    

     

   

     

    

   

   
    

   

   

  

    
      

    
   

     

    
   

   

   

bulan September 

30 orang Invalieden dari 
rama Invalieden' di Salatiga 

bulan Oktober nan " 
ak 60 orang Invalieden 

Asrama Invalieden. di 
axta, untuk dididik dlm 

a , sesu 
dengan bakat dan keadaan 
"jad “badannja masing-masing. 

Didikan dalam RC tsb ber- 
langsung Ik. satu tahun lama- 
nja, dan setelah lulus, mere 

am masjarakat, agar m 

bantua 

Bakul beras dibegal. 
Mungkin sebagai akibat dari 

harga beras 

Hi 

2



   
    
   

  
: 

    

  

pegunungan $ 

  

   

  

   

  

   

    

     

    

   

    

   

  

   

  

5 ern Farmer” terbelah ' dua: 

am, sedangkan bagian belakang masih dapat ditolong. Pa 
bar ini tampak sedang arik h Hepagtaf oleh kapal penarik 

Bana 

  

Amerika ana Na se- 
gia »Bjerghelm'" seberat 11.752 

“Bagian muka 

iasat Tel Dalam Pro 
aganda Djerman Timur 

( Oleh: Vilma Schups — Copyright). 

Dea USAHANJA membuat propaganda supaja lebih 
eieklif, kini kaum Komunis. di.Djerman Timur telah. me- 

Maan 

    

    

| Menurut entiham Pak pe- 
mantjar televisi itu sudah dapat me: 
ngirimekan -siarannja dalam. bulan: 
April tahun jl “Tetapi hari. pem- 
“bukaannja .selalu ditunda, karena 
ipamibesar2 di Djerman Tinur ber- 
"pendapat, tidak: perlunja: mempengu- 
makan pemantjar televisi, djika tidak 
jseorang: pun penduduk Djerman Ti- 
mur' jang. memiliki pesawat penerima 
siaran Laba isi “Ackirnja rentjana 

pemanfjar televisi: itu 
"Karena mengetahui  ri- 

apk pemantjar itu, maka kini pa- 
ra teknisi televisi Djerman Barat 
djadi heran kepada kaum Komunis 
tiba2 memulai siaran2 televisi la- 
gi. Biasanja Djerman Timur menji 
arkan 'pertjobaan?nja dng. televisi 
itu dengan memakai lampu jang 
pembuatannja adalah sedemikian ru- 
pa sehingga tidak dapat diterima 
dengan pesawat penerimaan biasa. 

“ka pula dgha di di 

Page 

Tetapi para Sabii “berpendapat 
bahwa-siaran itu bisa dipindahkan 
kepada-freguency biasa pada setiap 
waktu . Karena siaran Djerman Ti- 
mur “tor Tang tjukep kuat, 
maka selain di Dierman Barat, 
mungkin pala Saga itu akan 
dapat pula ditangkap” di Peran- 
tjis dan negara2 Eropa-Barat -lain- 

nya. 
Menurut para -ahli teknik: televisi 

Djerman Barat, selainnja” "pemantjar 
di Obersehbenweide itu, dim. tahun 
1945 Russia. pan telah mengambil 
oper pemantjar televisi Djerman di- 

larz, dekat perbatasan 
'Djerman Barat.  Pemantjar jg. be- 
lakangan initelah berdiri semen 
:djak, sebelum perang dan biasanja 
telah dipergunakan mengirim sia- 
ran2 sampai djarak 250 km. djauh- 
nja, jaitu sampai ke Frankfrut. 

Berbeda dgn. pemantjar televisi 
Djerman Barat NWDR jang dida- 
lam pekerdjaannja senantiasa terba-" 
tas oleh anggaran-belandja ja. ter- 
tentu, adalah siaran televisi di Djer- 
man Timur jang dibawah pengawa- 
san Russia" itu tidak mengalami. ke- 
sulitan keuangan apa-apa. Berapa 
banjak sadja uang jang diperlukan 
bisa didapat dari . pemerintah Komu- 
nis: 

Tak ada ,.pin up” girls. 
Siaran2 pemantjar televisi Djer- 

'man Timur itu semata-mata dipergu- 
Hakan untuk maksud2 politik. Dian- 

tara siaran2nja tak.pernah dilihat 

spin up” girls, tidak ada wanita2 

jang molek2 bentuk tubuhnja, mela-. 

inkan di-isi dgn. warta berita dari ' 

Djerman Timur dan Russia, pilem2 

2 "jang Pnerng ni teks bahasa Djer- 

  

ta 2. » ha ma dir 

Kari jis telah habis “ena 
15.000 artis untute 3 konsert, 

  

a12 

makan jang ons 

tot tor di Djepang telah mengam- 
bik putusan ti- 

sar 5 djuta yen, Mengin 

kan serena beat Center di Hain 
Djean akan Ten " 

pm hari Selasa di Lon 
Gon telah diadakan 

nstrasi mempergunakan 
rar telepon televisi Den nga 
pesawat ini maka | 
sedans berbitjara dap £ melihat 
satu sama lain harapkan, 
bahwa pesawat telepon televisi 
- tidak Dena lagi akan dapat 
iperguna erhubun: 

telepon Crans-At Ana Dame 
bat lann djuga k Ni 
sehari-hari, “una Ba 

“walaupun ada desakan 

rgunakan pesawat televisi! sbg. keputusan buat mempe 
Lasem nyaa sek Dalam beberapa hari jk Jaborato- 
pertjobaan Djerman Barat ielah dapat 

aan dari tekuik televisi jan 
MIN Pinage 3 

£ diluar kofa 

jang terler: 

man daa pilem? 
buruh” di Russia. 
rannja jang sangat disukai 
jg mempertundjukkan  Stalin waktu 

Hia ini. menjaksikan parade di Moskou 
“pada 1 Mei. 

tentang: ,,Sorga2 
Salah satu sia- 

Sebagai ganti koran2 utk. 
smenembus” Djerman 

Barat. 
Penerimaan siaran pertjobaan te- 

levisi Djerman Timur itu untuk di 
iDjerman Barat njata adalah bagus 
sekali. Bahkan ada jang mengata- 
kan bahwa itu 
siaran televisi 
diri. 

Djerman Barat ' sen- 
Oleh karena itu, apabila pi- 

hak . Komunis mengambil putusan 
buat- menggunakan : freguensi 
bagi siarannja itu, maka nilai pro- 
pagandanja jang bisa diterima 
Djerman Barat  nistjaja akan 
besar lagi. 

Staran televisi itu dapat 
kan alat 
paganda Djerman Timur, karena su- 

#rat2 kabar jang iterbit 

man Barat. 

Chusus untuk “berpropa- 

ganda di Djerman Barat? 
Pada awal tahun 1950 Russia 

| pernah memerintahkan pabrik 
Sachsenwerke” di Djerman Timur 
aituk membuat pesawat? penerima 
siaran televisi, jang modeinja sama 
dng. buatan Rus' »,Leningrad 'T2,” 
jang dibikin berdasarkan konstruksi 
pesawat televisi Djerman sebelum 
perang, jg. tjontohnja telah dibawa. 
pulang “ke Moskow oleh Tertera 
Merah sehabis perang itu. Tetapi ' 

oleh Russia 
thd.  paberik tsb. -supaja menjiap- 
kan 40.000 pesawat televisi pada 
achir tahun 1951, ..ternjata. . hanja 
100 dari 700 buah pesawat jg. disi- 
apkan itu jang. buatannja meniu- 
askan. Alesannja ialeh kekurangan 
teknisi. Oleh karena tu, maka 
'hinygga saat ini, tidak seorang pun 

penduduk Djerman' Timur, jany ime- 
miliki pesawat televisi. Hal “jang 
demikran itu menjebabkan orang. di 
Djerman Barat. menarik (kesimpulan, 
bahwa siaran? televisr di Djerman 
"Kimur itu sejoganja- memang disedi- 
akan untuk berpropaganda di Djer- 
"man Barat. 

Da 

putih (istana   
de- | 

Kan .inj 

rena 

untuk pertama kalinj, tidak   

ialah 

lebih baik daripada ! 

biasa: 

di : 

lebih: 

Inerupas 

baru-bagi penjiaran pro: 

di ig an 
Timur dilarang masuknja ke Djer- | 

tertjapai pula angka djumtah 

angkatan udara, jaitu hendak- 
nja 2596 dari djumlah kadet jg 

pengarang ialah “kedewasaan 
| jang semakin mendalam”. Keti 

antara penerbang2 ulung Ame 
rika tadinja mendjadi pendjual 
sepatu-perempuan ditoko2, dil. 
sematjam. itu. Ketika ity mere 
ka dengan gembir, menjambut 
kelonggaran - untuk memperli- 
  

»menangkap” | |hatkan sifat djantan mereka. 
paling baik dari pe Tetapi masjarakat Amerika se- 

ak di Oberschone- ' karang mulai 
Berlin jang diduduki Komu- | perbuatan? berbual 

perij'), kata Letnan-kolonel 
Carlos Alden kepala:penasehat 
psychiatri pada komando ula- 
ra. Dikatakannj,: bahwa seka 
rang sebrang laki? Yang tidak 
merasa terdorong utk “terbang 
mungkin adalah lebih dewasa 
dan aliran kearah kedewasaan 
ini semakin bertumbuh. 

(Reuter). 

  

  

   CAN Ten 
cleh polisi kota tsb, Gersikian 
(kabar kantor berita Pilipina ig. 
Giterima dikota Manila pada ha 
“Ti Selasa. Senapan tadi dikete- 
mukan pada tempat, dimana 2 
orang letnan polisi Pilipina di 
Pa en nan. dibunuh oleh-ka 
13 Huk Ba lama berselang. 

Serapan tsb. diangkut ke mar- 
(Kas besar polisi dipropinsi Bula 
can unjuk diselidiki,   Menurut keterangan leinan 

: polisi B. Reves, senapan tsb 

gi adalah buatan Rusia. Djika 
benar, maks, hal ini dapat mem 
benarkan tuduhan2 para 'pem- 
besar tentara dan pemerentah 

| Pilipina bahwa kaum Huk se 
:tjara klandestin diberi sendja- 

Ita mungkin oleh satuan2 RRT 
'atau Oleh satuan2 Rusia. Sea 
' ma 4 tahun jg lalu diterima la 
poran2 jg belum dapat di be- 
narkan, bahwa sendjata2 di se 
lundupkan oleh kapal2 selam. 
Untuk pertama kali sendjata 
buatan Rusia sematjom itu te 
lah dilihat atau disita oleh sa- 
tuan2 volisi Pilipina. (AFP). 

  

Masa - Bodoh... 
Sikap Kalangan Diplomatik PBB Tenw 

: tang Tjalon2 Presiden Amerika 
ma Oleh: Pierre J. Huss). 

ENG delegasi diplomatik pada PBB di New York, 
ini terdapat anggapan mna bodo 

' Kanan ata Ataukan Stevenson jang akan 
Amerika dim pemilihan j-ad., ba satu hal adalah pasti: bah- 

wa siapapun jang akan mendja 
: Demian Manor 

i? mepada PBB, jaitu 

HE ka 

& 

” apakah Eisen- 
terpilih sebagai presiden 

penghuni baru dari Gedung 
ia Ita nistjaja akan memberi 

dengan mendjalankan suatu). 

Dab baru dim, sidang? umum PBB dan Dewan Keamanan 
ta 

Mereka jang berpendapat demiki- 
an itu mengemukakan sebagai ala- 
san bahwa kedua tjalon tsb. dim. 

' 'konvensi 'partai2nja masing2 pada 

M baru2 ini, telah, berdjandji akar te- 
| tap setia kepada 

'nja mereka mengatakan, bahwa baik 

1 Eisenhower maupun Stevenson 

"akan terpilih sebagai presiden Ame- 

PBB." 

jg. 

rika, pasti sudah jg. Russia ti- 
dak akan ada harapan buat dapat 
kedudukan jang kuat dalam PBB. 

(Kebenaran anggapan itu, kata me- 

"reka, diperkuat pirla oleh ketjaman2 

g“keluar dari Tirai Besi,” jg. 

mengatakan bahwa baik Eisenho- 

.wer maupun Stevenson “ adalah 

,orang2 PBB." 

terpilih”. 
Eisenhower — dikatakan 

tsb., bahwa apabila 
presiden, nistjaja 

Tentang 
Oleh kalangan 
ia terpilih  djadi 
id “akan menjerahkar kedudukan j 
menteri luar negeri kepada John 
Foster Dulles.. Dalam pada itu di- 
peringatkan, bagaimana Dulles su- 
dah sering mengemukakan, bahwa   “siasat obstruksi” “jang biasanja 

  

Selandjut-f 

didjalankan wakit2 Russia dalam 
| PBB haruslah bisa dipatahkan, hing- 
ga PBB dapat berdjalan lantjar. 

Mengenai Stevenson, dan tjalon 
wakil-presiden . 'Sparkman, dikata- 
kan bahwa'mereka berdua adalah 
anggauta2 delegasi Amerika dalam. 
PBB. Mereka djadinja dapat pula: 
diharapkan — akan.  menundjukkan 
minat jang terlebih besar lagi thd. 
organisasi internasional itu, Hapabila 
mereka berhasil didalam pemilihan 
jang akan datang. Umumnja' kala- 
ngan PBB itu mengharapkan, bah- 
wa apabila Stevenson djadi presiden 
Amerika, “maka “ia akan meminta 

Dulles untuk mendjadi ketua dele- 
gasi Amerika dalam PBB itu.   Kalau .Ike djadif 

ANE de, J. R. Smith, gu 
rubesar pada Balai Perguruan 

! Tinggi Columbia, maka diketemukan 
nja suatu tjara untuk menawarkan 

air laut dengan ongkos jg sangat 
| ringan. dibandingkan dengan tjara2 
Lig diketahui sampai sekarang, "akan 
| berakibat dapat  dirubahnja' gurun2 

pasir jang tandus mendjadi.daerah2 

  

mereka “takut terbang”. 18 
Diakademi militer West Point j& 

pemuda jang harus lulus untuk | £ 

lulus dalam udjian terachir, Se! £ 
bab2 ketakutan tadi, menurut ! 

ka perang dunia II, banjak di | 

tidak menjukai' 
Glleftrap-. 

175.000 orang, tetapi dal 

' mereka akan Aa 2 

dengan tak dapat disangkal la | 

BHAJANGKARI 

2 OA Mon hana 

  

Me |. 

ja Ba -ha- -gi- “da -    

    

    

      

      

  

' Diatas kita muat lagu Andika 
& Pasaribu, jang mendapat hadiah 

jangkari” 
     

pat besuk hari 

LLLLLELLLE HOLOLLLLLLLEN 

A.P. 
Akan 

ai 

lah apa jang 
bagaimana diakui 

rupakan ,,batu jontjatan utk. 

kang nama 

. Polisi tjadangan nasional di- 
bentuk dalam tahun 1950, pada 
'mulanja . dengan kekuatan 

n bu- 
(Ian Djuli polisi tjadongan ini 
telah beranggota 110.000 orang 
serta “ditahun muka agaknja 
(akan terdiri dari 150.000 orang, 
Pada mulanja polisi tjadangan 

ini hanja dipersendjatai de- | 
ngan senapon biasa serta 'ka- 

ijin “telapi dewasa ini .mere- 
ka telan . punja mortir2 “dan 
“meriam. Dalam waktu singkat 

  

pesawat2 £ Pb 2 

.Pendjaga, pama" NS ti- 
Gak berapa jama lagi akan di- 

perlengkani dengan 50 sampai 
60 kapadi2 perang ketjil dan 
kapal2 untuk mendarat, se- 
Gang pegawai2 pendjaga pan- 
tai ini berangsur-angsur akan 
diperluas. Kedua organisasi ini 
berada dibawah pimpinan ba- 
dan jang bary dibentuk ,De- 
wan Keamanan Umum” jang 
banjak menjerupai  kementeri- 
am 'pertahanan. 

  

Kesukaran2. 

Meskipun demikian semua 
ini tidaklah didapat begitu sa- 
dj, dan sebelum itu beberapa 
kesukaran harus diatas, lebih 

| dahulu. Sedjak dari mulai, 
Djepang menghadapi pengha- 
lang2 dari fihak Amerika de- 
ngan menjiapkan undang2 da- 
sar, dalam mana Djepang ti- 
dak diperbolehkan memiliki 
pasukan 'bersendjata.  Teta- 
pi pengandjur2 persendjataan 
kembali terus memperdjuang- 
kan tjita2 mereka, meskipun 
menghadapi oposisi dari da- 
lam dan luar negeri. Bahkan 
pada away bulan ini lawan? 
mereka dari fihak sajap kiri 
dan sajap kanan masih me- 
nuduh Yoshida telah melang- 
gar keinginan rakjat dan ti- 
dak mengindahkan undang2. 

Ketjaman ini dilantjarkan 
atas pedato Yoshida jang di- 
utjapkannja kepada kurang 
lebih 70 perwira2 dari dewan 
keamanan umum, dalam orga- 
nisasi mana ia sendiri duduk 
sebagai direktur djenderal. 
Ketika itu perdana menteri 
Yoshida menerangkan, bahwa, 
salah satu kesukaran dalam 
pembentukan polisi tjadangan 
nasional adalah -kurangnja 
perhatian umum terhadap or- 
gonisasi ini. Sedjumlah be- 
Sar bekas? tentara, jakn: jang: 
pad, mulanja membuat kon- 
trak untuk berdinas selama 
|dua tahun ketika itu menduga 
"bahwa polisi tjadangan nasi- 
onal semata-mata adalah apa- 
'rat kepolisian dan mereka ki- 
1: may menarik diri, sedang- 
kan tidak banjak orang jang 
bersedia Menaat pengganti2 
mereka. 

Bekas serdaia2 dari perang 
dunia kelua lainnja kini telah   

ha NB Dara 
san - ta-ra ba-ha Satu 

»Angkatan Perang”. Dengan demikian maka lagu Andika Bha- & 
telah diresmikan sebagai lagu »Angkatan Perang” jang $ 

5 akan selalu diperdengarkan pada se'at2 penting dengan penuh « 
chidmad dan penghormatan tinggi. 
barkan dalam harian ,,Suara Merdeka", 5 
tan lagu2 ini telah dipilih dua lagu pemenang dgn hadiah masing2 $ 
Rp 5000 dan Rp 2000. Pemberian hadiah ini akan dilakukan te « 

»Angkatan' Perang”, 5 Oktober j.a.d. 

ping ini terdapat angkatan laut” 
»pasukan pendjaga pantai” 

OLES 

|. Lagu dan sjair 

tjiptaan Amir Pasaribu. 

Maak 

"KRI 
Pentjipta Sapta 

6/5. 4311/3. Una Wu) 
la dja di Ne ga ra muli- 

——— mf 
Pa Na nba 3 Dat La jang 

RP Mb Na 
dja- 

kh 3 

Ig 

ja. 
“II 

Bhajangkari”, tjiptaan sdr. Amir & 
pertama dalam sajembara lagu $ 

Sebagaimana pernah kita ka $ 
dalam. sajembara pembua £   

  

ta Lautnja Pun Siap 
ERSENDJATAAN KEMBALI pang, sasaran terpen- 

pa dari politik k Du . 
han Le Pa meskipun 
oposisi keras dan rakjat jepang umumnja menaruh sangka. Tulang punggung dari persendjafaan kembali ini ada 

an »polisi tjadangan nasiona?” j se- 
baru? ini ole perdana menteri Dityang me 

di Timur Djauh perlahan-la- 
komunis Djepang melakukan ' 

sjak wa- 

tentara nasional baru” 
jang 

ka pad, hakekatnja tidak ingin 
meningg alan mata perejarian 
baru ini untuk tudjuan kembali 
CGalam dunia kemiliteran. 
Gjumlah besar orang Djepang 
jang dewasa ni tidak memikir | 
Kan betapa nerlunja mengada- 
kam, aparat pertahanan tidak 
atjuh terhadap - pembentukan 

-Ssuatr “angkatan “ bersendjata. 
Pada dasarnja mereka hidup 
rukun dalam lapangan politik 
bersifat naif dan mereka tidak 
melihat adanja anijaman dari | 
negara tetangg,, mereka jang | 
yaa dan agresif didaratan 
Asia Gemikian Yoshida, BE 

Pendirian 
Fihak ' komunis jang tidak 

menjukai pemakaian kekerasan 
menggunakan kesempatan itu 
ag png Persendjataan! 

Gan Djerman dalam 
kes “seperti sekarang ini 
nda sasaran jang kerpenting 
dari politik-dunia kc dan 
kalangan2 ea bani Man bra 

ada "memiliki kartu 
mereka belum perlihatkan ke- 
atas medja, Dalam harian2 Dje 
pang terdapat bcberapa pendi 
rian mengenai volisi 'tjadangan 
nasional ini. Umpamanja - ha- 
rian Nippcn Times 'baru2 ini: 
memperingatkan, bahwa Dje- 

pang tidak “boleh | diljadikan 
.tempat pendjelmaan suatu go 
longan, militer bare”.. Harian 
Fadi menerangkan, beihwa hing 
ga kini belum diambil sesuatu 
Nan jang dapat nrerdjamin 

ja pengaruh badian2 sipil 
beobaan badain kemil iteran ini. 

  

(UTUSAN RESMI BIRMA 
KE RUSSIA RRT 
DAN ISRAEL, 
Pada hari Saptu jia.d. akan 

berangkat ke Tiongkok dim KRu- 

Sia utusan resmi Burma, jang 
akan reempeladjari soal pemba- 
gian tanah dan soal pertanian 
Gan perternakan kollektif Uli ke 
dua regara tsb. Delegasi tsb 

akan dipimpin oleh Thak'ing 
Tin. menteri agraria Burt 
akan linggal 4 minggu di £ 
vjet Uni, 3 minggu di RRT dsn 
akan djuga mengundjungi IL: 3 
rael guna “mempeladjari soal 
pembagian tanah disana, demi- 
kian diumumkan dgn resmi di 
Rangoon hari Selasa. 

MARER BITJARAKAN PE- 
NGIRIMAN SENDJATA? 
AMERIKA. 

Perdana menteri Al Maher 
menjatakan dalam konperensi 
pers jg diadakon pada malam 
Rebo, bahwa soal pengiriman 

sir telah dibitjarakon dalam 
pertemuanja pad, hari Selasa 
dengan dutabesar Amerika Se 
rikat Jefferson Caffery, Dika- 
takan selandjutnja, bahwa dju 
ga soal2 industrialisasi Mesir, 
perbaikan tingkat hidup pendu | 

| Sa dan rentjana untuk mem- | 
pergunakan padang ipasir bagi 
pertanian dalam Rentjang, Pa-   mendapat pekerdjaamn, dan mere 

pertanian jang subur. Pada Kongres 

Geografi Internasional jang ke-16 di 

Washington, dr. Smith menerang- 

kan, bahwa para serdjana dari Ba 

'lai Perguruan Tinggi Harvard. ber 
"Sama dengan para ahli dari Lemba 
ya Teknolochie Massachusetts, telah 
“berhasil membuat  sematjam selaput 

sal-4 telah dibitjarak annja. 

Tjara Baru Menawarkan Air Laut? 
penjaring daripada — ter-arangbatu 

| dan bahan2 minjak jang tertentu. 
Dengan mempergunakan 20 kilos 

watt aliran listerik sadja telah da-' 

laut. sebanjak pat ditawarkan air 
4500 liter. Pada tjara2 penjaringan 
jang “diketahui sampai sekarang, 
sekurang2nja diperlukan 100 kilo- 
watt aliran listerik untuk banjak air 

Ka
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jal I-- ka Lambang bangsa Sa- X jimerupakan kesulitan: 

orang atau sesuatu kedjadian 

3 : bersarang dalam ingatan kita. 

bersembunji dibela- ' 

Se-f 

   

    
- JONJA BERDIRI dimu- 
No ka satu rek didalam to 

ko. Seribu satu matjam parfum 
dalam botolnja "jang beraneka 
Iwawma bentuknja berderet dida 

lamnja. Pandjang ketjil. bulat. 
'Hondjong, itu bukan soal, jang 

milih 
imerk jang tepat. Dalam pikiran 
njonja akan timbul pertanjaan: 
Kali.ini apa jang sebaiknja ku-. 
ambil? Itu Houbigantt, Channel, 
Maja atau jang mana......... 

Njonja akan dihadapkan Sia 
pan satu pertanjaan jang tidak | 

ipang. Memang sukar memi 
lih. sesuatu, Menurut pengala- | 
Iman kebanjakan orang, wangi2- 
jan dapat membangkit kenang- 
an. Djika sesuatu matjam par- 
fum ataupun wangi2an lain, 
menjentuh hidung kita,  mung- 

,kin pikiran lalu melambung ke 
'alam kenangan.Tiha2 kita ter- 
,ingat akan sesuatu kedjadian 
.Gimasa jang silam jang berhu- 

  
harum tadi. Bau mewangi da 

'pat dihubungkan dengan sese- 

jang sebelumnja, masih samar2 

Sesungguhnja, dalam memi- 
lih satu matjam parfum njonja 
harus hati2 serta saksama se- 
kali. Dari matjamnja tadi, bu- 
kanlah dapat dilihat sifat sese- 
orang atau djuga tingkat pera- 
idabannja? 

Tentu sadja pilihan tadi sa-f 

ngat tergantung kepada 
»Smaak” masing2 .orang dang 
jang sangat pasti 

.mampuan membeli. Parfum jg. 

'chusus jang seakan-akan mem 
'belai hidung tentunja akan ma 

  

  

bungan dengan bau jang meng 

dari:.....ke-| 

| Hari Senin Tampak Se-| | 

  

( Oleh: Helen Follett ap 

hal djuga. harganja. Hanja sa! 
dja. dalam segala hal, baiklah 
diingat: djanganlah suka mema ! 
kai parfum jang berbau seakan | 
akan menusuk hidung, Begitu 
menusuk hingga menjebabhkan 
pusing kepala, Jusbih baik pakai ! 
lah parfum jang halus samar2: 

sedap harum dialat pembau ki 
ta dari pada mempergunakan | 
sematjam. jang membikin pu- 
sing Siapa jang mendekat. 

Djika njonja ingin, harum: 
' dari parfum mjonja berdjam2' 
mengelilingi” dan mengharum, | 
lebih2 setiap njonja bergerak, 
ada satu djalan untuk menger- | 
Ijakannja. Dengan alat ,,atomi- 
zer" atau penjemprot dapat di-: 
siramkan parfum jang diingin- 
kan diatas tubuh, terutama Gi 

bagian2 dada, lengan dan hal.u. 
Dengan begini njonja akan ,.di- 
ikuti” oleh harum wangi2an /S 

matjam2. | 
Seperti djuga dalam pilihan! 

seseorang — dapat dikata ter 

& 

  perti ,,Kota Mati 

AUFAN HUDJAN besar 
jang menimpa kota Mani 

ladan Luzon Tengah di Pilipina 
semendjak Senen malan:. pada 
kari Selasa mulai agak berku- 
Tang, akan tetapi faufan . ini 
-mengakiba'kan  banjak . sekali 
,kerban manusia dan bangunan? 
jang dihantjurkan, 9 erang ter- 
tjatat tewas, kebanjakan mati 
kelelep, sedang 4-orang lainnja 
antaranja seorang gadis ber- 
umur 4 tahun hilang Gan diduga 
telah tewas pula. Kerusakan jg.   

pat bahwa fihak komunis tidak ! 
Jagi jang! 

.|Ketika rumah2 mereka hanjut 

sendjata2 Amerika kepada Me || 

   

Gitimbulkan pada bangunan? 
umum dan milik2 perseorangan 
Gari penduduk. kedua daerah 
tsb, ditaksir meliputi djumlah 
beratus-ratus ribu pesos., 

Sediumlah besar bangsai2 
dan rumah2 jang dibuat dari 
alat2 ringan dalam lingkungan 
kota Manila telah tersapu ber- 
sih oleh hudjan lebat tadi jang 

menjsbabkan bahwa kota Mani 
la pada Senin malam tampak 
sebagai ,,kota mati”. Tinggi air 
disebag'an besar dari kota Ma- 
nila ada diantara lutut sampai 

pinggang, hal mana menjebah- 
kam bahwa hampir seluruh lalu 
lintas mendjadi terhenti. Kan- 
tor angin Manila mengumum 
kan, bahwa hudjan jang turun 
dikota tersebut semendjak 24 

Cjam jang Iaiu  menjeibahkan 
tirgsi air 11 inch, telah terhen 
EL pada pukul $ pagi waktu se- 
tempat. Paling sedikit dilapor- 
kan 14 orang mendapat luka2, 

dan pchon2 ditumbangkan oleh 
angin berat jg disertai dengan 
hudian lebat itu. Selasa pagi se 
hagian besar dari kota Manila 
jsih tergenang air. 

“Sementara itu kantor angin rheng- 
umumkan, bahwa angin jang meng- 

hembus itu mempunjai ketjepatan 35 
mil sedjam, akan tetapi kini angin 
tersebut sedang "bergerak menirng- 
galkan Pilipina. .Diumumkan selan- 
djutnja bahwa taufan angin pada 
pukul 8 pagi waktu setempat menu- 

|dju kearah laut Tiongkok. Menu- 
Ikut ramalan2 para ahls  tjuata,tau 
fan angin itu akan begerak 'kea- 
rah barat-barat timur dengan ke- 
tjepatan 11 mil sedjam dan pukul 
18'malam akan sampai pada djarak 
'kira2 400 mil disebelah - barat-barat 

Jaut dari Manilla. 

  

  

| 

TERLALU BOROS $ 

| Panitya persiapan senat Ameri- 
ka Serikat pada hari Minggu telah 

ntinta' kepada menteri angkatan 
dehrat Frank Pace supaja. mengambil 
tindakan2 disiplin terhadap Kana 
deral Lewis Pick, komandan korps 
gorie angkatan Sak, jang diberi 

| tugas membangun Pp 2 uda. 
“Ta Amerika. di Maroko Perantiis. 
“Panitia tersebut menjatakan, bah. 
wa Pick bertanggung djawab | ter- 
hadap PN aa dan2 
kesatahan2 di lalam Komsrbuk   
laut “jang santai WDisiigan demikian 

#terbukalah kemungkinan untuk mem- 
buka ganah2 tandus" sebagai jang 

misalnja terdapat di Australia, Hal 

akan berakibat baik pula bagi 

soal kepada, dan penduduk diber- 
bagai daerah, umpamanja di Eropah, 

  

Tjara memakai ber- 

           
, 

| 
Igantung peda dari tapa masi: 

demikian djuga dalam 

Maan Ana terdapat Beber 
pendapat Adaj 
njiramkan par 
'annja, ada jang lebih Sa 
Deen anetia terlebih2 
ipergi kesuatu pesta. Tak sei 
jang imengusap2kannja, 
kang telinga. Di Eropa, di 

ina mentjium “tangan wanit 
| mendjadi kebiasaan, wa 

imemakainja di putjuk2 id 
inja. Demikian terdapat bern 

'tjam2: tjara memakai parfu 

(hanja sadja jang perlu diperi 
ingatkan: djangan sekali2 me 
njiramnja “diatas rambut. ket) 

ali sehabis mentjutji ram 
“Habis mentjutji rambut hal 
diperbolehkan, tetapi djika 

dak. keringat jang sehari2 | 
luar' dari kulit kepala akan 1 
robah zat? dalam parfum, h 

ga mungkin menimbulkan 
sakan rambut. 

       
      

          

      

    
    

     
     

        

  

   

    

    
   
    

      
            

     

    

      

   

      

      

   
   

      
          

            

    
    

    
      

    
    

     

    

   
   
   

    

Dengan: “alat 'atomizer,  sem- 
protkan parfum diatas bagian 
bagian tertentu dari. badan 

dan: pakaian. Menjiramnja di 
bagian kepala, hanja baik se 

3. habis. njonja tjutji rambut. 
   
   

  

masi tidak 

adalah daerah, Hindia Belanda, 

Misalnja, kata” Yamin, 
sendiri dapat menuntut daerah 
Timor Portugis. Kenapa bang- 
Sa Indonesia tidak memikirkan 
daerah Indonesia 'ig sebenar2- 
nja? Yamin selandjutnja meng 
harapkan supaja dalam tingkat 
kedua dari abad ke-20 ini kita 
sudah: tiba pada pembentukan 
Satu negara dan bangsa Indo- 
nesia menurut semangat jang 
terkandung dalam proklamasi. 
Mengenai Irian Barat, berlai- 
nan dari biasanja, Yamin tidak 
banjak membangkitnja keraba- 
li. Ia menjatakan persetudju- 
annja dengan usaha2 Bung 
IKarno “dalam mengobar2- -kan 

semangat rakjat mengenai soal 

ini, karena kalau tidak, pasti 

perdjuangan untuk mengemba- 
likan Irian itr menurut Yamin 

kini sudah suram. Mengenai ke 

Inja, bahwa daerah. ini mengan 

jaitu mempunjai spontaniteit, 

'kegembiraan dan semangast pro 
klamasi 17 Aa ES 1945. 

  

BRUNDINGAN PANMUN JOM: 
RESES DIPERPANDJSANG 

Diumumkan “di Tokyo pada 
hari Rebo, bahwa kedua pihak 
Idalam rundingan gentjatan sen 
djata di Panmunjom hari Rebo 
menkijapai kata sepakat, untuk 
memperpantjang reses dengan 
satu minggu lagi. Dengan de- 
mikian maka baru pada tang- 
gal 4 September jad, akan di- 
adakan sidang lagi 

Sidang pada hari Rebo ini 
berlangsung selama 33 menit. 

GAN TECK KOK TEWAS, 
Gan Teck Kok, seorang pe 

mimpin gerilja Malaya jang ber 
gerak di distrik Malakka se- 
'mendjak 1948, kemarin hari Se 
lasa telah tertembak mati, Gan 
dan 2 orang kawannja telah ma   Ko (kenter) 

  Sebetulnja Dapat “Saja Tuntut— 
Kata Yamin 

Batas: Indonesia Bukan Bentuk Bekas Hindia 

Belanda Dulu. 

ENGENAI pembangunan bangsa Gan negara, dim u 
nja Selasa malam di Hotel Negara (Makasar), j 1 

dapat banjak perhatian, terutama dari peladjar2, sesudah 
ngupas difinisi negara serila fudjuan pembentukan Repu 
Indonesia, “ Yamin antara lain mengatakan, bahwa langkah 
ta selandjutnja di tahun j.a.d. ini jalah menudju serbeniheka 
konstituante, sesuai dgn keinginan rakjat.  Diterangkamnja 
bahwa regara dan bangsa Indonesia tidaklah terbatas 
daerah Hindia Belanda sekarang ini lagi pula dim pr 

didjelaskan, bahwa - Republik Indonesia | 

saja Yg 

san2nja di Sulawesi dikatakan ' 

dung anasir2 baik dalam pem- |, 

“bentukan bangsa dan negara, 

suk perangkap Pn di daerah ' 
|Kesang, tetapi 2: kawannja itu 
dapat melari diri, 

    

    

  

   
   
    

   
   
    

   

    

    
    

dang mempersiapkan ran 
ngan dalam djangka | pandja 
untuk mengadakan infiltra 
di negara - negara jang: 
Tetak ilifapal batas mulai 4 
Afghanistan sampai di: Bhut 

mask an masuki 
mengutip kabar. jang . 
kan dari Darjeel 
na dikatakan, bz 
srentjana” fihak RRT 
untuk Ba tentar 
nja terdiri i 200.009: : 

   

  

     

  

    

  

     
     

    

    

     

   
   
   

    

    

    

    

   
   

Harian tersebut salam Ni 
menulis: »Dapat dikatakan bah ' 
wa rentjana ini sudah djela 
maksudnja, akan tetapi apaphi 
demikian, bagaimanakah 2 
dapat mendjelaskan keterangar 
keterangan “jang dutinan 
oleh perdana  merfteri 
ru baru - baru ini dan 
nja untuk mentjiptakan kosa 
imbangan diantara dua hal 
bertentangan jakni antara 
rakan anti komunis didala 
geri dan sikap netral u 
Politik perdana menteri Nek 
itu adalah kebalikan dari po 
tik negara? Barat jang menga 
dung penuh kepertjajaan bal 
(wa musuh bukanlah komuw 
me melainkan imperialis Rusis 
Apabila Nehru benar2 mendja 
lankan politik ini, maka ia akan 
memberi bantuan besar pada" 
kaum patriot Thibet jang kini! 

  
  menjukarkan kehidupan RR! 
jang menduduki negara terse- 
but”, demikian harian “New 
York Times”, (AFP),



   

  

    

             

    
    

  

   

  

   
vermeiding 
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“lima Terr. V. 

   
   

   Ponden “Antara” 

     

  

    

  

   
    

   
    
    

     
   
   
   
   

     
   

      
   

  

   

   
   

     

    
   

   
    

  

| marnja saja akan datang sen- 
|. diri di Semarang untuk mene- 

mui Sdr., tetapi kemaren saja 
dengar dari Sdr. Ronggo (dari 
Harian Umum — Red.) bhw 
Sdr. sudah datang. Ja begitu 
Bada... 

- Berhubung dengan pengalamannja 
jg demikian itu. maka sdr. Boerhan 
telah menjampaikan sebuah protes 
kepada Persatuan Wartawan Indo 
nesia Kring Semarang mengenai hal 
tsb. PWI Semarang lalu telah me 
nguatkan pula protes sdr. Boerhan 

. tadi dan kini telah menjampaikannja 
“lebih landjut kepada PWI Pusat. 
Dalam protesnja sdr. Boerhan sesu 
dah mendengar keterangan Kaoten 

| Inu Kertapati itu diantara lain me 
ngatakan: ',,Lama saja 
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'karena dikatakan, 
saja sudah beres sebelum saja 

| tang. Heran pula karena kedatangan 
P3 Ig di Surabaja itu seolah-olah ' 

— anja barang kebetulan sadja, pada 
| hal karena memenuhi suatu panggi- | 

dap di Surabaja ?” : 
4 lum meminta diri, Sdr. 

Boerhan djuga telah menanja- 

ikan pada Kapten Inu Kertapa 

ti fentang segala sesuatu jg 
hubungan dengan perdjala- 
ja dari Semarang ke Sura 

etapi kata sar. Boerhan, ru- 
panja soal itu tak terpikirkan 

   
     

     

      

    
   

    

     
   
    

    
   

    

   

    

    

   

    

   

   

    

    

    

  

   
    

   

- jg djauh — ada konsekwen 
Aan ” bahwa redelijk- 

idshalve, ongkos-djalan dan 

u Oleh beliau) harus di 

: Pun djandji hendak mem peraturan liburan sekolah/ 
kabar lebih landjut 

atang soal itu kepada Sdr. 

ginap di Surabaia, kemudi 

tak ada landjutannja. 

: . Protes sdr- Burhan. 
|. Dalam protes”nja ita sdr. 

wi bia han 1 L BN ED Sa- 

menjatakan ,,afkeuriag” dan 

AN aan” saja “teriadep tinda- 
1aea Inu Kertapati tsb. 

an karena tindakan tadi me 

'ngenai diri saja, tetapi karena : 

tindakan tsb. Nan jugloaba kemer 

1 an pers kita pada umum- 
2. Tindakar Kapten Inu Ker- 

dapati tsb. melampaui batas hak 
n kekuasaannja, Kalau im 

“dibiarkan, saja chawafir nanti 

| mendjadi duatu kebiasaan dan 

setiap orang jang agak ada 

“artinja” akan merasa mempu- 

njai hak dan kekuasaan untuk 
ywain panggil” wartawan dgn. 

mempertimbangkan apskah 
rbuatan itu mempanjai dasar 

  

Selasa jl. Panitya penolong korban 

bubarkan dengan resmi. Seluruh ha- 
pendapatannja diserahkan pada 

pemerintah (Djaw. Sosial prop.) 
tu uang tunai Rp. 20.213,18, beras 

“19 karung (1988 kg) dan pakaian2 

# 

  

rrhan Protes 
:y ALAM PENERBITANNJA tg. 25 Djuni 1952, harian 

dis Tionghoa murid SM ditjulik,” satu peristiwa di Surabaja. 
Berita itu berasal dari kantor-berita ,/Antara”: telah dimu: 
harian tadi tiada memakai bronVermelding. Djuga beberapa su- 
rat kabar lainnja telah muat berita tsb. ada jg pakai bron- 

jgtidak. Karena dlm berita itu setjara ter- 

ketika 87 mi 5 terang? Nan ter- 

bangan,” maka pihak rombongan di Nusakambangan tadi 
me tersinggung dan lalu mengirimkan seputjuk surat ,fan- 

tulan” kepada Seksi Parlemen di Djakarta. 

Berhubung dengan itu maka 
1 n: L Air” 

raan Komandan Tere IV Dipo 
negoro telah dipanggil untuk 

. datang di Surabaig oleh Pang 
Brawidjaja. Di 
Boerhan telah 

menghadap kepada Kapten Inu 

Durut Sdr. Boerhan, Kapten 
Inu Kertapati menerangkan pa 
Ganja lebih kurang sbb: “Sir. 
Perkarg ini sebenarnja sudah 
beres sebelum Sdr. datang. Ter 
njata bahwa berita tsb berasal 

| dari “Antara” Surabaia. Dgn 
Sdr. Wiwiek Hidajat (Kores- 

di Surabaia) 
| sudah saja bereskan. Pun saja 

sudah tahu, bahwa lain? sk. 
| djuga muat berita tsb. Sebe- 

tidak bisa ! bitjara, karena keheran?-an. Heran. 2. Natal (hari kedua) 
bahwa perkarai 

da | 

   

   

  

   

    

  

PAN ANA Mn MA Aa Ti 

Hari Libur 
Mendahului putusan jang 

tentang penetapan tahun peladjaran 
1952/1953, 
bur umum dan hari libur fakultatif 
bagi sekolah2 dan -kursus2, maka 
untuk sementara kementerian PPK, 
menetapkan, bahwa permulaan dan 
achir tahun peladjaran 1952/1953 
dan liburan2 dalam pertengahan ke- 
dua dari tahun 1952, sbb: 

Tahun peladjaran 1952/1953 bagi 
sekolah rendah, sekolah2 tlandjutan 
dan kursus2 jang: sederadjat mulai 
pada tanggal 1 Djuli 1952 dan ber- 
achir pada tanggal 30 Djuni 1953. 

Hari Libur. 
1. Liburan Sekolah Rakjat. 

a. liburan triwulan I: Ahad” 14 
September s/d Ahad 21 September 
1952 lama liburan 8 hari: 
b. liburan triwulan Il: Ahad 30 
Nopember s/d Ahad 7. Desember 
1952 lama liburan 8 hari: 

2. Liburan sekolah landjutan 
dan kursus. 
liburan I: Ahad 5 Oktober s/d 
Ahad 19 Oktober, lama liburan 

13. 1 Muharram 1372 H 
1 20 September 1952: 

Maulid Nabi Muhammad s.a.w. 
e 30 Nopember 1952: 

Natal (hari pertama) 
: 25 Desember 

Liburan fakultatif : 
tL Santa Maria 
: 15 Agustus 

&.   
1952: 

1952: 

26 Desember 1952: 
Sekolah2 latihan mengikuti  libu- ran sekolah landjutan jang organisa- toris. dan administratif tergabung 

dengan sekolah latihan itu. 

resmi 

liburan sekolah, dari Ti- 

  

   

akan membuka: : 

dengan ikatan dinas buat paling banjak 30 orang. 
I. SJARAT2 untuk melamar. 

a. Idjazah Sekolah Rakjat 6-th. jang mempunjai hidji ra- 
tad.7 (tudjuh) dalam daftar nilai jang terachir, 

b. Umur 18—30 tahun, ena 
c. Berbadan sehat (dinjatakan oleh Dokter), 
d. Berkelakuan baik (keterangan Lurah/A.W.). 

II. TJARA melamar: 
a. Surat lamaran ditulis dengan tangan, dan tidak perlu 

“ bermeterai, Ta 
b. Disertai turunan2 surat idjazah, daftar nilai dan ke- 

terangan dokter, 3 
c. Lamaran jang tidak lengkap tidak akan diperhatikan, 
d. Surat lamaran sudah harus dikirimkan selambat- 

Kepala Djaw. Kehewanan 
Semarang. 

III. KETERANGAN LAIN2. 1 
a. Kursus akan dibuka pada tgl. 1 Nopember 1952 di 
SALATIGA, 

b. Lamanja kursus 1 (satu) tahun, 
c. Asrama TIDAK disediakan oleh Djawatan, 
d. Para pengikut kursus menerima tundjangan ikatan di- 

. nas paling sedikit Rp. 75,—. sebulan. 
IV. Keterangan2 lebih djauh dapat diperoleh dikantor tsb. di- 

atas, Djl. Dr. Djawa No. 2 SMG. 
Semarang, 27 Agustus 1952 

Inspektur, 
Kepala Djawatan Kehewanan 

Prop. Djateng, 
SOEKARNO KARIOSOEPONO. 

42 ET AL NT Da NN anna mane” 
TE mm oa aa 

Dokter 
Idjab tg. 29/8-52: 

  

DJAWATAN KEHEWANAN PROPINSI DJAWA-TENGAH | 

MANTYRI HEWAN | DJURU PERIKSA DAGING 

    

            

    

      

lambatnja tgl. 30 September 1952 kepada Inspektur, | 
Propinsi Djawa-Tengah di- ' 

  

   
    

    

    

   

    

      

    

  
15 

hari: 
Hari libur umum sbb : 

1 Proklamasi Kemerdekaan 
17 Agustus 1952: 

2. “Idul-Adha 1371 H 
31 Agustus 1952: 

R.V. Soedjito 
Pandanaran 66, Tiip. Smg 2229 
Memeriksa wanita hamil 
Menolong wanita bersalin dan 
Praktek Umum 

Djam bitjara: : 

Rumah: djam 7—49.3 

djam 4.30—6.30 sore 
R.S. Elisabeth 10.30—11.30 

— 
DE SPAARBANK TE SMG. 

Gedung “De Spaarbank te 
Semarang” di djalan Purwodi- 
natan-barat kini sedang di per 
baiki. Usaha selalu ditjari utk 
memperluas lapang pekerdjaan 
nja pada sesudah perang. Be- 
lum lama berselang pada bank | 
tsb djuga telah diadakan bagi- | 
an bary jaitu Tabungan Seko- 
lahan, Kareng sempitnja rua- 
ngan, terpaksa diadakan pe- 
rombakan bagian dalam dari 
gedung jg dipergunakan seba-   Liburan kursus? jangpenje- 

pengadjar2 sesuatu perguruan j 
disesuaikan dengan liburan se 
ko'ah dimana guru? iti dalam 
poloknja mengadjar. 

    lan2 ditutup. jr Has 
Pada hari libur fakultatif 24 

Santa Maria dan Natal (hari : 
kedua) sekolah2 dan kursus? | 
dibuka seperti biasa, sedangkan 
murid2, guru? dan pegawai/pe- 
kerdja lain jg beragama Serani 
tidak diwadjibkan masuk. 

Sekolah? dan kursus2 parti- 
kelir dapat mengatur liburan 
sekolahnja sendiri asal banjak 
harj sekolah tidak kurang dari 
banjak hari sekolah pada seko 
lah2 dan kursus2 negeri jang 
sedjenis. 

kursus partikelir jang menjim- 
pang dari peraturan resmi ha- 
rus diberitahukan kepada In- 
spektur Pengadjaran Kepala 
Daerah jang bersangkutan, dan 

i djika mengenai sekolah landju 
“tan tingkat atas atau kursus 
jang deradjat kepada Inspeksi 
Pengadjaran Pusat jg bersang- 
kutan, sedangkan sebuah sali- 
nan dari peraturan itu harus di 
sampaikan kepada instansi Pa- 
mong-Pradja daerah. 

—ammm 2 

PERTUNDJUKAN AMAL. 
Hong Boen Hwee Semarang akan 

menjelenggarakan pertundjukan amal 
pada tg. 29, 30 dan 31 Agustus ser 
ta 1 September jad. bertempat di: 
bekas gedung Sri Wanito  Dargo, 
tiap malam dimulai djam 20. Tjerita 
tjerita jang akan dimainkan. jaitu: 
Air mata ibu, Srigala Mas, Bunga 
roos dari Tjikembang dan Kusuma 
Hati. Pendapatan bersih akan dibagi 

  

: gai kantoran. 

| bung jg datang “disitu, tetapi 

Pada hari libur umum seko- 3 Be et mer an KAN Ati ep 

# sendiri. 

Rentjana perombakan jg ki- : 
i sedang didjalankan ada le- | 

luas, ini periy untuk dapat 

memberi pelajanan lebih me- 
muaskan kepada para pena- 

|| Pendrikan Lor 1/43 pada ' tg. 
1/30/31-8-52, djam 19.00. 

Besok pagi seger kembali, tam- 
bah sehat tambah kuat. 
Terdjual disemua toko obat. 

Siti SINARIDJAH 
dengan 

Andhy SOEROS0 
Pertemuan dilangsungkan di 

  

TJAPEK? LESU ? LETIH? 

ras sepandjang hari 
tidak berhenti. Malam 
mau tidur makan 2 
tablet: : 

Papa TONIK — 
alincu | 

   

  

  

. 5 dambiahgam Hok 1) “5 

Kongres Masjumi 

4 

Lantaran bekerdja ke-/ 

      
bahan. De Spaarbank te Sema 
rang js didirikan dalam tahun 
1853, diharapkan dalam mem- 
peringati genap berdiri 100 ta 
hun di tahun depan (1953) da 
pat merajakan digedungnja 

Lebih djauh djuga 
akan dikeluarkan buku per- 
ingatan jg istimewa. 

MEMPERBAIKI. LAPANGAN 
SPORT. 

Mengingat ke-olah ragaan pa 
da waktu belakangan ini mendja 

b tidak akan mendapat pro- Imanakah kedudukan mereka di 
Ah lapangan hukum dan sosial dan ' 

politik dalam suatu negara jg 
melaksanakan peladjaran2 aga- 
ma Islam, jang 
setengah orang 

deradiat kaum wanita. Pun ka- 
um buruh jang berdjoang me- ' 
lawan kekedjaman2 kapitalis- 

me modern, berkepentingan dju- 
ga untuk mendapat lukisan jz 

Selamdjutnja gerakai2 wani 
ingin mengetahui pula, bagai 

menurut Kata 
merendahkan 

terang bagaimanakah nasib me 
reka dalam suatu negara diba- 
wah pandji2 Islam, jang dika- 
takan oleh setengah, orang pro 

Kedudukan organi- | T 
sasi2 wanita2 

di perhatian'besar dari kala- 
ngan masjarakat, maka oleh Ko 

ta Pradja Semarang telah dise 
diakan uang sebanjak Rp. 100. Timur Tengah pada umumnja 

000.— untuk memperbaiki lapa berbentuk keradjaan dan dalam 
ngan2 olah raga, seperti lapa- hanjak hal amat terbelakang. 
ngan olah raga di Krakatau, Maka dapat difahami kalau Ja- 
Karimata. Kalisari, Pantjol Tji in2 golongan ditanah air kita 
tarum, Djatingaleh dan Kageg dpi — demikian Jusuf selandjut 

kapitalisme itu. 

Dunia dewasa ini menjak- 
sikan bahwa megara2 Islam di 

(Tjandi). Adapun lapangan? 

tsb diatas, keadaannja belum la 
gi baik untuk didjadikan lapa- 
ngan ke-olah ragaan. Pekerdja 

an perbaikan lapangan tsb sege 
ra dimulai dalam waktu tidak 
lama lagi. 

PERINGATAN IDUL — ADHA 
DIKEDIAMAN PANGLIMA T.T.IV. 

Besuk hari Saptu malam Minggi 
tanggal 30/31 Agustus 1952 oeh 
Corps Pemelihata Rochani Angkatan 
Darat Terw. IV akam diadakan pe 
ri-gatan Idul — Adha bertempat 
dikediaman Panglima TTIV, Kin: 

oleh CP.R.AD Garmizoen Semarang 
telah diedarka- daftar pengumpulan 
Uang kepada segenap anggauta da. 
lam ga'nizoon Semarallg puma sa. 
Gjian korban Sebagai atjara tamba.   

kan pada: Corps Invaliden Semarang 
30 pCt., Panitya korban Kelaparan 
30 pCt., Khong Kauw Hwee 30 pCt. 
dan Fakir miskin Semarang 10 pCt. 

IDZIN PENIMBUNAN 

GAGANG TJENGKEH, 
Seperti pe'mah kita wartakan. 

juga buat gagang tiengkeh harus 
dimintakkas idzin benjimpanan s?- 
bagaimana halrja dengan tjengkeh 
biasa. 
Geh pihak Siang Hwee Semarang 

dikabarkan bahwa ' menurut surat 
cdaran jang diterimanja dari diawa. 
tan Perdagangan Kementerian Per. 
ekomomian, maka untuk mendapat 
surat jdzin penimbunan “wituk ga. |. 

gang tiengkeh itu masih d'berika” 
kesempatan hingga tgl. 15 Septem- 

ha. pada malam peringatar ter se 
but akan diputarkam film "SI PIN 
TJANG”. 

UDJIAN PBH. 
Baru2 ini oleh inspeksi Pendi 

dikan Masjarakat di Salaiga te- 
lah diadakan udjian penghabi- 
san PBH-Landjutan jg di-ikuti 

oleh 35 orang tahanan dari Ru- 
mah Pendjara Salatiga. Banjak 
nja jg lulus ada 32 orang. Ber- 
hubung dgn hasrat jg besar utk 
mentjapai kemadjuan dari fihak 
orang2 tahanan itu, kimi diren- 
tjanakan utk membuka kursus   Pengstahuan Umum bagian A, 

ummat Islam dapat mendjadi 

| Wibisono selandjutnja. 

nja — jang mendukung ma- 
tjam2 isme. dan jang semuanja 
menghendaki Republik Indone- 
Sia jang modern, kuat, adil dan 
makmur, menanjakan kepada 

diri sendiri apakah kiranja In- 
donesia dibawah kekuasaan   
negara jang demikian itu, dan 

tidak mendjadi seperti negara2 
Islam di Timur Tengah seka- 
rang." 

Pertanjaan itu dalam garis 
besarnja harus “didjawab dgn 
tegas oleh partai2 Islam. perta- 
ma2 oleh Masjumi, kata Jusuf 

Djawa- 

ban itu sementara dapat diberi 
kan dalam suatu keterangan 

azas dan program partai. dima 
na harus diuraikan azas2 jang 
akan dipakai oleh Masjumi da- 
lam lapangan kenegaraan, pere 
konoman, keuangan, kesosia- 
lan, pendidikan dan kebudajaan 
dan lain2 dan sikap Masjumi 
terhadap aliran2 rochani. seper 
ti kapitalisme, sosialisme, ko- 
munisme, nasionalisme dan aga 
ma2 lain, Demikian antara lain 
keterangan mr. Jusuf Wibisono 
mengenai keperluannja ketsra- 

: 
  

y : Rogers 46 nan 

    

  

   
   

    

    

GUN...I NEEP IT / 

sungai dan tenggelam. he? Djangaln 
buang 
butuhkanmia! 

kam sendjata untuk bertindak ter- 
hadap kamu, Bat Winger! Aku sang- 
Kup dengan tiada sendjata!! 

  

    

    

    

  

BAT WINGER I 
I CAN BO ir 
BAREHANDSD/    

    
Sendfatamu itu aku men 

— Groan!! Aku tak membutuh. 

( AT 
WATER ALIVE? 

Sungai, YaOcy! Tak seorangpun da. 
pat, ke uar dari erus 
selamat. (Sambil mendorang Yamcy 
kearah sungai). 

— Roy! 

jahat ini! 

      

— Tioba berkelahi sadia melawaa 

su gai itu dg 

! Binasakan 
Lekas!! 

pembunuh 

    

   
    

tapi aku masih punja 
lagi! 

      

  

     

2 : : 6 Ha | ngan azas dan program partai. ben ea bagi orang2 jg telah lulus itu. 5 

# . S0 YUH THOUGHT  “N(GROAN).. 1 TRY FIGUTIN TH" ROV! PLuc LET HIM co, 
Ka AB... L FELL IN THE RVER N DON'T NEED RIVER ,YANCY1 THIS MANGY BAT! Yov'IRE A' w 6 P3 AN! PROWNEP, HUH Z A GUN TO ETS KILLER ! @UICK! Ban UCHI , . PONIT PROP THAT HANDLE You, OUTA TH " 

   

  

—Lepaskam dia Bat. Tak ada 
kesembata- menang bagimu! 

— Mungkin begitu. Rogers. Te- 
Satu #ka! 5 

  

       

     

  

      
Selesma (pilek 

4 menolong. 
H Tuan sudah 
3 tama untuk sembuh 

     

    

   

  

   

    
   

  

    

  

   
   
   
   

  

    

  

PL Er £ 

DAN Masukkanlah tiga tablet Aspro 
INFLUENSA , didalam air setengah gelas. Ini 

ceng 4 merupakan obat-kumur jang pa- - 
. ling mandjur buat sakit kerong- : 

  

   
   

  

   

  

   
    

   
kongan 

         

       
Sebelum tidur minumlah 2 4 3 
tablet Aspro dengan air-panas 
dan dalam satu malam sadja rasa 
dingin jang paling hebat men- 
djadi hilang. 

     
saat 

        

  

      

Pe Pa ba LN EN aa ema ea Na nga ai Sa 

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

dasi 2 M. s, R A H AT 

5 : OCCULTIST 
Seteran 109 — 'Telf. 1123 Semarang. 

  

    

   

  

: eh Pan LAN KAN SAKIT PINGGANG 
ML Pil PAN DN TA 
UNA LA PN MUA 
CN Aa Da 
PN YEL NA 

Abel 

   AGEN Ol SELURUH INDONESIA: 

»BAN SAN YOK PANG” 
KAPASAN 21602180229 
TELP.837 U. SURABAIA        

    

  

TERBIKIN 
AN OLEH: 

20 :AY.-DISPENSARY -SHANGHAI: 
Bisa dapat beli di segala toko obat dan toko-toku 

5 PEKALONGAN: 

1. ENG THAIJ KONGSIE. 5. Toko Obat BAN SENG HO. 
2. Toko Obat TJEE AN HO. 6. Toko THIO ENG TJHIANG. 
3. Toko KHOE HAN KIOE. |7. Toko TJHIA YAUW FAN, 
4. Toko Obat THAIJ 8. Toko THAIJ HWA. 

. TJOEN HO./|9. Toko Obat ,V IC TI”. 

   

  

  

  
  

Ta nya —sng CITY CONCERN CINEMAS 
LUX 5—7—9.— Ini Malam D. M. B.tu. Segala um) 
WALT. DISNEY'S Greatest star and Song show 

"Melody Time" F3 
color by HET 

Technicolor 

Grand isi Malam Premiere (u. 17 tahun) 
4.30. 6.45-9.00- P, Ramlee — Rokiah — Musalmah. AL” ANTARA SENJUM ROYAL 
Ma dan TANGIS" 

Akan datang John Derek Lee J. Cobb - Jody Lawrance 
2 RovaL,,Ihe Family Secret' 

INDRA 5 Tama Om Ini malam LD. 
Jackie Cooper — Gale Storm 
WHERE ARE YOUR 

CHILOREN ? Bad Girl): 
Roxy 7.—9.— lai Malam d.m.b, (u. seg. umur) 

Lo Jen Ching — Lis Chiao 

»FANG SE YUUH:TA LUI TAI 
(Pui Sie Giok pukul Lui Tai) Bagian | 

Druk, VII No, 884/III/A/118 

  

  

  

WB. (wu. 13 tah.) 
Patricia Marison Pi 

    

URUT BERDUKA TJITA 
meninggalnja Ibu kami: 

R. hgt, Hardjadiwicis 
a tg 124-8.52 

      Letn. I.“ SOETIKNO 
dga keluarga 

Karangtengah Timur Semarang :      
   

  

   

      

     

  

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa mulai tg. 26 Agustus 
1952 menurut Akte Notaris Tan A Sioe Smg. dibawah No. 107: 
Sdr. A. GAFAR dahulu sebagai Direktur Fa. ,ACTIVA” per- 
pusat di Smg., sekarang mengundurkan diri dari Fa ,,ACTICA” 
tsb. dan diteruskan oleh Sdr.2 1. $. Hadisurjo: 2. H. Surjo- 
kusumo, 3. R. K. S. Subroto, masing2 sebagai Direktur Wk. 
Direktur ke satu dan ke dua. i 

Fa ,,Activa" 
Purwodinatan No: 52 — Semarang. 
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Pemberitahuan 
Dengan djalan ini diberitahukan kepada chalajak ramai bahwa saja: A. GAFAR mulai tg. 26 Agustus 1952 telah mengundur- kan diri Gari Fa, ,ACTIVA” berkedudukan dan berkantor di Smg. Dj. Purwodinatan 52 menurut Akte Notaris Tan A Sioe Smg. tg. 26 Agustus 1952 No. 107. Hendaknja mereka jang 'berkepentingan maklum adanja. 

5 Semarang, 26 Agustus 1952 
A. GAFAR. 

mang 

iPs M-G-M's Champagne of Musicalsl 
INI Malam " 

     

PREMIBRE 4 Laga Medi Gro 
» Metropole" " 

ana 
Tecunico.or! 
Brawny young” 2 
riverman makes 

Pa ARE: 

  

   

      

    
AT Lena lusty love to 527.00 9 society singer! 

an 

(i3 Tahun) 
New Orleans dim 
tahun 1905 dg ke 
semangan cafrnaval 
Nja. Seorang ne. 

lajan dijatuh tiinta 
kepada Seorang 

penjanji opera. 
Film hiburan jang 
menjadjikan 12 la 

gu2 merdu dinia 
ndikan oleh 2 pe 

nianji terkenal. 

   

   

  

sad Lo BARRGL MAISH » JAMES MITOMELL « RICHARD HAGEMAN » CLINTON sunseng 
- Lator by TECMMICOLOR » Writiee by Sy Gomberg and George Welia 2 5 

Birorang Im MERAH TAGROG » Pngdoapd Dg JO PASTERAAN » A Migtrp- Gpbdopn: Mp Pimug 
Bi 

—. 

  

  

| INI MALAM PREMIERE 
#REX- 5.—7.—9.— f17 tahun) 

      hilarious comedy with songs 
STARRING 

EzZIO PINZA 
JANET LEIGH 

Pertlintaan Antara seorang penianii opera 
”Stricily Dishonorabe” atau jang "sangat dan menarik. Suatra bariton ig merdu dapat 
film ini. t 

Wait till 
you hear 
him sing! 

dan Seotang wani! 
ta'terhormat”. Pn 
pula dinikmatkan Im 

ap nia 2 Mean" jag 

  

Besok Malam Richard GREENE « Valentino CORTESA PREMIERE | . 

omow SIADOW 

   

  

OF THE 
Sebuah film penuh 

. comantische avax - 
Tur dijaman ke 3 
radjaan “ Catharina - 21 
Rusland. Penibega SGRETA GYRT Binwe BARNES tam. penipuan, Pe" GMRLES GOLOKER, Hucm EBENGI, 
rampasan perjaru ee RILLA 
ngan dgn alggar MEMONAT MALELOCK-ARLAM 
Kaum berdjoangan Seneng dg SIONEY SALK Ge 
mengorbalikan di. 
wainija utk menbela 
tanah-aernja. 

  

Ini Malam Pengabisan: 5.— 7.— 9— (Segala umur) 
Cho Swan « : 10 S k Pn Ba” Rainbow As You Wish” 19 songhits 
Djagalan BESOK MALAM 5.—7.—9.— (seg. umur) 
  

| 2 1 24 R - . 

Has ker” sRafiobow As You”Wish/ | 40 SONGBITS |   
Sebuah film Tiongkok Paling Baru jang menarik 

Isi malam pen ab: U (Pendek 
Td 7 anj SCarlet Heroine" Gedekar 

Film Tiongkok penuh dengan Silat.dan perkelai 

  

SOLO Mulai tg. 26—8—52 s/d M. B. 
mand Victor Macture nMoss Rose” pense” gaetture 

Djam 4.30 — 7.00 — 9.15 L 
  

  

2 AA aa ea Tg ML we Bana ga Di nga Tn, PA Ma Sar 2 Pm AP Mc T.A MEP gan deN NA 

Advies Prodeo 
Djika Tuan dan Njonjah merasa serba-salah akan guna- 
kan at kalebihan wang buat kaperluan jang berfaedah, 
belilah: 

Barang? Perhiasan MAS, INTAN dan BERLIAN, 
kerna itu barang2 selalu TETAP BERHARGA. 
Untuk itu semua keperluan Tuan dan Njonja bisa datang 
pada alamat dibawah ini: 

   

    

Telp. 336 
SEMARANG 
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