
  

    

- Minggu telah dibuka, Diantara | 
gambar? ig terdapat di kamar?2- | 
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ak 
' Terbuka 

Pernah Adakan Hubu- | 
ngan Dgn Samia Ga- 

gi Wanita ( 
“Amerika? 
 AHASIA? BEKAS dia 

nja, antara lain terdapat djuga 
gambar Samia Gamal seorang 
penari, jg kabarnja pernah men 
djadi salah seorang favorit Fa- 
rouk, sebelum ia kawin dgn ra- | 
dja minjak Amerika, King, dari 
Texas. Selain itla telah diketemu 

| kan gambar seorang wanita 

— Romance , Ra 
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sasaran jg bp 1 

rika di Tokio dinjatakan, 

tasan Sovjet-Rasia. 
rasi dari kapal? induk 

  

    

  

Dalam Bul: n 
“4Sept. Ini 
Undang? Pemilikan”   

  

ana, dgn alamatnja di New ar Umum Disampaikan: 

Pasbuk tupanja” medbunjal Perdana menteri Aly Maher dari Mesir dan djendral Mohamed |! Pada ): ' Kabinet “& 
“Mahoni 24 5 jai | Naguib, panglima-besar & £ tan perang Mesir, ikut 'menghadliri i $ 
3 pertjajaan ja eguh terh: | upatjara pengarakan adani sutji" T. tgl. 20 Agustus jl. di ELEPASAN beberapa : 
ap dua ukuran, “perhiasaan un Cairo. Permadani i ahun' “dikirimkan ke Mekkah buat erang bangsa anda 

tuk kaum wanita dan emas un 
tuk dirinja sendiri. Dikamar be- 
kas raija Farouk telah dikate-' 
mukan lemari? iang penuh ber ' 
isi lipstick, tas2 wanita, barang 
barang nylon dan barang2 per- | 
hiasan kaum wanita la 
Emas tertimbun didalam sebu- 
ah ruangan jang chusus, jang 
diperlengkapi dengan alat2 tan 
ca bahaja, dihubungkan lang- 

Sung 
rour. Emas permata2 seri sa 
tu kumpulan perangko jan» ma 
hal2 telah . diketemukan 'ter- 
bungkus dalam peti2 ketjil, ru- 
panja meningkat kemungkinan 
apabila ia harus menjingkir ke 
luar negeri dengan tergesa2. Di 
dalam. sebuah - kamar rahasia 
tertimbun barang2 kuno jang | 
Gjarang terdapat, berasal dari 
berbagai museum. . Selain itu te 
lah terbukti adanja suatu ang- 

kamar tidur Fa-i 

    

      

digelarkan di Ka'abah. ! 
unta, wengi € oleh ora:     

4 

dari apa jg disebut ,,terorisme 

Lockhart mengatakan, bahwa, 
wak terdapat kaum ! 

munis, sekalipun cd daerah it   katan polisi rahasia Farouk sen 
Giri. . Ini terbukti 
tentang pertjakapan2 dengan 
tokoh2 politik, serta dari lapo 
ran jang pandjang lebar menge 
nai tingkah laku saudara pute-: 
ri Farouk, puteri Fawzia, UP.) 

Sebuah pesawat ternak Swe 

“Telak: jatuh Maap hutankah 

segerombo an penonton jg se- 
dang men'aksikan demonstrasi 
penerbangan disuatu tempat, 
65 mil sebelah barat daja Co- 
penhagen. Menuru: japoran per. 
tama seorang wanita telah te 
was dan beberapa orang lain- 

nja luka2. 

Direkiur-djenderal kepolisi- 

  

  

dari Surat? : 
organisasi Partai Komunis. 

Dinjatakan selandjutnja ba- 
hwa di Serawak bagi kaum ko ' 
munis tak mudah“ mendapat- | 
kan alat2 sendjata dan tidak 
terdapat gerakan anti-Djepang 

'seperti di Malaya diwaktu pe- 
Sebagai hatsi! Lt rang jg lalu. 

  

.dari...k 
hart mengatakan bahwa, la & 
lah mengemukakan andjuran2 
jg tertentu jg dapat memban- 

tu pemerentah Serawak, Anta- 
ra lain ka mengandjurkan per 
junja mengorganisir, melatih 

serta memperlengkapi pega- 

wai2 kepo-isian hingga tingka- 

tan jg tjukup untuk menghada 
pi keadaan darurat. Selain itu 
diandjurkannja supaja mem-   an Bolivia hari Sabtu mengu- 

.mumkan bahwa kongsi2 per-. 
tambangan timah jg besar-be- 

sar te'ah memberi uang lebih 
dari $ 750.000 kepada penen- | 
tang2 vemerentah Bolivia Utk | 
menjokong sua-u “komplotan ! 

terroris”. 

perbaiki komunikosi2 serta 
memberikan fasilitet2 untuk 
memberikan penerangan kepa- 
da penduduk dengan peranta- 
raan kantor penerangan Serta 

radio. Lockhart pada hari Se 
nen sore terbang kembali ke | 

Malaya. 

Israel Gelisah 
Thd Perkembangan Komunisme Dika- 

| langan Arab Di Israel 

H 
dikalangan pemerintah (Jahudi 
Arab Katholik hari itu menjeba Hans 

nis”, Da mendapat perlawanan 

ARI MINGGU ji. di Nazareth telah terdjadi insiden di ka 

langan bukan Jahudi jang menimbulkan kegelisahan 
) Israel Serombongan pemuda 

»Surat2 selebaran Komu- 
dari kalangan jang tidak 

aa Komunis' ' 3g 
Jang Terdapat Di tamak Maa 

Penindjauan Lockhart 
| Il Deni KETERANGANNJA jg diberikan pada hari Se- 

nen di Kufjing, djerderal Rob Lockhart mengatakan, 
| bahwa tak ada tanda? tentang adanja sesuatu renijana umum 

| rektur eperasi2 di Malaya itu kini sedang mengachiri perdja 
lanan penjelidikannja selama 2 mingg'i di Serawak, setelah bu- 
lan jg lalu daerah Kutjirg dinjatakan dlm keadaan darurat. 

              

   
   

  

  | dari tahanan jang tadinja te 
| sangka mempunjai sangkut 
ut dengan perkara Weste 
dan APRA-nja tidak akan : 
(nimbulkan kesulitan dim p 
Sutan selandjutnia di Indo ol 
dalam perkara W 
Dewloan keterangan (en? 
Kehakiman Mr, Loekman Wiria 

oi | Sam harj ini atas pertanjaai 
pers mengenai soal han 

Haa Belanda jang telah 
bebaskan oleh pemerintah Indo 
nesia dan jang sudah berang- 
kat pada hari Minggu pagi? ke 
marin dulu dg, pesawat tg. 

| kenegeri Belarda itu. f 

permadani tsb. diangkut dgn. 

Tanda? 
  

komuris” di Serawak. Wakil di- | san Dara tahanan bangsa E 
landa itu didja-ankan deng 
segera setelah dalam .pemerii 

sacn ternjata tidak ada alasan 

lagi untuk menahan mereka 
lebih lama lagi. Atas pertanja., 
an Menterj Loekman mengata 
kan bahwa kini sedang 
djau . sedalam-dalamnja 
dang2 hukum pidana Hi 

3 

Andjuran Benda Sandang 
a y idan P tah -.R. segan | lndonesia jg ditjiptakan 

: "ka pemereniah masih berp 
RRT Mn, Arah di Jogja. 

3 
Kena pas 

menurut pendapatnja di Sera- 
dan batjaan?2 jg bersifat ko- 

tidak ada tanda2 adanja daatu 

    

   
    

   

      

  

   

  

  
an 

Tentang PA 
umum jad. 

Berbitjara mengenai pemili-, 

ia ang jang 'akan datang, ' 

Min mendesak, su RR : Menteri Loekman mengatakan, 

diwalali dalam PBB Na ada | ' bahwa semua rentjang undang2 

Tiongkok Nasionalis, Selandjut | (jang berhubungan dengan pemi 

nja dikatakan, bhw terus mene- jlihan umum itu akan dapat di 

rus mengakui wakil2 dari peme | madjukan kepacdia kab'net pada | 

rintahan Tiongkok Nasionalis kira2 pertengahan bulan Sep- | 

dalam PBB dan orang2nja me' n ' tember ini. Dalam pada itu pe- 

tjiptakan suasana jg. tidak rieel 1 | merintah kini sedang giat me- 

dalam pembitjaraan2. Sekai Handjutkan persiapan2nja dila- 

setiap orang mengetahui, bhw pangan tehnis. Demikian Mer- 

mereka tak dapat lebih lama teri Lcezman. 

laci berbitj Papat kabarkan bahwa ha 

Miang. Na an Iri Senen kemaren bertempat di 
Kementerian Dalam Negeri Gia 

Barrington berbitjara dalam | dakan rapat antara pihak Ke- 

suatu radio interview. | menterian Dalam Negeri 
Dinjatakan pula, bhw keada- 

an jang tidak rieel itu harus di 
ubah, djika kiranja hendak di- 
peroleh suatu kemadjuan dalam 
PBB dalam menghadapi penjele 
saian banjak soal2 di Timur Dja 
uh. Dikatakan selandjutnja, bah 
wa Burma memihak . India dan 
Indonesia jang dengan tegas me 
njatakan tidak sukanja ikut ser 
ta dalam sesuatu blok anti-ko 
munis, persekutuan, pakt atau 

uni, baik jang bersifat untuk 
Asia maupun jang meliputi du- 
nia. Dalam pada itu Burma dju 

UTABESAR Burma di 

Barrington, dim, pernjataannja 
jang dikemukakan pada 

  

tuk pemilihan umum itu. 
  

SOAL 
KEMLU NEDERLAND. 

susunan kabinet baru 

serang oleh pesawat? PBB. Balam sebuah pengumuman jz 

« Inan2 pertambangan besi 

5 (pelabuhan Rashin jg letaknja | 

Ia ka-akan, bahwa pembeha- | 

den 
Kementerian Kehakiman serta 
lain? instansi jang diberikan tu- 
cas mengadakan persiapan2 wi 

INDONESIA MASUK 

Menjambung berita tentang | m 
Neder- 

pan. Lantjarkan Pemboman: Hebat Dekat Batas Sovjet- 
Pembom Hantam Objek2 Militer 

'Am.-Serika pada hari Senen 
etis jg sangat penting di Aoji di 

, dim serangan udara terbesar 
G perang 

Lebih dari 10 dari bangu 
di 

Munsan menurut pengumuman 
itu katanja telah dihantjurkan, 

/sedangkan' paberik2 penjari- 
"(ngan minjak di Aoji merupa- 

kon reruntuhan ig menjala de 

njs 4 mil sesudah serangan2 
pada hari Senen, 
mukakan. bhw serangan udara 
thd, sasaran jang paling dekat 
dengan perbatasan Sovjet jg 

'Apernah- dilakukan. oleh pesa- 
Iwat2 PBB diwakty jg lalu ia- 
lah serangan terhadap kota- 

20 mil disebeah selatan Sibe- ' 

ria, 'aitu pada tgl. 20 Agustus : 
1950 dan sekali lagi pada, tgi. 
25 Agustus 1951. Serangan2 

a|ini diperentahkan oleh djende- | 
ral1 MacArthur jg katanja men 

dapat idzin istimewa dari Wa- 

“| shington untuk kedua kali itu, 
tetapi permintaannja untuk di 
bolehkan men'erang Rashin di 
beberapa saat lainnja telah di 

itolak oleh pembesar2 militer 
| Amerika. 

Baik Aoji maupun Munsan 

  
' sebelumnj, tidak pernah dise- 
“rang dalam perang di Korea jg 

NI lini telah: hendialari 96 bulan 
itu. 

Pengumuman radio 
Peking. 

same iiu radio Peking 

“pada hari Senen “ mengumum- 
kan bahwa 206 orang te'ah te 
was dan 250 orang lainnja, ke 
banjakan orang2 “wanita ka- 
n3k2 dan orang2 tua, menda- 
pat luka2. akibat serangan2 
“udara jg pada ig. 29 Agustus 
jl dilakukan o.eh pesawat2 A 
merika terhadap 
reg Pyongyang. Menurut Ra- 
dio Peking kota itu telah di 

bom 4 kali oleh lebih dari 400 

buah - pesawat pemhbom dan 
i pemburu Jet Amerika jg men- 

G1 | Yatuhkan lebih dari 800 buah 
Ibem neledak istimewa dan 

| hom2 naralm. Dikatakan bhw 
sebuah rumah sakit dan 650 
buah rumah penduduk teah 
hantjur karena serangan2 ita. 
Radio Peking selandjutnja me 

n'atakon, bahwa serangan jg 
telah dilakukan oleh pesawat2 
Amerika terhadap Pyongyang 
pada hari Djum'at jl. itu ialah 
serangan terbesar dalam pe- 
rang Korea. Setelah menjata- 
kan bahwa di Pyongyang ti- 
dak terdapat sasaran militer 
sebuahpun Radio . Peking me- 
nuduh bahwa pihak Amerika 
meneruskan dan memperluas 

“sekarang sedang mentjoba 
perang Korea 
melakukan pembunuhan2 dgn 
sengadja atas diri penduduk si 

  

ngan gumpa'an2 asap jg tinggi | 

Dapat dike- | 

km dari 

Saudia 

dengan dialan | 

telah menggempur paberik?2 pe 
Korea Vtara, hanja 12 mil da- 
1g pernah dilakukan oleh pe- 

1 “Korea. Paberik2 penjaringan minjak di Aoji itu, ialah 
dekat dgn perbailasan Siberia—Sovjet jg hingga kini pernah di 

dikeluarkan oleh angk.-laut Atme- 
“bahwa sedjumlah 179 pesawat angk-laut pada hari Sener kemaren 

islah mengebom 2 pusat industri dan militer Utara di Korea Utara tidak djauh dari perba- 
nja paberik?2 minjak di Aoji, pesawat? Amerika jg melakukan ope- 

juga menjerang bangunan? pertambangan besi. di Munsan tidak 
djauh sebelah selatan suagai Tumen di perbatasan Maachuria. Menurut pengumuman tsb. 
kedua sasaran ini ialah termasuk beberapa sasaran jg masih ada di Korea Utara, 
lamuja itu tidak p—. pang lea serangan? udara oleh pesawat? PBB. 

jg sepe- 

. Pes Bisul ) 
DiArabia 

3 orangfKorban,Penja- 
kit tsb.—96 Korban 

Zonnesteek, 
EMENTERIAN Agama 
mengumunkan,. bahwa 

menurut berita jang diterima 
dari kedutaan RI di Arab Sau- 
dia Gi kampung Bani Bisir, di 
bagian Asir, jg terletak 854 

Ab-Ha'Mekkah ke- 
|daplatan penjakit menular pes 
“bisul (Taur Vunmeli/. Sementara 
itu pada tg. 29-6 s2lah mening- 

  
(gal dunia 3 crang akibat pe- | 
“njakit ini, Berkibung dgn ini | 
'kementeriar luar negeri Arab 

telah mergambil usaha 
sebagai berikut: memberantas 
tikus dari kampung Bani Bisir, 
memberi piur anti-kuman kepa- 

da penduduk, mengisolir kam- 

yang ts, memberikan suntikan 

anti-pes kepada penduduk kam- 

pung tsb dan sekitarnja dan 

memisahkan si-sakit dari rumah 

sakit utk penjakit' menular. 

Dalam pada itu djemaah2 ha 

dji dari Jemen di.arang mela- 

fui tempat isb. Mereka harus 

melalui dua djalan lain. 

Selain dari kampung tsb di 

seluruh pelosok Arab Saudia, 

chususnja Mekkah dan Medi- 

nah tidak terdapat penjakit 

wabah. 
Dalam pada itu diterima be- 

rita dari kedutaan Arab Sau- 

dia jg menjatakan, bahwa me 

nurut pengumuman kementeri- 

an kesehatan Arab Saudia Pa- 

Is hari Arafat tgl. 29 Agustus 
ibukota Ko- 98 orang tel ah meninggal du- : 

nia jakni 6 orang karena su- 

Penerbit: 

Alamat: 
Tilpon: 

“N.V, ,Suara Merdeka Press”, 
Penjelenggara: Hetami (Dlm, perdjalanan keluar negeri) 

Purwodinatan Barat II — 20 Semarang. 
Redaksi 1228 Smg, Rumah 1798 Smg. k 
Aldministrasi - Ekspedisi 2087. Semarang. 

Harga Lengg. (bajar dimuka) Rp. 10.— didalam kota. 

Rp. 11.— luar kota. (ditambah Rp. 0,30 untuk meterai). 
Adv. 80 sen per m.m. kol. Pa Ha Etjeran 60 sen per lerph, 

  

Tampaklah digambar ini wak fu 
Ti badak, terletak diantara Bogor dan Sukabumi. 
berpidato dimuka rakjat mengandjurkan, agar didaerah itu   
Seperti 

Utjapan2 Wilo 

ANILLA DAILY 

Sis jg diberikan baru? ini cleh 
UP, mengatakan kemarin, bah 

nundjukkan, Indonesia seperti 
mahnja, Harian jlla dim induk 

geri Mukarto kepada Manager 

"Melihat ge'agatnja, rupa- 
nja Pemerentah Indonesia ingin 
membuangkan ketjeyderongan 
jg hampir fanatik kepada pe- 
mentjilan diri  (isolationisme), 
jg telah mendjadi sifat tetang 
ga kita di. Selatan. sedjak dia 
mentjapaj  'kemerdekaannja”. 
kata harian tsb. “Baik Perdana 
Menteri maupun Menteri Luar 
Negeri Indonesia tidak kebera-   dah landjut usianja dan 90 

orang lainnja karena ,.zonne- 
steek”. Tidak ada jg mendjadi 
korban penjakit menular. 

Kashmir 

Babak 

R 

Dalam pekan jang lalu telah 

kali. Kemudian wakil PBB, 

“Perundingan? PAN bakat Hadapi 

Supaja Pakistan Tinggalkan PBB — Kata PM 
Punjab. 

UNDINGAN tingkat menteri antara wakil2 India dan 
Pakistan tentang Kashmir minggu ini akan memasuki ba 

bak jang memutuskan Hari Selasa ini akan 
muan lagi. Telah diketahui, bahwa delegasi 
kembali ke negerinja di achir minggu ini, 
dan Sabtu jang akan datang wakil PBB harus mendapat dja- 

lan atau rundingan itu akan gagal. 

diadakan pertemuan bersama 3 

land maka Reuter dapat me- 
wartakan bahwa menteri luar 
negeri J.W. Beyen kini mendja- 
'bat direktur Dana Keuangan 
Internasional di Washington, se 

  Frank Graham, telah mengada 
kan pertemuan terpisah dengan 
pemimpin2 delegasi India dan 

YANKEE”. Pakistan. Sebuah komunike res 

Gabungan Serekat Buruh Gua 'mi jang diumumkan sewaktu 

pil Korea. (Antara—AFP). 

,BERKELOMPOK DGN. 

tan akan pudar kepopuleran po 
litiknja dikalangan rakjat, ae- 

Ba realistis menga- 

kui bahwa negerinjs Kan 

»Matjet'? 
  

Kritik 

BULLETIN” dim 
mentar tentang keterangan politik Juar neseri Indone- 

kabinet 

       

      
    
    
    

  

   

  

  

presiden Sukarno mengundjungi 
Beliau . sedang 

    

  lekas 

Ke Keong 
Jang Mau Keluar Rumahnjal.... 
Komentar ,,Manilla Dailly Bulletin” Tentang 

po dan Mukarto., 

memberikan kowm- 

pemimpin? Indonesia kepada 
wa keterangan ini rupanja me- 
keong jg mau keluar dari ru- 

karangannja mengomentari ke 
terangan jg diberikan oleh PM Wilopo dan Merteri Luar Nz- 

UP di Asia Tenggara, Petr 

Gruening, jg kini sedang di Djakarta. 

kan kapitaj asing untuk mem- 
bantu dalam melaksanakan tu, 
gas perkembangan nasional jg 
berat.” 

”Perlu diingat, bahwa satu 

terah djatuh karena 
diy mengandjurkan penerima- 

an bantuan keuangan dan nasi 

“hat dari Amerika Serikat. Te- 

tapi baik Menteri Luar Negeri 
Mukario maupun PM Wilopo 
dalam mendjawab pertanjaan 
langsung mengatakan, bahwa 

Indonesia tidak ada niat hen- 

dak menerima bantuan dari So 
vjet Rusia. Merek, dengan se 

djudjurnja mengatakan bahwa 
Indonesia tidak ingin bernasib 
seperti Tjekpslowakis dan ne- 
geri2 patjal jainnja jg tejah 
djatuh kedalam lingkungan So 

vjet”, 

kepunjaan Amerika 
.djika Indo 

ingin menerima 

mentjerdaskan 

Harian pagi 
itu seterusnja berkata, 
nesia kini betul2 
kapital asing untuk   

diadakan perte- 
India bermaksud 

Antara hari Selasa 

kan pertemuan dua setengah 

idjam. Tetapi hari Sabtu jang la 

lu tak ada pertemuan. Seperti 

diketahui, rundingan tentang 
Kashmir itu telah dilakukan ber 
dasarkan usul2 jang dirobah da 
ri Graham, Apa - adanja usul2 
ini hingga kini masih dirahasia 

timbul perkelahian dan pamflet2 tadi 

ek2, K di Israel bertambah gelisah sadja 

melihat ' perkembangan pengaruh Komunis dikalangan bang- 

Sa Arab di Israel, jang berdjumlah 200. 000 djiwa itu, 

  

Perlu dikemukakan disini, ba 
hwa anggota Komunis dalam 
parlemen Israel, jang hanja ber 
djumlah beberapa orang sadja, 
kebanjakan mendapat sokongan 
dari masjarakat Arab di Israel. 
Didapat keterangan, bahwa pe 
merintah Israel gelisah akan 
perkembangan dikalangan Arab 
ini dan berusaha mendapat an 

pemimpin2 Arab jang tjukup 
kuat, walaupun mereka dahulu 
nja bersikap anti-Jahudi, un- 
tuk menahan dan mengatasi Ko 

munisme dikalangan: Mean Ag 
kat Arab ini. 

Partai Komunis ttg. per. 
pandjangan dinas | 

militer. 
Berita dari Tel Aviv mengata 

kan, bahwa partai Komunis Is- 

rael telah berseru agar supaja 

diseluruh negeri diadakan de- 

monstrasi2 untuk menentang ke 

putusan parlemen Israel, supaja 

kewadjiban melakukan dinas 

militer waktunja diperpandjang 

dengan 6 bulan. Akan tetapi 

ternjata bahwa malam Senin 

kemarin demonstrasi2 tadi tidak 

1 

Pertahanan Timur Tengah jang 

agresif itu. (Antara — AFP).8 

Pas. Israel tembak 7 

orang Arab. 
Sementara ita seorang djuru ! 

bitjara tentara Israel hari Ming | 

gu jl. mengumumkan, bahwa | 

antara tg. 18 sampai 24 Agus: ' 

tus jl, pasikan? Israel telah me 

remibak mati 7 orang Arab, jg. 

merembes kedalam wilajah Is- 

ragi. Dalam pada ita 43 ,infil- 

trator” Arab lainnja mendapat 

Iika2, Demikianlah menurut sia 

tan Radio Darussalam jg ter- 

tarigikap di Paris pada malam 
Senen. (Antara-AFP). 

  
CHEWAN TERNAK FAROUK 
DISEMBELIH, 
Hewan2 ternak jang berada 

dipeternakan, bekas radja Fa- 

rouk telah disembelih selama 
achir minggu jl untuk meraja- 

kan hari raya Idul Korban, jak 
ni hari raja Islam pertama di 
Mesir setelah Farouk turun da 

ri tachta keradjaan. 

ga akan menolak ikut serta da- 
lam suatu blok anti-Barat. (An 
tara). 

Beladjar 
. Muziek 

IPEROLEH keterangan 'D 
onghba dari kota Surabaja. jai- 
tu mn. Magda Ang Lan Hua, 
anak Ang Soen Bing, dalam bu 
lan Nopember depan akan ber- 
tolak ke Paris bersama nn, Sal | 

daprgkan menteri luar negeri 

43, Luns sekarang mendjadi coun 
sellor delegasi tetap Nederland 

ke PBB, Menurut Drees soal In 

temala ketika hari Sabtu il me 

ntduh, bahwa 4 negara jg ber- 
batasan dengan Guatecimala men 

bahwa seorang warga 
“Negara Indonesia urunan Ti- |   Iy Gan dari Bandung, Keberang 
katan kedua nona tersebut ke 
Paris ialah untuk meneruskan 
peladjarannja dalam seni musik 
BN okutam dia ye musik Conservatoi- 
re Nasionale de Musigue. 
Lamanja peladjaran mereka ' 

Ik. 5 tahun. Nn. Ang akan mem 
perdalam peladjaramnja dalam 
permainan piano dan nn, Gan 
dalam peladjaran viool. Beaja 
sekolah kedua nona tersebut di 
bajar Pemerintah Indonesia. 
Sehabis peladjarannja, mereka 
akan bekerdja pada Pemerintah 
Indonesia. 

donesia tidak lagi 

san papat ye daerah sebe- 

rang lautan, tetapi masuk uru- 

masuk uru- 

san kementerian luar negeri. 

  

  

Waktu presiden melakukan Sembahjang Idul Adha di Sukabumi. 
Tampak presiden berdiri ditengah2 penghulu dan bupati Sukabumi. 

tjoba paksa Guatemala untuk 
.menjerah . kepada perintah2 
imperialis Yankee (Amerika 
Sorekat) dan kirimkan serdacu 

serdadunja ke Korea.”     

  

'rundingan dimulai menjatakan, 

ibahwa setiap hari akan diada- 

Gandjaran 
Korupsi 

4 Orang Dihu- 
kum Mati 

BE hari Minggu telah didja 

gara ditambang2 tembaga 

Itambang2 tembaga Tadi, 
Putusan 

an para terdakwa   dunia kedua, 

MPAT orang Yugoslavia 

tuhi hukuman mati sementara 
11 orang lainnja mendapat hu- 
kuman pendjara diantara 6 bu- 
lan sampai 15 tahun berhubung 
dengan penggelapan milik? ne- | 

di 

Bor, Yugoslavia, Semua orang2 
tersebut adalah pekerdja2 di- hun 5: 

itu telah diambil 
oleh pengadilan sipil di Zajoca- 
romz. Menurut fihak kedjaksa- 

jang ber- 
sangkutam telah merimbulkan 
kerugian sebesar 25 djuta dollar ' 
kepada pemerintah. Menurut 
United Press peristiwa ini ada 
lah salah satu diantara perka 
ra2 ketjurangan2 terbesar di 
Yugoslavia sedjak achir peran 

    
berapa ,,hebat”, dan di Tel 

Aviv hanja beberapa ratus” 

orang sadja jang berdemonstra ' 

si. Pembitjara2 Arab dan Jahu 
di mengatakan dalam rapat2 ta 
di, bhw pemerintah Israel mem 
perpandjang “waktu dinas mili- ' 
ter tadi ,,atas perintah Washing ' 
ton, agar supaja tenaga Israel 
dipakai untuk ikut dalam Pakt 

| Kam PEMBERONT'AK” di- 
dalam Partai Wafd Mesir 

mendesak supaja pemuka2 Wafd 

tertinggi, jang dituduh melakukan 
| korupsi disingkirkan. Demikian tu- 
Mis wartawan UP hari Minggu j.l. 
Wafd adalah partai terbesar di Me- 
sir dan partai ini djadi sasaran jg 
terpenting bagi tuntutan PM Ali 

| Maher dan Djenderal Nadjib supaja nja 
Hingga kini Wafd, ig litiknjapun dibersihkan. 

dipimpin oleh bekas 
itu, terhindar dari perhatian 
tentang usaha pembersihan. 

Berkah djasa2 Wafd ketika 
nentang Inggris dalam masalah Te- ' 
rusan Suez dan Sudan, maka Wafd 
berhasil usahanja supaja organisasi- 

PM  Nahas 
umum 

i 

tetap utuh dan 
tak berobah, 

didesa2. 

Akan tetapi kaum »pemberontak” 

Ine | jang dipimpin oleh bekas 
luar negeri Muhammad  Salahuddin 
itu rupa2nja berusaha keras supaja gu2 jad. Partai2 politik jang lebih seorang sampai 

dil, 2 pemit mpin-—-penting 

kekuasaan po- 
terutama 

menteri 

radjuddin, sekretaris-djenderalnja ' jg 
kaja-raja dan Muharram, wakil sek- 
djen. disingkirkan. Para penindjau 
di Kairo berpendapat, bahwa pergu- 

»latan antara Wafd dan  pemimpin2 

pemerintah jang sekarang mungkin 
akan mendjadi hangat dalam ming- 

i- termasuk djuga Partai 
Leribaga Kebudarasn Indonesia 
»Kon. Batavaasch Genootschas 
YanKuncen   

  Sen tan nk at BAN 
  

#1 Waetangchappan" 

     
PA gp Ye tepi mena” Kas Ae gas 

—— Sekitar ,,Pembersihan” Dalam Partai Wafd. 
Saadiig beranggotakan tuan2 ta- 
nah besar, patuh kepada perintah su- 

tetapi 

sa- 

dja jang menjatakan menjokong usa- 
untuk membatasi lu- 

tanah 1g boleh dimiliki oleh se- 
200 feddan (kira2 kabarnja menghadapi 

diri. Akan 
baru partai Saadi 

paja bersihkan 
hingga kini 

ha pemerintah, 
as 

1 acre) sadja. (Reuter). 

  
   

kan. 

Spj Pakistan putuskan 
hubungan dgn PBB. 

Dalam pada itu suatu Seruan 
supaja Pakistan memutuskan hu' 
bungannja dengan PBB telah di 
utjapkan di Lahore oleh PM pro 
pinci Punjab, Mohammed Kar- 
sim Daultana. Dikatakan bahwa 
dari PBB tak dapat diharapkan 
keadilan dalam soal Kashmir, 
PBB bukanlah suatu badan jang 

adil, melainkan suatu kliek Irg 
geris — Amerika. PBB diguna- 
kan oleh mereka untuk kepenti 
ngan diri sendiri, demikian FM 
Punjab jang berbitjara di ra- 
pat Lembaga Muslimin pada ra 

lam Minggu. Sedjak bertahun-" 
al Kashmir tergantung : 

“dan Pakistan tak dapat mengha 
rapkan keadilan dari PBB, demi 
kian PM tadi. (Antara — Reu 
ter). 

  
Statement golongan 

resmi New Delhi. 
Dalam pada itu kalamngan2 In 

dia pada hari Senen mi 
kan di Ntw Delhi bahwa tag 
pelanggaran terhadap gentjatan 
“sendjata di Kashmir oleh suku2 
bangsa Pakistan akan berakibat 
petjahnja perang total antara 
India dan Pakistan”. Statement 
ini dimaksudkan sebagai djawa 
ban terhadap berita2 pers luar 
negeri jg menjatakan bahwa 
guku2 bangsa Pakistan kini se- 
dang mengantjam akan menjer- 
bu Kashmir setelah konperensi 
Kashmir jg sedang dilanggsung- 
kan di Djenewa sekarang ini 

djalan 
buntu. 

menjata- 4 

negerinja, “dia tentu sudah tahu 
dari mana dia dapat menerimanja, 
Amerika Serikat adalah satu2-nja 
negeri jang mempunjai dollar banjak, 
kapital jang diperlukan Indonesia, 

berapa sadja djumlahnja jang dibu 
tuhkan oleh Indonesia. ,,Pementjilan 
diri jg ada pada bangsa Indonesia, 
adalah satu barang jg djauh dirasa 
kan didalam sanubari mereka, lebih 
berupa buah perasaan dari pada ha 

ysil pemikiran. Sikap ini adalah reak 
si dari hidup nasional berabad-abad 
dibawah djadjahan bangsa asing. Ini 
lah satu sikap jang tumbuh dari 
rakjat, dan bukan diandjurkan oleh 
pemuka2 politiknja, atau pemerintah 

Inja. Djika sikap ini hasil dari per 
timbangan otak, dia tidak akan se 
lama itu dipertahankan oleh bangsa 
Indonesia”, Demikian U.P, dari Ma- 
nila. (Antara) 

Sobsi Mau 
“Undang | 
Beberapa Wakil Org. 

Kk. Buruh Luar Negeri 

i ) ELEGASI Panitia Penje 
lenggara Konperensi 

Nasional SOBSI hari Senin dlh 
menemui Menteri Luar Negeri 
Mukarto untuk mengadakan 

' yunderstanding” berkenaan dgn 
rentjana SOBSI untuk menga- 
dakan konperensi nasional 
Djakarta, jang djuga akan di- 

“kundjungi oleh beberapa wakil 
nara luar ngan Menurut de 
egasi pertemyannja den 
Mukarto an kesang jg 
Ban harapan baik, 

karena, menurut: Men 
teri Mukarto, rentjana konpe- 
rensi nasional SOBSI ita telah 
mendjadi masalah kabinet: . 

  

Mengenai soaj visa untuk 
memudahkan ' akan hadirnja 
wakil2 buruh dari juar negeri, 
menurut delegasi Menteri Mu 
karto menjarankan supaja de 
legasi berhubungan langsung 
dengan Menteri Kehakiman jg 
berkompetensi dalam hay itu, 
Delegasi. selandjutnja djuga 
akan menemui Perdana Mente 
ri dan Menteri Perburuhan utk 

| maksud jg sama, J 

                 
    
    
    
    

     

    

Ha



  

   
    
    

  

   

    

Bentuk negara jg lebih ses 
an azas2. 

    

            

Ka ok "hn. 
RU bulan pemerintah, 

  

Gan harta-bend benda semua, pen | Ha 

|. ganegara maupun orang asing. Me 

. ag alah Mann Ha “-s 

  

SEPERTI TELAH: DIKABARKAN Muktamar na ah menerima ia 
1. aik program. perdjuangan Masjumi jang telah dimadjukan oleh suatu 

panitia jang diketuai oleh Mr. Jusuf Wibisono, Program Pen Masju 
mi itu masih akan disempurnakan oleh Pimpinan Partai jang. | 
nan antara lain meng 

  

22 Minang kedudukan 

“Masjumi” berpendapat bhw 
| sebaiknja pemerentah berben- 
AA, sistim. Imosi dani, dimana 

   

        

       

  

UNTUK, PARA PEMBATIA 
DI KOTA SEMARANG. | 

aa Gi hormat Ah sa 

" ngat, bila pelajanan pengantaran 

“koran kurang memuaskan (telaat 

| atau tertahan sehari dsb) supaja se- 

gera memberitahukan kepada Adm. 
sSunara Merdeka” agar dapat di 

urus semestinja, Terima 'kasih! 

PENERBIT. 

  

| SENIN NGA 9: BANG: 
$ KARNO - 2 

| Atjata kundjungan Bung| 
o.jang dimuat kemaren 

da ketinggalan satu jaitu: 
1 Sabtu 20 Sept: djam 10 be- 

7930 an Jogja, djam 10.30 | 
: sampai 12 pembukaan mesdjid 
. Sjuhada, djam 15 kembalj ke 

' Solo -meliwati Klaten djam 
16.30 tiba kembali di Solo, djam 
20 sampai 22 mafam kesenian 

— di “Natog Saman di Solo). 

5  TERTJAPAI. & 

ey “Felam perundingan antara Gabu 
ngan Buruh Pelabuhan Semarang 

dengan para pengusaha perusahaan2 
kdi pelabuhan dibawah pimpinan wa 
kil P4 Pusat Djakarta pada tg. 1 

Sept. kemaren telah tertjapai perse 

tudjuan, bahwa GBP menarik kem 

bali aksinja terhadap Nationale Han 

2 delsbank, SSPV (soal gratificatie), 
Maclaine Watson, KPM, firma Ang 

    
    

   

  

   
    

    

    

   

  

     
   

   

  

   

                

    

   

    

    

   
    

   

     

   

   

  

   

dan N.V. Siandjur. 
Mengenai aksi - terhadap SSPV 

soal tuntutan umum tg. 31 Mei 1952 
masih menunggu hasil perundingan 

' hari-ini, tg. 2 Sept” atau ' putusan 
dari P4 Pusat. ! 1 

SIDANG BPR KAB, SMG. 
"Kemarin siang, 

Semarang telah bersidang “dengan 
atjara2 jang telah ditetapkan. Perta 
ma telah disjahkan notulen sidang 
jik dan atjara kedua mengenai Ang 

garan Belandja tahun 1952. Dalam 
' membitjarakan soal Anggaran Belan 

dja ini, banjak para anggauta jang 

madjukan pertanjaan2, hingga sidang 

hari ini dan malam nanti. Menurut 

rentjana Anggaran Belandja Kab. 

Semarang th. 52 ada Rp 8.337.000 

| #dari djumlah ini, jg banjak mema- 
kan beaja adalah mengenai D.P.U. 
Kab, sebesar Rp.3008.790.—, Kese- 

hatan umum Rp 2.646.830,—, Kea- 

manan umum Rp 248:330.—. Selan- 

djutaja sebagai tegenpos jaitu pene- 

rimaan dari Kab..Smg hanja seba- 

gian besar dari pendapatan pasar 

dan. lainnja lagi sebesar Rp 433.933, 

hingga dgn adanja perbandingan ini, 

maka Kab. Smg membutuhkan ban- 

tuan uang pada. Pem. Pusat 

000— lebih. 

“Pendaratan derma kotor Rp 

4841,25, dipotong ongkos2. ma- 

kan selama 1617:50, Rp an . 
3 | 2 makai 

Dan Bak) 2 

ne mena 637,67, 
Ma Buih menanggung 

dipikul jg, Tjia-h-tjoe . 

“Hoo Tiong Hwan dan. ho- lo- 
tjoe tuan Lie Him TN 

     

     
    

   

. 

£ M pagi dengan menumpang 
Pt LM terbang kem. 

orang marga 

  

Ikan sian dan penu 

    

  

     
   
    

     
    
   

     

   

.HWoBiL piNas. 

fnja, tapi menurut fihak jang 

sangat 

Jogjakarta, djam | 

litik pertahanan dan 

| ta2nja dipilih setjara Tanggung | 

a | ig sama, 

  

si | 
pegawai negeri. Program ( 

    

dan wah atas dai ulek 
“kilan berimbang oleh pemilih- 
pemilih setaruh Indonesia, j 
dibagi atas beberapatoerahi (ba 
milihan. -b. Senat, jg anggau- | 

  

dan rahasia oleh pemilih2 di' | - 

   “ra terbanjak dan tiap2 daerah 
mendapat djumlah perwakilan 

Maen kekuasaan an- 
tara dua badan itu selandjut- | 
nj, diatur dalam undang2. 

daerah masing? atas dasar sua jan 

ana 

app Dean? 
d. d. membangun. 

    

      5, Hak? azasi manusia, 

2 manusia. didjamin ' 
R22 dasar    

16, Marah wanita 
Dengan mengakui bahwa per 

bedaan sifat dan pembawaan 
“#jantara kaum wanita dan kaum 

    
Dinas rahasia. Sir- -pong jang boleh 

dipertjaja laporkan suatu tjatatan jg 

amat boleh dipertjaja karena dida 

patkan dari fihak jang lebih2 boleh 

dipertjaja lagi, bahwa untuk keber- 

'sihan kota. Semarang. termasuk peme 
liharaan djalan dan plantsoen serta 

buat bikin mengalir itu slokan2 jg 
sering mandek airnja, tiap2. tahun 
disediakan, begroting Rp 2.600.000: 

Lhitung. punja, . bitung. sebulannja 
Rp 216000 atau sehari Rp 7000. 

Meskipun nampaknja uang ini sak- 

tekruk, misalnja sadja kalau buat 

beli... gelek, tanggung tjukup bi- 

kin mendem. Sir-pang sak-kerabat- 
amat 

biaja 
Ttulah 
sering 

boleh dipertjaja tadi, 
ani masih dianggap kurang. 
Fsebabnja- maka pembersihan 
masih kurang bersih: maklum, biaja 

inja .,kurang” sih. 
2 Tapi amehnja, pernah ada . usul 
bagus, untuk bikin tidak.kurang apa   

'Keng Lam, firma Sing Tiek Tj jang | 3 

D.P.R.D:S. Kab.. 

kemaren ditunda dan dilandjutkanj 

"jang masih 'kurang ini: edtah karena 
sebab2 jang kurang dimengerti, usul 

baik untuk bikin tidak kurang biaja 
jang masih kurang tadi, tetap ku- 

jang kurang tadi sampai sekarang 
tetap djadi kurang: buntutnja lagi 

bersih. 
Untuk, djelasnja, baiklah Sir-pongi 

tjantumkan laporan rahasia dinas raj 
hasia Sir-pong tadi, mengenai per- 
imbangan begroting pembersihan 

kota 'jang: rupanja masih dibikin. ra) 

| hasia. 
Tiap hari untuk: membuang  sam- 

pah2 dikeluarkan uang sewa 6 
truck, uang sebanjak Rp 800: djadi 
1 truck disewa Rp 135. Diperintji 
lagi, tiap 1 M3 sampah kalau di 
angkut dengan truck menelan biaja 
Rp 5,65. 

Padahal menurut usul baik tadi 
kalau membuang sampah tjukup pa 
kai grobak surung, tiap 1 M3 habis 

laadbak tjuma Rp 1,05: dam kalau 
pakai grobag tarik lebih murah lagi, 
'katanja tjuma makan biaja Rp 0,92 
|per 1 M3, atau seper-enamnja. biaja 
"kalau pakai mobil truck. 

Jang bikin heran kerabat2' Sir- 
'pong seumumnja, usul penghematan 

ini sudah 11, tahun tetap merupa- 

kan usul sadja, pemakaian truck. 
tetap terus.... f 

Kerabat Sir-pong jang suka djail 
beri komentar: ,/Memangnja lebih: 
enak pakai mobil daripada betjak, 
sih, apalagi. mobil dinas !".... 

'sekarang djuga sudah "mulai ketula 
yan gemar naik mobil djawatan?!? 

Sir-pong. 

SUNTIKAN CHOLERA/ 
'twprros. $ 

Suntikan Typhus-Cholera de- 
ngan tjuma2 untuk umum di 
'ketjamatan — Semarang-Timur. 

  

takan diadakan dari tgl. 4 sam, '   
Rp 7. | 

masIy P PERAJAAN SAM POI 

kerugian tsb f 

tyan |. 

di | disusun pengurus Sarbumiksi 
| ranting "Mataram” 

    

pai 13 Sept. tiap hari dimwai 
djam 4 sore di berbagai teme. 

| pat ig telah ditetapkan dan me. 
liputi totaj 60039. djiwa, - 

Untuk bagian ket'amatan Se 
.marang-Selatan akan diadakan 
Cari tg 13 sampai 18 Sept. 
dan . me! 'iputi djumlah djiwa 
31815. 

PANITIA RT. 

, Pengarang RT Kp. Baris terdi 
ketua Hadikusumo, penulis 

Abd, Rachman dan Moch. H. 
Ibnu Irfan, bendahara Liem Ing 
Tjoan dan 3 pembantu . RT. 
Hawa/Taman - Hantu terdiri 
dari: Ramelan dan wk. ketua 
Dasiman. 

SARBUMIKSI TJAB. Il, 
Dalam rapat hari Minggy jl. 

  
“ 

sbb: sekr, 
umum Tamin, org. Muchsinun, 
perb/upah Suparman, pen/pen 
“Achmad Jachj a. keuangan Ka- 

is/keuzingan Lia 

'|..Masjumi” berpendapat bahwa 

mi kaum wanita sederadjat de- 

1. Perekonomian. 

(|rang2 dilaksanakan menurut 
| rentjana tertentu, 

rang diperhatikan. Akibatnja, biaja 

pembersihan-kota djadi tetap kurang: 

kan biaja Rp 1,27: pakai betjak dgn 

Aih, aih, rupanja sampah Sain 

kprija membawa pula perbedaan 
tugas dan.lapangan pekerdja- 
an bagi masing2 kaum, maka 

'hak2 politik, sosial dan ekono- 

ngan kaum prija. 

1. Ekonomi terpimpis 
Perekonomian negara diatur 

menurut dasar ekonomi-terpim 

pin. Produksi dan distribusi ba 

dan berpe- 

doman kevada pelaksanaan ke- 
sedjahteraan rakjat seluas- 
Inasnja. 
Monopoli oleh per rusahaan2 

part:kelir jg, merugikan ma- 
sjarakat dilarang. Konkurensi 
jang terbatas, diawasi oleh pe- 
merintah agar supaja bergerak 
kearah iang membangun pa 

siruktief). 

Politik harga.dan upah ha- 

rus sesuai dengan keadaan per 
ekonomian umum dalam nege- 
ri. 
Untuk memperkokoh ekono- 

imi nasional ' maka berbagai 
matjam. koperasi harus. diba- 
ngunkan dengan baniuan peme 
rintah. 

2. Nasionalisasi, 

'perasi2 nelajan b, menjedia- 

kan pendidikan serta latihan2 

untuk mempertinggi ketjaka- 
pon mereka, c. memperluas Mo 
dernisasi alat2 penangkapan 

modernisasi pelabuhan2 perika , 

nan laut, e mendjamin pen- 
djualan ikan jang menguntung | 

rakat. 

1. Agraria, Te 

Undang? agraria dari dja- 
man kolonia? disesuaikan de 
ngan kepentingan rakjat. Poli- 

tik agraria dengan mempert 

(kom kepada usaha? untuk me- 
lipat-gandakan produksi perta- 
nian, terutam, bahan TAN 
nan. 

,Middenstand” Indonesia, 

E dl. Indonesia, 
golongan Jana sosial dan poli- 
tik penting artinja. untuk ber- 
kembang dan memperkuat ke- 
Gudukannja. 

  

HI Keuangan. 
1, Bank? partikelir. 

Mesti diadakan  undang2: 
bank jang mengatur sjarai2-! 

    Gan akan didirikan, baik 
4 

  

  “Pada azasnja perusahaan? 
vitaal dinasisnalisasi menurut 
rentjana jang tertentu, Urutan 
nasicmalisasi adalah sbb, a. 
Bank sirkulasi (sudah dilaksa- 
nakan). b, Perusahaan? perhu- 
bungan jang pokok, didarat, 
Giudara dan dilaut. 

  
Cc. Perusahaan2 kcperluan 

umum “ (openbare mutsbedrij- 
ven). d, Perusahaan? tambang. 

Pclaksanzan nasionalisasi 
Idengan tidak menjimpang dari 
Nan priariteit tersebut ag 

didjalankamn menginga 
'kosdsan dan kewangar negara. 
3. Industrialisasi, 

Untuk membikin Indonesia 
sebanjak2wja. bebas dari import 
ihasil-hasi! perindustrian dari 
“Juar negeri, dan untuk membu- 
ka kesempatan bekerdja bagi 
rakjat jang luas, istimewa di- 
daerah-daerah jang sudah ter-, 
lalu padat penduduknja, maksa | 
perlu diselenggarakan industria 
jlisasi dalam djangka waktu 
aan, 2 
4 Modal Asing 

Mengingat bahwa modal na- 
sional masih belum mentjukupi 
untuk membiajai industrialisa- 
si tu maka dibuka kemungki- 
nak 'bagi modal asing   "dasar "Ihutual profit”, jaitu 
atas dasar sjarai? jang mengun 
tungkan fihak Indonesia dan 

| fihak pengusaha? asing. 
1 5 Kaum Tani, 

PUTUSAN KONGRES 
BURUH BETJAK. 

seluruh Indonesia jg Siadakan 
Gi Surabaja mulai.tg. 27 hingga 
30 Agustus telah dibutuskan 
utk memfusikan Sarekat Burah 
Betjak seluruh Indonesia dgn. 
nama, Sarekat Buruh Bet jak se 
luruh Indonesia” (Sarbubsi? Kn 

san, pendjadiahan dan perbu- |: 
dskan serta Ma aa meng: 
ihendaki ter Jaja masjarar 

kat Gerakan rakjat menudju | 
kemasjarakat sosialis. Pengurus ' 
Besar Citetapkan di Surabaja, | 
dibawah pimpinai Tatar Sires 

nulis dan Resa, bendahara, 
Diputuskan d duga bahwa Sar: 

bubski mendjadi anggota: Souzi. 
PENDAPATA MALAMAN 
AMAL. 

    

  Jam berturut2 di halaman klenteng 

Hoo Hap Gie bag. Kesenian  “diba- 
wah pimpinan tn. Ong Tiong Giem, 
“dapat “dikata memuaskan, jaitu total 
Rp 10:987,14, dibagi2kan.. sbb.: 40 
pCt. untuk fonds sekolahan Khong 
i(Kauw Hwee, 40 pCt. untuk Rumah 
Piatu laki2 Tanahputih, dan 20 pCt 
untuk Fakir Miskin. 

SERBA SERBI ANGK. 
PERANG, : 

Segenap anggauta Angkatah Pe 
rang terr. IV diandjurkan untuk me 
ngikuti siaran Angk. Perang ruang 
»Serba serbi dari Angk. Perang”, 
diisi oleh PAMT terr, IV pada tg. 

untuk | 
mendirikan industri? pena atas | 

Dalam: kongres buruh betjak | 

asasi 'anti-penindasan, pemeras,' 
   

gar sebagai ketua, Subae19 per Fi 

Pendapatan malaman ' amal 4 ma h 

Gg. Lombok ja diselenggarakan oleh 

dalam undang2. 
2, Padjak padjak,. 1 

Sistim padjak sekarang hen-' 

Caknja dipersederhanakan. 
Djumlah padjak jang dipunguf 
oleh. pemerintah, . tidak boleh 
melampaui kekuatan masjara- 
kat. Politik padjak ditudjukan | 
kepada pembagian. adil dari pen! 
dapatan dan kekajaan nasio- 
nlar dan kepada memadjukan 
perusahaano masional. Padjak2 
indirek, dimang mungkin ha- 

kres diganti dengan padjak di- 
rek. Barang2 keperluan rakjat 
banjak. sedapat2nja djangan 
dikenakan padjak. Padjak ke- 
mewahan ea aah, 

IV. Sosiaal: 
1. Untuk mendjamin keten- 

tuan hidup jang lajak bagi 
kaum buruh, dan untuk. men- 
ijapai kegembiraan bekerdja 
|dan perdamaian kerdja dalam 
proses produksi maka perli, pe 

rundingan pertanggungan per- 
buruhan diadakan atau disem- 
purnakan, seperti:..... . 

(AJ. DILAPANGAN PER 
TANGGUNGAN SOSIAL, 

ak Kata 
aging: 

| pengangguran. 

a. peraturan uas 
b. BG 

Cc. 5 
&. ” 

£ ”, 

»DE SPAARBANK TE 
| SEMARANG” 

Berhubung dengan seliakdan, 
an2 jg memaksa pada gedung 
“De Spaarbank te Semarang”, 
maka djam bekerdja akan di 
robah. jaitu sementara ini di 
tetapkan d'am 7 pagi gampai 
diggo, 2.siang. Kas tetap seba- 

| biasa sehingga, 

  

  

dang” dapat,     

  
ini... 

nya ca 

serta bea Wari Sar, aa 
geng tsb. 

1 

HASIL P LOMBAAN 
MUNG 
Golongan 1 Sejak menengah 
tingkatan Atas dan Umum, 
hadiah ke'1 Warkiman SGA 
Negeri Tjandibaru, hadiah ke 
2 idem. Golongan II SMP se- 
deradjad hadiah ke 1 M. Moech 
sin SMP I,ke2 Radiman SMP     di, 

   

2 Sept. 1952 djam 18.00 sampai 
18. 15 melalui RRI Semarang, 

HI. ke 3 Soejadi SMP Masja- 
rakat dan ke 4 Mohadi SMP I. 

# 

in. canah Hera TU 
kena kaum tani, c. mengha- 

Lt kaum, tani |. 

   

kan kaum nelajan dan. masja-. 1 
3 dp ajak bani siburuh, 

    
    

  

    

  

'tikan fasal 5 diatas, ditudju: F 

: :dan ekonomi. 

" Bemerintah INATADATKA Satin 5 

nja buat bank2 jang sudah ada. Ha, 
tb. djanda2 dan anak2 dari 

nasional maupun bank2 asing: - 
Politik kredi: bank2 itu diawa- | 
si oleh pemerintah jang Giatar | pemindah 

  

  

#ikelain2 daerah di Indonesia harus 
dipertjepat “menurut rentjana jang 

Hne3 
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Suatu modek perumahan 

  

   
   

        

   

   tisdan dapat segera dibu 

   
       

  

      

Buruh berhak diberi ,.upah sosial” 
(sosia! loon) disamping upah kerdja 
(arbejdsloon), artinja, .uvah, harus 
sedemikian rupa hingga 

dag, untuk, menjimpan, 1. hari tua. 

Upah 
setepatnja 

con! 

keluarga  (gezinsloon) 
islah 

isita upah jg tjukun buat 
isterinya dan 

“ig 

1 
At 

ta2 dia orang anak: 
..Relatief gezinsloon”, jaitu upah 

adalah kurang adil terhadap, madji- 

kam. 

3 Sarekat2 buruk, 
F3 Puitirwiitah bertudas membimbing 
dan membantu. mendidik sarekat2 
kearah jg membangun (constructief) ! 
'untuk mentjapai ketahanan rechani 

4, Perbaikan  mdsjarakat, 
Tintuk memperbaiki keadaan ma- 

'sjarakat, perlu diadakan  peraturan2 
mengenai : 

$ 

'a. pemeliharaan anak2 terlantar, 
h,  reklasering, 
C, pemberantasan perdjudian dan 

3 pelatjuran, 
d. dan lain2nja. 

15. Korban? perdjuangaa. 
Negara wadjib memberi djaminan 

hidup jang lajak kepada : 
kaum tjatjat dan keluarganja, 

pedju- 
ang2kemerdekaan jg telah gugur. 

6, Transmigrasi. 
Pemindahan penduduk dari Djawa 

tertentu. 3 

V. Pendidikan dan kebun 
dajaan. 

Disamping Sekolah2 umum 
pemerintah. diperluas sekolah2 
partikelir jang berdasar atas 

   
u peraturan perdjandjian per, Pata “dibimbing” “Oleh pemerintah ke- 

  

Pn Tt La sa Maa Para Ta 

2 bumi 1 DILAPANGAN . bumi 5 BURUHAN 

ni. dan upah terenda e-.| 
kerdja2. kaura tani, ? | laa 

Kaum unelajan. tb. 3 upak terendah, 

Oa Sh tote merupa- Kp 3 Pa 

: mas rakat pen- ruh, 

Hee Pen 2 ang terdiri d. 5 istirahat, 
Han kepulauan Hak diperbai e. penjelesaian per 

ki kedudukannja, oleh pemen tikaian perburu 
|tah, antara lain dengan: a. han. 

, membantu dan melindungi ko-: Ig ki barak. 

se
a 
a
a
 

memung- |. Polftik 

ikan. d. memperluas dan me- kinkan mereka. untaks berkeluarga porsahaba' 

mBUSO MEN eZinS- | berpendirian bahwa politik 

D
a
s
a
 

. Pendidikan dan pengadjaran. dika 

Ma
pa

n 
m
e
a
n
.
 

EN Giaa NAN NU SAP Feb Sesola p 

disalurkan 1d: 

D 

. Seba 
, Par 

Kahar. Muzakar sendiri se- 
tuju KMB, ternjata ia pernah 
mat diresmikan sebagai let. 

-RIS. Perdjuangan Ka 

Mugakar tidak dapat dibe- 
lagi, karena. ternjata 

    
   

  

3 

  

  Hae seba jaan 

Parah budi dan watak jang ajar, 

Pemuda- Pemudi   

  

aa seperti: Ik 

ka Na an Na 

Pr. Politik 

#  Masjumi'' menentang, tiap2 pen- 
Papan karena bertentangan dgn. ! 
j azas-azas Islam, jang mendjundjung ' 

tinggi peri-kemanusiaan. dan keadi- | 
lan, dan menjokong tiap2 . usaha 
utk ..menghapuskamnja.. 

luar sn 

  

pen aitan dunia dan 

b- Berpangkal kepada adjaran2 Islam 
ijang mengadjarkan. hidup damai dgn bug 
semua, bangsa, maka .Masjur ni 

! geri Indonesia bertudinaa 
i mempertahankan perdamaian dunia. | 

i.dan Malaljasi persahabatan dgn se. 

mua bangsa, terutama dengan bang- 
menuris banjakaja anak2 siburuh, | sa9 jgeberazaskan ke-Tuhanan dan: 

demokrasi, 

| 3, Persatuan bangsa2. 
Indonesia Bar ak memperkuat 

kedudekan: sebagai badan p 
: Internasional ' He ke melihara dan 
(mempertahankan perdamaian dunia. 

4 Ketertiban duria jg. berke- 
susilaan, 

Untuk mentjapai ketertiban dunia 
jang lebih baik dan jang mendjamin 
perdamaian dunia, maka ,,Masjumi” 
berpendirian bahwa. negara2. harus 
menghormati hak2 satu sama lain 
dan mendjundjung. tinggi. . perdjan- 
djian2 antara bangsa, berdasar atas 
azas2 kesusilaan, 

Bantuan EN. 
, Bee dhan" mengenai bantuan 
Juar negeri guna mempertjepat pem- 
bangunan negara dapat diterima, 
djika tidak membawa kewadjiban2 
militer dan kewadjiban2 politik jang 
membatasi, snlatan negara. 

KEL, Irian Barat. 
Selama Irian Barat beltim 

wilajah 1 Republik: Indonesia, maka 
tetap merupakan tuntutan nasional. 

ad er eiana Sang ea 

PERANG KETSIL, KATA 
BEN GURION. 

Perdata menteri Israel Ben 
ion melukiskan keadaan 

diperbatasan.. Israel-Arab se- 

bagai peperangan ketjil.. Ber-   adjaran?2 acama dengan suksi- 
di negara, Pengadjaran diseko- 
lah rendah dan merengah tidak 
hanja semata2 ditudjukan  un- 

umum, melainkan djuga untuk 
mendapatkan ketjakapan kedju 
ruan (vak). Pendidikan agama 
Cisekolah2 pemerintah. harus 
CiSempurnakan Pendidikan di- 
sekolah2 pemerintah ditudju- 
kan kepada pembentukan wa- 
tak dan kepribadian, serta ke- 
pada pembentukan pemuda-pe- 

sjarakat jang berdjiwa kema- 
sjarakat, bertanggung-djawab, 
berdisiplin dan -berkesusilaan. 
Pemuda-pemudi jang berbakat, 
jang orang- -tuannja tidak mam- 
pu harus diberi bea-siswa jang 
tjukup. Pendidikan djasmani 

| disekolah2 maupun diluar itu. 
diperluas dan dipertingsi mutu 
L Cengan pimpinan pemerin- 

Pendidikan rechani dida- 
Ka menurut agamanja ma-   

Ha 

PENGURUS 1 Haa Haag 
Dalam rapat Serikat Seker- 

dja. Kem: Dalam.: Negeri tjab. 
Smg. hari Saptu. jbl. telah di | 
adakan susunan pengurus baru , 
jg terdiri dari. Sdr.2: ketua | 
Agoes Miftach Danoekoesoen, 
WK. ketua Ki Ronggo, secr. 1: 
dan T: Abtebakar. aa Andar- 

       "mengurangi soa 
“Isis ana 2g terdapat, eng 

st Nan belakangan. ini teruta- | 
na dikalangan anggauta?nja. 

Mana PRES. TER- 

    
an, bhw 

  

President | 

g .tempat2 | 
gi oleli Pres. 

  

dengan 

tinja dalam penindjanan Pres, 
Soekarno, Selain dari ini dlm 
rombongan Pres. Soekarno itu 
turut serta 23 orang, antaranja 
ialah Dir. Kabinet Kepala Ru 
mah Tangga Pres, Soekarno, 
Dokter pribadi Presiden, Adju- 
dan Presiden, Kepala Polisi Ne 
gara, CPM, Menterig Perburu 
han dan Pertanian, Sek, Djen. 
Penerangan dan beberapa war 
tawan dari Djakarta,   

“ 

tuk menuntut ilmu pengetahuan kan. 

mudi mendjadi anggauta2 ma- 

hari Kemis, Ben Gurion me 
ngatakan, bahwa, infilirasi jg. : 
terus-menerus olah 
fibak Arab. tak dapat. dibiar- ' 

KONSOL DIENDRAL DJE- 
PANG UTK INDONESIA, 

Menurut UP dari Tokyo, Ke-' 
menterian Luar Negeri Diepang 
kemarin telah mengangkat M 
tahiko Kai. wakil kepala Biro 
Kerdjasama Internasional pada 
Mean kan Luar Negeri se 
gai korsel djenderal Diopone 
di Djakarta, - 

DEMONSTRASI ANTI 
KOMUNIS. 

Radio @uito, ibu kota Eeva- 
dor, mengumumkan hari Saptu 
bahw, waktu duta besar baru 
Polandia pergi ke istana presi- 
den Ecuader utk menjerahkan 
Surai kepertjajaannja, tidlah 
timbul syaty demonstrasi anti   
komunis, 

(ADA DUA KEPALA 
PERUMAUYAN? 

Sebagai diketahui, setelah ' 
! Sdr, Roeslan, kepala Perumehan 
' Smg pensiun Tea knaP shg gantinja! » 
| ditetapkan pernur Dja. 
iwa Tengah Sir, 2 jg ki 
ni masih djuga mendjabat pe: 

| kerdjaan- tsb. Kini'diperoleh ke 
terangan. lagi, . bahwa baru2 

yani Sdr. Hermin Pemalih dahu 
lu wakil kepal, Djaw, Peruma 
'han Swag. telah. terima: surat 

  

  

    

e aka, pengangkatannja . .seba- 
gai kepala. Perumahan Smg. 

j |olen Kem. Sosial Djakarta, 

| MENGUNDURKAN. DIRI. 
Baru? ini dua anggauta DPR 

(Prop: Djawa Tengah, jaitu 
'Sdr2 Siswowidfojo. dari Solo 

'dan Djokosurodipuro telah me 

i 

Nana di ngirimkan surat resmi kepada j 
7 mung ketus DPR Prop. Djawa Tes 

dr. Winoto ngah, menjatakan mengundur- 
i tinggi Uru kan dari DPR berhubung me- 

kedaerah 

ini telah di 
reka dipindahkan 

lain, Kedua Sdr, 
pindahkan ke.Djakarta. 

rombongannje, untuk | HUKUMAN DENDA RP:3.000 
memberi petundjuk2 jg semes Tg. 27 Agustus “jl. dalam berita 

kota kami ada memuat berita tentang 
hukuman denda Rp 3000.— atau'3 
bulan masuk bui, terhadap salah 
satu toko Bombay dikota ini, karena 

dipersalahkan  mempunjai  barang2 
stock lama dan didjual dengan tidak 
pakai factuur. Y 

Tadi pagi pihak jg bersangkutan 
minta .kami djelaskan lebih djaun, 

bahwa, jg dipersalahkan. oleh penga: 
dilan negeri Smg. terhadap dirinja, 

"adalah karena ,,tidak mendaftarkan 
barang2 jg didjual etjeran”. 

Sen memadukan dan me- | 

u luar.ne- | 
kepada.) 

# 

t 

masuk 

3 : 

dan. memiskinkan rakjat ter- 

. bukti pada akibat2 perbuatan- 
Inja: banjak- rumah. rakjat di 

“bakarnja, djembatan2 dirusak- 
kan, kawat2 telpon diputuskan, 

gedung,. gudang, paberik kaju 

penggergadjian. kebun dan hu 
tan dibakar, Sebagai akibatnja 

5:000 rakjat. menderita kesusa 

|nan,. ikarena kehilangan mata 

' pentjaharian. Ia djuga menjik 

sap dan, membunuh orang2 dari 

rakjat jg tidak mau- menuruti 
ae adas Dalam pengumu- 
man. ini disebut. beberapa pe- 

mimpin. rakjat Palopo jg telah 
dibunuh oleh gerombolan Ka- 

har. 

   

3"
 

| Achirnja oeh pengumuman 
€rsama i'u diserukan kepada 

seluruh. rakjai, supaja tidak 

mengikuti hasutan2 kaum pe- 
ngatjau dan tidak memberi so 
kongan kepada mereka. Dian- 
.@jurkan supaja mereka setia 
'kepada pemerentah dan A.P. 
dengan djalan memberi bantu- 

an apapun. (Antara). 

     

  

TAMBANG2 MINJAK SUMA- 
TERA UTARA SUPAJA DI 
KUASAI NEGARA. 

Dalam suatu rapat di Medan, 

jang dihadiri oleh 29 wakil2 or 

ganisasi. buruh jang tergabung 
cidalamnja, Sobsi Sumatera Ti 
mur telah mempersoalkan sta- 
tus tambang minjak di Stimate 
ra Utara. Dalam rapat itu tlh 
diambil suatu keputusan bulat, 
“'menjerukan kepada pemerintah 
agar tambang? minjak di Suma 
tera Utara hendaknja dikuasai 

olsh hegara dan Gjangan likem 
balikan kepada BPM. 

. HARGA BERAS DI MEDAN 
NAK, 

  
k 

Harga beras di Medan dajam 
minggu jl meningkat Ik. 15” 
dari minggu jg sudah, jaitn da 

i Rp 210 mendjadi antara 
| Rp 2,40 sampai Rp 2.50 per kg. 
Tetapi kenaikan harga ini tidak 
lah menundjukkan exessen jg 

mengatjaukan keadaan pasa- 
ran karena pada umumnja pa 

sar kelihatan sepi sadja. 

Kahar Pro KME 
Sapa) Hang Anti KMB Hanja Untuk 

-Kedok Belaka 
ALAM PENGUMUMANNJA jg. disiarkan setjara juas | 
dan ditudjukan kepada segenap anggot 

bg di Lawu (Palopo) 19 partai dan organisasi daerah ini 
menjatakan a.l. bahwa, Kah Muzakar dalam 

ntjari kedudukan dan desain 
pen 

io, BNI psi. 
Butuh Kempen, GPII. Pemuda 

PGRI dan PDKL. Dikatakan bahwa anti-KMB didjadikan to- 
peng untuk menentang pemerintah dan memperalat Pai Bu- 

ng mentjapai maksudnja sendiri, 

ja mau merobohkan negara | 

  

    
anja dan seluruh” 

.perdjuangan- 
an diri sendiri, dan men 

na 3 dita, adalah 

foha: h, PBI, 
'Muslimin — Indonesia, 
    

"Ap 

Sama Ra aa Segan NA men nk Pa en Tana 

  

Malam Ramah Tamah. 
Sabtu malam, bertempat di- 

asrama Angkatan Lamt, Djalan 
Prapatan 40 Djakarta, oleh 
Angkatan. Udara Republik In- 
donesia dilakukan penjambutan 
terhadap rombongan Olympia- 
de Indonesia, jang belum lama 
berselang, tiba dari Helsinki, 
dihadiri oleh Kommodore Su- 
ryadarma. diramaikan oleh mu 
sik dan pertundjukan film. 
Rombongan Olympiade jang da- 
tang pada upatjara ini dipim- 
pin - Kommodore Suryadarma 
pada malam penjambutan ini, 
ttelah. menguttjapkan pidato 
singkat, menjatakan penghar- 
gaan atas.hasil2 jang telah 
ditjapai oleh para atlit, dan 
mengharapkan agar nilai dan 
prestige iang ditjapai di Olym- 
piade. Helsinki itu, dapat diper 
baiki lagi dimasa daltang. 

Rupa2 Olah-raga. 

— Sepakbola interland di Oslo 
@mtara kes. Norwegia dan Finlandia 
berachir 7—9 utuk Norwegia haif. 

time 2—1. 
— Baseball internasional jarig per. 

tama kali diadakan di Italia antara 
regu Spanjol dan regu Italia berke. 
sudahan 7—8 untuk Spamjol. 

— Reeu tjatur Sovjet dengan 
mengalahkan 8—1 atas regu Swedia, 

telah ke'uar sebagai djuara dari 
townamen Olympiade bagian A. jang 
diadakan di Helsinki. 

— Djago balap speda banasa Ant. 
werpen (Belgia) Adolpho Verscheu. 

ren menangkan perlombaan djarak 
100 km. mongediar spedamotor da 
Iam. bemvo 
49,2 detik. 
— Madimir Oukhov atlit Rusia ber. 

hasil memetiahkan rekord duflia dia 
lan tjepat 50 km. ion diadakan di 
Leninerad da'am waktu 4 djam 23 
Tasnit Rekord Julia afas rama 
Dordcmi atlit Haa. jaitu 4 djam 
28. meriti dan 7 detik 

— Finale #ennis tournhamon di 
Cortisa beracdhir dengan kemenangan 
remain Mesir Jaroslav Drebnv da. 

1 djam 30. menit dan     lam sibols laki? dengan 6—4- #—1, 
62 atas pema'in Afrika Selatan 

Stuses. 
— Pererarigs Alex Japv mardjadi 

Giuara Peranti'a dalam, merlambarm 
ranang Alarak 1ON m. saja babax Aa. 

Yam yaktn 525 detik Sanca» Marga 
lahkas- sa'-oannia terberat 
fast Kim Monte Ita: Raew. 

da Ye 

"BULUTANGKIS ANIEM, 

Hari Minggu 'jl. persatuan bulu 
tangkis Anierm Semarang telah mela   wat ke Kudus dan bertanding dgn 
bers. bulutangkis Adelaar dengan 
kesudahan 6—5 untuk pihak Aniem. 

|Aneka Djawa Tengah 
boega. 

ASRI tolak tenaga asing. 
Dari pihak direksi Akademi Seni 

Rupa Indonesia (ASRI) Jogja di- 
peroleh kabar, bahwa ASRI telah 
menolak tawaran (PP & K) tenaga 
asing untuk memberikan peladjaran 
pada, akademi tsb, karena ASRI 
berpendapat di Indonesia masih 
banjak tenaga2'ahli jg- dapat mem- 

| berikan. peladjaran2 pelbagai vak, 
| pula mengingat bahwa status ASRI 
“hingga. kini belum tegas. Diterang-| 
kannja bahwa penolakan tsb bersifat 
sementara. Untuk mentjukupi tena- 
ga2 ahli ASRI mengusulkan kepa- 
da pemerintah untuk mengirimkan 
beberapa. orang. keluar negeri guna 
melandjutkan. studio-nja dalam pel- 
bagai pengetahuan. 

SALATIGA. 
Gerebeg Besar. 

Berhubung dgn Hari “Raja 
Idul Adha oleh Muhamadijah 
teah diadakan Solat Ied dilapa 
ngan Kridangga jg. diikuti al. 

oleh wali-kota dan beksrapa 
Orang jg: terkemuka. 

Sehabis Solat Ied 'alu dilaku 
kan penjembelihan seekor lem- 
bu dan 11-ekor kambing jg. 
dikumpulkan dan berasa? dari 
kurban beberapa penduduk. 
Dagingnja dibagikan kepada 
& 500 orang fakir-miskin. 
Djuga murid2 P.G.A.N, atas 

kehendak sendiri telah mengum 
-pulkan yang dan pendapainja 
dibelikan 3.ekor kambing jg. 
dag.ngnja. djuga dibagi-bagi 
kan kepada orang2 jg. berhak 
menerima. 

Aksi pembersihan. 
Ketika dalam pekan jl, oleh 

alat2 Negar, diadakan aksi 
pembersihan disekitar Salatiga, 

telah dapat ditangkap bebera- 
pa orang, 

Selandjutnja oleh jg. berwa 
cijib dibeslag sedjumlah pakaian 
(uniform) dirumah orang9 ig. 
ta'berhak untuk memakai itu. 
Di rumah salah seorang pendu 
duk Tionghwa dj Salatiga ter- 
dapat pula sebuah revolver jg. 
t,dak pakai idzin. $ 

Malam perpisahan 
Pada hari Minggu dirumah pak 

walikota Salatiga telah diadakan 
malam perpisahan berhubung dg 
berangkatnja majoor Maladhy Yu-   

si R. Kadim ke Semarang. : 
Didalam pidatonja pak wali-kota 

atas nama masjarakat Salatiga me- 
njampaikan terima kasih atas djasa- 
djasa majoor Maladhy Yusuf dan 
inspektur Kadim selama mereka ber- 
ada di Salatiga untuk mendjaga dan 
mendjamin keamanan. Atas nama 
D.P,R. telah turut berbitjara ds. 
Probowinoto, sedang K. Hasjim atas 
nama D:P!D? kabupaten Semarang 

djuga menjampaikan utjapan sela- 
mat djalan. Achirnja majoor  Ma- 
ladhy Yusuf dan inspektur - Kadim 
|mengutjap terima kasih atas terse- 
"Tenggaranja- malam perpisahan itu 
dan minta diri. 

SPUK. 
Pada tg. 30 Agustus j.I- di Unga- 

ran telah diadakan upatjara pem- 
beriany idjazah' kepada murid2 Seko- 
lah Polisi dan Ukur Kehutanan se- 
telah selama satu tahun mereka me- 
ngikuti peladjaran di sekolah ter- 
sebut. Murid? SPUK adalah terdiri 
dari pegawai2 Kehutanan jg. sedi- 
kitnja keluaran SR dan mempunjsi 
praktek bekerdja' empat tahun. Se- 
habis mengikuti kursus itu mereka 
ditetapkan sebagai Mantri Kehuta- 
aan. Kursus jg lalu diikuti 90 
orang, jg: lulus 84 orang. 

Kursus baru akan dimulai tg. 1 
Oktober j.a.d. Untuk. memudahkan 
mereka jg. berasal dari luar. Djawa,   kabarnja di Makasar dan. Kalem- 
bang djuga akan dibuka" sebuah 
SPUK. 

PEKALONGAN. 
Pengadilan negeri Tegal 
dan Pekalongan bertindak 
pa tegas. 

A, pemilik perusahaan tenun di 
Tegal, telah didfatuhi hukuman den- 
da Rp. 200,— “subsidair 20 hari, 
oleh Pengadilan Negeri setempat, 
karena dipersalahkan melanggar ya- 
sal 2 dari Peraturan Pemerintah No. 
3.tahun 1951, karena tidak au 
mendaftarkan” perusahaannja — »e- 
pada Djawatan Pengawasan Perbu- 
ruhan, sekalipun telah  diperingat- 
kan. N, pemilik perusahaan  obat- 
njamuk, B. pemilik perusahaan ka- 
puk dan L. pemilik perusahaan 
penggergadjian di Pekalongan jg 
mengabaikan peraturan tsb pada: tg 
20-8 jang lalu oleh Pengadilan di- 
tempat ' itu masing2 didjatuhi 'hu- 
kuman denda Rp. 150,— subsidair 
1 bulan. Patut diterangkan, bahwa 
peraturan tsb diatas: adalah ' chu- 
Sus mengenai perusahaan? jang me-   

suf ke Djakarta dan inspektur poli- ruhnja, 

makai mesin, jg mudah menimbulkan 
ketjelakaan Sa pekerdja dan. bu- 

 



   

    

    

  

   

  

    

  

   

   

   

   
   

    

    

   

   

partmeny 

Inggeris setidak2nja usul ber- 
sama ita” 

. bahwa ,/Mossadeg tidak dapat 

rika”, jaita 

. Oleh Iran dengan tiad, mem-   

  

tibanja di Meenonena,   
Dm satu hari, baru2 ini sebuah kapat eng .pembom Inggris 
»Canberra” tlh berhasil melintasi lautan Atlantik al 
tara 'Aldergrave di lerland dan Gander di New F 

“pak dari kiri ke-kanan anak buah kapal terbang tadi, wing com- 
mander R. Bosmond, penerbang letnan P. “Hillwood, “penerbang || 

k D.. Watson, disambut oleh kapten Coete. din: ton od 

VA PERON. CIND ERON, CIND, 

    

Sin ja Ki dngn an 

mereka 

ya Tebtm dari “Nirse Lady” 
| dari Argentina. Ia boleh dikata 

kan berkuasa atas seperdua da 
rj Argentina, disamping suami 

| nja Juan Kksmenguasa! Argen 
tina dengan sembojan jg sa- 
ngat digemari oleh golongan 

| rakjat terbanjak, Tg bagi kaum 
buruh, seperti angin jg bertiup 

     
   

and. Firie 

  

   Preud se-” 

  

  

   i Sengam 

Komentar 

EMENTERIAN LUAR 
Kk Sabtu malam merasa , 

kan Iran. ——ap 
ngusulkan song 

dan supaja Iran. menjetudjul 
AIOC guna mengatur soal pendjualan minjak dari Jran 

menjetudjui 
usul2 ini, maka pihak Inggeris 

Djika Iran 

bersedia memberi 
konsesi sedangkan Amerika 
Serikat  menjanggupi akan 
memberi ,,pindjaman hadiah” 
sebanjak 10 djuta dollar ke- 
pada Iran, Sementara itu dju- 

beberapa 

rubitjar, State Departmen, di | 
Washington dalam pada itu me 
njatakan bahwa penolakan 
Mossadeg 
bersama dari Churchih dan 
Truman itu ,,akan lebih. me- 
nambah kemungkinan terdjadi- 
nja Suatu coup @Wetat oleh 
kaum Komunis di Iran, atau 
setidak2rja akan. memperbesar 
bahaja 'adanja keruntuhan eko 
nomi dinegeri Hu”. Akan teta- 
pi la fidak bersedia memberi 
komentar lebih landju menge- 

nai. putusan Mossadeg. itu se- 
belum State Department mene- 
rima 2 jang lebih djelas 
dari. kec taan Arperika di Tehe. 
ran. Dikatakannja, bahwa, ia 
tidak tahu apakah jang seka- 
rang dapat diperbuat lagi oleh 

negara2 Barat untuk mereda- 
kan keadaan di Iran dewasa 
Ini 

Keheranan ttg. & kendala 
Truman 

Kalangan2 diplomatik di Wa. 
Shingion sementara itu menja- 
takan keheranannja, bahwa 
presiden Truman telah meng- 
gabungkan diri dengan Ingge- 
ris dalam mengadakan tawa- 
ran bersama untuk menjelesai- 
kon sengketa antara Iran dan 
kongsi Inggeris AIOC. Menu- 
rut kalangan? itu tindakan pre 
sSiden Truman berari bahwa 

Amerika Serikat telah menjam- 

pingkan peranannja sebagai pe 
nindjau, bahkan djuga sebagai 
perantara-dalam sengketa Ing- 
geris-Iran, jang telah dipegang 
njg hingga sekarang ini. Seka- | 
Iipun tjara dalam- mana Wa-' 
shington berobaj mendjadi pe- 
serta-sungguh2 dalam sengke.. 
1, tadi ialah diluar kebiasaan 
diplomasi, hal ini menurut pen- 
dapat kolangan! tsb, sudah 
pasti bahwa tindakan presiden 
Truman ity ialah hasil dari 

pembitjaraan2 jang lama anta- 
ra Stats Department dan Ge- 
dung Putih. 

Pendjelasan State Depi. 
Kementerian Iyar negeri 

Amerika pada Sabtu malam ' 
pendjela-- ' telah «: meraberi, 

san mengapa. Amerika telah 
memutuskan 'unttk mengada. 
kan Seruan “bersama dengan 
Inggeris: mengenai sengketa mi 
njak Iran. 'itu. Dika takannja, 
bahwa sekalibun Soal nasiona- 
lisasi minjak oleh Iran itu se- 
mata2 harus dipandang seba- 
gai masalah antara Inggeris | 
dan Iran sendiri, namun dida- 
lamnja terlibat kenentingan2 
jang lebih besar, jaitu untuk 

mendjaga djangan sampai Iran | 
masuk dalam jingkungan ' Ko- 
munis”. Selandjutnja State De- 

berpendapat bahwa | 
Amerika ialah ,satu2nja nega- 
ra jang dapat memberi bantu- 
an keyangan jang kini. sangat 
dibutuhkan oleh Iran”, Kala- 
ngon2 resmi di Washington 
menjatakan, bahwa sekalipun 
Mossadeg telah menolak tawa- 

'sadegh Tolak Usul Inggris-Amerika ? 

nota bersama Churchill- -Truman jang me- 
a minjak anfara Inggris. can Trap: Sebagai: 

ferhadap tawaran | 

| Dahulukan Bangsa Indonesia - — Pu 

diwaktu panas terik. dan golo 
ngan atas seperti tjemeti, Eva 

djarang sekali memperguna- 
kan ketjantikannja sebagai wa 
nita dalam usahanja mer ebut 
kekuasaan. 

Meskipun dilahirkan darj ke 
Juarga jg sangat miskin jg ha 
rus mentjurahkan keringatnja 
untuk mendapatkan nafkah pa 
gi dan petang, namun diwaktu ' 
zaman kedjajaannja, Eva 
menghiasi badannja. jg ram- 
ping itu dengan pakaian serta 
Iperhiasan2 darj Paris jg ber- 
harga lebih kurang: £ 17,000 se 
Itiap tahun, Hampir. setiap 
Iminggu Argentine: State Airli- 

   am “Iran Ki ra 

Washington TA 

NEGERI Amerika Serikat saka 
Sangat ketjewa” mengenai penola 

Kn 

  

  
pengangkatan wa dil 

23 dalam ibukota Peranijis dalam rua- 
ngan? istimewa jg dihiasi dgn 

nja usul bersama ini, rupa2nja | kain brokad. Kiriman jang ber- 

      

   Na js. Na : 

»yde Laga ma men garah. 

nes mengangkut. pakaian2 mo-j| 
del paling baru buat dia dari | 

    

    

  

   
    

     

  

Na RE -a jang, : da ibu dan Tukaninja sendiri. su | 
rasa mungkin era n dalam hidu sela: 33 tah pada tel. 26-7. Tap 2 Set panai Lea Erat Lara 

| jang cipirdahkan da. Ka Kg ke en Jadi ba Pn "hinda jang amat mahal har- 
ganja Seluruh Argent An sepert 1otisme | ditaburkan oleh wanita dje- saat 

as uha bintan Ta hatinja. perasaan 

   

  

  

an menarik sokongan dari golongan t djelata: 
jg. Um, sengsara hampir menjerupai: "Florence N Sa te dan 

Victoria, Sad AR aaBaNganDamenpa ya 
2 Setelah ia berhasil merebut ke 
Ka kuasa'an-dia. mentjari. orang2 

jang pernah menolongnja  di- 
Dibawah ini selatan “Aan waktu susahnja dan membalas 

riwajat Epa Duarte ' Peron, budi mereka itu dengan mem- 
wanita tjanlik, mula? anak bantu mereka pula, Ja membe- 

| puteri dari seorang | rikan kekaja'an jg. tak: sedikit | 

  

|. miskin Argentina dan" kemu- 
dian djadi isteri presiden Pe- 
ro, jang dalam masa kurang 
dari 10 tahun telah - sedemi- 
kian .hebat dapat mengikat 
hati rakjat Argentina, sehing- 
ga mereka tidak mau meng- 
akui bahwa dielita ita su- 
dah meninggalkan dunia 'ig 
jana. Dua minggu Argentina 
menjaksikan emosi serta: peran 
saan dukatjita ig ta' terhingga 

Fr dari  rakjatnja, jang djarang 
dilihat dunia. Mesti .karena 

| penjakis kanker pada ia ma- 
| sih muda remadja pada tang- 

gal 26 Djuli" jang lampau, 
Eva banjak artinia bagi ba- 

"njak: golongan- seorang : sa 
habat jang baik budi da 

, mawan: dilain fihak.. 
| Jang lifiin dan ig: mungkin 

| dapat dikalahkan: ahli politik 

| jang tiakap dan penuh dgn 
ambisi: pengaruhnja tidak se- 

“dikit atas suaminja Presiden- 
Diktatore Peron: sahabat dari 
golongan marhean dari mana 
ia sendiri timbul. Satu hal 

banjaknja kepada seorang pe- 

mangkas rambut . wanita jg. 

perrah ,,mengurus' rambutnja” 
sewaktu dia sangat miskin un- 
tuk dapat membajarnja. Akan 
tetapi sebaliknja, Libertad Le- 
margue, seorang bintang pilem 
wanita Argentina. jang: sangat 
tersohor, jang pernah menge- 

djieknja sewaktu dia. bekerdja 
pada masa.ia mendjaai hintang 

kan kontrax2 jang telah di- 
ikatnja di Argentina dan 

tjari pekerdja'an. diluar n3geri) 
waktu Eva: mendjelma sebagai" 
kekuasa'an. dibelakang: Peron: ' 
Amat boleh djadi: Eva Peron! 
dilahirkan. dengan. mengepal | 

$ tindjunja, 
   

Ia 

djuangannja melawan leukemia ' 
atau djenis penjakit kamker jg.     achir diperlihatkan, kpd. Eva 

tiga hari sebelumnja ia mening 
gal dunia. Ia masih dapat me- 

lihai renda dan sutera jo di 
bawa ketempat: tidurnja. Di bi 
birnja “bermain senjuman jg 
sudah pudar dan sedjurus ke- 
mudian memalingkan kepala- 
nja dengan tersedu2. . 

Pembela si lemah. 

tidak mungkin lagi bahwa Ame 
rika akan mengadakan suatu 

| tawaran tersendiri kepada Iran 
tidak dengan Inggris demiki- 
an kalangan? isb.   

Kompromi masih 

mungkin: 2 

Sementara tu Ronter mewar 
takan dari Washington, bahwa 
par, pembesar Amerika Seri- 

kat pada hari Minggu mengha- 
rapkan adanja usul2. balasan 
dari perdana menteri Mossa- 

Dengan otaknja jg entjer 
serta dengan mempergunakan 
kedudukannja jg dramatis Eva 
dapat mendjadikan kehidupan- 
nja jg sangat mewah itu seba 

nanti 

tidak dapat disangkal" lagi lain2 pengumuman resmi tidak j 

jaitu kesetiaannja jg sangar 
tebal terhadap tanah airnja. 

| Riwajat hidupnja sudah men- 
& diadi suatu legende. 

bawa. kematian Eva. Samh. sa-, 
tu dari surat? kabarnja sendi- | 

“tri ,Demoeracia”, 
kan, bahwa sekalipun pada, Sa- : 

at menderita kesakitan jang 
amat sangat, Eva masih bisa 

    
  

wara di Buencs tAires, Jose 
Franco namania. ,,/Engkau bi- 
sa apa?”, tanja Franco. Eva 
mendjawab. ,,Izinkanlah saja 

Guduk menjaksikan suatu per- 
tundjukkan  pertiobaan dan 

tuan mengelak. 
Setelah menjaksikan,. 
djukan pertjobaan itu, Eva naik 
keatas panggung dan m 

jg. merawatnja. 

Saja tidak mau mati. Pe- 
ror dan rakjat Argentina me- 
merlukan saja”. Kepada Peron 
dipohonkannja untuk menclong   degh mengenai persengketaan 

minjak. Meskipun pembesar 
State departmenz- jang” terke- 
muka pada hari Sapty mena- 
makan usu'2 Inggeris-Amerika 
itu sebagai usul jang berlimit, 
namun menurut dugaan Wa- 
Shingion dengan kerdjstsama 
jang penuh dengan  Inggeris 
'akan mempertimbangkan Ge-| menangis tersedu2. “Pernah 
ngan saksama sefiap saran jg suatu mas, keadaan saja tidak baru dari Mossadegh dan mung (berlebih dari keadaan kamu se 
kin akon . menjetudjui untuk | karang tapi lihatlah saja se 
mengadakan suatu kompromi. karang: itu semuanja buat ka 
Tetapi Amerika Serikat kini | mu”. Kesukaannja kepada pa- 
sedang.menunggukan perkem- kaian sama besarnja dengan 
bangan2 lebih-landju: sebelum. kegemarannja kepada kekua- 
mengambil inisiatif lagi. saan dirinja: Eva sangat men- 

derita diwaktu ketjilnja dan 
' dalam pekerdjaannj: mula2 
mengalami mas, dimana Pu 
Gjian terhadap. diri seseorang 
dianggap lebih berharga. dari- 
"pada gadjj besar. 

Tadjam. ingaiannja. 

gai inspirasi-ackhlak i rak- 
jat Argentina, 

Laksana seorang Cinderella 

"Hood sedjati,   
  

LEDAKAN. DALAM: PABRIK 
MESIU. | 
“3g Orang tewas gen 53 luka2 
dalam perledakan jang terdjadi 
Calara pabrik “mesin angkatan 
Isut Junsai « aioSalsimine pada 
hari: Minggu, Zemikian diumium. 2 1 
kan ole angkatan laut Junani,! Eva Mena ig ingatan Je: 
Perledakan-itu terdjaii sewak-|sangat tadjam Sania sak Pa 
tw barisan pemitam kebakaran 'rah melupakan kesengsara 2. 
berasal memasak san permu | jang dideritanya diwasa ketjil- 
gan bahaja api di suatu bagian |nja itu, Tjatatan pertama “3 
ari pabrik itu, dimana Jisim- bukti aa 
Aya 3 aan Uang elakangan par sedjumlah besar cinamit. Corcngan keras kaginja untuk 

DILANGGAR KERETA API. 'mendapat sukses, terbukti wak 

djiwanja ..dengan ongkos be- 
rikan. pertundjukan jang. rapapun. djuga”, dan Peron be- 

5 « wanita pertama, Franeo 
tiruan serta seorang Robin berhkanng pekeeenan jang 1 

Eva menghadiri | tama pada.sandiwara.itu, . 
segala rapat2 raksasa jg diada Jakangan, umur sering men- . 
kan oleh rakjat, merobekkan | deng. 
udjung . badjunja buatan pa- dari Eva dan mereka. smenjang | 
ling achir dari Paris, seraja ka. dia warang wanita luar sbi- 

asa sebab ia. mengutjapkan pi- 

Gato 
teks. Akan tetapi 
menghafal Iyar kepala pidato2 
jang ditulis lebih dahulu bagi- 

minja: pidatonja itu 

Pada suatu kali dia pernah ber 
pilato dua djam lamanja. 
Ihuka sebuah konperensi inter: 

dak. kurang. dari 18,060. perka- 

aa Halit Danh IA peran Ta melakukannja. Dua 
orang ahli Djerman dalam pe- 

1 Injakit kanker tiba di Buenos 
Aires pada tanggal 26 Djuli 

memegang kekuasaan jang 

ling terutama bagi wa || 
1 mengingat kepada singkatnja. masa 

ora itu, maka boleh dikata Eva djauh me- 
Na mengerupai tudjuan2. Tn ketjantikan 

#sandiwara, terpaksa membatal-, 

mMen-, 

i 

Saja tak mau mati.... bd 
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meninggal “dalam per- 

mengumum- 

menangis kepada. nara. doktor | gerilja2am” i 

| Templer 
“Bertindak . 

  

  | nai kaum gerilja Gaun   
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| Minggu 
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Kepada para pedagang dan : 
pernah disiarkan. mengenai pe-, : pengusahaia. njatakan, walau- 'ig 'menang dalam pertarungan | Gakan persiapan2 didaerah 
njakit apa sebenarnja jg. mem-' Punpun realitet dari keadaan j juntuk mewudjudkan perekono- | :pandjang- 

“mian nasional: di Indonesia ini, pantai Tiongkok antara Canton ' kita seluruhnja tidaklah menje 
,Xangkan, tetapi kita oleh kare 

kesah, .Ia.andjurkan kepada 
| pedagang? supaja meninggal- 
kan: “pekerdjaan2-jg bersifat 

ngan dan meninggalkan sifat2 
masa bodoh, karena kits seka 
rang sudah sampai kepada sta 
bilisasi, Dalam hubungan 'ini 

-kan. organisasi. sebagai sjarat 
mutlak untuk menudju keting 

|kat tjita2Z mentjapai perekono- : (menga 
mian nasicnal. 
REA 

dinegara 13 

Pertemuan antara Mr. Karim   jang lafu- Tapi: pada: hari itu 
pulalah berita resmi mengenai 
kematian“Eva diumumkan ke- 
pada rakjat Argentina, Pengu- 
muman 'itu berbunji: "Pada pu- 
kul 8.25 malam, Eva Peron, 
penggembieng semangat negara 
Argentina, meninggalkan dunia 
jang. fana. ini”. 

ar-pidato2. -jang: berapi2 

itu dengan tidak pakai 
Eva ' selalu 

nja cleh anggota2 kabinet sua- 
biasanja 

Gibatjanja sekali sedjam sebe- 
lum diutjapkam dimuka umum. 

  

Betapa besar penghormatan 
kaum buruh di Argentinia ter 
hadap Eva Peron, - isteri 
dari presiden Argentina jang 
wafat pada tgl. 26-7-52- da- 
pat diukur dari pemandangan 
ig tampak digambar ini. Dje- HH 
nazah isteri presiden itu telah. IH 
dinaikkan disebuah: kereta me 
riam dan ditarik oleh anggau 
ta2 serekat buruh Argentinia, 
menudju ke. gedung ,.National 
Capitol” buat menerima peng 
hormatan dari chalajak ramai, 
dan sehari kemudian dipindah 
kan kegedung pusat serekat2 

di- 

hasional untuk, menbitjarakan 
undang2: perburuhan. ..Dalam 
pidato. ifu dia mengutjankon ti 

taan- dan pembantu2nja. man 
bersumpah bahwa utjapannja 
itu persis seperti jang ditulis 

oleh anggota2 kabinet Peron, 

Ingat pada kawan maupun || 
. lawan. 

Eva tidak na melupakan 

sekerdja. Ditempat jang bela 
kangan ini djenazah tsb. dile 
takkan setahun lamanja, baru.     

dan para pengusaha dan peda 
gang Indonesia di Medan itu jg 
dilangsungkan. pada. hari Dju- 
maat jl, adalah afas initiatip 
dari Dewan Ekonomi Indone- 
sia konsulat Sumatera. Utara 
Maksudnja ialah utk mendengar 
kan petundjuk2 dari kepala 
Bank Negara Indonesi, sendi- 
ri. Disamping itu untuk mewu 

djudkan perhubungan jg lebih 
erat antara pedagang2: Indone 

sia dengan Bank Negara Indo 
nesia. Dalam pertemuan ini 
djuga berbitjara Sjamsu An- 
war, pemangku kepala Bank 
Negara, Indonesi, di Medan jg 
mengandjurkan kepada para 
pedagang: untuk memperbaiki 

organisasi, memperkuat. tenaga 

| dan modal, agar pedagang? ki 

Perdana menteri Viet Nam 

(Berantjis), Nguyan Van Tam, 

telah memutuskan untuk mem- 

bebaskan sedjumlah 1.000 

orang tawanan verang dan ta- 
wanan sipil pada ,,Hari Keba: 
djikan” Buddha jang  djatuh 
pada tanggal 3 September jang   "akan dimakamkan untuk sela 

ma-lamanja. 
nenen sahabat bara musuh. |   

  

    Tudjubelas orang tewas keti tu dia berusia 17 tahum dan.se 

ka pada hari Minggu pagi sebujdang mentjari pekertjaan, se- 

'ah kereta api melanggar truk, (bagai bintang ekstra dari seo- 

"40 mil dari Kingsten. irang pengurus kongsi sandi- 

Pembagian Ramah 

  
    

tusan DPROS Surabaja 
PRDS KOTA BESAR Surabaja menerinta baik sebuah 

D 
rumah? tinggal dan bangunan? toko/perusahaan besar-ketjil 
baik jang letaknja Mpg djalan besar maupun didalam pa-' 
sar ataupun dilain tempat, jang oleh karena. apapun djuga ' 
kosong atau ditinggalkan oleh pemakainja sekarang ini, diserah 
kan kepada, (bangsa Indonesia dengan sjarat tidak boleh, diper- 
Can Ha rumah tinggal dan tempat? usaha bukan bang-' 

hndCines. 

L
a
m
a
n
 

ana 1 | Didesak pula kepala jang ber Kini banjak diantara ruangan? 
wacjib supaja melakukan penje toko itu ditempati oleh lain pe- 

Iidikan atas seh tidaknja PeMa niewa, sehingga penjewa2 lama 
kaian rumak/toko/bangunan jg “tak-dapat berniaga pula seba- 
sekarang ini dikota Surabaja gaimang mestinja 
Can mengambil tindakan terha- 2 P 
ap pemakajar riimah/toke/ba-! 
ngunen jang tidak: sah. Achir- : 
nja jang berwadjib didesak un 

tuk mengembalikan rumah2 to: 
ko2 dan bangunan? lain, jang: 
ditinggah Mengungsi oleh peng- | 
huninja sedjak tg. 10: Nopember 
1945, kepada penjewa lama 
(bangsa Indonesia) dengan ti- 
dak usah menunggu persetudju | 
an Cari pemilik atau penguasa- 

m
b
a
 

Menurut.daftar PPI ada Ik 80 
pengusaha bangsa Indonesia, 

kebanjakan katim middenstand, | 
jang masih mv engharapkan, kem 
bali ruangannja jang dulu di- 
tinggalkan dan kini Aanaan 

oleh orang lain.   ran bersama oseh Amerika dan 

telah. membuktikan | 

berbuat sesukanja dengan Ame 
eminta kepada 

Amerika apa jang dibutuhkan 

  

dibentuk sebuah, keraisi untuk 
memperdjoangkan pengemibali- 
jan ruangan2 toko, 

nja. MESKIPUN MENURUT teori 
kedua negeri mempunjai po- 

tensi2, tetapi sedikit sekali harapan, 
dalam tahun2 'j.a.d. ini perdaga- 
"ngan antara Indonesia dan Pakistan 
'dapat diperluas setjara besar. Ini, 
menurut UP, adalah pendapat kala- 
ngan2 resmi Indonesia dan - Pakis: 

Dalam pada.itu dari pihak P, 
P.r. (Persatuan Pedagang Indo 
nesia) Surabaja diperoleh kete 
rangan bahwa oleh PPI telah 

jang dulu di |   beri konsesi sedikitpun" Gjuga 
kepada. ae , ada- 

  

tinggal mengungsi oleh jang me 
tan di Karachi, meskipun kedua pi- 
hak ingin sekali dapat memperluas   

mosi dalam mana didesak kepada jang berwadjib supajai | 

1 ncmpatinja karena revolusi 145: | : 

.kistan: tidak mempunjai pabrik2 atau 

  

  
perkabungan antara kedua negeri jg ain barang-djadi. bagi dirinja. In- 

sudah berabad-abad itu." Kedua- | donesia membutuhkan jute. Pakistan, 

nia “adalah penghasil bahan mentah, , tetapi harus: berupa karung, sedang 

jang hanja dapat digunakan oleh! Pakistan sendiri tak dapat membu- 
hak lain sesudah  mendjadi barang: atnja, sekalipun menghasilkan ham- 
djadi. Baik Indonesia maupun Pas! pir 80”, produksi jute dunia. 

Dalam teori. Indonesia memakai 
industri. guna  men-' textil dibuat dari kapas. Pakistan, 

tetapl tiba di Indonesia sudah  be- 
v 

perlengkapan2 
djadikan. bahan mentah negeri jang 

akan datanc. 

    

   

  

Djenderal Sir Gereta Tombtes (berdi 
|. Agung Inggeris di Malaya waktu baru2 ini memerintahkan 

. paja 66 diantara 79 orang penduduk Pematang. Tinggi 
limasukkan kedalam kamp interniran 
tidak mau memberi keterangan. kepada. pembesar2 Tensi menge- 

  

“nda Mr, Karin" Pada Para Pedagang 
Ny aham SATU PERTEMUAN. dengan para. pedagang 
La penguaba bangsa Indonesia dj 
sana: direktur Bank Negara Indonesia terang- 
kehausan akan kredit 

Saat dapat dipenuhi oleh Bank Negara Indonesia. karena 
Bank Negara-sendiripun kedudukannja masih belum pasti. 

n pula bahwa, Bank Negara Indonesia, dim, menudju sta- 
Ii sedang membersihkan diri keluar dan kedalam. Menu- | 

Ka pe Mn No Ka Pake ap e gara Indonesia akam diambil tin € jang setimpal dengan p erbuatannja it kim Hongkong, bahwa berita? radio 

'nanja tidaklah boleh berkeluk ! 

dalam - perdaga- | 

ia djelaskan, perlunj, perbai- | 

  

je Diadi Korbaa Dip 

BN URUT BERITA? 
: diterima di Manila, 

aga dan kerugian bei dur 
| djutaan peso, sebagai mkibat. 

| angin putar Mary”. jg. telah 
| menimpa Pilipina selama 

hari, dan baru mening 
kepulauan tsb pada | 

  

tian dibilangan s 

jg | 
| erah ini masih terus ma 

air. 
Haag | Aa 

Empat orang mati daa 
Sebagai akibat bandjir' Gipropin 
si Capiz, demikian pula sungai? 
disekitar Manilla telah memin 
ta korban. Kerugian hebat dide 
rita. pada sawah2 dan tambak2 

    

  

“Sebelah Kiri), Komisaris ' 
su 

sekaligus 
karena dianggap sengadja te. Didaerah Bicol dibilangan 

tenggara pulau Luzon, tlh tim- 
bul. kerusakan pada djalan?2 
kereta api. Angin putar tsb ki 
ni bergerak kedjurusan barat- 
laut. 

    
Sementara'itu dikabarkan dju 

ga, bahwa selama achir minggu 
jang lalu, bagian 
pinsiZamboanga. dipulau: Min 
danao telah mengalami bentj 
alam. Belum lagi diketahui d 

lah korban di Mindanao timu 
karena lalu-lintas terputus. P: 
ra pembesar chawatir bahwa 
djumlah orang jg tewas mung 
kin lebih. besar lagi, kira2 3 

orang. 

Medan pada hari 

dari masjarakat Indonesia 

Ia 

Bergerak ke Taiwan. 
Reuter mengabarkan dari 

Peking menjatakan, bahwa oleh: 

“4 bisa, tampil Sebagai orang ' Para pembesar kini sedang dia 

30-kilometer 

Idan Woochow, oleh karena an 

gin putar ,,Mary” kini berge- 
rak kedjurusan Taiwan, Badai2 
mempunjai ketiepatan 85 mil 

( Antara). 

Partai 
  

  

    
djarak: 180. mil diudjung selatan 

| Akot Tj alonkan Me pulau Taiwan. (UP). 

£ Arthor Utk Pemilihan —— 
Presiden. USA 

|ISTAMBUL, 
ag VATU. partai politik ba-| Dr. Jishc Usui dari universi- 

jukan djonderal Douglas | tet. Kyoto pada hari Sabtu telah 

hur sebagai tjalonnja “ampai di Mangkong AAA Pee 
dalam pemilihan presiden Ame- | ajalanan menudju Istambul utk 
rika jang akan datang telah Wendjadi wakil Djepang dalam 

KONGRES SOSIOLOGI DI 

  
'malam Minggu, Partai tersebut | 

| rikan, karena hidupnja. Repus: 

da ' Kongres Sosiologi, jang akam, di 
didirikan @i Philadelphia pada adakan disana cari tg 11 sam- 

diberi nama ”Constitution Par- Pai 17 September jad. Setelah ' 

"y” dan dalam manifesnja jang Menghadiri kongres Ssh nogal 
pertama antara lain Men ae ira? Timur Tengah, India dan 
kan. bahwa partai tersebut didi : i Pakistan 

blik Amerika Serikat kini teran 
tjam oleh ska 2 "peng : FAROUE. 

2 erpasional” 
selama, 10. tahun Pa Bn Diumumkan dik Kairo hari 
ini. mempermainkan Undang? Sabsu ini, bahwa dalam gedung 
Dasar, pabrik kapas di Kafr ad-Dawar 

telah diketemukan saham2 kong 
a Pa kei Aa aN- 'si? asing kepunjaan bekas Ra- 
ara lain menuntut eluarnja '- harsa 1 ta 
Amerika Serikat dari Perseri- | Mar ea Haa Kn 

katan Lb Pen simpan untuk Farouk oleh Kli- 
Lab ana Dean semi Duwet. as Andraos, bekas penasehat 

Ta aa Virginia, Harr Burd, | €Konomi Farouk. ' diketemukan 

selaku tjalem dalam pemilihan 7 alam aga peti beer Ketuk 
wakil persiden jang akan ,da-'jetg citempatkan dalam kantor 
tang. "Andraos. 

SAHAM? KEPUNJ AAN 

  

Dikirim Ke Korea? 
W “Sudahi Mendjalantan Tugas 23 
Bulan Dapat Hadiah.60.000 sa 

. Kawnop BERITA Sovjet  Tass” dalam -siarannja, pada 
Minggu menjiarkan berita, dari Pyongyang jang 

ena bahwa sedjumlah 1.990 orang anggota polisi tjada- 
ngan Djepang telah dikirim kefront Korea pada tgl. 20 Djuli jl. 
Dikatakan, bahwa pasukan tersebut dipimpin oleh 15 orang 
opsir Amerika, 150 orang serSan jang berasal (dari tentera Ko 
rea aan dan $ 99 anda Amerika, Dikatakan pula bahwa 
anggota? pasukan polisi tjadangan Dje tsb, adalah oran 
jang dikerahkan di Gumma, Nagano Ba Ihiba. dan: dilatih Te 
kamp. selasa untuk pasukan? Polisi tjadangan di di Sagamiga- 

Takut In- 
donesia? 

    

har - 

Mereka diantaranja telah di 
latih pula dalam hal memper- 
gunakan alat9 sendjat, Ameri- 
ka, termasuk pestol bazooka'j     

  

   

   

Memperbesar Perdagangan I ndon- Pakistan Sukar 
rupa kait. « Karet Indonesia sampai 
di Pakistan berupa bermatjam2  ba- 
rang, tetapi melalui berbagai negeri | 
lain ig telah mengolahnja  mendjadi 
barang dibutuhkan Pakistan. - Pa- 

kkistan djuga membutuhkan kaju dan 
kopra jg dihasilkan Indonesia, tetapi 
bisa memperoleh  bahan2 int dari 
sumber2 jg lebih dekat, jaitu Birma 
.dan Ceylon, Soal2 perdagangan ini 

. melarikan. diri dari 

“tersebut dan kembali ke 

dan tank demikian menurut 
| berita, Tass” jang berasal 

' dari kantor berita Korea Utara 
itu. Selandjutnja berita itu me | 
njatakan, bahwa latihan ang- 
gota2 pasukan tersebut sangat 
dirahasiakan dan bahwa kepa- 
da.tiap2 orang anggota telah di 
djandjikan hadiah sedjumlah 
60.000 yen sekembalinja mere- 
ka di Djepang setelah dikerah- 
kan difront Kore, selama 2 bu 
an. Achirnja. dikatakan bah- 
Wa keterangan tersebut 'diper- 
oleh dari seorang serdadu jg. 

pasukan 
Dje- 

Australia Akan Dirikan 
2 Pangkalan Militer 

di Irian Timur 

PNURUT berita AFP da 
M ri Sydrey, Australia ber 

maksud akan. mendirikan 2 
pangkalan militer baru di Irian 

Utara. Makdid tsb diumumkan 
pada malam Senen di Brishame 

oleh. komandan daerah perta- 

ru sadja kembali dari perdjala- 

nan memeriksa bargunam?2 per 
pang. (AFP). tahanan Ausikalia Gi Irian. 

agumumaa itu akan diperleng- 
kapi pula, dgn pasukan? pen- 
duduk aseli, jg kiri kira2 ber- 

lagi “oleh  kenjataan, djamlah 800 On " 

bahwa kedua negeri tidak. 'mempu-, Menurut AFP, Australia ka- 
njai armada dagang, jang diperlu- |barmja kuwatir terhadap tuntu 
kan untuk - mengangkut  barang2 |tan Indonesia atas Irian Barat 
itx. Perkembangan industri kedua dan menganggap kemungkinan 

negeri itu akan dapat merubah ke- fadanja bahaja terhadap waerah 
adaan ini, tetapi sebelum itu perlu Irian Australia sebagai suatu 
pan dagang setjara besar antaranralhal jg tidak mustahil, 
masih sulit, (Antara). 

dipersukar 

Menurut kabar, dnmilah dam 

ikan dipropinsi2 Samar dan Ley 1 

db Mungkin 300 orang 
"1 

tewas. & 

selatan pro- 

psedjam, Pada. hari Senin pagi, 
Baru typhoon: tersebut. berada.pada 

Serdadu? Djepang 1 

kanar Utara Australia, jg ba- 

| Pangkalamg tsb menurut pes : 

(Antara-AFP) 
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Perdjandjian | 
“ Militer. 

T Akan Diadakan (Antara 
« Tjeko-Polandia Dan 

Djerman Timur? i& 

«xx URAT KABAR Djerman 
“. X5 ,Telegraf” jg mendapat 
Adzin Inggris dan terbit di Ber- 

lin pada hari Minggu mewarta- 

lama lagi akan dimulai utk me- 
ngadakan suatu perdjandjian 
militer 3-Negara antara Tjeko- | 

lowakia, Polandia dan Djer-| 

man Timur, Surat kabar ifa jg 
mengutip ,,sumber? pemerentah 
Djerman Timur” menjatakan, 

| bahwa perundingan? itu akan 

nasehat? jg mendesak dari pe- 
merentah Sovjet. Menurut beri- 
ta itu negara2 demokrasi rak-$ 
jat lainnja murgkin akan meng | 

“gabungkan diri djuga dlm pakt 
tsb. 2 

Harian itu selandjutnja me- 
ngabarkan pula, bahwa 'bebe- 
rapa waktu jang lalu telah di- 
mu'ai perundingon2 antara Po- 
“andia, Tjekoslowak:, dan Djer 

. man Timur untuk mempertje- 
pat rentjana peleburan pabe- 
rik2 alat2 sendjata diketiga ne 
geri itu. Dikatakannja, bahwa 
untuk keperluan peleburan itu 
pihak Sovjet bersedia akan 
memberi sebagian besar ' dari 
bahan2 mentah jang diperlu- 
kan. Demikian harian , Tele- 
graf” (AFP). : 

  

Paksaan 
Templer 

IK OMISARIS tingga Ingge 
ris di Malaya. djendral 

Templer, hari Selasa jl, telah 
memaksa penduduk desa2 di: 
Malaya supaja memihak Ingge 
ris melawan kaum gerilja. Tem 
pler telah merusak sebuah dej 
Sa dan mengirim 68 penduduk 
desa tsb serta anak?nja ke se- 
buah kamp karena mereka le- 
bih suka diam dan tak mau: 
memberikan keterangan? ten 
tang kaum gerilja Malaya. 

Hari Kemis kemarin Templer 
memerintahkan untuk . memba 

| gi-bagikan pertanjaan2 kepada 
5.800 penduduk dari 3 desa. 

Kepada kepala - desa kabarnja 
Templer katakan, bahwa ia 
tak akan memberikan hukum- 
an keras “kepada 5.800 orang 

Amerika tentang Asia, dan ten 
tang 20 bahasa serta peradaban 
di Asia jang 
agak dianak tirikan, i 
perluan ini, madjelis tsb telah 
menjediakan j 
$ 250.000.—, berupa sumbangan 
dari Ford Foundation untuk ma 
sa tiga tahun, 

sa dan ahli2 lainnja bersama | JG BERSAJAP. 

       
  Peng 

CURSus K 

  

ak-Silat 
LAT BERIDJASAH — 3 bulan selesai 

Dapat berkubungan: H, ESA DJUFFRIE — 

PUTRA 
| BUTRI 

Mangkubumen 
. Baluwarti Solo. 

  2 bg ai ia 
  

  A NDRE PON NONA, se. 
“SM. orang Perantjis jang ber 

umur 41 tahun pada hari Sap- 
tu jl. telah kembali di Paris 
lam keadaan sehat dan segar: 
bugar setelah mengadakan per 
jalanan sedjarak 3.343 mil del 
ngan berdjalan kaki. Ketjepa- 
tan rata? adalah lebih dari V, 
mil sedjam dan djarak tersebut 
ditempuh dalam waktu 1009 ha 
ri. Selama perdjalanan telah 
mengalah 4 pasang sepatu 

anis, 

Ppua terlambat menga |1. 
LD barkan, bahwa pada Sap 

tu malam tanggal 24 Agustus 
pada waktu diadakan pertundju kan digedung kesenian Pasar|2 
Baru (Djakarta) jang menda- 
pat kundjungan ramai sekali, | 
beberapa mobil jang berhenti| 
dimuka gedung itu telah dilu- 
tjuti alat? perlengkapannja, di 
antaranja ban? serep, lampu, 
dan alat penundjuk djalan. Per 
buatan ini diduga dilakukan 
oleh segerombolan pendjahat 
dengan memakai sebuah truck. 

Dari kalangan jang mengeta 
hui PI-Aneta memperoleh ketej 
rangan bahwa perbuatan ter- 
sebut dilakukan pala kendara- 
an2 jang djauh dari pendiagaan | 
gedung komidi sendiri, dan di- 
djaga oleh anak2 jang tidak. ten 
tu. Oleh.gedung komidi telah di 
sediakan pendijagaan sendiri de 
ngan memakai kartjis merah, 
tetapi kebanjakan dari tamu2 
menjuruh anak2 jang berkelia- 
ran mendjaga kendaraannja. 

Negeri — 

No. 5 

1952. 

Djan 

  

Peladjari 

Keterangan tentang sjarat2 pendaftaran dlsb. dapat di- 
mmta pada Sekretariat di Djalan Pakem Jogjakarta. 

Perguruan Tinggi Agama islam 
Jogjakarta 

Pengumuman 
F/52. Mata 

Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri akan menjelengga- 
rakan lagi udjian — masuk FAKULTIT dan SEKOLAH 
PERSIAPAN pada pertengahan bulan Oktober 1952. $ 

Pendaftaran dilakukan mulai tg. 1-9-52 sampai tg. 25-9- 

Jogjakarta, 28 Agustus 1952. 
SEKRETARIAT., 

pan berputus asa, selama masih ada ” DELFIA" 
« meng wwe 51 - 
    

     

Oa Ten DJ 

  

     

    

5 MEN ? 
Sae Para 

  

Untuk : 

| 

pem  Bodjong' 67-69-71 

  

3 

? Memperbaekin djalannja dm merawat 
$Tua puja Morris hingga awet seluruhnja dan ter- 
istimewa mengenakan schokbreker. 

Harap tuan sukalah datang pada DEALER RESMI, kareaa ACHLI2 kami 
baru sadja menerima petundjuk2 ig. serba lengkap dari pabrik MORRIS sendiri 

. Memudjikan dengan hormat, 

IN. V. Pacific Motors Coy Ltd. | 
Semarang Phones 2131-1615 pm 

TANAMAN HL NA AKAL KE TARAN 
NTING bagi para pe milik 3 | 

    
  MANA MN MAN MA ANA PENNN MBNU MEN SANATA NAN &-5 dan menata ana 

sa con TEE YA PA sana SER: 
Lan Me Ot TN monromney Jan Ta 

Yng 3p HANA TELA A 
Si 
T 

“ 

Disonik 

  

Kaleng dari 1-2 kilo dan dalam botol. 

             to 
"3 , Y 

£ Madjalah 
dajaan 

sing2 

tersebar 

  

  

Soal? Asia - 

  

  

Biaja 250,000 Dollar 
“ Disediakan 

MIADJELIS perhimpunan?2 
Silmu pengetahuan di 

Amerika Serikat “telah menju- 
sun sebuah rentjana untuk me 
nambah pengetahuan umum di 

Kepada sekalian Handai 

nja mereka mema'afkan kami, 

Selain dari pada itu atas 

ji sekarang 

Sekali Jagi kami sampaikan 

uang sedjumlah | gal, sampai bertemu pula. 

untuk minta diri berkenaan dengan 

negeri untuk k.l. 3 bulan jamanja. : 3 
perhatian dan budi ketjintaan 

jang telah diundjukan kepada kami oleh Kiaopao sekalian dan 

Untuk ke |segenap sahabat2, kami utjapkan trima kasih 

MINTA DIRI 
Taulan dan Sahabat2 dengan ini 

kami sampaikan salam kami dan kami harap sudi apalah kira- 

jang kami ta' berkesempatan 

kebrangkatan kami keluar 

diperbanjak. 
salam kami dan slamet ting- s 

OEN BOEN ING 
dgn Njonjah. 

  

Ketjuali mendidik ahli2 baha| PESAWAT HELICOPTER JET 

  

itu, bila ia tidak mendapat ke- 
terangan2 jang ditjarinja. 

5000 Orang 
Ditangkap 

Pembersihan Besar2an 
Di Taiwan 

5 EMBESAR2 di Taiwan 
hari Minggu telah menge 

rahkan puluhan ribu tentara, 
polisi dan polisi militer utk me- 

dengan pemerintah, maka madje 

lis tersebut akan menjusun ka 
mus2, batjaan2 serta kitab2 la 
innja jang perlu untuk melaku 

kan penjelidikan2 selandjutnja. 

Daftar sementara dari perada- 

ban2 jang akan dipeladjari itu 
meliputi Korea, Mongolia, Tur 
ki, Thai, Iran, Vietnam, Indo- 

nesia, Birma dan India. Me- 

nurut pendapat madjelis terse- 
but, maka dari kitab2 dan ka- 

mus2 jang telah dikeluarkan 

mengenai bahan tersebut, sam 

pai kini jang dapat diperguna- 
kan oleh para mahasiswa tidak 

lah lebih dari tiga buah. (U.P). 

nangkap beribu-ribu orang jg! 
»tak diingin” di seluruh Tai- 
wan, Taiwan kini dibawah hu-! 

| kum militer dan penangkapan? | 
| Gapat dilakukan tanpa peringa- | 

| tan. Tindakan tadi adalah spem " 

Australia 

Tea Mereka 
Menurut berita pers Ik. 5000 Permintaas Keanggau- 

Orang jang tertjatat dalam daf 
tar hitam, telah ditangkap da 
lam pembersihan” jang peria- 
ma. Banjak antaranja adalah 

    

  

M ENTERI Juar negeri 
. aa Tenan aan 

r sana s3 .. malam Senin mengumumkan 

orang Jang bokeria di neng” Malboute: “bw Ansiral akan 
bersihan jang kedua tadi, me- menyokong PB mmintaan Djepang Ta 7 supaja diterima mendjadi ang 

nurut kabar bermaksud me- sgia PBB Kata Casey, Djepang 
nangkap orang2 jang melar: harus diterima djadi anggota 
kan diri darj dinas militer se- PBB: dan lebih lekas Djepang 
waktu. satuan2 Tiongkok Na- menduduki tempatnja dalam ma 
sionalis diungsikan ke Taiwan sjarakat normal, lebih baik, 

dar: daratan Tiongkok. (Anta-' Nb 

ra-UP). : | ,Rakjat Australia tidak 

, 1 enthousiast,” kata 
22 Age”. 

mommamaman maaman 

KAPAL PENANGKAP IKAN 
DARI SINGAPURA DITAHAN 
DAN DILEPASKAN ? 

Sebuah kapal penangkap ikan, 
kepunjaan seorang Tionghoa 
Singapura jg sedang berlajar 

| dilaut Tiongkok Selatan pada 
“hari Kemis jl. telah ditahan 

Sementara itu ,,Reuter” me- 

wartakan dari Melbourne, bah- 

wa harian ,,Age” jang diterbit 

kan dikota tadi tulis dalam ta- 

djuk-rentjananja, bahwa usul 

Amerika supaja Djepang diteri- 

oleh sepasukan patroli laut In- |ma mendjadi anggota PBB itu 
donesia. Demikian dikabarkan Itidak akan disambut dengan 

oleh Reuter dari Singapura. |gembira di Australi acaa dibe 

Menurut keterangan jg didapat jberapa negara Commonweal'! 

| dari Lim Mong Kwan pemimpin |Inggris la'mnja.. ,,Age” seterus- 

6 kapal perangkap ikan itu. pena 'nja tulis, bahwa Australi ha- 
haman telah terdjadi disuatu nja segan? menerima perdjan- 

tempat Ik. 150 mil sebelah utara fgiian perdamaian dengan Dje- 

'Pualu Namba (Anambas?-Red. (ang, oleh karena kedjadian2 
yang ne Pe (antara ' eesudah Perang Dunia II sed: 

sea Pe ea 4 Ikit-banjak menghendakinja, un 

tuk kepentingan keamanan ber 

    

taan Djepang Di PB8 # kepulauan tsb biasa menangkap 

se
ng
 a

m 

Suatu pesawat helicopter jg 

bersajap dan bermotor jet kini 

sedang dibangun oleh kongsi 

renerbangan Inggris ,Fairey 

Aviation Coy”. Pesawat . tsb. 

akan dapat mengangkat 40 

orang penumpang atau 3 buah 

mobil. Pesawat helicopter ini 

terkenal dengan nama ,,Roto- 

Gyne” dan akan diperlengkapi 

Gengan 2 buah turbine jg akan 

menggerakan sebuah rotor ber 

tjabang lima dengan perantara 

an motor jet ketjil dimasing2 

tjabangnja. 

MEMPELADJARI KEMUNGKI 

NAN TANGKAP IKAN PAUS. 

Dari Fiores didapat kabar 

bahwa kepala Djawatan Peri- 

kanan“Laut Flores kini sedang 

'berada Gipulau Larantuka utk 

mempeladjari kemungkinan pe- 

nangkapan ikam paus diperairan 

pulau tsb. Dapat Giiterangkan 

bahwa setiap tahun penduduk 

beratus2 ekor ikan paus walau 

pun Itjuma memakai alat2 se- 

derhana. 

M.S. RAHAT 
TABIB 

Seteran 109 — Semarang. 

beien), ASTHMA, KEPUTIAN, 

kit. 
Djam bitjara 9—12 Pagi 

5— 1 Sore 
  

Telah lahir dengan selamat 

SITI SOERJANI 
Saptu pagi 23 Agustus 1952 
djam 02.30. 

Kepada bidan Nj. S. Booien 
dgn bantuan djururawat The- 
resia Moesinah diutjapkan ba- 
njak terima kasih. 

Kel.: SOERJADI 
Dji. Tangsi G. 30 
Djatingaleh Semarang. 

| 

KORBAN ,HARI BURUH” 
AMERIKA .. 

Sedikit-dikiitnja 64 orang te 
lah tewas dalam ketjelakaan2 
jg terdjadi pada Hari Buruh 
Amerika pada hari Saptu jl. 
Dari djumlah isb 58 orang te 
was dalam ketjelakaan laju 
lintas, Korban2 ini adalah kor-   2 DJUTA ORANG BUTA. 

Amal Shah, kepala sekolah 

untuk orang2 buta di Calcutta, 

menerangkan bahwa di India 

Iterdapat 2 djuta crang butaj 

atau 1/5 dari djumlah semua 

lorang buta didunia. Alkan teta- 

'pi India hanja terdapat 42 se- 

kolah bagi orang tiatjad tadi, 

walaupun djumlah orang buta 

"jang terbanjak Ginegeri2 sedu- 

'hia terdapat di India, Disajang 

'kannja, bahwa di India tidak 

ada perundang2an untuk meno 

long orang2 buta. 

  
BATALKAN PERDJANDJIAN 
YALTA, 

Komite nasional warga2 Nne- 

gara Aimerika keturunan Polan 

dia, pada hari Minggu telah me 

ngeluarkan pernjataan, jang 

mengadjukan keberatan atas di 
4 

berikannja sokongan kepada gs 

ban2 jg djatuh dalam waktu 
24 diam jg pertama. 

PRODUKSI DAGING DUNIA. 

Kementerian pertanian Ame- 
rika hari Minggy menjatakan, 

bahwa produksi daging di du- 

nia sekalipun bertambah, teta 

pi perlambahan ini tidak sedja 
lan dengan bertambahnja pen 

duduk dunia. Dikatakan, bhw 

di sebagian besar negeri2 pe- 

makaian daging di tahun 1950 

dan 1951 rata2 untuk tiap2 

penduduk, kurangan banjak 

djika dibanding dengan tahun2 

sebelum perang. 

TJUKUP ALAT PEMBUAT 
PES. PENEMPUR. 

Pad, rapat bekas opsir ang- 

katan udara Amerika Serikat, 

presiden Truman pada hari   rakan2 revolusioner dibelakang 

Tirai Besi”, ketjuali djika so- 

rongan itu disertai dengan ban 

"yan materil jang effektif.. Per 

djandjian Yalta supaja dibatal 

kan. 

Minggu menjatakan, bahwa A- 

merika  mempunjai tjukup 

alat2 serta tenaga untuk mem 

buat pesawat2 tempur guna me. 

lindungi keamanan Amerika Se 

rikat serta “dunia merdeka”. 

    Roy Rovors B0 
  

      87 JOURE CRAZY! THE 
KOCKS IN THE GORSE'LL 

| GRIND US TUH PIECES / 
"ae 

Ti THERE'S STILL 
-ROY, WERE Nat” A CHANCE, 

I/-conersi Tae YA YANCY/ 
ai GORGE 6 JUS Enggan 

3 AHEAPI 

  

ROY, TOU PIP IT... 
NO LOOPFEP TH' 

STUMP/ 1 

IMPOTENTIE dan lain2 penja-f 

..— Mati kami, Roy. Tempat air 
| 'bergolak sudah dekat dimuka kita. 

— Masih ada satu harapan, Yan- 
1 Cy. yA : i 

  

  
    

— Kamu memang gila. 

Batu2 ditempat air bergo- 
lak akan menggilas kita 
sampai remuk sekeping2. 

$ » 
COPR IMS KING FEATURI OS), RIGHIS, grarkvrh 

— Roy, kaulempar tali mentjapai 

  

   
batang pohon itu! 

  Tn Maen 

Perobahan Alamat 
Kantor NAGA 

Ingenieur & Architect 

Alamat kantor lama: SLEKO 2 — SSMARANG 
Alamat kantor baru: PANDEAN LAMPER 1/4, SEMARANG. 

Alamat untuk bangunan? Tuan. 
  

  

  

Herregistratie Kendaraan 
h BERMOTOR 
Semua Kendarain Bermotor jang memakai Nomor Polisi EK. 

mulai hari SENEN tg. 8 SEPTEMBER sampai dengan tg. 10 
Tn SEPTEMBER 1952 harus dihadapkan lengan surat eigendom- 

Specialist untuk WASIR (Am-nja di Kantor Polisi Lalu - Lintas Pati mulai djam 8 pagi un- 
tuk diganti dengan surat-surat keterangan baru. 

Kendarain Pemerintah dan Kendaraan ber-asal dari Priori- 
teit atau Inducement tidak perlu dihadapkan. 
“' Sesudah tanggal tersebut diatas surat2 hak-milik jang la- 
ma tidak berlaku lagi. 

- Semarang, 2 September 1952. 
Utusan dari Panitya Untuk Menjelesaikan 

Pemulihan Mak di Indonesia, 
t.t.d. 

(Mr. W. VENLET). 

  

  

MA, 

NAFSU BESAR TENAGA KOERANG 
Sana Adalah sebagai bubuk makan kajoe! 

Penjakit JIRIAN (Sprematorehosa IMPOTENTIE (Lemah Sjahwat )Tanda 

tanda penjakit selaloe marah-matah, muka poetjat makanan koerang 
hantjoer, Peroet Kemboeng, Kepala poesing poesing, Lekas tjap», tidak 
bisa tidoer, kaki iangan dilzin, Semoet semoetall, pikiran tidak tetap 
Gam takoet2, Djantoeng berdebar gebar. selaidoe mimpi2, oentoek - itoe 
semosanja di sediakan OBAT JANGDITANGGOENG MUDJARABNJA 
»JARIANOL” Special bosat Ilaki2 harga perbotol Rp. 20.— 
yOVUMATAZOL” Special boeat perempoean " 

Oa an NE NA an Ona » 25.— 
Obat Miljak soerga Doenia” boeat laki2 pakailoesar , 10— 

»BLACK HAIR DYE”" OBAT HITAM RAMBOET 100 tidak loentoer 
garansi harga Rp. 5— Rp. 10— Rp 15— Rp. 20— Rp. 30— dan 
Rp. 50— per botolnja. 
Zaif Face Cream TJAHAJA YUSUF bosat Hangkan item? Djatawat Koe. 
Kosi dan kekolosan di motka iaki2 atau peremposan harga Rp 25 — 
No. 2 Rp. 10.— St 
.Sulfan Oi: obat gatel Koedis Koreng dll. Rp 5— per botol. ..GA- 
LINUS” Special bosat Batoek T.B.C. harga Rp. 25 — satos botol dan ba. 
toek kerimg. 

sKAE” KATRARI.NGON. Special obat bosai Mata. koerane terang liat 

Bean poetih-di dalam Mata, keliatan seperti asep. ai lain2 Laba. 
p. Pa 

Pa an diseloeroeh INDONESIA Wang di moeka tambah one. 
. - 

Oentoek mengobati segala penjakit loear atau dalam sakit Mata ks 
tling manis, kentjing nanah, mati badan, linoe2, . bengeh (Asthma) 
Sakit Gimdjel, sakit TBC perempoecan tidak Accoord boslanan atau 
Kepoetihan, WASIR (Aambeien) di djami- 10 hari semboeh an ke- 
loear Akar2nja tidak dengan Operasi (POTONG) semosanja penjakit di 
obatin sampai baik. (Sedia obat orarg jang kepengen potnja anak). 

WORLD FAMOUS Prof TABIB FACHRUDIN 

No. 14 Sawah Besar — Phone 38804 G Djakarta. 
Djoega bisa dapat obat2 pada Prof Tabib G.A. Fachrudih HMB 

Dijalan Tepekong No. 8. Medan. , 
Agen: 

FATEHUDIN & Co — Toko Poenjab Dj. Pasar No, 45 Djember 
Toko FATEH 79 PANG GUNG SURABAIA : 

Toko ASIA BARU KEBUN SAJUR BALIKPAPAN 
-Toko FATEH Djalan Kemakmuran MAKASSAR 

LA  , 

am 

    

CITY CONCERN CINEMAS —— 
2 5.- an ini Malam PREVIERE (17 tabunj 
ene Raymon 66 Film Thriller berwarva 

Sigrid Gurie 

Grand Ini Malam D.M.B. (u. 17:tahun) 
4.30-6,45-9.00 P. Ramlee Rokiah Musalmah 

-betarng... ANTARA SENJUM 
10-33 dan TANGIS" 
Akan datang 11 Gadis Negro Hilang 
GRAND nihe Weli Satu peristiwa jg. mengikat 

ROYAL 5-149.- Ini Malam Pengbabisaa (17 tah. 
t..John Derek — Leer). Cobb —. Jody Lawrance, 

Fe ,Ihe Family Secret” 
Besok malam Edri, G Robinson 2 feng Ford 

Premiere Marguerite Chapman 

, DESTROYER: | 
pertempuran jang dahsjat dengan Dive Bombers! 

Heibat dan gempar | 

uh D pit 2 7. — 9. Ioi malam D. M. B, (seg. umur) 
arguerite Chapman Pra 

Cameron Mitchell »F I i 0 h t T Oo M ars 3 
Color by Cinecolor| ,,TERBENG KA PLANET MARS" 

sampa 8 

  

      

pan mat 

  

  

  

saran P 

dal   
Dewe, VII No, 68 ILI/A/118 

    

SIASAT 
Warta ANN as 

x Terbit 4 Xx 
ukuran 26 cM X 31» cM 

| tebal 28 halaman 
jg Memuat tulisan2 hangat se- 
' 

! 

politik dan kebu- 3 : 

sebulan 

gar, ditulis oleh ahlinja ma- 

& penuh gambar menarik 
ik luas diseluruh In- 

donesia dan Malaya. 
# harga langganan 

sebulan (madjallah termurah 
di Indonesia). 

Alamat Tata Usaha 
Dji. Pintu Air 23 

Rp. 8,50 

DJAKARTA 
  

DAPAT DILEVER DARI 'PERSEDIAAN. 
Alat2 listrik 
Elektromotor2 dari 2—35V, pk. 
Diazed patronen 
Motor2-diesel (bermatjam2 kapasitet) 
Aggregaat2 penerangan djalan diesel 
Pompa2-air dan aggregaat2-pompa-air 
Mesin2-pengerdjakan-kaju 
Draaibank2 
Mesin2-bor 

. Onderdil? -mesin-penggilingan-padi 
Disintegrator2 - (bermatjam? kapasitet) 
Mesin2-pengangkat (bouwlieren) dengan 

motor-diesel didalamnja. : 

Javastaal - Stokvis:N. V. 
Kebon Laut No. 28 — Semarang 
Bagian Tehmik Telp. No. Smg. 635 

  

    
  

  

    Aken dateng : 

Lite AGA 
      Smg. 

   

yy. »Sales & Service 

electron $ Seteran 30-Tel. 734 

      TEE Ek 

Ini Malam PREMIERE! | Tinggal ini & Besok malam 

REX 445-7.-9.15 Iseg.“um.JI,, ORION” 5.-7.-9.- (17 tahun) 
Richard Greene — V. Cortesa 

(7 SWARNERS » ef 

  

SHADOW OF THE EAGLE“ 
  

Na TAG 

  

   
     

    

IT 5 
» 13 Ea 
Te #, & 3 $ Hak 

Original Sereen Play by Detmar Daves « Musical 
Mumbers Creoted and Directed by Le ROY PRINZ 

| Directed by DELMER DAVES 

  

Metropole 5.-7.-9.- (17tab.) 

  

: THE MosT Beautirut $ 
: Love Story 

  

HOLDEN 
OLSON 

— LoviJoy, 
See MICHAEL CURTIZ 

Sereen Piye ON JANNINGG tone op max Stem 

Akan datang di .ORION"“: 

     
     

        

  

EVER 

WARNER 
Bros. 
PRESENT 

WILLIAM 

NANCY 

FRANK     

tjeritera penuh 

— ae   Btos' Presents   Pertempuran mati2an dan penjerbuan 
iang sengit di Anzio (Itali8!. Sebuah 

romance dan dramatis 
jang ta'bisa di lupakan! Mn naa ae Lean meNsenan mOENNMNNAB BINA 

Ray Milland (Gene Tjeaney Warner 

»CLOSE TO MX HEART” 
Sedikit hari di ”R E X” 

    

  

| Miss SABDA:   sINI MALAM muuamanru 
s PREMIERE 
sDjagalan” 

7.00 - 9.00 (13 th) 
SLAMET PAGI: 
Sebuah Film Mesir 

jang Istimewa 

   
FATHIA MAHMUD.: 

Ih AL GALISA Dereak: 

  

ia Se at Aa en nas an          


