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| kan oleh presiden Ho Chi 

  

  

Utk-I   
   

pembentukan suatu Uni Pasi- 
fik, Menteri luar negeri Phi- 
Hpina Joaguin Elizalde hanja 

» 19 comment” ke- 
bagaim ANA reaksi 

terhadap pendirian jg 
diambil oleh Birma 

Ditegaskan oleh Elizalde ba 
hwa pemerentah Philipina kini 
masih mengeluarkan ”pera- 
ba2” agar dapat mengetahui 
bagaimana sikap negara? Asia 
Terggara dan Pasifik terhadap 
organisasi perdjandjian regio- . 
naj jg diusulkan itu. Ia menam 
bahkan, bahwa Kementerian 
luar negeri Philipina tidak me 
ngeluarkan sesuatu undangan 
.fermil” kepada 

ta dari suatu Uni Pasifik. | 
(Antara—AFP). 

2 Sept. 
Hari Kemerdekaan 

Vietminh 

pa Madjallah ,.Kebu- 
dajaan Dunia”, jg terbit 

pada tg 30 Agustus jbi. telah 
.. karangan 

  

lis berkenaan dengan 
tan ulang tahun ke-7 
Vietnam Ho Chi Minh pada 
2 September kemaren. Dalam 2 Ipembiijzraan?2 sehingga perse- turan, 
Sa Tag Van ng tudjuan tsb berubah sifat men 'Um ada. Seperti mengenai ba 

djadi persetudjuan bantuan jg gian2 Icin maka pun jg meuze 
'dapat diterima oleh kedua be- nai sistim pemereniahan, pro- 

gram politik Masjumi itu me-     

kemadjuan? jg 
lapangan ekono 

  

tertjapai 
mi, : . AKAlAr 
pemberantasan buta huruf dan 
militer Ia je 1 achirnja 

supaja rakjar Vietnam dan pe- 
iwai? pemerbtah Ho Chi Minh 

Minh , 
! 

Tolak | 
entuk Uni || 

Pasitik | 
3 njaan wartawan? : pendjelasan 

' negara2 jang : 
mungkin mau mendjadi anggo | 

Tg: 
8| 

A0 Natsipesclandjaknja- berkat 

sJami di Djakarta 
menjetudjui diadakan 

      

   
    

  

Masjumi Mohammad Natsir 
di Djakarta hari Selasa atas perti 

asan  tenfang program 
Muktamar Ma- 

minggu jl. Pertanjaan apakah Masjumi 
(sia dan Sovjet Rusia pada waktu ini didjawab oleh Natsir. bah 
wa soal isb terletak pada politik praktis. Perlu ditilik dalu 

lan Indonesia di Moskou p: waktu ini 

eel. Tidak 

priori sudah menetapkan setu- 
Ea atau tidak terhadap soal 

Sebagai dinjatakan dalam 
program tsb, Masjumi menen- 
tang tiap2 pendj han. kare- 
na bertentangan dengan azas2 

terangkan, bhw selama, Marok 
ko Vietminh Ho Chi Minh, Tu- 
nisia dll perdjuangannja adalah 
untuk mengelakkan pendjadja- 
han, maka partai Masjumi mem 
berikan bantuan sepenuhnja. 

Jg chusrs mengenai perdjua 
ngan kemerdekaan di Indo-Chi 
ng dinjatakan, bahwa sudah te 

| rang, bahwa soa, tsb tidak da 
pat dise'esaikan setjara jg di- 

djalankan oleh Perantjis seka 
rang ini jg menganggap soal 
tsb semata2 soal dalam negeri. 

| Seperti dalam tahun 1950 keti 
| ka Soaj tsb dibitjarakan dalam 
'parlemen maka kita berpenda 
pat hahwa soal Ind»-China ha- 

jrus dise'esaikan dalam tingkat 
internasional. Apakah dapat di 

(selesaikan soaj tsb dalam ting- 

  

'kat internasional atau tidak, | Sentil, dimana presiden seba- 
. (maka 'hal itu tergantung atas ' gai kepala-eksekutif beriang- 

wakil perda | aktiviteit PBB. Demikian Nat- gung djawab kepada DPR. ka- 
bahwa lebih | 

net Wilopo untuk mengadakan 

lah pihok. 

Usaha kesmangn 

dalam negeri. 
    

  

bahwa jg dimaksudkan dengan | 
usaha operasi politik je aktif | 

| disamping oberasi militer dlm j 

TJEBRAMAH TENTANG WA- 
JANG KULIT DI ISTANA, 

Pada hari Kemis tgl. 4 Sep 
tember mulai pukul 19.00 di 
Istana Negara akan -diadakan 
tjerama» untvk para undangan 
tentang wajang kulit oleh prof. 
dr. Purbotjaroko. prof. dr. Pri- 
jono dan prof. (dr. Tjan Tjoe 

mendjalankan politik keama- 
nan dida'cm negeri ialah, bhw 
“geestesinstelling” kita 
usaha keamanan itu tidak se- 
mata-mata berputar pada ope- 
rasi militer, Se'ama ini di dlm f 

prakteknj, terlampau - banjak | 
diletakkan titik berat pada ope : 
rasi militer. Harus diberikan | 
kemungkin3n. supaja ketjuali | 

  
Sim. Tjeramah2 ini akan dibu- mi'iter, rakjat djuga ikut me- 

ka oleh presiden Soekarno.- njelesaikan soal keamanan ini. 
Dalam kerdia-sama antara rak 

i 2-6 sBank Dunia 
Sekitar Usaha2 Memberi Bantuan 

Bagi Negara2 »Terbelakang” 
ENDJELANG DIMULAINJA konperensi Bank Dunia 

: “lan Dana Keuangan Internasional pada hari Rabu ini, 
kalangan delegasi kekonperensi tsb. pada hari Senen mene- 

  

i 

rangkan kepada United. Press, bahwa jang akan mendjadi 
TS dalam konperensi itu antara lain jalah soal perlu ti- 

daknja dibentuk sebuah badanbaru chusus bagi usaha? dine- 
ra-negara terbelakang. Seperti pernah dikabarkan, soal isb. 

varu2 ini mendjadi pembitjaraan diantara para direktur Bank 
Internasional untuk Pembangunan dan Perkembangan, Dim, 
pada itu masih diragukan, apakah maksud untuk membentuk 
badan baru itu benar akan dapat dilakukan. karena antara 
Inggris dan Amerika Serikat ternjata terdapat perbedaan pa- 

tukannja. ham, terutama mengenai dasar? pemben 
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2 Kalangan itu menjatakan, ba 
'hwa sementara golongan meng- 

LL pan Ihendaki supaja badan baru jg 
P . akan merupakan badan pemin- 

djam itu merupakan suatu or- 
Uang Kertas-Djadi | ganisasi tersendiri jang akan 
Kertas Koran.. " Imendjalankan sebagian dari .pe 

PN ea aa Pin Ikerdjaan Bank Dunia, terutama 
ITA SUDAH sering me jang bertalian dengan pindjam- 

K lihat tukang sulap, bisa | | 212 untuk ,.simall business”. Se 

menjulap barang jg tidak adal ) |Perti diketahui, Pank Dunia ti 

djadi ada, atau sebaliknja apa Gak dapat memberikan pindia 

jang “ada bisa dilenjapkan:: (|man tampa tanggungan peme- 
pun jang merobah saputangan' / |(rintah, sedangkan para pengusa 
bisa djadi bendera dan lain ) Iha partikelir pada umumnja ti- 

' sebagainja. Tapi apa jang ter. ( |dak suka menerima pindjaman 
djadi kemaren pagi dipasar ( (jang disertai dengan tangungan 
karo an ad sematjam itu, karena itu dapat 
Sangat in Na naa ) mengakibatkan engawasan 

ULAR KERTAS 5 RP. Ta 3 oleh pihak la Amerika 
bisa malih rupa djadi 'KER- Seri 10 TAS KORAN. Dan ini tidak Serikat dalam hal ini berpen- 

terdjadi, diatas panggung atau dapat, bahwa sebaiknja pindija- 

didasaran tukang sulap, tetapi )|man itu langsung diberikan 
terdjadi didasaran orang djual ) |Oleh pihak jang  menjediakan 
daging ajam. Duduknja perka uangnja, sedangkan Inggris ru 

ra dituturkan sbb.: ' seorang panja akan menjokong dibentuk 

njonja datang pada pendjual Jinia badan “keuangan untuk 
daging ajam, setelah beli be Y|,,small business" itu. Perlu di- 
berapa potong daging. terus ( Itjatat, bahwa Amerika Serikat 
membajarnja dengan uang menguasai ' 3594 dari” modal 
kertas” Rp. 50.— Setelah me. 
nerima uang kembali (susuk: 
djudjulan), pembeli tadi terus 
pergi. Tapi apa latjur, setelah 

pembeli sudah tak nampak ba 

tang hidungnja lagi,  menda- 

dak uang jang diterima oleh 
pendjual tadi, berobah - men- 
djadi sobekan.... kertas ko- ( 
ran. Karuan sadja ia  djadi | 

kalang-kabut !!!!! : 

Bank tersebut, sedangkan Ing 

gris 1495. (Antara — UP). 
Mengganti 

UDJIAN PADA FAKULTET 
| KEDOKTERAN. 

Pada fakultet kedokteran di Dja 
karta telah lulus dalam: udjian dok 
ter.I (semi-arts): njonja Farida Bin 
Heyder Alatas. Uldjian dokter II 

(Arts): tuan Kwee Tien Boh, 
  

      

Islam. Dalam hubungan ini di- | 

Scalnja bukan soal 'priasipi- jat dan pemereniah dalam usa ) 
: benar kalau orang ha keamitian 

menjatakan bahwa Masjumi a kemungkinan Operasi militer 

itu nanti, maka 

tentu sadja t tidak tertutup, 
tapi dengan itu titik beratnja 

kan hingga sekarang ini. 

. Perubahan parlemen 
dan sistim presiden- 

til dll. 
|. Tentang bagian program jg 
menjatakan, supaja Dewan Per 
|wakilan Rakjat harus terdiri 
atas dua bagian (parlemen dan 
senat) dinjatakan bahwa dgn 
sendirinja perubahan itu nanti 
didjalankan sesudah terbentuk 

nja konstituante sebagai hasil 
pemilihan umum. Dasar2 jg di 
gunakan dalam mengemuka- 
kam pendrian itu ialah usaha 

Untuk melengkapkan tjita2 de 
mokrasi (melengkapkan repre- 
sSentativiteit Dewan Perwaki- 

lan Rakjat). Apa jz terijapai 
da.am parlemen dapat dileng- 
kapi disenat. Masjumi berpen- 

dapat, bahwa sebaiknja peme-   
menteri Vietnam Ho Chi sir. Mengenai persetudjuan M mi berpendirian, 

Minh. Pham Van Dong, jg ditu | SA jg ditjapai antara Subardjo baik kalau . pemimpin negara 
peringa- | Cochran dinjatakan bahwa Ma bertanggung djawab, Ini iidak 

sjumi menjetudjui usaha kabi berarti, bahwa keadaan jg ada 

j program ro.itik tsb kami tidak 

Ikah Gengan itu susuhan peme 
dalam rentahan jg ditjita-tjitakan ta- 

Inja perusahaan? vitaal dinasionalisa 'lam persidangan umum tahun 

| Dalam urut2-annja 

| 

rentah berbentuk sistim presi- 

sekarang ini melanggar pera- 
karena peraturan be- 

rupakan program dalam djang 

        

    

berlainan dari pada jg dilaku- 

Ernest Gross jalu mengemuka- |. 
kan permintaannia agar supaja | 

  

— Anggauts S.P.S. 

  

    

  

  

    
           

   

       
Medja perundingan masalah Kashmir di Bern. Sebagaimana dika 
barkan kemaren, perundingan ini menghadapi djalan buntu lagi. 
Perundingan antara delegasi Pakistan dan India ini ditengahi oleh 
perantara Frank Graham (du duk sebelah kiri) jang bertindak se 
laku wakil dari Dewan . Kea manan. 

Masalah Korea 
Di Sidang Umum 
Tidek Perlu, Perhatikan Berhasil Atau 

    
| 
| 

|Tidaknja. Usaha Genijatan Sendjata— 
Kata Gross 

ya AM.-Serikat di PBB, dutabesar Ernest Gross, ha- 
ri Selasa menerangkan bahwa apabila tidak teri!japai 

kata sepakati antara Ferantjis dan. Tunisia mendjelang pembu 
kaan persidangan umum PBB jg datarg, maka (tidak peria 
disangsikan bagian terbesar utusan? ke persidangan umum 
akan memutuskan utk mentjanfimkan masalah Tunisia dalam 
atljara pembitjaraan2. Gross menerangkan hal ini dim suatu 
interviu radiotelevisi jg diselenggarakan oleh, 
responden2 di PBB di New - York. 5 

Ia selandjutnja menerangkan, 
bahwa sekiranja tu memang 
terdjadi maka, Amerika Serikat 
akan berichtiar dengan sung-f 
guh2 urtuk membikin konstruk | 
tif perabitjaraan? tersebuz dan 
akan menundjukkan Sikap mo- 
Gerat, Setelah meregeskan bah 
wa Bey Turs adalah djurubi- 
tjara sedjati untuk Tunisia, 

  

Pertahanan 
j3 h | | Bersama 
Disiapkan. Antara Djer. 
man Timur Dan Sovjet 

:£ 

  

  ka pandjang. Dalam menjusua 

ikat pad, situasi sekarzag. : 
Bagi kami jg menarik pendiri 
an tsb ialah, bahwa hal itu 
mendekat pada begrip tang- 

gung djawab. Pertanjaan apa- 

| Suara2, bahwa 
jada harapan akan tertjapai su- 

“Tah tersebut sekarang ini, lebih 

tidak mungkin |    

  

men maka pemimpin?  Djer- 
Japan en ngan Ha Moskow 

ang suatu persetudjuan 
taharan Ti pr 

enjalesaiam « Galam. masa-: 

kurang terdengar. 

Tahun Ke VII — No. 

| Hanja Utk Dinas 
Pemerintah Akan Djalankan Penghe- 

perhimpunan ko ! 

..menge -oleh- kabinet supaja ia mengu-|. 

Tentang masalah Korea. 
Seterusnja Gross menerang- 

: dgn pihak .Sovjet, Di 
katakan bahwa perdana menteri 

  

. matan Mob! 

ALAM SIDANG jg diadakan tg. 2 Sept. 1952 kabinet te- 
tt lah menerima baik peraluran2 baru mengenai kendara- 

“an bermotor pemerintahan sipil jg akan mengganti pelbagai 
perafiran dim hal ini jg sekarang masih berlaku dan berasal 
baik dari zaman Belanda maupun dari RIS atau negara? ha- 
giannja dengan segala perobahan dan tambahannja jz diada- 
kan sesudah pemulihan Negara Kesatuan: dgn peraturan baru 
tsb pemerentah mengharapkan 
pengeluaran negara 'utk tahun 
dan utk tiap? tahun kemudian 
ta rupiah, jg ditfjapai 

jg tertentu dan sebagian 
ke daerah2, 

| Menurut pendjelasan jg dibe 
'rikan oleh djurubitjara kabi- 
(net Menteri Monoruty tinda- 
ikan pemerentah mengenai ken 

daraan bermotor dinas guna 
penghematan pengeluaran re- 
gara didjalankan dengan: 

1. Mendjual kepada umum 

kendaraan2 jg telah dipakai se 
'lama 5 tahun atau lebih. 

2. Mendjual kendaraan2 ber 

164 

dengan djalan 
Cari kendaraan? itu kepada pegawai2 jang mempuajai tugas 

lagi kepada umum utk disebarkan 

  
  

    Pen bit: 

Alamat: 

Tilpon: 

  

I2 Djawatan 

memperoleh penghematan dim 
pertama lebih 100 djuta rupiah 
sedjumlah kurarg lebih 15 dju- 

pendjualan sebagian 

SEMAR PA 

N.V, ,Suara Merdeka Press”, 

Penjelenggara: Hetami (Dlm, perdjalanan keluar negeri) » 
' Purwodinatan Barat II — 20 Semarang. : 
Redaksi 1228 Smg. Rumah 1798 Smg. 

: Administrasi - Ekspedisi 2087 Semarang. 

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

Rp. 11.— luar kota. (ditambah Rp. 0,30 untuk meterai). 

"Ady, 80-sen per m.m, kol. Harga Etjeran 60 sen per lemb. 

  

     

    

  

   Kemungkinan "Jan: 
Dilihat Oleh Mr. Djo 
dy Dgo'" Adanja Ka: 
binet Belanda Jang | 

Sekarang     
R. DJODY, ketua Umam 

MN Partai Rakjat Nasional 
dan anggauta Seksi Luar Nege- 

ri Parlemen merginai pemben- 

dukan kabinet Belanda mene- 
rangkan kepada ,,Amtara”, bah 
wa bagi Indonesia jg penting 
ialah, soal2 jg akan langsung 
mempunjai akibat terhadap In-   USA Mem. 

bom RRT 
| Pelanggaran. Se- 

lama Sebulan 

ESAWAT2 Amerika dim.   motor kepada pegawai negeri 
jg memenvhi sjarat2 tertentu, ' 
teristimewa djiks njata, bah- : 
wa pegawai negeri iii memer- 

lukan kendaraan untuk men- 
djalankan tugas sebaik2nja. 
Djumlah kendaraan jg ada di 
Djakarta (mobil, jeep, pick 
Up, Siationwagon) ada 1737 
dan jg akan . didjual kepada 

umum 537 buah. Didaerah2 di 
luar Djakarta Raya kepunja- 
an pemerentih pusat ada 4700 
buah dan akan didjual 2500 
buah, akan tetapi oleh Menteri 
Perhubungan akar divsahakan 

sSupaja . didjua'. kurang “dari 

djumlah itu untuk menambah 
pool dinas diluar Djakart, Ra 

ya sehingga ada perimbangan 

djumlah kendaraan bermotor 
dalam 'pool untuk dinas anta- 
r, Djakarta Raya dan daerah2 . 
diyar Djakarta Raya Akan 
diusahakan, supaja mobil2 di 
nas dalam pool memakai merk 
“Hanja Uttuk Dinas", 

  
Djuga untuk Militer,   Disamping - peraturan ini, 

Menteri Perhubungan diminta 

sahakan suatu peraturan pe- 
makaian mobil oleh menteri2 
jang dapat menghemat keu- 
angan negara. Rentjana ini 

kan, bahwa masalah Korea 
mungkin akan dibitjarakan 
dalam persidangan umum jang 
akan datang tanpa memperha- 
itikan apakah mendjelang bu- 

| . 8... Han Octsber nanti sudah tertja- 
Usaha ncsionalisasi. (pai perdjanijian  gentjatan 

Mengenai program nasionalisasi 'sendjata atau belum. Berlai- 

jang menjatakan, bahwa pada azas:/nan dengan sikap Amerika da- 

di sama dengan jg didapati di | 
Amerika Serikat didjawab: ! 
“Kira2 begitu”. : j 

si menurut rentjana jang tertentu di | jang lalu di Paris, kini peme- 

Djerman Timur, Otto Grote- akan dibitjarakan dalam salah 
wohl. dan sekretarbs djenderal |satu sidang kabinet setjepat2- 
partai komunis Djerman Timur, 'nja. Supaja penghematan pe- 
Walter Ulbricht, jang mendja-' makaian kendaraan bermotor 
bat wakil PM Djerman Timur (tidak hanja didjalankan untuk 
kini sedang menjusun rentjana | pegawai sipil sadja, Menteri 
persetudjuan pertahanan bersa-j Perhubungan telah bermusja- 
ma Gengan Rusia, jang dalam warat tentang -usul tindakan2 
garis? besarnja sesuai dengan dengan Menteri Pertahanan. 
perdjandjian? militer antara pe ' Untuk militer Menteri Pertaha 
merintah Moskou dan negara? 'nan djuga akan memakai seba- 
Eropah Timur, | gai pedoman peraturan tinda- 

Pp bulan Agustus terus me- 
lakukan pelanggaran terhadap. 
wilajak RRI di Timurlaut 
Tiongkok. Dim, masa antara 25 
Djuli dan 25 Agustus jang lalu. 
12 gerontbolan pesawat? Ame- 

#ika dalam 822 penerbangan, te' 
lah melakukan pelanggaran di 
atas kota Antung Pengki Hsin 
pin.. Chingyuan, Sifeng Tung- 
hwa, Huanyen, Kwantien, 
Changpai dan Chwangho dalam 
propinsi Liactung Demikian 
djuga Tumen dan Hunchun dim. 
prepinsi Kirin telah dilanggar 
angkasanja, 

Selain itu, pesawat2 (Amerika 

djuga mendjatohkan bom di wi 
lajah RRT. Umpamanja pada tg 

7 Agustus sebuah pesawat Ame 
rika telah mendjatohkan 4 bom 
di Liangmintientse (propinsi 
Liaotung) dengan akibat 2 

orang nreman tewas atau luka- 
luka. Pada tanggal 7 Agustus 
djuga pesawat Amerika lainnja 
telah membom  Tatungku jang 

terletak dalam propinsi Liao- 
tung diuga. (NCNA). 

MENGUNDANG PEMIMPIN2 
HARIAN DJEPANG. 

doresia. Dalam hubungan ini 
Mr, Djody berpendapat, bahwa 
'Gjalar pikiran pihak Belanda 
utk tidak memasukkan Indone 
Sia kedalam ,,Urusan Seberang 
Lautan” tapi kedalam ,,Uru- 
san Luar Negeri” adalah suatu 
kemadjuan, tapi jg hakekainja 
hanja akan mempunjai akibat 
formeel juridisch sadja. 

'. Sebaliknja tidak adanja kon 
sepsi dari pihak Belanda me- 

ngenai Irian Barat, menurut 

Mr. Djody gelagatnja akan ber 

akibat gagalnja perundingan 

antara Indonesia-Belanda ten- 
tang claim nasional tsb. Djody 

berpendapat, bahwa selama pi 

hak Belanda tidak mau mengu 
bah pendiriannja jg sekarang, 
maka untuk mentjapai claim 

nasional tu ada dua djalan, . 

jakni: 1. meminta bantuan 

USA dan 2. berusaha atas ke- 

kuatan nasional sendiri dalam 
kegentingan perang dunia. 

(Antara). 

PEKAN RAYA SURABAJA 
DIBUKA. 

Pekan Raya Surahaja jang 
ke-29 (Jaar Markt) hari Sabtu 
jl. telah dibuka dengan resmi 
dengan mendapat . kundjungan 
para #erkemuka . dikota. Sura- 
baja, Pekan . Raya itu . telah 

memenuhi lapangan seluruhnja . 
dan bolehlah dikata. sudah 
mentjapai tingkatan sebelum 
perang. 

Pameran? pertukangan/pem-   “Telah sampai di Hongkong pada '! 
hari Seken 5 pemimpin harian? Dje 
pang dalam perdjalanan ke Inggeris. 
Rombongan pergi. ke. Inggris 
atas undangan - pemeritah Inggeris 
den terdiri atas a.l. 

ini 

   
pemimpir2 ha . 

bangunan antaranja telah kem- 
bali pala “ gedumgnja . seniila 
jang cbusus digunakan untuk 
itu, Pengusaha? Indonesia tam 
pak banjak mengadakan stand? 
dalam Pekan Raya itu Pekan 

  

  
rian Mainichi Shimbun, Kobe- Shim Raya akan ditutup pada tg. 14 

bun dan Kvoto Press. September jang akan datang. 

Siasat ,Artic” 
Russia“Akan Mempergunakan Strate- 

gile Melalui Kutub Utara ? 

   

  

daki supaja usaha nasionalisasi 

rut kemampuan jang ada pada kita. 
sesudah dilaku 

kan nasionalisasi bank sirkulasi, ma 

ka jang penting ialah perusahaan2 

perhubungan jg pokok, sebab kalau 

alat2 pengangkutan pokok tidak di 

tangan kita sendiri. maka sangat 

lemah kedudukan Indonesia. Perta 

njaan bagaimana pendapatnja menge 

nai soal kemungkinan nasionalisasi 

tambang? minjak di Sumatera Utara, 

didjawab, bahwa pada waktu ini 

coal tsb. belum merupakan soal ur- 

gent. 

Pendirian Masjumi, bahwa pereko 

nomian negara diatur menurut dasar 

ekonomi-terpimpin  (geleide econo- 

mie), hal itu didasarkan atas apa 

jang tersebut dalam Undang2 Da- 

sar. Dengan itu tidak berarti, bahwa 

pemerintah mengambil over semua 

dalam lapang tsb. - 

Atas pertanjaan bagaimana penda 

patnja tentang Liga Muslimin Indo 

nesia jang dibentuk oleh Nahdatul 

Ulama, Perti dan PSII, Natsir me 

njatakan, bahwa itu adalah suatu 

usaha untuk mengkoordineer partai2 

“Islam diluar Masjumi jang hingga 

sekarang tidak ada koordinasinja. 

Masjumi. tidak  priori. menolak 

atau menerima, demikian kata Natsir 

ketika ditanja apakah nanti Masjumi 

|diadjak oleh Liga Muslimin Indone 

| sia itu. 

MR, SOEMITRO MEWAKILI 
MR. R, HADI. 

Menurut Kementerian PPK, 
bahwa selama Mr. Hadi Sekre- 
taris Djenderal Kementerian 

PP dan K dalam perdjalanan 
dinas jakni mulai tgl, 28/8-52 

sampai kembalinis, tugas dja 
batannja, akan dilakukan oleh 

Mr, Soemitro Reksodiputro, Ke 

pala Urusan Luar Negeri dan 
Unesco pada Kementerian PP 
dan K, . 

djelaskan, bahwa Masjumi menghen trintah Amerika berpendapat, 
di bahwa tidak perlu menunggu 

perundingan2 'Tja.stI2 LOTRE TERKENA telah ditetapkan djalankan dengan teratur dan menu | 

sedia mengadakan kerdja-sama kalau : 

  
dulu achirnja 
'gentjatan sendjata untuk me- Erik KAN? POLISI. 
ngadjukannja kemudian dide- ' 
pan persidangan umum. Kesu- 
litan utama dalam perundi- 
ngan2 ini ialah jang bersang- 
“kut-paut dengan masalah tawa 
nan2 perang adalah suatu ma- 
salah moral dan politik dan ka- 
rena itu harus diadjukan kepa- 
da persidangan umum, demi- 
kian Ernest Gross. 

Lebih landjut wakil Amerika 
di PBB tersebut menegaskan, 
bahwa perkembangan2 jg ter- 
djadi.di Korea tidak merugi- 
kan"pagi PBB dan bahwa un- 

'tuk kepentingan kelandjutan 
perundingan2 diperlukan kesa- 
baran jang tak putus2-nja. Ia 
mejakinkan, bahwa sebelum 
Amerika Serikat mengambil 
suatu sikap jang pasti dalam 
persidangan umum PBB jang 
akan datang maka terlebih du 
lu akan dilakukan pertukaran2 
fikiran. 

Ketegangan2 Timur 
— Barat. 

Berbitjara tentang ketega- 
ngan2 antara Timur dan Barat 
Gross menjatakan, bahwa di- 
banding dengan keadaan dita- 
hun jans lampau maka tahun 
iketegangan2 tersebut tidak ber 
tambah akan tetapi ia berpen- 
dapat, bahwa perkembangan2 
ini adalah menguntungkan bagi 
Barat. 3 

Dalam satu tahun ini keua- 
tan Amerika telah amat ber- 
tambah sehingga dengan demi- 
kian memperbesar pula tekad 
pada negara Barat lainnja. 
Gross mengachiri keterangan- 

  
nja dengan menjatakan, bahwa | 
bagaimanapun | djuga hasil2 
daripada pemilihan2 presiden ' 
di Amerika nanti maka sikap 
Amerika terhadap PBB tidak 
akan berobah karena partai po 
litik disana menundjang orga- 
nisasi PBB. (AFP) 

Senen pagi 3 orang pentja- 
tut lotre pada bank Kscompto 
Makasar  mendjadi korban 
tembakan? jang ilepaskan 
oleh pihak polisi. Seorang di- 

luka2. Sebab2nja sehingga ter- 

dengan tjara biasa membubar- 
kan pentjatut2 jang berebu- 

bank itu, lalu dilepaskan tem- 
bakan? peringatan tapi 
mengakibatkan timbulnja kor- 
ban2 tsb. 

  

Pada hari Sabtu jbl., Bung 
Karno telah menerima kundju 

. ngan para Muslimaat di Ista 
na Merdeka. Tampak presiden 
dengan tetamunja bergambar 
bersama didepan Istana. 

  
i 

|   ! 

antaranja mati. dan 2 lamnja 

ajadi demikian ialah karena | p 
pihak polisi tidak sanggup lagi j De ah 

tan2 dengan sengit sekali pada 

jang 

  

ikan2 penghematan pemakaian 
“kendaraan bermotor seperti jg 

urnt'ik pega- 
,wai sipil. Djuga kepada peme- 
'rintahan daerah akan diandjur 
| kan mendjalankan penghematan 
dalam pemakaian kendaraan 
bermotor seperti jang dimaksud 

| diatas. H1 
$ 

' PEMOGOKAN BURUH TAM- 

f. Menurut rentjana 475.000 bu 

,ruh tambang batu bara dan 

PP 

Sedjak tahun 1933   
,anthracito, jg sudah 10 hari 
mengadakan pemogokan, akan 
mulai bekerdja " kembali pada 
hari Selasa kemaren. Pemogo- 
kan ini telah diperentahkan 
oleh serekat2 sekerdja, jg di 
pimpin oleh John Lewis, dgn 
maksud memperingati arwah 
kaum buruh. jg telah tewas da 
lam ketjelakaan2 tambang. 

  

  

Rusia bekerdja 
Dari keterangan2 jang terda 

pat di London ,ternjatalah bah 

wa Rusia telah hekendja semen 
idjak tahun 1933 untuk memper 
' kembangkan djalan kapal di la 
ut Artic. Dalam tahun 1936 se 

jumlah 20 kapal pemetjah es 

jang besar. telah dikerahkan 
oleh Rusia untuk melenjapkan 
banjak penghalang. (Antara ta- 
hun2 1933 dan 1945 perhubu- 
ngan kapal melalui laut Artic 
telah berlipat ganda 7 kali. 

Para ahli di London jg mem- 
perhatikan perkembangan tsb 
telah meragukan bahwa perhu- 

bungan kapal di laut Artic itu 
adalah untuk kepentingan pere 
koncmian ,karena dapat (dilalui 
djuga oleh kapal2 perang dari 
laut Eropa untuk memperkuat 
angkatan laut Sovjet di Wladi- 

.wostok. Para ahli tadi selandjut 
nja mengatakan, hahwa, pelabu 
han2 Artice dapat idigunakan 
oleh Sovjet Uni bilamang pe- 
labuhan2 Sovjet lainnja diblok 
kir, Bahwa Sovjet Uni mengang 

di Artic itu, ternjatalah dari tu 
duhan radio Moskou jang me- 
ngatakan, bahwa Amerika Seri 
kat telah berusaha untuk me- 
nguasai laut Artic dengan mak 
sud melakukan agressi. terha- 
dap Sovjet Uni. (Antra — UP)   

  

Ke UNI  Interparle- 
menter dalam sidangnja pa- 

da Senen pagi telah .mempersoal- 
kan masalah kerdja-sama internasio- 
nal antara parlemen2. Dalam sidang 
ini berbitjara 19 orang utusan. 
Pembitjara jg terpenting diantaranja 
ialah senator Amerika Tom Connal- 
ly, jang mendjatuhkan titik berat   dari pidatonja kepada kerdja-sama 

— Israel Menentang Adanja ,, Parlemen 
internasional jg lebih baik. Saran men dunia” dengan antara lain me-  banjak orang berbitjara tentang per- 
Connally ini kemudian disokong  teyaskan. bahiva organisasi PBB sahabatan, goodwill dan saling me- 
oleh 13 orang .pembitjara lainnja, adalah sudah tjukup untuk waktu ngerti ja baik dsb. akan terapi ha- 
diantaranja Hermann Louis Brill | sekarang. nja sampai kepada omongan bela- 
dari Djerman, Ivan Dasanaiki dari ! ka dan tidak pernah diwudjudkan 
Ceylon, Lord Mathers dari Inggris, ' Pendapat utusan Israel ini kemu- dengan njata. Kemudian dengan 
Nogeniera dari Brazillia dan Bhar- | Sian ditentang oleh utusan Turki, bangga ia mengemukakan Amerika 
yara dari India. Utusan Israel, Iz-, Ale Cobanoglum. Wakil Amerika Serikat sebagai tjontoh jg. baik, jg 
var Harrari, menentang saran 
menghendaki  dibentuknja 

  

   
    

b 

jang | Serikat, Henry Talle, menjatakan, 

mparle-1 bhw diwaktu sekarang. ini memang 
aga Kebudajaan Indonesia | 

,. Batawaasceh Gennorschan $ 

netenan Wetenschapoen 

Me aan naa 

katanja bersedia ,,membantu” siapa- 
pun djuga ig membutuhkan bantuan, 

Dunia” 
Dikatakan, bahwa Amerika 
akan rerus membantu dunia mer 
deka” dalam usahanja  memperta- 
hankan kemerdekaan. Utusan In: 
dia, Bhargava, kuwatir, kalau2 bebe- 

Serikat 

rapa organisasi internasional seperti 

ig terdapat di Eropa akan timbul 
djuga di Asia, sehingga penjakit 
perpetjahanpun akan mendjalar 
Asia pula. 

gap sangat penting dijalan laut 

ke 

ENGUMUMAN Meskou baru? iri tentang perkemba- 
ngan hubungan kapal di laut Artic. hari Semen telah me- 

narik perhatian kalangan resmi di Londen karena jalan laut 
jang pandjangnja 35000 mil itu mungkin penting bagi strate- 
£i. Djalan laut ini menghubungkan Rusia di Eropa dengan pe- 
labuhan2 Sovjet di Timur Djauh Akademi ilmu 
Sovjet di Moskou pekan jang lalu menjatakan, bahwa laut2 
Okhcttsk. Siberia Timur, Laptev dan laut Kara jang berdja- 
lan sepandjang pantai Rusia dari pulxu Nova Zembla di Barat 
hingga selat Bering jang memisahkan Siberia dari Alaska di 
sebelah Timur, adalah laut? Sovjet. Sovjet Uni mempunjai ke- 
Gaulatan atas laut? ini. demikian dikatakan selandjutinja. 

pengetahuan 

  

Kongres Eu- 
charistis. 

Akan Diadakan Di Rio 
ae Janeiro Besuk 
Tahun 1955 

AUS PIUS XII telah me- 
pundjuk kota Rio de Ja- 

neiro, ibukota Brazilia, sebagai 
tempat penjelenggaraan Kon- 
gres Kucharistis jg akan datang 
pada, tahun 1955 Menurut ren- : 
tjana semula, kongres tsb baru : 
akan dilangsungkan pada tahun 
1956. Kongres Kucharisilis In- 
ternasional jg terachir telah di 
langsungkan di Barcelona pada 
bulan Mei tahun ini. 

Menurut tradisi Vatican, ma- 
ka kongres tsb dilangsungkan . 
setiap empat tahun sekali di. 
tempat jg ditundiuk oleh Paus. 
Pada waktu keputusam Pius ter 
sebut diatas diberitghukan ke- 

ibatia para pembesar Brazilia, 
|dari pihak ini telah diminta un- 
tuk mempertjepat dilangsung- 
kannja kongres itu. Diduga, 
bahwa. permintaan ini telah di 
adjukan, utk menghindarkan 
djatuh bersamanja kongres ter 
sebut dgn pemilihan? jg akan 
berlangsung di Brazilia pada ta 
hun 1956. 

  
  

DISEKITAR PEMULANG 
PENJELUNDUP2 PILIPINN 

Dikantor imigrasi Makasar kini 
berada 35 orang Pilipina jang - 
dang diusahakan pemulangannja ' ke 
negerinja. Mereka adalah penjelun 
dup2 jang ditangkap oleh jang ber 

Iwadjib diperairan Toli-Toli,  kemu 
dian diangkut ke Menado, lalu ke 
Makasar. Djumlah . mereka semua 

cadalah 40 orang: 5 orang diantara 
nja masih mendjalani hukumannja di 

! Menado,  
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   am bertjomia tan 2. 
500 ton selama enam b r 

s sayang Belanda tama dari tahun | pe $ 
« Bikan- nan pem- .. Angan s Tunja | be 

& laku am Kan dengan 805.000” 
AR hun jang lalu. Ketjende ngan 

: mena Kemudpran aa ara 
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ah “peekpan Hk bahar" Hawbai Pa jg Sa paap. Gi Indo: 
-ini tidak sampai melepaskan sokongannja.terhadap poli- 

tik bebas dan aktif jg hingga kini tetap didjalankan oleh pe- 
merintahan negara kita. Dengan tjara demikian: maka kecha- 
watiran tentang “akan meruntjingnja vertentangan2 ajantara 
partai2 jg ada dapat ditiadakan. 
5 Satu hal pula jg berharga buat “direnungkan 
adalah bagian dim program-partai jg telah diterima baik oleh 

aa itu, jg mengatakan bahwa sebaiknja apabila sistim 
erintahan berupa sistim presidentil, dimana presiden se- 

i kepala: executif bertanggung djawab kepada DPR. Ala- 
| sang pro dan contra sistim sematjam itu memang ada banjak. 
Sistim pemerintahan kabinet seperti jg sekarang | ini betul ada 
kekurangan2nja. Diantara Jain berupa tidak stabilnja usia se- 
suatu kabinet, jg dapat djatuh-bangun karena pertentangan2 

- politik diantara partai2. Tetapi apakah sistim pemerintahan pre 
sidentil jg sedikitnja dapat mendjamin ,,kelanggengan” peme- 
rintahan selama satu masa pemilihan presiden (seperti Sistim 
pemerintahan Gi Amerika). adalah lebih menguntungkan bagi 
Indonesia, inipun masih belum merupakan djalan jg pasti ter- - 
baik sendiri. 
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s Didalam hubungan dgn soal itu, maka kita 
: berpendapat, bahwa izPp it sangat diutamakan sekarang 

: ih ertimbangan, z manakah diantara kedua matjam sis- 
atahan itu jg dapat memberi djaminan jg terbaik 

Men an berbagai.aliran politik jg sedang berkem- 
ang itu, dan dgn tjara demikian sekalian mentjegah merun- 

tjingnja pertentangan diantara partai2 didalam negeri. Karena 
" suatu sistim pemerintahan jg stabil sadja tidak banjak man- 
Faatnja, apabila & “kestabilan itu pertentangan2 poli- 
tik Na makin bergelora. 

  

  

Semarang | 
| PUSING, sai 

5 5 Pusing deh, 

   

    
    

      

    

   # 
5 'pisiliiinggaggg ! FR 

2. Pihak Guperruran 'Djawa Tengah 
| umumkan atjara kundjungan presi- 

|. den Sukarno di Djawa Tengah dan 
.Djawa Timur. 

Diumumkan datang di Semarang 
HARI DJUMAAT TANGGAL 2 
September, terus sampai kembalinja 
ke Djakarta dari Surabaja HARI | 
KEMIS TANGGAL 25 September. | ' 

Mendadak Sir-pong pagi ini buka | ' 
koran dari Djakarta, serta bulletin | “ 
kantor-berita Aneta, umumkan djuga | ' 
atjara Presiden jang barangkali sa- | 4 
gja diterimanja dari fihak preside-) “Sem 
nan: umumkan: Presiden” berangkat '| ' . 
ke “Semarang HARI SABTU TANG 
GAL 13 September, terus 'kembali.! S 
dari Surabaja HARI DJUMAAT |: 
TANGGAL 26 September. 

   

  

  Pusing deh, iiiinggggg ! LI MI: 
Sir-pong tidak bis 3 “kasih komentar. 
lagi, kepalanja sudah terlalu pusing! 

“Piala Besar untuk Kedjuara- 
an Atletiek Seluruh Djawa 
Tengah jg diadakan di Solo | 
baru2 ini. Piala ini tingginja 
1.55 meter, dibuat dari perak 

Ra PON G 

     

- 

ALIRAN T mekah AKAN 
DIHEMAT LAGI? 

Dalam konperensi “para residen, 

bupati dan instansi negeri jang ber 

sangkutan Djawa Tengah pada hari 

Senen j.l. antara lain dipersoalkan: 

ia pemakaian ' aliran listrik. dif: 

Djawa-Tengah ini. Dalam konperen: 
si 'tsb: turut serta hadlir agen Aniem 

Semarang jg madjukan usul, supaja: 

didalam bulan? “Oktober, . Nopember: 

dan Desember j:a:d. para pemakai: 

stroom listrik dapat menghemat lagi 

pemakaiannja, jaitu 107, lebih darij 

pada penghematan jang sekarang : 

'sedang didjalankan. Soal penghema 

tan ini, akan dipertimbangkan lebih 

djauh dan selandjutnja akan dilaku 

kan penjelidikan: seksama mengenai 

-pemaksian aliran listrik., 

dan harganja Rp. 6000,— 
Piala tersebut adalah pembe- 
rian dari toko alat2 olahraga 
»Aneka-Warna” Solo. 

REBOISASI RAWA PENING, 
“Telah dikabarkan, bahwa  pendu 

'duk sekitar Rawa. Pening, “ dimana 
|daerahnja dimasukkan rentjana reboi 
Isasi oleh Djaw. Kehutanan dan 
tidak mau melepaskan tanah2-nja itu 
santuk keperluan tsb., kini didapat 
kabar -lebih djauh, bahwa soal ini 
sedang diadakan " penjelidikan ' oleh 
Bupati Smg. dan Res. Milono.' Di 
-usahakan akan memberikan. penera- 
ngan kepada penduduk sekitar dae 
rah tsb. Dinjatakan, bahwa soal ini 
akan dapat diselesaikan dengan tidak 
merugikan penduduk didaerah itu. 

    
  
     

) senat mmaka sedikit alasan san Sara menda, bahwa har han 

Ip.p.v. DIAWA TENGAH 

   

   

  

ANDA LAN SAN NN ARE YO him Ne 

Hah bulan jang lalu beta! 
li kurang berarti djika diper- 

2. Ibandingkan. Sepgan neratja an-' 
tara produksi dan konsumpsi j 
dalam enam bulan pertama da- 
'ri tahun ini. Sampai bulan Dju 
hi, 
si dengan 110.000 ton, tetapi se 
Ilama masa itu djumlah perse- 
diaan dagang berkurang, 91.500: 
ton, Perbandingan ini menjaran: 

Ikan bahwa, hampir 210.00 ton 
karet alam, selama enam bulan 
didjadikan persediaan resmi. Da 
lam tahun 1951 -hanja 300.000 
ton jang didjadikan Gedangan. 

| (strategis. 

Demikianlah Bt Karet 
Imakin bergantung kepada pcm | 
“Ibelian pemerintah, lehih “ber- 

gantung darj masa jang lalu. 
Meskipun begitu  harganja ta- 

2 hun-ini -turun dari 3 shilling. 6 
pence satu pon pada awal Dja 
nuari mendjadi 2 shilling 6 pen 
ce. Menimbun-nimbun persedia- 
an seperti sekarang ini tidak da 
pat dilakukan tervs. menerus, 
meskipun para pengusahanja 

|) mengharap begitu, sampai kon 
sumpsi dunia mulai ba- 
njak —. Jagi, Produksi dani 
konsumpsi.karet - tiruan masih 
bertambah terus. Produksi sela 

ma-enam bulan-pertama dari ta 
hun ini berdjumlah 468.090. tor 
Siperbandingkan dengan 421.000 
ton.selama enam bulan .perta- 

ma dari tahun. 1951: Perbandi-. 
ngan-begiri agak kurang besar 
selama enam bulan kedua. dari, 
tahun .iang lalu. - Sebaliknja 

konsumpsi mentjavai 442.500 
ton, hampir 50.609 tcn lebih ba- 

njak dari dua belas bulan jang 
lalu, satu dari djuxlah: produk 

si jang setinggi-tingg'nja  sela- 
ma masa. enam bulan. Persedia 
an diachir Djuni bertambah da 
ri 30.000 ton merdjadi 172.000 
ten. sehingsa pada neratjanja 
tidak ada karet tiruan jang per 
gi kenelbagai persediaan nasio 
nal Statistik ini belum menun- 
Gjukkan “akibat dari tindakan 

melenjapkan pembatasan? atas 
pemakaian karet-alam di Ame- 

rika Serikat. Demikian The 
Economist”. (Antara). & 

ama paman 

BANGUNKAN WADUK 

RAKSASA 

'Dalam tempo £ tahun ini oleh 
'Djawatan Pekerdjaan - Umum. 
Djawa Tengah diharapkan akan 
sudah selesai pembikinan wa- 
duk di Tjatjaban daerah Tegal 
-jg dapat mengairi sawah seluas 

141.000 ha, jg ditaksir akan me- 
nelan biaja Rp. 150.000.000.—. 

Rentjana pembikinan itu ka- 
barnja telah djadi sebelum pe- 
rang, tetapi selalu urung diker- 
Gjakan karena keadaan 

Pekerdjaan raksasa jg meng- 
gunakan beratus tenaga sedjak: 
waktu achir2 ini telah dimulai 

dgn membikin djalan utk me- 
ngangkut bahan dari satu tem- 
pat ketempat waduk itu, salu- 
ran2 air dan sebagainja, 

| MEKAR BUNGA MADJA PA- 
HIT UNTUK PRESIDEN. 

Didapat kabar, bahwa oleh 
panitya penjambut kedatangan 
Presilten di Semarang, telah di di 
sampaikan taan kepada 
penjelen agar besuk 1g 14 
September, Jana menjambut 
Presiden serta tamu2 agung 

Haionja, Knee Sape dipertundjukkan 

ma B Aa Lea pahi e jang tadinga. 
| pa Bet nga 
milangnja, 

Untuk memenuhi keperluan 
tersebut, mulai besuk hari Ming 

8S jad., 
Ta 3. 8 Jd, amateur tadi akan 

nja agar nanti 
hidangan jang -. istimewa. 
Pertiundjukan : tsb 
'akan'diadakan di: 'Anla ' “SMA je 
dan melulu untuk undangan. 

  

Lalu: lintas mandek”. “Suatu 
. pemandangan “waktu di . Ban 
dung baru2 ini diadakan lati- 

| han keamanan. Tampak del- 
, man2: “diberhentikan ditepi! dja 
Lag 3   

produksi melebihi konsump : 

Fdap penduduk asli para anggo- 

oleh para angZAU | nurnaan 

dan 
AD dan RT dll. 

  
olen aan CTN,: 
melantjarkan Penuaan 
titik berat pula, Di Kalimantan 
kukan antara: Sekadan-Sintang 

hc Mengingat progra Ka “ini 
djangka djauh perlu Siguakan 
alat2 teknik utk mentjapai ha: 
sil jg lebih besar dari pada jang| 
bisa Giperoleh dgr tenaga: ma- 
nusia sadja. Untuk ini di Kali- 
mantan Barat akan diverguna- 

kan dua unit dan Kalimantan 
Selatandua unit pula. Pada peri 
sonil . jg . akan melajani unit 
tsb diberi pimpinan teknis, oleh 
dinektorat Genie Angk. -Darati 
atau Kementerian pek: 

umum. Mengenai soal persik! 
tempat seperti sawah, Jesa Ca, 

  

kei 

bun dilnja ditentukan monu- fganta2 
rut kebutuhan sifat masing2. 

dgn daesar2 dekat sungai atan 
di lembah2. Ini mengingat dja- 
ngan sampai djadi sawah ke-f 
ring, sebab 'harus memperguna- 

kan rabuk banjak. Hal ini ha-'f 

nja menambah kesulitan belaka 
dim usaha fase pertama. 

Tiara pembagiannja, guna 

mendekati kepada keadilan, ja- 

lah dengan djalan undian. Tem 

pat Untuk mendirikan desa2 di 
pilih pula menurut keadaan 
tempat dengan.sjarat2: hiaja 
jang murah. tempa: jang.sehat 
(kering) dan dipinggir sungai 
jane mudah air, Untuk pembi- - 
kinan kebun sebelum dikerdia-:yl 
kan terlebih dahulu dikirimkan 
tienton tanah ke Bogor guna 
Gineriksa oleh Bodemkund 
Instituut. Untuk iri telah ada 
pendje'asan? dan petundjuk 
dari direktorat €T.N. Terha- 

ta C.T.N, bersikap sebagai pe- 
ngasuh atau membawa mereka 
kepada dasar? penghidupan jg. 
baru, diantaranja tak berpin- 
dah2 tempat dengan membata- 
si diri didalam kampung hala- 
man-dan desa jang tetap. Para 
anggota CTN, selandjutnja 
sama sekali tidak mengusir 
penduduk asli demi kepenii- 
ngannja. Dengan berdamai me- 

reka tinggal bersama-sama. 
Oleh karena penduduk asli pa- 
d, umumnja di Kalimantan hi 
dupnia be'um teratur, sedang 
'hutan2 kareinja kebanjakan 

sudah djatuh, ditangan orang 

asing mak, oleh anggota C.T. 
N.. mereka  diadjak bersama 

an kan ' upatj ara Na Hau Tenan 2 
2 el, jang diadakan oleh: KSAD. 

    

   

    

   

      

   
   

  

Tempat sawah :Sipilih bersama f1 

   

  

   

'Pada gambar 4 
gan KSAD: 'kolon el Nasu" 

   

     

        

   

  

   

   
   
    

    

      : perbaika 
“Hina 8. an s. 

duk-Sandai (daerah Ketapang): Djorong-Pegatan /Kaliman- 
tan Tengara) dan, Buntok-Muarafewe (Hulu S, Barito). 

45 Djuta 
Djumlah Pemilih 
Di Indonesia      

“ARI Serie antara Monte 
ri2 Kehakiman. DN, 

ketua Kantor Pemilihan. Pu 

jeraan mengenai 
sanaan pendaftaran pemilih 

onstifuante, Parlemen, 
maupun DPR? daerah sebagai 

cipanisasi bersama men- 
djelarg selesainja undang? ten- 
tang Dafta 2 

Parlemen, 

BG perhitungan-kasar 
ketua Kantor Pemilihan Pusat ' 

#St. Makmur, djumlah pemilih | 
Ik. ada 3/5 dari djumlah pen- ' jang satu lagi ialah jang ber-   duduk atau 45 djuta. Djika di- 

ambil rata2 tiap kelurahan ber 
enduduk 2500 djiwa maka 

Hap kelurahan mempunjai 1500 
pemi'ih jang menurut St-Mak- 

“mur baiknja didaftar dalam 
satu buku ketjil- Dengan begitu 
untuk selurun. Indonesia Ik. di- 
ituhkan 30.000 buku. Menu- 

rut St,.Makmur waktu jang di 
butuhkan guna melaksanakan 
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je Ipendaftaran Ik 6 bulan, iaitu 3 
bulan untuk mentietak buku2 
Gaftar, .mengirimkannja kedae- 

rah2 dan melatih pegawai2 | 

dan 3 bulan untuk pendafta- 

  

Pada Perguruan Tinggi Umu | 
Kepolisian di Djakarta telah 

lulus dalam udjian bahagian 

ke-1 (kandidat) 1) tuan Upa 

Suparja. 

KEHILANGAN IDJAZAH. 

Oleh sdr, Marimin murid 'SMA- 

PGRI dikota ini telah disampaikan 

kepada kita selembar idjiazah dan 

rapport atas nama sdr. Soehartono 

jg diketemukannja tg. 30 Agustus jl. 

di djalan Pendrikan. Pemiliknja sen 

diri dapat menerima kembali idjazah 

dan rapport itu pada redaksi kita 

diantara diam 10:00 dan 12.00, dgn '   menggalang hidup baru, menu- 

dju kearah masiarakat jang 

bersendikan pantjasila. (Pia). 

GEREDJA Ka TOK KoUw 
AWEE, 

Pagi hari ini djam 10 Gere- 

Na Tiong Hoa Kie Tok Kauw 

Hwes di Karangsaru 2 telah di 

buka resmi, Pada upatjara ini 

sekalian dilangsungkan penah- 

bisan tuan Tan Kiem Liong se 

bagai Pendeta Geredia. Menge 

nai ini-besok: kita sambung 

verslagnja. lebih lengkap. 

PASAR. MALAM AMAL 

Sakit T.LLW. 

Karena usaha buat penjem- 
rumah sakit Tiong 

Hoa-I Wan . di djalan Stadion 

  
Untuk R'mah 

diadakan lagi latihan? seperlu Semarang masih memerlukan 

ri banjak beaja lagi, maka olah 

jarang2 jg menaroh minat, jang 

mewakilkan berbagai. perkum- 

pulan Tionghoa. di Semarang, 

telah “dibentuk sebuah panitia 

'Pasar Malam Amal, diketusi 

oleh: tuan Oei Tiong Djioe, dgn 
. maksud buat bantu kumpulkan 

suang . dgn mengadakan Pasar 
Malam Amal di Gang Lombok 

| 

“pada tg. 26. September hingga 
tg. 12 Oktober J a.d: 

Pada sore ini. panitia tsb. 
akan mulai membitjarakan se- 
gala sesuatu jang bersangkut 
paut dgn usaha tsb. 

DARI KALANGAN 
TIONGHOA., 

Nanti malam (Rebo) djam 
19 di Gg Tengah 73 akan cdia- 
dakan rapat oleh Panitya Pera 
jaan 1 Oktober perlu membitja 
rakan atjara2 jang akan dise- 
lenggarakan. 
— Minggu pagi jad, djam 9 

di Plampitan 56 akam, diadakan 
rapat Sam Ban Hien Kuo Su 
Thuan, untuk mengesahkan ba- 

pengurus.: mengesahkan     — Girls dan boysteam - dari 
“Basketball ihond Semarang pa- 

menundjukkan surat2 keterangan ten 

tang “dirinja. 

ke Bali dan melakukan bebera 
pa pertandingan. 

minggu kira2. 3 
— Sembahjang King-ho-ping 

di Kebonlantjung akan cilang- 
sungkan nanti tg. 14-15 Sept: 
jad. Gjam 1 siang, malam 'hari 
nja akan diadakan perdjamuan 
diramaikan dengan Gambang Se 
marang dam - Krontjcrg erkes, 
besok malamnja disambung dgn 
pertundjukan wajang kulit Tjia 
'lotjoe tn. Tam Wat Lay “dan 
hoelctjoe tn, Thio Liong Kie. 

USAHA DJAW. SOSIAL. 

Telah kita kabarkan. bahwa 
Djaw. Sosial di Smg demikian 
pula didaerah2 lainn'a di Dja 
wa Tengah telah membuka dja 
Ian baru, jaitu memberi didi- 
kan kepada orang2 bekas taha- 
nan (kriminil) dengan peladja 
ran praktijk, umpamanja per- 
bengkelan dsbnja lagi. Demiki 
an beberapa bulan berselang, 
Djaw. Sosial 'Smg telan ada- 
kan perbengkelan, dimana se- 
djumlah Ik, 24 orang tahanan 
kriminil dari Rumah Pendjara 
Mlaten telah dididik dan hasit 
nja memuaskan, karen, sete- 
lah mendapat didikan mereka 
itu beberapa hari berselang te 
lah mendapat pekerdjaan di 
luar, 1 

Kini oleh Djaw. tsb diatas 
diadakan lagi angkatan kedua 
dimana pada waktu ini sedang. 
mendapat latihan kerdja Ik. 22) 

orang tahanan Mlaten. Untuk 
keperluan. pendidikan tsb oleh 
Kem. Sosial D'akarta telah di 
berikan uang untuk triwulan 
ke-3 Ik. Rp 14.000.—  Disam- 
ping memberi peladjaran dlm 
lapangan perbengkelan di kan- 
dung maksud. akan mendirikan   

    
   

  

    

  

        

    

   

o | membitjarakan. .rentjana 

  

lai Penje) 
“djaran, Drs. H, Adam Bachtiar 
bulan Oktober jang akan datan 
'ta Selurghnja, dari.balai tsb. og 
tentang syste 
Ditegasnja leb 

  

itu dalam bulan September ini, 
| karang masih mengadi: 
bitjaraan tu diundurkan, 

Djumlah para AN pendidi- 
(kan dan pengadjaran jg. akan . 'M 

itu 

ada 35 orang, diambi dori pel- 
bagai aliran jaitu dari g0lo- 
ngan perguruan, . .kebudajaan, 
masjarakat . agama,' dsb-nja, 
bahkan dari golongan kebati- 
nan, Atas pertanjaan apakah $ 
djumlah 35 orang tidak terlalu 

menerangkan, bahw, dalam 
mentjari kebaikan itu perlu 

ada tindjauan dari pelbagai £u- 

dut. Tentang apa jang diren- 
ijanakan oleh Prof. Sigit itu, 
Drs. Adam Bachtiar belum ber 
sedi, memberi keterangan ka- 
rena masih harus didiskusikan 
lebin dulu. 

Experimen2 disekolah2 
pert bagan, 

Mengenai experimeng ata 
kolah2 rakjat pertjobaan. Drs. 
Adam Bachtiar menerangkan, 
bahwa dengan adanja sekolah2   

(sat bersama staf?nja diadakan peroley pengalaman? jang ber: 
pelak (guna untuk menjusun rentja- 

ang na systeem pengadjaran dan 

Gemikian diharapkan akan " di- 

| pendidikan bary itu. Sekarang 

ALAM: PERIJAKAPAN dengan ,,Antara”, Kabaia Ba- 
lidikan dan Perantjang Pendidikan dan Penga 

ap ijauh, Na Prar Tg 
hun? menjusun sebuah systeempendidikan dan pengadj 
ru utk diselenggarakan di Indonesia, Mula2',,plan Sigit” itu akan 
Perorangan didalam rapat lengkap dari Balai Penjelidikan 

ikan penjelicikan di Eropa. maka pem- 
anhu Depan san BAR 

banjak, “Drs Adam Bachtiar 
'ladjaran doktoral djurusan eko 

menerangkan, bahwa dalam 
g MUA, ai sekali para an 

kan | nan. “Sigit?    
sn Nan Monte” 

jaran ba- 

tapi oleh karena Prof. Sigit se- 

peladjaran. @jurusan Kehutanan 
ulai 1. September 1952 pada 

Fakultet Hukum Sosial. dan Po 
litik Universitet . tersebut: -di-: 

adakan Bagian. . Ekonomi jang 
mempunjai djurusan: a, .djuru- 

san.ckonomi sesial, b. djurusan 
mepah i kenegaraan, AG Gjuru-   onori perusahaan, id. 
tingkat peladjaran akuntan se- 
bagai landjutan dari tingkat pe 

nomi perusahaan. Nama -fakul- 
tet seperti tersebut diatas men 

djadi fakultet-hukum, ekonomi 

sosial dan politik. 
ea memamaan m AN 

. HARI WARTAWAN -TIONG- 
HOA” DI DJAKARTA 
Pada hari Senen malam wer- 

kumpulan Katak Tionghoa 

di Djakarta telah merajakan 
“Chinese Journalists' Day” dgn 
'perdjamuan makan dirumah 
makan Tionghoa di Djakarta 

Kota. “Ketua perkumpulan tsb, 
dr. Chiu. Chengho menjatakan 
penjesalannja dalam pidato 
pembukaannja. bahwa perajaan 
ke-19 dari "Hari Wartawan 
Tionghoa” jg hanja diakui oleh 
pemerentah Tiongkok nasiona- 

“Iis. itu tidak dapat dirajakan   pemerintah telah mengadakan 
15 matjam sekolah pertjobaan 

r Pemilih jang ren- ' | jang seolah2 mendjadi psycho- 

Man telah disampaikan ke- | logish laboratorium, Dari 5, 
| matjam sekolah perijobaan itu 
| di Bandung ada 2 buah jakni 
isatu jang semata2 didjadikan 
.@xperimen untuk mentjari da- 

| sar2 paedagogisch, sedangkan 

: dasarkan agama. Selandjutnja 
lada, sekolah pertjobaan jang 

  

da tx. 3 Okt jad. Sa, melawat  SPEDA TJIUM TRUK, 

antaranja di di Kebonlaut dekat 'palangan 
Den Passar dan Singaradja, Per | kereta api terdjadi ketjilakaan, 
djalaman akan makan tempo 1! jaitu 

  djuga penggergadjian, | hingga selesai, 

ditempatkan dengan sengadja 
disuatu 'kota-besar, disebuah 
kota-ketjil dan didesa, Didalam 
experimen2 itu diusahakan su- 
paja anak2 menaruh perhatian 
kepada segala sesuatu jang 

ditanah Tiongkok sendiri. Per 
kumpulan tsb meliputi warta- 
Wan2 dari 6 surat kabar, se- 

buah. harian je terbit tiap2 ha- 
ri Minggu dan tiga madjalah. 

  

  

   
   

      

     

  

   
   

       

  

   
    

  

SE Ohunpek 
..katanja gadji pegawai ne 

geki masih: perlu linaikkan 
lagi: belum tiukup: kok malah 
mau dikasih kesempatan boleh 
beli magjt dinas: gadjinja (8,     
  

Lg 
En PPA TPA 

Pengusaha ea kre- 

tek mengeluh. 

Dari berbagai kalangan dida- 

pat keterangan. bahwa dari 800 

perusahaan rckok ikeretek di 

Djawa Timur, kini telah ditutup 

diantara 60 sampai 70X, sebab 

harga tjengkeh jang kian hari 
makin meningkat, Pada hebera 

pa bulan jl. harga tiap kwintal 

bisa Rp. 1800.— tetapi seka- 

rang harganja ' mendjadi Rp, 

6000,— dan paling sedikit. Rp. 

5200.—. ' Berhubung dengan 

itu perusahaan rokok keretek 

,Panamas” di Suabaja telah 

ditutup dan ada 141 buruh jang 

berhenti. sementara itu perusa 
haan rokok keretek ,.A.C.” dtju 
ga di Surabaja, mulai bulan.Sep 
tember akan melepas 15 orang 
buruhnja. Kemudian beberapa 
perusahasn. rokok -“keretek di 
Malang telah ditutup “djuga,   hingga. ada beberapa ribu buruh 
jang berhenti bekerdja, 

  

(Aneka Djawa Tengah 
1 
i 
' 

  

SOLO. 
Penjambutan dua paderi 

baru. 

Hari Minggu jl. 
monie Solo .oleh . ummat. Katholik 
di Surakarta telah dilangsungkan 

digedung: Har-   ada dikelilingnj, dan daerah- 
nja. Usaha2 jang serb, regio- | 
na, iri tidak ditudjukan untuk | 

mengembangkan sifa: kedae- 

rah2an, kata Adam Bachtiar, 
melainkan untuk menerima pe-'! 
ladjaran dan. perhatian demiki 

'an rup, sehingg, nanti -dise- | 
'kolah jandjutan tingkat perta- | 
i ma. peladjar2 itu bisa Jebih ' 
mudah mendalami pendidikan 
mengenaj Indonesia dan kebu- 
dajaon Indonesia . seluruhnja. 
Dalam pada itu sanga: diper- 

hatikan dipga creatief vermo- 
gen anak2 itu. Demikian kete- 

rangan Adam Bachtiar. ! 

..Gadjah-Mada” tam- 
bah djurusan 
peladjaran. 

Selandjutnja diumumkan, ba- 
hwa dengan surat putusan Men 
teri P.PLK. telah ditetapkan, ba 
hwa terhitung mulai 1 Septem 
ber 1952 pada Fekultet Pertani 
an Universiteit Negeri Gadjah 
Mada di Jogjakarta disdakan 

Kemaren siang djam 13. 40 

speda “ditjium”. truk 
dan akibat dari tjiuman ini si 
pengandar speda dapat luka se 
dang spedanj, rusak. Dari dju 
rusan barat mendatangi se-' 
buah truk dan sesampainja di 
palangan kereta api itu roda 

depan mendadak “menjenggol” 
pengandar speda tsb jg lalu ter 
pelanting dan mendapat luka2 
dan kemudian diangkut ke ru- 

mah sakit. 

DARMA BHAKTI CIN 
SUB TERB. 14, 

Pada Siswa Kursus Pertani- 
an PI. CTN Sub. Terr, 14 pa- | 
da. tgl.: 29-8-1952 telah. me-' 
njampaikan  Darma-Bhaktinja 
'kepada Rakjat. Anggauta2 
CTN tsb dengan dipimpin oleh 

dang Tengaran serta beberapa 
perwiranja pada hari itu ber- 
Sama-sama rakjat memulai me 
ngerdjakan membendung dju- 
rang “Djetis dan menggali .slo- 
kan saluran air didesa 'Tjeho- 
ngan. Tengaran (Salatiga).. Ha. 
sil pekerdjaan itu, djika sudah 
selesai, adalah. untuk dapat 
mehambah membuat sawah- 
sawah disekitar desa2 Tjebo- 
ngan, Isep-isep dan Djurang- 
gunting. Dan air dari djurang 
itu dapat disalurkan ke sawah 
sawah, jg luasnja kl. 150 hec- 

  
Kepala P.I. CTN St. 14 dan We 

upertemuan guna menjambut kedata- 
Ingan dua orang paderi baru, ig 

| bagan sadja menjelesaikan peladjaran- 
'nja di Negeri Belanda ialah, Pas- 
| toor . Arcadius Dibjowahjono SJ. 
(Hkeelahiran Klatenjidan -Pastoor. Cons- 

tantius Harsosuwito S.J. kelahiran 
Solo. 

Dalam pertemuan tsb. 
'toor C.Martowerdojo S-J..telah di-: 
utjapkan pedato penjambutan, jg 

selandjutnja disusul dengan pertun- 
| djukan jang dilakukan oleh anak? 
sekolah rakjat. 

Pastoor A. Dibjowahjono selan- 
djutnja akan ditempatkan diparochi 
Purbajan Solo, dan Pastoor C. 

Harsosuwito akan ditempatkan di 
Girisonta Ungaran. 

Tewas karena ditembak. 
Suatu pembegalan jg didahului 

dengan pembunuhan telah terdjadi 
Sabtu malam jl. sekira djam 19.15 
dikampung Mertolulutan Solo. Se- 
orang pegawai perusahaan bis 
Eva” bernama Sie Ging, Kwie. jg 
mengendarai sepeda ditempat. tsb. 
telah ditjegat oleh seorang jang ti- 
dak dikenal, jang, melepaskan stemba- 
kan: hingga 2. Kali jg menembus:da- 
da kiri dan lambung kiri dari sikor- 
ban. Seketika itu djaga “sikorban 
djatuh dari sepedanja dan menghem- 
buskan- napasnjasjg penghabisan. 

mudiam melarikan: diri. dengan mem- 
bawa sepedanja sikorban,-akan teta- 
:pi tas jang: berisi uang Ik.R. 400, 
— jalah gadji . jang baru “diterima 
oleh Sie Ging Kwie — 'tidak dibawa. 

Sebab2 pembunuhan itu hingga 
kini masih sangat Gelap, karena 'di- 

antara: kawan2nja, Sie Ging “Kwie 
dikenal sebagai orang jang tidak 
mungkin “akan '“mempunjai  banjak 
musuh. 

MAGELANG. 

Latihan ,,Banteng 
Raiders.” 

“Latihan ,,Banteng. Raiders” (kom 
pi gerak tjepat) Territorium IV ang 
'katan kedua di Magelang telah di 
mulai pada pertengahan bulan Agus 
tus 1952 jl. 

Latihan Komandan kompi 'Terr. 
IV di Simongan Semarang, angka 
tan pertama telah selesai pada 'achir 
bulan “Agustus jl. Adapun angkatan 
keduanja telah mulai dibuka pula 
pada hari Senen tanggal 1-9-1952. 
Mengenai latihan praktijk dari pa 

ta kern-instrukteurs Territorium IV 
jang 'diadakan di Purworedjo dan 
'dalam. waktu dua setengah bulan Ia 
manja, dapat diharapkan akan  sele 
sai pada pertengahan bulan: Septem 
“ber ini. 

JOGJA. 
| Perguruan Tinggi 

Agama Islam. 

Bedjumlah 12 orang siswa 
lulus dalam udjian masuk Se-   tare, Pula pada waktu iii rak- 

Yat ditempat tsb sangat mende 

rita kekurangan air, Dengan 
begitu rakjat dapat tertolong 
pula. 
Menurut rentjana tiap2 hari | 

Selasa dan Djumaat anggauta2 
CTN Sub Terr, 14 dengan tjara 
berganti-ganti pasukan ' akan 
melakukan pekerdjaan itu se- 
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| kolah Persiapan dari Perguru- 
an Tinggi Agama Islam Nege- 
ri di Jogjakarta, jaitu: Rasjid 
Hamzah, Muh. Junus, $. Mu- 

| djiono, Achmad Nabhan, Kaf- 
irawi, Muh, Jusuf, Mas' udi, Ro 
madhon. Busjairi Madjidi, Dja 
maludin Abdullah, Muh. Us- 
man dan Marguki. Dimjati, 

Sedang 19 orang peladjar jg 
lulus dalam udjian masuk fa- 

| 
oleh Pas- ' 

Orang jg-melepas tembakan. ke- 

kulteit Perguruan tsb adalah: 
Rasjidah Saad, Ahmad Suwon 
do. R. Kamil Pramono, Ahmad 

Ashar Bs, Sjaroni, Sjamijoen, 
Tonny Hartono, Suri Soeroto, 

A. Karim Halim, .Moesawanah, 
Meedjiono, A, Zainoeri Basri, 
Badrijah, Hindawan, M: Sjam- 
sucdin, Sidik Soedarsono, Moh. 
Sobari, Safa'at dan Abdur- 
rachman. 

SALATIGA. 

Konp. Djaw-Sosial. 
Konperensi kepala Djawatan 

Sosial kabupaten San kotapra- 
Gija seluruh Djaw a-Tengah pada 
tg, 1 September dibuka dengan 

resmi dengan malam pertemu- 

an di Hotel Kalitaman. 
Kepala Inspeksi Djawatan So 

sial Djawa-Tengah R. Soekar- 
djo dalam pidato menerangkan, 
bahwa konperensi ini lain dari 

jang sudah2. Tidak akan mem 

bitjarakan rentjana? pekerdja- 
an dsb, akan tetapi dititik be- 
ratkan pada penindjauan tech- 
njek pekerdjaan. Selandjutnja 

akan diagakan tjeramah2 oleh 
beberapa ahli., suntuk: menam- 
bahkan pe ngetahuan dari para 
perserta date (anggap “perlu 
pula berhubung dengan akan di 
serahkannja fin jawaten “Sosial 
pala pemerintah daerah. oto- 
nocm, 

Persat. tetap giat, 
Persat (Persatuan Anggauta “Wen 

tara) jang “didirikan “melulu suntuk 
menolong “para keluarga" Tentara da 
lam lingkungan garnizoen “Salatiga 
dalam“ usahanja.  udtuk mentjari 
uang telah mengadakan "undian ba 
rang, pertandingan sepak-bola “dan 
baru2 ini bersama dengan Persit “dju 
ga mengadakan pasar-derma. 

Atas « kegiatan pengurusnja| «kini 
oleh seksizekonomi Persatstelah dibu 
ka sematjam toko jang dapat melaja 
ni kebutuhan rumah tangga sehari- 
hari, sedang disamping itu djuga di 
adakan pendjualan sepatu,  hernd, 
dan Tain? pakaian bikitam dari: ang, 
gauta? sendiri, dengan ha “Yang 
dapat menjaingi diluar, keuntungan 
masuk, kas Persat. 

Sukuk, iingtang 
pengelig 

Pembantu Suara Merde 
di Salatiga. tadi pagi menga-   barkan, per interlokal, bahwa 
tg. 1 Sept. jl. kira2 djam 7,30 
malam - pondokan sementara 
Mobrig di Suruh, jaitu ramah- 
uja seorang penduduk, jg pada 
siang' harinja baru sadja didim 
pati, tiba2 mendapat serangan 
segerombolan gatjan jg ke- 
kuatannja ditaksir Ik. 60 orarg. 
Pihak Mobrig tetap memperta- 
hankan diri dan acbirnja gerom. 
bolan pengatjau ita melarikan . 
diri. Dalam serangan ini, 2 
anggauta Mobrig gugur, 3 
orang lagi mendapat luka? he- 
rat dan 3 lainnja luka? ringan, 
sedangkan jg punja rumah itu-   
pun mendapat luka? ringan, 

Berapa 'korban dari pihak pe- 
hgatjatu belum diketahui, Se- 
landjutnja dikabarkan, bahwa 
pada malam ita djuga, kira2 
djam. 11 pos polisi di Ampel di- 
serang pengai!janu jg kekuatan- 
nja belum diketahui, Djuga rn: 
mah Wedono dan Tjamat dise- 
rang, sedangkan seorang ang- 
gauta OPR mendjadi korban, . 

  

    

     



  

   
    

  

   
    

   
    

       

  

           
  

  

   Nan ng TIA Mau Mengusaha- 
kannja—Federasi Antara 

| | ““PIR-SKI Dan Parki 
fi 2 Rerbentuk | 
| 30KOPRAWIRO dari PIR | 

| D menerangkan kepada kita | 
(bahwa PIR. kini sedang ber- 

  

  

| ) Tiga-Sekawan : (Oleh: 8. Tj. 8.) 
ae E din 

NS 

  

   
    
   

     LUK KEPENTINGAN SE hak jg, diketahui tidak benar dim. 
ui kekurangan dan kesalahar dim. 2 

   

   

       
     
    

    

  

   

      
   
   

  

   

i ban 1. Akan 3 | Im. | jusaha untuk mempersatukan : (Siperlukan sangat bahan? jg. berdasarkan bukti? ja. dapat dipertanggurg - djawab- 'partai2.jg berdasarkan kebang- 3 Bukti2 jg. sah. Adapun bukti? jg. pada umumnja dapat dinjatakan sah, ialah jg. ber- (sman. Beberapa :paridi kebang- . madpakan primbon atu dokumentasi. #T TN 1g 3 2 saan baik setjara formil mau- 
3: mol Ada. Ba aa primbon mengenai selljarah p politik pertama di Indonesia. Partai pun informil telah didekati uik. 

Tak Tana Tousp A2. TN : Citlanah-air kita ita ialah De Indische Partij. Bingkatannja LP. mengusahakan  -terlaksananja ' Tak lama Ibu-partai itu hidup ditarah — Ajadjah “ k 17 Agustus 1945 falah bebas |tjitag ini. Sampai sekarang ' 
: torjal-imperialisme a. Nz 1 meletakkan batudasar- 'kepar- usaha ini telah membawa se- 

  

'suatu hasil, antara lain “telah ' 
dapat dibentuk federasi aniara 

| 238, SKL (Kalimantan) dan | 
PAN S 

sme. Ditut | oleh saudara penilis ,,In Memo- 
abudhy” dlm »Suara Merdeka” (g. 28 Augustus lampau, bahwa: — Dow 

OangkAn tjita2 Kemerdeka'an Indo sedjak tg. 25 December 1912 
MPa politik »Indische Partij” bersama K. H. Dewantoro dan Mendiang Dr. 

aa aa Tg "Ma IL. P. segera mendapat pengikut jang tidak sedikit! Seperti 
. biasanja, kegiatan politik jang Gemikian itu cleh pemerintah Hindia-Belanda dianggap sala 
Tae MUA, Maka pada ig 18 Augustus 1913 ketiga pemimpin I. P. tersebut di- 

    

  

Sesungguhnja jahg ditjita2 
kan itu ialah fusi dari “partai? 

  

        

  

  ig Siapa pendiri I.P.? Te TN Tereing Layan Seiya kita | Ca Ea beratan, sehingga, Ialhyik Bamen | 
| Baiklah saja mulai dengan DARI REDAKSI mendirikan IP, tetapi kemudi- Anggauta2 dari himpunan ..Seemka”, organisasi jang bertjorak j|tara persatuan partai -kebang || 

1 annja, pribadi .patrioc jang! anja, p facist di Iran bergambar bersama dengan sebuah jeep jang mereka 
djudjur itu erat kuat tali-me- 

£ 3 '|saan ini 
rebut dari partij ..Tudeh”. Dalam huru-hara jang terbit “baru2     penegasan. Douwes Dekker be | “ Dalam £Suata Merdeka” dilaksanakan dengan j|       | -NAr jg Mempunjai moga (ini- tg. 28 Agustus jl, ada kita an 4 Ka ini nana Kang : NA | Siglan federasi, dalam mana | 

23 tiatisf) dan jg mendirikan IP. | | muat tulisan seorang pemban- beranak Be Se kebaan Pog ka Ap SN Deometik op Mneriay— “engan mempunjai otonomi. Kalau bisa) 
nanti terlaksana fusi, 

: 
: L d 3 , 5, - Fa £ Bao 5 

tu kita memperingati genap abi Maeaminralteh pe Tn maka   

Adapun jg tidak benar, men- dalam bentuk lain. 

         
Dokter pa- 

' triot jang hebat ini Tjipto wak-$ 
tu IP didirikan di Bandung, 
masih mendjabat dokter dan 

terangkan. bahwa diantara par 
tai2 jang berdasarkan kebang- 
saan jang telah didekati 'ialah 

$ Partai Rakjat Nasional, Parin 

|. diang mendirikan itu tidak ber-| |- dua. tahun wafat: Dr: Danu | Pa ai ke : Ega Aa Pe agan SN 
#4 ma KH Dewantoro jg kala dirdjo Setyabudhy, ialah « R' Pa lebih dari itu- 5 Na Hi 9 r. Ne Pang Dua 1 Sebagaimana "pernah “dikabarkan, oleh: P.M. Wilopo telah dike 

tu bary mendjelang dewasa!... Mendiang Dr. Douwes. Dek- Ka Tjipto tidak turut O y IU | » Pir Kan rian Thajti”” HE BLan luarkan sebuah instruksi, jang melarang  pegawai2 tinggi memberi 

| Djuga tidak bersama Tjipto ker, : pelopor  nasionalisme- mendirikan IP di Bandung pa- 7 & 5 EL UAG Diko Erin Pada ANE ta di kan interviews kepada “para Avartawan jang bertentangan dengan 
: Mangunkusumo. Hindia. da tg. 6 September. Tetapi, tiga TEA : & 2 beleid' pemerintah. Untuk "minta pendjelasan “lebih djauh tentang 

Rahasia Tjara Hidup ,Kakek Terbang! 
McFadden 

Sdr... Sudarjo  Tjokrosis- 
woro, penulis gubahan disam- 
ping, menemui hal2 jang oleh- 

“nja dinjatakan salah. 

hari sebelum IP lahir, Tjipto 
| telah mengadakan suatu peda- 

| t0 hay maha-pentingnja suatu 

“instruksi ini. maka 'pada hari Sabtu jbl., para wartawan di Dja 
karta telah ,,menjerbu” P.M. Wilopo, dan setjara halus, perdana 
menteri 'ini kena “djuga di-interview. 1 |     

TA
N 

TN
 

Une
e 

NI
 

bertempat di Malang! 
Dengan membentangkan itu, | 

sendirinja sunji saja maksud 
akan mengurangi arti pribadi 
Tjipto dan KH Dewantoro, jg 
pada zaman itu masih bernama 

Raden Mas Suwardi Surjaning 
rat. Martabai dua pribadi itu 
sebagai satryawan, sebagai pa 
triot. tidak terlanggar Pula tak 
terkurangi, Chusus jg menge- 
naj Tjipto walau mendiang bu 

kan salah seorang jo resmi tu 
rut mendirikan IP, tetapi kemu 
diannja, pribadi patriot jg dju 
djur itu, erat kuat tali-menali 

dengan sedjarah IP dan per- 
djuangan IP selandjutnja dim 
bentuk lain. 

Amat pandjang djika. diurai 
kan semua. Baik dikemukakan 
pokok-pokoknja sadja. IP di 
siapkan seolah oleh sebuah Pa 
nitya, jg “erdiri dari-crang2 In- 
donesia keturunan Belanda, pe 

ranakan, Semuanja  tudjuh 
orang. Mereka itu ialah Dou- 
wes Dekkcer Agerbeek, Bruns- 
veld van Hulten, Carl, Ceu- 
vreur, Van der Poel dan Teu- 
scher. : 

Dim- uraian S.Tj.S. jg. kita ” 
muat ini, dibentangkan jg di- 
ketahui -S.Ti.S., beralasan 
primbonnja, jg banjak ia -mi- 
liki. HN,       

Door de hecren Van der Poel, 
Brunsvel van Hulten en Douwes 
Dekker werd op verschillende 
gronden op Ceze vergedering 
aangetoond, dat de Indische 
Bond een algeheele reorgsim'sa- 
tis diende "te ondergaan om 
vruchtbaar werkzaam te kurmen 
zijn in het belang van Indis....... 

Tanggal berdirinja LP. 
Angka 25 Desember 1912 te 

rang salah! 

Tanggal itu, bukan tanggal 
berdirinja IP. Adapun pada ig. 
25 Desember 1912 itu ialah se 
'benarnj, rapat peresmian. Pa- 
da rapat ini disahkan Angga- 
ran Dasar dan Anggaran Ru- 

  
'| Hindia, 

| Gerakan Hindia buat Hindia. 
Memang “sudah sedjak Tjip- 

| to duduk dalam Pengurus Be- 
sar Budi.Utomo, 1908, Tjipto 
sudah 'berdjiwa . Hindia buat 

paksa keluar dari Budi-Utomo 
(Hala itu Tjipto bertempat di 
Demak) karena 'usul jang mur 
ni keluar dari hati-sanubarinja 
jang bersih jakni supaja B.U. 
membuka pintunja bagi semua 
anak-Hindia, ditolak, 

T'jipto sedjiwa dgn Douwes 
Dekker. Baru kemudian Tjipto- 
diangkat mendjadi anggota Pe- 
ngurus Besar.IP dan pada ra- 
pat tg 25 Desember js. masj 
hur itu, Tjipto terpilih mendja 
di Wk Ketua Pengurus Besar. 

Sebelum itu, Tjivto memberi 
talak pada “kandjeng guper 
nemen”. Ta meletakkan djaba 
tan sebagai “dokter-Djawa”. 

( Oleh: Korr. Istimewa). 

JK tentang seorang | 
ulang tahunnja telah "raja 
bang jg. melajang tinggi. 

    

  

jang ditaksir tak kurang 
nia, 
Mac Fadden adalah seorang 

mendjadi kaja-raja karena 
memperdagsngkan reeept...... 
kesehatan tubuh dan ilmu” 
untuk melatih tubuh sehingga 

tawan, Mac Fadden tetap ber- 
pakaian jang sederhana sekali. 
Kebanjakan pakaiannja sudah 
tua2 jaitu jang dibuatnja  se- 
mendjak 15 tahun berselang. 

EMAREN DULU dalam. harian ini telah diwartakan 

kan” peristiwa itu setjara istimewa, 
Meet dari sebuah peRaa ter- 

ek jang luar biasa itu adalah 
Bernarr Mac Fadden, seorang jang diwaktu ketjilnja sangat 

melarat hidupnja, enam Na mempunjai .harta dan milik 
aga 

luar biasa. Tetapi jang paling 
luar biasa adalah bahwa. “ia 

bagus potongan dan bentuk-| pamanja. ,,Kau dengar anak itu 
nja! Anehnja, walaupun har- 

   
mah Tangga dan penetapan Pe 

ngurus Besar. 3 " 

Djug, pada rapat itu di te- 
barkan Pandji (Vaandel) IP. 

Adapun berdirinja IP di Ban 

dung sudah tiga bulan lebih 

dulu, jakni pada ig. 6 'Septem- 

| Malang ditinggalkan, pindah di 
Bandung, masuk dalam pimpi- 
nan redaksi (hoofdredaeciie) ha 
rian “De Expres”, Tulisan-tuli' 
san Tjipto dalam “De Expres” 
dengan gaja turusnja (turus' 
- sijjl) jg istimewa, tidak me 

Demikianlah pada satu hari, 
dalam pakaiannj, jang djelek 
itu, ia telah melihat-lihat se- 
buah papan jang memakai tan 
da ,,Didjual” dihadapan se- 

  
bahwa ia seorang jang 

tidur. Lama ia memikirkan ke- 
Sehatannja itu. Ia ambil putus- 
lan mau djadi crang kuat dan 

buah rumah, Karena mengira 'sehat. Ia dengar 

   

  

amur 84 tahun jg. pada hari 

0 djuta dollar Amerika banjak- 
« 
:gal dunia karena penjakit gila, 
yOleh karen, itu semendjak. ke- 
tj ia sudah djadi'ahak piatu 
dan terpaksa menumparg dari 
Satu keluarga kelain keluarga 
nja. Pada satu malam ia de- 
ngar bibinja berkata . kepada 

sedang batuk. Ia nistjaja sa- 

purut dokter ia tjuma dapat hi 

Gup beberap, bulan lagi”, 

Orang kuat dan sehat 
. Karena dengar perkataan ta- 
Gi maka MacFadden tak dapat 

bahwa'orang 

jisa berladjar sport besi disatu 

kit paru2 sebagai.ibunja. .Me-| 

cma, Partai Kedaulatan Rakjat 
(Sulawesi) dan Persatuan Da 
jak Kalimantan Barat 

  

KONGRES PERSATUAN PEDA 
GANG-MENENGAH INTER 
NASIONAL. . 

Utusan Philippina, tergiri atas 9 
orang, ke kongres ke7 Persatuan Pe 
“dagang-Menengah Internasional, pa 
da hari Selasa pagi dengan menum 

pang pesawat kongsi ,,@uantas” te 
lah bertolak ke Melbourne. Kongres 
tsb. akan dimulai pada hari  Saptu 
'jad di Melbourne. Utusan Philippi 
na dipimpin oleh Roberto Villanue 
va, pemimpin harian ,,Manila Chro 

nicle”, jang djuga mendjabat wakil 
ketua bagian urusan Asia dari per 
satuan tsb. 

Padjak 
Di USA 

Kaum Buruh Harus Ba- 

.jar 30pct Dari Peng- 
hasilaonja 

135 Plan Industri 
“ Renijara Besar2an Indusirlalisasi 

“3 Pakistan s3 
(Oleh Pemb antu Istimewa). 

AM ENURUT SUMBER jang lajak dipertjaja, sebuah org4- 
nisasi jang dibentuk pemerintah Pakistan, dgn, nama 

Pakistan Industrial Development Corporation, telah menjele- 
saikan rentjana2 buat menjelenggarakan atau untuk 'menje- 

lidiki kemungkinan penjelenggaraan 35 rentjana industri jang 
besar? Kesemua rentjana? itu akan memerlukan modal 120 dju 
ta dollar Amerika, Diantara usaha? induSfri ita ada disebut 
industri jute (goni), kertas dan carton, kertas -koran.. mesin? 
berat tempat2 pembetulan dan peribikinan kapal2, barang2 
kimia, rabuk? tanah, semen. gula pasir, textil dari wol, textil 
Gari katun. Pada Mama 

afia. diminta. bantuan. ahli ahli 
Terutama usaha dilapangan |hangsa Amerika, Modal jg akan 

industri jute.itu adalah jang | dipergunakan ' untuk indus- 
akan paling besar. Orgopisasi jtri ini akan berdjumlah kurang 
jang dimaksudkan tadi jakin ilebih 20 djuta dollar Amerika. 

ARA 
Na 

  

akan “berhasil — mengadakan 
6000 buah mesin pemintal, da-: 
lam tempo 6 “tahun, Padahal 

tudjuan ira sedikiinja ditaksir 
akah mempergunakan waktu 8   ntangan? dalam nege- 
tahun lamanja. Kini organisasi 

Pabrik2 mesin. 
Djuga kini sedang diselidiki 

2 : “CS ikemungkinan mengadakan ker 
menurut renijang jang "emula, idja-bersima dgn perusahaan? 

lasing untuk mendirikan paberik 
ipaberik jang membuat alat2   Apa maksud Panitia? Tetapi ia tidak puj Ti di Amerika Serekat dan mem Ibuat mesin2. Tetapi di Karachi njenangkan kaum periuanan, | dung maksud #idak baik, maka 2 

  

Pawitia tsb. bermaksud hen- (ber 1912. | | kaum kapitalis-imperialis “ Aa Nana as ja uang buat bajar tursmnja.! perhebat krisis ekonominja, de. iSb. Sedang melakukan nenga- 'sn auti Hiseha D : . : 5 5 : k lis-imperialis, “kan | wanita pendija. EN Ja uang b bajar Turemnja.. 6 1 10mm J2, 4 . n Menga- isudah dimulai usaha utk mem dak merombak De Indische| -Surabaja memperoleh kehor djeng gupernemen.” ham an rumah itu ke- 7, ia tjari buku2 jang | mikian Harian Rakjat Peking wasan dan mengambil. bagian 'bangunkan sebuah 'perbengkel (Bond. jakni sebuah perhimpu. | matan mendjadi tjabang IP jz 2 bagaimana | baru? ini, Harian tadi njatakan, dalam pendirian 9 buah pabe- 
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         3 2 $ 2! Achirnj, Tjipto dihantam 4 : Sesi aa nemk : pa , mn tadi | ala tan perkapalan “jang agakbe- Ea Ka Bea : Ope L Hua, ntar Hanna An HaNA hrga 1 katiban P en Manga Sa an  drang LN Mberlasjar SDort Ang Tai Maa Sagala Na rik jute di Pakistan Timur. Sa 'sar Na nang rentjana Pen en ina Un 2 inj di Banaung, f ag Haa nah 5 Tap : ” Kat besi. g iat ia mela- y Tang mu . 1 iant: Ie ee en dah Eau Bata Oleh Panitia je. dipelopori Dou- an aah 16 September Lebih du nja membela Suwardi Surja- djual”, kata Mac Fadden, Sea Bat Sa Bea 3! ajak ibu. erintah Amerika , Ba Aa - isudah Clisiapkan buat mendiri 
wes Dekker, diperlihatkan kepa 
da Indische Bond akan djalan 
buntu jg ditempuh oleh perkum 
pulan kaum Indodi Djakarta 
tsb. 

lu Joejakarta merupakan Sua- ningrat didjadikan alasan me- 

tu tjabang sementara. ? 

Demikianlah berturut bagai- 

kan tumbuh 'tjendawan dimu- 

nginternir mendiang bersama 

Dowwes Dekker dan Suwardi. 

Pembuangan 3 serangkai 

»Benar”, kata njonja pendja - 
ga itu, tetapi rumah ini tju-'| 
ma dapat dibeli oleh millio-. 
ner2”. Saja toh seorang mil- 

idapatnja itu, Larbat laun ba 
tuknja lenjap Jan ia mendjadi 
makin kuat. 
Sesudah itu ia melarikan diri 

telah mendjadi makin serakah 
dim memeras rakjat Amerika, 

Menurut angka2 jg diumum 
kam oleh Biro Penghasilan Kas 
Negara padjak jang dibajar 

Gjak bulan Desember tahun jl. 
Sat, paberik lagi “akan “Gapat 
imulai bekerdja pada achir ta- 
hun ini, sedang satu pula-pada ! 

ikan perbengkelan lainnja di Pa 
| kistah Timur. untuk membetul- 
ikan 'kapal2 perang. Buat peker 
.Gjaan ditempat 1g belakangan 
ini telah didapat bantuan ahli2 

| Pada rapat tahunan Indische |sim penghudjan, disana-sini di - an Lone - djawab Mac Fadden, dari tempat pamannja, jg. be- | dieh Sada sr ts tahun depan. Ketis aberik Ynerkapalan dari Djerman. 
Bond jg diadakan di Djakarta | dirikan oleh kaum nasionalis Pen Ba Hindia- | gan saja mau beli rumah ini”. kerdja “sebagai orang tani. Ia hun Nan San Mer U itu TE Sana Na » Pabrik2 Pn soda. 
pada.tg.25 Agustus 1912, oleh (Tndo-progressief, tjabang2 IP, | ne Men sake Tg pa Benar djuga kemudian rumah |terluntalunta Sidjalanon, mela | 65.000 djuta dollar, 28,696 le-132000 ton karung goni setiap! mi Now kan  didirik | tiga-terangkai gerakan "Hindia | yiai Madiun: Semarang. Pe: | Mang menghantjurkan IP. Pen-| ish, telan dibeli olehnja. kukan pekerdjaan2 ara saja jg | bih banjak dari pada tahun il. tahunn " Ta Na NN ai Tangan |. buat Hindia” ialah Douwes : djadjah. berharap, dengan ma- : bisa didapat asal bisa makan. (dan merupakan rekor baru das! Tenaga: paberik- caustic soda. Mesin2 

  

  
hak serekat2 sekerdja. harusj hari Senen Stevenson menjetu- | rrsiania kura $ : kans onta “Ohuodat 3 me dan bertemu Mussolini. ' ga mempunjai satu perusahaan ho- js. didapat didalam negeri Paf'Sailan “akan menerima dari 

| Gihapuskan, Amerika membujdjui rentjana politik luar negeri bebliadngg Nb Ane Lana Setanditaja, Sin Mn an berkata pada diktator Italia itu | s1 gi Antohkad Bagan California. Ikistan sendiri. Tentang pengola | A.S. 40.000 ton 'beras dan dari 
|. tuhkam undang2 hubungan ' buJjAmerika dewasa ini. Dinjata- (kabar. Ia wartawan. 'D sn per. Ppada umumnja,” orang jg berpenger- bahwa heaja makanan buat ten | Hotel tsb. adalah satu pendirian- |ham, besi2 tua ini mendjadi badja( Itali 12.000 ton beras, 
| Muh jang baru Tapi Ia ealam kan, bahwa kaum republik |getakan-politik mendjadi. “Sekertaris |tan “dan berpengetahuan hal sedja-|tara Italia dimasa itu terlalt luxe, jg. berharga beberapa djuta 1 
|. pada itu memperingatkan akan | mempunjai pendirian jg r2rpe- |Sarekat Islam Lokal (tjabang) Ban-jrah pergerakan kemerdekaan kita, | mahal. Dgn beaja jg lebih mu- fdollar. Setiap hari ia bekerdja ke- | 

  
      

  

(Kata Stovereon, 
'kedjam utk menjuruh buruhfpi oleh 

Dekker, Brunsveld van Hulten 
Gan Van der Poel. dinjatakan 
perlunja percmbakan Hindia 
(Indonesia)... 5 
Akan menggunakan kalimat 

jg saja dapati dlm. primbon se- 
jarah berdirinta IP. falah:..... 

  

Pp ngadakan kampanje pe 

.. Undang2 Taft'Hariley 
y 

IPeranan mendiang Tjipto. 

Harus Diganti 
Amerika Butahkan . 

Baruh Jang Baru—Kata Stevenson 
RESIDEN TRUMAN hari Senen deng 

milihan presiden bagi Adlai S 
venson, Dim pidatonja di stasion Ritisburg dari kereta api Is- 
timewa ditumpanginja dlm, perdjalanannja dari Waskington ke 
Milwaukee Truman katakan, bahwa kaum republik tidak mem- 
punjai politik, ketjuali hanja untuk melemparkan lumpur” ke 
pada kaum demokrat Truman jg berbitjara dari kereta api di 
tudjukan kepada Ik. 3,000 orang jg. 
butnja, katakan selandjuinja. bahwa kaum republik tidak mem 
punjai pegangan jang tertentu. Mereka mula2 menghadapi Ti- 
mur kemudian Bara? mereka tidak mempunjai pendirian sen- 
diri, kata Truman Truman kinidIm.perdjalanannja ke Milwau- 
kee, dimana ia akan mengadakan pidato penting malam Selasa. 

kalongan, Tegal Tjirebon, Ken | 

dai dil, : |   Telah saja paparkan diatas, | 

bahw, chusus.jang mengenal 

Tjipto walau mendiang bukan | 

Dogi 

Undang2 Hubungan 

n resmi mulai me 
bagi Adlai Ste 

dengan gembira menjam- 

bekerdja begitu sadja tidak 'acda 
tempatnja dlm undang2 perbu- 

Hindia pun akan mati djuga. 
Raxjat tak akan berani mene- 
ruskan perdjuangannja. Ta- 
ngan besi dan kekerasan jang 
kedjam dan bengis dikira kua- | 
sa membunuh semangat moh 
didjagjah, 
Tak tahu, pembuangan Dou- 

wes Dekker-Tjipto-Suwardi pa 
da ih. 1913 itu tidak memati- 

mendjiwai perkumpulan Indo- 
progressief iain, INSULINDE, 
dengan Teeuwen.sebagai 'pelo- 
pornja. Insulinde inilah jang 
kemudian mendjelma  Natio- 
naal Indische Partij NIP Sare- 
kat Hindia. 
Pandjang amat riwaja: pem- 

buangan ini. Pokoknja begini: 
Dalam th. 1913 Belanda me- 

rajakan 100 tahun kemerdeka- 
.annja. Bebas dari pendjadja- 
han Perantjis. Rakjat Indone- 
sia diperintah halus turut me- 
rajakannja, Rakjat Indonesia 
jang terampas kemerdekaan- 
nja, dipaksa turut2 merajakan 
ulang-abad kemerdekaan bang 

tinja IP Gerakan Hindia buat | 

sa jang mendjadjah dirinja! 

Satu kwaksalver 
Dalam anggapan ahli2 ilmu 

pengobatan, Mac Fadden itu di 
pandang sebagai seorang kwak: 
salver tukang djuaj obat se- 

jang dianggap tak mempunjai 
dasar2 wetenschappefjjk, Teta- 
pi Mac Fadden sendiri jang 
tjara hidupnja sangat taat ke- 

minta pertolongan dokter te- 

tap sanggup berdjalan djauh 
'diguning-gunung walaupun tu 
run hudjan saldju dan angin 
“ribut jang heibat, sanggup me. 
lakukan perdjalanan jang be- 
rat dan djauh diwakty terik-pa 

matjam dukun belaka, dengan ' 
resep2nja tentang - kesehatan: 

Kemudian ia djadi pendjuai Sua 
tu alat sport. Ia dapat kenjata 
an, bahwa orang2 jang membe 
li alat2.itu sebetulnja lebih ke- 
tarik kepada  buku-ketjil her- 
gambar js menjertai tiap2 aiat 
Sport jang didiualnja itu, dari- 

pada alat tsb'sendiri. Hal demi 
kian menimbulkan pikiran kena 
danja untuk terbitkan madjal- 
lah2, (Physical Culture”, jang 

buh sehingga berbentuk bagus 
dan kesehatan “mendjadi lebih 
baik. Madjallah2 jang demikian 
itulah jang remberikan hasil 
besar kepadanja. Di-dilm-nja pe- 
uh gambar2 dgn orang2 lelaki 
atau wanita dalam pakaian jg 

sedikit sekali, tetapi dgn poto-   nas matahari jang heibat, main 
tennis. dan setiap tahun "dapat 
Tulus dalam udjian mengemudi 
Bapu '....pesawat terbang. 

Ibu Mac Fadden mati karena 
sakit paru2. Ajahnja  mening- 

  

Nederlander was! Pemerintah dan 
masjarakat.. Belanda dihantam ma- 

tang-biru. Risalah dibeslah, Suwardi 
ditangkap. 'Tjipto- menulis karangan' 
mentjela Wan menantang pemerintah 

ngan tubuh jg bagus. Lain dari 
ipada itu djuga tulisan2 jang 
berisi . petunsjuk2 . bagaimana 
orang dapat hidup sshat 'dan 
kuat. Madiallah2- begini laku- 
nja seperti pisang gorenc.” 
Bukan di Amerika sadja, bah: 

kan djuga diluar negeri. 

Makanan murah adalah 

makanan sehat. 
Ia djuga mengisi madjallah2- 

lam  sedjarah “Amerika Kini 
kaum buruh Amerika harus 
membajar 304 dari seluruh 
perghasilannja untuk padjak2: 
jang langsung dan tidak lang 
Sung. Selandjutnja hariem itu 

Paberik kertas. 
Sebuah paberik kertas akan 

dapat mulai bekerdja pada achir 
tahun depan jang menurut ren- 
tjaha sanggup membuat 30.000 
ton kertas berbagai matjam se-   katakan, disamping padjak2 jg 

iling tinggi dari waktu2 jg lam 
pau. jalah 190,8” diatas ting 
katan ongkos hidup:sebelum pe 
remg, Menurut taksiran Tru 

Cijaan pemerintah Amerika un 
tuk tahun ini 'akan ' Sebanjak 
10.300 djuta dollar, 

MEMA 2. 

mudian Mussolini telah mengi- 
rimkan beberapa orang Italia 
untuk dilatih olehnja. Mac Fad 
den terima baik pekerdjaan itu 
dengan tjuma2. Benar djuga ie 
ngan berikan latihan2 istimewa 
den makanan2 menurut rec:pt- 
nja, ia bisa mendatangkan yero 
bahan luar biasa kepada diri- 
nja orang2 iang dikirim Mussd 
lini itu, Untuk djasanja, Musso 

    

  
herait itu. rakjat Amerika Gjuga ran. Produksi sebesar itu berar 
mendjadi korban dari harga2 ba tj akan memenuhi 9004 pemakai 
Tang jang makin membubung. | 
Tenurut statistik jang  dikelu : MEA se ngan atkan oleh Biro Statistik Buruh jakan GiSirikan lagi sehuah pa- 

mem baru2 ini defisit perbelan'di Punjab. Paberik ini menurut 

tahunnja, terketjuali kertas ko- 

an Pakistan. Lain daripada itu 

mempergunakan rumput ,,bhab 
bar”, jang "banjak tumbuh “di 
daerah2 perbatasan “utara dan 

rentjana akan dapat mulai be- 
kerdja pada pertengahan tahum 
1955. Lain daripada itu, akan di 
dirikan djuga sebuah paberik jg 
akan menghasilkan 17500. ton 
karton, terbuat dari merang pa 
di dan-gandum. 

Pertambangan besi. 
Kini organisasi itu sedaongi 

membuat penjelidikan tentang 
kemiingkinan mengusahakan per 
tambangan besi dan lain2 logam   jang terdapat di Pakistan. Ka 
lau persediaan? logam jang bi 
sa didapat itu dianggap mentju 

untuk ini sudah :Jipesan dari lu 

ar negeri Rertjana pembangu- 
nan paberik itu dapat selesai 
pada awal tahun. 1954. Setiap 

tahunnja Pakistan memerlukan 

caustie soda: 101060 ten. Di'de- 
kat Mianwali, Punjab, akan di 
Cirikan paberik'rabuk tanah jg 
menurut rentjana pada achir ta 
hun 1955-akan dapat menghasil 
kan hampir 50.000 ton ammuni 

La | 3 , : . 5 kep a : 3 34, (um sulphate setahunnia. ps: R kan Gerakan, Hindia buayHin- | pada, recept2nja sendiri, dalam | memberi petundjuk-petundjuk ' ongkos hidup di. Amerika dalam Bee Mes an Ke Nana Na De ea na 
: 3 4 2 ank SN Tera Kn ae Tki ee 6 1 nga . 5 3 - 8 : KAN PA Taka ty a ! €' £ » L 
Sss|dia. IP lenjap  semangatnja usia setua itu ia belum pernah |tjara — orang melatih tu bulan Djuni ini adalah jang pa dan karton setahunnja, Baen #corporation itu sedang mempersiap- 

kan rentjana mendirikan paberik2 
semen baru dan memperbaiki serta 
memperluas pekerdjaan dari paberik2 
semen jang ada-sekarang: “Kini -di 
Karachi sudah'ada “paberik semen 
jang menghasilkan 150.000 ton Seta 
hun, di Hyderabad jg menghasilkan 
120.000 ton, “dan di 'Thal jg: meng 
hasilkan 100.000 ton. Kini sedang 
dilakukan .penjelidikan' untuk dirikan 
paberik semen baru di Harnai, Batu 
chistan. Djuga sedang dibikin penje 
lidikan buat mendirikan tiga buah 
paberik gula pasir, dan. tentang ke 
mungkinan . memperluas  paberik2 
“gula jang sekarang terdapat di Pa- 
kistan Timur,. Setiap tahunnja pema 
'kaian gula pasir di Pakistan adalah 
hampir 270.000 ton banjaknja, se- 
dang produksinja baru 95.000 ton. 

Dari Detroit Sea ruhan dewasa ini. Dan tiara ba-/ Tjipto bangkit. Dengan dua orang'|Hindia-Belanda. Ditangkap djuga. nja itu dengan.recept2 makanan lini telah hadiahkan sebuah Ikupi, maka akan didirikan pal K. Alvapillai, komisaris pe- 

lom. deler : ilihan Kaka ru harus diflapat utk menjele- | pemuka S.I., Abdul Moeis dan Wig-| Douwes Dekker jg belum selang (Makanan jang murah, tetapi j2| 'hintang”, jang kemudian ia |berik2 badja. Buat ini telah di| merentah Sailan urusan. bahan Kala Tenten, ala pidato |faikam sengketa? darurat, de- njadisastra. Tiipto mendirikan ,Pa-|datang kembali ditanah-air dari |sehat, demikian ia kata. Dgnbuang,, tatkala Amerika pe- minta perbantuan ahli2 jang dil makanan, mengumumkan hari 
mikian Stevenson. 'Initia Bumiputera”, menjerang mak- perdjalanannja di Eropa, turun “ta- 19 sen (uang Amerika) orang rang. melawan negara2 AS. datangkan dari Djerman, Un-: Senen ' bahwa sebagai ' hasil kampanje pemilihan presiden T : : PA nan an Masal di UE : 3 aa 2 sega anu. Lebih landjut dl datonja elanda jg tidak senonoh itu. jngan. Dia menulis dalam: ,,De“Ex- sudah bisa dapat makanan jan . : Han , SE 3 Sana AE , katakan, bahwa undang2 anti Ma La Haa Oa italier Mas. Sumardi, Sanisotkatat pra", Tp sulaan ta. mabetabitioa Nan Na an Ya ri Heo aa Recept pandjang umur. |tuk bahan2, tambahan bagi. pa| pembitjaraan utusan Sailan ba 

mogok Taft/Hartiey jang dgn, 
keras telah ditentang oleh pi: 

pemogokan2 jang mengantjam 

keamanan ' nasitinel 

lah memberatkan pada suatu 
pihak dan bersifat politik dan 

kannja, undang2 Taft/Hartley Me Katak Dn ba a 5 Dea San Kebasa Na madjallah2: ata: bas ka 2 : nja, Ng Naba ma Idapat melakukan politik Inar jaku seorang Belanda”. Als ik cens dahi sekian sadja. , . mereka itu..Beberapa waktu ke j atau perusahaanZnja,. ia fv Sa 2 , : ig he memberi, kaset Lena Daakar Ag BERGRU gan linda Ina i TE suka mendaki” gunung, melakukan Minta Ganti 1 Pound Karena Kawin 
da ON ap eAA ben an naga Tai Kebon K . jg. djauh dan berat, D i . mogokan.hingga 60 hari — ada patkan sokongan dari badan B Di oren sengadja berpuasa tidak makan be- | engan Lain Or ang 

tidak memperbaiki hubungan! dral Eisenhower akan dapat 50 js dan kegagalan2 PBB telah menderita kegagalan dalam seiuruh Djerman. Tetapi PBB mem fnjanji2. “Untuk hidup beruntung, | telah mengadjukan tuntutan ganti kerugian sebesar satu buruh di suatu pabrik-pun. Di kongam sematjam itu, kalau se dalam tahun jg lalu diumum | tsaha PBB untuk mengachiri perang'| bantu mempertahankan perdamaian | pandjang " umur, kuat dan sehat, |. pound karena kehilangan isterinja dan 30.000 pound, karena pe- saramkannja. bahwa undang2 jbagaian besar dari kaum repu- kan hari Senin dalam laporan tas Korea, (ig tidak menenteramkan hati (urieasy ' orang “harus bergembira, demikian nangkapannja oleh. para“ pembesar Inggris: tuntutan itu diadjukan baru jang nantinja akan meng 
gantikan undang2 Taft/Hartley 
itu harus mengakui serekat2 se 
kerdja sebagai wakil2 jang 're 
presentatif bagi kepentingan2 
anggotanja, dan perintah Ari | tk mentjari keuntusgan dari 30 Djuni 1952 adalah untuk sidang | ngumpul hampir 250 djuta dollar ngan untuk ' perkembangan sistim , mandi sinar matahari (tjaring-Dja- | PF. telah kawin dengan seorang Inggris. Beberapa perbuatan jan 
pihak “mengadilan (supaja ken | enaa-takut rakjat A Tg REG Crab PBB 'jg akan datang. Lergran untuk menolong rakjat Korea jang keamanan bersama dan panitia chu- ! wa) dan djaga djangan sampai tu- “dilakukannja terhadap isterinja Ha aa Pa Pata bali bekerdia)  'harus ditiada 
kan. kata Stevenscin. 

aki2 serta perempuan kembali 

Dinjatas 

rika di Grand Rapid (Michigan) 

tzah-belah mengenai halz ten- 
tang politik luar negeri. Untuk 

legislatif dan .hadan eksekutif. 

hlik di Senat dan lebih separoh 

dari mereka di madjelis ren- 
dah tak menjetudjui politiknja. |   

kekuasaan jmembitjarakan soal2 jg dihada- 

Kata Stevenson kemudian, tu: 
djwan Amerika» .hantis djangan 

membuat djandji2 ig tak murg- 
kin dapat dipenuhi, tapi untuk ! 

Ia bertanja, bagaimana djen- 

mendjabat Panitera.dlm Panitia tsb. 
Suwardi kala itu masih miuda-belia. | 

dung. : 
Suwardi menulis risalah ,, Andai 

ipa,  pimpinannja dipegang  Tjipto, 
'membela “Tjipto dan Suwardi. Di- 

sudah: mengetahui. 
Djadinja pun “uraian ini   saja sus 

#rang Dunia II ia pernah ke Ro 
Ia 

rah, 
makanan jang lebih baik untuk 

ia sanggup ' memberikan     
  

hunan tentang pekerdjaan organisasi 
- 2 " 1 0 

duhia ini. Laporan ini dari sekretaris 
djenderal Trygve Lie jang meliputi 
waktu dari tg. 1 -Djuli 1951 hingga 

tadi tidak memuat kupasan Lie ten 
tang kedjadian2 politik, Komentarnja 
akan diserahkan " kepada sidang 
umum PBB diwaktu organisasi ini   Amerika dan dunia. 

(Antara-Revter-AFP). ' 

   

hendak bersidang pada tg. 14 Okto 
ber jg akan datang.  Lic mengakui   

Kegagalan PB 

Dalam laporan itu dikatakan, bahi 
wa | sewaktu - laporan ini disusun, 
'randingan Panmunjom | masih ber- 
langsung”. Tetapi. PBB “dapat me- 

menderita karena peperangan itu. 
PBB tak berhasil “dalam usahanja 
untuk menjelesaikan pertentangan an 
tara Timur dan Barat, jakni soal 
perlutjutan .sendjata, pemasukan: ang 

'peace) “dipusat2 kesulitan sebagai 
Kashmir dan Palestina. Dalam usaha 
untuk menjelesaikansoal2 ini telah 

hdiperoleh suatu kemadjuan. Perang 
Korea telah memberikan suatu doro 

sus telah dapat menjusun suatu ren 
(jana untuk mengadakan sanksi poli 
tik, ekonomi dan militer terhadap 
negara jang melakukan. agressi. 

Demikian antara lain diberitakan   gota2 PBB baru dan soal pemilihan dalam laporan PBB: tadi, 

Kini Macfadden bukan sadja me- 
ngusahakan madjallah2, tetapi  'dju- 

ras. Tidak ada waktu jg. terulang 
baginja. Kalau tidak bekerdja buat 

berapa hari Jamanja, suka' berenang 
dan gemar bermain piano dan  me- 

salah satu teceptnja. Obat2an, injek- 
si dan sebagainja, tidak perlu sama 

'sekali, demikian ia selalu berkata 
iHidup sadja setjara sewadijarnja, 
i minum banjak susu dan. air buah, 

  
buh”djadi terlalu gemuk. Itulah ja. |: 

(paling utanta.. Ia pikir, bahwa dlm. 
“usia 100 tahun, ia akan tetap sehat 
dan kuat. Dan ia 'jakin, setiap 
orang pun dapat meniru apa jg. te- 

berik2 badia itu djuga diperha 
tikan: tentang besi2 tua jang bi 'Sir Oliver 'Goonetilgoko, maka   ru2 ini ke A.S. jg dipimpin ole 

  

  

| p 

wardess maskapai penerbangan 
kannja dan sekarang berdiam di 

“ta ditangkap polisi. - Setelah dua 

ganti isterinja, .   

—O, Isteriksu... 

ENGUSAHA MESIR, Kamel Haggag, pada hari Minggu 

olehnja kepada konsulat Inggris 'di Kairo, Isterinja, seorang ste- 

"kali datang ke Inggris untuk meminta isterinja supaja' ikut “lagi 
dengan dia. Pada kundjungannja jang kedua, ternjata isterinja 

nja dikembalikan di' Mesir, dimana ia segera mengadjukan tun- 
tutan ganti kerugian kepada konsulat Inggris. Satu pound untuk 

  

»Air India", telah  meninggal- 
Inggris. . Haggag telah - kedua 

bulan ditahan, Haggag  achir-   
    lah ditjapainja itu, 

    

    

                                                

    

  

    
  



   

     

      
   

  

     

  

   
    

     

   

  

   

    

    
   

    
     

   
    

  

   

“12.000 serdadu 

  

   

    

     

   

   
    

    

    

   
   

fihak Pakistan dan India. 

Pengadjaran Luar 
Biasa—Di buka 

Di Bdg.” 
   
     
   
   
     

    
     
    
     
   

Er ngan Gedung Lembaga 

4 Tuli- Bisu di Bandung, Senen pa 
gi telah dibuka dengan resmi 

Sekolah Guru Pengadjaran Luar 
Ns, jang pertama diadakan 
diseluruh Indonesia. Upatjara 
pembukaan Sekotah Guru Pe- 
“ngadjaran Luar biasa itu diha- 
"diri oleh Menteri PPK Dr. Bah- 
der Djohan, Gu)ernur Djawa 

rat. kepa'a Piawatan PPK 
Sugardo dan banjak lagi pembe 
sar? setempat dan dari dunia 
pengadjaran Sehabis pidato2 
sambutan hadirin menjaksikan 
demonstrasi: Bana un aah 
baik jang baru mendapaf pela- 
djaran 3 a 4 minggu anak? jg. 
sudah 2 ih. masuk sekolah tu- 
Ni-bisu dan jang sudah agak lan 

jut peladjarannja, Demonstra- 
si tu ditutup oleh pidato salah 
seorang jang telah 2 tahun men 

. dapat peladjaran intensief. 

“Mengenai Sekolah Guru Pe- 

- ngadjaran Luar Biasa jang di- 
buka tadi pagi itu didapat ke- 

“terangan lebih djauh, bahwa 

murid? SGPLB itu guru2 ke- 
Juaran Sekolah Guru B jang te 

| Jah 2 tahun berpraktek. Mere- 

3 ka akan mendapat peladjaran 

“5 Juar biasa didalam hal men- 

didik matjam golongan 
anak2 jaitu: 1. anak2 buta, 2. 

| anak tuli-bisu dan 3. anak2 jg. 

» lemah ingatannja, Sekolah Gu- 

«rn Pengadjaran Luar Biasa itu 

| akan mendapa: gedung sendiri 
- Djumlah muridnja jang akan 
. diterima ad, 15 orang, jaitu 25 
— untuk pengadjaran bagi anak2 

buta, 25 untuk pengadjaran 
| anak2 tuli-bisu dan 25 untuk 
. anak2 lemah ingatan. Sekolah2 

“rendah untuk anak2 ini seka- 
| rang di Bandung telah ada, ja- 
itu untuk anak buta di Djalan 
Pedjadjaran, untuk anak2 tuli- 

. bisu di Djalan Tjitjend7) dan 

untuk anak2 jang lemah inga- 

tannja di Djalan Tamansari. 
| Sekolah? ini ada dibawah pim- 
“pinan J. A. van der Beek, jang 

sekarang merangkap djuga 
mendjadi Direktur SGPLB. Se- 

“Kolah2 tersebut akan mendjadi 
leerschool” untuk para siswa 
SGPLB, dimana mereka akan 
ladjar memberi peladjaran. 

(Antara). 

12000 Ser- 
dadu KMT 

“Masuk” Perbatasan 
Birm? 

ENURUT berita2 jang 
sampai di Rangoon Pp 
Senin dari  Kengtung, 

Kuomintang 

jang berada dibawah pimpinan 

kolonel Hoe kabarnja telah se- 

lesai dengan gerakannja me- 

  

    

  

   

3 
- 

  

M 
— hari 

"an menteri Kashmir, D. P. Dhar dan djendral “Thumaja ig. 
datang di Bern untuk membi tjarakan masalah Kashmir dengan 

ekolah Guru 

IDALAM SEBUAH rua- 

at 

Selalu sedia lengkap: 

Kwaliteit tinggi — Harga 

TOKO - .KETJI 

Sports 

  

ALAT-ALAT SPORT 

UNIVERSAL STORES" 
mnta en (seberang Hotel Du Pavillon) Semarang. 

melawan! 

Lu BANTING HARGA! 

Specialist, 

  

  
  

som, dll, 

  

ang terpilih. 

tah, muka putjet, air muka 
3 “ mangat, kaki tangan dingin, 

x ) - kepala suka pusing, bernapas 
na laki2 kurang Paras perempuan 

  
perut tumpah2, kaki bengkak 

  

SIARAN RRI SEMARANG. 
Rebo 3 Sept.: diam 17.05 Taman 

Kusuma. 18.00 Pendidikan rochani 
oleh CPRAD. 18.15 Sendja ria. 19.15 
Tindjauan mingguan ekonomi. 20.30 
Lembaran budaja. 20.45 Suara tung. 
gal, 21.15 Aneka irama dendang Re 
madja. 22.15 Irama Malaya. 

Kemis 4 Sepf.: djam 12.05 Klene- 
ngan siang. 12.30 Untuk kaum ibu 
Oleh nj. Suharto. 17.10 Dongengan 
kanak2. 18.00 Pengadjian dan adzan. 
18.15 Irama Hawaii, 19.15 Siaran pe 
nerangan djaw. Sosial Insp. Djateng. 
20.30 Mimbar Islam, 21.15 Sandiwara 
radio keluarga Tjenderawasih. 22.15 

Langgam malam Tossema. 

dipudjikan. 

kin menurut resep jang sudah 

gala rupa penjakit rheumatiek 

baru, Sesudah minum 3 botol 

Agent: ,TEK 

Amat baik bagi lelaki/perempuan jg. 

ting. Perlu dimimumi sampai tiukup agar badan 
dan bali dalam kandungan tinggal waras, 
ANGGUR KOLESOM SENG HWA Perlu diminum perempuan sesu 
dah bersalin agar tinggalnja darah dalam badan mendjadi “bersih, 
dan ganti darah baru jang sehat, air muka mendjadi seger, menam- 
bah air susu ibu, dan menambah nafsu makan, Terutama bagi pe 
rempuan jang sudah banjak beranak ini Anggur SENG HWA sangat 

dengan bahan obat Tionghoa jang mahal dan mandjur, 
tjampurj Kolesom dil. Ini anggur obat melulu untuk sembuhkan se- 

tan untuk membeli. Belum la- 

ri salah seorang jang katanja 

. MM Kompleks 

Djumahat 5 Sept.: diam (6.15 Pe 

ngadjian dan tafsir ALguran. 12.05 
Sembahjang Djumahat. 17.05 Taman 
peladjar SM II. 18.00 Uraian KUDP. 
18.11 Adzan 18.15 Tjahja Kema'a. 
19.15 Tindjauan tanah ai”. 2030 Ra- 
juan irama malam. 21.15 Pilihan 
pendengar. 22.15 Langgam krontiong 
OK Satria. 

Prangko | 
Tertua 

Akan Didjual' Dgu? 
Harga 50.000: Dollar 

N JONJA Erika Gmeiner 
pemilik perangko jang 

baru? ini telah diketemukan di 
Spiital di Austria, jang bertjap 
tahun 1839 dan disebutkan se- 
bagai perangko pos jang tertua 
didunia, telah menjatakan kese- 
diaannja utk, mendjual perang 
ko tsb kepada seorang Inggris 
jang tidak disebutkan ap 
dengan harga 50.000 dollar. Di 
Klagenfurs tersiar desas-desus. 
bahwa perangko tsb. akan diper 
sembahkan kepada Ratu Elisa- 
beth II, apabila ia dinobatkan | 
nanfi, Ratu Elizabeth telah me 
nerima kumpulan perangko? j Sl 
tergolong paling istimewa di 
nia, sebagai warisan ajahanda, 
mendiang Radja George. 

Njonja Gmeiner telah meneri 
ma sedjumlah 400 dollar, akan 
tetapi menurut orang jang me 
nemukan prangko tati, Ingo 
Waste. uang ini bukanlah di- 
maksudkan “sebagai uang muka, 

melainkan untuk memberikan 
hak keutamaan kepada orang 
Inggris jang bersangkutan itu, 
dengan tidak mengadakan ika 

  

ma berselang ini sebuah surat 
kabar di Austria telah menga 
barkan bahwa njcnja Gmeiner 
telah menolak satu tawaran se 
bamjak 120.000 dollar. Waste 
mererangkan selandjutnja, bah 
wa ia telah menerima kabar da 

mempunjai djuga sebuah prang 
ko jang serupa dengan jang te 
lah diketemukan di Spittal itu, 
akan tetapi dengan tjap tahun 
1938, dan bukan 1839, Perang 
ko ini akan @iselidiki nilainja. 

(Reuter). 

  

Pembersihan 

Paru ini Mobile Briga- 
Je telah mengadakan ge 

rakan pembersihan di kompleks 
Merbabu-Merapi Geronibolan2 
jang bersembunji didaerah itu 
telah melarikan diri kearah Ba 
rat, Beberapa desa kini telah   ngundurkan diri dari Yunnan 

dibagian selatan RRT dan ma- 
suk kewilajah negara bagian 

Wa didalam perbatasan Birma. 
Pasukan?  Kuomintang itu 

: g menurut kabar? tadi men- 
derita kelaparan kini telah 
mengambil kedudukan? di 
'Nemchang diperbatasan negara 
bagian Kayah. Kanaan | 

2 AFP). 

  

    

   

      

'Roy Rogers 51 

@ibersihkan sama sekali dari ka 
um  pengatjau ini antaranja 
Ngargoloko. Waron, Kembang, 
Morosewu dan lain2-nja, Di 
Djlaren telah terdjadi tembak- 
menembak antara patroli polisi 
dan gerombolan bersendjata, te- 
5 tidak ada korban jang dja- 

Dari komandan kompi Mo- 
brig jang mendjalankan gerak- 
an pembersihan itu, ,tuan Uto- 
ro, P.I.-Aneta La kabar, 

  

L ANGGUR OBAT KOLESOM Ini Anggur Kuat terbikin dari Tjam 
puran Obat2 Tionghoa jang berfaedah dan antaranja Kole- 

Obat jang sanget penting untuk tambah kekuatan tubuh 
dan datah. Inj Anggur pun tertjampur" Ing. sarinja Buah Anggur 

berbadan lemah. Kurang da 
kelihatan tua dan lesu fidak berse 
bua pinggang sakit, tulang linu, 
pendek, urat sjaraf lemah, sumangat 
tua dil, Penjakit kelemahan, Minum 

ini Anggur dalam sedikit tempo sudah tentu lekas keliatan faedah 
nja. Baik untuk lelaki dan perempuan, tua atau muda, 

2 ANGGUR KOLESOM PO THAY. Amat perlu bagi perempuan jang 
duduk perut, dan jang berbadan lemah, kepala suka pusing, 2 sakit 

Gil, Sakit lemah dalam waktu bun 
ibu tinggal sehat 

ANGGUR OBAT RHEUMATIEK. In Anggur obat Rheumatiek dibi. 
termashur turun menurun. Dibikin 

dengan di- 

(Hongsiep atau Entjok) baik ditu 
urat2 dan lain2 bagian bagan, baik jang sudah lama atau jang 

tentu nanti kelihatan mandjurnia 
dan 6 botol SEMBUH sama sekali. 

Terdapat di TOKO2 OBAT dan TOKO2 P.& D diseluruh Indonesia. 
Pabrik Anggur ,,REN AY & Co”, gurabaja 

TEK SING TONG” Semarang 

  

  

  

  

kan: 

Bagi 

dan 

Kami 

Ban 
mua 

  

    Djl. Bawean no. 22 

MINYAK OBAT BAN LENG 
Dapat diminum untuk menjembuh. 

tenggorokan sakit perut dll. 

binatang berbisa. 
kkas hilang dengan digosokkanmja. 

Apabila merasa 

wat: 
lah Ban Leng digosokkan (dipidjet) 

lekas sembuh Karna: Ban Leng te 
lah dapat banjak sekali 
djian dari Tuan2 jang teksnal, jang 

sudah disembuhkan oleh Ban Leng 
ini. dari matjam2 penjakit. Kalau 
Tuan suka batja suwat2 pudjian tsb., 

boleh kirim Rp 6:50 Kami 
kirim 1 botol 
tertjatat. 

Dikeluarkan oleh Rumah Obat Tjeh She Tong 
Tilpon 2207 S Surabaja. 

batuk baru atau lama, sakit 

bisul2, kudis2, gatal2, digigit 
kena api, dapat 

salah 
da'i spotj, atau djatuh dapat. 

lelah atau 

diminum, semua itu penjakit 

“surat pu 

bisa kirim sama Tuan: 
Long dapat dibelih pada « 
toko2 Obat DIl.: kalau tiada: 

nanti 
sama Tuan dergan     
  

  mnnamana Mana 

PERABUT 

antuk Rumah Tangga & Kantor 
dapat dilever dari persediaan 
dgn. harga pantas. Djuga djual: 

BANTAL, GULING & KASUR. 

Toko DJOHAR 
Duwet 60 - Semarang - Tel. 1943 
  

SAKIT KENTJING??? Darah nanah 
kentjing sedikit perih dan sakit. 
URUNOL Mangan dapat tulung 
Rp. 12,— DARAH 
KOTOR??? Pal 
CERENOL dapat bikin baik Rp. 12— 
besar Rp. 20—. ZALF Rp.3,— VI. 
TANOCL PILLEN Rp. 12 — . besar 
Rp. 20—, badan dingir lekas tia 
pe (sexuele zwaktey twang2 sa. 
kit, linu, pinggang pegei. VITANOL 
tanggung bisa tulung. VITANOL 
EXTRA KERAS Rp. 60— 

laki2 ada umur atau jang s 
lembek. RIGASTA PILLEN tahan 
lama (nikmat). SORGA ISTRI PJL. 
LEN Rp.12 — besar Rp. 20—. DAR. 

SALIN bikin istri singset kentieng 
tanggung djempol & Rp.12,— bssar 

Rp. 20—. SINAMON (SCHOONHEID 
Pa bikin kulit muka halus, 

bersih dan kentieng untuk orang 
musa maupun tua. Ini pil tidasx me 
lainkan untuk ketjantikan, tetapi 
djuga bikin badan! sehat dan sela'u 
tetap tivgggal muda 1 stel Rp. 60,— 
MONGORIA tangg. baik sakit ambeien 
Rp. 39— 3 ds. Rp. 37—.  BEDAK 
TELOR Rp. 5— LIDABUAJA HAAR.- 
OLIE Rp. 5.— 

THIO GIOK GIEM 
Gang Tengah 22 — Semaranz. 

Ag Sem. Toko Elita, Plampitan 22. 
Ag. Solo Toko Diodo, Tiojidam 70A. 

. —————— 

Telah lahir dengan selamat 

Hindro Sukartono 
pada tg. 26 Agustus 1952 djam 
Ae 

  

Atas bantuan Dr. Liem Khe 
Tjong dengan pembantu2-nja 
Giutjapkan diperbanjak terima 
kasih. 

Kamil Prawirosoedirdjo 
Randusari“Pos 1/321a. 

bahwa gerakan pembersihan ini 
mendapat bantuan sepenuhnja 
dari rakjat, Sering kali terdja- 
di bahwa rakjat sendiri menang 
Ia kaum pengatjau dan .me- 
njerahkannja kepada Mobrig. 
Tentang semangat anak buah- 
nja, tuan Utoro merasa puas 
sekali Mereka sadar akan 
tanggung-djawab dan kewadji- 
ban mereka untuk mengembali- 

'kan keamanan, “demikian kata- 
nja. Sekarang kompleks Mer- 
babu — Merapi itu dapat dika- 
takan praktis sudah aman kem 
bali.   

FILIAAL 

Toko 

CENTRAAL 
Depok 2 - Semarang 2 

Baru trima matjam2 Alat2 
Mobiel, Accus willard, Max. 
Moss dll. dari 6 v. Ban2 ma- 
tjem2 ukuran. Harga tetap ber- 
saingan. 
  

  

Te 5 — 5. 

gt BADAN RONGSOK DALAM 
40 DJAM GAGAH KEMBALI 

MAHA TONIK 

OBAT KUAT JANG 
MENGEDJUTKAN DUNIA 

HARI INI: 
LESU LEMAH 

. MALAM: 
An MAKAN 2 TABLET 

BESUK PAGI: 
AGAH PERKASA 

TEROJUAL DISEMUM TOKO OBAT 

  

TE Sa ea La Ta Te Net Te Ta AU NA Tana 

M.S. RAHAT 
TABIB 

Seteran 1069 — Semarang. 
Specialist untuk WASIR (Am- 
beien). ASTHMA, KEPUTIAN 
dan lain--lain Penjakit. Obati 
WASIR dengan garantie sem- 
buh didalam 12 hari sampe run- 
tuk akar2nja. 

ZONDER OPERATIE 

  

Djam bitjara: pagi 9—12 
Sore 5—7 

Dokter 

R.V. Soedjito 
Pandanaran 6$, Tilp. Smg 2229 

Memeriksa wanita hamil 
Menolong wanita bersalin dan 

Praktek Umum 

Djam bitjara: 

Rumah: djam 7—9.30 

djam 4.30—6.30 sore 

R.S. Elisabeth 10.30—11.30   
Pe oa den enakan man ana akn pen Pss Ca anna 

n 

  

  

  

  

    

KOY (ab 
— Pare 

YANCA 1 

|.— Pegangan Yancy! 
|— Tjakap kau melempar tali. 

| — EH, lepaskan sadel kuda Kamu 
dengan selamat, Yancy Modiure |! 

  

THATIS FEAL KOPE-THROWIN/ : In 
LOOPIN' THAT STUMP/ 

    

HANG ON,           

  

 LEGGO THAT 
1 SApoLE! YOU NN'T 
GETTIN' OUTA THIS 
RIVER ALIVE, 
YANCY MECLURE/ 

  
tepat melingkar batang" pohon! 

tidak akan keluar dari sungai ini 

    

e 

  

  

Y rocers... 
SKVE ME 

(G-u8-e-8 1) 
       

  

— Hey! 

hanjut ate bergolak). 

(Bat Winger ter. 

patmu! 

  

— Rogers, tolong aku! G.Lulb-b!! 

— Aku tak dapat sampai ditem. 

ira 

PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BESAR 

SURAKARTA 

—— S&R: — 

No.: 33/1/D-235/52. 
nu oil 

PANGGILAN 
KAN . PEMERINTAH DAERAH SEMENTARA K. B. 

SURAKARTA 

Minta kedatangan Saudara Lie Kok Hien, belakangan hber- 

tempat tinggal di Kampung Sewu, Ketjamatan Djebres (Solo) 

sekarang tidak diketahui tempat tinggalnja, atau mereka jang 

mendapatkan haknja karena hukum, di Kantor Agraria Kota 

Besar Surakarta untuk didengar tentang tanah Verp. No. 294 

jang mendjadi haknja R. v. O. di Kalurahan Sewu Ketjama- 

tan Djebres itu. Semua surat-surat mengenai hak Taaaa su- 

paja dibawa serta. 

Sesudah tiga bulan terhitung dari Mena keluarnja su- 

rat panggilan ini, bila belum/tidak diterima keterangan su- 

atu apa oleh D.P.D.S. Kota Besar Surakarta, maka dianggap 

hak tanah tersebut sudah dikembalikan kepada Pemerintah, 

dan selandjutnja tanah itu akan diurusi oleh Kota Besar Sura- 

karta. 

Surakarta, 1 September 1952. 

Dewan Pemerintah Daerah Sementara 

" Kota Besar Surakarta: 

Ketua, 

(MUHAMMAD SALEN). 

  

  

anabaje wind suami sena 

| Pernjataan . Terima Kasih 
Kepada segenap mai taulan Tuan/Nj./Nn. jang 

telah sudi menjaksikan perkawinan anak kami, baik jang 
memberikan sumbangan berupa benda berharga, tenaga 
dan fikiran, kami mengutjapkan banjak terima kasih. 

Hormat kami, 
Nj. R. A, ASRORIE 

serta keluarga. 

  

    

Pontjol 22 

Semarang, 

  

Kesehatan lebih berharga dari pada harta benda, 

ILMU FALAKIAH 

Jaitu buat mengetahui symbool3 perbintjangan ter. 
hadap pada keadaan dalam dunia, atau Nasibnja 
suatu manusia, 
Dengan perantaraan Du Falakiah dapat meramal. 
Kan jang belum, serta dapat pula menerangkan dan 
menjembuhkan segala matjam penjakit maupun pe 
njakit Rahasia, dengan memuaskan serta sodjelaa 
djelasnja, : 

Saki AMBEIEN 

Jang sudah 50 tahun lamanja, dapat disembuhkan 
dalam tempo 15 hari dengan zonder operatie dsn 
sembuh buat selamanja. 

KITA BISA KASI OBAT 

Sakit Kentiing manis Sakit Badan mati sebelah 
Perempuan. Batin tidak kuat. 

Dan djuga sedia obat2 untuk segala matjam peniakit. 
Ramalan? saja brani GARANTIE (tanggung 1004) tentu tiotlok tentang 
obat2 tuan gan saudata2 dapat menjaksikan sendiri bagaimana buktinja. 

orang jang berobat disini semua sembuh. 
Kiriman surat pertanjaan jang tidak disertai prangko tiukup tidak da 
pet balesan, Kalau bajar vol Sakit Kentjing Manis atau Sakit Lepra saja 
mean 3 bulan sembuh seperti dahulu, dan sakit Ambeien jang su 
dah 50 tahun dalem 15 harj saja tanggune baik dan tidak berasa dan" 
tida kombali lagi itu penjakit, sampai hidup. 
Sakit lepra sakit kentiing manis, sakit batuk. 
Masa ini sangat berat sakit lepra dalem 3 bulan kalau ongkos vol sa. 

kit perut biar berapa lama bisa baik 
Pakistan Zindabar Tha Husein Siah 

Kampung Politie Iib Tni 
SBEMARANGNo 

Mester Said Mohammad 

Jang bertanda tangan dibawab ini saja SOESROSOEBROTO: dan 
istri saja bernama Amimah dengan kepandaian Tuan Said Mohamad Hu 
sein menerangkan sewaktu itu saja pa-ing melarat 'amanja ada 19 tahun 
jadi ini Thabib tinggal di Hotel dengan nama Thabib Magribj lantas 
saja mentak buung dia tidak mau to'one besuk pukul 6.30 saja datong 
di tempat dia djadi kerna betul2 mintak toong dia mintak kertas seba. 
njak 600 lembar sewaktu saja tidak ada wang djadi dia beli sendiri: 

Matjam mana dia punja 2turan saja turut 80 hari lama buat mandi 
berdua dua ada nama obat iamat 160 lembar kertas darat punja 8 hari 
habis mandi tunggu 19 hari :agi obat darat mudjarab sekali tidak susah 
lagi makan minum semuanja sererg 5 tahun matjam mana bikin saja 
tidak sebutkan harta benda hanja itu iImu Magtibi: 

Mintak sama A'lah 5 tahun tidak Iebih dengan ini saja pudi: 
srkian dari pada hari Minggu tanogal 31 Augustus 1952 saja datong 
dua dua rumah, dia buat mintak tambah obat lagi tetapi sajang sed'k't 
itu obat tidak kasi lagi: ASLI 1949. Dari saia 

SOESROSOEBROTO.AMINAH 

  

  

Pertjetakan Stencil 
NUSANTARA" 

Mulai tg. 1 September 1952 dapat menerima PEKERDJAAN 
STENCIL setjara besar2-an: 
a. Membikin Dictaat2, b. Daftar2, c. Ciculir dan lain2. Peker- 
djaan sedikit atau banjak dapat diterima, tjepat dan me- 
muaskan. Harga berdamai pada: , 

Toko Alat2 Tulis dan Kertas ,N USANTARA" 
Dj. Overste Slamet Rijadi 31 — SOLO.. 
  

d 

# 

»8555533 SITY CONCERN CINEMAS 20803000 
ini Malam D. M. B. LUX 5-79. (17 tahun) 

Gene Raymond 66 Film Thriller berwarna 
Sigrid Gurie »SOFiA 2. dan ISTIMEWA 

(u. 17 tahun) Grand ini Malam pengabisan 
4.30-6.45-9.00: P, Ramlee Rokiah Musalmah 

» ANTARA SENJUM dan TANGIS" 
Besok malam Richard Conte — Coleen Gray 

  

  

  

  

721 Ta himitan bijaksana. 
sjarat utama dalam rumah tanggal 

     

   
   

| Badji u jang ditjutji beberapa. 
kali @ngonsalan bi858. 0. 1      

     
     
    
    
    
    
   
    

   

    

   
     

1 Badju dalam waktu jang 2 
| dejusji dengan Tjap Tangan! 

      

  

       

         

      
      

   

  

erhematiah setjara bidjak- 
sana, pakailah Tjap Tangan 

buat segala barang. 

Air busahnja menanggung 
tahan lamanja (jutjian Njonja 

PTAWGAN 
tjutjtan! 

     
    

   
    

        

   

      

5531-1-103-9 

  

  

  

  

KAMUS 
APUOL S MA-5$ LANDA-INGGERIS 

Edjaan Bahasa Inggeris Menurut Bunjinja 
oleh: 

L. BONS 

Prijs Rp. 25.00 

Leveringen buiten Semarang na ontvangst yan postwis- 

sel voor bovengenoemd bedrag vermeerderd met Rp. 1.20 

vOor porto en verpakking. 

N.V. v/h G.C.T. van DORP & Co., 
sodjong 21, SEMARANG. t   

  

  
  Dn 

Sedia Tjukup: 

Auto-onderdelen 
Dodge Trk engine Assy 
Kurk as Dodge en Chev. Trk. 
Zomne-scherm, sesat-covers d.LI. 

Toko , SELECTAS 
Boedjong 896 — Telp. 594 Semarang. 

maan 

  

  

  

sSORION” Besok Malam PREM!ERR 5.-7,-9.. t17 tah.f. 

WARNER Bros. 
PRESENT 

  

  

THE MOST BEAUTIFUL LOVE STORY EVER yA 

an NANCY FRANK 

OLDEN- OLSON-LOvijoy 
Pertempuran mati2an dan penjerbuan jang sengit di Anzio (Itali8). Sebuah 

tieritera penuh romance dan dramatis jang ta'bisa di Jepara 

Rich Greene V. Cortesa 
.SHADOW OF THE BAGLE" 

      

lni Malam pengab: 
5.— T.— 9.— (17 tah) 

— 

  

RE 3. Besok Malam Premiere 5.— 1.— 9.— (13 tah.) 

  

a00c2.oomococirmo mc oma sa tu. 

WARNER Bros. 

lose my Meart 
will be very 

close to yours! ' 

“RAY MILLAND-GENE TIERNEY 

   sacam.rc...g 
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#Edri, G Robinson — “Glenn Ford « Marguerite Chapman 

»DESTROYER: 
- pertempuran jang dahsjat dengan Divei Bombers! 

d Heibat dan gempar ! 

in D RA 2 7.—« 9m Ini malam D. M. B. Iseg. ng 
arguerite Chapman 1 | “3 

Cameron Mitchell st | ig h t IT Oo :M ars 
Color by Cinecolor) Maan KA PLANET MA Ra 

Roxy 7.—9.— Premiere Melingkan ini malam (Seg. um). 

The Well" (Sumber) Gadis Negro hilang ! 
Satu peristiwa jg mengikat 

dgn Gwendolyn Lastre —. Richard Rober ! 
  

Besokmalam Chen Jun Shang dim (penuh Song) , 
Premiere (7 tan) split Erl Wan” Ghiao Ghiu Chu“ 
(ANGEL AND DEVIL) Terang Bulan Kapan Kiachow) 
    “Drwb, VII No, B8H/III/A/118 premiere 2 2 . 

7 tahun) Sieeping Cita Yo 
5x Toe Gen Great, police d t i ial S l ritten ANN Hn Ao Gempar! | bihaan Fav BANTER WILLIAM KEIGHLEY #MPNLAMES R MEBB From his storyin 

ROYAL 5-7-9.- Ini Malam PREMIBRE (17 tab.|     Warner Bros mempersembahkan jang'merawan halituan ... 
mengenai keluarga... mengenai hidup... mengenai Semuanja 
jang ditjintai orang. 
Penuh dengan lutju jang membawa tertawa didalam djiwa. 

145- 7.- 9.15 (segala umur) 

Hollywood Canteen 
) OT Sediktufhani I 

2000905500 O 9 

ED Ma ERS , 

Dora er 
ed aonno Paa 

Ini Malam Pengabisan : 
62 Star in Warner's 

Biggest Ever ! 

lni'Malam D. M.B. 

Metropole 5.-7.-9.- (17 tah.) 
Errol Flyrn Viveca Lindfors! 

.The' NEW Adventures of 

DON JUAN" 
Warner Bros' Technicolor 

  

.Djagalan” INI MALAM 7.— 9.— (13 tahun! 
Miss SABA € ISLAMET 
Muhamad FPuzi Daba El Khair PAGI) 

ran   

aragan Kesan 

    

      

   

      

   


