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Tudjuan Politik! 
“Smg. Selasa 9 Sept. 1 

x 

  

  

. Utk Perdamaian Dan 
Pembangunan —Kata 

Supomo 
ROF. DR. SUPOMO jang 

L telah menghadiri konpe- 
rensi tentang Asia Tenggara di 
Washington, pada hari Sabtu jg 

- lalu telah tiba kombali di Dja- 
karta. Prof. Dr. Supomo menja- 

tongarana tentang Asia Te 
gara itu memang sangat ber- 

st, sebab dengan diada- 
“onperensi tersebut, ka- 

   

    

    

      

    

  

pesta, Tenggara da- 
Jam n. ' mersoalan? se 
paja sia Tenggara 

hendak | jau dengan ka- 
tjamata Yiri dan dengan 
demikiar dpat! diketahui, 
bahwa p - bebas kita d'tu- 
djukan 1, xa prdamajan un- 
tuk pemk'/ gunan. Demikian ka - 
ta Prof. £ somo. 

Prof. Ii. Supomo dalam per 

djalananrja jg sebulan Jlama- 
nja itu telah mengundjungi : 
berbagaj lembaga2 pendidikan ' 
dan kebudajaan di Amerika j 
Serikat dan sebagai hasil per- 
temuannja dengan pihak per- 

guruan-perguruan tinggi all. di 
dapa: persetudjuan untuk me- 
ngadakan pertukaran guru2 
besar dan mahasiswa . Indone- 
sia dengan guru2 besar dan 
mahasiswa Amerika setjara le 

bih-“iuas. t 

Ttg. perundingan In- 
@onesia-Belanda. 

    oleh pembesar2 di Djakarta. 

Sedangkan beribu2 orang jg. menanti melakukan takbir dan  tal- 
bijah, Minggu sore jl. mendaratlah pesawat ,,Walcheren” 
KLM dilapangan terbang Kemajoran, membawa kembali 
presiden dari perdjalanannja pulang dari 
setelah keluar dari pesawat, tampak Hadji Moh. Hatta “disambut 

. Soal Irian Barat 
Di Konp 
Tadi Pagi Delegasi Ke Peking”Be-: 

rangkat Melalui Nederland 

an 
na 

  

|akan Menjingkirkai 
|. ta Perobahan 

    

   ama, dan 

      

jandjinja — untuk men 
umum di Mesir 

| djutnja didapat kabar, b 
menjetladjui rentjana pero 
di salah satu sebab bei 

  

  

Battle 
Training 

| 2Kamp Latihan Per- 
tempuran Tih 

Didirikan Ti 
IDAERAH Djawa Barat 

  
dari 5 masih ada gerombok 

Sakil jg terdiri dari Tentera Islam In- 

“Tanah Sutji. Gambar: | Wonesia, Barisan Sakit Hati, Ba- 
risan Bambu Runtjing dsb,   

| djenderal Nadjib akan menepati       

       
      

     
         

    

  

| mengembalikan pemerintahan | Pe s kabinet baru itu diduga akan 

2 
““Itai? politik Mesir dengan tje- 

| melakukan pembersihan dika-    

  

    ' sebagai 

  

   
Anasir2 "Korap Ser- 

: jg dipimpin oleh djenderal Mo- 
hari Senin telah mengadakan si- | 

sementara itu didapa' t kabar dari 

kan pemitihan ' - pemilihan 
Februari tahun depan . guna 

konstitutionil di Mesir. Selan- 

pembagian tanah jang mendja- 
kabinet Aly Maher pada hari 
imembitjarakan pula soal hari 

sir, RA 
Sumber2 jg berkuasa di Kai 

ro menjatakan, bahwa djika 
tidak terdjadi hal2 jg tidak di 
kehendaki, maka dalam bebe- 

rapa minggu jg akan datang 
iny orang akan melihat peroba 
han2 jg telah “dituntut oleh 
djendera' Mohammad Nadjib. 
Perobahan2 jni ialah: 1, Par- 

pat dan tidak setengah2 akan 

langan2 mereka sendirj guna 

menjingkirkan anasir2 korup 

diminta oleh tentara   di Sulawesi Selatan masih . 
.sisa2 gerembolar dj 
Kahar Muzakkar cs. 

Untuk membasmi nang 
Jan? &jahat bersendjata itu, 
barnja kini diusahakan kerd| 
sama antara tentara, polisi, 
morgpradja dan djustisi se 
perbaikan dalam sisteem bek 
Gja dan nilai masing? Untuk 
sekarang sudah ada k 
dari pemerintah, akan akz 

tindakan dengan kesatuan 

    
    

   
   
   
    

   
    
    

     

. Peking 
' 

ih ada | Mesir tidak 
t dari | 

“bulan Djuli jl. 2. Pemerentah 
ibaru Mesir gkan melaksana- 

“gara untuk pemilihan2 umum 

lama sete'ah ter- 
Gjadi coup @etat militer pada 

kan rentjana  perobahan pem- 
bagian tanah ig membatasi pe 
milikan tanah hingga seba- 
njak2nja 200 “feddan”, dan di 
samping itu mempersiapkan ne 

jg bebas dikemudian hari. 
Sekitar kedudukan par- 

itik DanfAgraria | 

    

    

      
    
       

     

               

     Penerbit: N. « »Suara Merdek: pss”, 3 

Penjelenggara: Hetami (Dim, perdjalanan keluar negeri) | 
Alamat: . Purwodinatan Barat II — 20 Semarang, 
Tilpon: Redaksi 1228 Smg. Rumah 1198 Smg, 

Administrasi - Ekspedisi 2087 Semarang, 
Harga Lengg. (bajar dimuka) Rp. 10.— didalam kota. 
Rp. 11.— luar kota. (ditambah Rp. 0,30 uituk meterai). 
Adv, 20 sen per m.m. kol. Harga Etjeran 60 sen per lemb. 
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| Dianggap ' 
Menghina 

. Truman 
. Redaksi ,DDN,, 

Didjatuhi : Hukuman 
Bersjarat ' 

SETELAH 4 kali bersi- 
dang, pengadilan negeri ' 

di Medan hari Sabiw telah men 
djalahkan hukuman bersjarat 
terhadap Tar Ben Hong, pe- 
mimpin redaksi dari harian 

Tionghoa ,,Demoeratic Daily 
News” di Medan. Terdakwa me 

-purut Hakim telah bersalah 
melanggar pasal 142 dari Kitab 

|Undang2 Hukum Pidana. Ha- 
rian ,,Democratic Daily News” 
adalah satu harian Tionghoa 
berbahasa Tionghoa jang berha 
luan RRT. Tan Ben Hong telah 
dipanggil oleh jang berwadjib 
pada tg. 18 April tahun ini utk 
mempertanggung  djawabkan 

  

  

| 
F
e
 

  

   ro
 n
a
 

O
k
a
 

3 

       

    

Masa 

   
   

       

Bertempat dihalaman muka gedung B. Div. Diponegoro (dahulu 
nja gedung D.K.A.) kemaren pagi telah dilangsungkan  upatjara 
peresmian Tugu 8 September”, dihadliri oleh pembesar2 sipil 
maupun militer di Semarang. Sebagai diketahui, tugu tadi didiri 
kan untuk memperingati 23 orang pegawai DKA jg ketika tahun 
1945 gugur waktu mempertahankan gedung tadi. Gambar: saat 
selubung jang menutup tugu dibuka oleh gubernur Budiono (no. 
2 dari kiri). . (Ipphos). 

Keadaan Bahaja 
Rantjangan Undang2 Mengenainja 

bat dengan Indonesia, dalam 
ADA HARI Senin kemaren bagian2 parlemen sesudah 'hal ini Presiden Truman dari 

P memilih ketua dan wakil2 ketuanja untuk masa sidang | Amerika Serikat 
ke-III tahun 1952, akan bersidang pula untuk membitjarakan | : 
rantjangan urdang2 Dewan Perwakilan Rakjat tentang keada- 
an bahaja, Pembitjaraan mengerai soal ini akan #ilapzsnng 
kan sampai hari Selasa malam, Pada hari Djum'at dan Sab 
jang akan datang, ketua dan pelapor wengan akan kaan 
laporan mengenai rantjangan uSul unlang2 DPR tentang ke- : z 
adaan bahaja t deremuk Sementara ita kabinet telah menindjau | Sang Pengadilan Negeri tgl. 
pulau ranijangan usul undang? keadaan bahaja itu, pada hari | 30 Agustus jg lalu Djaksa ti- 
Sabtju jang lalu. Penindjauan ini masih belum selesai dan akan | dak dapat menuntut Tan.me 
dilandjutkan lagi, rngenaj tulisannja jg dianggap 

Na dang ka'au didalam suai propinsi | menghina sesuatu golongan 

      
dua tulisan jang dimuatnja da 
lam harian tersebut, Tulisan 
pertama dianggap menghina sa 
ba golongan jang tinggal di 
Indonesia, sedangkan tulisan 
jag lain dianggap menghina 

Setelah Ik, 7 hari dalam ta- 
hanan, Tan dikeluarkan menan 

iti perkaranja d@periksa oleh 
Pengadilan Negeri. Dalam si- 

  

Semertara itu atas pertanja- 
an mengenai sudah terbentuk- 
nja kabinet Belanda baru? ini, 

,-« UROTO wartawan ,,Antara”, Sugardo wartawan Mimbar 
f3 Indonesia, Mardjoko dan Adisemarto dari golongan Bu- 

Pih, sebagai rombongan pertama dari delegasi Indonesia tadi   tai2 politik 
Menurut sumber2 jg berwa- 

djib, pemerentah djenderal Na 

negara, hingga bukan re 
sendiri? jang didjalankan. 

Untuk menjempurnakan 

  

   

      

Prof. Dr. Supomo jang pernah |- 
mengentuai delegasi Indonesia 

dalam perundirgan? mengenai 
soal Unie dan Irian Barat me- 
nerangkan, hendaknja ' Peme- 
rirtah Indonesia selekas munz- 

kin mengadakan kontak dengan 
Pemerintah Belanda untuk mem 
bukan kembali perundingan jg |   

Ta - F3 

CLU amah Agung | s5. Norton Ae Tag Maan 2 aa 

“untuk mengganiikan anak nja: Mardjoko dan Adisumar 

  

    
   

  

teki to dari Buruh, Tampenawas 

eng bekam ara Sa Ahir | seorang pendeta Protestan dan 
beri djawaban. |anggauta Dewan Geredja Mi- 

(Inahasa, Masius pegawai Se 

HUB KAP 'menterian Kesehatan Makas- 

UNGAN AL Fase Ni. Mohammad Tam golo- 

HAMBURG-BREMEN- | ngan “wanita Surakarta, Nj. 

INDONESIA? Umi Sudjono dan Nj. Karti- 

Menurut Hamburger Ha | an Gerwis, Hadji 
fen Nachrichten,  maska- 
pai perkapalan Max Faul- 
baux di Flensburg telah 
membuat rentjana meng- 
adakan perhubungan per- 
kapalan tertentu antara 
Hamburg - Bremen - Indo- 
nesia. Sementara ini mas- 
kapai tersebut bermaksud 
menggunakan kapal2 se-' 

karta, Asmu golongan tani, 

Fatehan golongan 

negoro dan Sulami 
wanita Surabaja.   

: Hae perensi. 
waan sadja. Demikian: & iroto ig mendjadi ketua 
NRC. i delegasi ke Peking itu mene- 
  

Menentang Persen- 
djataan Djepang : 
Fibak Kiri Akan Galang Opposisi 

K ngatakan bahwa mereka akan dengan keras menen- 
tang persendjataan kembali Djepang. Ketua Partai Sosialis sa- 
jap kiri Djepang, Mosaburo Su zuki, katakan bahwa usaha2 
sudah tentu akan dilakukan, serelah diadakan pemilihan umum 

- tgl, 1 Oktober jang akan datang utk merobah undang? 
dasar Djepang, ig. kini melarang persendjataan kembali atau 
membentuk pasukan? bersendjata, Kaum sosialis kiri, kata Su- 
zuki, akan berusaha untuk mengorganisir suatu front persatu- 
an dari golongan opposisi untuk menghantjurkan tiap usaha 
sematjam itu Menurut pendapat Suzuki 1/3 dari wakil? jang. 
akan dipilih bagi parlemen nanti akan merupakan lawan jang 
insjaf thd, persendjataan kembali, 

Dalam pada itu serombcmngan 
golongan kiri Djepang hari Sap 
tu katakan, bahwa mereka da 
pat kundjungi Peking: sekali- 
pun pemerintah Djepang tak 
mau memberikan, paspor kepada 
mereka. Prof. Oyama, anggota 
madjelis tinggi Djepang dan se 
orang pemimpin kiri jang ter- 
nama katakan, bahwa mereka 
jakim, akan dapat mengundjungi 
konperensi Peking dengan tak 
ragu2 lagi Dan kejakinan itu 
sudah tjukup bagi mereka, kata 
Oyama. i 

ka jang melanggar 

| pang 

Ditolak minta paspor. 

Sebagai diketahui ' Oyama 

serta 430 orang lainnja jang 

telah tertjatat dalam daftar de 

legasi jang akan pergi ke kon 

perensi Perdamaian bagi Asia 

dan Pasifik jad di Peking dgn 

mentah2 telah ditolak perminta 

(annja untuk mendapatkan pas 

na Mereka Ng Sa uh | hari Saptu jl. telah 
tah an Aa 2 .3 kaum demonstran sebagai reaksi te 
di kementerian luar negeri Dje kada Perdata 

pang untuk mendapatkan pan $ dpaja anggota 

por2 itu dengan tiada berhasil , : Kn 

Diantara orang2 jang akan 

pergi ke Peking itu terdapat ba 

Antara — UP). 

UA - buah perusahaan sur 
L# kabar liberal   

   KS Febagai 23 

pagi dekat subuh berangkat ke Peking melalui Nederland, 
“untuk mengurdjungi konperensi perdamaian daerah? Asia dan 
Pasifik jang akan diadakan pada tanggal 23 bulan ini Kemarin 
sebelum mereka berangkat, digedung Pekape diadakan pertemu- 
an perpisahan jang dikandjungi oleh Ik. 50 un 
jag terdiri dari 18 orang fidak dapat berangkat sekaligus, ' te- 
tapi serombongan demi serombongan. " 

  

    

Su Jegasi : 

Munir se- 
orang Kjci darj Banten, Sjam 

Sir golongan tanj Bandung S. 
Hadi Komite Perdamaian Dja 

Eddy Abdulrachman peladjar, 
pemuda, 

Warsini golongan wanita Pur- 
wokerto, Warmi wanita Bodjo 

golongan 

Irian Baras -akan di- 

adjukan dlm. kon- 

AUM SOSIALIS sajap-kiri Djepang hari Minggu me- 

njak pemimpin2 politik, para 
pendidik dan penulis2 jang ter 

nama termasuk pula Nj Takehi 
|sa Kora, jang beberap, bulan 
jl telah pergi Moskow dan Pe 

,walaupun pemerintah 
tak memberi izin. Tapj kini pe 
merintah Djepang rupa2nja 
bersikap lebih keras thd mere 

aturan2 
paspor, Kantor immigrasi Dje 

telah memperingatkan, 
bahwa mereka jang melanggar 
aturah2 itu akan diberi huku 
man kerdja berat. hingg, satu 

tahun dan denda 100.000 yen. 

Colombia, ,,El 
Tiempo” dan El Espectador”, pada 

dibakar oleh 

pembunuhan atas 
polisi di Tolima 

bare2 ini Peristiwa ini mendjadi se- 
telah harian Bl Siglo” dalam sia- 
tannja pada hari Saptu jl. memberi 

  

      
   
   

    

    

    

  

     
   

  

   

gas tentara dalam rangka 
dja-sama ini menurut ke: 
ngan jg kita dapat, di Ban 

ran (Bandung) dan: di Mali 
(Sulawesi Selatan) telah” 

| rikan “Batile Training 
(BTC) untuk melatih 
kan2 Angkatan Darat Ga 

merghadapi musuh jg terte 

itu. Tjorak latihan didas 

pada tjara- bertempur, 

, djustru karena menurut | dapat mentjapai effisiensi 

tjarakan oleh delegasi itu bu- | BTC” tsb. tidak hanja anggau 
kam soal2 pelik, tetapi soal2 |ta tentara sucia djuga mobiele 
perdamaian jg menurut pembi brigade polisi, agar mendapat 

#jara adalah soal jg logis dan ' 'ata-tjara jg sama dalam me- 
jg hakekatnja dikehendaki njelenggarakan tugas keama- 
oleh tiap orang. Suroto menge Yan Can menghadapi lawan jg 
mukakan pu'c, bahw, soal Iri an Selandjutnja latihan2 

an Barat akan diadjukan oleh (3 berikan “di “BICS uu di 

delegasi itu kedalam konperen Sana ialah untuk memper 

si'“di Peking, karen, menurut tinggi ten bergtar, ja 
Suroto Irian Barat didjadikan Bea gag na 

permainan politik guna persia Bea 2 2 3 Aa 

Ne en djasmani. “BTC” ip didirikan 
Selandjutnja ia terangkan, |gi Bandjaran “dan Malino se- 

bahwa meskipun pada hake- |djak bulan Aprij 1952 jg lalu, 
katnja orang suka kepada per | adalah pusat latihan untuk me 
damaian, namun usaha2 Pani- latih pedjabat2 instruktur jg 

tya Perdamaian di Indonesia | selandjutnja akan melatih pa- 
tidak dapat lantjar berhubung | sukan2 di "Sub BTC" jg telah 

dengan terlalu banjaknja pur- (diadakan dibeberapa daerah. 
ba sangka dikalangan masja- Ditiap2 “Sub BTC” oleh in- 
rakat Indonesia, terutama pa- |struksi — team “BTC” dilatih 
ra' inteleknja, terhadap segala peleton2 organik darj batalion2 
sesuatu jg initiatif datangnja |OM. (Operasi Merdeka). 
dari blok Timur. Dan itulah 
pula jg mendjadi salah satu se 
bab mengapa delegasi itu di Pendjel asan 

. 

Simatupang 

. Delegasi 

rangkan kepada hadirin, bhw 
bary pertama kali ini suatu de 

dipimpin oleh warta- 
   
   

   

    

    

  

    

| 

  

  

    

  pimpin oleh dya Orang Warta- 
iwan, js dalam ' pandangannja 
,akan selalu berpedoman kepa- 
| da objektiviteit, Demikian Su- 
roto jg menerangkan .pu'a, ba- 
hwa mas'ng2 anggauta dalam T.B. Simatupang mendje 

“Ididakrm semua partai politik 
“Jada anasir2- muda jg djudjur 

'tai2 mereka mempunjai dasar 

S.A.P. Djenderal Major | 

djib pada waktu inj tidak mem 
punjai maksud untuk membu- 
barkan partai2 : politik Mesir, 
terapi mereka berniat tegas 

untuk membersihkan kaum pe 

mimpin jg korup, tidak perdu 
l: siapa sadja. Dikatakan oleh 
sumber2 itu bahwa pimpinan 
tentara Mesir pertjaja bahwa 

     

  

dan | ap jg akan dapat men 

ngan itu dalam pelaksanaannja ' 
bisa didjalankan atay tidak. 

rantjangan usul undang2 
adaan bahaja itu pokok2 dasa 
rantjangan itu 
berikut: 

WLopo. sda suc'u bag'an jg berada di | (melanggar art. 156 KUHP). 
atas pertanjaan menerangkan, dalam “keadaan bahaja” tidak | 
bahwa pemerintah menindjau | »3, perhubungan bagaimana- ' 

rantjangan urdang2 “inj dari rn djuga dengan pemerentah | 
sudut procedure panitya ad | hsat dan pemerentah pro- 

Lah, Cemilan pondana menori edlogisi  beetaka datu J2 
2 - " SE |dinamakan Dewan Perang, se- 
jang terdapat dalam rantja- | dangkan didaerah2 tidak lagi | 

tada “collegiaal bestuur” kare- ' 
ina didalam “keadaan perang” 

Rantjangan. | 'erutama sekali didaerah jg ke 
dian an jadaannja dalam “keadaan pe- 

Peni OA T! rang” itu sendiri memang ti- 
idak mungkin lagi untuk meng 

: - 'adakom. rapat2. setjarg colle- 
ialah sebagai |giaal. Rantjangan usul “un- 

Menurut   jg demokratis dan sehat. Ha- 
nja andaikata tidak ada dja- 
lan lainnja lagi, kata sumber2 
itu Maka pihak tentara akan 
memerintahkan “— pembubaran 
dan re organisasi parta:2 itu 

berdasarkan undang2. 

Hubungan Nadjib-Ma- 
her ,,tetap-baik” 

Perdan, menterj baru Mesir 
djenderal Mohammad Nadjib 
dan bekas perdana menterj Aly 
Maher pad, hari Senen telah 
mengadakan pertemuan hingza 
Gua kali. Menurut sumber2 ig 
mengetahuj pertemuan2 itu ja- 
lah bertalian dengan soal2 pe- 
ngoperan pemerintahan. Se- 
orang djurubitjara tentara Me- 
sir menjatakan, bahwa hubu- 
ngan antara djenderal Nadjib 

dan bekas PM Aly Maher ada 
lah “tetap baik”. Dikatakan- 
nja, bahwa perobahan pemerin 
tahan di Mesir ialah perlu un- 
tuk mempertjepat penglaksa- 

naan perobahan2 politik dan 
tagraris dinegeri itu. 

Pemimpin jg. ditawan 
akan diadili. 

Pemimpin2 politik Mesir jg telah   konperensi bebas menjatakan 
pendiriannja. 

| Perdjalanan 5 kali le- 
| bih mahal. 

Zain Nasution dari panitia mene 
rangkan, bahwa karena sukarnja men 
dapat visa dari pihak Inggris guna 
melalui Canton, maka perdjalanan 
terpaksa melalui Nederland jang ber 
arti 5 kali lebih mahal, dan memper 
lihatkan keadaan jg gandjil,  jakni 
bahwa untuk pergi dari Indonesia 
ke Tiongkok “orang harus melalui 
Eropa. 1 

Disamping mengemukakan penting ' 
nja pengiriman. delegasi kekonperen ' 
si perdamaian Peking itu, iapun te 
rangkan, bahwa dari Peking telah 
diterima undangan untuk datang ke 
sana atas beaja pihak Peking untuk 
8 orang terkemuka di Indonesia, 
jakni Ki Hadjar Dewantoro, Wiwo 
ho, “Prof. Abidin, - Mr. Tamburan, 

- Mr. Surarjo, H. Siradiuddin Abbas, 
“Arudji dan Rasura Said. (Antara) 

laskan, bahwa keterangannja 
sebagai djawaban atas pertanja 
an pers mengenai soal keama- 
nan, berhubung dengan kandju- 
ngannja baru? ini ke-Djawa Ba   ra- jang mengandjurkan diada 
kannja operasi 
ping operasi? militer, sebenar- 

pja adalah sbb: ,,Soal keamanan 
tentu mempunjai aspek? lain 
selain dari aspek militer, seper 
fi aspek.politik, sosial, ekonomi, 

dst, 5 

Angkatan Perang selalu 
menginsjafi adanja aspek2 jg 
lain ini dan sebaliknja dja- 
nganlah dilupakan bahwa soal 
keamanan ini masih mempu- 
njci aspek militer jg penting, 
dan adalah tugas kita untuk 
menjelesaikan aspek militer 
ini sebaik-baiknja. Untuk itu 
kita memperbaiki mutu alat2 
negara kita dan menjempurna 

  

GEREDJA KATHOLIK PADA GARIS 
PARALEL 38. u y kan tjara2 bekerdjanja, dan 

Radio Vatikan daam siarannja Ta be ak an 

pada malam Minggu mengabarkan. Lan 1g saja lihat dalam perdja 
bahwa sebuah veredja besar Katholik 
akan didirikan pada garis paralel 38 
di Korea sebagai gamti geredja Ka 
tholik jg hantjur sebagai akibat pe 

. rang. 

kan kejakinan kepada saja bah 
Wa kita berada pada djalan jg 
baik”. 

(e saia baru2 ini memberi 

at kan gambaran jang menimbulkan 
kesan, bahwa pembunuhan atas 5 
urang anggota polisi tersebut ada- 
lah akibat dari aksi kekerasan jang 

r dilakukan oleh kaum Liberal. Dalam 
keributan jang terdjadi sewaktu 
pembakaran dilakukan 3 orang de- 
monstran dan seorang anggota pole 
si mendapat luka2. Djumlah gedung 

jang terbakar ada 5 buah, karena 

selain gedung2 - perusahaan, djuga 
rumah2 pemilik2 surat2 kabar terse- 
but mendjadi sasaran api pula. 

Surat kabar ,,El Siglo” jang per 
nah mengalam' nasib sematjam isi 
ketika kaum Liberal memegang pe 
merintahan dalam tahun 1948, dim 
siaranja pada hari Minggu mentjela 
djuga terdjadinja demonstrasi pem- 

! | Kabudarsan Indonesia 
snootschep 

happen 
an semamss 

ernbaga 
| sasa (28 
1 f fatans 
| van -n » 

rat dan berhakang dengan sua | 

politik disam- ' 

ditangkap dalam waktu 24 djam jg 
(lalu ini diharap akan dibawa kemu 
Ea pengadilan istimewa guna  dide 
'ngar keterangan2 mereka mengenai 
pengumpulan kekajaan2 jang tidak 

"sjah, menggunakan kekuasaan jang 
tidak semestinja dan  pelanggaran2 

'lainnja jg telah mereka lakukan di 
waktu pemerintahan radja  Farouk. 
Menurut kalangan? jg mengetahui 
beberapa orang diantara mereka jg 
ditangkap mungkin akan dituntut 
karena telah menentang atau meng 
halang2-i pemerintahan djendral Na- 
djib. Hingga kini belum diumumkan 
daftar lengkap dari mereka jang di 
tangkap. -Djurubitjara tentara Mesir 
membenarkan bahwa 48 orang pe 
mimpin politik terkemuka telah di 
tangkap. tetapi menurut surat2 kabar 
di Kairo djumlah mereka jg ditang 
kap kini kabsrnja sudah 77 orang. 

(Antara—UP) 
maa aa LAN   

'dang2 keadaan bahaja, seba- 
Didalam segala hai ig akan. Mg Ea 
Giadi , keadaan baha- 821 usul initiatif parlemen itu 

terdjadi dengan kesdaan terdiri dari 60 pasal.. (Pia). ja, maka diusahakan supaja | 
|sesuatunja itu dapat diatur di ' 

SIKAP PIR TERHADAP 
KABINET WILOPO 

Kepada ,,Antara” dikabar- 
kan, bahwa dalam konperensi 
PIR daerah Djawa Barat dan 
Djakarta Raya pada tg. 21 
September jang akan datang, 
antara lain cieh Dewan Partai 
PIR akan dikemukakan sikap 
PIR terhadap kabinet Wilopo 
dan keterangan tentang mak- 
sud PIR mengadakan federasi 
dengan partai? kebangsaan In- 
donesia. 

Kabarnja djuga akan diada- 
kan tjeramah tentang krisis 
gezeg”. Konperensi akan ditu- 
tup pada malam tg. 21 Septem- 
ber dengan suatu pertemuan 
ramah-tamah., 

dalam undang2 ini setjara 

“"preventief”, Ini usaha pokok 
tetapi meskipun beg'tu oleh ka 
rena tidak selaly mungkin di 
adakan peraturan? preventief 
maka dalam beberapa hal ter 
parsa djiuga diadakan peratu 

ran2 repressief. Mengenai ting 

katan keadaan bahaja, dite- 
tapkan hanja ada dua tingka- 
tan jang satu ialah “keadaan 
darurat” dan jang kedua .,kea 
daan perang” “Bentjana alam 

tidak termasuk dalam salah sa 
tu dari kedua “ingkatan tsb se' 

perti ha'nj, dimasa jang lalu. 

Collegial bestuur 
Dalam menjaiakan sesuatu 

daerah dalam keadaan bahaja, 

menurut rantjangan usul un- 

dang2 'sb, parlemen harus 

memberikan persetudjuannja, 

karena pernjataan “keadaan 

bahaja” adalah suatu tndakan 

jg sangai luar biasa atau "in- 

grijpend” sekali, karena menga 

kibatkan perobahan dalam su- 

sunan pemerentah serta kekua 

sacanja. Pada pokoknja pen- 

djabat sipi-lah jg diberi hak 

un'uk menjatakan sesuatu da- 

erah dalam keadaan bahaja 

djadi bukan pendjabat militer. ' 

'Selandju'nja diambil mendjadi 

POLISI JORDANIA TANGKAP 10 
ORANG JG DITUDUH MERUPAKA"4 

CEL KOMUNIS. 

Politie Jordaniag hari Djum'at te- 
lah meonjerbu sebuah rumah, jeng 
ditjurigaj sebagai tempat pertemuan 
sebuah ce, Komunis. 10 oralg jam 
kedapatan sedamg berrapat dalam 
gedung tadi, telah ditangkap. 

supporting 

darurat” maupun dalam “ke- | 

adaan perang” dan dida am ,,ke 
aSaan perang” in: terutama Se 

kalj tertudju kepada pemeren- 

tah di pusat, jg untuk itu di- 

gdakon suatu “collegiaal be- 

sivur” dengan nama "Dewan 

Perang”. Maksud daripada “col 

leg'aal besiuur” itu ialah dja- 

ngan sampai barang sesuatu 

ditetapkan oleh seorang diri 

memperluas dan 

8 

Memberikan bantuan2 selan- 

djutnja kepada petani2, umpa 
manja mengadjak petani2 men 
dirikan koperasi? tanj dibawah 
pengawasan djawatan pertani-   HIBOK2 GIAT LAGI. 

Gunung api Hibok2 di- 
pulau Camiguin pada hari 
Sabtu jbl. telah mengke- 
luaran banjak asap dan Ia- 
(har. Dichawatirkan bahwa 
3 adalah permulaan dari 
perledakan baru. 

. Columbia Geger — 2 Gedung Harian Dibakar 
bakaran itu, akar tetapi dalam pada 
itu djuga mengemukakan kenjataan, 
bahwe ketika dilakukan  upatjara 
pemakaman 5 orang anggota polisi 

. tadi telah dilepaskan tembakan2 ke- 
erah peti2 djenazah. Dikatakan ou- 
la, bahwa insiden2 jang mengakibat- 

| batkan tewasnja,5 orang polisi ter- 
' sebut adalah bukan insiden2: biasa 

ia, melainkan mempunjai - sesuatu    
   

  

   

Tan ai 

tindak dikta'or-s. Mengenai jz 
319. 4 i ber 

sahadja, jg mungkin akan an rakjat, dari mana petani2 
dapat memindjam. atau mem- 

beli alai2 dan keperluan2nja 
dengan harga2 jang semurah 
mungkin. Dalam langkah se- 
landjutnja untuk membantu 

kaum tani dalam  memperba- 
Ah ” njak hasil tanamannja, akan 

manan Propinsi” dan Na "1 Painan pula pengkla 
wan Keamanan Tagana jg diperlukan. Mengusahakan 
hanj, baru bisa dibentuk dj'- jrijstondernemingen jg akan di 

selenggarakan oleh PPN, Teta 
'pi, kata Ir. Gunung Iskandar, 
ifaktor jig terpenting ialah ak- 
|tivitet dan kegiatan darj kaum 

maksud politik. Pemilik harian »Bl | tani sendirj dalam usaha utk 
Tiempo”,. Eduardo Santos, dalam ' mempertinggi hasil tanahnja. 
pada itu menjatakan, bahwa insiden2 Dengan tiada kegiatan dari ka 

na ai NN me- | um tani walaupun besar ban- 
muritjaknja kekuasaan diktator jang | Gg 3 

mana EMlombia sedjak 3 ahin | La J8 diberikan oleh peme- 
rentah, hasil 

dinamakan .coilegiaal be- 

stuur” perlu diterangkan. “bah 

wa terutama dalam keadaan 

darurat titik beratnja terletak 

didaerah dimana pemerintahan 

didjalankan oleh “Dewan Kea- 

Tetapi karena karangannja jg 

berisi ketjaman terhadap Pres. 
Truman, jg menurut pendapat 
Djaksa melanggar pasal 142 

kuman 3 bulan pendjara voor- 

waardelijk 2 tahun, 

Karangan itu adalah saduran dari 
tulisan2 dalam madjalah Amerika 
Serikat ,,Times '#,,Life” dan ,,Look'i 
Dalam pleidooinja, pembela terdakwa 
Mr. Abbas memintakan spj. terdakwa 
dibebaskan dari segala tuduhan, ka- 
rena kesalahan? jang ditimpakan 
kepadanja, baik ditindjau dari segi 
juridis, psychologis maupun historis, 
tidaklah beralasan sama sekali. Kata 
Mr. Abbas, ditindjau dari segi hu- 
kum, seorang baru dapat dikatakan 

| menghina, apabila utjapan2nja itu 
menurunkan martabat orang jang 

| diketjamnja. Presiden Truman  ter- 
'njata tidak bertambah rendah mar- 
Itabatnja karena ketjaman dari ter- 
dakwa. Disamping itu pembela me- 
negaskan pulas bahwa madiallah2 

“Times”, Look” dan ',.Life” dari 

mana bahan2 ketjaman itu diambil 
oleh terdakwa sebagai bahan kara- 
ngannja tidaklah pernah dituntut 
oleh pemerintah Amerika Serikat 
sendiri. Setelah sidang ditunda se- 
minggu, hari ini Hakim mendjatuh- 
kan vonnis terhadap diri terdakwa 

sesuai dengan permintaan Djaksa 
tsb. diatas. (Antara). 

  

RIDGWAY DI ERZURUM. 

Panglima tertinggi pasukar2 Pakt 
Atantik, . djonderal Matthew Ridg. 
way “pada hari Minggu tiba di 
Erzurum dengan pesawat terbang 
dam segera monlidju Ks markas besar 

tentara Turki untuk .mongadakam 
pertemuan rahasia dergan pembesat3 

militer Turki dan opsr2 Nato lain. 
nja. 
Ezurum adalah pertahanan jg ter 

letak didaerah Timur Tuk: dan me 
rupakan udjung jg pa're t'mir darj 
rentiana pertahanan Nato. (UP). 

      
Dalam 5 Tahun 
Diharapkan Indonesia Dapat Seli- 

Soal Beras 
1an Nan nu EKRETARIS Djenderal K teri i Tanu : d J ementefian Pertanian Ir, Gu- 

San 0 Ma 3 menganga! dalam pertjakapan dengan »Antara” ta 
Bai Naik Galam  “kehdaon gkan. dalam 5 tahun ini diharapkan Indonesia bisa self- 

supporting dalam soal beras Untuk mentjapai tudjuan ini 
merintah akan menjelesaikan selekas mungkin rentjana?2 “heat 

p mengintensiveer pertanian diseluruh Indonesia, 
Rentjana pemerintah itu antara lain sbb,: Dalam tahun? per- 
tama dan kedua memberi bantuan kepada 
buka sawah2 dan ladang? dengan traktor 
pat mengerdjakan tanah? pertaniannja itu seluas mungkin, 

petani? untuk mem 
agar kaum tani da- 

ini ja njatakan kegembiraan- 
nja, bahwa baik dari kaum ta 
ni sendiri maupun dari instan- 
si2 didaerah ini ada autoacti- 
viteit untuk mewudjudkan, 
agar Sumatera Utara dalam 
waktu jg sesingkat2nja dapat 
menghasilkan sefidiri bahan? 
makanan jg tjukup untuk dae 
rah ini, 

Pembukaan djalan2 

raja. 
Satu faktor lain jg djuga 

amat penting, menurut Ir, Gu 
nung Iskandar ialah pembuka- 
an @djalan2 raja, Dalam hubu- 

ngan ini ia njatakan penghar- 
gaannja kepada Djawatan Pe- 

.kerdjaan Umum di Sumatera 
Utara jg setjara berangsur2 te 
lah mulai membetulkan dan 
membuat djalan2 baru didae- 
rah Atjeh, Katanja, andai kata 

jang  terachir ini. Perlu  ditjatat, | pertanian akan ' djalan2 raja di Atjeh sudah be 
bahwa Partai Liberal kini adalah mengetjewakan. Demikian Sek res, daerah itu akan dapat me 

partai opposisi — di Colombia, reraris Djenderal Kementerian nambah produksi berasnja dgn 
(Antara), Pertanian, Dalam hubungan 80.000 ton lagi. (Antara). 

# 
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hoc parlemen menjusun rah- i ninsi. (KUHP, dalam reguisitoirnja : 

ijangan undang2 itu. ..$ Dalam “keadaan perang” | Djaksa memintakan supaja ke : 
Jang penting bagi pemerin- ihanja dipusat sadja diadakan ' pada terdakwa didjatuhkan hu i 

k 

": 

   



  

      
   

  

    

   
    

     

“ding Banjak Petifu- an an” 

  
ngan di Swis, 16 oran, 

Ckili 15 orang tiap 
        

   

    

   Wartarsan Kita. 
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1. sang pipa? air leiding jang mej 

2 Maak : g 
Bt Di Dj. Deli Dibuka 

INGGU PAGI di djalan Deli, “pelabuhan “Semarang di- 
k | lang pembiikaan' resmi gedung baru dari Kep. 
»Misojo Ulam” ig mendapat perhatian luar biasa 'besaraja, baik 

| Pem. Sipil, militer maupun “kete 
js berada di Tambaklorog Semarang, Diantara 

- Ifa, hadir Gjuga gapernur Budiono, Ib4 Budiono, res. Milono 

    

   

  

   

langs 

dari kalangan 

“dan lairnja lagi. 

Sebagai Giketahui Kop. Pe- 
yikeman “Laut ,Misojo Ulam” 

“Ini didirikan “pada 1g1 25 Ag: 
1950. di tambaklorog: sebe- 

3 - 

na dum di-ubah namanja, -kopera- 
si ini:pada th 1933 - berbentuk 
»Jajasan Perikanan. “Lant”, 
dengan tudjuannja terpenting 
adalah antaranja memperbaiki 

(Fes deradjat kaum nelajon pada 
umumnja Gan memperhatikan 
sepentingan bersama para ang 

gauta chususnja. Mengingat 
perikanan laut di Tambaklorok,: 
imakin hari makin pesat ber- 

0. tumbuhnja, maka telah diusa- 
'hakan membuka djalan lalu 
Yntas kendaraan dari djalan 
besar djurusan Demak sampai j 
ditempat pelelangan ikan di 
Tambaklorog. 

Tambaklorog kurang di. 
utk. prahu bermotor. 

Untuk ini telah dikeluarkan 
uang sebanjak Rp 15.000.—. 
Djug, teah dibikinkan tempat 
pelelangannja jang memakan 

. beaja sebesar Rp 78.000.— Un- 
tuk kepentingan par, nelajan 
jang berdiam disekitar Tam- 

“bak'orog itu maka dengan ban 
| tuan Djaw. Pekerdjaan Umum 

Kota Besar Smg telah dipa- 

makan beaja sebesar. Rp 22. 
800.— oleh karena pada waktu 

“ini, sudah didatangkan ' pera- 
hu2 bermotor jang te'ah dibe- 

"3 rasi nelajan, maka Tambaklo- 

Ye 
| anik 

  

“Sngan kepala Djawatan PP & 

            

   
         

   

   

        

   

  

   

                

   

. bagai pembangunan, 

. memperbesar "ysahanja. Untirk (7s 

“(RB DJAKARTA, 

' “Kem. . Dalam 

| “Hap? dasrah tadi. Pembukaan 

“ “Sekolah2 Rakjat 

| “rog tidak dapat menempatkan 
| perahu2 isb (karena kurang: 

dalamnja), hingga terpaksa di 
. 'bangunkan kemba'i tempat pe 

lelangan didjalan:Deli kompleet 
dgn. perbengkelannja ig. mema 
kan beaja Ik. Rp 105.000 —,:” 
sementara itu 'Djaw. Pelabtitan 
Smg. telah "berusaha. mentper- 
dalam tempat tsb untuk mera 
sukkan perahu2 bermotor itu. 

nja para tengkulak jg akan 
pergi ketempat pelelangan ba 

ru ini, maks dibuka djalan ba 
jg memakan beaja 'sebanjak ru 

Rp 20.000.— i 

. Membesarkan usahanja. 
. Koperasi “Misojo Ulam” ini 
akan melaksanakan “djaga pel- 

'ah “direntjanakan “biaja 
k. Rp-500.000.— Utk 

   

end Ikan pemandangan ten 
ang perikanan laut seda 

Ti tahun 1950 sampai bulan 7. 
"52 ini, maka dibawah diben- 

-Pagi ini telah terbang ke Dja 
'karta nj. Surjohadi anggauta 
seksi Pendidikan DPD Propin- 

si Djawa Tengah bersama2 de 

K. Propinsi untuk menghadap | 

K, guna membitja 
pewbukaan tja- 

Kem, PP &' 
'rakan soal 

Tai oleh Penilik2 Sekolah dari 

kantor tadi perlu gung melan: 
“Ajarkan pekerdjaan “mengenai | 

(mmisalnja 
mengenai “pembajaran gadji 

    

      

   
       

        

Dg Resmi 

'ketuarga relajan 
para tamu 

tangkan sbb: Th. '50 1.392.173 

2.521 838.50: 
7 986.445 “Kg. 
1-623.284,50. 
upatjara peresmiap' pembuka- : 

para tamu diberi kesempatan j 
berlajar “dengan perahu2 ber- | 

  

KEKUSUTAN DI DP.U. 
DJAWA TENGAH. 

Dari pihak Kepolisian Kar. 
Smg. diterima /kabar, bahwa 
baru2 ini pad, Djawatan Pe- 

| dapat keluar atau masuk sekolahnja 

$rumah2 “sekolah sewaktu "masuk mau 
kpun pulang, akan berkurang. 

“edi 

| kselama 1 bulan, dan “mereka nanti- 

4 muaskan, terutama 

Kg. harganja Rp 1.616.208, th. : 
51 1:454.601 Kg, harganja Rp - 

1952 sampai bini : | 
aa. . Konperensi 

Sebagai penutup : 

-an Misojo Ulam kemazen itu | 

se
wa
rm
aa
 r
en
a,
 

  

   

    

Ketjelakaan Lilu- 
id2 Sekolah 

     
    

    
       

   

  

      

    

  

   
   
   
   

     

   

  

    
    

      

"Malam Minggu "il. digedung “Sit 
| sungkan pertundjukan ..Fancy 

"Ming Hui “Wanita bg. Sosial. 

'.baan "kanak2. Pada “gambar: 

ng Hi, Djakarta telah dilang 
“diselenggarakan oleh Sin 

am “itu diadakan djuga perlom 
, 'keluar sebagai . pemenang     

  

    

tas, terutama mereka akan “diberi 
tugas, “dimuka rumah2 “sekolah, bila 

ridnja “pulang “sekolah, mengatur su 

paja rombongan artak2 murid itu   
dengan teratur, Mereka 'itu, "nantinja 
iakan dididik dalam suatu kursus, 
chusus “dalam "lapangan “atau soal 
peraturan lalu lintas. Usaha Pemuda 
Barisan Keamanan Lalu Lintas ini 
dapat terlaksana dan berdjalan ' me 
muaskan, maka diharapkan ketjela | 
kaan lalulintas, “terutama | dimuka 

Nantinja diberi 

Soal ini, demikian oleh Jolnny 
Anwar diterangkan, “telah diadakan. 

'Amerika. Sebagai pertjobaan, 
kader2 isb. akan "mendapat didikan 

nja “katau sudah paham, maka akan 
Giberi "tanda, 'supaja “chalajak ramai 
dapat smengetahuinja, bahwa ia 'ada 
slah dari Pemuda Barisan Keamanan 
:Kalu:kintas. Walaupun “ada tjara 

(demikian, maka tidak dilupakan dju 
ga bantuan  “masjarakat luar, agar 
segala sesuatu jg “dikerdjakan oleh 
barisan ini, dapat memberi hasil me 

untuk kebaikan 
serta 'keamanan didalam kota, demi 

#ikian Johny Anwar singkatnja mene 
gragkan kepada wartawan kita. 

    
  

ECAFE 

Gan menengah. Mereka ini akan di 
didik dalam soal peraturan lalu-lin- 

  

         

  

   

  

   
   

sekolah tsb. dibuka atau anak2 mu- |“ 

   

  

   

  

tanda. | 

   

    

Pertama, kedua, ke-3, ke-tdan, ke-8 (dari kanan kekiri). pertama, Kedua, ke-3 Ket dan kes Udar koran | 
   

    

  

   
   

ahaguru Mes 

  

(Oleh: p : bantu Ikita) 

minfaan Mv, Hadi Sekretaris Djen 
deral Kementerian PPK, Sabtu jl. sebuah delegasi dari 

| Panitya Persiapan Pendirian Perguruan Tinggi di Solo diba- 

wah pimpinan Walikota Surakarta Moh. Saleh telah mengha- 

lap Senaat U.N. Gadjah. Mada Yogjakarta guna merunding 

kan Iebih landjut mengenai ja mendirikan Tjabang.. Ga- 

: olo. Se ih Cikabarkan, kementerian 

PPK menjetudjui adanja Pergaruan Tinggi di Solo asal meru 

—WESUAI DENGAN . 

    

  

    

   

  

pakan tjabang dari Gadjah sedang “pelaksanana tech- 
uisnja supaja dirundingkan oleh Panitya dengan pihak Senaa' 

    

Sa
ti
 

  

    

         
   

    

Prof. Dr. Sardjito, dan Mr. Al 

CPamiemee Usaha2 
mukaken 'keberatan2nja "4 

ngan penggabungan Perguru Yis, atas permintaan Ke 

guru dar Gadjah Mada kini su' Sekolah rendah ke Indonesia ur 

lo, maka haj itu akan mel memberkan bea-siswa film ke 

pertengahan bulan inii   Baudung Sibuk Mem. 

5 
ikonperensi Ecate (Eco- 

nomic Comumissior for Asia and ' 
the Far East dari U.N.) jang . 
akan dilangsungkan di Bandung 
dari tanggal 19 Djaruari sim- 

pai kira tanggal. 14 Pebruari | 

Manan Si Tan SET ts na $ 'neri Sa ng S0 untuk Curat serta dim 1 
moter. 2 te t.-p - “nerima ah sat Fa Bean 2 serta dlm kon- 

Ma Ba Sea | persiapkan Tunai | ska Ham si mn 3 jau Perensi regionai mengenai pen- 

ditengah “laut telah dibuang.” '“Mulaan ikakan Senaat Gadjah Mada do! Ada ne AN Madrid di 
kan "sadjen”, Sea ee Tea 1g “naga Kementerian PPK jal ET ja melironng ae: mnperensj itu, 

“ F NTUK menjelenggarakan | supaj, kulijah2 jang diberikin Unese enggarakaa ojeh 

|h itu harus ada seorang assis Kan peraturan wadjib beladjar 

kerdjaan Umum Prop. Djawa 1953, di Bandung telah “diben- ' 

'Panitya telah “diterima oleh 

Semainge Mada. Oleh Prof Dr, Sar! " 
jito dalam pertemuan itu dikej | | nesco 

aken berdirinja Tjabang Ga- de £ 
djah Mada di Solo karena de-' MAT ENURUT berita dari Pa 

Tinggi Surabaja kedalam Ca (menterian PPK Unesco akan me 
djah Mada tugas para maha | ngirim seorang ahii pendidikan 

dah terlalu berat Dika m tak bekerdja disini satu tahun 
akan ditambah lagi dengan : jamanja. —Unesee pun telah 

hi batas kekuatan para m pada Sudarso Wirokusumo, jg Ana p diharap kedatangannja dj Lon 

(Y Seterusnja Pemerintah Indo: 
'resia telah diundang oleh Unes 

Kepada Panitya Persiapan 
lo diandjurkan, agar man »      

    
    

   

pada Gadjah Mada Jigia dita” ban Kadin Mn ai 
sukkan dalam tape-recorder, "23 : al 
dan kemudian diputar kembali 
di Solo. Pad n 

sam 
123 Desember jg akan Tatan 

ali Akan mempeladjari soal2 jang 
a Pemutaran ikemba timbul bila didaerah ini diada: 

ten: jang dapat memberikan ke | jang bebas dari pembajaran 
terangan2 djika ada pertanja | “13 sekolah, 

ng 
Mena 

| akuntan dan memperlindung) gelaran akuritan Demikian ke'era 

Gja jang tengkan idjazahnja, 

“tang kedudukan akuntan meru 

tahnja memperoleh kekuasa- Indonesia 
an dari kemauan rakjat. Itu Luk 3 

' berarti bahwa semua alat2 pe IDAPAT kabar, bahwa 

| ditetapkan oleh dewan perwa- 
|kilan rakjat, Uang rakjat ha- 
'yus diurus oleh alat2 negara, 

(ran ig telah ditetapkan oleh 

Akan//Diatur Dan Dilindungi Oleh ' 
Sebuah Undang-Undang 

Perlunja Kedudukan Akuntan Dlm Negara 
Jang Demokratis. 

  

1 : ea : 

EMERINTAH INDONESIA Sekarang sedang” memper- 
Jl Siapkan rentjana undang? 'anfik mengatur @jabalan 

ngan nona Drs, 'G.C Schuil kepala Djawatan Akuntan Negeri 
di Bandung, Berhubung dengan itu Drs, Schuil mengrangkan, 
bahwa djabatan akuntan adalah djabatan kepertjajaan, Dan 
kepertjajaan penuh fba hanja akan dapat diberikan djika ada 
djaminan tentang ketjakapan dan kedjudjuran akuntan Ten. 
tang kebutuhan itu pemerintah kita sekarang telah jalin seka 
H, Disetureh Indonesia hanja ada SEORANG akuntan sa- 

FE 
3x
, 

ai na... Gandum 
Dean ena jg menjedih 1. : Nag : 

1 Rn didalam sesuatu negara 4 SH LA : st Ha 2 3 

merdeka dan modern, Didalam La Ongar 3 tg 

sesuatu, negara jg diperentah 
setjara demokratis, pemeren- 

& 

I
A
 

k P 
& 

. Akan Diimport Oleh ie 

1 Wantara parang? penting 
(termasuk -golongan A) jang: 
dikemakakan oleh pihak Indo- 

nesia dalam pertukaran daftar 

mereniah harus bekerdja, menu 
rut peraturan jg tertentu, jg 

Ibtok Soviet 'megara2  Dibela- 

n dita 3 

Ipar DJBNDELA! 

TIRAI, 
Blok “Barat Sebut megara2 

kang Tirai Besi, RRT disebut 
Negara Dibelakang Tirai Bam- 

bu. Dan blok Barat sendiri ka 
tanja BEBAS, boleh keluar 
masuk, zorider TIRAIMAN. 

Amehnja, sekarang delegasi 
Indonesia. Ke Peking tak bisa 
masuk lewat Hongkong, terpak 
sa puter? keliling melalui Ne- 

Kerabat 'Sir-pong “njeletuk: 
Memang, halangan sih tidak 

ada, #juma barang kali sudah 

kentara,........ 

Sirpong.sih tjuma kenal Ti- 

tung 'ad, sepasang mate djeli- 
ta ig n intip 2 

an SIR-PONG 

TUGU 8 SEPTEMBER 

Menjambung .berita Kita ke- 
maren mengersi .pemoukaan 

Tugu 8 September dimulai be- 
kas gedung DKA, arang dja 

di.gedung .B UN ponegoro, 

lebih djauh diter 

   
       

     barang antara delegasi Gagang 
Indcengsia dan Hongaria bebera 
“pa hari jl terdapat djuga te- 
pung trigu dan gandum jang 
Indonesia ingir Import dari Ero 
ngaria Beberapa bagian Ero- 
pa Timur terkena7 sebagai ,,gu 
dang gandum”, 
“Wheat Board urtuk tahun 
hanja menjediakan Lk 12.006 
ton tepung gandum bagi Indo 
nesia, sedang kebutuhan ada. 

digunakan tidak setjarg sem- 
barangan tapi menurut peratu 

Dewan Perwakilan Rakjat, jg 

tiap tahun dapat dilihat di da 
lam anggaran belandja itu Se- 

akan2 Dewon Perwakilan Rak 

jat memberikan kuasa kepada 

pemerentah untuk melakukan. 

pengeluaran? jg disebut di da 
lam anggaran itu. Akan tetapi, 

apakah “arti kekuasaan itu, 

diika tidak ada pemeriksaan 

atas tjara2 jg dipakai oleh pe- 

merentah  unfik melakukan 

hak2nja” tanja Drs. Sehuil. 

nja baik, Indonesia, menghenda- 
iki. djuga beli dari Hongaria, 

Didapat kabar, bahwa menge 

hai ini delegasi Hongaria ma- 
sih minta persetudjuan dari 

pemerentah. “Sebagai telah di 

Siapa jang harus 
periksa? minggu'inj dan dengan ini ter 

'#japai“persetudjuan peer 

: : : lume perdagangan jang le- 
lan Rakjat tidak punja waktu “OT — : ja 
din keachliap untuk memerik- aa Pn tahun jang 

sa, Maka didalam tiap hegara” atu. &). 

demokratis ada badan pemerik | KABINET BITJARAKAN 
sa, jang mendjalankan tugas- | RENTJANA UNDANG? 

Oleh karena Dewan Perwaki- 

aja atas nama Dewan Perwa- | KEADAAN BAHAJA. 

kilan Rakjat itu. Badan'ini ter- | Dewan Menteri telah menga- 

epas dari pemerintah dan |dakan sidang pada hari Sabtu 
nemberikan lapsrannja 'kepa- | tanggal 6 September 

sidang itu telah ditindjau Ran- 
tjangan Undang2 tentang kea- 

daan bahaja jang telah diadju- 

kam kepada Parlemen oleh Pani 

ia ad hoc DPR RI pada achir 

bulan Djuli jang lalu. 

PERUNDANG-UNDANGAN 
NASIONAL INDONESIA. 

da Dewan Perwakilan Rakjat. 

Di Indonesia ada Dewan -Pe- 
agawas Keuangan jang -men- 
Ijadi badan pemeriksa dari 
rakjat atas pemerintah. “Akan 
tetapi djuga Dewan Pengawas 
Kevangan itu tidak dapa: me- 

meriksa semua alat2 pemerin- 
tahan, sehingga ia harus mem | “Wiilam waktu jang singkat 
batasi pekerdjacnnja. TI, me- Ipada N.V. v/h &. €. 4. Van 

nunaikan tusasnja dehgan ber- Dofp & Co akan terbit buku 
sandarkan kepada pekerdjaan? .Pertindang - undangan RaSio- 
alat pemeriksa, 'jaitu Djawa- net” jaig Cisusur “dan diker- 
tan Akuntan Negeri dan Dja- |diskan HH. Soerjanatani- 

  
      

  

Sa 

Wwatgin Akuntan Padiak. 'kerdja dan B. Nasulen, jang 

Darj kedua alat pemeriksa ini- merupakan kumpulan stmna 

lan tergantung apakah Dewan unilang2-dan peraturan? pen 

International : 
ini ', 

lah lebih dari itu Djika kondisi & 

kabarkan perundingan dagang | 

ig dimulai ig. 25 bulan jg lalu ' 

ini, diharapkan selesai dalam ' 

san sbb: tugu"    

  

     gawai DKAL 
mempertaha tsb. 

Te apada: per 
ta “I6vOctober 

   

    

   
   

1945. 

Nang 
P 

Se ae AEA 

HARGA EMAS. 
Hati Semen (kemaren) tertjatat di 

Surabaja harga emas:per gram Rp. 38 

pendjual dan Rp.37,50 pembeli. 

Djepang mungkin meng- 
import lebih banjak mi 

njak dari Indonesia. : 
Ada tanda2 jg menundjuk- 

kan, bahwa Djepang mungkin 

sanggup mengimport lagi mi- 
njak tanah dari Indonesia, di “ 
samping jg seharga 2 djuta 
dollar, jg telah disetudjui dlm 
perundingan dagang antara In | 
donesis dan Djepang baru2 ini. 
'Demikian Jiji Press dari To- 
kyo. Katsumi Ono, pembesar 

1952. Dim Kementerian Luar Negeri Dje 
pang dan ketua delegasi Dje- 
pang dalam perundingan da- 
gang Indonesia-Djepang me- 
njatakan, bahwa minjak sehar 
ga 2 djuta dollar itu tidak be“ 
gitu banjak, tetapi dapat dipan. S 
dang sebagai satu sukses be- . 

Kalau un- : 

ar
en
a 

ma
a 
t
a
n
 

  

    
   

    
   

     
     
        

   
       

     
    

       

       

  

    

      

    
         

        
   

     
   

          
        
         

  

            

ae 
ADA :TIRAT HALUS. jg tak 

P
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Sar, karena baru inilah perta- 

ma kali Djepang mengimport 
barang dari Indonesia dengan 
dasar “rekening terbuka”. Te- 
tapi pembesar Kementerian,Lu 
ar Negeri itu tidak dapat me- 
ngatakan, dari tambang mana F 
kah Indonesi, akan mengeluar 
kan minjak itu. Tetapi ada ke - 

  

mungkinan bahwa minjak ta- 
hah 'iiy akan diexport dengan 

.Yikan kepada anggauta2 kope- | 

Untuk mempermudah “djalan-! 

untuk | 

"bang? kantor PP & K didae-j 
LA aa in lt Maton 

rah2 jig nantinja akan dikepa- 

Tengah telah terdjadi kekusu- 
tan besar dalam soal pemba- 
gian asphali, jang mengakibat 
ikan 110 Drum 'asphalt telah 
hilang. Diterangkan selandjut 
nja, bahwa hilangnja sedjum- 
“blah 110 drum ini, adalah di- 
sebabkan oleh beberapa 'pega- 
wai DP.U: diluar kota dengan 
menggunakan tanda tangan 
palsu, kemudian ternjat,  as- 

phalt Tn diluar pada be- 
berapa pedagang dikota ini. 3 
Orang jang tersangkut dalam 

perkara ini dibikin perkara, 
mereka itupun mergakui pula 
perbuatanmnja. 

Dalam penjelidikan pertama, 
perkara asphalt “sb. akan mem 
punjai ekor 'pandjang, korena 
engan terbongkarnja - perkara 
ini, Maka kemungkinan besar 

akan Gapat dibereskan perka- 
|ra2 pemalsuan sematjani itu, 

PENDJAHAT ULUNG 

STIENGUNNJA. 
| Beberapa hari jl kira2 djam 
9115 majam tumahnja salah 
Seofahig penduduk didjaian, Ma- 
taram 521 telah didatangi oleh' 
"beberapa orang berpakaian pre- 
Iman jg. menanjakan tn: rumah, 
Pada "waktu ita kebetulan, tuan 
,Tumah tidak ada dirumah, dan 
jg menerima ,/Tamu” tsb ialah 
seorang babu . Meliliat gelagat 
para “tamu” itu mengchawatir 
kan, babu tsb masuk “kedajam 
rumah dan setelah kembali lagi 

    
mar tejah lenjap. Haji imi dila- 
purkan kepada pelisi jg achir- 

ja mengadakan “penjelidikan 
leb'ih-djauh. Kebetulan waktu di 
adakan penjelidikan dirumah 
tsb, pada waktu itu datang se- 
earning Anin dikenal jg. mena 
njakan tuan rumah. Babu tsb 
|dapat mengatakan dng “tegas 
bahwa orang itu, adalah orang 
jg. pada malam harinja mengun 

“ | djungi rumah tsb. Segera orang 
ini ditahan dan dim. penjelidi- 
kan, ia mengaku berbuat demi 
kiam. Padanja dipat dibeslah 
satu stengun sedangkan radio- 
inja dapat diketemukan pula. Da 
Jam perkara, ini, ada ditahan 
3 orang jg tersangkut. 

“UANG PALSU RP. 1.000 
Di AMUNTAI. 
| Baru? Inj polisi di Amuntai 
(Kalimantar) telah mensita 18 
Tenibar uang kertas jpalsr da- 
Ti Rp. 1000.—: uang palsu itu 
“hampir sama bentuknja dengan 
(uang kertas jang sungguh2 ha 
pena asian saga kasar se- 

ngkan gambar dibagian muka 
dan “bebabonatgo pum tidak begitu 
halus, Beberapa bulan jang lalu 
di Martapura pun telah dikete   guru2, Supaja djangan merig- 

alami kelambatan lagi dls), 
39 

  

mukan uang kertas palsu dari 
Bp, 1.000,— ban sa 2 - 

ternjata satu radio didalam ka, 

tuk panitia-kerdja jang diketuai 

galta 34 orarg Yerdiri dari wa- 
kii2 berbagai djawatan Gan kan- 

Menurut: keterangan jg dida 
pat » Antara”, 

konperensi 
megara anggauta biasa jaitu 

“Australia, Burma, Tiongkok, 
Perantjis India, Indonesia, Ne 

Inggris dan Amerika Serikat, 
lan 9 negara anggauta tidak 
penuh (associated members) 

jaitu Kambodja, Ceylon, Hong 
kong, Korea Laos, Malaja dan 
Borneo Inggris, Nepal dan 
Vietnam Selain itu akan h 

ganisasi ig berlindung dibawah 
UNO ditambah dengan wakil2 
organisasi partikelir lainnja. 

Menurut perkiraan, djumlah 

jaitu 105 orang untuk sidang 
Komisi Pengangkutan Darat, 

150 orang untuk sidang Indus 

tri dan Perniagaan dan 190 
orang untuk sidang Ecafe ke 

IX. Disamping itu akan ada Pu 

la antara 35 dan 40 orang ang 

gauta staf sekretariat Ecafe ig 
didatangkan dari Bangkok be 
lum terhitung   sendiri.   

Bagaimana ,,besarnja”  konperensi 

jg akan diadakan itu, dapat diketa- 

hui bahwa "panitia kerdja jang diben 

tuk di Bandung harus menjediakan 

I“ruangan konperensi dgn kapasitet 

kira-kira 200 orang, 1 ruangan ko 

-mite dengan kapasitet sampai kira 

kira 150 orang, 1 ruangan komite 

dengan kapasitet kira-kira 50 orang, 

16 ruangan 'untuk sekretariat, 22 

ruangan untuk ruangan-kerdja para 

delegasi, 10 ruangan untuk ruangan 

kerdja organisasi2 peserta dan 8 

ruangan untuk pegawai pemerintah 

Republik Indonesia, jaitu bagian 

Penerangan, PTT, Bank dil. Untuk 

keperluan konperensi itu, oleh pani 

tia-kerdja mungkin sekali diperguna 

kan gedung Dana Pensiun Djaleni 

Diponegoro jg peritah pula dipergu 

Enakan untuk konperensi LL.O. dita 

3 hun ig lalu. 

  

SEKOLAH PBH INDO TIONGHOA. 

' Kita Miminta “kabarkan. bahwa 
sekolah PBH dari perkumpwan Indo 
Tionghoa ig berdiri 
klenteng Gg. Gambiran, telah menga 
dakan perobahan sbb: Mata peladja. 
ran selein ilmu2 hajat menua, he. 
wan 'alam sedjarah dan budi pe 
kerti kini ditambah dengan bahasa 
Inggris. Muridd jg memunuhi sja. 
rat2 dipindahkan ke SR dan SMP 
Negeri. Seko'ah PBH tersebut terbu. 
ka udtuk segala bangsa - dan tidak 
Gipungut bajaran. 2 j 
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an2 dari pihak mahasiswa. De | 
ngan adanja assistent2 itu dito 
lak anggapan Solo bahwa den 
hanja mendengarkan kulijah2 
'Gari tape-recorder sadja Pergu 
ruan Tinggi di Solo itu tidak 
akan “berdjiwa”. Sebagai dja 

Se'andjutnja Pemerentah In- 
donesia telah memberikan bea- 
siswa kepada Lim Kek Beng 
untuk menuntut peladiaran pa 
da Conservatoirs Nationale de- 
Musigue di Paris, ja Way me- 

neriiskan studie cel'o. Saudara :”, peserta2 dari | 
ni £ iri Ii 4 : : 

ag Penta Huoh. Saleh menjatakan bahwa 
| tentang tugas jang telah begitu 
' berat dari para mahaguru Ga- 

derland, New Zealand, Pakis- djah Mada itu, telah Giinsjafi 

tan Pilipina, Thailand, Rusia, | 

“pat mungkin memakai tenaga 

pula wakil2 dari beberapa or- . 

je akan hadir kira2 445 orang. | 

pegawai2 jang ! 

akan ditjarikan di Indonesia 

sedjak 1950 di ' 

gaban “atas usul 'ini Walikota | 2 paban An ini Wiko. | Tim Kek Beng, jait, Lim Kek 
Tjiang, seorang ahli vicol jg 

terkenal gan telah memper- 

dengarkan ketjakapannja di 
Amsterdam dan Paris, dalam 

brilan Oktober jg akan datang 
akan kembali ke Indonesia utk 

merigadakan conserti2 Gisini. 

Demikian “berita? " “Antara” 
Arnsterdam. 

ma ea Aa AL au aa ma Ta TA 

pula oleh Ponitya Solo. Oleh ka 
rena itu agar djansan sampai 
memberatkan beban parg ma- : 
'ihaguru “di Jogja, diusulkan | 

| Oleh Panitya Solo" supaja seda- 

:para docent jang “ada di Solo 

dan dipandang bevoegd oleh Se- 

naat Gadjah Maeda dan kekura- - Imenentukan sizipa2 jang Wiang 
ditambah dari gapi beveegd “dari daftar para 

tjerdik panuah jang akan diadju 
kan oleh Panitya Seto, “untuk 
mendjadi docent dau “assisterit 
pala Perguruan Tinggi di Solo 
itu, Tentang usul tsb Panitya 

: ersiapan Pendirian Perguruan 
| Usul tsb djuga ditolak oleh | Tinggi di Selo masih akan mem 

'Sensat Gadjah Mada karena ' pertimbangkan lagi dengan ma- 
' menurut pengalaman tidak ' sak2 sebelum memberi djawab- 
lurung nanti akan mendjadi be an kepala “Kementerian PPK 
''ban seluruhnja dari Gadjah Ma ian Senaat Gadjah Mada, Ha- 
"da, Sebagai tjontoh dikemuka- |nja dapat Gisimpulkan . disini, 

kan halnja dengan Perguruan | hhw dgn kesediaan Senaat Ga- 
Tinggi Surabaja, jang pada per ' djah Mala untuk memilih 'tena 
mulaan djuga merasa kuat akan : g22 docent dam assisient. sebe 
tetapi, achirnja toch terpaksa di , nari"ja soal Tjabang Gadjah Ma 

serahkan kepada Gadjah Mada. | da di Solo telah dapat didirikan 
Berkali2 oleh Prof. Dr, Sardjito karena: 1) Kementerian PPK 
diulangi usulnja semula, supaja 'hanja mmenjetudjui berdirinja 
Solo mau menerima usulnja tsb Perguruan Tinggi di Solo asal 
diatas jalah memakai tape-re- | kam merupakan tjabang dari Ga 

“ngannja sadja 
| Jogja. 5 

Masih akan dipertim- 
bangkan lagi.     

corder, Gan sambil berdjalan | djah Mada, dan 2) mengenai pe 
nesti akan dilihat bagaimana laksanaan technisnja  Seraat 

perkembangannja. Djika usul Gadjah Mada telah  ibersedia 
tsb diterima, maka Senaat Ga- ikut tjampur tangan, jang ber 

rateh menerima usul Solo, agar Gjawab tentang mutu dsb dari 
Senaat Gadjah Mada nanti jg Perguruem Tinggi di Solo itu. 

djah Mada djuga tidak berkebe arti djuga ikut bertanggung | 

Perwakilan Rakjat akan bisa 'ristah. (Djilil pertama memuat 

memperoleh gambaran teniang 'perisde penjerakar kedaulatan | 

tindakan? pemerintah. Soalnja samvai achir tahun 1950. Se- 

ialah: apakah '@jawatah2 itu mua 'undang2, undang? dara- 

benar2 memenuhi siarat2 ten- 'rat, peraturan? yomerinrtaa Ser- 

tang pengetahuan jang bermiu- ta pendjelasan?2-nja dimuat se- 

tu tinggi dan sjarat2 moraal jg Iwuhnja dalam buka ini jang 

dibutuhkan untuk djawatan2 #sbainja 681 halaman. 

itu. Demikian persoalan jang't Djilid kedua J8. 

dikemukakan oleh Drs. Schuil, tahun 1352 sedang 

(kan. 

mengenai 
dikerdja- 

Pendidikan akuntan dan 

perlawanan thd. korupsi: 

Dengan terbentuknja pen- 

petantaran Caltex. 'Selandjut- 
bahwa 

djika Indonesia dapat meng- 

export minjak tanah lebih ba- 

nja Ono mengatakan, 

njak, boleh dikirimkannja ke 
Djepang dengan perantaraan | 
maskapai minjgk lainnja, 

Djepang perbesar im- 

port karet dari ' 
Indonesia. 

Menurut keterangan seorang 
saudagar “karet di Singapura, 
jg bernama K.C. Tan, ketika »   

  

didikan2 adjun akuntan”, kata 

Drs. Schuil, ,,maka bagi saja 

terlaksanalah idam2Zan luhur. 
karena dengan demikian ,telah 
diletakkan djuga batu pertama 
untuk suatu bangunan baru, 
jaitu untuk membangun corps 

akuntan darj bangs, dan “ma- 
sjarakat Indonesia”. 

— Dari para siswa Kursus Pen | Manasuka Angk. Kera 20 Tin 0 

didikan Adjun Akuntan nona | an mingguamekonomi. 19.80 Seten 
ha Sehuil mengharapkan ben AN Bs : 13 . Tintah, 20.30 Buku harian studio Se 
buhnja, djiwa  tjinta kepada! marang 1951/1952. 21.15 Tjerita pen 
rakjat. supaja bisa mendjalan-! Sek Saraswathy kalimat: Sekali 

kan pekerdjaan jang amat be- 
udara tetap di udara”. 22.15 Sambu 
tan Hari Radio 1952 oh 'kepala2 

rar itu kelak dengan penuh. 
tanggung djawab. Dari ma- 

studio seluruh Ind. 

sjarakat dimintanj, . bantuan, 

Kemis 11 Sept-: djam 06.10 Kle 

nengan tilimen. 12.30 Untuk kaum 

supaja nanti para adjun akun- 

tan itu bisa menang dari perla 

ibu “oleh Ikatan Bidan Indonesia. 
17:10 Dongengan kahak2. 18.00 Penga 

wanannja terhadap korrupsi, 

terhadap nafsu ingin mengga- 

djiam dan hdzan. 19.15 Siatan Djapen 

prop. 19.30 SaraN Hari Radio 1952 

ruk keuntungan untuk kepen- 

ungan sendiri dan terhadap 

“dari pang? amtjaran Pelangi. 

anasir2 lainnja jang merugi- 

20:05 Sambutan Menteri Penerangan 

“Mononutu, Pa malam, 2360 

kan pergaulan hidup jg. baik. 

Nona Drs. G. C. Schuil itu se- 

. Petilan Srikamdi-Larasati. 24.09 Pida 
“to kepala, djawatan Radio berhubung 

karang disamping pekerdjaan- 

nja sebagai Kepala Djawatan 

SIARAN RBI SEMARANG. 

Selasa 9 S€pt: djam 17.05 Taman 

Kepanduan. 18.090 Setba serbi Angk- 
perang. 18.15 Hiburan sendja TCS 

Guintet. 19.15 Dunia olahraga. 20.15 
Ichtisar pers 2030 Wajang orang 

Ngesti Pandowo 'tistita Aswotomo 

“ngandak. i Pe 
"Rebo 10: Sept.: djam 17.05 Taman 

kusuma. 18.00 Ruangan DPPK. aa 
Uh 

“Wang tahun ke-7 RRI Djakarta. 

| 
' perbesar pembeliannja dari In: 

Menurut Tan, seka- | 

Aneka Djawa 

hari Rebo, Djepang selama 2 
bulan jg terachir ini telah me- 

  

   ngurangi import karetnja dari 1 
Malaya dengan 204, dan mem 

donesia, 
rang lebih mudah "untuk men- 
korean 'idzin export dari In-$ 
i 

| bih tinggi dj Indonesia. 
| . Selandjutnja Tan menerang- 
“kan, bahwa export 

4 

heast “Corporation” — 
|merosot sebanjak kira2 500 
“ton dalam 2 bulan jg lalu ini. 
“Ia mengharap “bahwa kundju- 
pngan presiden 

hizawa, “ke Singapura, “akan 

memperbaiki keadaan export | 
karet bagi Malaya. ee 

ipa & 

  

  

  

TBIP KE BALI. “LANGKAN BARU 
suntuk trip ke Bali tg. 8-Okt. f.a.d, ja 

dari Basketbal bond Semarang. telah) Hoo Hap Gie Bu Kiok dikota ini 
dibentuk “pamitya sbb.: pemimbin kabarnja akan menjelenggarakan se- 
tombongan Lie Giauw Tjoo dan Kho | kolah PBE An S8 
Gia Ngo, penulis Kwee Swan Gak j OA , “dipimpin oleh seorang 
dam Siauw Bosen Tat,' bendahara Oei | Guru jang beridjazah dan berpenga- 
Djam An dan Tjan | Tjing Kis pe. |laman 26 tahun dalam dunia penga- 

Pama De ml aa Pn djaran/pendidikan, Sekolah tsb. ter- 

pengawas pemain walita Tjoa Teng | buka bagi anak2 dan  anggauta2 
Siok, idem pemain laki2 Koo Thian | Hoo Hap "jang ada minat dengan 
Swie pembantu? Pek Kok Diwan Vtjuma2. Pendaftaran di Djagalan 75 

dan Lo Sing Jo. Seberum berangkat | tiap ari djam 13.30 sampai 17 atau 
ika -£ | lan n - Bana akan main dahulu | Djagalan 93 ina: kb garipet-19, 

DARMAWISATA. WAJANG ORANG P,B.H. 
'Ranting “darnawisata Hwa Guna menggerakkan . semangat 

Yoe Tsing Niem Pu dikota ini | San menarik perhatian rakjat dae- 
“nanti tg 14 jad akan organiseer rah ketjamatan Smg.-timur terhadap 
excursie ke Jogja dan Kallu- usaha pemberantasan buta huruf, 

rang, berangkat dari Plampitan pada Sabtu. malam jl. 'di Karanga 
19 djam 6 pagi dengan bis (bu njar-gunung diadakan pertundjukan 

Kan truk) pendaftaran mulai se Na Oa Ginga | MAN Lu SC kan oleh murid2 “dan guru2 PBH. 
Nun ang ngk, Ta Djuga dilangsungkan pemberian 

ermanpesar atau ant 

  
'bagian pewartaan djawatan Penera 
ngan daerah istimewa Jogjakarta, 
telah tiba di Tjilatjap. Maksud ke 
datangan mereka ialah untuk menga 
dakan pembitjaraan2 dengan para 
pembesar setempat, diantaranja dgn 
direktur rumah pendjara ' 'Nusakam 
bangan, major 'Sawardiman, guna 
mengadakan persiapan2 untuk mene 
rima kedatangan serombongan “war 
tawan2 dari Jogjakarta sebanjak 
kirakira 30. orang, jg akan melihat- 
lihatvpelbagai objek disekitar Nusa 
kambangan dan Pendjagaan. Menu 
rut rentjana rombongan wartawan 
tadi 'akan berangkat dari Jogjakarta 
dehgan mobil dan lama kundjungan 
ihnereka "ke Tjilatjap 'itu akan ber: 
langsung hanja beberapa hari sadja. 

Maret, sampai Agustus 1952 ada sbb: 

Dinjatakam amat baik adalah ks 

pemerahan2 Djatinga'eh (32) Ley- 

ting (32) dan Siem Kian Nio 81). 

Dinjatakan baikasadalah tionto2 Kia 

ri Oei Djie Sien (30) Tan Ping Sisn 

(80) Srondo' (29) Ewik Jong Tay (29) 

De zegen (29) Ang (29) Oei Teng Tioe 

(29) Miaten (28) Be Tjion Kian 

(28) Stella (28) Henwictte (28) Si 

oredjo (28). Dinjatakan tjukup ada. 

tah tjonto2 dari Leger des Hejis 

(27 Sormbimig (27).Hoo Kwik (27) 

Sindoko (26) Sidomoelio (25) Tan 
Ing Iiang (25) Kebon Kepaa (24 
Liem (24) Rahaju (24) Dinjatakan 

kurang tjotito dari Moria (20). 

SARBUPRI DJATIRUNGGO. 

Sarbupri ranting Djatirunggo  te- 
lah membentuk pengurus baru sbb.:         Si idjazah PBH kepada mereka jang 

pitan 19, lulus udjian PBH landjutan, Soeroso, buruh wanita Warni, » Berkenaan 

Akuntan Negeri, djuga Mesj cew MUA BOTAK rautasNKAnaN.MK3 mna Dean Adiun ! JOGJ A, : aa »Simson dan  Delilah” untuk 
: 5 eberapa hari ini di jak 

Pb aan eberap ini 'di Jogjakarta, 
ta Me 8 Persatuan Pemuda Kristen In- 
zangu & JiLatjap. | “onesia tjabang Jogjakarta dan Pa- 

USU. J i Indji 
PEMERIKSAAN AIR $ Pada meteor ae ta seni aa nitia Pekabaran Indjil baru2 ini te- 

Hasil pemeriksaan aix SUSU peda Ihadi dan Mardjono, masing2 dari an Me kan Me ye ena 
pemerahan2 dikota ini dari bulen Gjurkan supaja "Inasjarakat didalam “menghadapi 

lebih kritis. 
film tersebut bersikap 
Demikan dikabarkan 

nitia Pekabaran 
diberikan pendjelasan2 

Simson dan Delilah tersebut, 

TJILATJAP. 

'Aneta memperoleh keterangan, bah 
wa tak lama lagi beberapa  pembe 
sar dari “Djawatan Pertambangan 

"Pusat «di Djakarta akan mengundju 
ngi Djeruklegi, 17 km sebelah Utara 
Tjilatjap untuk menindjau  tempat2   sekr. org./umum. Suwarno,  upah/ Film ..Simson ti 

perb. Durdjani, pend,/pen.  Suhid, |." ta LT pesan 

keuangan Suwardi, buruh muda Delilah ? 

dengan . diputarrijaminjak tanah, 

disekitar desa Prapagan jg menurut 
pemeriksaan ' kabarnja - mengandung 

idonesi, dan Djepang bisa men-, 

hdapat karet 'jg kwalitetnja le- 

karet ke | 
Djepang dari kongsinja sadja 

— ta adalah manager “South- 
telah 

iperhimpunan | 
“sgudagar karet Djepang, R. Ta | 

oleh Persatuan Pemuda Kristen In- $ 
doresia. Dikatakan, bahwa oleh Pa- ' 

Indjil selandjwaja 
tentang ke-4 

njataan2 jang terdapat pada riwajat : 

Daerah minjak di 

Djeruklegi. 5 
Dari fihak resmi 'koresponden PI-   
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  3 dikota Palembang. 

Mematikan Ban 

Sypoyak HARI SABTU 

  

luan Praktis ban Materlii basi buat 
Keterangan Utusan Neo D estour-Taieb Slim. 

jang lala telah Hu di Djakarta Taiseb Sim, ulasan istimewa 

   

  

   

  

Partai Desfour Tunisia buat Asta. Sebelum tiba di Indonesia, “raieb “Slim Blah ' 
mengundjangi Pakistan, India dan Burma. Baik dari pitak pembesar? negara, maupun «dari | pihak. pablik, itu Gapati simpati jang besar bagi perdjuangan rakjat 'Minisia un- tuk memerdekakan dirirja a Kari pend, aa jis dewasa ini, Dinegeri-negeri ' “iba tolah diditikan orang : ong rakjat Tunisia jang kini sedang ' mengalami tindakan? 

  

jat “jang. run bersendjata. Na 
si Kari an spa pro engp ra 

"Dalam pada ita '& 

  

  

hisia sendiri, maupun dihrar Tu (dengan. bangs, Tunisi u 

nisia, adalah mendjadi kewadjil Jnia 3 i aa. h jang men dn sebab | 
ben Partai Mestour Adaa! mengapa kabinet T iisia Yng | 3a angan 
“atu gerakan kebangsaan uni (dikepalai “oleh ad AE 
sia jang tersusun Ta aa Chenik memad: aa | ““Perang?. s ea jaan Aan Mmengalomi “Tunisia ing 3. ka- | Lena 3 TN ar | 

rtjobaan sekarang” ini Par- | 7Ona mengingjati hwa perun | Timur! Dan Barat Sa- 

  

tai Destour berusaha supaja 
suara Tunisia sebagai bangsa 
terdengar diluar negeri, teruta- 
ma didalam PBB. Hal diatas'ini 
diterangkan oleh 'Taieb “Slim 
dalam pertemuan pers dirumah 
Mr. Hamid Algadrie, jang te: 
lah ia kenal, sedjak  kundju- 
“ngannja jang pertama ke Indo- 
“nesia bersama perimpin Partai 
“Pestour, Habib Burguiba, bebe- | 
rapa waktu jang lalu. 

Butuh bantuan dari luar. | 

Oleh Taieb Slim . dikatakan, 
bahwa pada waktu pergerakan 
kebangsaan Tunisia mengalami 
pukulan2 hebat dari pemerintah 
djadjahan Perantjis dan sum- 
ber2 pergerakan itu terbatas, 
maka, lebih2 terasalah untuk 
melandjutkan perdjuangan ke- 
merdekaan Tunisia. Oleh sebab 
itu sangat dibutuhkan bantuan 
praktis dan :materiil dari Juar. 
Utk. mempeoleh bantuan ini- 
lah ia mengundjungi negeri2 
sahabat di Asia, jang telah mem 
sbela perdjuangan 'rakjat Tuni- 
sia untuk mentjapai “kemerde- 
kaannja Gimuka PBB. Pada pen 
dapat Taieh Slim, prestige PBB 
Gimasa datang dimata dunia 
Arab dan Asia akan tergantung 
kepada tjara dan Sikap jang 
akan diambil Oich PBB “alam 

menghadapi renielesaian huasa- 
lah Tunisia sekarang, jaitu he 
Gjuangan suatu  kangsa 'ketji 
“untuk memerdekakan AN 
SGari pendjadjahan. 

 Djalan buniu dan aksi 
R.. militer. 

“Tentang djalan buntu jang 
telah terdji li diantara .kaum 
nasiondlis Tunisia dan peme- 
rintah Perantjis, | Giterangkan 
oleh Taieb Slim b G 

  

' 

    

  

  

“xi sebagi langkah aa 
menudju kemerdekaan negara 
Tunisia, Tetapi pada tg 15 De- 
sember 1951 pemerintah Pe- 
ranijis memutuskan segala pe- 
rundingan mengenai djalan2 
dan tjara rakjat Tunisia mem- 
peroleh kembali kedaulatannja 
-dan bagaimana membentuk ba- 
Gan2 perwakilan 'rakjat bagi 

mendjalankan pemerintahan 
sendirj dengan bertudjuan ke- 
merdekaan pada achirnja. 

. Bangsa “Tunisia “menuntut 
pembentukan suatu kabine: jg. 
menteri2nja semuanja “bangsa | 
Tunisi, dan jang bertanggung 
dijawab kepada suatu dewan 
perwakilan rakjat sebagai ha- | 
sil pemilihan dikalangan bang- 
ga Tunisia. Pemerintah Peran-! 
tjis menolaknja dan menuntut 
dari permerintah Tunisia: hak | 
bagi bangsa Perantjis jang ber 
tempat tinggal di Tunisia bu- 
kan sadja untuk ikut serta di 

dalam administrasi . pemerinta- 
han Tunisia dan didalam 'per-. 
dagangan, tetapi djuga hak tu- 
rut serta didalam dewan per- 

wakilan rakjat-dan didalam pe 

Kol. B. Utojo 
Pensiun 

Ta) Tjurahkan Tena- 
ganja Utk Memikirkan 

asib Para Bekas 
Pedjoang 

  

ENGAN bertompat di! 

  

dari akn djad ja 

      
   

  

    

ngenai konsepsi kemerdekaan 
sia, karena. Partai Destour menghen 
daki suatu-keradjaan jg berundang- ' 
undang dasar. Kedudukan radja ada | 
lah hanja sebagai perlambang. Taieb. | berbatasan 
Slim menginsafi kedudukan Tunisia Amerika selama minggu jang 
"jang Strategis bagi pertahanan nega “achir ini kelihatan “pemusatan | 
ra2 Barat. Atasp 
na 

   

  

me 
teman daripada jg bermusuh dengan Sar tentara turut amibiy bagi- "Rusia dibanding “dengan tahun 
mereka. Untuk ini perlulah Tunisia an jakn 
|jang merdeka. 

4 

, paka ia segera memanggil kon 

jahan Peranfjis Yaig "ob telah melakukan aksi militer atas rak- 
sib. rakjat Kunisia jang, telah dipaksa “untuk membela “dirinja 

2 Kiri « mertagkok “didalam penjaga Perantjis, 

rintah atas dasar pe enaan | bagaimana 

     

  

     

dingan jang langsung dengan 
Peranfjis tidak Sea Memberi 
harapan @apa2 lagi. Hanja 
hari kemudian. PeNaan | xe 

Adakan Latihan 

    

yantjis menangkapi pemimpin2 j2 djam. Bnautaa ber) nasionalis Tnnisia dan mendje- 
bloskan mereka kedalam pen- pertahankan diri dalam 
djara. Ketika seluruh bangsa | gabungan hari Sabtu an naa pa | 
Tunisi, dibawah. pimpinan Par  sukan2 'Amerika-Perantjis dise- 
tai Destour dan Perserikatan? belah barat sungai Rijn, berha- , 
Organisasi Buruh Tunisia bang | ng ksil smenghantjurkan” fihak pe 
kit memprotes tindakan? Peran | Werang jang terdiri 65 orang | 
tjis itu jang mengandung pe- (pasukan jung udara, Pada | 

langgaran jang kasar atas | OPETASi ,,Rosebush” ini pasukan 
@jandji2 Perantjis untuk me- | 
ngadakan perubahan2 ketata- ' 
Negaraan maka Perantjis men ! 
djawabnja dengan 'mengirim- 
kan lebih banjak tenteranja ke 
“Tunisia untuk melakukan ,.ze- 
rakan pembersihan”. 

   

| tah utk merebut sebuah daerah | 
| diseberang sungai Riin, tetapi | 
mereka telah dibersihkan dari | 
gelanggang pertempuran, demi- ' 
kian #keranakan oleh seorang 
Gjurubitjara. 

| Latihan perang2an in dimu- 
Tudjuan aksi militer ito ialah un | Yaj hari Sabtu pagi dan .akan 

tuk memadamkan semangat dan dji j berlangsung selama tiga hari, 
wa gerakan kemerdekaan bangsa Ini adalah jang : pertama “kali 
Tunisia, “tetapi tudjuan aksi kekera dari tiga rangkaian latihan pe- 
san itu gagal, karena gerakan dan | rang?an setiara besar?an jang 
tjita2 kemerdekaan sudah berakar Ba diadakan pasukan? serikat di 
dihati seluruh rakjat. - Selandjutnja | Tien Pada latih 23 t 
oleh Taieb Slim ditjeritakan, bagai ! STAN AN ATA Pa rut serta 250/000 orang. Lati- mana pada tanggal 26 Maret 1952 : 2 : 
kabinet Tunisia ditangkap dan di Nan jg menjusul akan diadakan 

dua bulan lagi. pendjarakan oleh pemerintah Peran 
fjis dan bagaimana Perantjis memak | ea , 3 . 

Isa Bey  'Tunis Menara seoran pes Sebaliknja fihak Rusta dju- 
Perdana Menteri jg kini ditentang | S2 tidak tinggal diam. Mereka 
oleh seluruh bangsa Tunisia, Dalam PUn telah mengadakan latihan 
pada itu hukum militer berlaku dise perang2an dj Djerman, dalam 
luruh Tunisia. Atas pertanjaan2 pers mana 5 bagian teniar, jang 
diterangkan oleh Taieb Slim, bah menduduki daerah “itu “turut 

wa diantara Bey Tunis dan Partai serta Puntjak daripada lati- 
Destour terdapat persetudjuan me han? jang diadakan fihak Ru- 

Tuni gia tampak pad, permulaan 
ibulan :Septemker. Disekitar 
Gaerth2 Gi Djerman Timur jg. 

dengan .. daerah 

  

T
a
 

ihanja berpenduduk 854 djuta orang, tetlapi || 

Perang2an Ii metana, 

“atite- | 

lapis badja Amerika jan Kajang h 

|pajung udara mendapat perin- 

  

    
    

  

“Kapal penarik Sana” 21   nata   
   

  

   

punjaan Amerika baru2 ini sh mene 
mui kerjelakaan dipantai timur dari Korea Utara. Kapal tadi 
lah menjasar randjau laut ljg menjebabkan ,,Sarsi” 
'gclam “dalam keadaan rusak. 2 Orang dari anak buahnja tewas, 
sedarigkan 3 orang lagi 'belam diketemukan. “Lain2-nja dapat sela 
mai menfjapai pem Djan, berkat pertolongan kapal Pen 

    

te 

  

Djerman Barat 1 

   
Perantjis Gan Djerman jang akan mend. 
kaja raja dengan arang batu itu sembojan persatuan. Eropah. bajem “dengan biaja Rp. 
Banjak f an menjebahkan pembesar? PA Guna 131000. 000. “Kuas “tanah jang 
“djadi optimistis itu Pidana “ea Mata |/Akan digurakan adalah Lai 

Salah satu diantaranja ialih 
kesedia'an Menteri Luar n2geri 

tuk memenuhi tuntutan? teru-   kemudian teng   
  

  

Barat Selam 
| Baar FEDERAL, 

hari Minggu.genap beru 
nguran “kembali dalam: 43 
Sedikit. Demikianlah falis 
bulan Mei 1949, 
Ma jang 
dan “mengadakan 
“Iu tepat 3 tahun jang lempau 
ngadakan silang jang pertama 
Djerman Barat! sudah bangkit 
Memikian tjopatnja, al 
komplex industri Ruhr 

it Kembali 
ja Pembangunan Djerman 

a 3 Tahun: 
DJERMAN, tan Barat, 
sia 3 tahun, dan hasil pemba- 

tempo jang singkat ini sungguh, tidak 
wartawan U.P, dari Born. 

“Djerman' Bara mengadakan -konvensi konsti- 
menibuat perundang?Zan bagi republik muda tadi 

pemilihan umum, Hari Minggu “kemaren “du- 

Ketika 

parlemen Djerman Barat .me- 
kalinja. -Sekararng industri 

kembali. Ini dapat didjalankan 
Karena rakjat -“Djerman “dan 

jang sebagian besar telah hantjur Ibu, 
“sungguh — “besar kapasitetnjauntuk bekerdja keras. 

Akan tetapj sebalikhj, Djer 
man Barat sementara itu dju- 
8a-hebas dari beban memper- 
sendjata dirj kembali, Dan se- 
karang Djerman Barst musti 

mempersendjata dirj kembali. 
Menurut pak: “Tentar, Eropa, 
Djerman Barat harus menge- 

rahkan tenaga “5600000 

untuk memperlengkapinja 
ngan alat sendjata. Biaja per- 

ulaan bag: pasukan? tadi ia- 
lah 11.250600.000 Mark, dia 

   

  

    
    
   

-bagaima pasukan? Rusia setjara besar2 ' 

Bak Bonasa 'an, Latihan pasukan2 pendu- 
| diantara dukan 'Rusia dimulai "antara j | 

      f kedudukan 
25 en ce 

    

    hsatu tahun. P 

   

dalam satu tahun. Dju : 
| uang tersebu: tadi kira2 
1 dengan separoh dari anggara hwa mempersendjatai. f 
'belandja federal, atau 1196 diri kembali ata 'hanja bisa di- 

biajai a abila mengambji uang dari penghasil ag gara 
Tebing 

  

En idja pelbagai resimen dan 'belaka- | 
! Ba n perlahan-lahan. diperluas : 

  

“mengu “ antuk 
patkan suatu: aa jang ber sehingga seluruh 5 satuan be- | 

sedjumlah  200:000 
orang. Diudara sedikit. 

Kongres Partai 
"Komunis Russia 
Apakah Artinja' Dan! Bagaimana Latar 

Belakangnja? 
(Oleh: Dr. M. van Blankenstein — Dilarang kutip) 

g Or KARENA SEGALA apa jang mengenai Rusia itu 
lebih merupakan terkaan pada pengetahuan, maka ada 

Jah sangat sulitnja untuk menatik kesimpulan bagaimana aki- 
bai? dari pada kabar jang meng gemparkan jang sampai kepada 
Kita dari Moskow pada minggu jang belakangan ini Kremiin 
Telah mengedjutkan dunia dengan pengumuman, 'bahwa pada 
bulan Oktober jad, akan diadakan sebuah Kongres Gari partai 
kemunis, dimana akan diadakan perobahan2 dalam susunan 
partai hal mana atan berakibat pula pada pemerintahan nega- 
ra, Lenin telah menentukan bahwa kongres2 Yfu harus diseleng 
-garakan sekali setahun, dan bahkar ketika ia berada dalam 
pengasingan, sebelum 1917 kongres? jang Gemikian Jai diada- 
kan dengan teratur PENA AN PASEK bu apa 

Ketika Lenin kembali ke St. kan Apa adakan S rcbahan jang sedemikian itu, 
Petersburg pada tahun 1917, Akan tetapi djika anggauta2 da 

ri Susunan jang sekarang tidak 
akan nampak lagi ihaka tahulah 
kita bahwa "telah 'tertijadi Iagi 
Suatu revolusi ketjil dan bahwa 
tindakan seluruhnja itu ditu- 
Ojukaia untuk menghilangkan 
brang2 jang sulah tidak diper 
tjaja lagi oleh Stalin. 

Hal.ini miltigkin akan"disertai 
Iengan'sustu perobahan politik 
dipihak Krenelin, Mengenai dia! 
dakannja.kongres ini. masih ada 
diumumkan suatu hai jang me 
arik: Malenkcf 'akan memiba- 

! 

      

gres dan dibawah pimp! nannja, 
tetap hal ini “diadakein-pada Hi 
ap2 tahun, Keadaan ini benbn 
sung sampai ia mati.  Naiknja 
bintang Stalin jang sebagai se 
orang pemimpin tidak gemar 
tampil dimuka sebuah parlemen 
maka “kebiasaan. ini agak 'ter. 
bengkalai Tidak lama kemudi 
an, termijn satu tahun ini diper 
pandjang mendjadi tiga tahun, 

kkan inipun tidak Gilaksana 
"kain, Pada: tahun 1939 Sitalin ba   

  

xaS | partai itu, Oleh karena itu kepu 
'€- |tusan “untuk mengadakan kon- 

'ru mengadakan 3 buah kongres tjakin verstag "tertang pa is 

“dibuat cleh sekretariat partai, 

sekali bersamaan. (Reuter). 

"kelihatan pesawat? Dantjargos 

jang lalu dalam waktu jang   
rang jang kedua perna, Pa 
Tart partaj dibawah sekretaris 

| djenderal Stalin. Djika Stalin 
menganggap bahwa pembatjaan 
Nenen jang pandjang ity akan 

inta banjak dari tenaganja, 
Par sudah semestinja bahwa 
pekerdjaan tsb dilakukan oleh 
Malexofi Tapi djustru kare 
na ini adalah suatu hal jang lu 
mrah, 'mengapakah dianggap 
perlu untuk mengumumkan jg 
demikian ini bersama-sama de. 
ngan Gikeluarkan pengumu- 
man tentang. diadakannja kong 
res. Apakah tidak ada tempo 

buat jg demikian ini nanti? 

Karena di Rusia setiap kenja- 
taon ig menjimpang dari ke- 
biasaan mempunjai arti jg be 
sar adalah tak mengherankan 
bhw orang mentjari dgn teli- 
tinja latar belakang dari pd. pe: 
ngumuman ig Memang menga 

gemparkan itu. Sudah pasti: 
bhw.-orang di "Rusiapunmenung, 

gu dgn perasaan tertekan hal2. 
jang akan terdjadi nanti. Ma-. 

lenkof i£loh sering2 disebut se, 

bagai pengganti Stalia. Ta ter-! 
golong angkitan muda, "lebih' 
muda dari pada. Molo- 
tov, Malenkof sekarang bber- 
ymur:.50. tahun, - Molotov 62. 

Perbedaannja terletak dalam 

kenjataon bahwa Malenkof be   
'gres 13 tahun sesudah kongres 

al ijang terachir “merupakan suatu 
'kedjadian,. jg menggemparkan.     
  

'im- (Pada program partai 'ertjan- 
bang Utejo bean pensiua, 
ia mendjawab bahwa 
ia akan menikmati 
dulu. Dalam lapangan . Salto 
dja'an jg. menarik perhatian- 

nja ialah akan memikirkan 
kehidupan kaum bertjafjat dan 
kaum pedjoang bersendjata. 

Ta berharap djangan mema- 

kai perkataan bekas pedjoang, | 

karen, orang2 tersebut tidak 
pernah mengatakan mereka te: 

   

  

Takan di 

   

'tum pula hal2 jang menggem- 
“Iparkan. Politbiro, pusat 'kekua 

ja | Saan pemerintahan Sovjet dima 
na diambil “keputusan hanja 
oleh Nm jang tertinggi, 

an, begitu pula 
orgbiro, badan-administratif ter 
inggi partai jang djuga berada 

“Idibawah pimpinan Stalin dan ig 
terdiri pada pokokmja dari 
crang2 jang sama. Kedua ba- 
“dan tsb akan diganti oleh sebu 
ah presidium. Apakah sebah2   lah berhenti berdjoang. 

Kesempatan jang tetap dibu- 
kavoleh pemerintah pada be- 
lau #athp befadjar diluar ne- 

geri selama 2 tahun mengenai 
soal2. penampungan dan pe- 

“ngiliran 'invaliden, “kini ma- 
sih dipertimbangkan olehnja. 
Achirnj, dikatakannj, bahwa 
tenaga dan fikirannja masih 
tetap disediakan untuk kepen- 
“tingan negara, Kolonel Bam- 
bang Utojo akan tetap tinggal   

dari pada perobahan jang nam 
paknia sensasicmeel ini di Sov 
jet Uni dimana. segala sesuatu 
dikeliling Stalin nampaknja ti | 
dak gampang mengalami pero- 
bahan? 

Avakah keputusan tsb benar 
benar merupakan sesuatu jang 
sersasioneel baru cakan dikata- 
hui, djika diumumkan nama2 da 
ri #rang2 jang duduk dalam pre 
sidium, Diika orang2 jang sama 
menduduki tempat2 dihadan itu ! 
maka kedjadian tsb tidak meru 
pakan-hal jang menggemparkan 
meskipun agak sulit diterang 

'sedjak “kongres jang terachir. 
Sampai demikian djauhnja ke- 
wadijiban ini “selalu. diletakkan 
pada bahu pemmpin tertinggi 
dalam partai. Dulu hal ini dila 
'kukan oleh 'Lenin, sampai 'kese, 
hatannja dekat sebelum ia me, 
ninggal tidak mengizinkan dia, 
untuk berbust demikian dan ke 
mudian.ia diganti oleh Stalin jg: 
meneruskan kewadiiban tsb. Ba 
njak orang sekarang menduga, 
bahwa |Malenkof, sebagai'seo- 
rang pemberi laporan akan-pula 
diperkenalkan kepada, chalajak. 
sebagai pengganti Stalih Dsn 
demikian maka Molotov jang ta 
dinja mendjadi favoriet utama 
sudah terdesak kebelakang. 

Tafsiran ini tidak didjadikan 
pegangan, Malenkof adalah o- 

jam “turut mengambil bagian 

Hantam revolusi 1917, sedang- 
kan Molotov ketika itu. sudah 
dipandang sebagai orang ber' 

djasa. Akan fetan Malenkof 
sudah: sedjak lama mendjadi 

ag masukkan ketenteraan”, 

kaum oposisi, “berpendirian -ba- 

|men oleh karena d: Djerman: 
Barat tidak ada lagi modal he- 
bas. Akan tetapi, “apabila dibe- : 
baskan dari beban 'persendjata- 
an, kebangkitan kembali Djer- 
man Barat selama 3 tahun 'ini: 
memang hampir tak dapat di-, 
pertjaja. 

''hingga djumlah penduduk ber: 
tambah dengan hampir 

rintah mengatakan bahwa eko | pertalian: dalam. hal politik an- 
nomj Djerman “Barat tjukup |tara daerah Saar dengan Djer- 
elastis untuk menangkap puku PN buat selama2nja. 

lan 

karena sebagian dari 'kapasi- 
tet produksinja masih belum 

Gipakaj dan masih ada 1.100. 
000 orano kaum penganggur. 

persendjataan, . “terutama 

Jang bisa dikerdjakan atau di 

Pendirian kaum Seo 

P4 siakDemokrat 

Kaum Sosial - Demokrat, 

tri2 'barang “konsu- 

Angka2 produksi & 
djumlah pengungsi. 

Pada achir Perang Dunia II, 
ekonomj Djerman telah runtuh 
sama sekali, dan Djerman Ba- 
rat mendjadi korban dari pada 
salah suatu migrasi — pemin- 

Gahar, penduduk setjara besar2 
an — jang terbesar selama se- 
Gjarah, Pada tahun 1948, kira2 

'9500.000 orang pengungsi te- 
lah sampai di Djerman Barat, 

250. 
Sekarang, tiap2 seorang anta- 

Ingembalikan daerah pertanian 

muaskan, 

Saar Yg. Sekarang tidak akan 
'memadjukan keberatan “atas di- 

man Barat distrikd itu, 

jtama dari “Kanselir Djermas 
Barat Konrad Adenauer me- 
Ingenai situasi politik dalam 
laerah Saar.  Internatipnaai 

| News Service dapat mgggeru- 
kakan bahwa Schuman sendiri 
telah bersedia "untuk mengha- 
puskan “larangan kegiatan2 
'partai2 Sosial Democrat dan 
Kristen Demokrat  didaeran 

:Saar, Adenauer sedjak dari sa- 
“mula mendesak tindakan ini 
perlu untuk mendjamin kemer- 
deka'an demokrasi-apabila dae- 
rah Saar nanti mendapat ke- 
merdeka'an 'autonoom politik 
dibawah reritjana 'Bropah. 

| Menurut “berita "jang Japat 
Gipertjaja, Schuman diduga 
“akan memberikan satu konse- 
Si baru jang ' sangat penting 
'kepada Adenauer jg. akan da- 
pat menjokong jang belakangan 
ini untuk mendapatkan perse- 
tudjuan parlemen Djerman Ba- 
rat untuk rentjana Eropah atas 
|Saar, jang akan memutussan' 

Interview dgn. P.M. Saar. 
Pun Schuwan “bersedia me- 

ig. digabungkan kedalam  dae- 
rah Saar dalam tahun 1943.. 
Akan tetapi Menteri Luar ne-: 
geri Perantjis-masih harus mem 
peroleh persetudjuan kabinetnja' 
untuk memberikan  konsesi2: 
tersebut, “tapi hal 4tu telah di- 

kemukakannja dlm suatu rapat 
rara menteri dan “reaksi dari 

mereka bukaniah "tidak me- 

Disanping ini ada pula tan- 

da-tanda bahwa pemerintah 

Djer- 
djika 

Kal “itu termasuk dalam, rentja-' 
na 'Hropah tadi. 'Koresponden 
tuan telah 'memadjukan soal 

jni langsung “kepala “berdana. 
merjteri Saar, Yohamnes Hoff-: 

man. 

kembalikannja - kepada 

Perdana Menteri Hoftmani 
menjatakan bahwa ia tidak 

  

Hanja 
. 50 ptt 
Hkiianesis Due Dapat " 

'Bekerdja Terus 

ike- 

Bagaimana Sikap Pasien Pen: 
duduk Saar Sendiri 
Oleh: Kingsbury Smiths € opyright Suara Merdeka. 

p UAT PERTAMA kalinja dalam 'beberhpa win pem-| 
NDbesar? Peranijis memperlihatkan 'sikap optim Mar 1 Aap ra ! 

ngenai prospek memperoleh persetudjuan “kompromi dengan 
tentang masaalah Saar Tapi masih 

dapat dipastikan: apakah akan bisa diperoleh persetudjuan oleh 
Ma eham-hegara mengenai rentjana Schuman, “untuk daa 

Bg kepastlan Ini, an aa epas hamun semakin Maan 
1 erolehnja suatu persetudjuan dalam. tahun ini antara 'dang maksud untuk membu 

Perantjis, Robert Sehuman “un- | 

#mengatasi tentarigan ' parlemen. 

sebagai sebasian Hari 

perundingan dimana akan 

Thd Rentjana Ini? H " 

beban At     

Walaupun masih belum 
banjak akan da- 

.daerah Saar jg, ' 

mendjawab pertanja'an ing, 4 
.berhubung sekarang masih ci-| 
adakan perundingan”, 

| Tudjuan dan harapan 
| Saar. 
| Akan tetapi ada :dikatakan- 
nja, bahwa ,,tudjuan dan hara- 
pan pemerintah serta rakjat 

Saar” jalah supaja sdaerahnja 
akan mendjadi djembatan .an- 
tara Djerman dan - Perantjis, 
jg. mana boleh dipandang xe- 

bagai batu pertama dari persa- 
tuan EBropah”. Faktor lain jg. 
reemberikan harapan kepada 
kalangan2 .Perantjis bahwa: 
akan dapatnja “ditjapai satu 
persetudjuan ialah "telah le- 
njapnja dari lapangan “politik 
Djerman Kurt Schumaeher, ke- 
tua Partai Sosial Demosrat jg. 
tak mau mengalah itu. Sebagai. 

terkuat dari pemerintah Fede- 
ral Djerman, pemuka politik 
jg. sangat besar pengaruhnja 
ini menentang serta irinta pe- 
misahan Saar dari daerah 
Djerman, 
Kematiannja baru2 ini dipan- 

sar-pembesar 'Peratjis mung- 
kin akan mempermudah -untuk 

dang oleh 'kaulangan .pembe- | 

    
Ranti g 

Tah Natal" kini di 

'lempat hiburan rakjat di Kali- 

    

'ajang' 1 km. dan lebar 1/4 km 
Disitu akan didirikan No 

pertundjukan dan tempat olah- 

menjimpan bermatjam-matjam 
sendjat, rakjat jang dulu per- 
nah digunakan dalam perdjua- 
ngan, djadi akan 'dibuatnja se- 

matjam  ,,museum . perdjua- 
ngan” jang berisi  sendjata2 
mulai darj “bambu - mintjing 

modern” bikinan sendiri atau 

pang: begitupun 
pembangkit opini umum, se- 

tak. diatas kertas merang, pos- 
ter2 .dynamo jang digerakkan 

ngarkan radio 'rimbu dsbnja. 

Gengan biaja va 10.000. 000. 

  

  
Djerman “mengenai 'Rentjana 
meng - Eropahniseer daerah 
Saar. Para “diplomat Amerika 
serta beberapa “negara “sekutu 
menganggap ada baiknja -djika 
Perahtjis menerima usul Djer- 
man 'supaja Perantjis  membe- . 
rikan ,,sepotong” dari ' daerah 
Lorraine kedalam daerah Saar 

reni jana 

Europanisasi itu. lau 

Peranijis tak mau berikan 
daerahnja, 

Hal ini akan berarti, bahwa 

Djerman dan Perantjis te lah | 
sama2 mengorbankan sebagian 
dari dasrah maSing2 untuk 
mendjadikan Saar sebagai sem- 

sampihg itu, para diplomat se- 
kutu merasa bahwa perbuatan 

ini akan memperkuat .kedudu- 
kan Ademauer,-siapa telah ba- 

njak berdiasa dalam “nsmoere- 
israt perhubungan antara Peran- 
tjis-Djerman sebagai dasar da- 
ri persatuan “Firopah. 
Akan' tetapi pihak Perantjis ti- 

Ndak sedikit djiga mau membe- 
#rikan sebagian dari daerannji, 

'Isekalipun “untuk kepentingan 
Ipersatuan “Eropah. — Sceiuman 
“Ipernah mengutjapkan dalam 
rapat Komisi Luar negeri. yar- 
lemen Perantjis baru ini, bahwa 

:Ipemerintah -Perantjis tidak 
akxah mau .menfrima “Sesuatu 

di 

bitjarakan dalam bentuk “apa 
fivga soal-penjerahan sebagian     

ra 5 venduduk Djerman Barat 
adalah seorang pengungsi, dan 
djumlah "ini tiap2 minggu 'ber- 
tambah dengan sekurang2nja 
11000 orang. “Produksi -seka- 
Irang adalah 18194 dari “pada.! 
ketika tahun 19365. Upah jang. 
Sesungguhnja (real wages) se 
karang “108.64 daripada upah: 
“tiap djam ketika tahun 19385: 

2076 sedjak “1950, “walapun: 
biaja penghidupan dalam: 
Idjangka "waktu tadi hanja me- 

'ningkat 896. Ketika tahun' 
"1951, telan diselesaikan “ pem- 
buatan "400.000 buah . peruma- 
'han baru. (Antara-UP), 

  

RAMALAN CHURCEILL. 
Perdana menteri Ing:   “anak mas” Stalin. 

SRuhasia” Zjdanof. 

Dulu barangkali: “kedudukan 'ini, 
ada ditangan Zijdanof. Akan ' tetapi 
nampaknja telah timbul . perbedaan 
faham antara dia dengan Stalin, ka' 
rena dia sebagai pembela Leningrad 
jg diserang Djerman telah memperfi 
leh nama jg demikian gemilangnja,: 
sehingga dialah “dipandang “sebagai 
orang jg berani melakukan perang 
terhadap negeri Barat." Penghabisan 
dramatis timbul: ketika dia meninggal 
pada tahun, 1948, meskipun ia di 
waktu itu “berada dalam keadaan se' 
hat wal'afiat. Banjak orang jg ber 
fikiran dingin dibelakang tirai besi 
menganggap meninggalnja Lidanof 

'gris, Winston Churchill, 
bhuri “Saptu meramalkan, 
bahwa Inggris dan seluruh 
daerah Sterling akan da- 
pat  memperimbangkan 
perdagangannja dgn. “ba: 
'gian2 dunia Tainnja pada 
'achir tahun ini, 
  

tidak bertambah surut dibuatnja, 'se 
baliknja iendjadi lebih kuat. 

Korfgres memang dapat mendjadi 
sitatu peristiwa jang mempunjai arti 

jarah penting. Adalah sesuatu hal 
“sangat djanggal djika kongres 

itu tidak menghasilkan — kedjadian2   ini sebagai suatu peristiwa jg: bukan 
kebetulan sadja. (Kesan ini. diluar   ig penting, mengingat sifat pengtimtu | 

tnan: jg demikian menggemparkan itu. 

angka ini meningkat: lebih dari 

dapat disediakan. sendiri oleh 
“BTC, 

Mi ARIFIN Harahap ' 
la Kantor “Pusat Uru-' 

| san "pada 'Kem. Pereko 
anna atas pertanjaan mene 

1 .bahwa menurut | 
sitet penuh . aan2  bati 
di Indonesia tis p . #ahumnja me 
merjukan 100 djuta yard.cam- 
“brics Tetapi sekarang hanja ki 
ra2 5074 jang bekerdja, ihaka a 
untuk ' Sementara 
'cambrics “dttetapkan 5 “djuta 
'yard tiap bulan. Merurat pen 
Lara "pemerintah BTC (Batik 
Trading “ag jang harus mema 
sukkan 5 djuta yard cambrics 
mm bulan itu: Kata mana Arifin, 

gram BTC ea 
sebaik: kamu 
untuk bulan bahar Pe ini akan 

   

Selandjuinja ia terangkan, 
bahwa sesudah distop pad, tg. 

:6 Djuni jl., dalam bulan Agus- 
tus telah dikeluarkan surat ' 
idjin devisen untuk membeli   

Dari daerah Perantiis”. Peris ti 

-ya Ini- disusul oleh peringatan2' 
jg. Cimuat oleh pers Perantjis 
(terhadap Djerman, bahwa 1ro- 
'vilege 'ekoncmi jang diduduki 
“oleh Perantjis di Saar adalah 
“dimaksudkan sebagai 
sasi atas kerusakan jg. dideri- 
ta oleh' Perantjis sebagai .aki- 
bat “perbuatan sDjermam dalam. 
peperangan jg, lampau. 

ngan -perjagatan pula, bahwa: 
Dierman tidak boleh melupa- 
kan 'bahwa ia adalah 

lahan itu. Tekad 'Perantjis un- 
luk mempertjepat pemisahan 

#Sosar dari Djerman tidaklah di- 
dciong semata2 oleh keinginan- 
nja untuk membalaskan dendam 
atau menuntut ganti kerugian, 
Fikak Perantjis. mengakui, ha- 
bwa penduduk Saar . jg. ber- 

  

kompen- ' 

Peringatan ini ditambah Ge- 

Sipihak' 
jg. kalah dalara peperangan, 
dan bahwa kehilangan Saar ba- 
ginja “adalah akibat dari 'keke- 

! masih adanja persediaan cam- 

99 djuta .yard cambrics dan ' 
20.5 djuta yard batik greys 
darj 42 inch. Barang? it, ada 
Jah dari Djepang, Nederland, 

djumlah 'satu djuta -djiwa . itu 
afalahketurunan Djerman, pun 

berasal dari Djerman. Biarput 

Arifin atas perianjaan belum Pperantjis untuk  menganex 
Gapat katakan, berapa dianta- | daerah itu dalam lapangan y.o- 
ranja jg sudah .masuk. Ig te- |litik dan &konotri, tapi tidak   

:|.gaskan, bahwa mengingat dasarjlah mungkin pada zaman seka- 
'kapasitet perusahaan? batik selrang untuk melupakan hal? 
karang (jg hanja Ik. 5096 jg | diatas. 
bekerdja itu), mengingat pulay “Tapi tekad 'Perantjis untuk 

memasukkan  Saar kedalam 
daerahnja dala. arti ekonomi 
adalah didasarkan atas perhi- 
tungan, bahwa penguasa'an 
Dierman atas produksi arang 
atu dan badja dacrah tersebut 

akan memberikan arti jg, sa- 

brics pada para importir dan 
telah dikeluarkannja idjin de- 
visen untuk memesan, maka ke 

butuhan akan cambrics boleh 
dikatakon sudah dapat ditju- 

' kupi, (Antara), 

  
      man II 

(933 Djawatan' Pengairan 
PU.) kini sedang dibuat .. 

Siapan untuk membuat bendungan 

baru serta paling modern se-Djawa 

Barat jang akan menelan biaja Ik: 

Rp. 4.000.000. Sebagai diketahui, 
ig. 20 Maret jl, bendungan jati   :redjo” dekat Binong (Pamanukan, 

Subang). tpetjah, sehingga pengairan 
daerah Pamanukan | terputus sama 
sekali. Dengan ambruknja' bendungan 
ini djangankan ada air untuk  me- 
ngairi sawah jang IL.k. - 10.000 ha 
lnasnja, untuk minum orang sadja 
pun hampir tidak ada. Atas usaha 

Bendungan Terbesar Akan Dibangun Di 
DD: ti £ | (Pengairan) ketika itu lalu 
“dibuat bendungan darurat Ik, 3 km 
sebelah utara bendungan jg  petjah 
itu, sehingga .15 hari .kemudian air 
Yisa mengalir lagi: kekota ' “Bamanu 
kan. Bendungan darurat "int masih 
perlu diperkuat, lagi dgn bendungan 
matras, supaja “tahan bandjir, L .. Uan raja 

Dj. Barat 
kan, dekat Binong. Dapat durasi 
bahwa bendungan ,,Djatiredjo” jang 
petjah itu adalah bendungan ,schots 
baikstuw', dibuat “kira-kira” dalam 
tahan 1912, dan ssedjak itu telah me 
nelan biaja ratusan ribu untuk ',,me 
'nambal-nambal”, tetapi 'achirja "“pe- 
tjah djuga. (Antara) 

| Keadaan .ini jang menimbulkan 
maksud untuk membuat bendungan 
modern seperti tsb. diatas, berbentuk 
sebuah beweegbare stuw”. Untuk 
persiapannjavoleh- DPU :propinsi te 
lah disediakan biaja Ik. Rp 250.000. 
Letaknja kirarkira 31 km dari dja 

Pegadenbaru — Pamanu: 

bahasa dan "adat 'istiadatnja'' 

Singapura dan Hongkong. Mr. "bagaimana besatnja “keinginan 

UPINGI.: terangkan 'kepa 
s da hakim Surabaja, tiap 

ia dan Pialr Ykerdja menibuat 
roti, ia selalu digoda oleh Piah, 
maka Piah ia tjium. Piah me- 
ngadu, dan dalam “sidangnja 
Sabtu pagi Pengadilan Negeri 
Surabaja mendjatuhkan - hukia- 
man.denda Rp. 50 subs. 10 hari 
kurungan atas Supingi. 

ugat penting kepada perin- 
dusterian Djerman di Eropah 

(Barat. 
Ingin pertahankan 
setudjuannja soko. 

Dalam pada itu, pihak Pe- 
rantjis mengemukakan lagi, ba- 
hwa djika “perindustrian - Saar 

' ditambahkan kepada perin- 

  

bojan persatuan “Eropah, Di-| Pdusterian Perantiis, maka ka- 
pasiteit produksi 'arang batu 
dan badja dari 'kedua “negara 
itu hampir sama besarnja. 

| Sambutan Djerman atas ren- 
tjana Scehuman untuk menga- 
dakan pool dari sumbar “arang 
batu dan 'badja dari enam - ne- 
gara Eropah, ialah bahwa hal 
itu akan memberikan djatrinan 
sepenuhnja “kepada Perantjis 
'akan mendapat hak gama un- 
tuk mempungut nenghasilan 
arang batu “dan  'badja Saar. 
Sambutan diatas didjawab oleh 
Perantjis, bahwa 
€konomi Saar dengan ekonomi 
Perantjis memberikan  kesem- 
patan kepada .Perantjis “untuk 
memebeli.produksi arang batu 

mana menghindarkan pengali- 
ram perimbangan alat pembaja- 
ran 'Idar negerinja. 
“9Bila masanja telah “datang 
tntuk nemambah -rentjana 

Sehuman mengadakan 'pzsa- 

bersama pula, pihak Perantjis 
menjatakan bahwa mereka ber- 
sedia untuk — mengembalikan 
-kedudukannja. Dalam pada 
itu pihak Perantjis ingin menm- 
pertahankan persetudjuan. seka 
rang, jang memberikan mereka 

hak untuk mempergunakan 
tarrbang2 arang batu Saar un- 
tuk masa 50-tahun. | 

Penduduk Saar sendiri 
setudju dgn. »Eropa- 

  
sen 

Mereka jakin hal 'ini dapat 
dilaksanakan dengan mengikat 
sebuah .persetudjuan dengan 
Djerman Barat untuk sebuah 
rentjana. Eropah, “jg. mana 
akan diserahkan -kepada :suatu 
#plebisit di-daerah Saar. Pendu- 
'duk -Saar tidak mau. memberi- 
kan suaranja apakah 'mereka 
ingin" kembali 'ke Djerman satau 
“tidak. Soalnja “akan dibatasi 
pada masa'alah apakah mereka 
ingin melihat daerahnja men- 
jadi pusat dari Suatu “Serikat 
Negara2 Hiropah. 

Oleh karena. penduduk Basa 
menginsafi bahwa harapan 'sa- 
ngat sedikit sekali 
akan digabungkan “kembali 'ke- 
dalam negara Djerman dalam 
waktu jang singkat, (maka 'ke- 
banjakan dari mereka diduga 
menjukai 
pahniseer negara 'itu. 
Adapun “Perdana Menteri 

Saar, Johannes Hoffman, me- 
Pa baru2 'ini, “bahwa 

jita2 dan harapan pemerin- 
tah serta rakjat Saar ialah ne- 
gara mereka mungkin mendja- 
di djembatan jg. akan menghu- 
|fungkan Djerman “dengan “Pe- 
'rantjis:dalam-suatu ikatan jg. 
"mungkin akan “mendjadi batu 

pendi persatuan Eropah. 

(Disambung halaman 4) 

  
! 

t 
4 
| 
# 

raga, selain itu djuga tempat 

dan golok biasa sampai 'alai2 

perti ,,ssk gerilja” jang ditje- 

dengan sepeda "untuk mende-a B4 : 

Selain itu 'tidak lama lagi akan 
impi i. partai isi jg. | Pula didirikan rumah2 baru ut pemimpin dari.p 1 Gposisi jg tuk asrama, jang diselenggara 

kan.oleh Jajasan Dang Darma 

hubungan 

dan badja daerah tersebut, hal 4 

  

ran bersama dengan mata uang - 

negaranja ' 

   

            

    
        
    
    

    
    

  

        

      

       

        

    

   

    

          

    

   

        

        

              

     

jang telah dirampas dari Dje- 
»sendjata” 

Pi 
S
a
n
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rentjana 'meng-Ero-



  

    

     

      

       

     

    

     

“ rang, kemarin diterima 

" di Mesdjid aloon2, Smg. 

- ijaja di Surabaja didapat kete- 

“Javasche Bank akan diperiksa 

“rabaja: Dalam hubungan ini 
" Sumber itu menjatakan, bahwa 
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PEMERIKSAAN THD, 
PARA IMPORTIR, Fi 

Beberapa hari berselang ini, 

berwadjib lagi telah adakan pe 
meriksaan pada beberapa im- 

» portir besar dikota ini, antara- 
nja pada Borsumy, Reis & Co, 
Hagemeyer dan lainnja ' lagi, 
untuk mengetahui apakah di 
Smg inj ada djuga kedjadian 
seperti jang terdapa di Dja- 

karta, beberapa hari jang lalu. 
Dalam penjelidikan itu ternja- 
ta pihak polisi tidak mendapat 
kan hal2 jang terdjadi seperti 
di Djakarta. 

| TINTA POESPOTINT. 
“Telah kita terima monster sebotol 

isi Yo liter tinta vulpen warna violet 
merk ',,Poespotint” “dari tuan R.S. 

: Poespohamidjojo di dj. Mangga 
VI/45. Semarang. Tinta keluaran 
“perusahaan tintatulis tsb. diatas su- 

. dah diperiksa oleh Laboratorium di 
“Bandung dan dinjatakan baik serta 

tahan udji. 
“Terima kasih huat kiriman tsb. 

. WALI KOTA MEDAN 
AKAN KUNDJUNGI SMG. 

Oleh D.P.D. Kota Besar Sema- 
sebuah til- 

gram dari Medan jang antara lain 
menjatakan, bahwa Wali Kota Me- 
dan dalam bulan j.a.d. ini akan me- 
ngundjungi Kota Semarang. Mak- 
sudnja untuk mempeladjari tjara ba- 
gaimana Kota Pradja Smg. dapat 
melantjarkan djalannja pemerinta- 
han Kota. Disamping ini, dalam su- 

“rat kawat tsb. diminta, spj dalam kun 
djungan Wali Kota Medan ke Sema 
rang ini, dapat bertepatan - djuga 
dgn. adanja sidang D.P.R.' Kota 
Smg. Pihak D.P.D. terangkan se- 
landjutnja, bahwa kedatangan Wali 
Kota itu, akan disambut dgn. gem- 
bira dan pada waktu itu akan di- 
usahakan sidang D.P.R. Kotapradja. . 

RAPAT RAKSAKSA TETAP 
DI STADION. 

Diperoleh - keterangan, bahwa ra- 
pat raksaksa jang akan diadakan 
berhubungan kundjungan Pres. Su- 
karno pada tgl. 12 Sept. tetap akan 
'diadakan di stadion. Kini oleh Kota 
Pradja sedang sibuk didirikan saiu 
podium besar ditengah-tengah sta- 
dion. itu. Selandjutnja dikabarkan 
pula, sesudah rapat tsb. selesai, ma- 
ka Pres. Sukarno akan sembahjang 

PERKARA PEROMPOKAN 
JAVASCHE BANK 

Dari pihak jang dapat diper 

Salam waktu 
perampokan 

tangan, bahwa 

pendek perkara 

Gimuka Pengadilan Negeri Su- 

terdakwa V. hari Sabtu jang Ia 
lu dengan pesawat terbang ter- 
achir telah diangkut ke Sura- 
baja, demikian djuga terdakwa 
H. pada kemarin dulu petang. 
Mereka kini ditahan dipendjara 
di Surabaja. V. dan H. tersebut 
fidakwa sebagai perampok2 pa 
da perampokan Javasche Bank. 

polisi ekonomj dengan pihak: 

30 Orang 
Dari 'Djateng 
“Jg.Boleh (Ikuti (Rom - 
bongan Presiden Nanti, 

Setelah dikabarkan bahwa ke    

Djawa-tengah jang dimulai 12 
September jad. itu akan diilowi 
oleh menteri2 Pertanian Moh. 
Sardjan dan Perburuhan Tedja 
sukmana, kini diterima berita 
lebih djauh bahwa akan turut 
serta pula Menteri Pekerdjaan 
Umum Ir. Soewarto, dan sekre 
taris djendrai Kem, Penerangan 
Ruslan Abdulgani. Mengenai 
djumlah tamu dari pemerintah | 
pusat ifa kini telah didapat ke- 
pastian ada sebanjak 30 orang. | 
Dalam pada itu telah ditetap- 
ikan pula oleh panitya penjam- | 
batlan bahwa dari seluruh Dja- 
wa-tengah dan Jogja jang bo- 
leh mengikuti rombongan penin 
djauan hanja 30 orang sadja, 
tidak sebanjak jang direntjana 

rembongan seluruhnja jg dahu- 
lunja direntjanakan akan terdi 
ri dari 200 orang pengikut akan 
diikuti oleh hanja 60 orang sa-: 
dja. Penetapan ini perlu diada- 
kan karena biaja penjambutan 
Presiden jang tadinja akan di- 
rentjanakan sebanjak Rp. 250. 
000 kini tak djadi diberikan. je 

unttik keperluan ini sebanjak 
Rp. 90.000. 5 
Kemudian perlu pula diseru- 

kan kepada seluruh penduduk 
kota Semarang, supaja pada ha 
ri2 selama kepala negara ada 
dikota ini ialah, dari tanggal 12 
sampai 15 Septembber terus me 
ngibarkan Sang: Merah Putih 

dirumah masing2, 

  

WEDJANGAN P. J.M. PRESIDEN 
DI MESDJID BESAR. 

Berkenaan engan rentjana P-J.M. 
Presiden untuk bersembahjang Dju. 

mahat di Mesdjid Besar Semarang 
tgi, 12 Sept. 1952, sesudah habis sem 
bahjang beliau berkenan memberi. 

Kan wedjangan serta petuah2 di tu. 
djukan chusus kepada para PEMU. 
DA, PELADJAR DAN KEPANDUAN 
ISLAM. Wedjangan beliau tersebut 
diberikan diserambi Mesdjid Besar 
Semarang, pada djam Ik. 13.39 se- 
sudah sembahjang Djumahat. Di. 
Minta perhatian seluruh Pemuda, 
Peladjar dan Kepanduan jg berada di. 
Kota Semarang, agar turut hadir 
bersembahjang Djumahat, supaja 
merupakan rombongan jang beruni. 
form sama,. membawa tanda2 pan- 
Gjinja masing2, dan membawa tikar 
sembahjang sendiri2. Jg mendengar 
pengumuman  idi diharap menerus 
Kan kepada teman2 dan sdr2 kanan 
dan kirinja- 

  

Bert Haanstra membuat 

film di Prabumulih. 

Bert Haamstra, seorang freelance! 
filmer Belanda jang pernah menda- 

  

datangan Presiden Sukarno ke | 

| I| telah bertunangan: 

D0 Rd PRATOMO Y 
(semarang, 7 Sept. 1952. 
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1 
t 

    

    

  

U 
— Sebesar Rp. 

10.001 sampai dengan 210.000 

Na 
2.000.000.— 

terbagi atas 200.000 surat undian & Rp. 10.— jang bernomor 
dan selembar surat undian 

terbagi lagi atas surat? undian seperempat & Rp. 2.50 guna 
RA 2 PENGURUS JAJASAN - 

»DANA BANTUAN“ DI DJAKARTA 
  

F, 

2 7, an ,1 

4 1, ” 1 

5 9 1, y ” 

19 », 1 ” 

300 ” ” », 

1100 ” ” 1.3 

Djumlah 1500 hadiah 

Djumlah hadiah besarnja Rp. 
i 1 hadiah dari Rp. 125.000.— 

1.000.000.— jaitu: 
Rp. 125.000.— 

50.000.—  ,,  100.000.— 
25.000-— .,,  100.000:— 
10000 Un 1 20000.— 
5.000.-— ,  95.000.— 
1.000.— ,,.  65.000.— 
BOR AON. — 
255 1915.000.— 

Rp. 1.000.000.—     

surat2 undian dapat diperoleh: 

tianak. 

Djika djumlah surat undian 

Escomptobank N.V. 
PENARIKAN di Djakarta pada 

1. Pada kas2 dan bank2 jang tersebut 
ran contant.dengan uang jang sah: 
BSCOMPTOBANK N.V., Djak 
karta- kota tidak diadakan pendjualan), 
kassar, Medan, Menado, Padang, Palembang, Semarang, 
Sibolga, Surabaja, Tegal, Telok Betong dan Tjirebon, 1 
DE JAVASCHE BANK di Bandjarmasin, Malang, Pon- 

dihadapan Kantor Notaris R. M. SOEROJO, ketjuali 
djika tanggal ini dipertjepat oleh Menteri Sosial. Djikalau | 
surat2 undian tidak terdjual habis, maka hadiah2 akan di- | 
kurangkan menurut perimbangan. 

MULAI PENDJUALAN PADA 1 GKTOBER 1952. 3 

a, Nusantara 25 (di Dja- 
Bandung, Ma- 

2. Setjara pengiriman tertjatat” melalui pos, paling banjak 
10 surat undian buat seorang atau se-alamat, hanja dengan 
pengiriman poswesel kepada Escomptobank N.V. Dja- 
karta, (Posttrommel 58), Bandung, Makassar, Medan, Me- 
nado, Padang, Palembang, Semarang, Surabaja, Sibolga, 
Tegal, Telok Betong dan Tjirebon. : 
Untuk tiap2 satu surat-undian penuh atau bahagian dari ' 
satu surat undian penuh harus dibubuhi Rp. 1.— guna bea 
-administrasi dan pengiriman. 

jang disediakan untuk dikirim 
telah habis terbagi semua, maka poswesel jang dikirim se- 
sudah itu dapat ditahan untuk undian uang jang berikut- 
nja, tetapi demikian 'ini dilakukan menurut pertimbangan 

30 dan 31 Oktober 1952 
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Aken dateng   
| ectron 

  

Gjadi berisi: 
1. Masa'alah Kelahiran, 2. 

  

Radio NORA 1952 
KLAS PERTENGAHAN 

Sales & Service 

 Seteran 30 - Tel. 734 

    

Buku ,,Usia Dewasa Lelaki dan Wanita" 
Isi tjetakan ulangan ini ditambah: MAS ALAH2 KELAHIRAN - 

Smg. 

  

Membatasi kelahiran (Birth 

Control): 3. Ilmu Bersetubuh, 4. Soal Anggauta Rahasia 
Manusia: 5. Bagaimana bertjampurnja Benih-benih hingga 

mendjadi manusia dan gambar2nja diperlengkap. 
Harga diturunkan dari Rp. 15,— mendjadi Rp. 12,—. Ongkos 

      

  

IJARIANOL” 

. obat mintak soerga D 

“Rp. 50— per botolnja. 

dibawah ini, pembaja- 
e “1 no, 2 Rp. 10.— 

: | Kepoetihan, 

(Penerbit 

kira2 setahun jang lalu dimana pat grand prix pada festival film di kirim 1076. Beli sekaligus 10 buku Rp. 85,— Ongkos kirim 
tepi 1D. TOKO BUKU PAK ROES - mereka ini berhasil menge'uar- 

| Udjung, sedang terdakwa -V., 
 Gitangkap di Semarang. : 

bungkan kepada 

  

pt 

kan uang kira2 Rp 315 djuta 
dari kluis Javasche Bank Sura- 
baja. Seperti diketahui, sebagi- 
an uang itu telah diketemukan 
kembali, ditanam ditanah dlm 

Cannes th. 1951, kini sedang mem- 
buat film jang ditugaskan padanja 
oleh BPM di Prabumulih. Ia ada! 
disini sedjak awal bulan jang lalu. 
la akan membuat 4 matjam film, 
masing2 dari 600 m, jaitu tentang   kaleng bensin dekat Pangkalan 

—. (Sambungan halaman 3) 

EROPANISASI DAERAH na 
SAAR. : 

Hoffman memberikan utjapan di- 

atas dalam suatu kawat jang diki- 
rimnja kepada International News 
Service sebagai mendjawab perta- 
njaan2 dibawah ini: Apakah tuan 
sendiri pertjaja rakjat Saar menje- 
tudjui negerinja mendjadi sembojan 

persatuan Eropah? Bagaimanakah 

pandangan tuan mengenai Eropahni- 

sasi daerah Saar? . 
Guna mempertjepat saling me- 

ingerti antara Perantjis dan Djerman 

mengenai masaalah Saar untuk xe- 

pentingan persatuan Eropah, maka 

jakinkah tuan  rakjat Saar “akan 

mau mempertimbangkan pengga- 

Republik Federal 

Djerman distrik2 jang digabungkan 

kedalam daerah Saar ditahun 1948? 

Jakinkah tuan semua pihak jang 

“bersangkutan dengan masaalah Saar 

bersedia memberikan beberapa pe 

ngorbanan untuk kepentingan tjita2 

Persatuan Eropah jang lebih besar? 

Adakah rakjat Saar mengharapkan 

mereka akan mendjadi djembatan jg. 

akan menghubungkan Perantjis dg: 

Djerman dalam suatu ikatan persai- 

daraan dan kerdja-sama jang mung- 

kin akan merupakan batu sendi per: 

satuan Eropah? 

Hoffman mendjawab seterusnja: 

.Djawaban atas pertanjaan2 

'nomor dua, tiga dan empat tidak 

dapat diberikan pada waktu ini, oleh 

karena perundingan masih dilakukan. 

Pertanjaan nomor satu dan lima 

— djawabnja ..ia”. 
LS am ma Pama 

  

technische olie  opsporingen, - film 
mengenai veldgeologie dan geophy- 

| sie, boringen dan perkembangan ser- 
mi-I- 

,njak pada umumnja. Diharapkan se- 

ta pemeliharaan pertambangan 

mua ini siap Nopember jang akan 
datang, dan selandjutnja dikerdjakan 
di Inggeris dan Nederland. Haanstra 
bekerdja dengan 6 orang kawannja, 
diantaranja 3, orang Indonesia. Ta 
al, telah membuat film2 pendek 
Panta Rhei, methode baru dalam 
pembangunan dijk dan banjak ,.film 
gedichten”. r 

Sesudah selesai tugasnja jang se- 
karang, mungkin sekali akan mem- 
buat satu film iang ditugaskan olah 
salah satu kementerian R.I, iang 
sekarang sedang dalam pembitja- 
raan. 5 
- 0 Maut 

N.Y. Allgraphi dituntut 
oleh 8 bintang film 

Indonesia. 

Delapan bintang film Indonesia jg 
tergabung dalam ,,Persari” telah 
minta Mr. E. Tobing mendjadi pe 
pgatjara untuk melakukan penuntu 
tan pada N.V. Allgraphi didjalan 
Pisang Batu, karena N.V. itu telah 
menerbitkan blocnote besar dengan 
anemuat gambar2 dari bintang2 film 
tsb. pada salut (omslag) blocnote 
itu dengan tiada izin bintang? film 
jang bersangkutan. Banjaknja bloc 
aote jang dikeluarkan oleh N.V. All 
graphi itu ada 150.000 exemplaar 
'dan kabarnja didjual dengan harga 
Rp. 17,50 satu exemplaar. Menurut 
kabar, jang dituntut adalah permin 
taan-kerugian berupa Rp 150.000.— 
(jang berarti Rp. I.- untuk tiap exem 
plaar. . 

' Kedelapan bintang film itu adalah: 
T. Sumarni, R. Umami, Aminah H., 
Komalasari, Chatir Harro, R. Moch 
tar, Netty Herawati dan Sukarsih. 

” 

Alamat Pos: Kotak Pos No. 12 
. Toko: Djl, Karang Asem (Bulu) 

Dji. Alun2 Barat 
Djl. Setadiun 
Pasar Djohar : 

SEMARANG. 

  

  

1 Djam 
80 Pound 

Pendapatan  Farouk 
. Waktu Masih, Dja- 

— di Radja 

BIP radja Farouk se 
tiap tahun waktu masih ' 

mendjadi radja Mesir pendapat 
annja ialah sebesar £ 139.000, | 
jang berarti bahwa ia setiap 
hari mendapat lebih dari £ 2.000 
atau £ 80 setiap djam. Disam-, 
ping itu ia masih menerima 
£ 4.060.000 setiap tahun dari 
pemerintah, Mesir untuk pemeli 

haraan istara2 dan pendapatan 
pendapatan dari miliknja, jang | 
ada di luar negeri. Demikian : 
(menurut perkiraan, jang dir 
at dalam harian2 Mesir pada 
hari Sabtu, Dikatakan dju 
ga bahwa luas tanah, jang 
telah dimiliki oleh Farouk, ia- 
lah kira2 24.000 feddan, tetapi 
10,000 feidan tidak dikerdja- 

kar. 

Selandjutnja UP mewarta- 

kan dari Capri bahwa bekas 

radja Farouk pada hari Ming- 

'gu telah mendjual kapalnja 

ig bernama "Fakhe al Bihar' 

kepada suatu kongsi Italia. Di 
katakan djug, bahwa Farouk 
dalam minggu il. telah memin 

ta kepada pemerentah Mesir 

  
M.S. RAHAT 

TABIB 
Seteran 109 — Semarang. 

Specialist untuk WASIR (Am- 
beien) ASTHMA, KEPUTIAN, 
Dee dan lain2 Penja- 

it. 
Dj. bitjara 9—12 Pagi 

1 5—7 Sore 
  

LOTERIJ JANG Rp 16— 4 Rp9— 
4 Rp45— Trekki & porto VRIJ. 
VITANOL untuk laki2. VITARIN un- 

tuk pramp. Rp. 20— 3ds, Rp. 57, 
lembek, dingin lekas tjape tulanga 
sakit, ada nafsu kurang tenaga, ma- 
kan 3ds. tangg. dapat tenaga muda. 
VITANOL EXTRA KERAS Rp. 60—. 

untuk laki2 ada umur atau jang 
Sangat lembek. RENA PILL. datang 
bulan tidak beres Rp. 58,:—. BUSTE. 
RIN bikin kentjeng, segar montok 
buah dada, lembek Rp.20— 3 ds. 
Rp57—. OBAT KOEKOEL Rp20—, 
“RIGASTA PILL. tahan lama (nite 
mat) Rp.20— 3 ds, Rp.57— SOR. 
GA ISTRI PILL. tangg, dapat bikin 
istri kemba'i seperti gadis Rp. 20— 
3 ds. Rp57—. SUIRINE PILL, tangg. 
baik kentjing gula.Niereiwit, nier- 
teen Rp. 20— 3 ds. Rp. 57,—. Porto 

Rp. 2—. Masih sedia laing obat. 
Prijsc. gratis. 
IND. KRUIDEN — THIO GIOK GIEM 

Gang Tengah 22 — Semarang. 

    

supaja mengirim uang guna 
puteranja, jaitu radja Ahmad 
Fuad darj Mesir. (Antara — 

Presiden Sukarno serta njo- 
hja dengan diiringi oleh Menteri 
Penerangan Mononutu dan kepa 
la.Djawatan B.RI. Maladi, ke- 
marin pagi telah mengadakan 
penindjauan kpd Kantor Pusat 
R.R.I. ci Merdeka Selatan, 

9 £ 

  

Azas? Hukun Perdata 

Internasional 
oleh 

Mr, WIRJONO PROJODIKORO 
Anggauta Mahkamah Agung di Indonesia. 

Rp. 15.00 
Leveringen buiten Semarang uitsluitend na 

ontvangst van postwissel voor bovengenoemd 

. bedrag vermeerderd met Rp. 1.00 voor porto e 
vepakking. 5 

N.V. vjh G.C.T. VAN DORP & Co., 
BODJONG 21 “SEMARANG —- 

P3 

  

Kab menei 

NAFSU BESAR TENAGA KOERANG 
.Adalah sebagai bubuk makan kajae! 

Ienjakit JIRIAN (Sprematorehoea IMPOTENTIE (Lemah Sjahwat )Tanda 
tanda penjakit selaloe marah-marah, muka poetjat makanan Kkoerang 

|. bantjoer, Peroct Kemboeng, Kepala potSing poesing. Lekas tjaps, tidak 
| bisa tidoer, kaki tangan dingin, Semoet semostan, pikiran tidak tetap 

: takoet2, Djantoeng berdebar debar. selaloe mimpi2, oentotk itoe 
# semoecanja di sediakan OBAT JANG DITANGGOENG MUDJARABNJA: 

4 LL” Special bocat laki2 harga perbotol Rp, 20.— 
IOVUMATAZOL” Special boeat perempotan 

AG harga perbotol Wp IOI Ba a 25.— 
Doenia” boeat laki2pakailoear , 10— 

| »BLACK HAIR DYE” OBAT HITAM RAMBOET 100 tidak 
“gafansi harga Rp. 5— Rp. 10— Rp 15— Rp. 20— Rp. 30.— dan 

Zalf Face Cream TJAHAJA YUSUF bosat ilangkan item? Djarawat Koe 
koel Han Kekolotan di moeka laki2 atau perempotan harga Rp 25.— 

JSulfan Oil” obat gatel Koedis Koreng dll. Rp 5.— per botol, ..GA- 
LINUS” Special boeat Batoek T.B.C. harga Rp. 25 — satos botol dan ba. 

1 toek kering. 2 

I..KAE” KATRARI.NGON. Special obat boecat Mata, koerang terang. liat 
Kena an poetih di dalam Mata, keliatan seperti asep, dan lain2. har- 
ga Rp. 15.— 
5 aa ru Giseloeroeh INDONESIA Wang di moeka tambah ollg- 
Kos 1070. . 
Oentoek mengobati segala penjakit loear atau dalam sakit Mata ken 

aa manis. kentjing manah, mati badan, limoe2, 'bengeh (Asthma) 
Sakit Gindjel sakit TBC perempoean tidak Accoord boelaman atau 

: WASIR (Aambeieny di djamim 10 hari semboeh dan ke 
locar Akar2nja tidak dengan Operasi (POTONG) semosanja penjakit di 

Obatin sampai baik. (Sedia obat orang jang kepengen poenja anak). 
WORLD FAMOUS Prof TABIB FACHRUDIN 
No, 14 Sawah Besae — Phone 3804 G Djakarta. 

Dioega bisa dapat obat2 pada Prof Tabib GA. Fachrudin HMB 
Djalan Tepekorg No. 38. Medan. 

Agen: 
PATEHUDIN & Co — Toko Poenjab Dj. Pasar No, 45 Djember 

Toko FATEH 79 PANG GUNG SURABAIA 
Toko ASIA BARU KEBUN SAJUR BALIKPAPAN 

Toko FATEH Djalan Kemakmuran MAKASSAR 

  

  

| SUDAH TERBIT TJETAKAN ke-2 

Peladjaran Sederhana Bahasa Djerman | 
oleh 

B. M. ICHWAN   (Direktur S. M. A. Negeri Bag. C. di Semarang 
Harga Rp. 9—. 

3 Sudah diterima dalam rentjana S. M. A. baru. 
Dapat dibeli disemua Toko Buku atau langsung pada 

ERLANGGA" 
Kernotong 11 — Djakarta. 
  

  

| PENGUMUMAN | Sesat t: 

: No. 21/52. 

Dengan ini dipermaklumkan, bahwa ,,MELKVERORDE- 
NING” dari Stadsgemeente Semarang dahulu jang telah bebe- 
rapa kali diubah dan sampai kini, masih berlaku, mengenai 
tarin bea pemeriksaan lembu perahan jang dimaksudkan da- 
lam pasal i4a, diubah dengan Peraturan-daerah Kota Besar 
Semarang tanggal 11 Djuni 1952, sebagai berikut: 

ongkos pemeriksaan: 

hewan kesatu s/d kesepuluh ...... Rp. 25,—) 
kesebelas s/d keduapuluh ............ 20 
BENERAN nas BRA an SG » 16,—) Tiap 

ongkos pemeriksaan hewan jang dilaku- ) ekor. 
kan atas permintaan jang berkepen- ) 
EN Ma ai NAN Gi A0) 

Peraturan-daerah Kota Besar Semarang tanggaj 11 Djuni 
1952 tentang perubahan ,,Melkverordening” tersebut: 

a. disediakan untuk dibatja, 
b. dapat dibeli 

oleh umum tiap hari kerdja di Sekretariaat Dewan Pemerintah 
Daerah Kota Besar Semarang, Bodjong 148. 

SEMARANG, 30 Agustus 1952. 
Dewan Pemerintah Daerah 

Sementara Kota Besar Semarang 
Wakil Ketua. 
(SOERJADI). 

(Bapindo-Smg.) S 

  

. 

  

  

ss3oscss CITY CONCERN CINEMAS 0500000 
LUX : 5—7—-9-— ini malam premiere tu. 17 th.) 
Satu film Malaya luar biasa, complit dengan segala2nja 
Mariam-Ali Rahman” 2 E 8 5 DE 3 ra “ 
Jaffar Shah-d.ll. 3!» 1 

TARIAN2 NJANJIAN2: ROMANCE —. AKSI — ADJAI8 

Grand 5.-7.-9.- Ini Malam penghabisan (u. 17 tahun) 
Richard Conte Coleen Gray 

|) ,Sleepinsg City". 

FsTARZAN #55 
ROYAL 5-7-9.. Ini Malam premiere fu. Seg. um.)| 
Donald O'Connor PR ANGIs 
Patricia Medina 

d $ 
re Slave Girl 

Ini Malam penghabisan (13, tah.) 

Shina Noyoru”“ 

— 

  

Lex Harker — Vanessa Brown 

Tnp SLAVE GIRL” 

Kemis Malam 
berbareng GRAND star Zan 

INDRA 5.7.9. 
Lie Shiang Lan 
(Shirley Jamaguchi) 99 

  

'Roy Rogers 56 
P3 ( GueET,BOY1 

    JST AN 
If mnutE, | 

MISTER! 

GALUTIN' TH' HEROES 
OF SHILOH/ /    

TM AND SAY CAPTAIN, NN 
WHEN YOU APDRESS 
ME, BOY! IM CAPTAIN 
GSUNN ,FORMERILNY OF 
THS LIGHT ARTILLERY/ 

nga 

  

    
   

"3 
GOOP THING YOWRE NOT IN 
THE ASTILLERY NOW/ THST 
BALL ALMCST HIT THAT 
MNE TUNNEL HEADRING, 
YONDPER ON THE HL! 

     
   
   

    

     

    

  

       
          aa MAN 

bath Yama Ian"   
  

  

  

— Tunggu dulu, tuan! 

akan melepaskan tembakan 

wan dari Shiloh. 

— Diam, pemuda, Aku sedang 
meri. 

“am udtuk menghormat para pahla. 

  

S5 Dan sebutkan ..kap. 
.en” djika bitjara dng aku, 
pemudal Aku kapten 
Gun, dulu anggauta ar. 
tilleri! 

— Sukur bahwa sekarang 
engkau tak lagi anggauta Ar. 
tillerj, Peluru2 — meriammu 
mengenai tempat tambang 
ibu diatas bukit! 

   

bak kearahnja dg tak ada 
menghalangi! Dan sekarang. pergi- 
lah pemudi 
djengkel, 

    ITS MY MNE TUNNEL/ 
KECKON I CAN SHOOT AT IT 
1 IL WANT TO/ NOW @0 AWAY, 
BOY/ YOU BOTHER ME/ 38         

— Itu tambangku sendiri!! Dan 
djika aku ingin aku akam menem. 

Jang 

a. Kau membuat aku 

Besok malam — Film Malaya terbesar dan luar biasa ! 
berbareng LUX 5157.1559.15 s40 Le AD KDNTN 
Roxy 7.— 9.0— Ini Malam D.M.B. (u. 13 tahun) 
Lie Shiang Lan 
(Shirley Jamagucbi) ,Shina Tu Noyoru 
(Shangbaifdi waktu Malam) d»g babasa lodonesia 
Besok malam 3 pertundjukan 5.—7.--4.— 

  

  

  

  

SOLO Mulai tg. 6— s/d 9 Sept. — '52 

“The Lady and the Bandit 
Louis Hayward Sbg. Radja BANDIT 

Djam 4.30-7.00-9.15 Suatu Radja Begal 
jaag namanja Seharum dan Sedjadjar dng. 

Captain Blood dan Robinhood       Ne 

loentoer - 

  
.Virgini 

  Naa 

Perasah aa     
PELOPOR ALAT TULIS SEINDONESIA JANG SE- 
NGADJA DIBIKIN H ? 3 
ALAMA       3 T: DJAL, MANGGA VI/45 SEMARANG. : 

) ANGGUR 

2, SEMBILAN BELA“ 
Sepesial buat orang 

berempuan jang lagi 
hamil 3 bln. sampai 
waktunja anak ter- 
lahir, 

Ia bikin kuat tem 
pat pranakan dan 

nja penjakit, 
pembawakannja 

orang hamil, 

Membikin segar 

& . 

ngan dan menjega . 

Pagi. siang sebelum- 
nja makan dan wak- 
tu malam mau tidur,     

Dikeluarkan oleh Chemicalita Handel IK KIEM TIH 
Kinplet: 8-8 Tilh. 1Sig Sursbaja. 

naa mn Sama an aa Pem 

  

MINJAK OBAT BAN LENG 
ea Dapat diminum untuk menjembuh. 

kan: batuk baru atau lama, sakit 
tenggorokan sakit perut dll. 
Bagi bisu'2, kudis2, gatal2, digigit 
b'matang berbisa. kena api, dapat 
lekas hilang ifengan digosokkannia. 
Apabila merasa lelah ataw salah 
wat: dari sport atau djatuh dapat. 
lah Ban Leng digosokkan (dipidjet) 
dan diminum, semua. 
lekas sembuh Karna: Ban Leng te 
lah dapat banjak sekali surat pu 
djian da'i Tuan2 jang tekenal, jang 
sudah disembuhkan oleh Ban Leng 
ini. dari matjam2 ponjakit. Kalau s 
Tuan suka bajtja surat2 pudjian tsb., | 
kami bisa kirim sama Tuan. 8 

Ban Leng dapat dibe'ih pada se : 
mua toko2 Obat DIl.: kalau tiada: 
boleh kirim Rp 6:50 Kami nanti 
kirim.1 botol sama Tuan dengan 
tertjatat. 8 

Dikeluarkan oleh Rumah Obat  Tjeh She Tong. 
Djl. Bawean no. 22 Tilpon 2207 S Surabaja, 

  

        
    

  

jang terkaja di 
Nevada. Ame-       RANDOLPH 

  

   

rikadalam zaman OTT €: 
“bahaja....... i HI 
Perang saudara Humpury :3 

Pengalaman jang t 
paling hebat dari E 
zaman itu! 2525 MICHAEL CURTIZ 

Sruimal Screen Play Ey Robcri Bucange Music dy Mas 8 WARNER BROS. 

Tjeritera mengharukan tentang dua orarg” perkasa" jg. 'me- Tg 
nentukan nasib suatu bargsa ! 

PS 

bahaja kandungan : 
gugur. r 

Aturan Minamnja: 

  

itu pentekit IN | 
tzs 

| 

  

    

   

aa 
pa 

  

  

    

menjega gangguan- ka 
dari,” 

  

      

    

minum 1 gelas aloki. a 5 

   

Tiga Djago' Ratsaksa maen bersema dalam ini film! 
  

,ORION" Besok Malam PREMIERE 5.-7.-9.. (17 tah.) “ 
1'5 BIS. 8010, pireerert VA 
3 TECHNICOLOR, 

ICAL! 
t$ 

   

     

   

  

P1 CARROL NAISN - MILDRED MATWICN 
: MIKHAIL RASUSANY. » BILLY GILRERT 

SONG OSATO 
POR ih sense mawnitia by 

RELA ONTALDAA ME MEI ETD CAR 

ba
u 
ca
m 

2 

Dua biduan suara Mas bertemu disebuah film" penuh svon- 
tuur, romantische dan Musical jang gilang-gumilarg dengan 

8 Lagu2 Porulair jarg sangat merindubkan hati! 

William Holden — Nancy Olson 
  

Ini Malam Pengabisan: 

  

s#REX Besok Malam PREMIERE 5-7.-9.- (17 tahun) 

Aa mnomsssssnna TE Ta GHoSEN sEXI 

          

  

      
& : 1 

CENTURY-FOX'5 xx 

1gne Cak from a 
Djika istrinja seorang advocast disangka bermaen gila dengan 
orang laen! Begimanakah akibatnja. . . . , , 

ix Film dramatis dimaenkaa oleh 5 bintang besar | 

Ini Malam pesgabisan: 5. 7.— 9.— (13 tebunj 
Ray Milland 
Gene Tierney Close To my Heart" 

an Ba Malam PREMIERE 7.9,- (17 thn.) 
asma Booty - P. Ramlee ?) - “46 

Neng Yatimah - Rokiah Sedjoli 
Film Indonesia Baru jang dapat succes besar | 

Ix lai Malam Pengabisan: Filu MESIR'jang baru: 

  

  

    Tmn dhan UNI tah abibul Umu “Bd 

Druls, VII No, 58/ITI/A/118 

| 
|   

      

5.1.9. Teh »FOrce Of Arms" 

   


