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Sidik Tak Setudi 
Untuk Mengadakan Kabinet Pre- 

sidentl Sekarang 
Pribadi Tana Karno dan Bung Hatta Faktor Jang 

Sangat Penting. 
PABMA DIMAKSUDKA 

A 
    pat suatu I 

suatu ke 
djatuh 

jang berarti re 
#2 dari sudut! revolusi, priba 
pakan faktor jang sangat pen 
ita ikut serta dalam gelombang revolusi, demikian keterangan 

untuk mengganti presiden dan wakil pr 
menempatkan kedua pribadi itu disuatu tempat dimana Ka 

cingina 1 unjuk mengadakan kabinet rosteomilosk 

mena sekarang ini belum dapat disetudjui. Masa ini adak 

N didalam waktu jan singkat    

    
nja kedua pribadi tsb, 

volusi kita belum selesai. Dipan 
di Soekarno/Hatta adalah meru- 
ting, karena “kedua pemimpin 

ina umum PNI Sidik Djojosukarto berkenaan dengan kepu- 
tusan Muktamar Masjumi belum lama berselang ini jang ber- 

, Te bahwa pada waktu nda baiknja kabinet bersifat pre 
re 

Lebih landjut Sidik mene-. 
| rangkan, bahwa dimas, jang | 
@kan datang djuga tidak diper 
lukan adani, Senat disamping 
DPR. Menurut pendapatnja, ke 

pentingan daerah2 sudah seha 
rusnja, mendapat perhatian jg 
sama seperti kepentingan2 jg 
lan Apabila ada banjak ke- 
pentingan mengenai daerah2 
kurang mendapat perhatian 
(adalah suatu hal jg harus di 
sesalkan, dan parlemen sendi- 
ri berhak mengadakan koreksi 
kepada pemerentah. Keinginan 
untuk mengadakan Se! 
nurut Sidik tidak sesuai dgn 
kenjataan bahwa Indonesia me 
rupakan negara kesatuan. 

Pendapat Mr. Tadjud- 
din Noor. 

Sementara itu akting ketua 

Pan dan ketua fraksi PIR 
| Tadjuddi,s Noor menerang 

aan bahw, djustru berhubung 

dengom keadaan sekarang kita 

menghadapi masa jg amat Su- 

Iit terisiimewa dilapangan ke- 

uangan dan perekonomian, ma 

ka semua fikiran dari banjak 

fihak untuk mengadakan ko- 

reksi terhadap tindakan2 pe- | 

merentah perlu didengar. Ka- . 

lay kita mempunjai kabinet 

presidentieel, maka  menteri2 

hanja bertanggungdjawab ke- 
pada presiden. engan sendiri | 

: an ko- 
Ta 

   

    aan dari pencsehat2nja. 
" Tetapi dengan demikian golo- 
. ngan wakil2 rakjat tidak men 

i dapai kesempatan untuk mema 

Gjukan pendiriannja seperlu- 
nja. Buat sementara maksud ' 
Masjumi itu tidak dapat dise- ' 

djuinja. 

Lebih landju:  Tadjuddin 
Noor mengatakan. bahwa apa- 
bil. keadaan sudah stabiy dan 

tjukup adanja orang2 jg ahli, 
lagi pula partai? politik telah 

Kontrak 
Bangka. 

Supaja: Djangan Diper- 
Beban ag 

Pp PNI 

P. PNI dalam rapatnja 
pada tanggal 9-9-1952 

jang dihadliri oleh pimpinan 
fraksi PNI dalam parlemen dan 
beberapa anggota Dewan Par- 
tai jang mengetahui masalah 
tsb. memutuskan: 1) Tidak 

. memperpandjang maragemeni 
kontrak buat Bangka dan 2) 
Tidak memperpandang hak kon 
sesi buat Belitang dan Singkep 

dalam Ken jang sekarang 
dan me dalam tem- 

. po jang sesingkat2nja tam- 
bang timah tsb “dapat dimiliki 
oleh negara seluruhnja. Putu- 

. san tsb diambil setelah mende- 
ngar pendapat para anggotanja 

dan mengingat pasal 38 UUDRI, 
mao yaaa lagi management 
kontirak untuk Bangka dan hak 
konsesi buat Belitung dan Sing 
kep jang sudah dekat tempo, 
berachirnja, serta. menimbang, 
bahwa perlu segera adanja ke- 
tentiian sikap dari pihak na 
rintah mengenai. 

Dalam rapatnja pada tgl. 3 

dan 5/9 jl. jg dikundjungi oleh 

ketua dewan propinsi PNI Su- 

matera Utara dan pimpinan 

fraksi PNI dalam parlemen, | 

DP. PNI pun memutuskan: 1) 

Tidak mengembalikan tam- 

bang minjak Sumatera Utara 

kepada : pemilik konsesi, 2) 

agar supaja pemerentah memi 

likinja untuk kepentingan ma- 

sjarakat, 3) agar supaja peme 

rentah mengangkat suatu ko- 
misi eksekutif ig diberikan tu- 
gas untuk melaksanakan ajat 
2 dalam waktu jg sesingkat2- 

nja. Putusan inipun diambil 
setelah mendengar pendapai2 
dari para anggotanja, mengi- 
ngat pasal 38 UUDRI, dan me 

| 

| 

  

? 
: 
1 

Inja Senat dan DPR itu lebih te! 
heat pada suatu negara 

Ikan pada adanja Senat, melain- 

kan lebih landjut.. 
keberatan? , 

ada djuga keuntung kadn. 
Menurut pendapatnja lebih ba: | 
ik dipeladjari dulu dengan be ' 
nar2 sistem mang jg tepat utk ' 
dipakai di Indonesia sebelum 
terikat. kepada 0 meng 
tem seperti halnja den 
merika, Serikat. Is Nata da ae! 
membenarkan “bahwa dengan 
adanja kabinet parlementer | 
rentjang 'pemerentah tidak da- 
pat dilaksanakan untuk sete- 

nja hal ini tergantung kepada 
partai2, 

Apabila sekarang. hasil pe- 
merentah tidak. atau kurang 
menjenangkan bukanlah terle- 
tak kevad, kesalahan daripada 
sistem kabite: parlementer, se 
bab sebagai misal, politik ke- 
ruangan pada waktu jg lalu tju 

kup membuktikan kebaikannja 
sehingga telah dioper oleh be- 
berapa kabinet kemudian, yg 
nurut Tadjuddin Noor, apabila 
benar? rentjana2 itu tepat ma 
ka kabinet parlementer dap 

    

  

     
    

   
    

mempunjai kedudukan jg te- 
gas didalam masjarakat, ma- | 
ka hal itu perlu dipertimbang- 

Disamping 
ig tsb tadi masih 

ada kerugian2 lain meskipun 

rusnja, karena pada hakekat: : 

  

  
| ta, telah dilangsungkan   : 

| 

ASINET BARU Mesir 

Menteri Djenderal Muhammad 

ya undang? perobahan agraria 

Demikianlah diumumkan pada 

istimewa dari pemerintah.   | mendatangkan hasij baik bagi | 
negara seperti dibuktikan o 
negara2 di dunia ini, 

Ke 

    

      

     

  

    

    

       

    

jar g 
mempunjai kabinet par:ernenter 
Can bukan kabinet presidontiee! 
jkarena dalam Senat wakit? dari 

Gaerah2 dapat mentjurahka an 
pendapat dan fikirannja. Tetapi 
sapabila partai2 sudah berkem- 
ibang-biak adanja serat tidak 
diperlukan, karena kepentingan 

daerah tidak “ditentukas oleh 

senat melainkan leh - pusat2 
partai2. 

Sekarang daerah2 itu ada jg 

merasa tidak puas terhadap 
kepada perdjalaman pemerintah 
sekarang ini, tetapi sesunggih- 

nja tidak terdapat suatu fiki- 
ran anti negara kesatuan. Par- 
ta'2 jang sekarang duduk dalam 
pemerintahan sebenarnja berku 

asa untuk melaksanakan apa 
jg di-inginkam oleh daeran2. Se 
belum itu dapat dilaksanakan 
tidak selajaknja ditjari perbai- 

(bihi 5 feddan, 

Isi undang2 agraria baru 
Berita UP mengatakan sete- 

#rusnja, bahwa undang2 agra- 
u Mesir muat rumus 

ene'apkan nilai tanah. 

2 tanah ketjil jg luas 
stidak melebihi 5 fed- 

“diminta supaja mengga- 
Pakan diri dalam koperasi2. 
Mereka jg luas ranahnja mele- 

dilarang ikut 
dalam koperasi2 tadi, supaja 
mereka djangan sampai pe- 
'gang kekuasaan. Upah2 buruh 

ipertanian akan diterapkan oleh 
panityc2 jg akan dibentuk di 
berbagai2 tempat, atas peren- 

tah kementerian pertanian. 

Orang2 jg melanggar atau 

menghalang-halangi ataupun 
mempersulit 'pelaksanaan un- 
dang2 ini ataupun dengan se- 
ngadja merusak tanah, dapat 
didjatuhi hukuman pendjara. 

“Reuter” mengabarkan, bhw 

kongsi2 agraria jg melakukan 

pekerdjaan menjuburkan ta- 
nah, dan wakaf, tidak dikena- 

kan undang2 baru ini. 

Dekrit ttg. kepartaian. 
AFP mewartakan bahwa de 

krit untvk mereorganisasi 'par 
tai2 politik jg telah disetudjui 
oleh Dewan Menteri Mesir itu,     kan pada kebidjaksanaan par- 

tai2. (Pia). 

- 

D 

usul Rusia itu adalah Pakistan, 
tjis dan 

Pemungutan Suara mengenai 
usuj Rusia i!u dilangsungkan | 
setelah seminggu dilakukan | 
perdebatan sangat didalam De 
wan Keamanan selama perdeba 
tan mana wakil Rusia Jacob 
Malik menuduh Amerika Seri- 

kat dan kawan2 sekutunja me 
''aksanakan diskriminasi terha 
dap negara2 jang bersahabat 
Gengan Rusia dan hanja berse 
dia menerima keanggotaan ne- 
gara2 jang mendjadi kawan se 
Yikat militer Amerika untuk 
menghadapi Sovjet Rusia, De 
Wan Keamanan mengadakan pe 

menolak sebuah usuj jang d'a- 

sionalis untuk memisah-misah 
kan usul Rusia itu dalam em 
patbelag bagian, jaknj satu per 
'satu sebagai mana jang ditjan 

tumkan dalam reso'usi Russia   nimbang, bahwa, perlu segera 
adanja status jg tegas dari 
tambang minjak Sumatera U- | 
tara dan sebagainja, 

'itu, Malik mengatakan bahwa 
Tsiang, wakil Tiongkok Nasio- 

inalisg da'am Dewan Keamanan 
| sebagay "agen dari Komintang” 

mengeluarkan Suara blangko. Hasil 
suara jalah 5 menolak dua setudju dan empat b 
menjokong adalah Pakistan dan Rusia sendiri dan jang tidak 
setudju adalah Amerika Serikat, Brasilia, Nederland, Tiongkok 
Nasionalis dan Junani demikiaa United Press. 

mungutan suara serelah Rusia, 

djukan oleh wa il Tiongkok Na | 

menetapkan bahwa barang sia 

pa ingin membentuk suatu par 

' D.K. Menolak | 
Usul Sovjet:. : 

Untuk Menerima SOE 
Anggauta DK 

EWAN KEAMANAN pada hari Senen telah menolak 
usul Rusia untuk meneri ma 14 negara, diantara mana 5 

Senin petang jbl.. digedung Philips di djalan Madjapahit Djakar 
upatjara penjerahan laporan Panitya 

Penasehat Pertanian Rami kepada menteri pertanian 
djan. Dalam pertemuan tadi telah diadakan pula perpisahan dgn" 
Miss B. Montgomery dari Bg. Bantuan Tehnik PBB. Gambar: ' 
Menteri Sardjan berpidato. Sebelah muka tampak Miss Pera 

“Partai? Politik Me 
sir Dibubarkan 

Putusan Kabinet Nadjib 

Selasa ambil keplitusan untuk . mengangkat! 

deral militer. Disamping itu kabinet memerintahkan supaja 
partai? politik semuanja dibubarkan, dan menjetudjui rentja- 

orang tidak diidzinkan mempunjai tanah lebih luas dari 200 
feddan (1 feddan kira2 sama dengan L acre: lacre—4047 m2). 

“Kairo. Ketjuali itu diputuskan pula, bahwa ketua? umum par- 
tai dan anggota2 panitya pekerdja partai dilarang menerima 
kedudukan? pimpinan dalam kongsi2 jang mendapat privileg 

sumber2 pariaj tadi, serta. dj 
ga dafiar anggota2 peneg 

.nja. Apabila . timbul. perselis 

han tentang keputusan, maka 
hal Hz akan diadili oleh De- 

wan Negara (Mahkamah Ting 

Moh. Sar-   

  

Galam sidangnja ketika malam 
Perdana 

Nadjib sebagai gupernur-djen- 

jang menetapkan bahwa sese- 

hari Selasa pagi kemarin di 

  

tai politik, maka ia harga be 
ritahukannj, kepada kemente 
rian dalam negeri tentang 
sudnja dan menjerahkan 1 
tjana 'tig. organisasi s 

    

    

  

   

gi) dalam tempo .2 minggu. 
Apabila sesuatu partai sudah 
disetudjui maka harus dipilih 
seorang ketua dan anggota2 

Haa - Anggit SP.3, 

| dustri Ketjil Di Indo- 

'tara pengurus 

|Inaman modal, perusahaan fjam 
'puran @sbnja. Demikian ketera 

|Ingan: jang : didapat 

38 tahui, dalam pengurus  DEIP 
/P lini 'ikut seria wakil? Tn 
:si2 impo export, 

| Fibank dan industri. Missi 

menteri perdagangan internasi- 
jonal dan industri Djepang jang 
sekarang mengepalai industri 

|Ikonsol djenderal Djepang disini, 

Djepang ingin membeli karet- 

     

  

        

   

    

Untok”Bsngunkan In: 

xs fi $ nesia 

ERTEMUAN informato- 
: Tris kemarin diadakan an ' 

DEIP dan 
missie  semi-opisil - Djepang 

| membitjarakan soal2 import. ex 
port, pelajaran, industri, peng 

»Antara 
(lari pihak DEIP. Sebagai dike- 

rt, 
Dje. 

pang terdiri dari Itagaki, bekas 

barang? karet Djepang Takeno 

Asagawa, kepala seksi umum 
kementerian tsb. diatas, dan 
Ikeo, konsul d Djakata 

Terdapat ke'erangan, bahwa 

rakjat, akan tetapi harus ada 

persediaan ig tjukup dipelabu 

har seperti di Singapura, dju- 

| ga copra mereka bersedi, mem 

beli, asal harganj, tidak terla 

lu berbeda tingginja dengan 

Pilipina. Tentang pelajaran di 

katakan, bahwa Djepang ingin 

mengadakan kerdja-sam, dgn 

perusahaan? pelajaran Indone- 

sia. Dalam pertemuan itu dibi 

tjarakan djuga sjarat2 menda 

tangkan ahli2 teknik Djepang. 

Tentang indusiri mereka tegas 

kan bahwa Djepang tidak ber 

sedia modal untuk melakukan 
penanaman modal setjara be- 
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Sebelum berangkat, delegasi jg akan mengundjungi konperensi 

perdamaian di Peking Senen malam jl. telah mengadakan ' perte 

muan perpisahan, bertempat digedung Pekape Djakarta. Seperti 

ja dikabarkan delegasi tsb. bera ngkat kemaren. Gambar: Oleh sdr. 

Soeroto, ketua delegasi tsb. (seorang wartawan dari Djakarta)   sedang diuraikan tentang mak sud dan tudjuan dari delegasi ke 

konperensi- perdamaian itu. 

Belanda Harap- 
'kan Untung .... 
Dalam?10. Tahun Irlan:Barat ! Dapat 

Menghasilkan Perekonomian Sehat 
Desertasi Stratenus Dalam Merebus Gelarnja. 

BIAN BARAT bagi Belanda bukan masalah ekonomi, 

I Pada awal abad ke-19 Belanda memasukkan Irian Bara 

kedalam lingkungan djadjahannja, bukan karena dia melihat 

kemungkinan? didalam daerah jang sangat luas ini, jang dapat 

ditjerdaskan. tetapi dia banjak sedikitnja terpaksa 'oleh kebetu 

lan didalam pertjaturan didalam politik internasional, Dengan 

anneksasi ini Belanda memikul tanggung-djawab, jang kini ti- 

dak dapat dilepaskannja begitu sadja” Demikian satu rang- 

kuman dari dissertasi ,,Een voorlopig onderzoek naar de econo- 

mische vooruitzichten Nederland Nieuw-Guinea” R.J. Stratenus 

jang dengan ini mendapat gelar di Leiden menurut ,,/Het Va- 

derland” 

Dalam mukafdimah buku itu 

Siralenus se- and bas berka 

ta: 
“Djika Benda tidak mau me 

ngamfgil manfaat dari pwau 
ini, bangsa2 lain akan mengga 

li kekajaannja, Banjak orang 
beranggapan, bhw Be anda ha 

  

2
3
 

&   

beri keuntungan, dan Irian Ba 

rat sebagai pusat perdagangan 
dcn pelajaran membuka ke- 
mungkinan un'uk mendapat Ja 
rangan perdagangan jang luas 

didumia sebelah sana. (Mg   sar-besaran guna industri2 be 
sar, tetapi suka investeren mo : 
dal dalam industri ketjil dan 
pertengahan jg sifatnja tjam- 

“3. Ipuran. Heitero Itagaki baru ti 
| |ga hari ig lalu.tiba di Indone- 

sia, dan" 'akan kembali ke Dje- 
ipang melalui Bangkok dan Cey: 
lon tgl. 16 jg akan datang. 

Selain itu didapat kabar, ba 
hwa John Ladd, sekretaris djen 
Geral American-Indonesian 
/Chamber of Commerce di New 
York, ig baru tiba di Indone-   bironja. Seseorang ig pernah 

didjatuhi hukuman jg meren- 
dahkan Geradjatnja (degra- 
ding punishment), ata, diketa 

hui memperdagangkan penga- 
ruh, atau membuat laba jg ter 
larang, a-ay menerima yang 

dari suatu negara asing atau 
bekerdja untuk suatu negara 
asing, dilarang mendjadi ang- 
gota sesuatu partai politik. 
Menurut dekri: tadi partai? di 

wadjibkan  menjimpan uang 
mereka dalam bank? jg diakui 
pemerentah, Partai2 jg ada 'pa 
da saat dekrit ini dilakukan, 
harus mereorganisasi diri, se- 

suai dengan sjarat2 js tertjan 
tum dalam dekrit tadi. Demi- 
kian'ah al. termuat dalam de- 
krit ttg. partai2 Mesir. 

| 

Sembahjang dulu. 
Untuk pertama kalinja dlm 

sedjarah pemerinsahan Mesir, 

tika malam Selasa menunda 
|sidangnja, untuk bersama2 me 
lakukan sembahjsng Maghrib 
dan ketika sore hari keenam 

menteri bersama2 PM Nadjib 

bersolat Asar. (Antara). 

Semua sahabat-karib 
Farouk di Mesir te: 

lah. ditangkap.   negara jang bersahabat denganRusia, bersamaan sebagai ang- 
Igota2 Perserikatan Bangsa2 Satu?nja negara jang menjokong 

sedang Turki, Inggris, Peran- 
un n 
ko, Jang 

dan menjebut pula bahwa saran 
dari Tiongkok Nasionalis itu ti 

dak sjah. AFP lebih landjut me 
wartakom, bahwa Dewan Kea 

'manan telah menunda sidang ' 
nj3 sampai hari Rebo. Sebelum 

Yu wakil Chili, Hernan Santa 
Cruz menjatakan, bahwa hasil 
pemungutan syara mengenai 

usul Rusia memberj kenjataan, 

bahwa beum didapat penje'e 
saian dalam masalah penerima 
an anggota2 baru PBB. , 

| 

! Agaknja semua sahabat karib be- 
“kas radja Farouk jang masih ada di 
Mesir kini telah ditangkap ketika 
baru2 ini dilakukan penangkapan 
umum atas perintah djenderal - Na- 

“djib. Selain dari pada orang2 terke- 
muka terdapat djuga orang2 jang 
kurang terkenal, umpamanja Elehi- 
mi, pengurus pemeliharaan burung2 
radja Farouk dan dr. Ahmed el Na- 
ki, bekas direktur rumah sakit di 
Iskandaria jang pernah  memperke- 
nalkan Farouk dengan djurv2 rawat 
wanita dari rumah sakitnja. Di Me- 
sir telah timbul kegelisahan», de:ni- 
kianlah terdengar desas desus, bah- 
wa menteri pertanian dewasa Ini 

menduga dirinja akan ditangkap ia 
diminta untuk mengadakan audiensi 
kepada djenderal Nadjib. Tetapi se- 
baliknja pada kundjungan itu'ia di- 
tawarkan kedudukan menteri perta- 
nian. 

dewan menteri ig bersidang ke 

sia, akan mengadakan pembi- 
tjaraan2 dengan DEIP 

Pesantren 
Modern 

Akan Didirikan Di Ban- 
dung Dgn Biaja" 

Rp113. 900 

l I BANDUNG dewasa ini 
telah Gibentuk Panitya 

Pembangunan Pesantren kota 
Bardung. Dari dewan pemerin- 
tah kota besar Bandung, pani- 
tya tersebut telah mendapat ta 
aah seluas 4550 meter persegi 
jang terletak disekitar Djalan 
'Pasirkaliki guna pendirian pe 
saniren tadi, jang akan terdiri 
Gari sebuah madrasah, sebuah 

asrama dan sebuah mesdjid, 
| Pendirian pesantren tsb. telah 
Gimulai, akan tetapi belum da- 
'pat dilakukan dengan Jlani'j 
karena masih didjumpai kesulit 
'an-kesulitar antara lain karena | 
tanah jang akan dipergunakan 
guna mendirikan bangunan? itu 
belum rata dan masih banjak 
terdapat sawah2, sedangkan be 
lum dibuat djalan?2 untuk da- 
pat sampai ke-tanah? tadi. 

  
| 

Pemerintah kotabesar Ban- 
dung berpendapat bahwa ada- 
nja pesantren sematjam itu 
mempunjai arti penting bagi 
masjaraka'. Untuk memper- 
mudah pembangunan 'pesan- 
tren itu, “maka dewan, peme- 

rintah kotabesar telah memu 
tuskan untuk mengerdjakan 
tanah2 jang teah disediakan 
tadi sedemikian rupa, sehingga 
dapat segera dipakai untuk 
mendirikan bangunan2 itu. 

pembangunan ini ditaksir se- 
banjak Rp. 113900.— dan ren- 

|tjana tersebut akan diserah- 
kan kevada: dewan perwaki- 
lan rakjat kotabesar untuk 
d'setudjui. , 

  Beaja jang dibutuhkan untuk | 

Irian Soal 
“Penting 

rus menarik diri dari Irian Ba 
'rat, kareng buah pikiran Be- 

and, sanga: asing bagi pendu 

duknja. Tetapi Belanda telah : 

menerima kewadjiban dan Me (ALAM inkerpiwu dengan 

njanggupi. akan memimpin harian Belanda ,,Trouw” 

bangsa Irian kedalam dunia menteri urusan daerah 
modern, dan kewadjiban ini ti (rang lautan Belanda, profesor 

dak boleh diabaikannja. Pokok IW.J.A. Kernkamp antara lain | 

soaj Irian Barat bukan kepen- 
tingan ekonomi Beanda mela 
inkan tanggung djawabnja utk 
satu daerah, dimana belum ter 
bentuk kemauan politik jang 
merdeka.” 

ni masalah Hindia Barat 
Irian Barat pasti akan mendja 
Gi buah pembifjaraan kabinet 
Belanda jang baru. 

Mengenai Hindia Barat oleh- 
nja diterangkan, bahwa perun- 

Singan2 dengan daerah dja- 
djahzim, Belanda ini harus di 
lakukan dengan penuh kesabar 
an Ian pengertian, sedang me 
ngenai Irian-Barat dikatakan- 

nja bahwa daerah ini terma- 
suk dalam wilajah Belanda dan 

»kita tidak akan dapat meng- 

Masa depan Irian. 
Didalam dissertasi itu Stra- 

tenus menijoba mendjawab per 

tanjaan, apakah dimasa depan 

Irian Barat dapa: hidup dgn 

penghasilan sendiri, dengan ti- 
dak bantuan wang dari Be'lan- 

da? Meskipun penu:is itu telah 
setahun mendjadi penasehat 
ekonomi bagi Iria, Barat, dan 

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

Harga Lengg. (bajar dimuka) Rp. 10,— didalam kota. 
Rp. 11.— luar kota. (ditambah Rp. 0,30 untuk meterai). 
Adx, 80 sen per m.m, kol. Harga Etjeran 60 sen per ia. 

Penjlenggara: Tn (agar dalang ni nagari) 
Semarang, 

   

  

        

  

      

4 | 

mererargkan, bahwa dua s0 | 

al jang dianggap penting, a | 

  

    

     

       

       
     
      

  

   

    

    

| 

| timisds: 
(Tentang Penjelesaiat 

Soal Djerman 

INI TERI luar negeri Ap 
thony Eden dalam pida 

to di Sheffield hari Selasa ke- 

marin menerangkan, bhw ia ti- 
dak pessimstis bagi kemungki- 
nan penjelesaian soal Djerman 

(dengan Sovjet Uni. Kata Eden: 
»Kami sudah sedia untuk run 
dingan 4 negara besar, tetapi 
rundingan ini harus membitja- 
rakan kenjataan2. Suatu penje 
lesaian jang mempersatukan 
Djerman harus dirundingkan 
dengan suatu pemerintah selu- 
ruh Djerman jang dipilih se- 
tjara bebas oleh rakjat Djer- 
man.” : 

   

    

     

    

    

   

  

   
   

y
e
h
 

ak
a 

Djuga soal Korea da- 
pat diselesaikan. 

“Mengenai soal Korea Eden 

menjatakan, bahwa ia tidak 

putus asa untuk penjelesaian- 
nja. ,,Saja tidak pertjaja, bah- 

wa soal ini jang sudah. men-a 
tjapai persetudjuan dalam ber- 
bagai hal tidak dapx dise 
lesaikan,” demikian Eden. 
Dikatakan se'andjutnja, bah- 

W4, serangan2 udara PBB jang 
kini sedang dilakukan” telah 7 

merusak - kemungkinan bagi 

Korea Utara dengan berhasil 
melakukan serangan setjara 
besar2an dengan maksud me- 
ngusir pasukan2 PBB dari Ko- 
rex. Waktu akan menundjuk- 
kan, nasehat apa te'ah diberi- 
kan kepada RRT dan Korea 

Utara oleh Moskoy sekarang 
ini, tetapi sementara itu PBB 

akan melandjutkan tugasnja 
di Korea demikian Eden ten- 

tentang rundingan di Moskou 
jang sekarang sedang di'aku- 

kan antara Sovje, Unj dan 
RRT. 

    
  

  

, 

Soal minjak Iran. 

Tentang sengketa minjak dengan 

Iran dikatakan oleh Eden, bahwa 

Inggeris telah mengadjukan usul jg. 
adil untuk penjelesaian sengketa itu. 
Pemerintah Inggeris mempunjai ke- 
hendak sungguh2 untuk mentjapai 
penjelesaian dalam soal minjak Iran 
jang dapat mengembalikan persaha- 

'batan lama antara Inggeris dan Iran. 
Inggeris menghendaki Iran . makmur 
dan merdeka, demikian Eden. . Eden 
djuga mengatakan dalam  pidatonja 
itu dalam pertemuan partai Konser: 
vatif di Sheffield, bahwa Inggeris 

(berniat bekerdja erat dengan. Per- 
| sekutuan Pertahanan Eropa, dengan 
Rentjana Schuman dan dengan or- 
yanisasi2 lainnja sematjam itu. 
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nganvbil tindakan2 lain, bah- 

kan tidak boleh melakukannja 
selain daripada dengan tenang 

mendjalankan perrerintahan 
atas daerah tersebut Gengan 
tjara jag sebaik-baiknja”. — 

  

telah mempeladjari semua se- 

gi ekonomi dipulau tsb, tetapi 

diawabannja tidak tegas dan 

memuaskan me'ainkan membe 
ri pendje asan: sedikit tentang || 

harapan? dibelakang hari. Pe- 
nulis i'u berulang-w'ang me- 
ngatakan bahwa kemadjuan di 
puau itu sangat dirintangi 
oleh. keragu-raguan tentang 
status pu'au itu dimasa depan. 
Keragu-raguan ini menjebab- 

kan pengusaha partikelir 'be- 
aa mau ber:indak, begitu pu 

Ja tukang2 jang pandai belum 
mau pindah kesana, Kolan/sasi 
belum akan banjak hasilnja se 
“lama 10 tahun jang akan da 
tang ini, katanja. Tetapi menu 

rut dugaannja, da'am 10 tahun 

ity mungkin Irian Barat akan 
mentjapai anggaran be'andja 
jang tjotjok, dan neratja pem 

bajaran jg tjotjok pula. Diika 

keragu-raguan sekarang dapat 
dilenjapkan katanja pengusa 

h, par'ikelir akan mau mena 
nam kapilanja 3 djuta gu'den 

setahun, del pemerintah akan | 
mengeluarkan sedjut, gulden | 

untuk explorasi. 

Padjak jang  dibajar 

Trajek K. 

ULAI 6 NOPEMBER 

tan Kereta Api setelah mempe 

pun untuk barang2. Pengangk 

akan dpisahtkan. 

Tak Be- 
srobah ...., 

“ Politik Amerika 
Thd Mesir 

MURUBIIJARA kemen- 
terian luar negeri Ame 

rika, Mc Dermott, dalam kompe 
rensi pers hari Senin menerang 
kan, bahwa Sitate Department 
tak melihat alasan iantuk mero 
bah politik Mesir dari Amerika 
Serikat berhubung dengan ke 
Gjadian di Mesir hari Minggu / 

jang lalu, Dikatakan, bahwa | 
program pemerintah Mesir to ' 
tap berdasarkan prinsip2 dan 
tidak berdasarkan perseorang 
an. Karera itu sikap pemerin- 
tali Amerika terhadap Mesir di 

  

  
oleh 

rakja: Be anda sedjumlah 10 

djuta gulden jang dikeluarkan 

tiap tahunnja un: tuk mentjer 

daskom Irian Barat, da'am sepu 

luh tahun akan mendapat gan 

djaran berupa perekonomian 

Beanda jang sehat. Industri 

akan mendapat pasaran. tem- 
pat mendjual vroduksinja an- 

tara 15 dan 20 diuta gulden. 

Kapita: dan semangat pengusa 
ha Belanda akan mendapa: la 
pangan usaha baru jang mem 

  
  

ONVENSI universil jang perta 
ma-tama guna memperlindungi 

hak-hak kaum pengarang dan guna 
meluaskannja kesebelah barat dari 

Tirai Besi, hari Sabtu telah ditanda 

tangani oleh 35 negara. Antaranja 

terdapat India. Konvensi baru akan 

berlaku sjah setelah diratifikasi oleh 

| parlemen ke-21 negara anggauta 

|dan akan memberi hak2 sama baik 

kepada para pengarang diluar mau-   
Konvensi Hak? Pengarang Ditandatangani 

pun didalam negeri. Perlu diterang- 1500 buah. 
“kan, bahwa konvensi djuga 

Luther Evans, karena " dalam 

ditanda | 
tangani oleh wakil Amerika Serikat, 

ur 

dang2 bagi kaum pengarang ' Ame- 

| lindang2 ini merupakan 

Luther Evans adalah 
dari kongres Amerika Serikat.   

pengha- 

lang besar para pengarang Inggris. 
bibliothecaris 

la 

Cak berubah, demikian Mc. 

Derimott. Sikap ini dikemuka- 
kan oleh menteri luar negeri 
Dean Acheson pada tanggal 3 

melindungi hak2 si pengarang. Ne- September. 
| gara2 jang turut menandatangani | 
| konvensi 1 ara ana Irggris, ”. Acheson menjatakan dalam 
' Perantjis, Djerman Barat, Argentina x i ahwa i. yi 

Kustratia, Bersilta, Kanada, " Ghiji, H3 nebela amn Men harapkan berhasilnj,. pemerin- 

iko dalan (ahur 1891 edopat pe! manjakan hrapan supaa karena | ae Dormaek RI Savadc- Spa” tah "Mesir , dalam “usahanja 
terbit dilwar Amerika Serikat das disetudjui oleh kongres. Dalam kon- aksi Libiria, Liwebonrghu. Mexico, termasuk “indakan2 Tan 

lam bahasa Inggris, hanja dapat | tensi ditetapkan, bahwa huruf C | Monaco, Nicaragua, Norwegia, nai perobahan pemerintah Me- 
memiliki copyright selama 5 tahun, | dengan suatu lingkaran serta “diser: | Honduras, Italia, San Marino, Kursi Sir. Sementara itu kementeri- 

sedangkan djumlah exemplar jang |tai nama pengarangnja dan tahun | Sutji, Swedia, Uruguay dan Jugos- an IUar negeri Amerika tadi 
boleh diimport ditetapkan —sebanjak #jetakan pertama sudah tjukup untuk "lavia. (Reuter) membenarkan bahw, Welles 

skudalaan tao 
Pam ya Ka 

we Batas 
ten en 

sasch Genootas 
V MV etenscha an Pa 

inap | 
mei 

. Awal Be Perdjalanan 
« Kereta Api Akan Dirobah 
Expres Djakarta-Surabaja Lewat Semarang, 

Djawa akan berlaka suadfa peraturan perdjalanan kes 
reta api jang baru, Putusan ini diambil oleh pimpinan Djawa- 

“Menurut keterangan dari pihak berwadjib, hal jang terpenting ' 
dalam perobahan itu, walaupun belum 1007, tertjapai sebagai- 
mapa ditjita?kan oleh pimpinan DKA, ialah penambahan be- 
berapa perhubungan “jepat baik unftik para penumpang mau- 

A. Baru | 
Ez 

jang akan datang bagi selaruh 

rTundingkannja dengan masak?. 

4 
Utan barang2 dan perumpang2 | 

Kabar? tentang akan adanja 
perobahan itu sekarang sudah 
disampaikan kepada kepala2 

eksploitasi didaerah2. 
Menurut keterangan,. expres 

(Djakarta — Surabaj, akan me 
Jalui Semarang. Tapi antara 
Tjirebon dan Kroja diadakan 
hubungan, sehingga penum- 
pang2 dari Djakarta jg ingin 
pergi ke Jogja umpamanja, bi 
sa naik di Kroja kedalam ex- 

y pres « -. Bandung—Surabaja. Se- 
( landjutnja expres ini di Kerto 
Sono mempunjai hubungan de- 
ngan Blitar, sehingga penum- 
pang dari Djakarta bisa men- 
tjapai Blitar dalam satu hari, 

Selain dari pads itu djuga 
| waktu ig ditempuh oleh expres - 
Litu akan berkurang 2 djam, Se 
Hlandjutnja djuga keret, api 
Htjepat akan ditambah jakni 
: Tjirebon—Surabaja (via Sema 
.rang): Semarang—Jogja: Pur 

wokerto—Surabaja:. Bandjar 
— Bandung, sedangkan peng- 
angkutan Bandung—Sukabumi 
akan diperbaiki. 

Stabler, ahli soal Mesir dari 
State Department, hari Ming- 
gu jang la'u telah tiba di Kai- 
»0. Dikatakan selandjutnja, 
bahw, perdjalanan Stab'er ke 
Kairo memang sudah diniat 
semendjak lama dan tidak di- 
ketahui sampai berapa lama 
Stabler akan berdiam di Kai- 
ro, (Antara-UP). sih 
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“baru jaitu mengenai pe. 
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" ERUNDINGAN jg dllaku 

  

   

   

    

: | Ranijana Anggaran Belandia 
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dari   

Pembangunan Industri 

ormatoris diantara Dewan Ekonomi Inuonesia Plsa 
i-dagang Djeparg! Diantara soal2 jz. dibitjarakan terma- 
djuga kemungkinan pengusahaaw industri, penagama mo 

1 dan pembangunan usaha2 dng megak tjamyuran.. Apakah 
bitjaraan jg demikian itu dapat mendatangkan sesuatu 

il jg konkreet pada waktu ini masih Sulit untuk 
n. Tetapi daripada pembitjaraan soal2 tsb., 

n 

9 
& 

     

    

   
   

  

| 
NA si 

# 

  

SEPTEMBER 1952: 
Aek 3 
Ie ar aon 

ani ta AO Djakarta kini sedang berlangsung perniitjanaan 
5. dan 

jibajang- 

  

maka tjatalah 

bahwa kalangan pengusaha2 Indonesia kini djuga mulat mena- 

aan ekonomi dan keuangan 

4 

£ 

" nja kita tak 

u negara didunia 

$ jar buat dapat mentjukupi 

| ng mengambil djalan sama 
modal asing itu. 

perlu pula diperhatikan 
“perundang2an jg patut 
asing itu, harus djuga 
daripada keuntungan jg 

    

   

  

   
   
     

   

  

  

GA 

beidsprestaties jg dikehendaki. 

Gal sadjakah? 5 

perhatian terhadap kemungkinan masuknja modal asing 

aa Seperti pernah kita kemukakan, didalam tingkat ke- 

negara kita sebagainana ada-. 

2 dewasa ini, maka patat sesuatu kemungkinan akan ma- 

| suknja modal asing (dari pihak manapun djnga) 1 a 

bangkan. Terutama apabila masuknja modaj asing itu bisa di- . 

| selurkan sedemikian rupa, sehingga bisa. bantu pertumbuhan 

industri dinegara kita-ini. Soal jg-demikian itu sudah, maganja 

untuk dapat perhatian sepenuhnja baik dari pihak pemerintah - 

kita sendiri maupun dari kalangan pengusaha2 nasional. Kini 

sudah tiba waktunja buat kita meninggalkan sadja perdebatan 

"| akademis jg tak habisnja itu, sebagai jg terdapat diantara se- 

“ mentara ahli2 ekonomi dan keuan 
paling urgent bagi Indonegia: pem indi 

minta djangka waktu jg pandjang dan beaja js 

ataukah perluasan agrasia dalam djangka waktu jg | pel 

—, dek dan jg hanja meminta beaja terlebih ketjil, supaja sedikit- 

| perlu lagi mengimport beras. 

kita pertim- 

an kita, tentang mana jg 
gunan industri jg me- 

besar itu, 
lebih pen- 

0 —— —- Pikiran jg sadar dan praktis rasanja mendorung se- 

| tiap orang untuk mengakui, bahwa soal as 

pat tidak harus lekas diutamakan. Tetapi tidak ada barang sa- 

. tu jg bisa-madju dng bersandar kepada hatyl 

ianja sadja, apalagi kalau hatsil agraria itu #juma seke- 

keperluan diri sendiri. Oleh karena 

itu, bersamaan” dng usaha mengatasi soal agraria itu, patut 

kita mentjari djuga penjelesaian soal industri. Dalam hal jg 

belakangan ini, maka penjelesaiannja tampaknja harus Gitjari 

: tengah, jaitu mentjari perbntuan 

agraris Hu tidak Ga- 

5 E Hidalam rentjana menjalurkan modal asing supaja 

$ bisa bermanfaat bagi pembangunan industri dinegara kita ini, 

kepentingan kaum buruh kita. Didalam 

diadakan mengenai pemasukan modal 

disjaratkan, bahwa sebagian jg lajak 

akan didapat adalah untuk kaum bu- 

' puhnja. Dng tjara demikian kaum buruh djuga diberi kepen- 

| tingan jg recel dan langsung kepada pekerdjaannja. 

Gapat bantu memkangun arbeidsvreugde dan menimbulkan ar- 
Hal ini 

Sehingga buruh tak akan ber- 

tanja: Untuk siapa kita berdjerih-pajah ini ,untuk kaum mo- 

  

Kabar Kota    
   
       

    

bant 

« 

misaris Belanda. 

0. Pada nat 

(diiring oleh ke-5 Pembesar tsb 
— Pas. Kehormatan, Pada saat itu 
| sdr.2 Agus Miftach dan Slamet 

  

          

     
        

|. Selesai pemeriksaan PJM 
Presiden diperkenalkan kepada 

| para perwira TT IV, corps Con 
3 

Djawatan. 
889 Rombongan menudju 

| Ike Stadion, melalui Karangba- 
“dong Bulu, Randusari, Panda- 

-haran, SS Distadion mbo 

    
     

    
   

    

  

   
   

    

  

   

   
   

  

    
   

   

     
   

ingan disambut oleh residen 
Smg, Walikota, Bupati, Ko- 
mandan KMKB, Kepala Polisi 
Kar, dan kepala bg. Umum Gu 
bernuran. Djam 9—10.30 Rapat 

“Raksasa. 3 
“LDjam 10.35 Berangkat ke 

Watugede 8 melalui Pandana- 
ren, Dj. Oei Tiong Ham, Dj. 
“Oversie Sudiar:o, Tjandi Baru. 

1 Kemudian bubaran: 
“011.30 Lagi berkumpul 

tugede. 1145 Berangkat ke 
Mesdjid Besar Melalut Gadjah 

mu Kalisari, Bodjong. 
Djam 1200-1300 Sembah- 
jang di Mesdjid Besar, wedja- 
ngan kepada GPII. 13.15 Be- 
angkat ke Watugede lewat 
jalan jg sama. 

    

berkumpul di Watugede 8. 
“ 2045 Berangkat ke Kabupaten 

melalui Gadjah Mungkur, Kali- | 
ri Bodjong. 21.00—23.00 Re 

“. “sepsi “berdiri. 28:00 Bubaran. 

00 hain Cari pada kita Sustilkan 

un dilain tempat, dibawah ini kifa jam 
Janan beliau, mulai dari setibanja dilapangan terbang Ksli- 

— Hari Djum'at tiba di Kalibanteng 
Convair, disambut oleh Gubernur 3 

isi, kepala Polisi Propinsi, ketua DPRDS Propinsi dan Ko- 

Presiden mengindjak tanah, 

“ Bulair, gel. Agama dan kepala2h' 
:$ 

di Wal 

120.30 Rombongan Presiden | 

Route Presiden 
Djangan Ketinggalan Menjambut 
Kedatangan Kepala Negara Kita 

UPAJA djelas bagi rakjat jang 
djangan Presiden Sukarno ke 

@ 

x 

ke Djawa Tengah ten 

jara perdja 

  

ala 

8.09 dg pesawat 
Na bae Panglima Di- 

diperdengarkan 

» Penc Kehormatan dg 
diatas, diikuti Bag Angan 

tamu? pengiring diantar ole 
kemobil jg telah disediakan. 

    
   RANGKULAN. 

Menurut sdr: Suwitoy kepala ba 
gian luar. iegeri Kem,. Penerangan, 
katanja Ainerika dan Inggris sama2 
mau MERANGKUL Indonesia. 

Djuga Sovjet, tidak mau ketingga 
lan, mau tundjukkan tjintanja pada 
“Indonesia, mau MERANGKUL kita. 

Blok Barat mau RANGKUL dari 
'Kanan, blok Timur mau RANGKUL 

dari Kiri, , 
Sdr. Suwito andjurkan,  supaja 

kita ambil keuntungan dari aksi tjin 

ta dari dua fihak inis pintar ' main 

'Bebas2-an. 
Tjilakanja sih, kalau Sir-pong di 

rangkul dari kiri dan kanan, tang: 
gung tidak merasa untung, sebab me 

rasa bukan dirangkul lagi, tetapi 

DI-INGKEL-INGKEL .... 

“ Lain dong sifatnja waktu den aju 

'Sir-pong dulu masih gadis remadja, 

saking pintarnja djalankan »politik 

'bebas'”, sampai bukan Sir-pong, sa 

dja jang dibikin klabakan.... 
Sir-pong. 

LN KL LA Da” 

da kundjungan ke Solo nanti, 
malamnja tak akan diadakan 
resepsi bertempat di Mangku-   

  

negaran akan tetapi diadakan 
di Purbonegaran. Resepsi tadi 

| pula pendjelasan, bahwa Icin dimulai djam 20.30, bubar 
dari pada rentjana semula, pa djam 22.30, 

14 Gjuta dollar 

hap in meliputi. djuga land. Su 

: 

" kesehatan, pendidikan, | 
laboratorium jang berkenaan |: 

mn a
p
a
 

nu
 

sa
na
 M
n 

' telah menjumbangkan 1.200.000 dol | 

#director regional, karena djum 

hari Senin telah dihadliri oleh 2 
“penindiau jg datang hari Minggu, 
jaitu “S.J-. Read wakil U.N.T.A, 

HJ: Cuvelier wakil LL.O. 

#kat dan Inggris tjoba mentja- 

Ma 

  

  
   

  

  

  

      

    

| kakar antara sekretaris | M9 WHO, sesuda dpan aa Ten aa Menaana 
pal, kementerian, tune ae- | baik renijana2. anggaran kesehatan di Asia Tenggara untuk ta | 

onesia, Da Dawnosetia | han 1954, termasuk bantuan W HO sebesar Ik, USA $ 2 djuta. | 
cs dan komisaris. agung | Sub Panitia ini dikeluai oleh D"- C. Laksmana delegasi | | 

oresia di Nederland, yada | India, Pengeluaran seluruhnja:) : 

1 Senin telah E ebI ke- j/dangni senat Haa 

ugenai | #hli2 jang sjah dan in. dan ke 

ma Cari Unicef dan sumber2 | 

internasionalg'ainmnja. Rentja- 

  

  nJakip patek, malaria.  tb.c. 

disediakan se- 

ngan pengetahuan . makanan, |. 

dengan pekerdjaan malaria, | 
tbc, dan beberapa aspek dari 
bedah dada. Dalam rangkaian: 

| Atjara: terpenting dari faney fa 

dang berlari: melalu 

“rentjana pemberantasan penja |44. 
kit patek dimjatakan, 

Jandjutnja tiap2 tahun. 
ti 

bahwa S8 

dalam tahun '54-satu djuta pen | 
“derita penjakit patek harus da) 

| pay dirawat dan demikian se-j 

“1 Fentang pemberan- 

   
 NGGAUTA PARLEMEN 

AA katjauan df Tomohon tg.   
3 “Direktur kantor 

1 an, bahwa organisasinja.' 

| Jar dalam kampanje itu di Indonesia. | 

| Tentang pemberantasan penjakit tbc ' 

! direntjanakan, supaja dalam th. 1954 

! dapat dibuka satu pusat. demonstrasi 

''dan latihan pemberantasannja,. se- 
ilain jg sekarang tengah didirikan 
(di Bandung, dan melandjutkan dinas 

(seorang guru besar WHO dalam hal 

tbe jang sedianja akan: mulai beker 

dja- tahun "53. Regional director 
'WHO' dalam salah satu sidangnja 

| mendjandjikan akan berusaha meme | 

| nuhi' 2 permintaan dari Indonesia. 
Jang pertama ialah permintaan ban | 

'tuan dalam pemberantasan penjakit 

pes dan kedua permintaan 3' orang, 

spesialis dari WHO untuk memban 

tu renfjana pemerintah mendirikan 

sedikitnja 6 malnutrition (ondervoe- 
ding) centres dibeberapa tempat jg 

akan terdiri dari perawatan anak2, 

xdapur istimewa dan poliklinik spesial. 
2 1 

Prioriteit pertama : 
dan dua. 

| Untuk negeri2 jang ada di' 
Asia Tenggara telah diterima 
baik renijana2 ang meliputi, 

lam renijana Indonesia djuga ' 

renijana2 dalam Iupangan kese ' 
hatan rocharny administrasi ke: 

#ethatan umum, penjakit2 menu | 
(lar sebagai typhus, kusta filari | 
tasis, cholera dsbnja dan keber 
'sihan tempat tinggal. Menurut 

ah bea untuk rentjana2 tahun 
“54 telah melebihi glokasi2 
WHO menurut anggaran WHO 
1954 maka cleh panitya diada 
kan prioriteit2 pertama dan ke 
dya untuk beberapa rentjana 

jg akan diselenggarakan djika 
“keuangan mengizinkan, 

Soal2 lain jg  dibtjarakan dalam 
sidang sub panitia ini ialah tentang 
'diadakannja “kursus2 pembaharuan 
dalam lapangan kedjuru-rawatan dan 
kesehatan ibu-anak jang telah diren 
tjanakan dibeberapa negeri di Asia 
Tenggara uantuk 1953-—1954, jg akan 
dibiajai dari. Pords United Nations 
Technical Assistance. Dengan suara 
bulat dinjatakan, bahwa kursus2 se 
matjam itu sangat berharga dan di: 
andjurkan supaja ini dengan segera 
ditindiau dan segera diadakan pem: 
bitjaraan dengan Unicef tentang ke 
ugngannja. 5 

' “Dapat dikabarkan, bahwa sidang 

KEUNTUNGAN POLITIK 
BEBAS, 
“Bertempat di Gris tadi ma-t 

lam untuk undangan oleh Dja- 
yen propinsi telah diselengga- 
rakan pertemuan, dimana ha- 
dir wakil2 organisasi rakjat. 

Tuan Suwito kepala bagian 
penerangan luar negeri Kem- 
pen menguraikan situasi poli- 
tik Itar negeri dewasa ini jg 

“berhubungan rapat dengan In- 
“donesia, antara Igin diterang- 
kan, bagaimana Amerika Seri 

    ri pengaruh di Indonesia dgu 

nesi, kedalam blok Amerika. 
Ini dapat dinjatakan dengan 

kedatangannja. Macolm Mac 

'Donald baru? ini di Indonesia, 

jg meski tidak dikatakan res- 

but2nja soal Colombo-plan, 
Usaha2 Amerika jang telah 

njata ialah membantu negara2 
Eropah-barat begitu djuga Dje 
pang dengan bermiljard2 @olar 
untuk. merehabilitir  negara2 

tasan T.B.C. 1 "8 
Unicef di Asia.j 

usaha2nja tjoba menarik Indo j 

mi, tepi informil dengan disej 

. » 3 

na at aman dan tenteram, 
wa ity dari dia pandangan, per 

karta baru2. ini adalah tarian a 
ui panasnja ba 

|.nakam 45 buah keandiang, arang. beng 

   
fx?” menerangkan pendapatnja. bahwa 

  

| 

  
   

    

    

  

i lung Sing : 
Foto: alah seorang penari se 
api. Untuk ini- telah... dipergu 
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    ia 
Kata Alg. 

Belanda Anggap Nama2' Orang Indonesia 
| Membingungkan. Ha 

: & ABIAN 4 NDA . ! : “Di 18 Hi TAX, RELAN Al gemeen- Dagblad 
5 rat): ten TPI kesia | “bahwa. | 

imi ,,merabingungkan?, dan menjatakan pendapat. perlu di In- | 
| donesia diadakan peraturan orang memakai mama keluargta 
dan melarang orang dengan sesuka hati.menukar-nukar namae. 

|inja. Katanja, kalau. 70:000.000 
nakan nama ketjil (sadja) jang 7000 banjakr 

  

Perguruan 
| 
| 

y 

LA Pusat Dja | 
menke "Han PP 4   g Bekas Knil. 

O o Rondonuwu mengenai ke 
5/9 jang baru.lalu dim, pertja 

pe 
2 istiwa tsb. patut mendjadi perhatian pemerintah. sepemuhnja 

mengingat, bahwa keadaan di M Wahasa selama ini pada umum- 
Rerdonuwu membahas peristi- 

tama, dari adanja perasaan ter- 

tentu jang tidak puas dikalang2n tertemlu kedua dari pera- 
saan masa bodoh” jang mulai 
kat di Minahasa, Dan an antara kedua factor tsb. 

(murtad t pertemu emudahkan an tembulnja Ke 
tjawan, 5 &: 

Usaha untuk mendjaga djc 
ngan sambai kekatjauan men- 

| djadi lebih besar, menurut Ron 
donuwu. Dun harus didasarkan 
pati tindakan2 jg njata meng 

(hilangkan. dua factor tsb dari 
masjarakat. Mengenai factor 
pertama, Rondonuwu meng- 
ingatkan, bahw, di Minahasa 
kini adg Ik. 35.000. bekas KNI 
L diantaranja 1000 jg tempoh 
harj sudah mentjataikan diri 
untuk ditampung, tapi sampai 
kini belum. ada ketentuannja. 
Berkenaan dengan ini Rondonu:- #8 
Wu berpendapat, bahwa usa- 
ha2 dalam lapang sosial-ekono 
mis adalah seharusnja diuta- | 
makan guna mentjegan dja- | 

ngan sambai anasir? tertentu 
mudah mempengaruhi bekas2 
tentar,. KNIL itu. - 

Karena melesetnja Ing 

pengharapan rakjas. | 
Faftor. kedua, menurut Rony 

donuwu, ialah ditimbulkan ka- | 
rena meleseinja pengharapan 
rakjat di Minahasa setelah ke | 
merdekaan negara telah ter- jini sadja pengluaran2 untuk ke ngan di Asia Timur telah men- Ejapai, disebabkan karena me- 
rasa dianak-tirikan dalam per- 
bandingan dengan dagrah2 lain 
nja. Dalam hubungan ini Ron 
donuwu. mengemukakan tjon- 
toh tentang pembangunan di 
pelbagai daerah jg diantaranja 
dengan rentjana. anggaran ber 
miljard upiah, Sebagai perban 
@Gngam itu ia kemukakan seba 
gai tjontod, bahwa un mem | 
bangun kembali geredja di Ton 
dano, jailu geredja. Protestan ' 
jg terbesar di Indonesia jg han 
tjur karena pemboman Sekutu, 
Kementerian... Agama  hanja 
memberikan Rp 25.000,—, pa- 
da hal rentjana anggaran be 
landjanja Rp 400.009. D: 
hubungan ini iapun kemuka- | 
kan pembikinan sebuah gere- 
dja di Ambon dengan rentjana 
anggaran belandja Rp 152 dju 
ta, sehingga menimbulkan .-ke- 
san seolah2 Pemerentah baru 
ramai? mau membangun Sesu 
dah terdjadi kekatjauan, demi 
kian Rondonuwu. (Antara). 

Grombolan di Tomohon 
Mengenai veristiwa di Tomo 

hon itu lebih djauh wartawan 
Antara” memberitakan sbb: 

Fadjar Dium'at jg. lalu kira2 

djam 03.45, polisi jg sedang me 

ronda.& Tomohon ditembaki da 
ri diarak 'ekat oleh gerombo- 

lem, jg tidak dikenal. sewngga 
seorang pegawai T ug 
dan 3 orang lagi luka? berat. 

Jamaian dunia. Sekian ringka- 

gan uraian twan Suwito tsb. 
Wakil2: Djawatan Pengawas 

Perburuhan dan Kepala Penji- 

luh Perburuhan Djawa Tengan 

memberikan beberapa ketcra- 

ngan mengenai soal2 perburu- 

ham, 
, Hari ini tuan Suwito bersama 

dengan tuan Sutomo Djohar Ari 

fin, kepala seksi |dalans negeri 

Kempen mengadakan pertemii- 

an. dengan pegawai2 Djawatan 

Penerangan R.I, 

PERKARA PERAMPOKAN DI   itu supaja dapat merebut kem 
bali pasarnja di Asia, Amerika 
masih sadja "berusaha walau- 
pun Indonesia tidak. masuk da- 
Ilam. blokja, supaja Indonesia 
tidak mendjadi lawannja, serta 
ntontjegah meluasnja , pengaruh 
dari pihak lawannja. Demikian 
diuga halnja dengan Sovjet Ru- 
Sia, jang berusaha agar Indone 
sia tidak mendjadi | lawannja. 
Djadi kedua blok raksasa ini 
mentjoba merangkul Indonesia. 

Soalnja kini terletak pada In 
donesia untuk dapat mengambil 
keuntungan dengan mengguna- 
kan kesempatan jg sebaik2 ini 
dengan politik bebasnja dalam 
'arti kata bekerdja kearah per- 
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Sebagai diketahui, beberapa buan 
berselang, Intraport didja-am Purwo- 
dinatan. telah didatangi gerombo- 
lan pendjahat, ig dgn antjaman pa. 
da kasiier firma tsb, telah 'bewhasil 
-merampas uang da'am brandkas se- 
banjak 1.k. Rp 72.178, — 1. Peer 
banjak "uang ig dirampok itu, terda. 
YP ON, keman seharga Rip 51.000-— 

'ombolan pendjahat “ini dapat 
ditangkap o'eh polisi, dan ternjata 
dalam perkara ini, ada tersangkut 
pula beberapa pekerdja, dari Firma. 
Kemarin beberapa orang terdakwa 
terdakwa2 tsb menjangkal tuduhan 
dihadapkan dimuka hakim, tetapi 
bahwa mereka te'ah berbuat tj'rang 
Jg menguatkan tuduhan terdakwa, 
adalah kkasier firma tsb, Ig meng 
rangkam, benar mereka berbuat de. 
Mikian. 

Mengingat banjak saksi jg akan 

vol'si. gugur | 

tumbuh. dikalangan  masjara- 
me 

ja keka- 

Buruh 

: Sebelam Perang 

“St banjak ahaan? Sov 
jet Uni kini lebih dua.kali Epat 
“dari pada tingkatan sebelum pe 

o jl. Tapi upah bukanlah sa 
a sumber penghasilan ba 

kaum pekerdja Sovjet, jang 
tahun teras Sega ba 

k. Kaum buruh sera kaum 
ja lainnja mendapat ba 

ak keuntungan tambahan da 
“anggaran belandja Sovjet jg 

     

  

    
     

  

   
     can diayak Sapa 

perobatan serta pendidikan me 
reka dengan pertjuma, 

4 

pentingan2 tsb melebihi 355.000 
djuta rubel Dan upah jang se- 
benernja dari kaum pekerdia 
Sovjet sedikit demi-selikit nta- 
kin bertambah “baniak sebagai 
hesil pengurangan karga2 nega 
ra mengenai barang? 
setjara sistematis. Karena pe- 
ngurangan2 harga2 berturut2 
setjara sistematis itu barang2 
konsumen penting telah nsndja 
Gi-kurang harganja lebih dari 

separoh.. (Tass—Amtaray. 

konsumen 

ai 5 sa Tea in meta 5 Dian £ - 

Djenazah 'sikcrban di makam- 
kan petang harinja di Taman 
Pahlawan. Menado dgn upatja- 
PKn 

Pada Djum'at rasiamnja pk. 
8. asrama pelsi Tomokxin dise 
rang gerombolan dari 3 djuru 

mengenai seorang gadis murid 
SGA jang bawa kematiannja 

Idan seorang perempuan lagi, 
:jang menjebabkan ia dewat lu 
ika? berat Beberapa anggota 
“gerombolan jang turut dalam 
'penjerangan 'itu dapat ditang- 
kap dan dari mereka, dapat di 
ketahui, bahwa gerombolan itu 
terdiri dari 6 orsng, antarania 
seorang perwira dari Salah satu 
bataljon bekas CTN. 3 orang 
bekas KNIL jg sudah kembali 

  
'kemasiarakat dan Seorang ang 
cota bentewa bekas KNIL jang 
sedang dalam verlop.. 

Keandasn, dilain2 wilajah Mi 
nahaga umumnja aman 

MINTA PERHATIAN PIHAK 
JG. BERSANGKUTAN. 

Sebagai diketahui, Kota  Pradja 
Smg. mulai ambil tindakan keras ter 
hadap wilde occupatie: beberapa ru 
mah pada waktu sekarang ini, telah 
disuruh bongkar. Sebagai  gantinia 
dari rumah2 jg dibongkar itu, ada 
ig disediakan tempat baru dan ada 
pula jang tidak. Bagi mereka jang 
disediakan tempat baru, disana didi 
rikan rumah2 dgn petundjuk2 oleh 
Kota Pradja. Smg. Jang kini harus 
mendapat perhatian pihak jang ber 
sangkutan, ada soal jg penting, jaitu 
mengenai Rakus umum, - umpamanja 
didekat Rediosari, dimana telah ba 

niak rumah2. penduduk jarg baru. 
Rumah2 tsb. hingga kini belum mem 
punjai tempat buang air-besar, :hing 

ga mereka disana itu telah mem 
hnang kotoran semari-maunja sadia, 

ig terang 

kesehatan. 

Hal ini telah mendapat perhatian 
#ihak D.P.D. Kota Pradja Sema- 
rang: kini akan diusahakan mendiri 
kan W.C. umum dan hal inipun te 
#zh diperintahkan pula kepada bagi 
Mi jg bersangkutan. Tapi apa jang 
sernjata, perintah itu, sampai  seka 
rang belum lagi dikerdjakan, dan 
kmenurut pihak D.P.D, belum ada 
djawaban dari pihak/bagian jg ber   didengar, maka pemeriksaan solan. 

diutnja ditunda” s.....i., 

sangkutan dalam soal pembikinan 
W.C, tsb, 

| Kesenian, jang diharapia 
Ian dahun, 1953 depan telah da ' 

Dalam 3 tahun belakangan ' 

san del peluru . kesasar telah: 

menimbulkan . gangguan 

han “pemerintah, Taiwan untuk 

an da- 

pat dibuka. Perguruan Tinggi 
| Kesenian tsb. akan meliputi ber 
| bagai malijam facukteit dilapang 
| kesenian, jang tidak akan ter 

| dja akan tetaw merurat ren- 
| Hjana akan dipentjar diberbagai 
| tempat, disesuaikan dengan bi- | 110 dan kemungkinan? ditem- 
pat? itu masing2 mengenai se 
Lematw maljam faculteit, 

Untuk. sementara ..faculteit2 

  

| dahulu jalah: 1) faculteit Se- 
| nidrama 2) faculteit Senirupa, 
| dan 3) faculteit Senisuara. Di 
|samping faculteit2 tsb diren- 
| yjanakan pula untuk mendiri- 
kan Laboratoria Kesenian dibe 

“berapa tempat. Dimana facul- 
teits dan laboratoria. Kesenian 
tsb akan ditempatkan, belum 

didapat keterangan lebih Ian- | 
. djut. . Untuk menjelenggarakan 
pendirian. Perguruan Tinggi Ke 
senian tsb. kini telah dibentuk 
sebuah .Panitya Persiapan jg 
diketuai oleh Mr. Kuntjoro Pur 
bepranoto, Ian sebagai Sekre- 
tarisnja Sudarsono. Kepada Pu. 
sat Djawatan Kebudajaan di. 
Jogja. ka 

SAI 
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.» Pasar Malaya penuh 
: barang2 Djepang. | 
1. Djepang dalam usaharja un- 
tuk merebut kembali perdaga- 

djadi saingan jang hebat bagi 
India Gan Inggeris di pasar Ma 
“Yaya, demikian dikatakan dz- 
ilam laporan biilanan dari Ba- 
"lai Dagang India di Singapura. 
Dalam pertengahan pertama.da 
jai tahun ini Djepang telah.men 
iGesak India kebelakang sebagai 
'pendjual tekstil di Malaya, Dje 
pang memegang monopoli da- 
lam barang2 sutera buatan. Da 
'Iam tahun 1950 India mendjual 
11092. dari barang2 tekstil jang 
idiimport Malaya, Inggeris Ik. 
|10”, dan import tekstil Dje- 
Ipang Gavat dikatakan tidak 
iberarti Tetapi dalam bulan Mei 
1952 dari import tekstil di Ma- 

'laya sebanjak 11.700.000 dol- 
“lar, Djepang memperoleh 5.700. 
1009 dollar, Inggeris 2.000.000 
:dollar dan India 1.300.660 dol- 
.lar. Djepang adalah pendjual 
No. 8 bagi Malaya dalam ver- 
itengahan pertama tahun ini. 
“Inggeris mendjual  sebanjak 
457.982.186 dollar, No .2. Indo- 
'nesia jang mendjual sebanjak 
443.515.192 dcllar, Djepang 

1511810 0 dollar, 'hailan 
154.649.603 dollar, Ametika..£ 
rikat 112.358.772 Tatan Ea 
Gia 45.166.452 dollar. 

    

Pasar di Malaya kini penuh 
lengan matjam2 barang Dje- 
pang, demikian achirnja dikata 
ga dalam laporan bulanan tas 

£ 

Djepang hendak berda- 

hoa di Asia Tenggara. 
Michisuke Sugi,. ketua Cham- 

tentang nama? arang Indonesi 

080 orang ja ng sama u 

Mentirut Sk itu, orang Indone |f 
sia, terutama jang Kurang ter''j: 

kumpul dalam satu tempat sa- | 

ima karen, sesuatu tanda pada 

. e | badannja, misalnja 
jg akan diselenggarakan lebih ' dipipinja, lalu dinamakan Tan- 

2 0 

“ ngatjaukan bila seorang dian 

@ | Waktu tahanan, 

gang dgn modal Tiong-| 

uran" Nama'| 
7 Periu Diadakan Di Indonesia — 

Dagblad 

(konservatif: 
menulis “bahwa: 

orang Indonesia harus menggu 

peladar, oleh. salah satu alasan 
kerapkali menukar namanja. 
Dan Gjika-namanja berubah, 
maka nama ibu-bapaknjapun | 
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TT 
SI GRUNDEL: 

Leserahu rapak raksasa, Bung 
Karno djatuh hari Pajamaan 
djam 9 pagi: gimana ja saja 

kerdja), bisa - (ig: musti: masuk   

  

'Udin . sebagai anak. pertama 
ganti nama Hatta, maka Pak 
Udin mendjadi: djuga Pak dan jx 
Mak Hatta), Kini banjak orang 
tua jang sedang sibuk memikir 
kan nama baru untuk anaknja, 

  

    “Atletik di Bandung.   K. gupaja. djangan menimbulkan |: 
“kekeliruan dengan nama. anak 
lain Dengan demikian maka 
ad, jang menamakan anaknja 

1 Sjofri “atau Sjofrida, sedang na 
ma ini “sebelumnja tidak per 
nah ada, dan karena itu atjap- 
kali tidak dapat dipastikan, apa 

| kah nama jang dipakai itu na 
ma laki? atau perempuan. Ada 

(pula orang Indonesia jang me 
namakan anaknja menurut per 
istiwa sewaktu anak itu lahir, 
sehingga ada jang namanja Ka 
palapi, karena lahir dikapal. 
Ada djuga jang mendapat na- 

tahj lalat 

- da, : 

Soal gelar. 

Selain mama, orsig Indone- 

sia djuga banjak jang mempw 

njai gelar tetapi gelar ini, me 
nurut sk itu, tidak menghilang 

kan kesukaran. 
Karena kesukaran2 ini maka 

sering orang2 jang misalnja 

bernama Said. disebut Said I, 
-Saig U, dan seterusnja. Tetapi 

pemakaian nomor ini tidak 

memberi penjelesaian, dan me- 

taranja pindah (tm'isalnja dim 
perusahaan). Tentang peruba 

han nama sk itu berpendapat, 

bahw, orang Indonesia sering 
sekali mengganti namanja, tai 
sainja kalau banjak utang, 

ato malu kepada tetangganja 
bisa pindah kec- 

Dalam. perlombaan seleksi athletik 
hari: Minggu jl. di Bandung telah di 
tjapai 6 rekord Indonesia baru: Per- 
lombaan di-ikuti oleh 73 atlit putera/ 
puteri. dari berbagai perkumpulan 
dan dimaksud. untuk memilih: atlit2 
kelas A dan B, jang akan mewakili 
Bandung dalam pertandingan, ke- 
djuaraan PASI di Surabaja nanti. 

Allround atlit Surtio menggem- 
parkan penonton dengan lontjat ga- 
lah melampaui mistar setinggi 3.60 
meter dengan mana ia telah mem- 

"perbaiki rekord Indonesia. 
Veteraan Asiade, Jopie Timisela, 

telah memperbaiki rekordnja. sendiri 
dari 52,2 detik mendjadi 51,1. detik 
dalam lari 400 meter. 

Rekord PON: HI lari 800m. atas 
nama “Tjatja Hidajat dalam waktu 
2 menit 14 detik dipetjahkan oleh 
D.. Sterk- mendjadi 2 menit 09,5 de- 

tik. 
Rekord PON II lari 20m, atas 

nama Rivai dengan 23,8 detik diro- 

bah oleh F. van Erp mendjadi 23,5 

detik. : 

Rekord baru lari 100m. telah di 

perbaiki sendiri oleh Darwati dari 

13.8 detik mendjadi 13,4 detik. 

Rekord mendorong peluru (kogel- 

stoten) dari PON II atas nama Ka- 

hanmi: dari 10,505m. telah diperbai- 

ki oleh. H. Middel mendjadi 11,11 m. 

Pertandingan2 seleksi ini seluruh- 

nja meliputi 16 ncmor dan pada 

umumnja baik atlit2 kelas A. mau- 

pun kelas B telah mentjapai sjarat2 

jg ditentukan oleh PASI pusat. 

Kes. I.M. di Medan. 

Dengan kedatangannja  halfback 

Jachja dari Bandung ke Medan, kes. 

IM Bandung jg kini melawaty ke Me 

dan, dalam pertandingannja pada   dan  mengganii 

  

na) 

j sudah ada peratu 
ran begini, maka orang akan 
dilarang menukar namanja £e 
sukasukanja sadja. (Antara). 
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PENIPU DIADILI, i 
Pernah kami beritakan, dikota ini ' 

ada: terdjadi beberapa kali perkara 
penipuan jg litjin, hingga bamjak 

' pedagang? Tionghoa besar, baik di 
dalam kota maupun jg. datang dari 
luar kota djadi korban. Dalam be- 

perbuatan itu, ialah seorang jg ber- 

itu orang tsb. ketangkap. Perkara- 
nja kemaren dihadapkan dimuka ha- 
kim dan sebagai saksi2 jaitu dua 
orang Tionghoa, T.G.D. dan T.S.K. 
keduanja. dari luar kota dan tinggal 
disalah satu hotel dikota ini: Saksi2 
'menerangkan, bahwa mereka kena 
tipu masing2 kehilangan uang se- 
banjak Rp. 2.200 dan Rp. 1.000,—. 
Terdakwa telah mendjual gelang 
.ebas” besar jang harganja ribuan 
pula. Ternjata gelang emas itu, ada- 
lah bukan dari emas, tetapi dari 

tembaga sepuhan emas. Untuk per- 

buatan ini terdakwa didjatuhi hu- 
Ikuman pendjara 10 bulan, potong 

Lan 

'Anek
 

  

Taman Ronggowarsito 

0... akan, dapat subsidi. 
Dari kalangan Pemerintah Kota 

'Besar Surakarta , diperoleh kabar, 
bahwa Pusat 'Djawatau Kebudajaan 
Kementerian PP & K di Jogjakarta   ber.of Commerce Osaka, -jang. 

baru.kembali dari Taiwan sete- 
lah menindjau setengah. bulan, 
Sebagai ketua rombongan penin 
Gjan perdagangan Djepang.ke 
Taiwan, jang diselenggarakan 
oleh Perkumpulan Ekonomi Dje 
pang-Tiongkok, menerangkan 
pada ners .ad. bahwa Taiwan 
mengemukakan usul jang ke- 
Tas jaitu supaja Djepang me- 

pedagang Tionghoa di 
Tenggara dengan perantaraan 
'Paiwan Demikian Antara” 
kabarkan “dari Osaka. 

Selandjutnja diterangkan, 
bahwa wemerintah Taiwan ber 
usaha hendak membantu diada 
kannia pertalian antara peda- 
gang2 Djepang dan pedagang2 
Tionghoa di Asia Tenggara itu, 
Ditambahkannja, rombongan , 
kamipun. mengharapkan bagiku 

melantjarkan perdagangan an- 

ra, berdasarkan pertalian anta- 
ra Djepang dan pedagang2 
Tionghoa di Asia Tenggarasi 
dan kami akan mengandjurkan 
agar pemerintah Djepang dju- 
ga berusaha untuk mengadakan 
kerdjasama Djepang-Taiwan dg . 
maksud | menghubungkan Dje- 
aa dengan kaum modal Tiong   oa di Asia Tenggara, 

ngadakan .kerdja-sama. dengan ' 
Asia | 

tara Djepang dg Asia Tengga- - 

telah menjanggupkan, untuk memberi | 
subsidi bagi perbaikan dan pemeli- 
|haraan “Taman Ronggowarsito, ialah 
Yaman Djurug dahulu. Berapa be- 

sar pemberian subsidi tersebut be- 
lum diketahui, tetapi Pemerintah Ko- 
ta Besar Surakarta telah meminta- 
“kan"sebanjak Rp. 126.000,—  seta- 

Sajembara lambang Kota 
Besar Solo. 

Pemerintah Kota Besar Surakarta 
tidak“ lama lagi akan mengadakan 
sajembara. untuk mendapatkan suatu 
lambang jang sesuai dengan sifat 
dan djiwa Kota Besar Surakarta. Pa- 
tut diketahui bahwa Kota Besar Su- 
rakarta hingga sekarang ini belum 
memipunjai lambang seperti “kota2 
besar Jainnja. 

Rakjat membela diri. 
Menurut berita 'jg diterima hari 

Senen, 6 orang grajak mati, 1 orang 
ra berat, 1 orang luka ringan dan 

orang lagi tertangkap, ketika rak 
jatmelawan suatu gerombolan gra 
jak "terdiri dari 9 orang bersendjata 
ig Kemis malam jl. didesa Ketekan 
daerah. Klaten bermaksud: melakukan 
penggedoran. pada rumah seorang 
penduduk. Penduduk desa tsb. jang 
mengetahui maksud djahat dari ge 
rombolan itu dengan segera menga 
dakan persiapan mengepung desa 
tsb., sedang “polisi segera pula diberi 

berapa hal ternjata jang melakukan | 

nama S.R. bin S.R.: achirnja setelah | 
mengadakan beberapa kali penipuan | 

Djawa Tengah 

hari Sabtu dan Minggu jl. menda- 

pat perobahan baik, permainan lebih 
teratur dan lebih compact. 

“tetamu menang dengan 3-0. Per- 

mainan berdjalan seruh. Kiri-dalam 

Bandung Freddy Timisela karena 

tabrakan dengan centrehalf . POP 

Amir, terpaksa digotong keluar: la- 

pangan. 
| Pertandingan hari Minggu mela- 

wan Bord Medan menundjukkan ke- 

unggulan pihak tuan rumah, maka 

dengan verdiend Bond Medan men- 
dapat kemenangan 3—1. Tegenpunt 
dari Bandung tertjipta 10. menit se- 
belum. bubaran. 

| Djuara baskesball 
1 Smg. 1952 
| 

| "Tiap tahun di Semarang diadakan 
pertandingan? kompetisi basket un- 

tuk merebut kedjuaraan Semarang. 
Pertandingan2 tsb. diselenggarakan 

oleh bond basketbali ' Semarang 
Chung Hua Lan Chiu Chung Hui, 
dalam mana ada 17 perkumpulan 

“ig menggabungkan diri. Kesudahan 
“kompetisi tahun ini ialah bagian ke- 
las A. jg keluar sebagai djuara ada- 
lah team2 wanita «dan laki? dari 
Kuo Yu Hui, runner up team2 wa- 
nita dan Jaki2 dari Pheng, You Hui. 
Untuk kelas B pertandingan2 masih 
berlangsung. Oleh badan 'pengurus- 
nja telah disediakan 6 bwah piala 
untuk para pemenang. HA 

tahu. Bersama2 polisi serta pamong 
pradja rakjat kemudian melakukan 
penggeropjokan. Pertempuran ' sege 
ya terdjadi jg berlangsung hingga 2 
djam lamanja. Dari pihak rakjat 1 
orang tewas, '1 orang luka berat dan 
| orang luka ringan. 

SALATIGA. 1” 4 

#Ledakan koelkasi?” 
za Pada hari Minggu sore 

16 sebahagian penduduk dari Djalan 
Tuntang telah dibikin terkedjut oleh 
ledakan jg tadinja disangka dari 
sebuah granat atau detonator. Akan 
tetapi segera terbukti bahwa suara 
(ledakan itu berasal dari kantor Dja 
watan Kesehatan, Dj. Tuntang 44, 
dimana telah terdjadi Wkortsluiting” 
dari ',,koelkast” jang dipakai untuk 
menjimpan 'serum, lain2 obat jang 
harus disimpan dalam tempat jg di- 
ngin diantara terdapat pula aether, 
Akibat. dari. panasnja koelkast “itu 
aether dan mungkin lain? obat me- 
ledak dan menimbulkan suatu ke- 
kuatan jang dapat menghantjurkan 
pintu koelkast, sehingga alat terse- 
but jg terhitung masih baru dan di 
terima “dari General Electric “ rusak 
sama sekali. Berkat kegiatan pega- 
'yai-pegawai jg kebetiilan djaga di 
kantor tersebut dan dibantu" oleh 
penduduk “di. sekitar situ “dapat  di- 
tjegah, kebakaran. 'Ktika polisi dan 
pegawai Aniem, serta dokter kepala 
dan wali-kota datang,  hanja- dapat 
menjaksikan koelkast jg rusak. dan 
sebahagian dari obat-obatan jg ma- 
sih dapat dirawat, Kerugian ditaksir 
paling sedikit Rp. 10.000 (Sepuluh 
ribu rupijah). 

djam 

    

   
    

  

ikan ama ks 9 lawan- kes. Polisi. (POP) .pihak. 
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bagas t 

Bahan Penting Buat Teksut--t amung- | ai 
kinan2 Baru'Bagi In . ss 

  

Pakam menenan buat: tekstil, dan 2 ia ta un 
indonesia engan ma 

Te murung pihak mag ame: Dexa Ja alan 
ta, Menteri Pertanian Moh. Sunan” 
njatakan, San 
bentukan. Sa. Rami p 
tama Dean pekerd 
rami dan pengolahan serat tam ak teri 2 nyaa" Akin juta Sidak sia2, Da 

setahun , tetapi papa sel as 

i 10.000. sa sampai 12.000 ton ja Ki 38 
Pekerdjaan Pandlia, ka 

Tam laporan itu 
nja memerlukhan 400 
rus dung belu mele 

   
    

Upatja &. tsb, bertempat, dige | 

pahit, Djakarta jg djuga di ' 
maksudkan sebagai malam per ' 
pisahan dengan nona Bernice 

Montgomery, ahli rami dari 
Bantuan: Tehnis day PBB jg 
kemaren pagi. meninggalkan 
Indonesia setelah berad, Sisi. | 
nj 5 bulan komanja atas unda 
ngan. Djawatan Perindustrian 
dari Kementerian Perekonomi 
an. Nona Montgomery telah 
Guduk sebagai penasehat dlm 

gg maag puan 

Penanaman rami 

di Indonesia. 
Adapun hasil dari Indonesia 

dewasa ini ditaksir 50 sampai 
'500.ton setahunnja, Riwajat.ra 
mi Indonesia mulai pada tahun 
1803 dan selamanja. menemui 
kegagalan karena kesukaran2 
tehnis dalam soal pembibitan 

nian di Bogor mempunjci ko- 
leksi sebanjak 66: djensi rami, 

g di Bogor, Sindanglaja, 
Lembang dan Pudjon diusaha- 

   

    

dan pengolahan. Dalam tahun: 
11942 Balai Penjelidikan Perta- | 

DEA Rami jg terdiri dari kan penanaman pertjobaan. Pe 
anggota jg mewakili al. ba Manaman rami jg sungguh? mu. 

gian Tanaman Perdagangan jlai dizaman pendudukan Dje- 
“dari Pertanian Rakjat Pusat 'pang, terutama di Sumatera : 
Perkebunar Negara, Balai Pe- | dan Djawa, dimana banjak per 
njelidikKan Tehnik Pertanian, ian, | Kebunag teh, kopi dil ditana- 
Djawatan Perindustrian, dan | mi dengan rami: di Djawa ta 
Bank Industri Negara, Lain2 Yaman ini terdapat di Besuki, 
penasehat adyiah wakil2 dari Malang, Priangan dan Bogor 
missi2 ECA dan FAO di Indo- “seluas 10.000 ha lebih semua- 

nesia, Ketua Panitya Rami Sw Nnja Ian di Sumatera terutama 
.wardjo (kepala Djawatan Per di Sumatera Timur. 
tanian Rakjat) dalam uraian-! Di Medan oleh Djepang te 
nja menegaskan bahw, usaha jon didirikan perusahaan, peng 
penjelidikan palitya itu ada- 'silingan serat rami, jg kini 
lah buah usaha kerdja-sama ,hantjur dan masih | menunggu 

M
e
t
a
 sea
 

Di penlikitkan mlitina. nkiscue. » 
la Militar” di Cprae ibuko 
ta Venezuela, sela: 1 
latihan2. liter: 

istimewa diberikan. 
liah2 ,,memerangi komunisme”. 

   

      

  sir jang mengikuti pendidikan 
militer. itu, dimuka gelung 1 
  

sekolaly 
Mean merana 

(HARRISON- DARAT TUGAS 
BARU... 

Pemimpin delegasi komando 

PBB di Korea, letnan 
! William K, Harrison, jang pada:   
“hari Saptu telah-dingikkan pan? | 

djenderal.. major 1 
ijenderal, akan! 

katnja dari 
mendiadi letnan:aj 
diangkat pula mendjadi wakil | 
"komandan komando tenigra | 
' Amerika, Serikat jang baru gi 

diumumkan oleh  djenderal 

Timur Diauh setelah. "markas 

'besarnja didirikan, demikian 

|Mark Clark pada hari Saptu jig | 

lalu, Harrison akan tetap mern- | 

dapat ketua : Jelegasi komando. 

PBB dalam perundingan2. di Fi- 

mur Djauh didirikan vada hari. 

5 diumumzan kotak. jang akan 
: “(Ant DU Pyi 

Gambar: parade oleh para op P1 

djenderal | 

Saba besurnja dgn usaha - 

ig erat antara ketiga seksi pa : perbaikan, 
nitya jg menjelidiki pembangu 
nan industri rami darj tiga su 
dut jaitu: tehnik-penangman, 

perdagangan (ekonomis), dan | 
sosial. 

Serat rami masih ku- 

rang dipasar dunia. 
Adapun laporan terachir ini 

sebagai hasij koordinasi, ber- 
isi andjuran2 jang meliputi se 
Juruh rentjana pembangunan 
industri rami dalam ketiga fa 
senja, jaitu mulai dari usaha 
kearah penanaman rami didae 
rah2 termasuk soa'2 pembibi 
tan, luas areaaj dan pembuatan 
se-rat kosar kedua Mn 

Pekerdjaan primair sudah 
mulai. - 

- 

dimana djauh pemerintah dapat me- 

laksanakan program 

rami, Menteri Sardjan menerangkan, 
bahwa dalam garis besarnja. hasil 

penjelidikan Panitia Rami dapat di- 

terima sebagai suatu rentjana jang 

pelaksanaannja dapat dikerdjakan 

setiara bertingkat. Pekerdjan2  pri- 

mair jang bersifat pertjobaan menu- 

rut adpis panitia kini sudah diker- 

djakan, jaitu usaha pembibitan di 

Medan, Bukit Tinggi, Pagar Alam, 

Metro, Lembang, Kedua, Modjo- 

kerto, Masamba, Minahasa, Halma- 

hera dan Pontianak dengan djumlah 

anggaran belandja sebesar rah       
   
    
       
   

    

      
      

rah persediaan bahan makanan 
jang tjukup bagi Indonesia. Se 
bagai diketahui, hampir 1007 
"dari kebutuhan Indonesia pada 
bahan tekstil kini masih dida- 
tangkan dari luar negeri, Ke- 
tjuali untuk usaha menutupi 
kebutuhan sendiri serat rami 

djuga merupakan suatu bahan 
gan jang tecmnjata, ma 

sih ama: kurang dipasar dunia 

Konsumpsi dunia kini masih 
memerlukan sedikit2nja 40000 

ton setiap tahun, sedangkan 

produksi serat rami diseluruh |$ 

dunia tiap2 tahun belum mele 
bihi 10009 sampai 12.000 ton 

setahun. Negeri2 produsen “pa 
da dewasa ini ialah Amerika 
(Hiorida), Pilipina dan Dje 
pang, Swiss, Perantjis, Itali 
dan Djerman Barat. Sebelum 
perang, Tiongkok menghasil | 
kan 15 a 20.000 ton setahun, 
akan tetapi sete'ah berdirinja/ 

- pemerintah RRT hasil dari Ti- 
ongkok tidak jagi muntjul dipa 

sar dunia. , 
2 1. EME $ 

| TANAM PADI UTK PERTA- 

MA KALINJA DIBAGIAN TE- 
'NGAH SOVJET UNI. 

, Tahun ini, banjak diantara 
sahaan2 pertanian an 

€kolklior) didaerah2 tengah £: 

vjet Uni, jaitu didaerah . var. 

nezh, Tansbov dll, untuk perta- 

ma kalinja telah menaman padi. | 

  

bagi perjusunan undang? berat 
'bangan keuangan antara pusat 

dan daerah. Mr. Nasroen sudah 

mengadakan perhubungan “de 

ngan pembesar? setempat ai 
Sumatera Utara, Tengah dan 

Selatan dan kemiudian akan me: 
ngundjungi Sulawesi. 

Menurut keterangan, penjusu 

yan yentjana undang2 menge- 

nas perimbangan keuangan itu 
akan Ir n waktu jang 

agak lama, karena ada kesuli 

tan jang terletak pada bahan2 

jang harus diperintji dengan te 

liti dari tiap2 daerah jang ber 

TIainan keadaannja. Seperti di 
ketahui, Panitya Perimbangan 
Keuangan antara Pusat dan 
Daerah sudah menjerahkan Ia 
poran-semenara kepada Mente: 

ri Dalam Negeri, 

: 

#ticongkok. Angka? (ini katanja 

antara (angkatan 

: demikian. keterangan Jang diper 

   

Gjuta. Hasil dari pembibitan ini ke- 

(Hak akan dibagi?kan untuk ditanam 

,setiara. massaal oleh. rakjat. 
Adapun usaha . 

oleh. Semak 2 

dengan kerdja-sama 

ba My”, sedangkan onderneming 

Sungai Agul" di Sumatera Timur 

telah diberi bantuan modal oleh. pe- 

merintah. Demikian Menteri Sardjan. 

Selandjutnja dapat dikabarkan, bah- 

Atas pertanjaan ,,Antara” sampai 

perindustrian 

   2. ta tidak 1 Sem PBB tidak mem $ 

Menghindari 
. Veto 

'Usah2a2 Amerika Utk 

| Masukkan Pe Dim 

ENURUT berita " pers 

M Djeparg hari Senin, pe 

merintah Amerika setjara Aa 

dak formil telah mengadakan 

hubungan Gengan. pemerintah 
Djepang- mengenai soal. kearg- 

gotaan tidak. pemuh,.. |bagi Dje- 

pang dalam PBB, jakri jang di 

namakan sisiim  ,associate 

member”. Kabarnja sistim ter- 

sebut diusulkan oleh Amerika 

sebagai penjelesaian semenfara 

untuk melawan veto Sovjet ter 
hadap permintaan  merdjadi 
ed PBB oleh negara? 

erdeka”. Sistim ini dapat! ai 
1 oleh penvingutan suara 

na amum PBB dga 
rkir an veto Aa 

  

  

la 
Dunjai hak memberi suara atau 
mengadjukan usul2, tetapi ber- 
hak untuk berbitjara dalam Ssi-| 

    
Cang umum PBB dan menerima   wa oleh pemerintah kini telah Seri 

san alat2- pengolahan, al 

pengupas (decorticator) batang2 ta- | 

paman rami. 
kini hania terdapat di Lembang. So- 

al pekerdjaan mengupas adalah tok |. 

tor jang sangat penting. karena se H 

rat rami harus dilepaskan dari ba- 

tangnja dua djam setelah. Sipoton 

Games 

'' Sovjet R 

T ENURUT BERITA? jan 

Siah tjukup besarnja sehing 
pesawat terbang dari tiap2 10 
rik- Rusia, Menurut itu 
ditaksir terdiri dari sekurang2 

    

Pesawat2 lama dimasuk- 

kan dim armada 

tjadangan 

Selandjutnja Cikabarkan, bah 

wa Rusia... telah menjerahkan 

kl. 1300 buah pesawat terbang 

MIG kepada: Republik Pakjat 

japat dibuktikan oleh Jeparte- 

men peperangan Amerika. Ang 
2 1 du 1... bahwa 

Rusia sangat tjenat. sekak. ca 

lan vsahanja untuk menjusun 
udara: "jang: | ha- 

pesawat2 401: 

  

jnja terdiri dari: 

“kong pantjargas. 
lebih.dari dua tahun, 

oleh dari pembesar2 angkatan 

ucera Amerika, armala udara 
(Rusia usia tidak dirobah-robah dju.r | 
'labn'a (20.000 huah), tetapi ber 
samaan dengan itu pesawat2 
terhang jang sudah. tua2 seperti: 
pesawat2 Yak dan Starmovik jg 
dipakai oleh Rusia dalam ps- 
rang dunia kedua telah dimasuk 

kan kedalam armada tjalingan, 
jang sekarang djumlahnj » ham 
pir Sama Jengah armada udata 

jang aktip. Sebagian besar dari 
angkatan udara Rusia jang ak 
tip sekarang terdiri dari pesas 
wat? terbang pantjargas, Lidu 
ga bahwa dalam dua tahun ini: 
Rusia akan mempunjai suatu ar 
mada udara jang mempunjai le 
bih dari 20.000 pes. terbang 
jet. Demikian keterangan dari 
Na angkatan udara Ame   

"negeri 
ga. lucu bersedia mengomentari be 

rita? tersebut. 

- & meskakiatah 20.000 Pn ah 000 

Mic Diberikan Kepada RRT . 

| ton produ'ksi pesawat? 

pengumuman? PBB: miannociate 

pesawat | member” adalah lebih bak d 

Ja ,penindjau”, demikian Si 

Satudnja decorticator tambahkan oleh berita pers' 
'Djepang tadi. 

Pembesar2 kementerian luar 
Djepang -kini masih .be- 

(Anta an 

, Armada Udara 

g boleh dipertjaja dari Washing 
terbang di Rusia sekarang 

ga ia dapat menjediakan satu : 

MIG — 15 jang Gibuat dipabe- ' 
4 udara USSR sekarang 

   

2 nja 9.009 pesawat? MIG-15, se- 
dangkan D  kengatng mangan dipakai 
oleh Rusia bekura pula diketah 

  

Overste U. 

Dihukum 
su Kwitansi Sebesar 

Rp 500. 000 

PENGADILAN Tentara: 

Tinggi di Surabaja. hari 
Senen telah mendjatuhi huku- 

lefnan kolonel U dari seksi eko- 

nomi gubernur militer Djawa Ti 

mur dahulu. Ia Tea te 
kwitansi 

'sar Rp. 500. 000.— 
Djaksa menuntut hukuman 

penjara 2 setengah tahun se- 
dangkan pembela Jetnan La 
U minta supaja terdakwa dibe- 
Tn Aotimja Hem mendja 

Ka ag ND aa 
Selain dari ini ia Tietiat au 
gai perwira tentara dan tidak : 
diperbo Ba dinas ten | 

asi. ( 

  

3 

D
i
a
 

  

# 3 

ENURUT laporan tahunan ig 
dikeluarkan oleh pemerinta- 

Serawak 

pada hari Senin, nilai perdagangan 

luar negeri Serawak ketika tahun 

1951 ada $ 28.000.000 lebih besar 
daripada ketika tahun 1950. Menu 

rut laporan tadi, dalam 

M 
han djadjahan Inggris di   rika. (Reuter). 

Dipersalahkan Memal-. 

man 3 setengah tahun kepada 

djangka 
waktu tadi terdapat balans dagang 

   

   
   

   

  

   

    

atas dengan susunan kata 
ranja jang bernama 

        
jang n itu, meng 
dan kurang Sudut, 2 

HAN, kata » rut 

    

    
Bu ISMAIL AS. 

Djika demikian mestinja ha 
| rus ada dalilnja jz. ga Ba Ya: 
alasannja jg. tegas/djelas dariy 
ajat Al Gur'an dan/atau dari 

hadits Nabi ig shahih. Djikaj 
tidak. tentu sadja tidak akan 
mungkin dapat dika On Sae 

nurut kepertjajsan Islam: "Me 

nurut keper'jajaan agaraa Ma 

sehi, bukan Nabi Isma'ii tetapi 

'il, itu memang benar, karena 

ada dalinja dari kitab sutji | 

mereka, jg menundjukkan bhw 

jg di kurbankan untuk kepen- 

tingan persembahan oleh Nabi 

Ibrahim a.5. jalah Nabi “IS- | 

hag”,. sebagaimana jg pernah 

kami ketahui antara lain tsb | 

dalam - Bijbel “Perdjandjian 

Lama” Kitab “Kedjadian” fa- 

sa, XXII ajat 1 s/d 13. Tetapi, 
— menurut sepandjang penje-   lam kitab sutji ,,Al @uran, 
belum pernah kami djumpai 1 

satu ajat pun jg tegas jg Me 
2undjukkan bahwa jg “dikur- 

bankan oleh Nabi Ibrahim itu 
jalah Nabi Isma'il. Didalam ' 

  

Dan berkata (Nabi Ibra- 

him): ,Aku akan pergi. ke 
pada Tuhanku, Dia jang akan 
menundjuki aku Ja Tuhan) 
anugerahilah aku. (anak) an 
salih.” Kemudian Kami. 
LAH) memberi chabar suka 
akan. Gia dengan seorang anak 
jang penjantun. Maka ketika | 
ia (on3k) Iu sampai dewasa 
beserta pandai berusaha, .ber- 
tkata ia (Ibrahim) — kepada- 
nja— 3 »Hai anakku, aku her- 

mimpi dalam tidur, bahwasa- 
nja aku — seclah-ojah me- 
njembelih. kamu, maka itu 
bagaimana pendapat - fikirai- 
mu”? Ja (anak) mendjawab: 
sukai ajahku, kerdjakanlah apa 

jang dipernajakan, kepada 

4 engkau   

  

njerah dirinja ena ITAL- 

LAH), dan ia (Ibrahim) meng- 

gol ekkan (menidurkan) anak- 
karena inja pada pelipisnja 

hendak disembelihnja, Kami 

(ALLAH) berserulah c- 

nja Hai Ibrahim!! Sungguh 
telah kamu njatakan impian: 

demikian itulah Kami akan 

beri balasan orang-orang jang 

berbuag baik. Sesungguhnja 

inilah udjian jang njata (da- 

Kami), dan Kami tebus 

dengan se-ekor sembelihan 

(kibasi) jang besar.” (Al 

@uran surat As Shaaffaat 

lajat 99 s/d 107). 

Demikianlah bunji dari arti 
ajat-ajat Al @ur'an jg berke- 

naan/bertalian dengan urusan 
pengurbanan jg dilakukan oleh 

djundjungan Nabi Ibrahim 2.3. 

atas diri seorang puteranja jg 

tunggal. Dalam ajat-ajat itu 

terang Gak ada dak da- 

Ipai) kata2 nama ” mail jg: 
ada hanja kata2 "anak”, jalah: 
“Hai anakku”! Demikianlah 
kata Nabi “Ibrahim kepada 
anaknja jg akan disembelih 
itu. Selandjutnj, dalam susu- 

Iman kata aiat jg achir |hanja 
dengam, kata-kata: "Dan Kami 
(ALLAH) tebus dia dengan se 

2 

“dig 

, 

  

la Djawatan deng tulisan sir, Saifuddin Zuhri (Kepa- 
Bs 2 PI Dja wa Tengah) jang perkepaja, 

»Hari Idul- | Harian ,,Suara Merata" ini tg, 31 j 
Agas'as jbL, d ban | tulisan itu ada tertulis disebelah" 

N 
lam, dan menurut Aa agama Masehi bukan Nabi Is- 

ma'il tetapi Nabi Ishag kakak Nahi Isma'il a.s. J?. Susunan kata |: 
b pendapat kami agak 

mengetahui 

lidikan kami selama ini, dj da :l 

Adang 

    

   
   'bankan oleh Nabi Ibrahim jang lalu $ 

paha oleh ALLAH dengan seekor 

| bagian ulama Islam atau 

& 

  

€ Oieti: H. meng N — eh Tanggungan : 
edaksi). 

  

«Bi 

Ha 

, memang 

    

   

  

Intellectualisme sbg. dasar ' 
hidup Barat. 

Dia mengakui, bahwa apa 
jg dikata Barat, tidak berarti 
semua orang2 Barat mempu- 
njai pandangan hidup “hanja 
Aa AA keduniawian me   

————— jJaitu menjembel be 
Wil (menurut Pure Monel" 

terfandjur 
an demikian “itu. karena su- 

e re Islam”, itu mengandung ar 
n atau tera 5 si 

, oleh uramat Islam, bahwa JANG 

   
ngan 'dari Agama Islam 

“IBRAHIM A.S. ITU JALAH 

lai timbul pertanjaan: “sia-: 

pakah ig disebut/jang dimak- 

sud dengan kata2 “anak” tadi, 
jg dikurbankan oleh Nabi Ibra 
"him untuk memenuhi Perentah 
ALLAH lalu ditebus (diganti) 
oleh-Nja dengan se-ekor sembe 
lihan je besar itu?” 

Tentang ini barang tentu ki 

'ta menghadjatkan keterangan 
s(tafsir) dari Nabi kita Muham 

Nabi Ishag kakak Nabi Isma- kmad sa.w., karena beliaulah 
jg mentrima wahju Aj @ur'an. 
Bagi kit, masing-masing (ka- 
um Muslimin) pada masa ke- 
mudian Nabi saw. dapatnja 

keterangan (taf- 
sir) dari Nabi tentu dengan 

(hadits2-dari beliau. Oleh sebab 
'itu, adakah hadits dari Nabi 
kita s.a.w. jg mendjelaskan ba 
hwa jg dimaksud dengan ka- 
ita2 “anak” itu jalah Nabi Is- 
mail as.? 

Para kawan kaum Muslimin dan 
mbatja! 

Separ ijang penjelidikan kami re 
a. Jam kami belum pernah menda- 

sti hadits shahih atau hasan jang | 
senundjukkan, bahwa jang an 

an jang besar itu jalah Na- 
bi Is au n keterangan jang 
mene NONA. jang dikurban- 
kan oleh Nabi Ibrahim as. itu jalah 

Nabi I city hanja dari penda- 

   

  

       

| pat se 'para alim ulama ahli 
tafsir, diadi kan segenap atau se- 
mua L tafsir, Oleh sebab 

itu, € snja djika dikata- 

kan : “'kepertiajaan Islam” 

jang dikary gitu, 
(Isma'il, sebagaimana bunii 
| sdr.. Saifuddin Zuhri itu. 

Andaikata dinjatakan dengan  ka- 

ta-kata: ..menurut kepertiajaan se- 

turisan 

/ jalah Nabi ngetahuan dan sesudahnja me- 

ulu”, sebab tidak kurang2 
orang Barat jg mempunjai 
pandangan hidup jg luhur dan 
indah, terutama mereka jg. sa- 
ma memeluk dan mendjalan- 
kan perintah2 Igama, tetapi pa 
d4, umumnja, massa di Barat, 
dasar kehidupannja adalah “in 
teNlectualisme”. 
karena itu, maka “dalam tu- 
djuan hidupnja. mereka “ingin 

," seguatu, hanja 

| 

mengetal 
untuk "ighu”, 

sendiri”, karena semua ilmu 
pengetahuan jg mereka dapat- 
kan merupakan modal.dan ke 

kajaan, hingga barulah mere- 

mau .mMelenaskan,  bila,..... 
dibelinja. Pandangan hidup jg 
emikian, 1 1 sifat2 k 

hidupnja. merdja 1 in ivigualis- 
tis tidak mempedulikan kepa- | 
da kanan kirinja. ta ilmu 
pengetahuannja dibutuhkan 

(Orang, 
'harga. Dan sendirinja perkem- |4 
,hangan masjarakatnja mendja- 
di, ,sangat mementingkan kepa 

'da kebendaan materialistis, 

Pedoman Timur Kodrat 

alam. 

  

Ruang Budaja: Budaja: 

D as sar Fa Perbedaan |. 
Dan Timur | 

) Barat penttork an Keduniawian. Timur! Pen- 
5 Mapan. .Kekeluargasn: Tjeramah Ki Eta $ & 

djar Dewantara 
(Oleh Pembantu Kita). 

Daan BATASNJA jan 
takan de-l 

tetapi dalam porebiban kena? pers | mn penah 

Oa itu memang ada demikian kat dari suaminja, Peter La Ricos, 

| wantoro. aman tjeramahnja Ap 8 Ki Hadi jar Der berusia 37 tahun, karena. me 

Minggu. jang sengaja . dinda an di Pond an Eh da hari Kn nurut Fifi Dorsay. suaminja 

Jogjakarta, untuk mudangan? jang. terp Kah Teman Sapa & fu diliputi .penjakit Bea 

: Bap NG Id rumah". Bintang film tersebut 

: Ha ke Dong laga ia ANN an tentang, 5 ilaan? da | mentari »la telah biasa keluar 

kebu Ti Padaatan Sa in SINGA Bar at, dgn, If rmah setiap malam dan baru 

njebabkan or: Ka Barat hi hidup nja, mendjadi ek dai : pulang apabila fadjar telah 

orang2 Tebar tidak mementing 1 kan keduniawian. 8, Ik menjingsing” dan apabila. tiba 

Dan djustru | 

untuk “dirinja | 

  

se
ma
r 

Minta 
“Tjerai 

Baron Suami Tak 

La Mentjium.... 
(INITED PRESS. mewarta 

kan dari Hollywood, bah 

wa bintang film Fifi Dorsay, 

berusia 42 tahun pada hari 

' “Senin kemarin dulu menerang 

kan dimuka. pengadilan, bah 

wa suaminja. mempunjai suatu 

penjakit. Ia menuntut tjerai 

7 

- 

ja 

  

  
tegas apa jang dikata BARAT | 

bisa Hang 

  

dirumah, ia tidak mau men 

#tjium” saja, Hal. ini" menim 

bulkan perasaan bagi saja, 

bahwa saja tidak ditjintai lagi 

dan bagi seorang wanita ada 

lah buruk sekali mempunjai 

perasaan sematjam itu. Dika 

takan lagi, kegaduhan rumah 

tangga jang tak habis2-nja 

Ih mempengaruhi pekerdjaannja 
"— dalam dunia film. 

Pengadilan menjetudjui. per 
mintaan tjerai itu. 

kodrat alam sekali-kali tidak | 
bisa ditinggalkan, tidak bisa di 

tentang, tetapi i, selalu harus | 
diikuti dengan disalurkan kc- 
arah jang menudju kepada ke- ff 
sutjian, keindahan dan keluhu- | 
ran, Dalam melaraskan kodrat 
alam dengan kehidupan (ke- 

budajaan), jang sangat pen- 
ting harus mengenal kepada ba |' 

tas2nja, hingga dengan, demi- (Ff 
kian terlaksanania - kodrat f 
alam itu bisa dikuasai, dan me 
njalur kepada arah. jang ter- 
tentu. 

" Achirnja Ki Hadjar mendje 

    
      laskan bahwa djiwa dan inti $ 

/Budaja adalah. ,sutji, indah 2 Aa okt 

dan luhur”... " EORANG Wanita jang 
5 Diberusia 21 tahun, berna 
ma" doyce Scbenk djatuh ping- 

san ketika ia mendengar bahwa 
ia Celah dipilih mendjadi ,,Miss 
America 1953”. Perlombaan adu 

Bubarnja 

dia, makin bisa tahan | 

   

  

Kab. Ma 
Apa Hal2 Jg Menje- 

babkannja ?   
URATKABAR2 Mesir hai! 

ketjantikan ini dilakukan anta 
ra kaum wanita jang sudah ber 
isteri. Jang turut ada 33 orang 
dan perlombaan ini adalah jg 
ke-14 kalinja di Amerika, Enam 

crang wanita jang turu: dalam 
perlombaan ini menjafakan bah     ! | Si Senin ' mengemuka- 

ikan sebah2. tersebut dibawah 

ena diri: 1, Dalam per 
aja: n,resmi jang pertama ka 
14 diatj: all PM Maher 
ketika ig. 10 Agustus jl ia ti 
dak  bankaa tanggal akan 
diadakannja pemilihan umum. 
2, Karewa is mengadakan pa- 

djak tak langsung me 

  

  Sifat2 demikian, tidak bisa 
didapati didunia Timur, Indo- 
nesia pada chususnja, sebab , 
orang2 Timur hidupnja selalu | 

'berpedoman kepada 
alam”, diantaranja: bahwa ma 
nusis tidak bisa hidup sendiri, 
DINECA sendirinja. pandangan 
hidupnja menudju kepada ,,go- 
tong:rojong”, jang perkemba- 

ngannjg mendjad: ,,kekeluarga 
an”, Djusiru karena itu kebu- 
dajaan Timur sifat2nja menu- 

  
an dan keindahan. Baik kare- 

na perintah2 Igama, 

kebiasaan jane 
tradisioneel, . orang2. Timur. di- 
haruskan mentjari ilmu pe- 

reka berhasil dalam usahanja, 
diharuskan dan diwadjibkan 
untuk memperluas ilmu penge-   

sebagian 

dari ummat Islam di Indonesia”, | 

itu bagi kami tidaklah keberatan un- 

tuk menerimanja. dan telah sebaik- 

Inja demikian: tetapi djika dikatakan ' 

dengan kafa-kata: menurut keper- 

tjajaan Islam", itu njata2 bagi pen 

dapat kami agak terlandjur dan ku- 

yang djudjur. 
Karena kata-kata jang sedemikian 

itu harus ada konsekwensinja, jakni 

barus ada dalilnia jang ,,gath y” da- 

ri ajat Our'an ao/atin dari hadits 

Nabi s.aw. jang shahih, seba- 

gai jang kami kemukakan diatas. 

"Bahkan djika kita masing-masing 

“suka menjelidiki lebih landjut den- 

gan seijara diudjur kemungkinan 

aa kita dapati keterangan2 jang 
dj bahwa jang dikur- 

bank n oleh Nabi Ibrahim. a.s. itu 

jalah Ra Ishag a.s., bukan Nabi 

Isma'il a.s.- Maka tadi kami njata- 

'kan, sebaiknja dinjatakan — dengan 
kata?: menurut kepertjajaan seba- 

gian dari ulama atau sebagaian dari 

ummat Islam di Indonesia”, karena 

sebagian dari “antara para ulama 

Islam sedjak zaman sahabat Nabi, 
zaman tabi'ien dan seterusnja tidak 
kurang2 jang menerangkan atau 
berpendapat, bahwa jang  'dikurban- 
kan oleh Nabi Ibrahim a.s. itu jalah 
Nabi Ishag a.s. 

Demikianlah, maka kepada sdr. 
Saifuddin Zuhri kami kemukakan 
harapan-dengan hormat, bahwa  tu- 
lisan sdr. itu lantaran bagi pan- 
dangan kami agak  terlandjur dan 
kurang djudjur, sudi apalah kiranja 
sdr. memperbaiki dan membenarkan 

dengan. setjara djudjur.. Ketjuali dji- 
ka sdr. mempunjai dalil jang 

»gath'y” dari ajat Al @ur'an dan/ 
ataw: dari hadits Nabi jang” shahih 
atau jang sekurang-kurangnja jang 
tingkatan hasan, jang menundjukkan | 
bahwa jang dikurbankan oleh Nabi . 
Ibrahim itu jalah Nabi Isma'il. Ka- 
rena kalau hanja dari pendapat se- 
bagian para ulama Islam, belumlah 
itu. dapat dipergunakan untuk ' me- 
nguatkan tulisan sdr. jang berbunji:   eker sembelihan (kibasj) jg 

besar.” 1 
/ 

ig menguntungkan, sebesar $ 84 

djuta- Dari angka2 produksi “ketika 

tahun 1951, jang sangat. menarik 

Lperhatian ialah-kenaikan export lada, 

jaita hampir-25”,. Penghasil teruta 

ma dalam tahun 1951. adalah ' bea- 
tjukai pemasukan, jang telah mentja 
pai angka rekord dan kira-kira meru 
pakan 75”4 dari segala penghasilan 

.menturut kepertjajaan Islam”! 
Keterangan lebih landjut tentang 

Siibonk Menurut perkiraan, 

| 

$ 841,000. 

beas 
fjukat import tadi sebesar $ 36.750. dan saudagar2 barang2 export men! sangat terganggu, karena sangat ke 
265, termasuk pula aceljns sebanjak ' tjapai kekajaan tidak sedikit. Tenaga, kurangan tenaga buruh. Djuga dja 

tahuannja itu kepada Umat ma 
inusia lain, terutama, jang mem 
W butuhkannja. Dasar2 ini, Pper-j 

bedaannja dengan tradisi Ba- 
Irat sangat . fadjam sekali, 

(di Timur, orang. berpegangan 
sGemi . kepentingan . masjara- 
kat, ilmu pengetahuan itu ha- 
rus diperiuaskan”.. tetapi di 

sendiri, ilmu pengetahuan “itu 

harus dirahasiakan”. 

»kodrat i. 

dju kepada keluhuran, kesutji- |: 

maupul i 
merupakan j- 

Barat, ,,demi kepentingan diri ! 

"menaikkan tjukai tembakau. 3 
| Tidak melakukan langkah? jg. 

| sungguh? gatuk membe: an menne 
4: Usaha merobah susunan | 

kabinetnja terlalu lama ditun- : 

da2, dan ackirnja hasilnjapun 

tidak memuaskan. 5, Tidak am 

bil tindakan? ig efiektif untuk 

mengurangi - harga2 barangz2 

keperluan sehari2 dan lebih se 

Sikap. 
4 

S
p
 

ba
n 

Sa
ti
 

L
a
 

Kk terhadap 
pada achir pekan a. 

6 bulan kedua dari tahun Tai. 29 

tanda jang menundjukkan, 
steriing berdasarkan harga? 
Inggeris lebih dipenga 
tan daripada potongan 

Konservatat, : 

Kebanjakan surat kabar Ing 

geris begitu pula, Dengan hu- 

ruf besar2 dikabarkannja beri-     
Kodrat alam ta bisa 

ditinggalkan ' 
Kalau sampai sek 

ra bekas Murid Mn 

|yoeskipun sudah tersebar dise- ' 
Ih ja 1 penghidupan, 
dengan aliran, dan .kejakinan 
bermatjam2,. tetapi masih se- 
lalu mempunjai tali perhubu- 
ngan berat. dengan “bekas ka- 
wan2nja dan djuga kepada Ta 
man Siswa, kata Kj Hadjar 

Dewantoro, adalah karena .da- 
Sar itulah jang mendjadi pe- 
gangan Taman Siswa. Ki Ha- 

djar menegaskan, bahwa tiap2 
kehidupan jang meninggalkan 

kodrat alam, teniw akan men- 

djumpa: djaian buntu, karena 

| 
pa- 

mi persilahkan membuka kitab2 taf- 
Sir: 

" #Djaami'ul Bajan” oleh Imam At 
Thabary dj. 23 “hal. 48 s/d 51: 
|Gharaaibul Gbraan” oleh Imam An 

| Naisabury, aj 231 hi. 168 12: 
»Mafaatihul Ghaeb'', olah Imam Ar 

Raazy, dj. 7hl. 148 — 154: ,Irsja- 

Tera   dulaglis Salim” oleh Imam Al 

Umaady, dj. 7 hl. 546 — 548: ,,Lu- 

baabut Ta'wiel” oleh Imam Al 
Chaazin, dj. 6hl. 21 — 25: ,,Fat-hul 
Gadier” oleh Imam As Siaukarny, dj. 

4 hi. 391 — 393: ,,Ma'aalimut 'Tan- 

ziel” oleh Imam Al Baghawy, dj. 6 
hl. 22 — 25. dan lain2 kitab tafsir 
dan kitab tarich jang: agak besar. 

Sekianlah, dan mengharapkan per- 

Berhubung dengan itu, tentu ini djika sdr. pena menjelidiki ka- hatian! 

'Serawak Butuh Tenaga Kerdja 
" Orang2 perantara (middiemen) 

kerdja di Serawak tidak mentjukupi 
kebwluhon disana, djumlahnja. Aki 

Siswa, | 

ta kemenangan” Djenderal 

Templer. dalam. nsemberantas 

gerilja, ci Majaya. Hamja .,,Ei- 

inancial Times” sendiri jang ba 

yu tahu. mengabarkan, . bahwa 

(krisis di.Malaya diperhebat 

'0leh djatuhnja harga karet, 

sempai seharga jang serendah- 

rendabnja, dalam dua tahun be 

lakangan ini. Tetapi keinsjafan, 

bahwa . perekonomian Malaya 

berpengaruh besar 'atas keana 

nan disana, tidak meresap ke- 

dalam pikiran pemimupin2. Mas- 

kapai, J jang membatja, ,,Finan- 

cial- Times” ..itu. Financial 

Times pagi kemarin dulu me- 

muat laporan tentang rapat ta 

hunan dari. Eastern Interna- 

tional Rubber. and Prodice 

Trust”, jang dalamnja . ketua 

maskapai itu, 

mengabarkan, bahwa, 875. keun 

tungan dari, produksi tahun jg. 

lalu. Ia menga AA untuk ke 

adaan. Sekarang — dalam wak 

tu pemerintah. Malaya menam- 

bah helandja negeri dan me- 

ngurangkan penghasilan Ya 

lah supaja sedikit uang jang 

dibajark an kedalam perut kan 

tor padjak jang meranpok” | 

itu. Demikian wartawan Anta |: 

ra” di London. 

PRINCESS KATHLEEN” 

TENGGELAM. 

Menurut Radio Alaska, kapal Ca: 

nada , Prince Kathleen”' jg mengang 
kut 300 orang penumpang telah ter 
dampar pada batu karang dan teng 
gelam didekat Tandjung Lena, 29 

mil sebelah utara Juneau.   

  

bangan ig diusahakan pemerintah 

watan2 (pemerintah) biasa sangat 
mengalami kesukaran? untuk menda 

Menurut laporan tadi. permintaan ' batnja ialah bahwa penghasilan ka |patkan tenaga dan. karena pegawai2 
akan barang2 kornsumen sangat me 
ningkat " dan 'hal 'ini menundjukkan 
bahwa kekajaan produsen2-petani 
Serawak sangat meningkat, 

um tenaga terdidik dan tidak terdidik ' 
tetap lebih dari 2 kali sebesar ketika! 
tahun 1949. Kemakmuran umum ini 
menjebabkan bahwa program perkem 

  

jang dapat memperbesar penghasilan 
haija mentjari lapangan lain" Demiki 
kanlah menurut "laporan — pemerintah 
Serawak. (Antara—Reuter) 

mengapa Ali Maher mes 

. "untuk membatasi 

te 

AGAIMANA MASIH koloinja pandangan 
perhubungan 

Dalam pi 
dengan tegas mengatakan. bahwa , seluruh daerah sterling 

akan dapat seimbang dengan bagian dunia 

Ja, Ma ti 
bahwa ja insjaf. neratja2 
bahan mentah, atau kemakmuran 

garuhi oleh stabiliteit ekonomi di Asia Se- 
ketjil2 jang diambil oleh Pal On penerapan 

Charles Wright | 

Wa mereka setang hamil... 

  

dikit lagi untuk menaikkan ta 

raf penghidupan rakjat. 6. Me- 

ngulur-ulur rentjana peroba- 

han sistim pembagian tanah. 

Didapat ke-erangan bahwa ka 

“binet “Maher mula2 telah me- 

njetudjui rentjana undang2 
luas tanah 

jg “boleh dimil ki oleh sese- 

orang, sebagaimana termuat 

dalam rentjana jg disusun cleh 
tentara: akan tetapi kemudian 

"diadakan perobahan2 dan hal2 

ini menetavkan nasib kabinet 

Maher, jg telah diresmikan 
oleh pimpinan tentara Mesir 
itu, sesudah coup d'etat. 

(Antara—Reuter), 

Kolot Ag
 I

t 
si

ni
 

Ta
 
At
a 

ta 
s
h
 

Pandangan Orang Barat Terhadap Asia 
negeri? Barat 

nja dengan Asia terbukti lagi 
Gatonja "hari Sabtu, Churchill 

. selama 
ada 
rah 

lain . 

  

- 

Pasukan2 

“Chiang 
Tak Akan Dikirim 

Ke Korea 
- ALANGAN,: jang kompe 

tent, Gari kementerian 

luar negeri A.S. mengatakan ha 
ri Sein bahwa dewasa ini tak 
mungkin bahwa pasukan pasu- 
kan Chiang Kai Shek dikirim 

:ke Korea. Dikatakan bahwa ke 
menterian luar negeri A.S. dan 

kementerian pertaharan A. S. 
berpendapat bahwa tindakan 

itu, djika dilakukan sekarang 
maka adalah tidak bidjaksa- 
na”, Pernjataan ini dikemuka- 
kan oleh kalangan tsb. setelah 

dari Lah ada berita? tentang 
| pengayaan 1 pasukan? Chiang 

'ke Korea. 
Selandjutnja kalangan itu 

mengatakan bahwa dilihat da- 
ri sudut militer A.S, akan le- 
bih - suka. mempersendjatai 
dan melatih pasukan2 Korea 
Selatan, jang sudah ada dekat 
medan pertempuran, daripada 
mengirims ke Korea- pasukan2 
Chiang. jang berarti djuga 
mengurangi anda Men For- 

  

Ng 

rea Met daa Na 
pemakaian pasukan2 Chiang 

dan bahwa kedatangan pasu- 
kan2 Chiang itu dapa mem- 
perpandjang pertikaian Korea. 

KONSOL INDONESIA 
Di SAN FRANCISCO. 

Abdul Hamid, konsol 

Indonesia jang pertama di 
San Francisco, telah tiba 
pada hari Minggu dikota 
tersebut untuk membuka 
konsolat Indonesia disana. 

Konsolat di San Francisco 
ini jalah konsolat Indone- 
sia jang pertama diluar 
kota New York. 

  
  | 

        

  
   



   
    

   
    
     

       

   
    
        

        

    
— Kabar Kota 

  

aa. Me ma 

w 
itu, ialah menstimuleer 

.baru, djalan lain rasanja agak sukar 

| Kesulitan soal perumahan 
itu oleh tuan Suhart, dikata- 
kan sebab2nja ialah: pertama 

.banjaknja djumlah penduduk 
Ig. belakangan, ini terus menga, 
lir masuk dalam kota dari peda 
laman, sehingga djumlah pendu 
duk Semarang kini mendjadi 
berlipat ganda, kedua karena 
kerusakan2 rumah2 sehabis pe 
rang dunia kedua, ketiga ber- 
tambahnja djawatan2 negeri 
jang berarti bertambahnja dju 
ga pegawai2 pemerintah dan 
ke-empat djumlah gedung jang 
dipakai pihak tentara dewasa : 
ini ada lebih banjak bil,. diban 
ding dgn masa sebelum perang. 

Stimulir usaha2 partikelir 

Dengan adanj, hal2 jang tsb. 
diatas itu, maka panitya peru- 
mahan kot, Semarang telah 
berusaha mentjari djalan tjara 
bagaiman, dapat mengatasinja 
kesulitan perumahan itu. Dja- 
lan jang ada jaitu menundjang 
usaha? partikelir untuk mendi 
rikan rumah? baru. Tetapi pi 
hak partikelir tentunja tidak 
akan bersedia mendirikan ge- 
dung2 bary sebegitu djauh pe- 
raluran fatsaj 3 dari Huurcom- 
miSsie verordening Djawa Te- 
ngah jaitu penetepan max.30 
pCt kenaikan sewa dari sewa 
rumah fgl, 1 Pebr '42 belum di 
tjabut. 

Dengan masih berlakunja pe 
raturan itu, maka dengan sendi 
rinja usaha pihak partikelir 
utk membangun gedung2baru 
tidak dapat dikerdjakom dgn 
lantjar karena mereka pikir2 
tidak dapat menerima keuntu 
ngan jang pantas bila itu dise- 
wakan pada orang lain. 

Sehingga kini ada 206 kepala: 
“keluarga pegawai negeri jang 
berdiam dj hotel2 dan 499 kepa 
la keluarga pegawai negeri jg 

Kesulitan Soal Perumahan 
Obataja" Ialah Mendirikan Rumah2 Baru 
“menuuasi (Oleh Wartawan kita). : 

ARTAWAN kita telah mengadakan pertjakapan dengan tuan 
R. Suharto, Soerjohartono kepala kantor urusan perumahan 

Semarang dan menanjakan pendapatnja mengenai kesulitan perumahan 
dikota ini. Menurut tuan Suharto, »obatnja” untuk mengatasi kesulitan 

usaha? partikelir jang ingin mendirikan gedung? 

Sh 
3 k te 

untuk ditempuh. Sa $ 

Panitya 17 Agustus 1952 
Kok-shia-thoan Semarang me- 
keuangan, jang kita singkat- 
kan sadja sbb: hah 
Derma jg diterima Kok-shia- 

hwee Rp. 840, mendjadi total 
Rp. 5600 Pengeluaran utk ong 
kos2 Rp. 3700 dan untuk so- 
kongan perkumpulan2 jang 

-ikut serta (pawai Rp. 1900, 
mendjadi total Rp. 5600.—. 

Dengan demikian tidak ada 
saldo atau perhitungan sudah 
beres. Verrificatie comm. terdi- 
ri dari wak!2 Chung Lien Hui 
dan San Tung WuSuThoan. 

TJATUR. 

Kompetisi tjatur jang ber- 
langsung Minggu jl. antara ,,Ku da Hitam” lawan ,,Kuda Putih” 
berachir dengan 5—2 untuk Ku 

  

    

  

Ka 

2. 

ud 

t 

Eb
i 

: 

Modal Asing Jang I 
- butuhkan PPKRI 

—y ETUA Persatuan Perke- 
WM bunan Karel Rakjat 
Indonesia (PPKRI) di Medan, 
Dachlan Nur, dalam satu sta- 

tementnja kemarin dulu menga || 
takan, bahwa karet rakjat! sa- 
ngat membutukkan modal asing 
sedjumlah £ 2 djuta guna meng |) 
gerakkan penghasilan getah 
rakjat di Sumatera Utara jang | P 
dapat. menghasilkan Ik. 10.006 
ton getah setiap bulan, 
dari getah jang dihasilkan ini 
adalah berdjenis RSS I, 1096 
RSS II dan 575 RSS III, demi- 
kian bunji statement itu, 

Dikatakan pula, bahwa mo- 
dal PPKRI berupa harga dari 
perkebunan2 karet jg terga- 
bung didalamnja, menurut tak 
siran sedjumlah satu miljard 
rupiah, Disamping itu Dahlan 

Gapat pula mendjamin adanja 
tenaga pekerdja nasional jg 
berdjumlah 50.000 orang. Dah 
lan menegaskan pula, bahwa 
keuntungan modal asing akan | 
terdjamin sebesar kira2 1241 
tiap bulan dari pada harga 
pendjualan karet menurut har 
ga pasaran dunia. (Antara). 

    
  

  

Binatang 
'? Suatu'Film Fantasi Hantjurnja 

Kota New York 
INTANG baru dari lajay putih akan mempunjai sua 
Ta jang njaring seperti suara terompet, 

dan Harry Hausen pada waktu ini 
seekor binatang buas jang baru, da. 

3 

kota New York Film 
»Binatang buas dari 

Bukan binatang buas 

biasa. 

js. akan memainkan peranan menghantjurkan sebagia 
aksi jang akan dibuat 

dasar laut”, 

,Bintang' 

Jg. Buas 

Eugene Lorie 
sedang mempersiapkan 

ri djaman pre-sedjarah, 
n dari 

itu bernama: 

Patung kemerdekaan 
tidak diganggu. 

Di-|( 

sni 

| M.S RAHAT 
TABIB 

Seteran 109 — Semarang. 
Specialist untuk WASIR (Am- 
'beien). ASTYMA, KEPUTIAN 
dan lain--lain ' Penjakit. Obati 
WASIR dengan garantie sem- 
buh didalam 12 hari sampe run- 
tuk akar2nja. . 

pagi 9—12 Djam bitjara: 
" Sore 5—7 

IP 

ZONDER OPERATIE |' 

  

dapat dilever dari persediaan mau tidur makan 2 

PAN Tah, GULING Re KASUR | Sant: BANTAL, 5 
MAHA TONIK — 

IToko DJOHAR 
Duwet 60 - Semarang - Tel. 1943 

    

Sman onar mma 

RBRABUT 

untuk Rumah Tangga & Kantor 

    

    

  

     

      

  

   

     SAAT” 

tua GARUDA 

4N SAN-YOK PANG. KAPASAN:216-220 S'BAIA 

: BOLA DUNIA 
Anggur Ini sangat baik untuk prampuan jang “ | 
badannja lemah, kaki tangan dingin, datang 
bulan tidak fjotjok jang membikin perut sakit. 
Piktay pinggang sakit dll Pun baik untuk laki: 

  

     

    

    
   

Agen Semarang: 
. Toko Obat Toen Djin Tong. 8. Toko Obat Ngo Hok Tong. 

Tea KIAT ST NA Nan 

TJAPEK? LESU? LETIH ? 
Lantaran bekerdja ke- 
ras sepandjang hari 
tidak berhenti. Malam 

Besok pagi seger kembali, tam- 

bah sehat tambah kuat. 

1ITerdjual disemua toko obat. 

  

  

Direktur Lorie menda il- Ta yan membuat metan 
, karena ig berpendapa 

bahwa binatang2 ta na an 
.Sungguhnja dari djaman pre- 
sedjarah “idak ,,tjukup buas”. 
Ia mengatakan kepada para 
wartawan: “Saja telah memper 

mondok di luaran. Mereka ini 
tlh mendapat “scheiding-geld” 
untuk inj tiap bulannja oleh 
kantor Reiswezen Djawa Te- 
ngah telah dikeluarkan sedjum 

| lah Rp. 100.000. Mengingat 
“ djumlah scheiding-geld jang 
demikian besar jang dikeluar- | : 
kan oleh pemerintah untuk pe- | saksikan dengan seksama se 
gawai2 negeri jang belum men gala tjontoh binatang? dari dja 
Gapat rumah maka timbul has man pre-sedjarah dlm gedung 

- rat dari pihak Kotapradja utk cartja New York tetapi tiap2 bi 
memadjukan usul kepada peme , natang itu ada mempunjai kele 

     

  

  

Tjerita film 
Menurut tjeriter, film ini jg 

sebagian besar dari pemotretan 
ja akan diambiy dengan truc 
fotografi maka binatang buas 
inij selama berdjutasdjuta ta 
“hun tertidur dibawah es didju- 
rang sebuah gunung, jang terle 
tak dimuka pelabuhan New 
York. Karena ada ledakan 
atom maka padg es tadi terda 
pa: beberapa petjahan dan da 
ri petjahan? ini muntjullah bi 

natang buas itu keatas. Apabi 
la ia melihat menara-api, maka 
ia mulai “berbitjara”. Pada 

rintah pusat supaja uang jang mahan. Demikianlah kalau ki 
sekian banjak itu diperguna- ta memperhatikan binatang ka ' 
kan sadja untuk mendirikan Tu dal-raksasa dari djuman pre- 
'mah2 baru untuk mereka. : sedjarah maka b'natarg itu ha! 

“nj, m i i : 
“Tetapi usul itu kabarnja ti- nan Ta Barak Him 

dak disetudjui oleh pemerintah ' tang ini hanja memakan tanam | 
pusat. TE | tanaman. Apa jang kami perlu | 

5 | #kan ialah binatang jang haus-. 
-darah, dan karena binatang jg : 

Ha & ag di “dimaksudkan itu tidak ada ma 
ri Aa Io yka haruslah binatang it, ditjip 

en ' takan. Binatang buas dalam 

ERTEPATAN dengan ge ' film itu akan sanggup menarik 
8 nap usia 7 tahun Dja- napas dengan mengraham gigi 

watan Radio Republik Indone- nja, membongkar tanah dgn 
sia, maka pada tanggal 11 Sep kukunja gan membelakkan ma 

dember 1952 baik di Pusat mau. tanja. 
pun diseluruh tjabang RRI : 
akar diadakan peringatan dgn 
mengambil fjara seragam. Se- 
bagian dari peringatan ini te- 
iah akan dilakukan pada tang- 

| gal 16 September jakni dengan 
mengadakan malam pertandju- 
kan kesenian daerah digeding 
kesenian, Untuk selandjutnja 

atjara2 peringatan dari Pusat 
R.ER.I. Djakarta antara lain 

akan terdiri dari pelbagai per 
turdjukan kesenian dan pertun 
djukan hiburan anak2 pegawai 
RRI, 

IRRAWADDY MELUAP. 

Diterangkan lebih landjut, bahwa 
pada mulanja dimaksudkan agar bi- 
natang buas tadi memakan 
ipatung kemerdekaan 
dipelabuhan New York, tetapi mak- 
sud ini. belakangan dibatalkan. 
degan ini mungkin akan menimbul- 
kan salah mengerti pada 
politik, karena ada harapan 
partai politik di Amerika akan me- 
njerang kami, demikian direktur Lo- 
rie. (LIP). 

kepala 
jang terletak 

As 

kalangan2 
kedua 

Dim. Negeri 

  

Beladjar 
Ke Inggris 
DARI FIHAK kemente- 

rian perburuhan dida- 
pat kabar, bahwa kira2 . pada 
tanggai 13 September jad. ber- 
dasarkan surat keputusan per- 
Gara menteri akan berangkat 
ke London: 
Hadipranotb, 
pengawasan keselamatan ker- 

gawai 
dari djawatan penempatan te 
naga, Sandra Nitidihardjo, wa 
kil kepala bagian gerakan bu- 
ruh kementerian perburuhan, 
Djohar Abdoel Madjid, 

Mashadi Sastro 

kepala djawatan 

Soetikno Boedihardjo, pe- 
bagian latihan kerdja 

e wakil 
kapala bagian perburuhan in- 
ternasional kementerian perbu- 
ruhan Gan Insan Kamil, bagian 
Gjamiran sosial dan kesedjah- 
teraan buruh kantor penjaluh 
perburuhan Djakarta. 

Keberangkatan mereka “ke 

O
D
P
 
N
k
 

. Toko Obat Hwee Djoen. 
. Toko Obat Fie Min Yok Fong. 
. Toko Obat Hway Aan Tong. 
. Toko Obat Eng Tay Ho 

9. Toko Obat Tek Sing Tong. 
10. Toko Obat Eng Tay Ho 

Gang Warung 1.. 

      

       

Teknik Umum N 
Membutuhkan : 

I. BAGIAN INSTALLATIE: 
a. beberapa opzichter listrik 

' b. djuru gambar listrik 
untuk dikerdjakan di: Djokja, Kalimantan, 

Palembang. 
H. BAGIAN PERDAGANGAN: 

La. 1 djuru sambar reclame 
b. verkopers barang? teknik 

untuk dikerdjakan di: Semarang, Djokja, Surabaja. 

II. SEGALA BANGSA. 

Lamaran TERTULIS dialamatkan kepada: 

    

  

8 V. 

   

   
      

     

    
      

    

  

    
   

        
    
    

     

   

     
     

     
      

  

       
    

Direksi : 

Teknik Umum N. V. 

     
Djl. Trunodjojo 8 — Bandung... | 

  

   
  

  

Gambar resmi Presiden Soekarno,     
   

Presiden berkundjung kedaerah Tuan? 
Hiasilah: djawatan, kantor, 
gambar resmi beliau. 

Kk Masih sedia ukuran sedang: 23X31 cm,” 
& Harga hanja & 

    sekolah dan rumah tuan denga: 

    

   

  

s0ntannanenen kena aKa nana naa nana kana     

  

Pesanan2 lewatpos tambah ongkos kirim Rp. 1,—: 
tiap 10 expl. tambah Rp. 5,— ongkos kirim. 

N.V. BADAN PENERBIT NASIONAL : 

Senen Raja 125 — Djakarta. 

pesana: 
   
     

  

  

  

Sedia Tjukup: 

Auto-onderdelen 
Dodge Trk engine Assy 
Kurk as Dodge en Chev. Trk. 
Zonne-scherm, seat-covers d.l.I. 

Toko , SELECTAS 
Bodjong 80 — Telp. 594 Semarang, 

  

  

Obat Batuk Caterine Siroop 
Ini obat jang paling baek buat sembuhkan penjakit batuk 
seperti: Bronchitis, sakit batuk panas dan dingin, sakit 
leher, suara serak, asthma dan sakit tenggorokan d.L.I. 

Harga per botoi Rp. 5.— 

Pusat pendjual: 

Toko obat 

S NGO HOK TONG 
# Gang Pinggir 1 Semarang. 

Telp. 1658. 

BN MERE, 

    
     

      

    

Terbikin oleh: 

SENLO CO 
HONGKONG   

      

Kursus Ilmu Mendjual 
(Verkoopkunde) 

PROSPECTUS DAPAT DIMINTA PADA: 

THE -CLIMAX INSTITUTE         
  

  

Pengaruh 
-1iDansa. 

" . at Menggaan aa 

en Kata Kalian | 
Winarno” 

ivi ASALAH dansa” Serin 

malam dibitjarakan da- 
lam pertemuan jang dihadiri 
oleh waki? golongan alim 
ulama, partai2, organisasi2, wa 

kil2 pemerintah sipil dan iili- 
ter d Surabaja. Pertemuan ita 
diselenggarakan oleh Paniuia 
Sementara Pemberantas Penga- 
ruh Dansa. Dalam prea-slvies- 
nia Residen Wirarno antaranja 
menjatakan, bahwa daism Inibu 
ngan kebudajaan bangsa Ingo- 

  VITANOL EXTRA STERK Rp. 60.— 
Toor Mann. op leeftijd. VITANOL un- 
tuk laki2. VITARIN untuk pramp. 

Rp. 20— 3 ds. Rp. 57,—j lembek, di. 

Dgin lekas tjape, tu'ang2 sakit, ada 
mafsu kurang tenaga, makan 3 “ds. 

tangg. dapat tenaga muda. RENA 
PILL. datang bulan tidak bwresj 

  

Sudahkah Saudara pernah 
mampir makan ke 

Warung Makan 

»PAK' AMAT"' 
Sebelah Bioscoop Royal i 

Rp, 58,—. BUSTERIN bikin Kontiene. j Bodjong — Semarang. 
segar, Montok buah dada, lembek | BAKMIE 2 TJAP DJAE Tt 

3 ds Rp. 57—. OBAT KIMMLO 3 

KOEKOEL Rp 20,— RIGASTA PIL.| | 2 
LEN tahan lama (nikmat). SORGA Lada sedia. 

GANTI HAWA 
SALIN bikin istri singset kentjong | 
tamgg. djempol Rp 20,—. SINAMON j 
(SCHOONHEID PILL.) bikin kulit! 
muka halus, bersih dan kentjerg | 2 E 
“Untuk orang muda maupun tua. Ini ! 1 bungkus mendjaganja 1 
pil tidak melainkan umtuk ketjantii! “ Ganti hawa sering membi- 
kan. tetapi djusa bikin badan sehat kin badan jang keliatan sehat, 

Setan Ba Aa aka tetapi lantaran bekerdja sedi- 
: 5 ikit berat atau malam kurang 

: THIO GIOK GIEM :tidur, lantas mendjadi lekas 
2 Gamg aan Pn as itjapei, masuk angin, kepala pu- 

. Sem. Toko Elita, Plampitan '22. i sj ingin d: inja. 
Ag. Solo Toko Djodo, Tiojudan TOA | RB, dinsn, dan, Fohagainja 

  

  

  

Ea arena na Sur bpi 

|kesohor membikin badan lebih 
sehat, kuat, hangat, dan benar2 

       nesia sendiri pengaruh daisa 
ia tidak mengantungkan. 

“chauvinistis” sebagai bangsa 
jg  berkebudajaan, wadjiblah 
kebudajaan jg sudah kita .mi- 
liki sendiri dibina dan dipeli- 
hara sebaik2nja. Dari penga- 
ruh asing dapatlah kiranja ki 
ta tapis apa jg baik bagi ke- 
pentingan nasionaj kita sadja, 
jaitu dalam ilmu pengetahuan, 
tehnik dsb., demikian Winar- 
no. 

  

Sekalipun kita tidak usah ! 

di Rangoon, 
Menurut berita2 jg diterima 

air sungaj Irra- 

waddy jg meluap karena (ban- 

djir telah memutuskan djalan 

kereta-api antara  Rangoon 

dan Birma. Tengah. 
Beberapa keluarga jg diam 

ditepi sungai tsb telah diungsi 

kar-sedangkan jg lain telah 

diperingatkan bahwa air setiap 

saat dapat naik sampai ting- 

kat jg membahajakan. 

) Rogers 57 

  

adegan, inilah saat, dalam ma 
na suara gemuruh dari bina 
tang- itu terdengar. Binatang 

buas tadi menduga bahwa me- 
nara api itu merupakan seckor 

binatang buas jain. Mengenai 
avontur dari binatang buas ini 
Tebin landjur dikatakan, bhw 
ia kemudion mentjari tempat 
istirahatnja di peranijah pela 

buhan Fulton. Belakangan ia 

berkeliaran kesana-kemari. Di 
Wall Street ia memakan be- 
berapa orang makelar di pasar 
bursa. Achirnja binatang itu di 
tewaskan oleh seorang sardja 
n, dengan sinar .radium. Hal 
ini terdjadi di Coney Island. 

London adalah berhubung dgn 
tawaran dari pemerintah Ingge Berhubung dengan akan pulang- 

menjegarkan.. Minumlah ha- 
ngat2 ini malam, dan liatlah 
bagimana djamu ini menjegar- 

. kan sekudjur badan. 

UNI 

kirim Rp 2— Prijsc. gfatis. 

DJAMU SARANG BURUNG 

(21) , 

£ Warta Gepekan      

  

     
“& Madjalah politik dan kebu- 1 bungkus Rp 0.75 

dajaan : 
zx Bi ka 4 X sebulan 3 : 

ukuran 26 cM X 317115 cM : LA P tobat On Kateman Ll Ha 23 

tk Memuat tulisan? hangat se- NJONJA Ml 

sar, san oleh ahlinja ma- DiL: DEMAK 129 TILP. 611 
sing SAP RI: 

$. penuh gambar menarik Ha ala 
x tersebar luas diseluruh In- " 

donesia dan Malaya. , Toko Pedamaran 90. . 
# harga langganan Rp. 8,50 Agen: Depok 36B, Mataram 

sebulan (madjallah termurah 
di Indonesia). 

Alamat Tata Usaha 

414, 697, 210, 942, Lemahgem- 
pal 52, Petekan 35, Darat 33, 
Pontjol 88, Dj. Demak 12, La- 

: terlukis di 

-bulan Sepetember ini, Tawaran 

1 tsb 

ris jang memberi kesempatan 
pada merka untuk mengikuti 
Training Course in Labour 
Administration” (Senior feliow 
Ship) jang akan dimulai dalam 

berdasarkan  “Colombo 

nja bekas buruh kontrak di Noumea 
jang terdiri dari 500 orang anak dan 
700 orang dewasa pada tanggal 16 
September jang akan datang dengan 
Kapal Skanbryn, dari Indonesia akan 
berangkat Iskandar  Poerwosudirdjo, 

inspektur kepala perburuhan ' pada 
kementerian perburuhan, ke New   Technicaj Cooperation Schema” 

Dikabarkan selandjutnja, bah- 
wa selama berada di London me 
reka akan mempeladjari soal2 
jg ada hubungannja dgn, tugas 
nja masing2 dan jang Gapat di 
laksanakan di Indonesia Di Ing 
gris merek, tinggal untuk se 

lama 6 bulan. 

Caledonia pada tanggal 9 Septem- 
ber ini, Ia “antara lain ditugaskan 
untuk mengadakan persiapan 'ten- 
tang penjelenggaraan pengembalian 
para bekas buruh tadi, memberi. pe- 
nerangan tentang perburuhan di' In- 
donesia pada dewasa ini dan menga- 
wasi buruh jang dikembalikan “tadi 
selama perdjalanan ke Indonesia: 

  

Roy 

  

A—T 

   
HERE LET& YOU 6HOOT CANNON 
BALLS5 UP THE STREET, THERE'S 
NOTHING I CAN DO ABOUT IT/ , 

    
   

  

    

  

“ 2 kerap SPT Seni na 
3 COPR 1982, KING FEATURES SYNDICATE, the, WORLD RICHTS RESERVED, 

  

          

  

Mn Am net. IF THE LAW 

THAT/S RIGHT, 6TRANGER/ NI 
THE CANNON'S FIREP FROM 
MY OWN PROPERTY AND THE 

N Bells LAND ON MY PERTY/        

        

Y COME ON, TRIGEER/ LETS |     EAT AND THEN KIpPE OUT 
OF THIS LOCOEP HOPE 

CE Unna 
    

  

& 

— Nah, kapten Gunn, djika. Utd ang2 disini memperbolehkan kamu 
melepaskam tembakan meriam didja lan, aku tak dapat berbuat apa2. 

— Benar katamu, orang asing. Aku am tembakan meriam 

darj satu tempat milikku sendiri dan peluru tsb, djatuh diatas daerah 
milikku sendiri pula. 

  

HEY...THAT'S ROY ROGERS/ 
HERE'S WHERE I REALLY DO 
NNYSELF SOME SOGD IN 
si THIS TOWN/ 

  

— Ajolah Trigger. Mari 
kita makan dan kemudian 
pergi meningga'kan Hope 
City jang gila ini!! 

Disinilah kesempatan bagiku untuk 
berbuat baik dikota ini. 

seorang jang belum dikenal). 

PRA n itu Roy Rogers! 

(pikiran 

u 

  

  

  

  

Djl. Pinta Air 23 buan 16. 
DJAKARTA 

Telah bertunangan: 2 
Rr. SITI MARIJATI BADWADI 

' RJ. PRATOMO YOGARAHARDJO RAMUWISID 

Semarang, 7 Sept. 1952. 

  

  

  

PPAS 

TARIAN2 

   

  

CITY CONCERN CINEMAS 

INI MALAM D. M. B. 
LUX -: Satu'liimtMALAYA jang luar biasa Complit 

5 cm AN dengan segala2nja ! SW: 
berbareng «Pp 

aon o ,ALADDIN 
5.15-1.15-9,15 dengan Mariara-Ali Rahman-Jaffar Shah dll. 

dengan ratusan pembantu 
NJANJIAN2 ROMANCE AKSI — 

Pemandangan2 jang indah dan menggumbirakan | 

(us 13 tahun! 

2 

  

ROLLLOELL 

— ADJAB!! 

  

INI MALAM PREMIERB fu. 13 tahun) 

    
(Shanghai di   Lie Shiang Lan 
(Sbirlzy Jamagucbi)? “99 

“Grand Lex BARKBR” — — Vanessa BROWN 
445-6415-8495 bodi 

", berbareng »Terzan te Slave Girl 
“ROYAL TARZAN Newest adventures | 
5.15-7.15-9.15  TARZAN Bertempur dengan pengatjau2 

untuk menulung Wenita2 jang ditjulik!!! GEMPAR! 

Roxy 5, —7.—9— lai Malam D.M.B. (Cu, 13 tah. 
13 

waktu 'Malam) 
Shina | Noyoru“ 

dengan bahasa Indonesia 
Penuh deagan lagu2 Modern dan merdu ! 

     

  

      

Pen 11. Toko Tay San. "1 PONTJOL 167.- SEMARANG. 
: Toko Obat Weng Len. 12. Toko Eng An. 2 . 

7. Toko Obat Jensen. 13. Kong Djin Tong Dispensary. Tua 2 DEA 

Pa Ka - 15 5 
y Nia ss Matropola”. Ini Malam D.M.B. 3.1 9 

Ts 

  

Dramapaling he- 0. 
bat dari sedjarah 5 : 
suatu bangsa... FIYRS, # 

tirai mam 
“Virgipia City” 
jang terkaja di 
Nevada. Ame- 
rika dalam zaman 
bakafa 3... 
Perang saudara 

Pengalawan jang 
paling hebat dari 

RANDOLPH 

SeJIT 
HUMPHREY 

BOGART 

  

bingcteo 8 MICHAE 

zaman itu! Saga ken 0 an 

Tjeritera meroberukan tertaro dus orarg perkasa jo. |me-. 
pentukan rasib suatu k:rcsa ! 

Tiga Djago Rahsaksa maer kersera dalam iri! film'! 

"ORION- Ini Malam PREMIERE 5.-7-9.- (17 tahun) 
  

  

      

        

ee B010, in A 
Ma TECENIC Ea . 

MUSICA 
Kpn 

  

    

     

“ 2 JA 
MAISH « MILDRED NATWCa f 

RASUMNY « PILLY GILGERN Tg 
SONO OSATO ta 

R ah senen spontan by ( z 

A “ama Ko maag 3 an KECAONO BN TARRA - AK 

Dua' biduan suara Was bertemu disebuah film penub'avop- » 
'uur, romantische dan Musical jarg gileng-puwilarg dergan - 
: 8 Lagu2 Populair jarg sarczt werindubkan bati ! : 
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s#REX Ibi Malam PREMIERES 5.-7.-9.- (17 tahun | 
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Djika istrinja seorang advocaat disangka berrraen gila dercan 
orang laen! Begimanakah akibatnja. . . . . , “ 

Film dramatis dimaenkaa oleh 5 bintang besar | 

-Djagalan” Ini Malam PREMIBRE 7-9. (17 tehun) f 
Kasma Booty - P, Ramlee “3 Ken 3 
Neng Yatimah- Rokiah., edi oli k 

Film Indonesia Baru jang dapat succes besar | 5 
  

  

  

SOLO Mulai tg. 10-s/d 13 Sept.-'52 

2 H E -M Oo Br" Broderick 
Crawford 

Djam 430 — 7. — -9.15 4 

Awas Muntjul di U.P. THEATER 
Gerombolan Gangster tere   
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