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P enting Hari Ini: Utjapan Sumitro ka Keterangan 

Pemerintah — Penjempurnaan A. »gk 

  

Hubungan Udara Dgn Solo Dil. 

  

         
      
      

       
     
     
    
     

     
     
       
       
      
      
     
     
     
      

      

   

  

     
     

    

   

    

      

Baru2 ini telah terdjadi ketje- 
lakaan ngeri motor balap di 
Dayton, Ohio. Amerika. Gam 
bar: teratas. dan bawahnja: 
waktu motor habis tabrakan 
dengan motor lainnja, - putar 
balik diudara. Terbawah: se- 
saaf sebelum motor tsb achir- 

nja terdjungkel kebawah. Jim 
Rigsby pengendara tewas dim 
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k Meng:tasi: Kekurengan 
| Balandjs 4 Miljard 

Keterangan Menteri Keuangan Sumitro 
. Djojohadikusumo 

ENGAN URAIAN berkepala ,,Menghadapi Keadaan” 

| €konomian Indonesia dan mendjelaskan beleid pem, Wilopo 
jutk mengatasi kesukaran? keuangan dan perekonomian Indone 
sia dewasa ini. Dalam pidatonja jg pandjang itu ia berusaha 
memberi djawaban atas persoalan: Bagaimanakah keadaan se- 
benarnja, ditindjau dari sudut ekonomi dan keuangan? apakah 

jitu dan apakah pandangan dasar dan pedoman utame utk 
ris kebidjaksanaan pemerentah? 

  

-da anggaran belandja Indone- 

      

   

  

   

  

    

Mula? Sumitro terangkan bu sia jg sekarang, karena menu- 
ruknja keadaan Indonesia Pa- ut Sumitro, ini tidak ditjipia- 
da waktu “kabinet ini mulai ' kan dengan sengadja untuk in 
mendjalankan | kewadjibannja. | vestas!2 produktif, kan 
Ia aa 5 aa aa, timbu: karena kurangnja pan- 

| ga2 dipasar dunia, mendjadi | Jangan dan kur nj i 
(buruknja kedudukan Indone- | asi antara dimasa ja bersang 
si, sebagai eksportir, seretnja ! La Na ga 
produksi da am negeri, dan ter 
paks, digunakannja persedia- 

jan mcineter dalam devisen. Ia 
terangkan “senantiasa naiknja ' 
kekurangan2 dalam anggaran 

'belandja Indonesia, jaitu 115 
miljard dalam tahun 1948, 1, 
3 miljard dalam tahun 1949 1,7 
miljard dalam tahun 1950 

jHanja dalam tahun 1951, jg 
i semua kekurangannj, ditaksir 

pau.   
kesulitan2 ini? : 
-Sumitro 

untuk mengatasi 

melainkan 

kutan sewaktu masa jg lam- 

Tjara mengatasi. 
Bagaimana tjara mengatasi 

-idak menjetudjui 
dua tjara jg bisa digunakan | 

t kekurangan : 

belandja ini, jg pertama dgn 
meninggikan pendapatan dgn 
menaikkan padjak, menjeleng- 
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Bendungan ..Grand Co: 
ington adalah stuwdam 

' 1300 meter, sedangkan 
Coulee ini telah dibangi 
membuka satu daerah: 
berkekuatan 65.000 daji 

  

    

  

nja 
    

    

      

$ letaknja di Sungai Columbia, Wash 
| terbesar didunia. Pandjangnja kira2 

gi 
dengan tudjuan, dengan djalan 

jan jang baru. Satu pompa besar jg 
-mendorong air melalui saluran2 se 

| besarnja 

»1 miljard, ternjata kemudian, 
Lbahwa pendapatan negara me 
|lebihi taksiran semula, karena 

permintaan bahan 
| mentah diluar negeri: Perbeda 

garakan pindjaman paksaan, 
dan mentjiptakan uang baru, 
karena ini akan menimbulkan 

   
lebar 3l/» meter, 

"air pada dam. Grai         
ah Feeder Canal. 

     

    
Grand 
irigasi 

170 meter. Bendungan 

Gambar: saluran2   
  

      bahaja terdjadinja perlombaan 
antara wpah dan harga, dan 

  

   
  

jannja jg menguntungkan, le- 
ibih 1 miljard, digunakan utk 
| membajar hutang djangka pen 
(dek kepada Javasche Bank.   
rentjang anggaran | ja te 
tapi ic katakan, dalam bebera 
Pa minggu ini perhitungan se 
mentara dapat diketahui. Dim 
pada i:u kekurangan menurut 
perkiraan adalah 4 miljard.   ketjelakaan ini.   

  

   

  

   

Keadaannj, adalah lebih buruk 

dari jg diduga semula. Menge 
naj anggaran tahun ini ditegas 
komnja,, bahwa. pengeluaran 
routine dapat ditutup dengan kan pendiriannja, bahwa dja- 

djumlah pendapatan. Tetapi ke lan keluar harus ditjari kearah 
kurangan 4 miljard itu 

iankan. 

       
    

     

  

  

       
    

    
MEMANG - bagi sementa 
ra orang, bunga dgn 

warnanja kadang2 mempunjai 

“ibu adalah sebaliknja, bukan dengan mem 
t seba bat dari ke persempit produksi dan mem- 

    

      

ran be'andja tahun2 ig akan dalamnja, terutama mengingat   arti jang istimewa. Begitulah 
ada jang menganggap kem 
bang mawar merah arti tjinta, 
gerbera kuning artinja bentji: 
bahkan tembang Djawa djuga 
mengatakan dalam tembang 

| Sinom Paridjotho, ,kembang 
telasih” mengiaskan kasih as- 
mara. Orang2 Inggris “pun 
mengatakan: ..Say it with 
flowers”. Pokoknja banjak 
kiasan arti bunga. Entah dgn " 
maksud apa, dari fihak jang 
berdekatan kita ' memperoleh 
kabar, bahwa kini  Djawatan 
Pertanian Rakjat Djawa Te 
ngah sedang gibuk mentjart 
bunga.... jang warnanja hi 
djau. Bunga tsb. nantinja akan 
dipergunakan guna menghias 
kamar penginapan Bung Kar 

datang lebih memuaskan. Ke bahwa Indonesia adalah negara 
mungkinan adanja lagi masa jg “underdeveoped”, jg ben- 
hausse dipasar dunia dimasa tuk susunan ekoncm'nja ada- 

akan merugikan golongan ig ) 
tenaga pembelinja lemah: jg | 
kedus tjara jg lazim dinama- 

'kan politik ““menjesuaikan di- 

Kekurangan 4 miljard |", An dilakukan Bap 
iimbak taka Fe .ontg:ag, menurunkan upah, me 
Urtuk tahun 1952 tidak ada | ngadinkasi Kematan "9 

an, meninggikan padjak lang- 
sung dan tidak langsung, teta- 
pi ini adalah berarti penjesuai- 
an lengan keadaan kemelara- 
tan jg kian hari bertambah be 
sar, maka tidak boleh didja- 

Djalan keluar. 
Kemudian Sumitro kemuka- | 

je” 1 dalam il penawaran, tetapi net Drees tidak 2 

tahun 1952, misalnja Gan 'investasi2 setiara lang- ! Soal national treatmeni. | 

pembelian barang2 jg kontrak sung didjalankan diberbagai la | Siaran tsb selandjutnja me- 

nja telah ditanda-tangani Su- pangan Sumitro tidak meng- ngemukakan soal : national 

mitro sangsikan apakah angga- anggap ketjil risiko2 jg ad, di treatment dalam hubungan 

«Mau Terus P 
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Tenan 0 
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tertunda berkenaan 
dan pembentukan kz 

   

     

    

    

   

  

  
Unie Indonesia-Beland, jg ha 
nja menguntungkan pihak Be 
landa dan sama sekali tidak 
memberi manfaat kepada Indo 

' Standar 

  no waktu mengundjungi Dja 
wa Tengah. Penempatan Bu 
nga Hidjau ini kabarnja atas 
suatu permintaan chusus!!!     
Penjempurnaan A.D. 

datang tidak bisa didjadikan 
faktor perhitungan. Dan bila 

perimbangan2 pada pasar du- 
nia tetap berlangsung seperti 
sekarang, maka kemungkinan 
besar akan adonj, kekurangan 
lagi dalam anggaran belandja 
tahu IIbSE ML 

Mengenai kekurangan Sumi- 
tro terangkan bahwa dapat ke 

"Idjadian bahwa dengan diper- 
olehnja penerimaan2 .negara 
jg tinggi, masih didapat djuga 

kekurangan dam anggaran 
belandja,.jg disebabkan kare- 
na harus diadakan investasi2 
js produktif untuk meluaskan' 
dasar perekonomian. Tetapi se 
demikian ini tidak boleh disa- | 
makan dengan kekurangan pa- | menekan neratja pembajaran. Selain 

-Akan'Dilakukan Pendidikan Dan Usa- 
ha2 Setjara Massaal 

GS 
dan praktis. Demikian diumum 
AD jg selandjuinja terangkan: 

UNA PEMBANGUNAN dan 

H rat, pendidikan bagi an ggota2nja 

titik berat jg harus dikerdjakan massal, s 
kan oleh Biro Penerangan SU 

njempuri: y Angk. Da 
1 dedjndikan salah satu 

besar?an, fijepat 

Maka utk ini pendidikan jang 
harus dilakukan 'oleh Inspektorat Infanterie sampai tahun '55 

dibagi dlm dua massa: &. masa 
jg telah dikerdjikan, dan b. masa 
tg. 1-11-1953. 
Masa persiapan digunakan 

untuk mendidik guru2 dan pe- 
latih2 bagi sekolah2. Selandjut 
nja persiapan ini dibagi dalam 
2 phase jaitu pendidikan kern 
instrukteur ibagi Perwira dan 
Bentara untuk mendjadi guru 
dan pelatih disekolah2 kader, 
dan pendidikan  instrukteur2 

umum (Perwira dan Bentara) 
untuk Depot Bataljon. Sehabis 
ini selesailah masa persiapan 
dan mulai masa pendidikan ula 
ngan. Masa ulangan ialah masa 
jang digunakan untuk mendi- 
dik kembali anggota2 infantrie 
jang mendjabat komandan Kom 
pie kebawah Sedang mengenai 
pendid'kan kern — ins.rukteur 

sekarang sudah ditingkat jang 

penghabisan, jaitu hanja ting- 

gal mengikuti peladjaran prak- 

   

tek dengan menggunakan Ppasu | 

kan sebagai alat peladjaran. Se 

belum tingkat praktek ini para 

peladjar mendapat pendidikan 

di SPI Tjimahi. Pada tingkat 

penghabisan tadi para peladjar 

SPI disebarkan ke Territorium 

jang ada SKInja untuk melan- 

djutkam, pendidikannja atau ma | 

sa ini adalah bagi para peladjar | 

tingkat penghabisan jg sedang 
praktek ' menghadapi peladjaran 

- dengan menggunakan orang2 da 

ri suatu pasukan sebagai mu- 

“ 

5 

persiapan mulai tg. 1-9-1951 
pendidikan ulangan mulai 

300 perwira. | 

“Apabila peladjaran praktek 
ini selesai barulah selesai pen 

didikan kern-instrukteur, Nan- 

'tinja ditempatkan di SKI seba-' 

gai guru pelatih. Selain dari itu 
|diadakan pula latihan Instruk- 
teur Pendidikan Dasar Infamte- 

rie bagi Djawatan2, Dinas2 dan 

Kesendjataan Bantuan. Ini Su- 
Ipaja tiap2 Dinas, | Djawatan 

' mempunjai sendiri instrukteur 

untuk pendidikan dasar infan- 
terie sehingga mereka dapat me 
latih anggotanja sendiri dalam 

| pendidikan dasar Infanterie. 
Permulaan bulewm, Oktober tahun 
'ini SPI mulai lagi dengan taraf 
nia kedua Dididik - 300 per 

| wira untuk dapat mendjadi gu 
(rulpelatih Bataljon2 Depot dari 
SKI dari Territorium2 jang be 
'lum ada SKiInja nanti. Demiki 
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ngumumkan, bahwa harga kebutuh 

bu- 
mes 

an sehari2 naik 10 sampai 1544   

lah terutama agraris, dan dim nesia. Dalam hal ini siaran itu 

| 

perdagangan dunia tidak meru 'menjebutkan fjontoh, bahwa 
pakan satu2nja penghasil ba- | bangsa Indonesia tidak ad, JS 
han mentah. Mendorong dan' mempunjai perusahaan di Ne-   mempertinggi produksi bukon | derland jg dapat  mendjalan- 
berarti bahwa kekurangan be- Ikan pekerdjaannja lebih baik 
landja 4 miljard itu akan sege dan berfaedah djika usaha2 
ra dapat ditutup. Semua usaha-'itu di Nederiand akan dipakai 
memer ukan waktu, atas casar national treatment 

£ Produksi. ta: Sebaliknja pihak Belanda 

: Tentang produksi ia kataxan, bah | 'elah mengemukakan tentang 
wa disamping produksi bahan men national treatment kepada no- 
tah untuk export, periu djuga dila: taris2 dan pengatjara2 Be an- 
kukan usaha menambah produksi da jg ada di Indonesia. 
bahan makanan, jaitu beras, selain! Mengenai tjontoh jg dikemu 
itu djuga perluasan perikanan dan! kgkan itu, menurut siaran tsb 
peternakan. Selama bagian pertama' pihak Indonesia wadjib mem- 

da KA PALA ma mer an 
dari Laring konsnmp3t Fi telah Tebah peran anna 2 , konkurensinjas “dengan notaris2 

: i , 1 
' produksi disektor agraria perlu dju dan pe tjara2 bangsa Belan 
| ga diperluas alan Babu jadud da..Lebih2 pula harus diingat 

ti, terutama dilapangaa psrindustri: Nationaj treatment jg mengun- 

  

an rakjat. Selain industri ketjil akan tungkan perusahaan2 Belanda 
| diuga didirikan bangunan industri jg di Indonesia dalam konkurensi 
, agak besar jg baru. bersama dengan nja dengan perusahaan2 Indo- 

penjertaan modal asing. Usaha2 ko | nesi jg kini masih dalam ma 

perasi oleh Sumitro dianggap Sa | gg pertumbuhan. 

dari barang kosumpsi ini telah lebih : 
Nur Soal Irian Barat. ngat penting pula, dan ternjata hal « 

ini sudah pula dipahami oleh rakjat. | Dalam siaran tsb diterang- 
Demikian Sumitro jang  achirnja ikan pula tentang pendirian 

(apaan ichtiar2 apa jg hingga ' Menteri Seberang Lautan Belan 

Lkini telah dilakukan oleh pemerintah | 4, Prof. Kernkamp dari 'par- 
jal. dengan mengadakan perubahan2 | tai ar bahwa Nederland wa 

padjak, menurunkan bea keluar dan or Na k bana maka 

koers BED, membatasi pemasukan : ' jib meneruskan usanan) 
barang2 lux, memperketjil delegasi2 | djalankan pemerentahan atas 

:"Nicuw Guinea”, Menurut sia 

hankan Irian Diba- 
. wah Kekuasaannja 

Keterangan Mononutu Tentang Kemungkinan2 
1 Kabinet Drees 

nterian Penerahgar melalui Radio 
1 disebutkan, bahwa sesudah lama 

mn adanja pemilihan imum di Nederland 
maka kini setelah kabinet Drees ter 

bagaimanakah persoalan Indo- 
k Meskipun program kabinet Drees 

Indonesia sudah mengetahui ba 
tai? politik di Nederland mengenai persoa 

pada umumnja tetap berpendi- 
Barat dibawah kekliasaan Be- 

dim siaran Kementerian Pene- 

ja P2Ttai Anti Revolusioner dalam 

scak Irian Barat... 

| 
1 

Emas 
Diusulkan Oleh 'Afri 
ka Dan Australia 

D Keuangan Internasional 
(IMF) jang dilangsungkan di 

ALAM konperensi Dana 

  

   
   

    

       

   

  

    
    
      

        

        

11 September: 
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D 

  

lari Radi
o 

Mapan ata Mena 
I TANAH AIR KITA, siaran radio baru dikenal pada 
kl. 25 tahun jg lalu. Diukur dgn taraf penghidupan ya 

“da waktu itu, maka pesawat 
ngat lux jg hanja dapat dimilikioleh orang2 Barat/asing lain- 
nja dan golongan atasan bangsa kita sendiri, Meskipun dian- 

          ana 
| Penjelenggara: Hetami (Dim. 
Alamat: 
Tilpon: Redaksi 1228 

Administrasi - 
| Harga Lengg. (bajar dimuka) Rp. 10.— didalam 

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

Adv, 80 sen per m.m. kol. Harga 

   

! 
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fadio tergolong barang jg sa- 

tara bangsa kita sudah 'banjak jg dapat memeliharanja, ietapi. 
| keinginan mereka tidak mendapat perhatian dan siaran? ma- 

sih 10075 terdiri dari musik dan kebudajaan Barat. Konsumpsi 
ini sudah barang tentu lama kelamaan membosankan, karena 
tidak memberi kepuasan. Atas inisiatief dari penggemar? ra- 
dio, maka di Solo dan kemudian di Jogja didirikan pemantjar?2 
jg chusus menjiarkan kesenian? daerah dan ketimuran. 

Karena pemantjar2nja tidak 
kuat, sudah barang tentu per- 

hatian pendengar diluar daerah 
itu kurang, sehingga sokongan2 
pun tidak banjak. Pada Nirom 
jg mempergunakan pemantjar2 
jg kuat didesak, 
schappjj ini pun menjelenggara- 
kan siaran2 ketimuran. Desa- 
kan ini baru dapat diterima se- 
sudah lebih banjak pesawat2 jg 
lebih murah dapat dibeli cleh 
bangsa kita. Lana kelamaan si 
aran2 daerah dari beberapa per 
kumpulan radio Indonesia x.em 
punjai tjorak nasional dan dje- 
las pula kelihatan perbedaan an 
“tara siaran2 ketimuran Nirom 
jg berbau koloniaal dan ciaran2 
ketimuran, jg kita selenggara- 
kan sendiri. 

Pada tahun 1937 atas inisia- 
tief dari anggauta volksraad 
sdr. Sutardjo Kartonadikusumo 
Ididirikan federasi perkumpulan2 
'radio ketimuran jg hernama 

PPRK dan mendesak kepada 
pemerentah Belanda agar Ssia- 

ran ketimuran dari Nirom. dise- 
Irahkar kepadanja. Usaha ini 
baru dapat berwudjud tiga ta- 
hun kemudian ialah pada th. 40 
waktu negeri Belanda sudah di-   duduki olen Djerman. Tidak se 

Idikit-reaksi tentangan dari pers 
Iputih waktu siaran ketinvuran 
'dari Nirom diserahkan pada PP 
RK. Mereka mengetahui nasio- 
nale aspiraties dari orang2 In- 
donesia dan merekapun insjaf 
akan kepentingan radio sebagai 
alat propaganda. (Sdr.2 tentu 
masih ingat, bahwa siaran2 da- 
ri Djerman dan Djepang pada 
waktu itu tentu diganggu, se- 
hingga sukar utk diikuti). 

Djaman. Djepang. 
Kemudian tibalah saat Die- 

pang menduduki tanah air kita 
dan seperti djuga alat2 jg vital 
hhdnada, maka radio diperguna- 

4ikan utk kepentingan mesin pe- 
| rang mereka Belanda tidak sem 
ipat menghantjurkan alat2 ra- 
dio, pula pegawai2nja masih te- 

|tap di posnja masing2. hingga 
Mexico City, menteri keuangan | Djepang dgn mudah sekali ca 
“Afrika Selatan Nicholaas Have- (pat ,,in bedrijf zetten” 
nga hari Selasa. mengatakan, 
bahwa dunia mungkin akan me 
nudju kearah ,,bentjana besar”, 
kalau tidak kembali kepada 
standar emas. Havenga mem- 
perbaharui perdjoangan Afrika 
Selatan dimuka IMF untuk pa- 
sar emas bebas, dikatakannja 
bahwa standar emas merupakan 
»pengawas otomatis terhadap 
keborosan pemerintah”, 

Peru “dikemukakan disini, 
bahwa Afrika Selatan adalah 

hegeri penghasil emas jang ter 
besar didunia. Negeri ini sudan 
berulang2 akan tetapi selalm   

an Biro Penerangan SUAD 131 

Harga Kebutuhan “Hidup 

grganisasi pada beberapa instansi 
'pemerintah, membatasi kredit? dari 
'bank2 untuk transfer keluar negeri, 
mengadakan rentjana2 kemakmuran, 
mempergiat perkembangan perindus 
trian rakjat dan gerakan 
membuat projek2 industri besar jang 
telah dekat pelaksanaannja, memper 
siapkan pembangunan djalan2, dil. 

KAUM NAZI MEREMBES 
Australia kini berusaha 

memperoleh keterangan 
tentang luasnja perembe- 
san bekas nasi Djerman di 
Mesir, demikian dikata: 
kan oleh menteri luar ne- 
geri Australia Casey, dim 

parlemen kemaren. 

! 

  

telah mengumpulkan bahan2 dari ki- ( pai 10”,. Diterangkan bahwa 
: bah- | dens untuk menaik ini lebih 
' wa kenaikan harga kebutuhan seha-|dalam tahun sesudah petjah perang | nurun. Di 
ra2 80 negeri, mengemukakan 

koperasi, . 

keluar negeri, menjederhanakan pe | 3 

ngeluaran2 pemerintah, mengurangi ran itu, pendirian Professor 

| unjedtaan kendaraan, melakukan re Kernkamp terhadap Unic da- 

pat terlihat pula dalam pendi- 

rian partai A.R. terhadap soal2 

Unie itu. Dalam hubungan ini 

d'djelaskan, bahwa menurut 

keterangan2 dari madjallah El- 

sevier, jg politiknja sama dgn 

|politik parta: A.R, bangsa In 

' donesia suku Irian diperlaku- 
kan sama dengan suku bangsa 

Indonesia lainnja dalam. za- 
man Ned. Ind'e dulu, sehingga 

sifat pemerentahan dc Irian Ba 

rat itu sistematis kolonia: dan 
memberi keiakinan, bahwa ti- 
dak ada seorangpun bangsa In 

donesia suku Irian 

menerima pemerentahan seru- 

pa itu. Diterangkan pula, bhw 
sungguhpun sikap Prof. Kern- 

kamp dam partai “A.R. ditjela 
oleh rakjat Indonesia, namun 

a
a
 

di- ri2 dibeberapa negeri sampai men- | Korea. 

(RI " tjapai 20”, sedangkan dikebanjakan, 
seluruh dunia, dari bulan Djuni 1950, negeri Timur Djauh kenaikan tadi 

jg dipat 

tak herhasil mendesak IMF, 

lagar supaja melepaskan emas 
|dari harga jang ditetapkannja, 
“sebesar 35 dollar untuk tiap 
(ena, Se Perev Svender, mente- 

|ri keusngan Australia — djuga 
| negeri nenghasil. emag — me 
njokong pendirian Havenga 
dan mengatakan bahwa naik 
nj, harga emas akan "memper 
kuat tangan pemer'ntah2 utk 
memberantas inflasi”, Menurut 
Havenga, persediaan emas dise 
luruh dunia — ketjuali Ameri 
ka dan Sovjet — sedang mero 
sot. dan ini hanja bisa disem- 
buhkap dengan menaikkan har 
ga emas atay def'asi. (UP — 
Antarah. 

Mulai hari Selasa pukul 1 
p3gi, oleh buruh. GIA bagian 
dsrat tiabang Djakarta Raya 

telah dilakukan pemogokan, 

jg diikuti oleh kira2 1500 
orang, baik jg tergabung dim 
Serbaud mapun jg tidak. 
. Pemogokan tsb akan dilang 
sungkan sampai hari Rebo pu- 

kul 1 pagi. 

i pendirian itu dapat disebut te 

Lea, Dan ketegasan itu'ah her- 
' daknis ig ranti mendjadi da- 
Sar dalam perundingan2, sebab 
bakekotnja keregasan itu lebih 
menguntungkan dan mendjer- 
nihkan suasana, demikian sia- 
ran Ksmen'erian Penerangan 

"itu. 
  
Na 

Eropa, harga2 kebutuhan 
sehari2 meningkat 10 sampai 154 
dikota2, terutama tampak kenaikan 

siaran2 

sradio, hanja tjoraknja siaran 
jg berobah 180”. Pemimpin2 ki 
ta sudah dapat menghitung Lyn 

djarinja sendiri, bahwa Dje- 
pang tidak mungkin menang da 

lam. perang dunia II ini. Aksi 
dibawah tanah jg merentjana- 

kan revolusi makin kuat dan pa 
da kita pegawai radio Idiandjur- 
kam utk beladjar sebanjak2nja 
tentang radio, Pada waktu Be- 
'landa kita tidak ada kesempa- 
tan sama sekali utk mengeta- 
hui soal2 tehniek radio.' Pele- 
dakan bom atoom. Gi Djepang 

merupakan satu ,,sein” utk men 
tjetuskan api revolusi dan mem 
proklanteerkan kemerdekaan. 

Petjahnja revolusi. ' 
4 

Pada waktu itu, meskipun 
sudah kalah, tetapi Djepang 
masih mempunjai kekuasaan di 
sini. Hal ini dirasakan djuga 
oleh pemimpin2 nadio. Mereka 
datang di Djakarta dan berun- 
ding dgn pusat pemerentahan 
mengenai radio. Kita sudah da 
pat menggambarkan apa jang 
terdjadi kelak, bila tentara Ing- 

gris mendarat disini, tentara 
Nica jg mengikutinja tentu 
'akan berusaha melenjapkam Re 
publik Indonesia: dan ini ber- 
'arti pertempuran2 jg mengaki- 
batkan putusnja perhubungan 
lalu lintas, perhubungan kereta 
api, perhubungan pos dll. Satu2 

hja alat penghubung dari  pe- 
merentah pusat ke daerah2 dan 
dari daerah satu dgn lainnja, 

hanjalah radio. Lagi pula di 
forum internasional kita harus 
mempertahankan dan mempro- 

gandakan Republik Indoiesia jg 
baru lahir. Pada tg. 11 Sep- 

tember 1945 delegasi radio m- 
nuntut pada pimpinan Djawa 
Hoso Karijoku di Djakarta (Ra 
dio Djepang) supaja semva pe 
mantjar? di Djawa diserahkan 
kepada hangsa Indonesia. Tun 
tutam ini ditolak oleh Djepang. ' 

sebab menurut instruksi peman 

ik 10-15 pCt 
ten pa hal malahan tampak bahwa ten- , Amerika Serikat, sedjak petjah 

njata dens untuk menaik ini mendjadi me-' rang Korea tampak kenaikan 

pe- 
12 Ye 

Di Argentina, harga2 luar biasa me- 
ningkatnja. Diibukotanja, — Buenos 
Aires, antara Djuni 1950 dan 

  

Semendjak itu boleh dikatakan jang tjuram di' Paris, Wina, tetapi | Februari 1952 tertjatat kenaikan se- 

dos kebud: Lemi 
Mataviaasc 

    

na 

  

sampai Djuni 1952. Ahli2 PBB jangtetap sedang sadja, jaitu dari 5 sam-'timbul stabilisasi dan dalam bebera- djuga di Swedia dan Islandia, Dil besar 734. (Antara — UP), 

ra Merdeka Press”, 

Purwodinatan Barat II — 20 Semarang. 

  

perdjalanan keluar negeri) $ 

Smg, Rumah 1198 Smg. » 
Ekspedisi 2087 Semarang. 

kota. 

Etjeran 60 sen per lemb. |” 

  

  

Bom Atoom| 
Amerika Akan Tjoba | 
“BomZat Air Di | 

Baiwetok 

5 EMENTERIAN pertaha 
yan. Amerika dan pani- 

tya tenaga alom pada hari Sela 
sa malam - mengumumkan bah- 
wa sebuah kesatuan bersama de 
ngan lugas isiimewa dlm, mu- 
Sim rontok ini akan mengada- 

- kan pertjobaan2 baru dim, lapa 
ngan atom di Eniwetok tol. 
Dim, pengumuman itu tidak di 
terangkan, apakah dim. pertjo- 

« baan tsb. akan diledakkan dju- 

ai 
Ta

 

TI 

       

   

      

   

tjar2 tsb. harus mereka serah- 
kan pada tentara Inggris. Pada ' Pa : is hari Itu hrga djam 2400 di! force” no: 132 dibawah komam 

Menteng telah kita putuskan | kens kesatuan mana sedjak m 
, ens. : sedjak mu 

utk merebut alat2 tsb dengan ! sim dingin tahun jl. telah meng 

supaja maat- ri daerah pantai kita singkir- 
kan dan ditempatkan di Jaerah 

| ga bom zat air, Pertjobaan? ini 
akan dilaksanakan oleh ,,task- 

| do djenderal major Percy Clar- 

kekerasan, Berangsur2 alat2 da: adakan persiapan2, 

| Dalam penguinuman resmi itu 

nan kita, apabila 
itu kita tidak berbuat apa2 utk 

menjelamatkan radio guna per- 

  

  
M 

i 

pedalaman, 

tetapi ini adalah konsekwensi jg 

harus kita pikul sebagai akibat 
tindakan 11 September 1945, se 
bagai putra Indonesia jg me- 
rasa wadjib mendukung dan 
mengisi proklamasi 17 Agustus 
1945. : 

Kita akan berdosa kepada 
nusa dan bangsa dan keturu- 

pada waktu 

djoangan bangsa Indonesia. 

Didjaman clash 
Dalam, clash I, berkat per- 

siapan2 jg seksama sebagian 
besar dari alat2 pemantjar da- 

pat disingkirkan dari daerah 

pendudukan. Dalam clash II be 

berapa -pemantjar disingkirkan 

dan ikut ,,bergerilja”. Hubu- 

ngan dari pemimpin2 kita ' di 

Djawa dgn Pemerentah Daru- 

rat di Sumatra tidak pernah 

putus. Bahkan berita2 jg kita 

siarkan dgn nama ,,Ri-press” 
(Ri — Republic Indonesia) di- 
kutip dan disiarkan kembali 

oish sianan radio Amerika. Ti- 

dak dapat disangkal pula, bah- 

sudah barang ten- | 
tu disana-sini djatuh korban, | 

1 

hanja diteraugkan, bahwa per 
tjupaan janv akan diadakan itu 
hanja bertaiian dengan ,,per- 
kembakgan sendjata atom” Ti- 

| dak 'sebut2 tentang ' kemung 
kinan meledakkan bom zat air. 
Sebagai diketahui di Amerika 
kini sedang oiadakan penjelidi 
kan dalam lapaingan “bom zat 
air, Apabila bum sematjam itu 
dpt dibuat maka bom ini menu 
rut dugaan orang seribu kali le 
bih kuat Cari bom atom urani 
um jang dewasa ini dipakai Per 
tjobaan2 dalam musim rontok 
ini akan, dirahasiakan benar dan 
hanja peninijau2 resmi dari ka 
langan, pemerintah Amerika dan 
anggota2 .Taskforce” diizinkan 
untuk menghadirinja Lapangan 
dimana pertjobaan itu akan di 
laksanakan, .bermil-mil. sekitar 
nja akan didjaga keras oleh pe 
ngawal2 sehingga dengan demi 
kian orang2 jang tidak benke 
pentingan tidak boleh berada Gi. 
sekitar tempat itu. Pembentuk 
an kesatuan bersama dengan tu 
gas istimewa, Taskforce 132 tlh 
diumumkan vada tanggal 18 Pe 
bruari jang lalu. 

Dalam kesatuan ini turut pa 
ra anggota panitva atom Ameri 
ka. kalangan tentara angkatan 
laut dan angkatan udara. (UP)   wa RRI tidak pernah mening- ' 

gal postnja betapapun genting- ' 

nja negara pada waktu mengha 
dapi bahaja dari luar maupun 

jg datang dari-dalans. “Tidaklah 

pernah terputus siaran2 RRI 
dan bungkem suara Republik In 
donesia semasa kota?2 besar 
Ididuduki oleh tentara asing dan 
ditinggalkan oleh Pemerentah 

dan pimpinan perdjoangan. 
Tepatlah dunia dapat mende- 

ngar suara. jg berkumandang, 
»Gisini Radio Republik Indone- 
BLEY San AR ” Pendjoangan kita 
beluns selesai bahkan tetap ma 
sih berat seribu satu. matjam 

kesulitan jg masih terbentang 

di hadapan kita, dam bermatjam 
matiamns mas'alah jg masih ha- 

rus kita petjahkan. 
Dilapangan tehniek siaran maupun 

organisasi penjiaran radio, kita ma 

sih harus mentjurahkan segenap tena 
ga dan fikiran kita. Masih banjak 
jg harus kita korbankan, masih ba 
sijak pula fikiran-akan hidup senang 
dan bergembira kita djauhkan. Se 
lama" rakjat: kita masih belum dapat 
membatja dan menulis semua, sela 
ma bahasa Indonesia belum dimiliki 
oleh setiap purera Indonesia. sela 
ma rasa berbangsa dan bernegara 
satu belum merata meluas dalam dji 
wa seluruh bangsa Indonesia jang 
selama ,.Pantjasila” belum berakar 
kuat mendjadi sendi kehidupan nega 
ra dan bangsa Indonesia, belum pula 
kita boleh merasa. selesai dengan 
kewadjiban kita. . 

Sekianlah tjoretan sekitar perkem 
bangan siaran radio ditanah-air kita. 
Sudah barang tentu tidak “lengkap, 
tetapi sekedar penambah pengetahu 
an tentang hal keradionan mengenai 
siaran? dalam negeri 

  

Tinta Damai ' 
Stalin Tentang Politik L.N. sovjet Rusia 
Sistim Sosialisme & Kapitalisme Dapat Hidup 

Berdampingan Katanja 

H ingati hari ulang tahun 

ARIAN2 MOSKOW muatkarangan2 untuk memper- 
ke-25 dari tanja djawah antara 

Josef Stalin dgn delegasi buruh Amerika jg pertama, jg ingin 

menjaksikan keadaan di Sovjet Uni. ,,Pravda” tulis, bahwa ta 

nja djawab tadi adalah ,,peker djaan Marxisme kreatif jang 
utama, jg memperlihatkan dgn kekuarlan jg luar biasa, bahwa 

kesatuan adjaran revolusioner Marx dar Lenin tidak dapat di- 

pisah?kan menundjukkan segala sesiiatu jg baru ig disum- 

bangkan kepada chasanah Marxisme oleh Lenin jg akan tellap 

harum namanja sepandjang masa, Lenin pemimpin ilmu penge- 

tahuan ibw: dan memberi sualisa jg dlm dari Ssamber2 prestise 

dan pengaruh Partai Kanunisjg merupakan tenaga pemiripin 

dar penundjuk djalan bagi Sovjet Uni itu”. 

  

Tidak Ber- 
keberatan 
,Mr. Tambunan 
Ttg Undangan 

Ke Peking : 

R, TAMBUNAN dari Par 
kindo, Arudji Kartawina- 

ta dari PSH dan Siradjuddin Ab 
bas dari partai Perti menjata- 
kan, bahwa mereka merasa ter 

kedjut berkenaan dengan - beri 

ta2 tentang adanja undangan 
kepadanja utk. mengundjungi 

1 i Komperensi Perdamaian se-Asia |" f 
| di Peking atas beaja fikak sana, mai, jang timbul dari kenung- 
Dikatakan, bahwa hingga seka 
rang mereka belum pernah me- 
nerima undangan untuk pergi 
kekonperensi tersebut. 

Atas vertanjaan lebih lan 
djut mr. Tambunan mengata- 
kan, bahwa pada primsipnja ia, 
tidak berkeberatan untuk ie 

ngundjungi komperensi itu seba 
gai penindjau, apabila diterima 
undangan tetapi berhubung de 
ngan banjaknja pekerdjaan 1g 
erkenaan dengan parlemen dan 

partai maka ia tidak dapat per 
gi Arudji Kartawinata menerang 

Selandjutnja harian tadi a.l. 
. tulis, bahwa dalam tanja-dja- 
|wab tadi Stalin menundjukkan 
perbedaan azasi dalam tjara jg 
dilakukakan di Sovjet Uni dan 
dinegara2 kapitalis untuk me- 
metjahkan soal golongan2 bang 
sa. Dinegara2 KapitfIs, disam- 
ping golongan2 bangsa jang 
berprivilege, terdapat bangsa2 
jang hak2nja tidak sama, bang 
sa2 jang tertindas. Di Sovjet 
Uni, semua bangsa mempunjai 
hak2 jang saka dan berdaulat 
|pula, hal mana tidak ada tara- 
Inja dalam sedjarah, kata Sta- 
lin menurut .Pravda”. Seterus 
nja Stalin berkata, bahwa ne- 
gara Sovjet mendjalankan po- 

ilitik Juar negeri jang tjinta da 
  
Ikinan bahwa dua sistim ' jang 
ibertentangan — sistim. Bosialis 
Idan sistim Kapitalis dapat 
lhidup berdampingan. 

Densikianlah tulis ,,Pravda” 
berhubung dengam hari ulang 

Iftahun ke-25 dari tanja-djawah 
| tadi (Antara—Tass) 

  

lakan dapat pergi pula mengi-- 
Ingat pekerdjaan parlemen dan 
partai, Achirnja Siradjuddin Ah 

i bas mengatakan, bahwa soal ke 
Ipergian ke Peking itu perlu di 

kan, bahwa sekalipun andaika |tindjau lebih landjut dan dite 
ta partai mengizinkan, ia tidak Itapkan oleh Perti, 
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untuk menuntut 
.mendjadi perwira pada F 
Dari. 175 tialon jang dibutuh- 
kan'itu kekurangannja:- masih . sdansd 954 sdengan banjuan. W. 

f Tn AN BRI SEMARANG. 

Ta ingadjian dan- tafsir al-Our'an, 09:00 

  

yan siang ' periang 

2 Bintang Radio 1952. 

“man kusuma, 18.00 Obrolan pak Pa' 
“rol, 18: 15 Langgam dan krontjong,' 

“Nintas, 19.30 Tepatkah. . 
“ Hisar pers, 21.15 Pilihan pendengar, 

“'bauan irama pagi, 08.45 Lagu2 Ti 
'onghoa Kuo Kuang Chorus, 09.15/ 
Pertjakapan ” Minggu “padi. “ 09.30 js! 
Hliburan Minggu pagi “Tossema, jl 

1935 Ludrug Surabaja tjerita ,,Reb 

| tan kursi”, 13.45 Irama "siang, 17.35 | 

“ Tajanji 1 
.telur, 19.30 Chotbah dan 
keluarga 

buran malem ea Irama 

  

  

Mia | pendidikan 3 .ta- | 
hn, Bgik:di Morokrembangan, pe 

   
Nanga Banaran ba Para 
utusan telah maa Bag ke 

     1 amonianan sangat. Alit Ba ar Te PAKAN 
“.gat, terutama mengenai kese- bahwa WHO tidak sanggup 
“hatan para. tjalon, -maka  ko-' membeaja: perdjalanan -dan | 

penghidupan tjalon2 nasional 
“jang mengiut:. kursus2 -pemba 
haru2n dalam» kedjuru-rawatan 
dan kesehatan ibuodan. anak..ig 
beberapa diantarania : telah -di- 
rentjanakan untuk tahun 1953 

rena itu hanja sedikit sadja jg 
“ dapat diterima sebagai tjalon 

pendidikan 

banjak. (nAtara). H0. Insaf nah. bahwa, pe     

   

SEMARANG: n - SEPTEMBER 1952. 

Pidato Soemitro 
—.— — — — Pidato- radio elsa keuangan dr. Soemitro 
jg. diutjapkan kemarin malam itu. msemberi gambaran dalam 
-garis2-besamnja tentang buruknja keadaan ekonomi an ke- 
uangan negara kita. Ia kata, keadaan itu adalah lebih buruk 
dari dugaan orang semula. Anggaran belanija tahun 1952 jg ' 
harus masih disusun'itu,-ditaksir akan menundjukkan keku- 
rangan sebesar 4 milkard rupiah. Apabila perimbangan? pada 
pasar-dunia tetap berlangsung sebagai sekarang, maka kemung 

  

Yaa besar akan tendjadi kekurangan.lagi dlm anggaran be- 
landja tahun 1953. $ 

— —— —— Ja uraikan beberapa kemungkinan utk menga- ' 
n tsb. Mitsalnja dgn menaikkan padjak2. Menga- 

pa Sa aan .paksaan. Menjiptakan uang baru guna mem-' 
'biajai pengeluaran2. pemerentah.. Mendjalankan - aanpassings 
politik (mentjapai-perimbangan .anggaran-belandja . diantara 
lain dgn Na Na massa-ontslag pegawai2, penurunan upah 
“pegawai2, penghematan setjara besar2an atas semua pengelua- 
ran2 pemerentah, meninggikan -padjak2 langsung . dan tidak" 
langsung, dan “itu membatasi - import. setjara dras- 

tis). Tetapi kemungkinan2 jg ditamspilkan tadi.itu mengandung . 
banjak bahaja2. Oleh karena itu dr. Soemitro mengatakan, . 
bahwa menurut hematnja kesemua kemungknan2 tsb. .itu-ha- 
-yuS Gi-elakkan sedjauh mungkin. Dengan lain perkataan, ia 
tidak menjetudjui kemungkinan2 jg demikian. Dan kita jakim,./ 
bahwa chalajak- rantai Pun La menj dea pendapat- dr.. 
Soemitro aa 

ta dr. Soemitro nan ditjari ke-arah Bakatiknja, Produksi 2 Haa 
han2. export harus diperbesar. Produksi bahan2 makanan terrk 
masuk. :perikanan dan peteraakan harus ditambah. Produksi in- 
Gusiri harus diperluas,-terutama dilapangan. perindustrian rak- 
jat masih-banjak lagi .jg bisa-diusahakan (dan dalaxw htbu- 
ngan ini peranan-kodpsrasi pun ada Sangat penting). Mendiri- 
kan bangunan? industri jg agak besar dan-baru dgn penjer- 

-taan modal asing. Begitu pula utk dagrah2 dilmar Djadwa harus 
dilaksanakan- keberapa matjam menb pangan jg terten- 
tu dan jg sesuai dgn'sHat2daerah jg tes angkut. “Ia 'peringat- 
kan bahwa djalan keluar jg ditampilkan Ma ada bahaja2nja 
dan harus pula dilaksanakan soraya sangat hati2- Demikian 
pula, karena-utk berbagai usaha' dsb. diperlakamwinvestasi2 ba- 
ru, maka.hal jg demikian dapat pula memberikan tekanan 
lebih besar kepada anggaran belindja. Tetapi kesemua itu da 
pat dilakukan setjaravjg-sadar, dan dgn mengharapkan akan 

-faedah2 jg kemudian bisa didapat darikesarus ita. 
Om — 5 — Kita menginsjafi pula,bahwa-djalam-keluar ig 

dikemukakan &r: Soemitro itupun tak mudah'utksdiselenggara- 

“kesanggupan setiap warganegara-kita utk mentjapai sa 
sae En SK sa Ma 1 keberanian. 
   

    
   

  

   
   

    
    

     

  

    

    
    

    

   
    
    
   
   
   

    
    
     
     

  

    

    

     
   
   
   
      

    
     

     
   

    

  

    

TJANDU. 

Danh ya Sementara" Pemberantas 
uh Dansa di Surabaja me- 

nganggap, bahwa “pengaruh dansa di 
kalangan “elite-Indonesia “boleh di 
di-ibaratkan Tjandu. 

| Simpong 'kok ja mupdkat: banget 
sama kiasan-ini: sebab menurut bang 
sanja Sirpong, 
aa “dinamakan  djuga mBokmas 
ord “Iteng: sebab maklum sih, ka 

bana teman dansa “itu “djuga -ba- 
ajak “jang” Koro 'Yreng2 - Manis, ka 
“dang2 tambah” bobbed hair, hidung 
mantjung mata ”'d 

“Kalau mBokmas Loro" Ireng "Tjan 
2 “sih Yuman bisa bikin'sakit badan 
'Fusakkan kesehatan, tapi Loro Ireng2 
"Manis jang gemar Rumba &-Boogie- 
“Woogie, kadang2 “ bisa bikin sakit 

hhati (jang dirumah) dan rusakkan 
irumah tangga... h 

Ampun mas!!! 
San Pa 2 

“Djuni'at 12” Sept.: djam 06:15 Pe 

  

Hubungan .dengan Stadion mengiku 
11.45 Hubun Aan 

engan Mesdjid Besar, 1345 Hibu 
1 'suksma, 17.05 

“Taman peladjar SM IV, 18.15 Tjah 
Kemala, 19.15 Tindjauan' tanah 

ir, 19.30 Sekuntum melati Carry 
20.30 Genderan malam, 21307 

'Relay Djakarta finale perlombaan 

    

Saptts 13 Sept: - djam 17.05 Taf 
    

10.15 Siaran penerangan Polisi lalu 
1 20.15 -Ich 

Sa 15 Penutup pekan. 

“Minggu, 14 Sept.: “Aya 08.15. Hiar 
Sir-pong.            

    
    

3. 
18.00 Pendidi- | 2 

18.30” Peladjaran ' : 
« penetasan LAMPIRAN 

njanjian 
Katholik, 20.05 Podjok | . Untuk sebagian oplaag dalam kota 

studio, 20.30 Nun disana, 21.15 Hi |hari ini dalam ,,Suara Merdeka” ada 
Merdeka, lampiran bon dari BEAR BRAND, 

Merk susu manis tjap Beruang. 

Laporan mingguan, 
kan masjarakat, 

19.15. Kenalkan. 

2.15 Pentjipta dan tjiptaannja. 

    

  

A3 adat: seringkaly Benih g 
aa KSUP untk membiajai perdjala | 

puan dan penghidupan serta ja 
» Fkin bahw, kursus2 nas'onar itu 
a | merupakan suatu tjara didikan 
a Fiang”sangar'berharga dan eko- 
» Pnomis, maka panitia dengan sal 

“Lda dewasa inj dipekerdjakan di 

-matjam tjorak, tugas dan tang | 

Jergarisasi 

sama. jang rapih .aniora -peker 

likota Bandung dimana mereka 
.bdapat menjaksikan pemberian 

"SEMARANG SIAP MENJAM- 

'pelbagai matjam 

— kam. Tetapi setidak-tidaknja itulah snatuw djalan-kelwar jg me- 
angandung dynamisnte dim tjaranja. kita“berpikir dan mengha- 
Gapi kesulitan, suatu djalan-kelusr jg“ berupatantangan kepada 

perkataan Tjandu | 

  

ingat mendesak Supaja restrik- 
Si ini ditindjau kembali seda- 
Jam-dalamnja. 

“Harj: Senin: 'panitya memper 
lihatkan perhatian ' jang besar 

dalam-suatu-debat tehn's dima 
Oa para Utusan “berbitjara ti- 
dak sebagai wakil2.resmi teta- 
pi sebagai orang2 ahli keseha- 
“tan, Ha/2 jang @'bitjarakan ada 
lah: 1. pendidikan tenaga pem- 
“bantu dan 2. Soa1 dinas kese 
hatan- didaerah luar kota: Per 
Gebatan menundjukkan bahwa 

"tenaga2 pembantu demikian pa 

'berbagai "negeri didaerah “Asia 

Tenggara “dengan - bermatjam 

:gung:djawab. 
Mengenaj soal dinas keseha 

tan diluar daerah kota, panitya 
“Cengan penyh perhatian mende 
ngarkan sua-u laporan menge 
naj "Bandung Plan” dari peme 
rintah Indonesia jang digambar | 
kan sgbaga-i suatu demonstrasi 

sekitar -kesehaian 

umum jang bertudjuan kerdja 

Gjaan2- cyratief. dan -preventief 
dam susty-rentiana keseha- 
.tan, Renijana imi... jang dibuat 
suntiik memeijahkan soal2-kese 
-hatan dari-penduduk jang djum 

-sebar- -diksbupaten » Bandung 
jang-inasnja 3250 km2, melipu 
ti Japangan2 kesehatan, keseha 

:tan ibu dan- anak pengobatan 

gigisseria kedjuru-rawatan 'ma 

-kanam, “statistik kelahiran dan 

kesehatan, kampsnje2 -pembe- 
rantasan penjakit2-menular:jg 
acuut-dan-croniseh, dinas2 kese 
hatanettak anak2-seko'ah dan 

aa. sekitar tempat ting-. 
'Seterusnja Selasa pagi pa 

- Ka mengadakan pen'n 
'djauan terhadap balai2 pengo 
Hbatan “didaerah “kota dan luar 

bantuan “kesehatan” utk umum 
sean. entak penduduk dari luar 
"kota dan.kota Banaung. 

BUT KEDATANGAN PRES. 
SUKARNO. 

f- Kalau kita berdjalan di 'Boz 
dj jong nampak masjarakat kota: 
Sr telah bersiap menerima 
kundjungan Pres. Sukarno. Di- 
sepandjang “djalan Bodjong ts 

lah dipasang bendera2 Merihs 
Putih sedangkan lampu2nja Zju 

ga GCikiasi. Disana sini, keliha-' 

-Pembit jaraan2 tehnis. | 

t 

Jahnja 1.400.690 orang jang-ter | 

“Fta-S€marang-Bandjarmasin. Akan 
“tapi ternjata bahwa lin tsb. 

  

   
    
   

  

   
   
   
   

   
   

      
    

   iku “tin 
dibu kota" 'Caracos, berbari 

au, asi, erna ia 

Mt Ta 

  

datang 
gevens” menyebar Yi 
rang2 dari Solo tag" ana 
ngan? udara jang Giselengga "2. 
dipertukasi wabk M 

Pemerintah 'Kota Besar 
udara dengan Solo. 

     

     

    

    

  

»Gegevens” tsb. telah “disanggupi 
oleh Perwakilan GIA adi 
untuk segera dibiasakan kepada Pej 
merintah Kota Besar Surakarta, bah 
kan dinjatakannja, bahwa" sebelum 
Pemerintah . Kota Besar 
menjampaikan usulnja 
Menteri “Perhubungan, 
SIA di Jogjakarta telah 
'kan pula kepada GIA agar 
kan hubungan: udara “deagan “Solo 

Salah satu Jav in 
ditarik ke Soto. ' 

Ditzrangkan selandjutnja, bahwa 
sebagian besar dari: penumpang? pe" 
sawat' tidara" dari Solo, adalah -utk. 
djurusan - Surabaja # Bardjarmasin. 

Untuk ” mentjukupi kebutuhan. :pe 
numpang? dari Solo itu, ak tg. 
3 September inf oleh GTA telah di. 
buka sebuah lijn baru jalah Djakar 

te 

sedikit 
kebanja 

    
itu kepada! 
Perwakilan 

! 

dan sekali “dipergunakan, 
“Fan lebih suka mempergurakan lin | 

Sebabnja ' 'Surabaja - Bandjarmasin. 
'mangkin “karena menurut  perhitu- 
ngan beaja Semarang-Bandjarmasin 
lebih besar daripada beaja Surabaja- 
Bandiarmasin, inclusicf “beaja kereta 
api Solo-Surabaja. 

Oleh Karena itu usul untuk menga 
'Gakan hubungan udara dengan Solo 
itu kemungkinan “besar dapat diteri 
(ma, dan mirtgkin sekali salah satu   tar gapura2. tang “dihiasi den 

gambar 
gapura2 jang terlantar diban 
betul. 

dan men 

Tua djaw ban 
daan 

dihitung 

djika sadyal muda biasanja p 

  

main Di bagian kramerijen (b 
. (menutactuur ) idem dan- 
bagian selatan, jaitu pasar kehu 
an demikian bukan: nampak di 

begitu djuga di Gg. Warung, 

Sebab2 sepinja. pasar. 
. Telah. kita tanjakan kepada 
pedagang2 Iu apakah sebah2- 
nja jang. mendjadikan “pasar 
sepi, Diterangkan sebab teru- 

Jtama ialah karena merosotnja 
tenaga membe. dewasa “ini. 
Berhubung Cendan 'keluarnja 
.peraturan2 barw dari Kemeon- 
teian Pe ckonomiar jang mem 
bagi-bagi -barang impor: men 
djadi A-B-C dan. D.menimbul 
ikan naiknja harga barang? itu. 
Buat ambiy beberapa tjontoh: 
1 fjacon pomade Yardley kini 
Rp. 17:50, sikat gigi merk - Dr. 
West Rp, 12.50, mondwater se- 
botol.Rp 15, “benang bordir) 
Anker 1 kalos Rp. 15 dst. Har- 
ga2 itu nistjaja tidak dapar di 
tjapaj oleh pembeli biasa ha- 

|nja orang2 jang mampu dapat 
membelinja. Maka itu rakjat 
djelata (massa) tidak mau pu 
sing kepala dengan daftar   

— Pasar Sep i 
Kekuatan Tenaga Ba Tak Sang- 
1 gup Mengimbangi, Nalknja ' Harga 
" DIKA PEMBATYA suka iseng? datang di pasar Djohar 

pada pedagang? disitu tentang pendju 
belakangan ini, nistjaja akan men 

Pu dewasa ini pasar sepi, 
€ demikian: memang sebenarnja, 

ja 2 Dah, jam li siang, orang jang peranan dapat 
hnja,apalagi kalau sudah djam 

“dari Java-lijn akan ditarik ke Solo 
Gan ! Sekali. tiap minggunja, jatah sekali 

seminggu. Djakarta-Solo-Surabaja, 
dan “sekali seminggu Surabaja-Solo- 
Dyna 

t 

Fa
 
A
n
a
 

OT naaganman pena mna Dat ngag 

—
 

pembeli. ku- 
Kalau pem- 

2 siang, para 
leluasa .berstul dan menjanji2, : “hal 

sar Djohar itu ramainja bukan 
rang “kelontong) sepi, bagian 
“bagian kain2. pun “dito tjuma 
tuhan kari2 jang ramai. Keada- 

Djohar sadja, tapi djuga 
di lain2 tempat Gagang, Di: Pe wmpamanja, ialah pusat 
dagang barang kelontong-liwat An Me ihari.-kini sudah sepi, 

Pusat. “dagang: fjita. setali 3 uang. 

membe'i- barang jang dibutuh- 
ikan sehari2. Barang2 lux tidak 
dipikirkannja, “jang setengah 
lux mereka tiari jong berhar- 
ga- ringan, walaupun. bukan 
dari kwaliteit superieur, karena 
kekuatan saku dak mengidzin- 
kan. Misalnja dari pada mem- 
beli mondwater " Rp. 15 sefla- 

     

    

::. Salah Satu n Sura 
: Ditaik Lewat Solo ? 

“(Oleh pembantu kita) 

WW SLIKOTA Da "Moh, Saleh beberapa hari jl. th. 
vakilan GIA di Jogja, untuk minta ,,ge 
nja penupang Gan pengiriman ba- :    

  

Ir, Djuanda, anlanann dengan usul jang telah diadjukan oleh 
Irta agar diadakan hubungan ' 

"Jogjakartat ag 

Surakarta 4 

mengutuk " 
di Tn 2 

“ aa 

   Angkatan" Perang Venezue 
manililer ..Escuela Militar” 

1 rapi, berkenaan dgn sesua   
3 

Aa 

ar 

  

Akan 

mempergunakan hubu- 
oleh GIA ,Gegevens” tsb. 

taan Menteri Perhubungan 

Mr. Wirj 
bi TA ti saja 

gai Pengganti Mr. Dr. 
K mia Alimadja? 

ALAN politik 
Can Tae nara sua- 

    

i 

) 
f 
' 

-kberikan pengertian tentang ta, 

Ibersangkutan menfjita-tjitakan 

-kanak-kanak. Kanak-kanak ig 

dungan 

“dikan se'ajaknja. Perdagangan 

Saat 

   

  

telah alu pa 

kan belum berapa 

Organisasi bersangkutan ber 
tudjuan “mentjapai pendemo- 
krasian hak2 kanak? 
memperkembangkan  - djiwa, 

kmemadjukan..ketjerdasan serta 
MR Iebak: menikmati 

| Llmasenjasendiri, 
hanj, .mendjadi monopoli “bagi : 

Isegolongan kanak2: Tiap? anak ! 

Kan dengan hak2 jg sa- 

“pehehidupan 
tidajs boleh | 

demikian dikemukakan 

oten Sanusi. Dalam lapangan 
Kesehatan perhimpunan tsb 

Hanana supaja semua kanak 
kanak memperoleh bahan ma- 

kanan, perumahan, . tempat2   f Unik bermain dan klinik2 jg' 
lajak, Dalam hal. pengadjaran 

.Giharapkon : dapat diusahakan | 

.Supdja semua. kanak2 menda- 
pat kesempatan -bersekolah, 
membatja buku2 jg baik dan ! 

|'menjaksikan pertundjukan2 ke ' 
senian jg bernilaj baik. Kedja 

akan ' diberantas, 
anak2 jg nakal akan ditam- 
pung dan diberikan pendidikan 

Fjg pantes, 3 

Dasar faham2 
demokrasi. 

-Lebih landjut hendak diusa- 
hakan supaja -kanak-kanak di, 

ham2 demokrasi nasionalisme, 
jg sehat serta. Solidaritet. Se- 
lain itu adalah mendjadi tu- 
Gjuan organisasi, bahwa dian- 
tara kanak2 dari pelbagai bang 

sa2 didunia akan tertjapai.sua 
tu.hubungan persahabatan. Se 
landjutnja oleh .A. Sanusi di 
terangkan, bahwa organisasi 

tertjapainja. suatu .undang-un- 
Gang pokok untuk. melindungi 

melakukon pekerdiaan kanak- 

kanak harus mendapa:. ap 
undang-undang, 

dangkan harus ditjegah “ 
gunaan tenaga anak-anak ka 

ee “tak? 
ARI KETUA sementara badan pengurus organisasi na- 
sional ulk perlindungan karak?2, A. Sanusi, wartawan 

kita memperoleh keterangan bahwa organirasi bersangkutan 

kapak2, dsb An ini g 
lama berselang di Djakarta, pada waktu 

lini sedang mengadakan persiapan? unjuk membentuk: Nan 
disemua kabupaten? dan desa2, anna $ 1. 

hatan diantara kanak-kanak ' 
Sedangkan j 

jg 

   

    

perlindu 
Juas dalan japan | | 

g telah didiri-! 

  

Utk 'Tjegah "Aksi Tiba2 
Dari. Kalangan .“Ten- 

ha 

v Mossadegh' | 

   

      “tara'iran. 
“ADA KALANGAN? pesf 
nirejau di Teheran tam 

pak. kefjenderungan untuk mem | 
berikan “arti lebih, besar kepada | 
pengilmuman hari Sonia jang 

memberitakar: tertang pemberi 
an persiun kepada 9 orang din 
deral,. darinaga kepada perist: 
wa pemberian. pensiun jang di- 
paksakan. jang .terdiadi 
nirggu.jang lampau, demikian 

| AFP. Menurut pendapat kalang 

| 

|ge-kalangan.  penindjau terse 8 
|but agaknja kini. sudah pasti, 

    
   

  

   

   

    

   

  

“dua Idapat dikata pasti ' akan ““mendjadi 

|bahwa perdana menteri. Mossa-' 
deg dalam .kedudukarnja 
bagai meniri peperangan pada. 

saat ini sibuk. mendjalankan 
»pembersihan” . dalam kalang- | 
an tentara, dengan maksud In! 
tak. mentjegah sesuatu tindak: ! 
an. jang fiba-fiba dari kalangan ' 

dini, 
rKabarnja Mestateg dalam 

-hal “ini “bekerdia erat “dengan 
. .djenderai Bajamast, kepala 
Staf.-amum,- ig-telah diangkat 
jon sendiri. 

:Diantara para pemimpin mi 
Jiterjg- telah - diberikan “pen: 
siunspada har, Senen terdapat 
@/enderal. “Hedgazi, bekas gu- 
bernur-militer Teheran jg-ter- 
kenal - simpatinja- terhadap 
Sjah.Iram, djenderaj Vachemi, 
jg memegang peranan penting 
dalam .penirdaSan. pemberonta- 
Kan- Azerbeidsian di th. 1946: 
(jenderal ' Zahedi,. djenderal 
Khosrayani dan. djenderal Ta- 
tech .jg tadinja masing-masing 
menduduki diabatan2 kepa'a 
biro ke-I, ke-II dan ke HI pada 
siaf umum angkatan perang 
Iran, Djuga telah diberhenti- 
kan dengan mendapat. pensiun 
djenderal Razayander, bekas   ren, mengingat keuntungan jg 

dapat diperoleh dari Pa i 

Anak2 jg terlaniar harus d 
tampung Gan diberikan Pend: 

kangk-kanak “wadjib dibasmi 

oleh pemerentah dan keama- |   122, Mr. Wirjono Prodjo- 
. “anggota Ha 

Agung, dianggan sebagai sala 
satu orarg jang, diluga akan di 
kemukakan oleh parlemen utk, 
Giangkat oleh Presiden sebagai. 

ah. Agung, meng j 
gan a almarhum Mr. Dr, Ku- 
sumah “Atmadja, Ia dianggap | 
orang jang tepat untuk mendu | 
daki djabatan itu. Wirjono men 
djadi anggota Mahkamah 
Agung sedjak di Jogja. 

Sebagai diketahui, jang su- 
dah sering disebut? akan ditja- 

lonkan bila'ia sendiri mau, ia- 
lah Prof. Dr. Supomo, Didapat 
kabar, bahwa varlemen akan 

  

tjal 
mengemukakan 4 orang #jalon. | persetudjuan dalam 

Sementara itu pada hari Sela ' 

sa tanggal 9 September 1952 

iDewan Menteri telah mengada | 

kan rapatnja. mingguan. Da- | 

lim silang tsb Mean hg se 

diutkan pembitjaraannja ten- 

tang rantjangan Undang2 Usul 

ndik Can mereka tentunja tiap. 
hari mengharap janganlah. 
harga beras dil. ikut ketularan 
sp3nas-diigin . Sekarang sa- 
Cia harg, beras paling rendah 
per kio'sudah Rp. 2.50 jang be 
ras putih malahan sampai 
Rp. 2.75 sekilo. 

Pasar J@ik lebih ramai 
Dibanding dengan. pasar 

Djohar, Djurnatan, Pekodjan 
atau Petudungan “pasar . Ja'ik 
ada lebih ramai, lap malam di 
kundjungi banjak orang. Se- 
bab2nja ialah di pasar Ja'ik itu 
pembeli leuasa “memilih ba- 
rang dan harganja, terang har 

ga bantingan alias harg, obral 
Malahan kinj.pasar Ja'ik su- 
dah mempunjai branches (tja 
bang2) jaitu di pasar Langgar 
Gan. Peterongan, jang. tiap .ma- 
lam pun-tidak kolah. ramainja 
“dengan induknja jang di a'un2. 
Mungkin lain wakty pasar 
Ja'ik tu akan ,,ber-anak” pula 
di Jain? tempat. 

KETIEMBAK SENDIRI. 
“'(Kemaria Sulu sore Pe 6, 
dimuka gedung KMKB Smg, dr. 
Djawastraat. terdjadi ketjelaka-   con, dibe'ikan ' Prodent. tjuma 

Rp: 250 per-tube. Inilah fasal2 

jang..menjebabkan sepinja pa- 
sar. 

siuain tjerita mercka jang ada 
wang lebih sekalipun radio 10 
lampu, koelkast besar, ' speda, 
alto de. lux dll, mereka.majn- 
pu belih Pikirnja dari pada gim- 
pan uatig, baik didjadikon ba- 
rang sebab lain waktu bisa 
haik lagi harganja. Dus “jang 
membikin gontjang sebetulnja 
adalah kaum berharta. Rakjat 
dje'ata. sudah.berterima kasih 
djika harga beras dan lain2 ke   A-B-C ap D, mereka  hanja 'perluan "hidup & sehari2 “ tidak | 

an, jang “mengakibatkan ' seo- 
rang anggauta tentera bernima 

Wagiman IA, pradjurit IT, djadi 
korban.-Pada waktu itu sewak- 
tu 'korbah t#hnaw aflos:t 
nja jang djaga, sebentar sendia 

tanja diletakkan ditanuh: sial 
tiba2'terlepas tembakaa (gm La' 
sengadja jang Mengenai dagu- 
nja,. Menurut. keterangan, . se- 
waktu serapan itu diletakkan di 
tanah, ternjata belum terkuntji 
grendetnja, hingga timbul kedja 
dian tsb. Korban Wagiman men 
dapat luka? ringan | dan pada 
waktu itu, ia terpaksa diangkut 
kerumah sakit untuk dirawat 

Crnan- 

non mereka dalam keadaan pe | 
perangan harus didjamin. 
Kchirrja organisasi tsb meng- 
karapkan akan mengadakan 

hubungan serta . kerdja-sama 
rdengan organisasi? jg serupa ' 

tudjuannja baik didalam mau- 

pun diluar negeri. 

  

Inisiaif DPR mengenai keadaan | 
bahaja jg sudah mulai dirun- 
Gingken oleh Dewan Menteri da 
lem sidangnja pada hari Saptu 
tanggal 6 September jang lalu. 
Selain daripada itu pemerintah 

(telah menjetudjui rantjangan 
Undang2 tentang Persetudjuan'' 

lapangan 
ekonomi dan keuangan dengan 
negara2 lain jang berlaku sela 
ma-lamanja satu tahun dan ran 

| jangan, Undang2 tentang Pem 
berisi, (tundjangan jang bersi-- 
fat pensiun kepada bekas ketua 
dan anggota DPR. 

PERTANDINGAN 1 OKT. 

Oleh Panitya Perajaan 1 Ok 
tober di Semarang diwartakan, 
bahw, untuk meramaikan hari 
tsh, maka diantara Jain djuga 
akan diadakan 'pertandingan2 
bulu tangkis, basketball dan 
Pingpong. 

Pertandingan bulu tangkis 
adalah buat merebut djuara 1 
Okt. 1952, diadakan  setjara 
clubverband, jg boleh gi-ikuti 
oleh sesuatu perkumpulan 
atau perkumpulin murid2 se- 
kolah jg berkedudukan di Se- 
marang. Pertandingan akan di 
mula tgl. 17 Sept., dimainkan 
setiap petang dari djam 18:00 
dilapangan Hwa Yoe, Plampi- 
tan Pendaftaran “nama pada: 
in, Liem Dice Siang 'Kelengan 
Wetan L atau SekretariatsPani 

iya, Gang Tengah 13, dengan: 
disertakan yang pemasukan 
Tepi lo buat tiap2 team'jg 
ikut serta, Kesempatan pendaf 
taran berlaku hingga tgl. 15: 

"September jad:. 

“Pertandihgan “basketball. ha- 
jer terbuka buat anggauta2 
Chinese Basket Ball Federa- 

Hion. Hari main “dan kesemipa- 
'tan pendaftaran akom ditetap- 
|kan belakangan, 

Pertandingan pingpong AGubt 

ka untuk perseorangan (setja- 
ra 'individueel) dan dkan ber- 
langgung tgl. 28- dam 281S5ept. | 
di gedung Hwa Yoe, Pertandi- 
ngan dibagi diantara single pu 
tera/ puteri, double putera dan 
Mixed double. Uang pemasu- 
kan Rp 2-— buat single dan 
Rp 1.50 untuk double. Kesem- 
patan “bendaftaran mulai seka 
rang hingga 21 Sept, pada sek 
retariat  panitya & Gang Te-     keperlunja. 

  

ngah 73, 

  

'SeBAGAI 

kepala badan perhubungan an 

tara angkatan darat dan laut. 

INDONESIA DITERIMA 

ANGGAUTA.... 
WORLD B: K AND IN- 
'TERNASIONAL MONE. 

    

  

   
  

|FARY FUND. 

Penerimaan Indonesia 

' sebagai anggauta World 
Bank and International 

'(Monetary Fund malam Re 
bo jang lalu diterima baik 
oleh panitia, dan ratifika- 
si sebagai anggauta diduga 
akan dilakukan. setjara 
otomatis hari Rebo. 

sesi 

“kanan-dalam. 

  

  

Ang. Darat kandidaat 
2 djuara. 

Kes. Angkatan Darat di Surebaja 

djuara' Persibaja tahun 1952, setelah 
pada Minggu sore jl. mengalahkan 
kes. Tionghoa dengan 2-1. Rivaal 
jg paling ' berat tjuma' tinggal kes. 
Pomm. jg'akan bertemu nanti 'Ming- 
gu j.a.d. Mengenai pertandingan me- 

“lawan Tionghoa, kes. Angk. Darat 
telah turunkan pasangkan jg paling - 
'kuat dengan spil Sidi sebagai tulang 
punggung. Dengan voorsprong 2—0 
babak pertama ditutup dan  tegen- 
punt satuZnja jg ditjetak oleh Tiong- 
hoa adalah tendangan dari center- 
voor Thiam Gwan jg menggantikan 
tempatnja Tiong Hoo jg pindah ke 

Dengan stand 2—1 
buat “Angk. Darat “permainan de 
achiri. Lain “kesudahankelas 1, 
lahwantara Boris «dan “Thor 8D 

Mobi! bawa maut. 
Mobil balap merk ,/Midget” 'de- 

ngan -pengandarnja “bernama ' Pete 
Romecevich umur 46 tahun dalam 
perlombaan mobil di Michigan (De- 
troit) telah terbang keluar“dari ' ge- 
langgang perlombaan djatak 150' mil 
dan menabrak seorarig “agen-polisi 
dan beberapa orang 'pehonton. 'Pe- 
ngandarnja tewas, djuga “agen-polisi 
itu meninggal dan penonton2 jg di- 
tubruk- mendapat duka2 berat. 'Se- 
bab-sebabnja “ketjelaksan, karena 
Pete tak -dapat menguasai" kendara- 
annja “waktu  taran “dari “tandjakan 
SEPAKBOLA KANTOR 

Kemaren dalam kader sepakbola 
kantor, kes OTHC -telah-bertanding 
dengan kes. Polisi dan berachir dgn 
4-1 untuk OTHC. Nanti hari Ming 
gu tg. 14 jadi kes OTHC akan me- 
lawat ke Magelang dan mengadakan 
pertandingan melawan kes. “Porad 
Diawa Tengah. “Pagi. harinja akan 

   

diadakan darmawisata ke Borobudur, | 
“Mendut dan: pemandian “Pisangan 
Lebih diasuh untuksbagian kelas: 2, 
kemaren "kes. De Locemotief bertan- 
ding dengan kes. CKC dan berachir 
1—9. uetuk Locomotief. 
BERITA: HOO HAP 

Padashari raja Hongboen'tg. 2 5 
bulan 7 penanggalan “Tionghoa jg 
Pahun ini “djatuh" tg. “13 Sebt. jad. 
Hoo Hap: dan Gie”Bu di Djagalan 
F5 akan mengadakan: djam' 12: siang 
Apatjara sembahjang kepada Ngo- 
tjo dan djam 2 siang upatjara sem- 
bahjang" roch sdr.2 jg telah: warat. 

Para anggauta diharap perlukan da- 
tang: Bertepatan pada hari perajaan 

2zb. Hoo Hap dan Sam Bam Hien 
masing2 akan mengirim wakil me- 
ngadakan perkundjungan 'guna' mem- 
pererat tali persaudaraan. 

Aneka DjawaTengah     
S0L0. 

Sandiwara amal, 

Minggu malam tanggal-14 
mendjesang 15-9 ini oleh Pani- 
tya Hongeroedeem | Surakarta 
akan diselenggarakan pertun: 

idjukar tandiwarawainal: iber 
“pat . digedung Wajang “Oran 
Sriwedari, Sandiwara - akan 
dimainkan..cleh peladi 
Gabungan “Peladjar 
karta, dan #kan me 

ritera , Gonljansan" 
“Keuntungan: bersih Kn pot 

tundjukan tebakan diperguna- 
kan untuk menolong. para pen 
derita hongeroedeer” @dacgah 
Surakarta. 

Pemantjar baru utk. RRI 
Bertepatan. dengan Hari .Ra- 

dio tgl, 11 September ini RRI 
Surakarta akan mulai memper 

'udari 
TA Sera 

kiowati. Pemantjar “jg-baru 
itu paling sedikit akan dapat 
terdengar baik diseluruh kepu 
lauan Djawa dengan gelom- 
bang 48. 

Pemantjar RRI 
jg dipergunakan sampai seka- 
rang ini hanj, mMmempunjai ke- 
ikuatar 800- watt. : 

(Rp. 50.000,— uik. mem- 
perbaiki makam Rong: 

gowarsito. 

Pusat Djawatan Kebudajaan 
Kementerian PPK di Jogjatkar 
ta telah. mem berikan. subsidie 
.sebanjak Rp.50.000 kepada Pe) 
merintah Autcnoom Kabupaten 
Klaten, memenuhi - verminitaan 
Pemerintah Daerah: tsh- guna 
memperbaiki-makam pudjangga 
R. Ng. RonggowarSito jang ter 

rintah   Djurug (Solo), 

Tan CA 

'guriakan pemantjarnja jg ba-| 
ru, jg mempunjai kekuatan 3 

Surakarta | 

  

   

    

    
   

     

  

mengadakan fusie dengan 

SALATIGA 

Pendidikan dim kala- 

ngan CTN 
“ “Atas Inisiatip dari komardan P.I. 
C.T.N., kapt. Soenardi, di “Salatiga 
sedikit hari lagi akan. diselenggara- 
kan kursus2 untuk para anggauta 
|CTIN5 agar mereka dapat mehtja- 

Hpai kesempurnaan dalam pendidikan 
sesuai “dengan bakat masing.2. Bagi 
"mereka jg. dahuluvduduk. dalam ke- 
Tas 1, Di-dan Srakan" diselenggarakan 

| Kursus sehingga imereka dapat men- 
“Utiapai “idjazah “sepadan dengan se- 

kolah "pertama, "sedang "bagi... mereka 
jg Sahulu -pernah duduk dikelas 4, 
5.-dan 6 akan ditjapai idjazah:jg se- 
Jaa dengan sekolah rakjat enam 
tahun. 

Selandjutnja dengan kerdja kam 
"Pendidikan" Masjarakat akan “diada- 
ikan kursus untuk" kader P,BIH, “de- 
ngan diambit “dari tap2 kompi “se- 
puluh orang agar “dengan "“ djalan 
demikian -mereka dapat menjumbang- 
kan dharma. bakti! sanga terhadap 
rakiat, 

Rapat tahunan PPB 
Pada hari Minggu fl. “telah: “di- 

Tangsungkan rapat tahunan “PPB. 
(Para Pensiunan Bersatu) bertempat 

Idi Gedung 'Rakjat jang mendapat 
“perhatian penuh “dari fihak: anggau- 
ta. Dirundittgkan beberapa so'al' jg. 
mengenai kepentingan2 para  ang- 
gauta. Kepada jang berwadjib dima- 

Pdjukan “permohonari agar tidak “dia- 
dakan “perbedaan: pembajaran 'pen- 
siun diantara” mereka j jang  menda- 
"bat pensiun menurut "peraturan “B:B. 
L. (3692), BIG, (46) dan PG. 
P. (5072). “Selandjutnja peraturan 
pemerintah tentang “pemberian  on- 
derstand pada empat djanda “dari 
seorang pegawai jang meninggal su- 
paja ditindjau kembali: Usul untuk 

KKP. 
(Kesatian Kaum Pensiunan) tidak 
diferika oleh rapat, oleh karena “K.   

letak di Palar daerah Kabupa-j jang terdiri dari 'sdr2 R. 
ten Klaten “Seperti-pernah dika, ketua: R. 
barkan, Dijawatan Kebudajaan Wakil-ketua, R, Pratiktoatmodjo, pe- 
Itsb telah menjanggupkan pula ' nulis: M. Wirjomihardjo, 
memberi subsidie kepada Peme' ra. Djuga PB: 

Kota Besar Surakarta | dibentuk kembali “dng. 
guna perbaikan dan pemeliha-' sdr. Ri Soegeng sebagai ketua “dan 
raain,. Taman Mn di R. Soedjono' Koesoemo' sebagai ben- 

KP, berhaluan lain dengan “P.PB. 
Kemudian diadakan pengurus ' baru 

Soegeng, 
Iskandar Notosugondo, 

bendaha- 

(Pensioen — Bank 
pengurusija 

ahara, 

  

       
       

        

     

       
        

      

    

  

     
    

  

     

        

       

   
    

   

           

   
   

    

        
   
   

  

      
        

    

   

           



  

     

  

(Oleh: 

   2. “peka telah kalah dim 

      pun, 
     

    

   

    

  

   

wa. Orarg jg menaklukkan Ujepang, djenderal Doug 
udak akan bisa bangun lagi sebagai negar: 

. Gamat Main #iihtato Cena Minum Dan'Dam d Y 
(& Perindusiriannja Sudah Bangkit | Kembali Mendja 

Nomor. 1'Se Asia 
Howard “Handleman — Copyright). 

UDJUH TAHUN jg lampau Keizer Djepang 7 menjatakan 16 
perang besarnja. Selur 

    

  

       
   

      

  

   

  

   

    

   

  

   
   
   
   

  

   
   

    bee ng Hart Sentai meng 
adakan pembitjaraan dengan | 

  

viii engkol Wasiat | 
Korea. 

Dalam itu Rankin mene 
gaskan, | ane diantara pembe 
sar2 Amerika di Formosa me- 
mang “ada jang setjara perse- 

“orangan mengadjukan usul se- 
matjam itu. akan tetapi tidak 
dari salah satu pihak resmi. |: 

| Ragkin selandjutnja 'menaf- 
ssirkan, “bahwa djumlah pasu- 
kan2 Kuomintang dipulau For- 
mosa kira2 adalah lebih dari 
14 djuta orang, jg sebagian 

besar ndjata. Aa ia    

se 
| jg telah Appa seorang, 1 

3 Penahan shilling uang ...... an 

23 (Hama sangat 
| #tudjuh tahun jang lampau, seka 

    

r taxi 

Rakjat Djepang tel begitu 
menderita dalam 

   
yang sudah hai akan 'kesena- 

2 Me 

Ke a 

kasar, 
| ngeluark 

, perm 
inan ini Adalah rokok dan gu- 

aa ini. Waktu i 
“mudi Diegang: telah, badar kembali sebagai negara industri: (jg. Nu 

: ah lautan mengargku! ba 

erikat. Demikian 

2 bikinan Djepang, Negara? jg telah 
membangunkan kembali tentara Djepar:g, dan usaha ini dilaksana- | 

9 Perdjandjian Mwijaal Security jg telah ditanda, tega aga, 
masa perna ni 5 

ci Kobe. dan: kemudian meram- 

ta. Dasar? gedung - dari beton 

Sakan2 itu, Perindustrian Dje- 

tanah airnia dengan tjepat. 

Kata? Kaizar. 
Djepang mempunjai perhubu 

ngan udara Interinsuler sendiri 
pada waktu ini jang dilakukan 
oleh -pesawat2' ' pengangkutan 
Amerika, dan mergharapkan pa | 
da achir tahun-ini akan menda 

Inggeris model De Haviland jg   
   

    

      

Ta2 Dalam Sedan 1945 kota 
5 Pora 1 an 

As 1 

t en 
eat k " tiga 
sarrdi: ira an “Ditahan 1945 diti 
ap2 djalan raja hampir rata2 

' kelihatan kerusakan2 sebagai 
akibat perang. Dimana? keliha 
tem bukti2 dari“kerisakan2 jg 
diderita dari "penjerangan2'Seku 
tu. Dinding2 tembok ig runtuh 
kelihatan hampir diseluruh pa 

  

menjsitakan, « bahwa kundjuhg- 

annja kepada presiden Truman 
ini adalah kundjungan biasa, 
jang dilakukannja sebelum ia 
kembali ke Fornvosa pada hari 
Kemis jad. 

     
    

   
bangunan tenaga elektris dan 
itu memerentahkan pula pekerdjaan setengah hari buat. 2 hari 
lamanja, dan. Gisamping itu selama 12 hari bekerdja diadakan 

selama 25 menit pada tiap2 pertukaran ploeg 

  

pula 5 
buruh. pada perusahaan? kaju 
pembajaran gadji seiiap hari jang berdjumlah lebih kurangi: 
$ 2000.000, maka kerugian akibat dari segala liburan ita ter-' 
kadap para nana Gm haksadji aji sunah lebih dari 20 
ajuta dolar. - 

Hasi ig. njata dari segaia li 
buran itu igiah bahwa: kaum: 
pedagang tidak . mempunjai: 
uang tunaj untuk “memenuhi 
.kewadjiban2nja-pada achir bu- 

Jan dan pada.pertengahan bu- 
lan Agusius sangat dichawatir 
'kan gelombang -bankrut mung- 
kin akan 'bersimaharadjalela f 
dalam masa singkat. Tapi jang 
lebih mengeijewakarn lagi ialah 
tanda2-pertama akan adanja' 
perobahan politik dari Indus- 
trial Credit Bank jang dimiliki 
oleh Pemerirtah. “Sampai pada) 
“beberapa” wakt, jang lampau 
Bank tersebut,-untuk menghin- 
dari pengangguran, telah ba-' 
njak menolong “berbagai peru- 
sahaan dengan uang guna pem: 
bajaran gadji pegawainja. Ta- 
ipi-pada.achir bulan Djul: bank 

itu telah menghentikan baritu- 
an tersebut te erhadap suatu pe 
rusahsan industri jang sangat 
pena jaity Argos Ltd, me- 

maksa-perusehaan-ini djatuh 
failit: :kemudian. .mengovernja 
sebagai pemegang andi, jang 
terutama, Sekarang perusaha- 
anita “didjalankcin sebagai 'pe- 

| rusahaan jang” telan “dinasio- 
sudah setie- 

tudahaan “je: 
ngiiseer, Sekarang 
mikian barnjak 
di pegang oleh. In di 

Bank itu, sehingga tambul: Its, 
chawatiran bahwa ib js 

  

   
   dialami, oleh (Argos. Lid. 

kin.merupakan.. He 

dustrian setjara besar2an. 
Berhubung dengan timbul-. 

nja pengaruh? dalam penghi- 
dupan resmi disebabkan. oleh: 
kematian njonja Presiden Pe-j 
ron, maks belumlah mungkin. 
untuk mendapat kepastian 
atau sangkalan dari sumber2” 
resmi mengenai kemungkinan 

diambi:nja langkah .itu oleh 
Pemerintah Argentina. Stagna, 
s: dalam perdagangan barang2' 

kerdjaan alan An ON aan Ben 

shtonnja - atau cylindernja : terbakar. 
Suatu.nota jang optimistis telah di- 

: siarkan, waktu Menteri « Pertanian 
P3 mengumumkan, bahwa hasil gandum 
“Ptahun ini adalah 8”, Iebih banjak 

m. menuidju' sosialisasi ikan 3 
a (dar sil tahun 'jang lampau,  Di- 

nja, bahwa “laporan .tjuatja 
“dari seluruh “Argentina mentindjuk- 
kan keadaan hudjan “sangat - mernu- 

2 Jaskan: Belberiatah “berusaha “sung- 
ak un uk melaksanakan “rentjana 

g diumumkan -dalam bulan 

g be Lc don dalam : 

“Fsaan jang terkandung “dilubuk. 

pakai motor jet, jang mana oleh 
| Djepang diharapkan aksi dapat 
: dipergunakan untuk perhubu- 
ngan tetap antara Djepang dgn 

beberapa tahun 
ini. Apakah jang “memungkin- 
kan Djepang dapat hangun kem 
bali, sesudah mengalami pende 
ritaan lahir dan bathin tudjuh 
tahun jang lampau? Pemulihan 
nja ifa Ma hari ia 
terguling pada saat suara'Kei- 
zer Djepang disiarkan dengan 
perantaraan. radio « keseluruh 
rekjat Djepang pada waktu $o- 
re tanggal “15 Agustus, 1945. 
'Kata2' Keizer waktu itu-biasa 
sadja. Dan kata2 ini termasuk 
golongan paling. tinggi dalam: 
sastra tragedi dunia, 

»Kita- insaf benar bing: bera 

hati kamu Sekalian rakjat'kita”, 
pa Keizer Hirohito. ,, Akan te 
tapi suah mendjadi kehendak: 
dak zaman dan takdir bhw ki- 
ta telah mengambil djalan me- 
nerima “perideritaan jang tak 
bisa diderita”. Kata2 itu sung- 
guh sangat adjaib untuk diper 

sudah berdjatuhan ketanah Pa| 
da Waktu ini sudah tidak mung | mom 

In untuk metihat bekas keru- |»... « 

pang telah memulihkan kembali 

pat pesawat2-terbang transpor | 
| Amerika jang lebih besar Pun 

| sekarang telah dimasukkan pe 
Sanan untuk pesawat terbang 

sudah 
ma kalinja: 
'banjak 4.000”ton. 

Li               
    

  

   

    

    

at Mam an Ca 4 
oleh" Reni. Sera Air Force   

    
   

  

   

    

      

    

   

    

TENTARA (RRT tahun ini telah menjetesanan 8 projek 
   Ea £ pembangunan 

. au kapas," sebuah 

sahiran | 
dapat ' 
Yangan bahan 
Dim musim 

dangkan dimusim ' 

Tienshan dekat pz 

Dan dalam kendari" iii d0. 

mikian ini ser 2 RRT m3 An 

pang pohon, Mdinsejatkan Pr 

dilereng pesan mem 

ta, mengerdjaka 

Ne aan gedung2, serta 

menggali saluran. Pabrik kapas 

baru tagsisudah dibuka: ketika 

Ibulan Djuli jl. Getong2nja Hi 5 

'kalah dengan pabrik? kapas € 

daerah -pesisir lengkap dengan 

(mesin? modern, ventilasi jang 

#jukup Ol. Flim Pan tjo- 

tjok untuk penanaman apas 

dan pabrik baru ini men 

bahannja dari daerah. Dera 

“hnja sadja. Perusahaan Pe: 

an negara jang baru selesai, 

Tetaranja dekat rihua, an 

3.000”hektar. “Nrusim”panas ini 

masuk hasil jang perta- 

berupa gandum se 

  

  

  
ngairan. Untuk 

an ana d . 
ban 

    

   lang 

  

kaju dam “ga, terbagi “dim 4 bagian: 1. 

penting 'dipropirsi 'Sinkiang, jaitu sebuah 
uah perusaha'an pertanian wesgara dan satu. hanja berlaky untuk satu saat | 

€ mengerti apa arti usaha? tadi, 
bah wa didaerah tadi terdapat keku 

“tenaga “kerdja 'jang terdidik. | 
Hiain di Sinklang, temperatur sangaf rendah: se 

, daerah jang terletak dekat kaki peg. 
ir Gobi ini sanga pera- 

£' Mngai tedif sgag) | ha mentjiptakan tjita2nja. Dji PN Bea 

kesuga mendjadi tempat menetap pu- 
la bangsa2 Yi, “orang2 bfagama 

Islam, “dit golongan. "Pemerintahan? 
Gtoriom “dari 2 matjam tsb tadi, jang 
Tnasih akan "dibentuk fahua Int dju- 

Jang 
bertingkat ,idaerah” atau Kabupaten. 
didaerah2 jang luas dan penduduk- 
njavpadat, terdiri darivsatu “bangsa. 
2 Bertingkat distrik “dan "kelurahan, 
didaerah2 jang Iuas jang” penduduk: 
nja terutama ' terdiri “dari “bangsa 
Tionghoa dan bangsa2 ketjil tadi 
merupakan minoritet. 3. 'pemerintab- 
an-bersama akan didirikan dibeberas 
-pa “distrik, untuk bangsa “Tionghoa 
jang-diam disuatu daerah, jang sus 

| dah merupakan, daerah otonom bagi 
hsuatu"bangsa lain, 4. pemerintahan? 
otonom bersama didirikan didaerah2 

"jang didiami oleh beberapa bangsa: 
| (Antara —-NCNA). 

3 a 28      Waduk pentjesah | 
:bandji: je 7   gunakan - mengachiri “pepera- 

ngan dizamin “atom -ini-Tapij 
Keizer Hirohito mengenal rak- 
jatnja dari dekat dan kata2 jg 

1 | diutjapkannja itu memberi aki 
bah bat jang dikehendakinja. 

    umum, pusat-pem 
surat? kabar. Kemudian Pa 

dar toko2. Ditilik dari djumlah 

wa dinelurah Lah Ooiltina hanja | 

Gan siaran2 dari pemantjar 'ini: 
tidak tetap"dan tidak menarik: 
pula bagi sebagian besar dari 
-rakjat. Satu bukti keadaan 'pa 

sar pesawat televisi. itu. dapaf: 

Cikha: dari harganja, Pesawat 
televisi: Tea: paling:murah “ber. 
-bargc-14-000- sampai 9.000 pe- 
-sos» dan dimana'dulunja orang 
(merninta permbajaran tunai, :Se 
karang bara pendjual bersedia 
'me'epaskan barangnja menu- 
'rut sjarat2 pembajaran jang di 
tetapkan. Ing aleh sipembe- 
li. 5 

Naikkan bensin. 
Pun pasar mobil telah menundjuk- 

(kan kemunduran sebagai akibat pen- 
tjatutan bensin jang telah mulai ber- 
taku semendjak beberapa waktu jg. 
lalu: Hanja beberapa “orang sadja 
jang mendapat kelonggaran, seperti 
paradiplomat, mendapat Iebih “dari 
30 liter bensin dalam seminggu. Ka-   mobil jang” mampu membajar 
kos2 sextra “mehdialaikan kerdara- 
annja dengan memakai  tjampuran 
minjak “industrial solvent jang bisa 
diperoleh dalam" djumlah berapa ba- 
ajak sadja dengan minjak “cylinder. 
Ratusan kendaraan jang telah men- 
dapat peringatan atas ' pemakaian mi 
njak tjampuran itu telah rusak  pis- 

ong- 

  

   

Pebruari jag lampau. Banjak peker- 
djaan2 umum “jang” dihentikan dan 

"2 |samping kamu, o, 
jang setia. dan baik budi”, Kei- 

ada sebuah pemantjar tie'evisi,il 

| pang. Sebagai hasilnja, pada waktu 

“Kita selamanja berada 'di- 
rakjat kami 

zer Hirohito meneruskan, ,,Ja- 
'kinlah kepada kesungguhan dan 
ketabahain kita. Berhati hati'be 
narlah akan peledakan - emosi, 
jg mungkin sekali akan memm 

buikan “Kesulitan2 jang Hak ber 
may atau gerak gerik gg 

Fkin akan menerbitkan -kekat. jau 
ag, membawa kamu kedjalan: ig 
sesat achirnja”. 

Ada dikalangan rakjat Dikbang 
jang Menolak "“titnerima Kekalahan 
itu, Mereka -menjatakan. batiwa '“me-! 

Teka akan mempergunakan bambu 
runtjing didjalan2 raja, ta pada 

waktu iefitera “sekatu “mendarat dita 

nah Djepang “dua minggu “kemudian: 

seluruh rakjat Djepang mengambil 
sikap seperti jang diingini oleh Kei- 

zer. "Mereka mematuhi “keinginan 

Keizer dengan tulis ichlas, menelan 

perasaan  ketjongkaannja, menjeli-, 

muti perasaan djengkel mereka”. "teri 

hadap pihak jang mengalahkannja, 

dan dalam waktu jang sangat sing- 

kat telah dapat memikat. kepertjaja- 

'an dan penghormatan dari musuh'jg. 

mendarat didardtan tanah airnja. 

Terhadap suatu background dari 

| goodwill antara musuh2-dari Perang 

Dunia II timbulah pengaruh Komu- 

nisme, baik di Asia maupun dibenu- 

a Eropah. Pada waktupetjahnja pe- 

rang Korea dalam tahun 1950, . ba- 

njak bangsa Amerika dan Inggeris 

serta rakjat negara2 demokrasi lain- 

inja jakin, bahwa dunia merdeka has 

rus bersahabat dengan Djepang. Se- 

   

um dagang serta mereka jang punja ' sudah terdengarnja tembakan perta- 
ma dimedan perang Korea hanja se- 

dikit rakjat negara2 Barat jang ti- 

dak dapat melihat  kepentingannja 

mentjari persahabatan dengan Die- 

Djepang memperoleh kembali  ke- 

merdekaannja pada - tanggal 28 

April 1952, Djepang- telah mengikat 

perdjandjian: pertahanan bersama 

dengan negara “demokrasi jang” pa- 

ling “besar,  jaitu Amerika Serikat, 

dan disamping itu telah ' mendapat 

kemadjaan pula dalam melenjapkan 

ketjuriyaan djika tidak merebut rasa 
persahabatan dari rakjat jang 'paling 
menderita sebagai perbuatan dimasa 
perang jang lampau, 'jaitu Pilipina, 
Tiongkok Merdeka dan . Australia. 
Dan dalam! lapangan ekonomi  pe- 
"rang Korea 'itu tidak “sedikit “artinja 

'bagi “perkembangan — perindustrian 
Djepang: "Oleh karena ,.industeri' pe- 
rangnja” mendapat keuntungan - se-   Jowongan2 -jang: timbul “dalam pe- 

merintahan naa diisi lagi. 
banjak “lebih kurang :”360:000.— yen 
sehari “dari perang Korea itu. 

139 km. ijukup untuk mengairi 

  

Waduk jg-berkapasitet air 
' Sebanjak 4-djuta-m?, melindu-| 
ngi perusahaan ini terhadap 2 
bangdjir dan kekeringan. Dimu | 

ma kelebihan.air dari sungai jg|. 
ada didekatinia dan dalam ma 
Sa menabur dimusim semi, da- 
ri sana dialirkan air untuk tc .. 
naman2, Perusahaan pertanian j. 

ini lengkap dengan trakior2- 
nja, klinik, tempat mengasuh 
baji koperasi dam: gedung iper- 
temuan. 

sudah selesai pula “dikerdja- 
kan, dapat disebut'bahwa salu 
ran pengairan ini pandjangnja ! 

tangh kering seluas 5.000 hek 
tar dekat Hami, di Sinkiang 
timur. Udjung saluran inj ter- 
letak dikaki “pegunungan Tien- 
shan, mengalir melalui padang 
-pasir Gohi: “Dengan adanja sa- 
'Iiran “baru ini, Maka 44 1000 
orang penduduk daerah tadi 
akan dapat menanam bahan2 
"makanan sendiri. : 

Mendjelang-hari kebang- 
saan RRT, I October. 

Seterusnja Federasi sarekat2. 
buruh Tiongkok mengeluarkan 
seruan supaja tenaga produksi /D 
dan kesederhanaan kaum bu- 
Fih Tiongkok diseluruh negeri 

'sim rontok, waduk ini meneri- Fs 

ka r H3 

College”. 

Tang: 

$ 

Tentang saluran jg “gota 

Terimalah 
(RRT: 

s ai "Aa “PBB - ebagai d9, 

: Dag 

£ 

& 
0 

APN 

NG Oleh: 

B3 
| Tatan perasaan jang meluap? 

n dari berbagai 

“kebenaran itu, 2 
newoodmer ini Ai 

pengusaha sadja?” Kedua, 
| har hadap sebagai pasilan, hanj 

Dim. hal pertama mat tidak 

hi mau kita-harus mengakui bhw-|« 
|kitasmemang-newcomer dim du 
nia politik. neweomer dim du- 
nia perekonomian, " mewcomer. 
dalam. dunia-jg baru kita Ma-   

teka sebagai bangsa jg merde 

Pekerdiaan Reina 'Oloh Anggauto2 
La Tentara RRT 

“Belanda dahulu dan ka- 
| dana jg sepaham mengata 
kan djuga bahwa bangsa kita 
“tidak matang” untuk ini dan 
itu, untuk segala2nja, untuk 
mengatur hidup. kita sendiri. 
Pandangan 'itu tidak mungkin 
benar karena “statis, “karena 

  
sadja. Memang pandangan jg 

| terbeku “pad, sesuatu saat Sa- 

dja tidak dapat diambil "iku- 

ran untuk suaty bangsa jg hi- 
dup jg mau hidup dan berusa 

Kkaukuran itu kita pakai maka 
revolusi kita, tiita2nja dan 

pengorbanan2nja tidak mempu 

pjai arti apapun djuga. Akan 

tetapi" bukan sesuatu keadaan 

jang “tertentu pada sesuatu 

saat jang penting bagi kita, me 

lainkan .kesanggupan “kita me- 

'ngadakan perobahan pada ke- 

adaan itu! Kesanggupan. inilah, 

kesanggupan mengadakan pero 

bahan, kesanggupan menum- 

buhkan mengembangkan, mem 

bangun, kesanggupan jang 
berarti kepertjajaan akan diri | 

“sendiri, inlah-mendjadj pang- 
kal "kekuatan kita mendjalan- 

kan. usaha disegala lapangan. 

Bukan alasan. 
- Kesalahan9 dan-kegagalan2-: 

pun bukan mendjadi alasan utk 

menghentikan berusaha.  Sela- 

“Itania ada kemauan, selamanja 

'ada kesungguhan mentjiptakan 
Sesuatu, selama itu ada harap- 

an pula barang itu akan ter- 
tjipta. Apalagi djika. Wana, itu, 
biarpun sudah tertimpa kesa- 

lahan2 jang besar: meninggal-t      Ameri 
za ' State : 

.mengundjungi India, pada 
barengan moenjak an bahwa ' 

- Republik Rakjat ! 

aa dan karena 
itu Pen Pa ima sebagai ang 

-PBB.-Pr, Fisk jang akan 
tinggal 5 Gi India atas un 
“Gan 
ssalah2 Dunia Seland jutinja me 
-njatakan, bahwa sebagian rak- 
-jat Amerika. menjokong peneri- 
.maan. RRT sebagai anggota PB 
B, tetapi mereka itu masih me- 
rupakan golongan ketjil. 

Dalam pidatonja jang di- 
tetjapkan di'Calcutta Dr, Fisk 
menjatakan pula bahwa ,,da- 

lam abad a'om sebagai seka- 

rang ini tidak satu negarapun 
akan ' 'aman, diika tidak 

“merasa inja aman”. 
Dikatakannja bahwa. perlutju- 
tan sendjata iang sepenuhnja 
harus di'akukan, djika dunia 

r.“Fisk mengatakan, 

njak dihormati sebagai Nehru   “dipertingg: dalam ' “mendjelang 

“datang pada tgl. :l-Oktober, de 
mikian siaran radio Peking jg 
ditangkap di Hongkong hari 
'Selasa. Pedoman federasi tsb 
:dianggap perlu, agar supaja 
tertjapai kondisi? jg lebih “baik 
bagi pembangunan setjara be- 
:sar2on ditahun "depan, demiki- 
an radio tsb, Kalangan? jg bia 

sanj,/ dapat dipertjaja di Hong 
kong mengartikan istilah “pem 
:bangunan setjara  besar2an” 
'itu sebagai sebutan lain bagi 
'rentjana lima tahun pertama 
(RRT, jg diduga akan diimum 
kan mungkin dalam bulan Ok 
'tober atau Nopember nanti, 

Sementara itu pada 'achir tahun 
ini, semua golongan minoritet dipro- 

pinsi Sikiang, RRT akan mempu- 
njai hak2 otonom. Dalam tahun ini 
djuga- diproptrisi' ini akan “dibentuk 
pemerintahan2 otonom kebangsaan ' 
sedaerah atau  pemerintahan2 oto- 

| nom bersama dari berbagai2 kebang- : 
-saan, bagi sedjuta lagi-bangsa2 mi- 
noritet, terdiri dari bangsa2 Tibet, 
Yi, “Miso dan “golongan beragama 
Islam. “Sedjak November :1950, “su- 
dah “ada daerah otonom Tibet, jang 
ketjuali didiami oleh pena bet 

    Hari: Kebangsaan RRT jg akan | 

Birma Tak ja 
Bahwa Pasukan2 Amerika Benar Gu- 

nakan Bom 'Kuman 

menggunakan pengaruh mere- 

ENTEBI LUAR negeri ' 
Jasa menerangkan di M 

merentah..jg bertanggung 

kakan penjelidikan setempat. 
| “Sebagai djawaban' “terhadap: 
|kritikan2 udari sajdp' kiri, bah- 
| wa politik luar negeri Burma le 
Ibih tjondong kepada Blok Ing- 
| geris— Amerika, 

  
Sao mengata- 

ikan bahwa. Burma memelihara 
sifat netralnja dilapangan hus 
bungan . internasional. " Sajap 
kiri “selandjutnja menuduh bah 
wa, pemerintah Burma “telah "me 
langgar sikan netralnja, oleh 
karena telah menganga | 

  

  

  retail lebih dielas tampak dari 
pada perdagangan barang2 ma, 
ntfactuur. “Kaum dagang serta 
pengusaha? toko2 merasa ti- 
dak sanggup mendjual perse- 
diaan2nja, seperti radio, lema- 
ri ijs, mesin pentjutji serta ba- 
rang keperluan rumah tangga 
lainnja, Pesawat? televisi - ku- 
rang disukai, suatu. keadaan jg 
timbul bukan sadja disebabkan 

| keadaan krisis umum, tapi dju 

Ba disebabkan kenjataan bah- ' 

    

pa ABINET IIBANON, “jang di- | 
pimpin oleh Perdana Menteri | 

Sami. Solh, hari Selasa pagi telah 
mengundurkan diri. Pembubaran ka- 
binet ini dilakukannja segera . sesu- 
dah menteri penerangan Hussein al 
Abdaliah, jang memimpin 
binet pada hari Selasa “ pagi, me 
ngumumkan . bahwa "ia mengundur | 
kan diri. Berita ,,Reuter” “mengata- 
kan bahwa krisis ministeriel “ timbul 
di Libanon pada hari "Selasa pagi, 
sesudah '2 orang menteri mirita  me-   sidang ka- | 

1 dekan 'memaksanja 

ngundurkan diri, dengan alasan bah: ' 

| Kabinet Bubar Karena 
:ya Pm Sami Soih bermaksad "men-' 
“tjegah: supaja djangan sampai “parle- 
men diminta mosi kepertjajaan, “se 
bagaimana telah diputuskan oleh ka- 
binet, 
Menurut keterangan kalangan jg. 

lajak “dipertjaja, parlemen  bermak- 
sir tidak 'akan beri mosi kepertjaja- 
an 'kepada- PM “Solh dan ' dengan ! 

untuk .mele- 
takkan djabatan dan membuka dija- 
lan bagi "kabinet koalisi, jang mami 
pu melaksanakan perobahan2 jang 
dikehiendakt oleh” umum, Parlemen 

  

Libanon hari Selasa mulai 
sidang darurat, jang Ketika bulan j.l. 
diminta oleh kabinet, “untuk “minta 
kekuasaain istimewa selama 6 bulan, | 
Guna melaksanakan perobahan2 jang 
mendalam. Perobahan2 jang dimak- 
sudkan tadi' ialah: perobahan2  da- 
lam undang2 pemilihan, membersih 
kan “pemerintahan “jang dikatakan | 
korup, dan reorganisasi sistim kehas 
kiman., Kedua menteri jang meletak- ' 

orupsi ? 
dengan Sementara itu kawat terachir  me- 

tvarfakan, bahwa" presiden“ Libanon 
| Beshara &i “RKhoury malam Rebo" te- 
lah"mengangkat suratu kabinet daru- 
raf "jang "terdiri dari 3 orang, untuk 

mengurus .soal2 jang masih bergan- 
tung, sampai krisis politik" jang ses | 
karang ini diselesaikan, Ketiga ang 
gota "kabinet. darurat tadi ialah: Na- ' 

zim Afkari, kepala" biro perdana. men 

h pemerintah de | 

gan Dewan India untuk Ma- : 

semua . 

Pe diselamatkan, Achirnja- 
bahwa: 

obat pemimpin2 jang  ba- 

kan bekas ajuga dam dapat di 

i teruskan. - Teranglah -djadinja, ' 

haha “ukuran tidak ahli”, 

Been biikan sadja tidak 

jadil, akan tetapi tidak benar 

'pula djika dilakukan terhadap 

|golongan pedagang dan pergu- 

'saha sadja. Baik ditilik dari 'ke 

njataan bahwa pengertian itu 
berlaku untuk segala golongan. 

tntuk seluruh masiarakat, ma- 

upun Sitindjau dari kesalahan! 

gan kegagalan jang telah Cides 

rita, parkataan neweomer - da- 

lam arti jang buruk tidak  da- 
pat dilakukan terhadap mereka 

kana. Sangat ntidahnja me 

(nundjuk2 kesalahan gan kele- 

Imatan sestatu jang tidak  di- 

sukai. Tjara ini biasanja berse- 

mangat, ' mudah ditangkap 
umum, akan: tetapi bahajanja. 

-besar”pula karena - merabit-ra- 

bit kepertjajaan akan diri sen: 

diri dengan - samaran se-akan2: 
membela” kepertingan ' “umum' 
itu 'Tjarx ini memupuk sifat 

Aa n dan fitnah jang ti-" 

'kai na maksud "ini “maka: 

dunia akan-mendengarkannja”. 

(Antara Reuter), 2   

  

Burma: Sao Hitam Hkio hari Se 

muka parlemen, bahwa sebagai. pe 
-djawab maka" “pemerentah Burma ti 

dak “dapat mempertjajai tuduhan? bahwa Am. "Serikat: menrper- 

gunakan alat? sendjata kuman 
ada buktinja. Sao seterusaja menerangkan, 'bahwa PBB telah 

menawarkan djasanja ulik mengirimkan sebuah perutasan Pa- 

di front Korea, djika tidak 

tidak berpihak be: Korea, akan . tetapi negara 

— ant Tia tidak memperbolehkan perutusan tadi mela- 

perdjandjian2 perdantaian “dgn 
India dam Pakistan, tetapi tidak 
dengan RRT dan Sovjet Uni. 

Sao mendjawah bahwa ,.In- 

dia-dan Pakistan adalah “hega- 
ra2 netral seperti Burma,  se- 

dangkan-RRT dan Sovjet. Uni 

tidak”. 

. Sovjet: tak dapat 

Iselandjutnjas Sab hengamam | 
kan, 'bahwa pembesar2 Sovjct 
telah menolak permintaan pe- 
merintah Birma, untuk mengi   rimkan meahasiswa2 Burma ke 

| Moskow. lamituk “menuntut pela- 
'djaran pada “universitet2” Sov- 
jet. Menurut Sao, “Moskow ti- 
dak mendjawab surat Burma jg 
'pertama tentang soal ini, jang 
dikirimkan "ketika tahun 1951 
itu. Surat Burua jang kedua ka 
Ilinja didjawwab oleh pemerintah 
Soviet dengan pernjataan ,,.ke- 
'tjewa sekali tidak, dapat meneri 
nta mahasiswa2 Burma ' jang 

kan djabatannja tadi'talah “Hussein , teri: Basil Etbad (?), anggota . de: ingin beladiar"”, Sebah2penolak 
al Abdallah dan Amir Nadjib. Ars- | 
lan, menteri pertahanan, 

wan bea-tjukai dat Massa Mubarak, 
Ia direktur “dewan “beaktjukai." 

Pa tadi tidak disebutkan, 

PN 

: — Tidak Semuanja. Parasit KG pa ka” 
|. Motto: Tego Larane Ora.Te- 

| yo Patine 
Margono Djojoha dikusuma —- Presiden Di- 

'rektur'Bank Negara Indonesia — Dilarang kutip). 
ADA WAKTU belakangan ini h 4 
hgenai seal newcomer, Mebiujaha 

Ans ngeran batas2 pengertian jang Ce, 
: pihak memang 
Batan karena pendapat? itu dim adju 
inuhnja tidak memandang keadaan dan 

"dua hal timbul kekabutan tonta 

ja merugikan masjarakat? 

1 
Hu bukar karena merasa 

ae ga ini se 'stidak tjakap”, tidak ada ' pe- Anton Lap akan 

4 nang t 

-menerima: 

kata 

    sudah Gitulis me- 
lisan? itu tersusun 

ning ea. Kanaan ganja ter- 
epat. Tudahan maupun 
£ ada, benarnja djugayak 
ukan se-akan? berliku sepe 

waktu, maka Pa! 

jakan € 
seh 

   

  

1g soal 

8 

Cak akan membawa kebaikan, 
£e sedangkan “jang diperlukan sa 
ngat sekarang ialah mentjari 

mendapatkan dan mertelihara | 

benih2 pembangunan jang ada 
pada kita, 

Dasar revolusi. ' 
Mentjari, mendapatkan, pan- 

dai mendapatkan dan memeliha' 
ra benih2 penibangunan | 'itu 
inilah pekerdjaan -jang berat, | 
jang besar: pula tanggung -dja 

wabnja, “Seperti dikemukakan 
diatas, revolusi kita-adalah-aki 
bat pendirian kita iang tidak 
dapat mengakui ,dalil” jang 

Gipaksa-paksakan pada kita, 
bahwa kita tidak matang,  ti- 
dak sanggup ini, tidak sanggup 

kan pada satu saat sadja. 
Bentuk jang lebih lunak :me 

mandang- soal. itu sebagai -sua 

tu- proses: 50. tahun lagi baru- 
lan Jkita matang. Akan: tetapi 
anggapan ini Cjnga tidak dapat 
kita. terima. Bukan sadja-kare 

pat: dipertiepat djika-kekuasa- 

an-ada 'ditangan “kita sendiri, 

ikan-tetapi-karena'kita jakin 

akan kesanggupan-kita, darat 

membangunkan sendiri tenaga 

jang'ada pada-kita, 

Akan “initiatief pads -diri kita. 

Semangat,ini akan mati, se- 

gala hasil usaha. jang telah .ter 

tjapai 2kan hantjur, Gjika kita 

mulai takut memikul" Meat ke 

kuransan'dan kesalahan “kita, 

djika kitvowendjadi takut “ber 

buat salah, Sikap apatis, cynis 

Gan setaitistis kendjadi2 kare- 

  
"na kita Suka Bana penekan ke. 

lomahan gan kekurangan kita, 

kekalahan- dan Bana kita, 

diantara”kita, “dimuka orang 

'Jat1 dan'fimuka diri Kita. Ke- 

lakuan demikian arudah mm ani 

bulkan « perasaan senargidiri 

! (zelfgenoegzaambeid) jang “sa 

ngat negatief,. sebab perasaan 
iri 

  
SAA. 

e 2 
Si 

Ia 

golongan karera “ukuran sei 

'positief. “akan tetapi “kerena 

ukuran jang disembunjikan pa 

da kekurangan dan kesalahan 

orang lain dan golongan lain 

Dalam djabatan apapun Hua 

dalam kalangan apapun djuga, 

setiap “orang peni ani, 1 BESAr 

maupun ketjil, mempunjai ke- 

wodiban, mempunjai ksnggung 

djawab, mer dapatkan, memeli 

hara dan mengembangkan 

sar2 konstruktief pada kita. 

Pengalaman Bark 

Me Negara. 
“Bank Negara |Indonesia jg 

berdiri sebagai akibat revolusi 

kita, jang selalu bergerak da- 

Jane lapangan“ pekbangiunan per 

ekonomian "lapangan “jang Ser- 

ba'baru bagi'bangsa kita, telah 

banjak pengalamannja. Telah 

'banjak “ dialaminja kegagalan, 

Ibahkan menimbulkan tertawa- 

an .leedvernaak” “atau ,,Scha- 

denfreude” bagi orang “ig se- | 
melihat kegagalan 'itu, 

akan teta api telah banjak pula 

Iig tertjapai. Walaupun masih ba 

Injek -kekurangannja, cdapat' di- 

   

dkatakan hahwa sekarang telah 

terbentuk susunan perusahaan 

Tperdasangan" dan “perindustrian 
bangsa Kita jg luas dasarnja, ig 
sedang berkembaiig” seperti: 

YMaskapai Assurdusi “Indonesia, 
"Indonesian Service Company (as 
semble mobil). Pabrik Tjat In- 
donesia (Sidi Tando). Pabrik 
Pantji Emaille (Sdr. Notohami- 
prodjo) transport2 onderneming | 
di-Sumatera Tengah. dan Suma- 

tera Timur, dsb.inja. Inilah -be- 

berapa 'tjento' dari berpuluh- 
buta” din ”lapangan perusaha- 
an, perdagangan menengah, per 
dagangan import, perdagangdn 
eksport, 
tehnik, import Pa dealers, pe 

      
Gemar! 

ETUA PERSATUAN: K 

wakil2 PBB membeli 'minuman2: 

preman Amerika Serikat. Dikata 
mengadjukan permintaan kepada 

    

    
"| eksport jang P 

itu, ialah: keadaan 'jang- diheku 

na kejakinan- kita bahwa »per-! 

keribangan masjarakat kita da: 

kita- tahu, 
# joleh Gapindo, €TC, Persdi dan 

da-' 

pernasatigan barang! 

'Delegasi2 Ke bara “Tukang! £ Befong ' 

alkohol hari Senin.menerahgkan di New York, bahiva 
para pembesar PBB dan anggota2 deleyasi negara? dalam organi- 
sasi tersebut sedemikian. banjaknja" membeli whisky di Amerika 
Serikat, sehingga apabila mereka menggunakan semua minuman 
jang telah dibelinja itu untuk keperluan sendiri, maka mereka se- | 
lama 24 djam setiap hari terus menerus “akan mabuk mulai hari 
tahun baru sampai hari Natal, Ia selandjutnja menuduh " bahiwa 

padjak dan mendjual kembali minuman2 tadi , 

njelidikan dalam masalah 'ini. Para anggota PBB dan pegawatdnja 
dapat membeli Wwhisky dengan harga 35 “dollar Wabah. seduh han 
di-toko2 "harganja 70: dollar, Achitnja.ia mengatakaan, bahwa te- 
rafama sekali Wakil2. Inggeris dan "Rusia jang terbanjak membeli 
whisky akan 'tetapi kemudian' ia menjebut pula wakil2 "Perantjis, 
Brazilia, Nederland," Nicaragua, Eguador dan Peru termasuk da- 
lam golongan ini. MN 

  

menulis, 

'baru dari 
Djepang ialah. berupa darah da 
ri para “korban “bom afom di 
Nagasiki “dai “Hiroshima, 

(Pain . 3 sebuah, 3 "ka 

Bea ibe ordapat:' s8 “ti 'per 
“hatian besar pi". Mean genar an 

. (tersebut, karena an ieatn 
Sebe An bahwa -darah"ini “dapat 

“memberikan kekebalan “te 

  

ah pengertian newcomer, erang baru atau . dap bahaja? akibat: sluatk#'ledak 

orang meja dan dilbukan pada kaum pedagang: dan kaum An “bom'atom. | utan 
apakah semua new- -6omer-pengusa- keluar dari plasma darah ke- 

(ring jang sedjenis menurut | 

rian tadi- menghasilkan djam- 
lah 277.000 dolar setiap tahun. . 

| “Di Fukushima, suata-tempat 
'di Djepang: Utara, oleh “fihak 
polisi telah diketemukan “dua 

| orang, pemuda jang “masing2 
|bertmur 16 dan 17 tahun jang 
(telah mendjual “demikian ' ba 
'njaknja dari darah mereka, se 
hingga . mereka kehabisan tena- 
ga sama sekali, 

STEVENSON: AMI 
KA MUNGKIN MENGA- 
KUI RRT”, 

Para pembesar Tiong- 
kok Nasionalis “hari Rebo 
terkedjut dengan berita jg 

mengatakan, bahwa Adlai 
“Stevenson “pernah -mene- 
rangkan, bahwa Amerika 
Serikat mungkin akan me 
ngakui RRT setelah . pe- 
rang Korea berachir. 
  

ngangkutan darat, pelajaran, 
penggilingan “beras, - penggili- 
-ngan minjak, penggergadjian 
can perindustrian lain2. Sampai 
diluar negeri tersusun organisa- 
si2 utk memadjukan perniaga- 
an: internasional. kita: m.isalnja 

Djohan Djohor. Nama2.tsb ha- 
nja beberapa perusahaan jang 
kebanjakan ada di Djakarta. 
Kita mengakui bahwa. banjak. 
diantara perusahaan itu masih 
menghatlapi kesulitan2 jg besar. 
Akan tetapi kebanjakan dari 
perusahaan itu sudah tegak :ber 
diri dan Gapat. berkembang sign 
tenaga. seridiri. 

Soal modal asing. 
Banjak telah tertjapai. Banjak “dji- 

ka dipikirkan keadaan '. masjarakat 
kita dan bahan2 jang ada pada kita, 
Akan tetapi djika kita bandingkan 
dengan seluruh organisasi perusaha- 
an asing. maka suram benar kelihat- 
annjahari2 jang kita hadapi.  Dji- 
ka kita paridang “demikian, maka sa- 
ngat naif kedengaran andjuran jang 
menghendaki evolusi, perkembangan 
lambat2. -Hak ini - hanja dapat 'diar- 
tikan se-akan? kita menempatkan 
diri kita dibawah pimpinan pengusa- 
ha2 asing, hanja membuntut pada 
pengusaha? asing. Kami djuga me- 
ngakui bahwa .perusahaan2 -asing 
dapat berdjasa besar dan . memang 
berdjasa besar sekarang. Kami me- 
ingakui djuga Bahwa-perlu pula 'me- 
narik perianaman modal lebih besar 
dari luar negeri. Akan tetapi djustru 
karena ini, “djustru karena kita meng 
hadapi organisasi raksasa perusaha- 
an2 asing itu, kita'harus  memba- 
ngun 'apa jang ada pada kita den- 
gan tenaga sendiri. Kita' harus -ber- 
diri. sendiri, inilah “pokoknja. “Arti- 
nja, disegala lapangan “kita harus 
memulai usaha kita.. Dengan  djalan 
ini sadja dapat. kita rebut kekuasaan 
'atas hidup kita. 

Dengan uraian diatas kita tidak 
ingin membela kesalahan? jang telah 
'dibuat'dan kegagalan jang - telah 
'diderita.' Bank Negara sendiri ' tidak 
segan/segan bertindak keras terha 
dap pengusaha2 jang meliwati wa- 
tas2 jang patut. Akan tetapi ' kami 
teringat akan pepatah Djawa: tego 
Jatane,.ora tego patine. Artinia: ki- 
ta masih tahan melihat penderitaan- 
inja akan tetapi kita tidak “akan ta- 
han melihat matinja.. Kami mengenal 
adanja orang jang ingin lekas “kaja 
'dengan tidak usah “bekerdja. "Mereka 
kami kesampingkan. Jang perlu “ka- 
mi perhatikan ialah “mereka - jang 
berdjiwa pentjipta, jang ' mempunjai 
keberanian mendjalani djalan2 “jang 
baru, dengan menjingsingkan lengan 
badju dan berani hidup . sederhana, 
djuga dilapangan perdagangan, dju- 
ga dilapangan 'perinidustrian. “ Djika 
kit4 sampai2” 'memandang mereka se- 
bagai parasit 'masjatakat belaka, iha- 
ka pandangan ini akan “melitjelaka-. 
Kan kita. “Akan ' tetapi kami menge- 
tahui bahwa semangat "pelopor “itu 

tidak mudah terbunuh “dan “karena 
itu. kami .vmempuniai ” harapan 
jang besar. » The mount (GE today is 
the hill. of to morrow'”, asal kita ti- 
dak meninggalkan kesetiaan pada di. 
“ sendiri, : (Dilarang .kutip). 

Min 

  
  

2 ketjil dalam minuman2 

keras itu: dengan: tidak dikenakhn 
'kepada penduduk 

kan selandjutnja, bahwaia akan 
kongres supaja mengadakan ' pe- 

  

"bahwa barang 

ae deg cun di 
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| ruh Dansa, lebih 
Saleh diberikan : 

ENJAMBUNG 
Dansa”, dalam 

  

   

    

katakan, bahwa ,, ebuda (Renang ayaka tadi asn 
Wudjukan unjuk merat 

bangsa ja 
kesadaran 

P Sebagai dikabarkan, baru? 
inj polisi ekonomi Smg. telah 
game sa Ma sementa- 

(0. ra terhadap parg pedagang : | sar, diantaranjo 3 Import ba 
Sar dikota ini, untuk mengeta 

        

   

      

buat salah melanggar tu- 
| ran Kem, PerekanOin asn TI ts 

lah diumumkan. Dalam penje lidikan sementara, itu, pihak 
polisj belum lagi dapat menda- 
patkan sesuaty pelanggaran di 
lakukan oleh mereka, tetapi 
kinj pihak polisi laennja telah 

      
hadap beberapx pedagang di 
kota ini. Adapun jg tersang- 

kut, ialah satu fotostudio TTH 
jg ternjata melanggar peratu- 
ran Kem, Perekonomian, 5 fo- 
totoestel sementara dibeslah 
dari toko ini. Disamping ini 
telah dibeslah pula 4 baaj tex- 
tiel dari salah satu toko besar 
Gikota ini, jaitu TTH Petudu- 
ngan dan selandjutnj, 2 pesa- 
wat radio model baru di be- 
slah djuga, karena dipersalah- 
kan mendjualnja dengan harga 

tinggi. 4 

Selain darj barang2 tsb dibe 
slah mereka itu dibikinkan pu 
lx proses verbaal jg perkara- 

T-nja akan dimadjukan dimu- 
ka hakim. Selandjutnja pihak 
polisi serukan, supaja masja- 

orakat ramai turut membantu 
mengatasi soal harga2-kenai- 
kan barang2 je tidak sepadan 
atau hal2 lainnj, jg dapat me 
rugikan masjarakat sert, ti- 
dak melantjarkan djalannja pe 

| redaran barang2 jg penting ba 
“. gi penghidupan sehari-hari, de 
ngan memberi lapuran kepada 
“pihak polisi ekonomi. Dalam 
soal memberi japuran ini, dji- 
kaan 

  

hi | nama? mereka itu ti 

dak akan diumumkan dan ti- 
Gak ada konsekwensi apa2, de 
mikian polisi. 'Tegasnja tidak 
akan dibikinkon perkara apa. 
Tindakan terhadap pelangga- 
ran peraturan Kem. Ekonomi 
ini selandjutnja akan diperhe- 

bat lagi. 

PABRIK RABUK. 

wakt, oleh Djawatan Perta- 
nian Rakjat Djawa Tengah di- 
tjari djalan utk mendapatkan 

sematjam rabuk jg terbaik jg 
bahan2nja bisa didapat dari si 
ni Gjadi kesannja tidak lagi 
tergantung dengan barang im 
port, Setelah diadakan pertjo- 
baan2 telah diketemukan sema 
tjam rabuk jg benar2 memenu 

|hj sjarat, sedang bahan2nja 

dapat dibikin dari reruntuhan 

tetumbuhan dan daun?an jg ti 

dak berguna, kwaliteitnja ti- 

dak kalah dengan rabuk biki- 

|- man luar negeri. Rabuk. demi- 
| kian lazim disebut Compos. 

: Compostering .  pertjobaan 

' membikin rabuk itu) telah di 

“lakukan di Salatiga dengan 

|. mendapat perhatian tjukup be- 

sar, terutama walikota Smg. 

telah memperhatikan benar2 

soaj ini. Dalam perundingan 

dengan pihak Djawatan Perta 

. nian telah disetudjui untuk. 

“mendirikan paberik rabuk de- 

—. mikian. 
Selain daun2 dan tetumbu- 

'ban jg tidak berguna, djuga 
sampah2 dan kotoran dapat di 

bikin rabuk sematjam itu, dja 

' di sampah2 dalam kota dari 
pada dibuang dapat diperguna 

kan sebagai bahan. 
Soalnja kini tinggal 

gu bantuan darj pemerent 

| karena untuk mendirikan pabe 
yi 

bulatkan ongkos2 besar djuga 

dan djika tidak dibantu oleh 

pemerentah, “nistjaja 

|. tinggal tetap 
morgamna. 

, 

| hui apakah mereka ada ber- 

mengadakan proses verbaal ter : 

Untuk memadjukan usaha ' 
pertanian, maka telah sekian - 

menung | 

sik besar tentunja mem : 

tjita2 itu 
mendjadi fata | 

3 Ne 

-Laksana Tjandu... 
.iLagi Soal iPengaruh 'Dansa-Keterangan, 

an periltya 1 Andre itng-yortosur Sea 
Pengaruh Dansa Surabaja - 

1 

berita kita kemaren tentang ,/Pengaruh 
pertemuan hari Senin s eehaga di 

sioh pit dg Mad woo mana Pe ab 
jauh oleh ketua Panitya. tuan 

. n pet. iya ama Sipa-o pan usaha panitya, se 
Mengulan Iang Uolah Oei an nan Be nan an Te 

S Surabaja jang 

achmudi    

  

2 pan 

Bea ui ye .lan men- 

“akan iri sendiri”. ” 

! Hal ini menurut anggapan 

    

| panitya terbukti dari import pi 
#lem2 dan buku2 serta kebuda 
| jaan tertentu jg dengan mela- 
lui dinas2 penerangan luar ne 
23 dimasukkan kedalam seko 

|| Berhubung dengan ini pada 
kebanjakan orang timbul 
“overcompensatie complex” se- 
hingga orang mengira, bahwa 
segala sesuatu jg datang dari 
Barat itu adalah baik dan per 
lu untuk kedudukan Indonesia 
sebagai bangsa merdeka, demi 

| kian uraian itu. Salah satu da 
rj tjonto2 ini disebutnja “dan- 

' Sa barat”. 5 

4 

| Sebagai tjandu. 
Untuk orang2 Barat — demi 

kian pendapat panitya tsb — 
jg mendjalankan suatu penghi 
dupan, dimana batas2 antara 
pelatjuran dan “penghidupan 
bersuami-isteri itu agak sa- 
mar2 maka ekses2 ig timbul 
dari danss Barat itu tidak me 
rupakan soal lagi. Terutama 

| bagi lapisan atas jg dengan se 
| ngadja mau memberikan moril 
'jg rendah kepada rakjainja 
“dan rakjat jg didjadjahnja. 
Panitya - berpendapat bahwa 
dansa Barat itu bagi golongan 
elite.di Indonesia merupakan 
tjandu, karena bangsa Indone 
sia sampai sekarang belum 
mempunjai tari2-an yntuk ber 
senang-senang atau tarian ber 
Sama untuk menghibur orang 

i 

setelah bekerdja giat. 

Tetapi panitya itu berpenda 
pat, bahwa tidak pantas untuk kan pelantikan dan pengesjahan berj ral PBB, Trygve Lie, 

wa ia telah mentjari kon- 
pemerintahj 

'Afrika Selatan bertalianj 
dengan masalah perlakuan 

menghilangkan sesuatu sebe- 
lum didapat gantinja jg lebih 
baik. Selandjutnja. dikemuka- 
kan pula bahwa orang tidak 
boleh mempunjai perasaan an- 
ti dansa Barat, tetapi hanja 
wadjib mengarahkan panda- 
ngannja kepada - tarian nasio- 

na) jg seha: untuk penghibur. 
Untuk itu harus didirikan sua 
tu panitya. 

Pada hari itu belum dapat 
didirikan sebuah panitya tetap 
karena ternjata bahwa para 

hadirin datang sebagai perse- 
orangan dan tidak sebagai utu 
san organisasi masing. (Pia). 

  

Film Pilipina menim- 
bulkan reaksi hebat. 

Salah sebuah film jang paling 
banjak dipersoalkan dalam fes 
tival film di Venesia. dimana te 
lah sedjak sebulan dipertundjuk 
kan film2 dari segenap pendju 
ru dunia adalah film Pilipina jg 
bernama ,,Genghis Khan”. Para 
pengetjam “ memperdengarkan 
baik pudjian2 maupun tjelaan2, 
tetapi bagai mana djuga reaksi 
dari kanam kiri adalah hebat. 
,Messagero” memudji ' dengan 
mempersamakan filim Pilipina. 
itu dengan pemenang tahun ig 
silam jaitu film dari Djepang 
Rashomen”. Rupa2nia sadja se 
suatu jang tidak diduga-duga 
harus muntjul dari Timur, de- 
mikian tulis pengudii tadi ,,ta 
hun jang lalu Rashomen dan ta 

hun ini Genghis Khan” Buah2 
dari peradaban jang satu sama 
lain djauh berlainan, namun ke 

dua buah usaha ini mempunjai 
persamaam, kekerasan luar biasa 

berupa intink dan passi jang 
i menggerakan hati penonton. de 

, mikian pula enersi jang melukis 

Ikan kekerasan dengan segala 

daia tiipta. Sebuah harian Ru 

i sia menulis: .Rupanja kaum 

produsen film Pilinina tertarik 
nerhatiarnia oleh dongeng2. Na 

hun ian» lamnau mereka da- 

tono di Veresia dengan ..Sieg- 

fred? dan tahun ini densan 

Cenchis Kham? Keduania ber 

| sandarkan kenada dongeng isno 
asino dari kebudaiaan sendiri 

| don dinstmu 'nilah kesalahan no 

kok dari suatu film. 

—nja perkembangan senitari di 

    
Ji Sora, na Lu 

" 2 4 bai 

0... STM baru. 
Tidak lama Napi akan diresmikan 

pembukaan sebuah S.T.M. jg telah: 
daya oleh Kementerian PP 
G& K. Direktur sekolah tsb., jalah Ir. 
R, €. A. van Olden. STM ini akan 
bertempat digedung SEP Djalan 
Bumi. Pen murid hingga kini 
telah mentjapai I.k. 60 orang, sedang 
jg dibutuhkan 1.k..75 orang. 

  

   

    

   

  

Dari kalangan Pemerintah Kota 
Besar didapat kabar, bahwa Kemen 
terian Sosial telah  menjanggupkan 
'untuk memberi subsidie bagi pemeli 
'haraan baji2 jang terlantar. Djum 
lah baji seluruhnja jg kini mendjadi 
ranggungan Pemeritah Kota Besar 
Surakarta ada 25 orang, kini masih 
ditempatkan disalah satu rumah sa 
kit di Solo. Direntjanakan, untuk 
nantinja menjediakan perumahan ter 
sendiri bagi pemeliharaan baji2 jg 
terlantar itu. Baji2 itu hanja akan 

sudah itu mereka akan ditempatkan 

mardi-Joga”. 

»Tea for Two Ranch” 
di Tawangmangu. 

Atas usaha beberapa orang pemu 
(da Ex-TP kini telah didirikan . se 
buah perusahaan peternakan di. Ta 

| wangmangu dgn nama ,,Tea for 
Two Ranch”, dgn peternakan ajam 
sebagai permulaan. Perlu diterang 
wan disini bahwa usaha ini terlepas 
dari B.R.N. dan K.U.D:P. Dalam 
-rentjananja diwaktu jad. perusahaan 
ini akan diperluas dengan peterna 
kan babi, domba, itik, pemerahan 
susu sapi dsb. Kesukaran jg dialami 
nja ialah, bahwa sampai sekarang 
belum mendapat perhatian dari jang 
berwadjib. Pada hal, dihari-hari jad. 
perusahaan peternakan ini mempu- 
njai harapan jang baik. Kini perusa 
haan peternakan tsb. adalah dibawah 
pimpinan sdr. Moedhakir. 

P. Suratmo pindah ke 
Djapen propinsi 

Sulawesi. 
Rebo telah berangkat ke Makasar 

lewat Surabaja dari Solo, P. Surat 
mo dari Kesatuan Penerangan Mo:     

Itelah dipindah ke Djawatan Penera 
I ngan Propinsi Sulawesi di Makasar. 
P. Suratmo telah diangkat mendjadi 
Kepala Bagian Pewartaan Djawatan | 

| Penerangan Propinsi Sulawesi. 

| bil daerah Semarang-Pati-Solo jang KONTAK DENGAN PE- 5 Il 

| DALAM TIAP KELUARGA 
, 
: 

Pelantikan DPTPR 
Surakarta. 

Minggu malam digedung Wajang | 
Orang Sriwedari telah dilangsung | 

dirinja Dewan Pimpinan Tjabang ' 
Pemuda Rakjat Surakarta, jg dila | 
kukan oleh Sukatno anggota Dewan 
Pimpinan Pusat Pemuda  Rakjat! 
dari Djakarta. Sesudah pelantikan 
Isb. oleh Sukatno diadakan tjeramah 

tentang Perdjoangan Pemuda dam 
Peladjar diluar negeri dan Pesta Pe 

muda di Berlin, serta kesan2 .. jang Afrika Selatan. 

diperolehnja selama penindjauannja 
kenegara2 Sovjet, Eropa Timur dan 
RRT. Adapun Susunan Dewan Pim 
pinan Tjabang Pemuda Rakjat Su 
rakarta jang telah disjahkan itu ada'| 
lah sbb.: ketua-I S. Hartono, ketua 
II Saptojo, sekretaris umum 1 Sada 
H, sekretaris umum II Suharto, ben 
dahara I Sujatno, bendahara II (Su 
narno. 

Anggauta wajang Sri- 
wedari akan didjadikan 

pegawai negeri? 
Berhubung dirasakan kurang pesat 

Solo, 
maka Djawatan Kebudajaan Kemen 
terian PPK di Jogjakarta telah min 

ta perhatian dari Pemerintah Kota 

Besar Surakarta, dan mengadjukan 

berbagai saran untuk memadjukan- 

nja. Diantaranja telah dikemukakan 

Apakah tidak baik djika sekiranja 

para pemain Wajang Orang Sriwe 

dari itu didjadikan pegawai negeri. 

Sebab dengan didjadikannja mereka 

itu pegawai negeri, mereka akan 

lebih mempunjai kesempatan untuk 

mempertinggi “ mutu permainannja 

dari mutu senitarinja. Sekiranja Pe 

merintah Kota Besar Surakarta me 

njetudjui saran itu, Djawatan Kebu 

dajaan bersedia memberikan subsidie 

untuk 'itu. Saran tsb. oleh Pemerin 

tah Kota Besar Surakarta masih 

akan dipertimbangkan dgn sebaik- 

baiknja, karena ada setengahnja jg 

setudju para pemain Wajang Orang 

Sriwedari itu didjadikan pegawai ne 

geri, akan tetapi sebaliknja ada dju 

ya setengahnja jg. tidak menjetudjui 

  

Akan dapat subsidie. 

dipelihara sampai umur 6 tahun, se 

di Asrama Perawatan Anak2 ,,Pa- 

ii 

Ma pengurus wajang makno di kam- 
pong Kradjan dalam lapangan ke-,. 
budajaan: pada G.R.T, Rekesan, G.f ' 

8 
R.T. Ban jakan, G.R.T. Tjelong: Oa 21 

R.T. Karangduwet, 
“Sidoredjolor: Perwari ranting Sido- 
'redjolor, Gerwis ranting Blotongan, | 
dan sdr. Darmowasito desa Soko da 

lam lapangan pemberantasan buta 

huruf. Disamping surat tanda peng | 
hargaan itu djuga 'ada bebera 
orang jg. menerima hadiah berupa | 
uang, agar dengan demikian mereka 
dapat mengembangkan usaha dan 
inisiatipnja. 

TEGAL. 
: 6 angg. D.I. mela- 

$ porkan diri. 
— Dari Tegal-Selatan kita terima bel 

rita terlambat jang menjatakan bah| 
wa pada tgl. 26 Agustus jg lampau 
6 orang anggauta D.I. telah menj 
rahkan diri kepada jang berwad 
didaerah tsb. Ke-6 orang tadi boleh! 
dikata termasuk staf pimpinan Di. 

ke-6 orang tsb. menjatakan, bahwa 
mereka telah merasa tertipu. 1 

narnja dan atas budjukan beberapa 
jorang tertentu mereka telah mendja 
di anggauta D.I. 

ganisasi jang mereka ikuti itu tidak 
bertudjuan seperti jang mereka sang 
ka semula. Mereka mengerti bahwa |. 
mereka hanja diperalat belaka oleh 
segerombolan orang tertentu 

ta' bertanggung djawab. 

Maka kemudian mereka melaporj- 
itu 6 orang? . 

tsb. menjatakan keinginannja setelah | 
menjerahkan diri itu, supaja merekal 

kegunung, | 
kembali ketempat gerombolan bersaj 
rang. Atas pertanjaan mengapa mej 

kan diri. Dalam pada 

diperbolehkan kembali 

reka ingin kembali kegunung itu, di 
katakannja bahwa mereka ingin mej 
nemui sedjumlah teman2-nja jang 
djuga telah tertipu. Tak dapat dibiarf 
kannja bahwa teman2 mereka ,,berf 
djuang” suntuk membela ideologie jg | 

t 

i didaerah tsb. mengenai permintaan 
ini, belum lagi diketahui. 

TRYGVE LIE MENTJARI 

MERINTAH AFRIKA 
SELATAN. 

Rajeshwar Dayal, wakil | 
tetap India pada PBB, pa-| 
da hari Selasa diberitahs 
kan oleh sekretaris djende| 

bah-| 

tak dengan 

terhadap bangsa India 

2 
3. 

  

1 bung! am ja ap : 
Ganti hawa sering membi- 

kin badan jang keliatan sehat, 
tetapi lantaran bekerdja sedi- 

  

kit berat atau malam kurang 
tidur, lantas mendjadi lekas 
tjapei, masuk angin, kepala pu- 
sing, dingin dan sebagainja. 

DJAMU ae BURUNG 

keschor membikin badan lebih 
sehat, kuat, hangat, dan benar2 
menjegarkan. “Minumlah ha- 
ngat2 ini malam, dan liatlah 

bagimana djamu ini menjegar- 

kan sekudjur badan. 
1 bungkus Rp 0.15     
" PABRIK: DJAMU TJAP- PORTRET 

NJONJA -MENEER 
Jk: DEMAK:129: TILP. 611 

SEMARANG 

Toko Pedamaran 90. 

“Agen: Depok 36B, Mataram 
414, 697, 210, 942, Lemahgem- 
pal 52, Petekan 35, Darat 33, 

Pontjol 88, Dj. Demak 12, La- 
buan 16, Dj. Mataram 682, G. 

Tjiuk 19, Dj. Bergota 10. 

Dokter 

2   hal itu. 

Pemberian surat tanda 

Penghargaan. 
Pada hari Selasa jl. digedung ba- 

lai-kota Salatiga telah diadakan 

upatjara pemberian surat tanda 

penghargaan kepada mereka jg. atas 

kegiatannja telah nampak  hasilnja 

dalam usahanja turut serta memba- 

ngun Negara dan masjarakat, ja'ni 

pada G.R.T. Nanggulan berhubung 

idengan pembangunan desanja: pa- 

R.V. Soedjito 
Pandanaran 66, Tilp. Smg 2229 

Memeriksa wanita hamil . 

Menolong wanita bersalin dan 

Praktek Umum 

Djam bitjara: 

Rumah: djam 7—9.30 

| djam 4.30—6.30 sore 

R.S. Elisabeth 10.30—11.30 

ACHLI ILMU FALAK. (Occultist) 

Kesulitan dalam hal2 seperti penghidupan, perdjodohan dan 

lain2. Tuan/Njonja akan 
berbukti Ra 
an berikut Na 
sel Rp. 10.—, Kepada: 

|. MLA.G. RAWAL — K 

hasia tanggung dipegang tegu 

Nama dan Uruar dalam satu envelop dengan poswe- 

dapat djawaban2 jang tjotjok dan . 
h. Kirim 4 pertanja- 

otakpos 170 — Bandung. 

     
  Roy Rogers 5 

  

HA-HA! 

COME AB mera) N 
WE'LL MOSEY ON 
BEFORE THAT LOCO 
CAP GUNN FIRES 

| ANOTHER Le 
     

  

    

    

His 

   

    
   
    

    

   

— Marilah 
|.pergi sebelum kapten Gunn jg . gila 

itu lagi melepaskan tembakan . me- 
im keatas bukit! 

..—» Ha, ha! Kali ini Roy Rogers 

“akan mengalami kedjadian mengedjut 
kan dalam hidupnja. 

( Heres wHeRe 
ROY ROGERS 

GETS. THE 
4 SURPRISE OF 
3 LIFE 

    

         
kita 

    HEToee “D 
LOOK WHERE 
YOL'RE GOIN' | 

  

         
   
    

  

   

au 

      

      

GO AHEAD:.. 1 s.lT kOOKS. 
Ne TE! L ANT LIKE ID BETTER 
TE YOU S0ME 

  

  

      
  

   |. Hey, lihat djalan ig 
kaulalui.... Ugh! 

— Hindar dari djalanku, 
Tin Badge. Kau tak mem 
butuhkan seluruh djalan. 

  

- Tuan, agaknja perlu 
djuga tuan beladjar sopan san 
tan. ' 

— Tjoba sadja. Aku tak 
pernah memukul seorang mar 
shal, sedjak waktu achir2 ini. 

: 

      

     
50 THAT COWBOY GENT'& A 
U.6. MARSHAL EH? GLAP L 
FOUND THAT OT “FORE HE 
GOT SNOOPIN! AROLIND TOO 

MUCH / 

  
se — O, cowboy tadi itu 

orang Marshal djadinja? Un 

tung aku mengerti sekarang, 

sebelum ia dapat mengintip 

berkeliling terlalu banjak. 

Pamong Desal " 

  

    

Seperti telah pula sering didengar, | 

tidak sadar akan tudjuan jg sebef 

Tetapi lama-kelaf 
maan insaf pula mereka, bahwa or| 

sesat. Bagaimana sikap jg berwadjib| - 

  

TRUCK INTERNATIONAL mu 
EOT 203 jerasse ci 

NN RAMA NA Ran 

3 Sen un aan DEALER : 2 ai 

SEMARANG MOTORS SERVICE 
-BODJONG 50 

(Blakang TOKO OE,N) 
# 

BINGKILMOBIEL j: 

  

Han 
PEUG 

SEMARANG TELP. 1063 

v 

  

— SERVICE STATION 
  

  

  
'PELINDUNG BESAR 

    
      

                  

   
   

A :   

   

  

1” Tablet-tablet 'ASPRO' adalah 
obat jang tidak boleh tidak harus 

  

    

    

   

njapkan sakit-sakit, demam dan 

penjakit-penjakit Negeri panas 

pada sekalian orang dari segala 

umur. 
Djuga menjembuhkan sakit datang 
bulan dengan tjepat dan tepat. 

    
Tablet-tablet 'ASPRO' 
tidak berbahaja. Djuga 

buat anak-anak jang 
— seketjil-ketjilnja. 

'"ASPRO' 
tak pernah mengetjewakan 

  

MN UI 

Distributeurs : JACOBSON VAN DEN BERG & CO. N.V. 

    
  
  

Pengumaman 
No. 22/52.— 

2 

Dengan ini dipermaklumkan, bahwa Peraturan Daerah 

Kota Besar Semarang tanggal 11 Djuni 1952 untuk mengubah/ 

menambah peraturan daerah tentang ,,Peraturan Pasar Daerah 

Kota Besar Semarang”, telah disahkan oleh Dewan Pemerin- 

tah Daerah Propinsi Djawa-Tengah, dengan surat keputusan- 

nja tg. 25 Agustus 1952 no. U. 94/3/19. 
Peraturan-daerah Kota Besar Semarang tanggal 11 Djuni 

1952 tersebut: 

a. disediakan untuk dibatja, 

b, dapat dibeli 

oleh umum tiap hari kerdja di Sekertariaat Dewan Pemerintah 

Daerah Kota Besar Semarang, Bodjong 148. 

SEMARANG, 9 September 1952. 
A.n. Dewan Pemerintah Daerah Sementara 

Kota Besar Semarang, 

Wk. Ketua, 

(SOERJADI), 

(— Bapindo-Semarang —) 
  

    

  

sREX Ini Malam D.M.B. 5.—7.—9.-— (17 tahun) 
Bette DAVIS — Shelley WINTERS — Gary MERRILL 

  

K w ” 

Man Aan Phone Call From A Sirauger 
sORION" Ini Malam D.M.D. 5.-7.-9.x (17 tahun) 

Frank Sinatra ! M-G-M' 
Kathryn Grayson Kissing Bandit "Fedinfoaloe 

.Metropole” Ini Malam D, M.8. 5.-7.-9.- (17 tahun) 

Brrol FLYNN-- Humphrey BOGART— Randolph SCOTT 

Warner Bros' . W i F g i Ft i a Cc i ty” 

Presents : 

.Diagalan” Ini Malam LD. M.B. 7.— 9.— (17 tahun.) 

Kasma Booty — P. Ramlee edi oli c6 
Neng Yatimah — Rokiah 

Film Indonesia jang mendapat succes besar! 

    
. 

Druk, VII No, 584/1II/A/718 

    

TIONG TJHIU PIA 

ada dalam tiap keluarga. Malas Fee   

    

  

        
      

          

   

   

   
   

    

    

      

   

              

     

   

    

   

   

     
   

      

    

    

          

   

  

   

    

   
    
   

    
     

     

   

Kefjil mungil tetapi 
dengan kapasitet besar! 

Lima buah lampu. Sanata 

Skala gelombang: 13-45m — 45:184m —”190-550m 
Diperlengkapi dengan sambungan untuk record-changer, 

Importir.. Tunggal 

Aa 
NUSANTARA 18A DIAKARTA 

aa 
4 

Service Dealer | 

Sales & Service: ELECTRON, Seteran 30 Tilp. 734 Semarang 

  

  

  

ENAK — SEDEP — GURIH — EMPUK 

Terkenal sedari taon 1881 

  

Bisa dapet pada: 

PERKUWEHAN 

.BAH BAJI" 
Gang Baru 109 — Semarang 

  

A
S
L
I
 

T
U
L
E
N
 

t BUKAN TIRUAN 

PERHATIAN!!! Di Semarang tida buka TJABANG (Filiaal) 

  

Pan 

sn TERIMA KASIH. 
Atas pertolongan Tuan 

Ss jua sah ib. M. S5. RAHAT. “20: 

Tn  “Seteran 109 — Semarang. 5 

penjakit kami WASIR (Aambeien) telah dapat s mbuh dalam 

14 hari jang mana kami derita antara 1 — 8 tahun lamanja, 

Gengan tjara obati ZONDER — OPERATIE. 
Dan dengan ini kami menghaturkan diperbanjak terima 

kasih atas pertolongan Tuan Tabib tsb. 

  

   K dna 

$ 

Hormat Kami. 
S. SURJANI. : 

Sekaju 256. Semarang -s 

  

Lelang Borongan 
UNTUK MEMASUKKAN BAHAN MAKANAN BAGI Ya 
ORANG2 TERPENDJARA DI RUMAH? PENDJARA 3 

DAERAH SEMARANG DAN PATI. & 

Pada tanggal 22 September 1952 dikantor Rumah Pendja- 
ra Wanita Djalan Karangtempel No. 9 Semarang dihadapan 
para pemborong jang telah menawarkan, akan diadakan lelang | 
borongan untuk memasukkan bahan makanan bagi orang2 ter- 
pendjara di rumah2 pendjara: F 

IL. Mlaten — Pendjara Wanita — Kendal — Demak — 
Purwodadi — Ambarawa dan Salatiga, 

UN. Pati — Kudus — Djepara — Rembang dan Blora, 
selama enam bulan (Oktober 1952 sampai dengan Maret 1953). 
Sjarat2 untuk dapat turut lelang tersebut ialah: 

    

a. Harus mempunjai keterangan "dari Kepala Daerah 
(Bupati) jang menerangkan bahwa pemegang surat 
itu telah dianggap mampu untuk mendjadi pembo- 
rong tersebut diatas. 

b. Harus mempunjai surat2 jang membuktikan, bahwa 
ia sungguh2 telah mempunjai kapitaal jang dapat 
mendjamin djalannja pemborongan itu. : 

Keterangan2 lebih landjut dapat diperoleh dikantor Rumah 
Pendjara Wanita Karangtempel No. 9 Semarang psda tanggal 
16 September 1952 djam Y pagi. 

DIREKTUR. 

  

P605LSSA 
INI MALAM D. M. B. 

  

CITY CONCERN CINEMAS Honoetoa 
(tu. 13 tahun) 

Lux Satu tilm MALAYA jang luar biasa Complit 
SL «Gm dengan segala2nja ! 
berbareng A E A D D N “ 
INDRA 1 1 
5.15-9.15-9,15 dengan Mariam-Ali Rahman-Jaffar Shah d.L.I. 

dengan ratusan pembantu : 
STARIAN2 NJANJIAN2 ROMANGB — AKSI — ADJAIB!! 

Pemandangan2 jang indah dan menggumbirakan ! 

INI MALAM D. M. B. fu. 13 tahun) 
Grand | Lex.BARKER Vanessa BROWN 

T F and? 
s»iarzan 

4 45-6.45-8.45 Cia ” 
| berbareng OB. the! Slave Girl 
“ROYAL. TARZAN!Newest advefitures ! 
5.15-7.15-9.15 8 TARZAN Bertempur dengan pengatjau2 : 

untuk menulung Wanita2 jang ditjuik!!! GEMPAR! 

Roxy 7.—9.— lai Malam PREMIERE (“. 17 tahan) 
Film 'paperangan Russia jang terbaru | | 

»Stalingrad Battle” I 
Diwaktu perang Duvia II, tentara Russia telah mempertahan- 

kas kota STALINGRAD dari serbuanja Tentara Djerman 
jang dahsjat ! HE!IBAT — GEMPAR! 
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SOLO Mulai tg. 10-s/d 13 Sept.-'52 

st HE MO BB" Broderick 
Crawford 

Djam 430 — 7, —-9.15 

Awas Muntjul di U.P. THEATER "ef   Gerombolan Gangster 
  

 


