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3 Penting Hari Ini: Sikap Belanda mesin “ 

Tentang 2p 19 — Peretudjuan RRSonjat — 

   

Pena santo 
Tentang Irian-Bara, ratu Ju adalah merupakan lagu lama 

liana berkata: 
“Pemerentah Belanda akan ' 

memadjukan, baik mengenai 
ketjerdasan rohani dan sosial 
dari penduduk  Irian-Barat, 
maupun mengenai ekonomi ne 
geri itu. Terutama ada terkan- 
dung maksud akan membuat 
selekas mungkin saty rantja- 
ngan perkembangan untuk dae 
.rah tsb. Dengan salan satu tja 
ra, sudah sepatutnja dipasang 
dasar bagi kemungkinan agar ' 
lama-kelamaan penduduk dae- ' 
rah itu sanggup menentukan 
nasibnja sendiri dibelakang ha 
ri”. t 1 

. “Dengan ini”, katanja leb: 
landjut “kita telah berbuat se 
suai dengan pasal 73 dari pia 

sani Tentang” Pidato Ratu 

: Juliana Mengenai Iilan Barat 
— Sidik Andjurkan Adanja Perundingan Jang 

pi Menentukan. 
Nan : TE 

BELANDA sedia akan 2 

cam rundingan dgn Indonesia. tentang Unie Indonesia 
Belanda, dan soal2 jg bersangkutan dgn itu jg telah ter 

Pendapat Mr. Maria Uljah 

ag Rn 

    

» 

  

  

i mengada- 

terhenti di 

lan Belanda”, demi- 

pembukaan Staten Generaal pada 
at 

dari pihak pendjadjah. Dan da 
lam hal ini kita dapatkan pe- 
ngalams r dari pemerentah Be 
menta Ia, jg selalu njata 
kan “akrw Nu kesadaran dan 
kemudi | ra kesempatan. 
kepada " 

     

    

          
    

     

    nasibnj, .wndiri.” 
Hak untuk tentukan nasib -A 

sendiri ini tidak tergantung da 
        
      

   

            

   

   
   

ri bangsa asing, tetapi dari 
bangsa itu sendiri: Dan jg ber 

| hak dalam hal ini adalahj bang 
sa asing, Oleh karena ity nasib 
Irian Barat harus “ditentukan 
oleh bangsa Indonesia sendiri. 
Sidk Djojosukarto selandgjutnja 
mengatakan, bahwa sebelum tahun 1945 pihak Belanda pun 
selalu katakan bahwa 

  

        
  

     

    

“ga Ta Un luar daerah Tegal 
(Suk kedalam kota Tegal dan melutjuti BKR (Badan Keama- 

|Inan Rakjat) - f 
|1»3 Daerah” ini segera dapat diatasi 3 Ta aa i Ai itara Ita atasi dgn tindakan tegas dari 

Ingikuti 
| jngan presiden menindjau dae- 
rah Karesidenan Pekalongan seruan “Irian” 17 kali meng- | 
Imendjeladjah daerah2 Tegal- 
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aporan Perdjalanan: 
  

du Bung Karno 
rang Untuk Menghias Djembatan 

(Oleh. wartawan keliling kita). 

ENDENGAR NAMA Pekalongan—Tegal, pikiran orang 
“YM mula? tenia ingat akan peristiwa ,,3 Daerah” jg mula2 
Gitjeduskan oleh seorang bernama Kutil pada bulan Oktober 
1945, dan mentjapai klimaxnja pada tg. 4 Nopember 1945, 

(terutama Talang) ma- 

seria orang2 Pamong Pradja. Untung peristiwa 

Kemudian setelah menjerahkan kedaulatan, nama 
Tegal—Brebes selalu dihubung-hubungkan dgn adanja keka- 
tjawan jg ditimbulkan oleh gerombolan? jg menamakan diri 
»Tentara Islam Indonesia” dgn ,,Negara Islam Indonesia”, 

Berdasarkan adanja peristi- utjapkan bung Karno daiam 
wa2 tersebut, adanj, anasir2 bahasa Djawa isinja sama sa- 
J2 kurang menaati pemerentah  dja dengan pidato2nja di Se 
tadi, maka mula2 jg djadi per marang dan Pati, ialah mene- 
tanjaan kita wakiy hendak me 'kankan soal persatuan gan pe 

perdjalanan rombo- ngembalian Irian Barat Dan 
sebagai penutup, dipekikkan 

guntur memenuhi angkasa. 

Pidato Mononutu. 
Selain wedjangan presiden di | 

Brebes jang oleh sementara 
orang dianggap sebagai dae- 
rah “jg pa'ing dipengaruhi” 

$ 
' Rakjat Tegal Rin. 

Paluhaa Ribu Rakjat Daerah Pekalovgan : 
Memagar Ditepi Djalan—Kain Dau Sa- . 

     man sea 

“Suara Merdeka Press”,     “penerbit: “NU 

  

Penjelenggara: Hetami (Dim perdjalanan keluar negeri) 
Alamat: Purwodinatan Barat Il — 20 Semarang « 

Tilpon: Redaksi 1228 Smg. Rumah 1798 Smg. 
Administrasi - Ekspedisi 2083 Semarang. 

Harga Lengg. (bajar dimuka) Rp 10.— didalam ko! 
Rp. H.— luar kota. (ditambah Rp. 0.30 untuk meterai). 
Adv. 80 sen per m.m. kol. Harga Etjeran 60 Sen per lemb. 
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Sungguh satu pemandangan baru. Oleh tn. G. Lettstroem dari 
Swedia baru2 ini telah selesai didirikan sendiri satu rumah jang 
seluruhnja dibuat dari pada plastik. Semua bagian, baik dari da 
lam maupun dari luar seperti atap, pipa2 leiding, djendela2 dll.” -I. 
dibuat daripada plastic: demi kian pula meubel2, gordin terbuat se. 
muanja dari pada material jg sama. Entah, mungkin tidak diprak 
tekkan di Indonesia. . 

Naik 
    

| sacree” da'am pidato Ratu Ju- 

gam PEN —— ' Indonesi, belum mz 
a 2.I..i. ' merdeka. Tetapi ses Soal djadjahan Belanda. gustus 1945 ternjata Ind 

Mengenai djadjahan Belanda masak untuk merdeka 
lainnja, ratu Juliana berkata, ' 'mas A belum masak darj bahwa .,dengan mengadjak pe- anda itu hanja Sa 
merintah2 Antillen Belanda dan Ta Tan “Tn 
Suriname bermusjawarai, maka 
akan diusahakan mengadakan 
persiapan untuk memadjukan 

lebih lama. 

Meng 1 ato2 , ii ketertiban Bukum Baru “di ng Mg pemersataa Bala 
Ratu Aan Na Hang Ia sedia buka rundin dgn 

, aa SIrANS mere eniah Indone “Sidik mankingn ketegangan interna- 
sional tidak djadi berkurang, Wslakan | TUNGMSaN, 

tapi Santan kerdjasama an "uSnja dilakukan du u2 tara bangsa2 jang merdeka "na dari dulu2 runc 
makin lama semakin njata”, lu diundur?kan oleh 
katanja ,,Dasar2 keamanan di 'anda, dengan ad 
Barat oleh pembanguman teras han umum dan sesu 
menerus dari angkatan perangy ngan adanja krisis 
A'llantik mendjali kuat dan di- | landa. Dan sekara 

njatakan rundi: gan tu seha- 
  

       

    
   
    

  

perluas. Persatuan Eropa Barat 
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Djika orang masuk gedung PBB di New-York, pemandangan se 

matjam jang terlihat digambar 'ini jang pertama2 akan dilihat. Ge 
dung ini sudah mendekati pen jelesaiannja. Tempat masuk jg mem 
punjai tiang2 setinggi 30 meter memberi kesan jg hebat. Kab: pi 
nja semua pekerdjaan pada pembangunan gedung baru itu akan . 
selesai sama sekali pada tgl. 14 Oktober jad., ialah tepat hari 
pembukaan Sidang Umum P.B.B. 54 
  

   
     R 
3 

Untuk Tahun, 1953 'Budoet' Belanda 
Mengalami Tekor F 492 Djuta 
ENTERI KEUANGAN Belanda van der Kieft hari 
lasa telah menjampaikan renfjana “anggaran ' bela 

mengenai tahun 1953, dan sebagaimana biasanja, rentjana ' 
disertai dgn sebuah ,.millioenen nota”. Dalam nota itu Ji 

    

    

     pel 3 terbentuknja kabinet | Uu ya lain bahwa soal kegiatan utk 
jang Semakin tegu akan me-' dah' sewadiarnis rur Ji - 2 Pt -i : 2 
skumah Manna tersebut. Me anta Ba H am lingkungan NATO dan soal pemberiin ' Kesengatan 
dan diika dilap2iz oi mani ai| Nan Ta bsa” S0 dja, adalah jg merupakan dua faktor2 jg 
landjutkan usan4 membangun | (Rundingan s ji ini tjoraknja anggaran belandja tahun 1953 ita, 
itu maka aci, berambahlah # Fa uaf anggaran belandja isb. ditaksir berdjumlah f 5616 

| kemakmuran nezsri2 iang ambil | harus mene, - "ta. Djumlah ditaksir besarnja f 5124 djuta, Pa ! 

  

   Set ANTO an " Dinjaftakan bahw: a rimd 

Mengenai perhubungan pem jmengenai penghapusan unie | 
bajaran dengan negeri? lain, |statau: dan soal Irian Barat : 
Juliana berkat, telah ada per- |adalah merupakan suatu soal | 
baikan, "Dimasa depan perkem | ig tidak dapa: dipisahkan satu | 
bangan dari perhubungan in- | Sama lain, Rundingan kedua 
ternasional akan banjak mem ' Soal itu harus dilakukan sa 

Na : jima?2 Ia mengatakan pula, bah pengaruhi beleid pemerentah '' Ta ah ai ts 
Belanda”, kata ratu Juliana. | V9 Tundingan sudah a'aupan Is 
“Supaja kuat pertahanan Ero jak Gjadinja kini sudah sama | 
pa Barat didalam lingkungan | ketahui pendirian masing2 pi- 
organisasi perdjandjian Atlan- (hak Oleh karepa itu, phase-run | 
tik Utara. maka telah disiap- | dingan sudah ijukup laa ,,Se 

kan persekutuan pertahanan | karang saja berpendapat. bah- 
Eropa. Satu renijana undang2 | wa rurdingan jad. benar? ha- 
untuk ratifikasi persetudjuan rus akan mentjapai penjelesai- 
jg diadakan berhubung dengan an apapun djuga matjamnja pe 

ini tidak lama 'agi akan dima nje'esaian itu Baik penjelesai- 
djukan kepada Siaten Gene- an jg. menjenargkan maupun 
raal”, demikian Ant. dari Am Sialan buntu, Kalau rundingan 
s'erdam. : | akan 'japai djalan buntu. maka 

na (Indonesia harus dgn segera Ia 
kukan pembatalan unie sta'yuf 
Yu setjara mpielateraal dan se 
lardiuinja dirikan pemerinta- 
han Irian,” demikian Sidik Djo 
josukarto, aa ee 

Ia terangkan diuga. bahwa 
suatu bagian, dari Dewan Pim- 

e
v
o
 

Bukan suara baru. 

Dalam pad, itu Sekdjen Kem 
pen Ruslem, Abdulgani, jg ber 
tindak sebagai djuru bitjara 
pemerentah berhubung dengan 
ikutnja menteri 'penerangan 
Mononutu dalam rombongan 
Presiden, njatakan kepada "An F 
tara”, bahwa suara "mission 3 

liana ig mengenai Irian Barat 
bukanlah suaty suara baru. Na 
sib Irian Barat sebenarnja su 
dah ditentukan rakjat Indone- 
Sia pada waktu diproklamasi 
kan kemerdekaan kita pada 
tahun 1945. Diterangkan selan 
djutnja oleh Rus an Abdulgani, : 

bahwa dengan pengakuan ke- 
daulatan, pada achir th. 1949, 
maka nasib Irian Barat sudah 
ikut ditentukan, jaitu hubu- 
ngan antara Belanda terhadap 

B 

KT, 0 dgn 

isepsi tsb. diharapkan sebelum 

Fase, Beromong2 
. TelahsLampau : 
“Rundingan Dg. Bid, Kali Ini Harus 

) Berhasil: Kata Sidik 
ERHUBUNG akan dibukanja kembali perundingan 
ngan Belanda mengenai Uniestatuut dan mas'alah Irian 

Barat, maka PNI pada waktu ini sedang berusaha untiik me- 
daerah manapun djuga dari pe 
merentah Hindia Belanda dulu 
sudah putus. Oleh karena itu, 
digunakannja pasal 13 dari 

Piagam PBB dalam hal ini sa- 
ngat djanggal. Hubungan Indo 
nesia—Belanda akan bisa dja- 
di“baik kembali bila konflik 

Irian ini dapat diselesaikan de 

ngan baik. demikian ketera- 
ngan Sekdjen Kempen Ruslan 

Abdulgani. : 
Barang lama dim 

badju baru. 

Dalam pada itu, ketua Ppim- 

njusun suatu konsepsi politik, jang akan dipergunakan seba- 

gai pedoman dalam menghadapi perundingan dengan Belanda 
itu, Anggota parlemen mor, Sumarjo dari 
tak menjusun konsepsi ini, 

Fase omong-omong su- 
dah tjukup. 

Ketua umum PNI. Sidik Djo 
josukarto, menerangkan kepada 
PI-Aneta, bahwa PNI akan 
mengusahakan sedapat2nja su- 
paja dalam perundingan sekali 
ini segala soal2 dalam perhu- 
bungan Indonesia-Belanda, jang 

Bara asiumi mengenaj pida. sampai kini belum selesai, ter 

aa Juliana na njatakan. utama mengenai Unie-Statuut 
ik hnakekatnja pendi dan Irian-Barat, selesai. Menu 

Sa na Takan rut Sidik fase omong2” sudah 

ini tidak lebih mendjahui tjukup dan hendaklah kali ini 

daripada pendiriannja jg dulu2 —- diikalan perundingen itu 
tentang soal Indonesia. Perbe- nanti dilandjutkan kembali — 

daannja hanja dalam formule- dianggap sebagai jang terachir. 

ringnja sadia. Pendiriannja Sa 

m, sadja. Hanja ditutupi dgn 
badiu baru, demikian Mohd. nakal u | ih 
Mats'r, “bilamana perundingan itu nanti 

Imum PNI Sidik Djo menemui djalan buntu pula, Si- 

katak 'dalam keterangan- dik Djojosukarto menerangkan, 

nja njatakan bahwa dalam pi bahwa PNI bersedia 'memben- 

dato Ratu Juliana mengenai tuk propinsi Irian-Barat seba- 

soal Indonesia itu, jg menjolok gai bagian dari negara R. I. 

Atas 'pertanjaan. djalan ma- 
nakah jg sepatutnja ditempuh 

'Pendapa'an dari padjak2 di 'hun j-. Diterangkan, bahwa 
taksir besarnja f 4499 diuta. Te ban ig disebabkan oleh keper- 
kort dari anggaran- belandja j Ivan militer akan tetap bertam 
tahun 1952 jg sudah diubah | hah. Djuga kini tampak makin 
berdjumlah f. 611 djuta. 'bertambahnja pengangguran 

Untuk keperluan pembelaan | dan svatu kemurduran produk 
disebutkan djumlah f 1500 Isi didalam negeri. Expor: nege 
djuta. Untuk keper-uan di In- ri Belanda pun tetap masih 
donesi, dan daerah2 Belanda | terantjam, 
di seberang lautan disebutkan | Tn pak 

Mendekati ' 

Pata 

5 N 

angka f 95,5 djuta. 

Menteri itu meniatakan pen ' 
dapatnja, bahwa ekonomi Be- | 
landa kini telah mentjapai ke |, Indonesia 
madjvan ig berarti jg menu 
dju Pkeiimbimpgeh. 8 Sabina di ! Keramahan lagaris Thd 
banding dengan keadaan seta-| Jadonesia iAcbir2 Isi 

banggangemsnan, | Tampak Bertambah2 
pinan PNI jg diketuai rar, Su: KMERINTAH Inggeris 
naris sedang siavkon suatu! sekarang sedang mem- 
korseps' jg. akan diadiukan ke: pertimbangkan tjara2 untuk 
pada pemerintah untuk didjadi' memperkuat pertalian ekonomi 
kam pedoman dlm rundingan ig' dengan Indonesia, demikian 
akan datang den Belanda. Ko' sumber jang mengetahui menja 

takan kepada wartawan ,,Anta- 
ra” di London Dikantor Kemen 
terian Kewangan Inggeris kema 
ren diadakan konperensi jarg tu 
rut dihadiri oleh ahli2 Asia 
Tenggara dari Kementerian 
Luar Negeri Inggeris. 
Keramahan Pemerintah Ing 

geris jang bertambah-tambah 
terhadap Indonesia selama 
lenam bulan jang lalu, telah nre 
'mundjukkan bahwa Inggeris me 
imandang Indonesia sebagai sa 
'lah satu negeri jg penting di 
:madjukan untuk memperbaiki 

ineratia perdagangan  Inggeris 
| jang terganggu. Sebagian- dari 
iProgram Inggeris mendekati In 

.donesia sebagai sahabat ialah 
memberi kesempatan kepada 
"lima orang pegawai Kemente- 
'rian Perburuhan Indonesia un 

tuk studi ditanah Inggeris bebe 
rapa bulan, jang hari Minggu 

|telah tiba Si London, Demikian 
wartawan ,/Antara” di London. 

achir bulan 'ni 
(Ant.). 

akan se'esai. 

o
a
 

3 L
d
 

de- 

P.N.L, ditugaskan kmn- 

pegangan untuk memperdioang 
kan Irian-Barat selaniutn'3.  $ 

Berhubung dengan adania 1? ' 
inginan2 dari beberapa fihak 
untuk membawa soal Irian Ra 

  

Tiga orang terdiri. dari seorang 
hahu dan dua anak ketjil dari ke- 

“luarga K.H.Tj., di Tanah Tinggi 
Djakarta, pada Sabtu pagi j.b.L te- 

rat ini kedalam forum interns lah tewas terlindas kereta api Se- 

sional, Sidik menjatakan. bah nen-Krawang, — dibetulan Tanah 
wa ia tidak melihat kountwms- Tinggi, jang sedang djalan tjepat. 

Menurut keterangan, dua anak ke- 
till tsb ketika itu sedang diantarkan 
nleh babunja menudju sekolah. Tapi 
akibat keteledoran ketika melintasi 
dialan karcta api, ketiganja  rerlin- 

an dengan ditempuhnja “dialan 
ini, Soal Irian Barat itu, ada- 
lah merupakan ..dispnut antara 
Indonesia dan Relanda sadija” 

oleh anasir2 js menamakan di 

Ke ag 

ngan presiden 

(oh rgki:” dimintai 
ngan pa uah,.permintaan jg ke ngan 

  

   
“tadi 

dengan 

taman Merdeka, ajuga 2 

: : 3 kan pertemuan dipendopo Ka- 

ri D.L., ialah: ' Bagaimanakah Nan Pekalituran okakus de- 
sambutan penduduk terhadap ngan peladjar2 Sekolah Mene- 
presiden kita? Beranikah rak- ngah dan Organisasi2 Rakjat. 
jat jg kalau malam sering di Presiden mengandjurkan agar 

ganggu oleh gerombolan itu pemuda2 mendjadi kader nega- 

terang2an menjatakan tjinta- ra, harus memimpin dan me- 
nja kepada kepa'a negara kita, ngetahui kebutuhan negara. 

tanpa takut mendapat balasan (Tapi perlu bagi pemuda pemu- 
dari gerombolan pada malam @i ini, agar dalam memilih tu- 

harinja nanti? gasnja nanti, selalu menjesuai- 
kannja dengan t 

ERMINTAAN advokat 

P 
,»Tasikmalaja”, ditolak. 

deal “pita 

nja Mmas.ng4. Men 
tu dalam pidat 

Dan se.elah meihat meriah- Na en $ 

nja sambttan rakjai disepan- Bata. Dea Ta 
diang djalan didaerah Pekalo Tea mela Ona ja 2 aa 5 angan negara sch 

Tegal jg di ewati rombo itoogkkan haha : Da ditegaskan, bahw.. Ps 
Melihat bebera sidak akan menambah 

presiden “didaulat” ran vans kcita 
wedja- akan mengadakan 

6 uang lagi. 
Iya? dengan spontaan “karena djuga tidak akan 

    

   

  

      

     

  

", 7 7 : 
Merdaka der Irian! 

o 

   

Modal 
Asing 

Rentjananja Sedang 

  
oa 

pa kali 

  

jnta rindu sn'jinja terhadap pindjaman paksa dai 2. 
bapak negara, tahulah kita, ba Seterusnja ditegaskan Disiapkan 

hwa tak bengr sama sekali itu bahwa pemer ntah toa) 

rabasng, bahwa DI. didaerah Sia mengadakan mMassa-on 

'srdah berbasil "mena: pegawai negeri, serta tas 

hzm pengaruhnja”. Sebab kt- niatan untuk. menaikkan 

Isu dem'kian musiahillah pu- djak. 

TAS SUATU perdanjaan sa T 
SAMJAG iacnteri keuangan ir. Su- | HP 

mitro kemaren nfatakan- kepa- 

   

Kalau Perlu Perkara Kapal ',Tasik- 
2 malaja" Aken Diadjukan Ke 

Mahkamah Internasional 

4 ppel -i 

pemerentah Indonesia kepada 
Pengadilan Tinggi Hongkong bagian jurisdiksi laut su- 

paja dikesampingkan dakwaan mengenai perkara milik kapal 

Dalam advisnja jg 12 halaman - pan- 
djangnja, Hakim C. E. Reed menjatakan, bahwa permintaan ini. 
dilolak kareaa pembesar? Pemerentah Indonesia, jg menuntut 
kapal itu sebagai miliknja dan mempunjai jurisdiksi atasnja, 
tidak mau menghadiri pengadilan utk mendjawab pemerik:- . 
saan atas kebenaran durat2 kesaksian jg dimadjukanmja, 

Selandjutnja dalan advis itu 

wa .Saja anggap tidak berarti 
kesaksian-ke-aksian jang dima- 
djul oleh Konsul-Djenceral        

   

      

         kurir 1 csia Major Panu 

Raharujo. Hakim Reed menolak 
Surat-surat kesaksian itu, “dan: 

: hkan supaja dikesam 

kara ini mulai di- 
| Kedepan pengadilan pada 

periengahan Agustus oleh Yu- 
an Ysmael & Company dari Ma 
nila, jg menjatakan-bahwa ka 

  

  luhan ribu rakiat suk, mem-. Tari kesulitan pokok jg kitan da pers, bahwa perumusan ren 
beteng di'epi dijalan tak hirau alami sekarang ialah soal ke- f#jana undang? penaraman 1o- ' 
kan nenas kat abaikan hudian amaman. Bila scal keamanan be 

, : res pembangunan dapat lantjer 
dan dengan sendirinja pun ke- 
sedjahteraan makin madju. Un 

soal keama- 

dal asing di Indonesia waktu ini | 

masih dlm taraf penju 
teknisnja, Seislah selesai penju 
sSunannja, maka renijana itu 
akan dikemukakan kepada de 

wan menteri latk tetapkan garis 

| garis besarnia. Kemudiar mexn- 

“pendaula'an” presi | (bri2 akan kemukakan vnla yen 
den, hingga renijana perdjala Setelah makan siang di residenan ' tjana masing2, supaja sebelum 
nan terpaksa me'esat dari wak Pekalongan, rombongar menudju ke| Giambil putusan Dewan Menteri 

tu ig ditentukan. Pun penghia Tegal. dengan singgah sebentar di'telah dapatkan bahan? Inas me 

anggap sepi debu jg mengepul 
dilanda puluhan mobi! teitap ber 
sorak sorai mengguntur: Merde 
ka! Merlekaesa dengan Irian”, 
tiap2 kali bung Karno dewat, 
Dan letusan tiinta rindu pada 
presiden ini dibuktikan njata 

  

Sunan 

tuk memnerbaiki 
nan ini, maka n 
lah mengambil tndakan2 mili- 
Ce 

       

    

Tegal bergembira, 

  

  

      

  

son desa2 misalnja “pleng Pemalang untuk mengadakan pidato.! ngenai soal tsb. “Sebagai dike- 

Maa Sian Kun ae Na Tn 2 aa 1 sed takai bara2 iri oleh pemorondah 
3 1 : : 1 egal. terus mermgdin ke Mt mj T 3 NA 

s'al dipasang ditepi djalan sam- "' “P9AL terus meet” ke SiadiON | telah Gitundlik menteri? ke- 
: fihnbi Gi 49 jang sudah padat” dengan para NA ea JATI Haa NA pai pu'uhan Km. pandjangnja 5 : s $“luangan, nerekon an dan vsr- 

-(misalnja snfara Banjuputih pengurdiung.: Perkataan padat” dil WAJAN, POrEKON ey 
An PaRalon3Op) didik aka sini adalah dalam artian ig sebenar) hubungan utk susim perumusan 
an LN ne 7 aa ATrbal nja (etterliikh, sebab Kesar? Ne an modal asing B4, 
ma. hn nemmda2 aneg (Disambung pag. J) (Rat). OPR berdisdiar rapi dengan : 2 An : 
bambu runtingnia.. menun-: 
  

Gjukkan kerembiraan rakjat ' 
atas keda'angan bapak negara 
kita Balkan sda sebuah. djem 
batan ig Irmajan pandjangnja 
(dekan! Wiradesa sebe'ah barat 
Pekalongan) ic dihias dengan 

Ikan dan sarung Pekalongan. 
sampai membu'uhkan berkodi2 

Permudah Kredit 
Rp 5 Ojuta Akan Disediakan Untuk “ 

Perusahaan Jang Membutuhkan Kredit 
Oleh: Wartawan Kita Di Djakarta. 

Pe pelaksanaan dari politik kabinet Wilopo utk, 
menghidupkan perusahaan? dibawah lingkungan kekua 

saan daerah propinsi dgn. djalan memberikan kredit melalui 
Jajasan Kredit telah dibuktikan dgn pengiriman uang oleh 
Pemerintah Pusat ketiap2 propinsi sebanjak 2 djuta rupiah. 
Demikian keterangan jg. diberikan kepada wartawan kita oleh 
Setijoso, jg. mewakili Suriatmadja, jang kini sedang berada, di 
luar negeri dan jg. mendjabat kedudukan Kepala Djawatan Or- 
ganisasi Usaha Rakjat dan ketua dari Jajasan Kredi: Pusat. 

Berbeda dengan waktu kun- 
djungan ke Pa'i, maka dalam 
kundjungan ke daerah Pekalo- 
ngan ini selain menteri DN Mr. 
Roem, ikut djuga menteri pe- 
nerangan - Mononu'y dan men- 
teri bekerdjaan umum Suwar 
to. - Ketjuali Ci Kerdal di 
mana memang sudah direntja. 
nakan semula Presiden akan dakan pemerentah mendirikan : S 1 Menurut keterangan selan- 
berpidato, mak, diuar atjara . djutnja, pemerentah telah me- 
semula presiden “didaulat” - mutuskan memberi uang kepa 
oleh rakjat untuk berpidato da tiap2 propinsi sebanjak 5 
djuga d' Kaliwungu. Weleri, ' djuta rupiah, untuk pemberian 
Banjuprtih dan Batang. Kare- | kredit jg dimaksudkan. Tetapi 
na adenja pidatc2 : pendaula- | buat sementara wartu baru di 

tan” ini.ah. maka djsm atjara | setor 2 djuta rupiah sadja, Ke 
melese. 1 | kurangan akan dapat  ditam- 

 Djam 13.00 barulith presiden | hah setiepat mungkin, lebih2 
tiba di Pekalongan. dimana j djikalaw propinsi memintanja. 

  

rakja' sudah membandjiri la- 
pangan merdeka muka Seta- 
siun, sedjak djam 10.30 pagi, 
karena memang menurut atja 
ra semus'inia bung Karno ha-j 
rus sudah tiha disana pada dj. (anggap membutuhkannja, se- 
11.00 pagi. Idangkon itu dapat dilunasi 

Da'am peraturan pemeren- 
tah imi, Jajasan Kredit Propin- 
Si dapat melepaskan kredit se 

kepada tiap2 perusahaan jg di 
tinggi-tingginja 100.000 rupiah: : 

“Jajasan Kredi: pada #iap2 pro 
pinsi adalah atas. pertimba- 
ngan Supaja kredit jg dibutu- 
hi sangat oleh para2 pengusa- 
ha jg tak dapat memindjam- 

nja kepada bank jg berpedo 
man kepada zakelijkheid, akan 
:dipermudah dengan Jajasan 
kredit ini, Jajasan Kredit ini 
adalah suatu - badan jg dapat 
mendjamin para  pemindjam 
akan kredit. Jg bertanggung 

djowsb dan memilih anggota2 
dari Jajasan Kredit Propinsi, 

'adalah terletak dalam tangan 
| para Gubernur, Kependekan- 
|nja para - Gubernuriah jg ber 

Meryrut taksiran kcsar ki- 'oleh para pengusaha selama! tanggung djawab atas kelan- 
ra2 di Taman Merdeka berkum   
  

       

  

  

    

  

   

    

Pia) kia kum. Perlu diketahui, bahwa tin-' tjaran Jajasan Kredit daerah 
(Pia . " das dan mati dirumah sakit umum. “pul 30090 orang. Pidato jg di waktu iga tahun. ini. 

Panitya Penjelidikan Hidup B h D b t k 
1 EMBENTUKAN 5 sebuah | Sebagai ketua panitia ditetapkan yota merangkan sekretaris panitia, sebaga! tenaga Ahli jang diperban: ruh jang keadaannja paling seder- 

»Panitia Enguete” telah di- “si Poerwosoedirdjo, Inspek: "dengan tjatatan, bhi diika ia” ber takan  kerada anitia tsb ituk b d i putuskannja tg. 11/9 jang dinjata- tr“ Keprla Diawatan Pengawasan : e BNN Ne Pn PN GT PT ken PERNIK Te hana berhubung, dengan upah2 jang 
kan, berlaku mulai tgl. 1/9 jl. ' Perburuhan, dan sebagai anggota2 3 epala" “bagian memberikan petundink2 techris. ba- diterima oleh mereka dianggap per: 

Panitia tsb. diserahi tugas melaku- | 'ainnja Ngoemar Said, kepala bagi- "Statistik  Djawatan ' Pengawasan '& dirlalam opzet maupun dalam J1 untuk membentuk suatu Panitia 
kan penjelidikan tentang keadaani ar: Djaminan Sosial Kementerian Perburuhan. penjelenggaraar — enguate. Dasar 
penghidupan sehari2 dari beberapa 
djenis buruh rendahan dikalangan 
beberapa perusahaan-perusahaan di 
Djakarta dengan memperhatikan u- 

Perburuhar, Soepratomo, pegawai 
Kementerian Perburuhan bagian Hu- 
bungan Kerdja dan Drs. de Jong,       mata ialah bagian soal Irian Pembentukan propinsi — Irian- 

Barat, Dinjatakan bagian itu Barat itu dapat dipakgi sebagai kepala bagian Statistik Djawatan Pe 
ngawasan Perburuhan, sebagai ang- pah jang diterima oleh mereka. .. 

san. Bataviasteh Gan 

van Kunsi 

Memasak men sn 
   

Lembaga Kebudajaan ind 

kia " 5 1 35 

pertimbangan untuk membentuk pa- Enguete jang diberi tugas kewadiji- 
Selandjutnja telah ditundjuk nona nitia ini ialah, bahwa untuk men- ban untuk mengadakan penjelidikan 

Dr. As Stelp, pemimpin bagian Sta- dapat sesuatu pandangan jang seba- dalam 'tjara hidup mereka dikala- 
tistik Sosial dari, Kantor Pusat Sta- | ik2nja mengenai keadaan penghidu-! ngan beberapa perusahaan2 di Dja- 
tistik Kementerian " Perekonomian ' pan sehari2'dilingkungan para bu- karta. (Antara), 

pal ,,/Yasikmalaja.” kepunjaan- 
nja. Sebaliknja Konsul-Djende- 
ral Indonesia jang menuntut 

kapal itu kepunjaannja, telah 
menurunkan bendera - Panama 
jang berkibar dikapal tersebut 

dan menaikkan bendera Indone 
sia. Perkara 'ini dikesamping- 
oleh Pemerintah Indonesia de- 
ngan alasan, bahwa Percerintah 

jang berdaulat sendiri tidak 
mengakui jurisdiksi Pengadi- 
lan Hongkong. Alasan lain utk 
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menjampingkan perkara ini. ia . 
lah udjaran Pemerintah Indo- 
nesia, bhw kapal itu kepunja- 
annja jang tilas dibelinja dari 

Yvan Ysmael & Co. 
Kapal ., Tasik ralaja” jangse 

Sang diperbaiki, ketika perkara 

litu dibawa kedepan hakim, kini 
ditahan oleh pembesar-pembe 

sar Hongkong. Demikian UP 
dari Hongkong. (Antara) 

: Naik appel. 
Sementara itu kabar terachir 

menjatakan, bahwa pemerintah 

Infcmesia telah memberi in- 
siruksi kepada adpokatnja . di 

Hongkong vistuk naik appel ke 

pada pengadilan tinggi lengkap 
disana, setelah pengadilan ting 

gi Hcngkong bacian jurisdiksi 

laut bolak permintaan ig. 

adiukan konso'-djenderal Indo 

nesia Kwee Djie Heo supaja 

dakwaan mengenai perkara mi 

lik kapal .Tasikmalaja” dike- 

sampingkan. Demikian ketera- 

ngan is d'dapat dari kalangan2 

ig. mengetahui. Menurut kala- 

hgan2 itu memerintah Indonesia 

tetap bernendawat, bhw senga- 

di'an di Hongkong tidak berhak 
mencad"i perkara, milik .,Tasik 

melaja” karena kapal itu ada 

lah milik negara ig, berdaulat. 
“ Dakwaan ie telsh diadinkan 

o'eh kongsi Yyan Ysmael & Co 

harus diadili oleh pengadilan 

Indonesia. Kalau perlit peme- 

rintah Indones'a akan landjut- 

kan perkara kapal ..Tasikma- 

laka” itu sammai kemahkamah 

| nternsntonat: Selandjutnja. di- 

dapat kabar, bahwa hari ini 

' seksi Inar negeri dan seksi per 

'tahanan Parlemen akan ada- 

kan rapat dengan menteri per- 

tahanan Hamengku Buwono me 
ngenai soal kapal Tasikmala- 

Ta itu Ce) 

    
MENINDJAU KE AMERIKA. 

Atas undangan USIS pada ha 
ri Selasa telah berangkat dgn 

pesawat terbang ke Amerika 
Serikat nj. Ramah Tirtaamidja 
ia jang selama 4 bulan akan 
memperhatikan keadaan diseko- 
lah2 rendah dan menengah di 
Amerika, istimewa pendidikan 
dan pengadjaran untuk kaum 

wanita. Perdjalanan ini “ dilaku 
(kan melalui Hropah. Sehabis me- 
| ngundjungi Amerika Serikat, nj. 
Ramah Tirtaamidjaja akan me 

ngadakan penindjauan selama be 
berapa bulan di EBropah Barat. 

F (Pia) 
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' Wany Djedjc 2 5 8 
pal Kiai Ma P Jana $ 

Kepertjajaan Rakjat 
KPERTI telah diwartakan dim kundjun : Pres," 
karno kedaerah Pati, Djepara, Blora dll san. jau 

bergiarah: sebeni ar ke m i 

       

    
   
   

          

    
    

      
       

  

       

  

        

    

        

         

     
    

  

         

       
         

  

         

    
       
     

       

  

           

| dapat nama demikian - 

(hudjan jg. sangat"lebat, jg. me- 

(lumpur) berhuk 
run ' Ke ai Ta Nara 

sunan tadi tiba" disana 

Pringtulis dapat nama ini, Ka- 
rena “disitulah sunan telah mena | 
gunakan sepotong ,pring” (bamu 
bu”) 

matkan. kepad 

Nji Mas Ratu 
Majong dapat nama 
disitu sunan tadi di 

rakist Sig pelit. Sa Nggpna, 

minja “didesa. itu, tiba2» -hatinja | 

| merasa »imelang » (kuatir). Le- 

hih djauh, / menurut. 'sepandjang 
tjerita itu, waktu sunan Kali- 
njamat tadi menarik napas "jpn 

terachir, tiba2 telah terdjadi 

ngakibatkan air bandjir dan 

pai kedesa Krasakmalang, “3 
Nama. 'Krasakmalang : situpun 

lah mendengar “bunji ,,krasak2” 
angin dan mengalirnja air jg. de- 
ras, dan tiba2” nampak majat 
terapung-apung ditengah sungai. 
Rakjat ditempat itu, jg. bermula. 
tak mengetahui bahwa “majat 

tsb. adalah: dari Sunan “Kat:   
  

   
         

    
   

    

   

  

   

   
   
   

   

  

   

    

   
   
   
   
   

          

   

      

   

    

   

   

  

   
   
   

            

   

    

  

   
   

      

   

  

   

   

      

   

   

  

   

      

   

  

Pisan Pi Ap aa 
  

$ ema mma mean mena memnaat ' Dalam sedjarah kebangkitan Asia pada abad is 
| XX ini, Indonesia diletakkan "dim keadaan jg luar biasa. Ter- 

tjapainja . kemerdekaan nasional sesunggubnjs istimewa, Terbi- 
hnanja negara pun istimewa pula. Itulah sebabnja, bahwa se- 
djak Sulu mula kitalah jg pertama-tama menggunakan istilah 
uniek, dalam mengkias. pertumbuhan Republik kita. ta 

Sedjarah Republik istimewa “ taksdapat ter- 
pisahkan dari perdjuangan dan peran (rol) perdjuangan dua 
pribadi Sukarno—Hatta.- Dalam menempuh hasthawarsa atau 

- “sewindu, ialah delapan tahun berdirinja Negara, peran Dwi- 
| tunggal itu masih tetap penting. Tetap pula diakui, karena 
memang sesungguhnja pun masih sangat Cibutuhkan ....14.... 

Adalah. suatu peristiwa jg benar2 tumbuh dari 
“keadaan djiwa jg segar 'dan sewadjar. jg terkeluar Gari geta- 

|. ran semangat sertamerti. (spontaan), bahwa pada peromba- 
' kan RIS dulu, jg pulih kembali mendjadi Negara. Kesatuan, 

dgn suara bulat Sukarno—Hatta tetap dipertahankan dalam 
. kedudukannja ig istimewa. Suatu kedudukan jg timbul bersa- 
ma dan dilahirkan oleh meletusnja revolusi. 

Sungguhpun pada azasnja Dwi-tunggal itu di- 
maksud sebagai lambang, namun kenjataan jg sangat kuat ti- 
Gak mungkin dihapuskan dlm perkembangan sedjarah selama 

—. ini, bahwasanja Sukarno—Hatta melulu bukan lambang bela- 
“ka, melainkan dua maha-diri jg merupakan : suatu kekuatan 

—.———. mn mena mma 

am pama mn ma 

—.. segolongan ketjil rakjat jg disesatkan Oleh anasir2 tak ber- 
pas tanggunggjawab, jg bermaksud hendak Me Onah Gea gan 
| #Gasar nas 1 negara kita, 
“—-. ——-—— Bung Karno bukan tangan Salt Pula Bung 

Hatta djuga bukan lambang belaka. Dwi-tunggal ini, satu-nan- 
|. Gua, dua-nan-satu (sidji-sidjining ngaloro, loro-loroning ngatung 
c-gal)s ' Suka dirinja didjadikan lambang sadja, melai 

skan alan', mengabdi kepada revolusi. 
—Y-—— — Buktinja: bukan hanja sekali dua sadja Bung 
Karno masih harus terpaksa mengadakan pedato di rapat2, di 

Fa longan-golongan dan lapisan2 rakjat jg masih membutuhkan 
“wedjangan pemimpinnja. Begitu pula halnja dengan Bung Hatta, 

: Dalam pada-itu, Dwi-tunggal itu sampai pada 
| saat inipun wasih selalu setiap waktu mengadakan perdjala- 

: ngembangkan peranannja, terutama tidak sebagai lambang, me- 
. Iainkan sebagai pemimpin besar, sebagai bapa rakjat, meng- 
 gemblang rakjat. 

Karenanja, maka tanggung-djawab Dwi-tunggal 
Sukarno—Hatta bukan hanja mengenai soal2 politiek sadja. 
Dwi-tunggal Indonesia ini sudah mempunjai »,politieke-verant- 

woondolijkheid”. 
Malahan lebih dari ita! Djadinja Dwi-tunggal tak usah lagi 

“hendak diberi ,.politieke verantwoordelijkheid” jg sudah ada 
' padanja, misalnja @gn hendak merobah bentuk dan atau tjara 

| 'tata-negara sekarang, jakni merobah kabinet. parlementer men- 
djadi kabinst-presiden (presidentisle ministerie). g 

Jang demikian hanja menimbulkan salah tam- 
pa dan kesan2 jg tidak pada tempatnja. Tanggung-djawab po- 

“litik sudah ada, dan tanggung-djawab Dwi-tunggal dim politik 
itu malahan tampak dipikul dgn “penuh keinsjafan dan ke- 
sanggupan, jg pada azasnja harus...........i.. ' ditjontoh oleh 

#a sn Pe Pa 

  rebut kursi, serta.berrehut ketenaran (populariteit). 

FLASH GORDON 
Ma 

  

  

  

8 KU BekGangat 

“PEN Um SENSATIE ' 

Dapat beli pada: 
. Toko Buku HO KIM YOK — Purwodinatan 1/22, Semarang. 

TAWANG — Purwodinatan Timur 20, rang. 
,LTONG” — Purwodinatan 12, Semarang. 

. TERANG — Djl. Mataram 515, Semarang. 
“KENG — Djl. Mataram 133, Semarang. 
GLORIOUS — Djil. Sidodadie, Semarang, 
SELAMAT — Wetanpasar Pon 137, Solo, 
LAUW — Pasar Pon, Solo, 

— HIEN HO SING — TG. Lor Pasar 17, Djokja. 
MERCUUR. — " Tugu Kidul 57 D. jokja, : 
CHANG HIEN — Malioboro 515 Djokja. 
MERCUUR -— Djl. PN 25. Purworedjo, 

BN PER FECTAS"' 
PETJINAN 32 — MAGBLANG 

HARGA “ip. 3,50, per. buku 
P3 ata 

asn TPS aan Ia 

| ongros: kirim. 50 sen. 

sn Ma 
2 

sa 

Penerbit: 

AA bekerdja, dan bekerdja keras, berkat sifat pemimpin Perak jang 

|.dan pedoman bagi rakjat seluruhnja. Mungkin ketjuali oleh 

   

  

-kongres2 Gan peda pelbagai upatjara, karena diminta oleh go- | 

- nan, sedikitnja seminggu, mselulu utk menunaikan peran dan me-: 

Sudah mempunjai tanggung-djawab politik. 

'kebanjakan pemimpin, jg hanja suka gervbar-gembor dan ber- 

   

Dalam Pemberontekan Pendjara Langit T 

" “gagah berani dan bertjita-tjita 

     

  

   

#adalah termasuk dukuh Kaum, 

si minja adalah Pangeran ' Hadiri 

njamat, menganggap bahwa itu 
tentunja majat “bukan” dari seo: 

itu mereka rawat majat itu ing: 
baik untuk dimakamkan.  Tiba2, 
waktu mereka memikul majat 
itu, maka katanja terasalah ma- 

jat tsb seakan - akan. bergerak 
»muntang- manting” dan tampak 
pula satu sinar terang ditempat 

itu. Hal jg. demikian menjebab- 
Kan orang2 tsb. mengambil ke- 
putusan “memakamkan  sadja 
majat tadi “disitu, dan tempat 
ini lalu dinamakan ,,Mantingan,” 

(dari perasaan ,,muntang-man- 
ting” jg. ditjeriterakan tadi). 

Ferima kasih Nji Mas 
Kalinjamat. 

Pada waktu Nji Mas Ratu Ka- 

linjamat mentjari djenazah. sua- 
minja,» : maka: diketemukannja 
makam tsb. didesa Mantingan. 

Terdorong “oleh rasa terima-Ka- 

Sih kepada raxjat. “disitu, maka 

olehnja desa itu dinjatakan shs. 

desa perdikan (luasnja kurang- 

lebih 275 h.a.) dan rakjat disitu- 
pun dibebaskan dari pembaja- 
ran padjak. Karena merasa du- 
ka tjita dan atas kematian sua- 

minja itu, dan merasa dendam 

djalan merambat-rambat. "Desa 3 

jg. ditulisnja dan . diala- j| 
ja, 

Ratu Kalinjamat Menari sua- | 

membawa hanjut raganja  sam- || 

timbul karena disitu rakjat te- |! 

rang sembarangan. Oleh karena 

   

     

  

     

   

         

   

            

   

     
       

   

    

    

   
    

    

   

  

  : perang ig Gakuna dari New Ze 
serkundjung ke Inggris, ialah" kapa Bel 

.operasi: 'Mainbr ace Nato. 
| angsa Ma ori 

    

  

    

  

ad Bae" ini ea 

enaan dgn kedatangan “| 

  

   

  

  

Yossi telak herimbkat pada 
achir Djanuari ke Amerika ber 
|sama2' dengan Suparmo dan 
Sutiiah dari Kementerian PP. 
& K atas undangan Unesco. 

buat menindjau soal? pend' di- 
kan disana se ama 6 pera dan 
keberapa hari jang lalu ! 
Ian tiba kembali' Kata Tania 
o'eh karena itulah “maka di 
Amerika disekolah? sedjak ses 
kolah Frobel sudah mulai dila- 
ukan sistim pendidikan ,,learn- 

     

te 

  ing by doing” (beladjar. samj 
bil praktijk). Sistim iang dis   thd. Harjo Djipang jg. membu- 

nuh suaminja, maka Nji Mas 

Ratu Kalinjamat lalu bertapa, 
pertamakali disuatu tempat di- 

desa Mantingan dng. berpakaian 
rimong, jg. 

pat itu dinamakan Srimong. Ke- 

dua kalinja disuatu tempat lain 
didesa itu djuga, dimana Nji 
Mas Ratu Kalinjamat kelihatan 

sendirian dim. keadaan jg. dm. 
'bahasa daerah dinamakan ,.£i- 

'Flang2 tanpo rewang”, hingga) 
'tempat ini disebut ,,Punden 
'Nggilang”” Achirnja Nji Mas 
'Ratu Kalinjamat itu bertapa la- 
gi dilain tempat dim: keadaan 
(menanggalkan semua pakaian, 
hingga tempat itu disebut ,,Do- 

| NOroso.” 1 

| “Tempat dimana dulu kraton 
'Kalinjamat itu terletak adalah 

  
didesa Krasak-Bondjot  (Pen- 
tjangaan) jg. kini dipakai tem- 
pat paberik. Setelah wafatnja 

selain digunakan untuk bertapa 
oleh Nii Mas Ratu Kalinjamat, 
djuga disana telah didirikag 
mesdjid, jg. hingga sekarang 

masih Mp ee, baik oleh rak- 

jat. 

Asal-usul kepandaian 
ukir rakjat Djepara. 

Tanah2 perdikan. didesa Man- 
tingan jang bebas dari pad'ak 

Ngebong, Mentaraman, EBonga- 
lars, Gedondong dan Djpaten, 

Ratu Kalinjamat-itu pun dimasa 

ilmu seri ukir. Pengadiaran 

akan ilmu pengetahuan ' itu di 
pimpin oleh seorang patihnja, ig 

angkat dari Sunan Hadiri dan jg 
'Sidfumpsinja "““pertama waktu 
'berkundjung dinegeri Tiongkok). 

    

   

  

   
    

            

    

   

          

    

  pang Ba “Patih Sungging- 

' sebagai seorang ratu-puteri jang 

! dari. Sultan Trenggana di Bin- 
#toro (Demak). Sedangkan sua- 

'dari Atjeh,. jg. kemudian : men- 
an Sunan Kalipjamat Mu 

Jg. 'imakamkan 
di Mantingan. 

Jang dimakamkan di Mantin- 
V itu adalah Nji Mas. Ratu 
Kalinjamat, Sunan Kalinjamat, 
R.A. Pradabinabar (isteri kedua 

ySunan Kalinjamat), puteri ang- 
kat Nji': Mas Kalinjamat: jaitu 
seorang puteri dari Sunan - Gu- 

| nungdjati, an Patih da- 
Pe awung : (se-. 

  

KabarKota” 

ATJARA KOMPETISI j3 

  

(Stadion): Garnizoen II — CH 
TCS 2a (Pandanaran): Union II 
— Poris2b (Seteran): Polisi 3 — 
— Union3b (Pontjol) dan $S$SS3 
(— CHTCS 3b (Kalisari). 

Minggu 21 Sept.: Union ca 
CHTCS I (Stadion) , .SSS II — Po- 
ris 2a (Kalisari): WIK IL — Poli- 
sill (Pontjol) dan Union 3a 

  
& aa 

mengakibatkan tem- $ 

Sunan Kalinjamat, di tempat ituj: 

Perlu ditjatjat bahwa - Nji Mas | ang. 

Ridupnja. sangat memperhatikan |pai 

aselinja seorang Tionghoa (bapak $ 

Orang Tionghoa "ini “kemudian 

“Sabtu 20 Sept.: PorisI — Ssst) 

pergunakan di Indonesia, terus 

menengah pertam 
ialah learning by 

Sekolah? 

dan atas 

ada vraktijk sama sekali. 1 

Dalam hubungan ini ia kas 
takan bahw, diseko'ah2 rakja 
di Amerika jang Hnganakar 
Public Schools sudah terdapa 
tempat2 dimana murid2 
mempraktijkkan peladjaran 

mereka, sehingga mereka da- 

pat memahirkan sesuatu jang 

Sesuai dengan bakatnja. 1 

Kedudukan otonomi bagi 
Selandjutnja Ismail menc- 

rangkan pula bahwa sekotah? 
di Amerika mempunjal 0tsnd- 

mi jang seluasInja dan dise- 
lenggarakan oleh masjarakat 

sendiri. Dengan demikian Se- 

ring kelihatan tiorak pendidi- 

kan agak berbeda satu dari jg 

in dari sekolah? jang sedje- | 

kiss Hal ini ketinia disebabkan 

keadaan “daerahnia - jang ber- 
lainan" pula. Untuk  memper- 

tinggi mutu satu sekolah, cleh 

masiarakat jang membiajai se- 
kolah ibu dibentuk satu board 

ru2. dan “guru? jang 

aa Dion arena Hobetahp tu baik, Oleh karena sekolah 

Gi Amerika mempunjai eton 
luas. maka antara satu se- 

kolah dengan jang lain terda- 
t kompetisi jang sehat &e- 

bah tiap2 sekolah berusaha "in 

buk memnerbaiki mu pola- 

Ijarah disekolah sendiri. 

“Guru? kepala Sekolah Rak- 

jar di Amerika Serikot umum 

nj ada'ah lepasan universi- 
teit, dibantu dengan tenaga2 

jang sangat baik. Tenaga2 ig. 

baik iang member'kan peladja 

ran disekolah rakiat itu, ka'a 

Ismail, membuat para murid 

mendapat dasar2 jang baik da 

lam meneruskan peladjarannja 

keseko'ah2 jang lebih tinggi, ' 

Otonomi seluas2nja dalam soal 

pendidikan adalah - mungkn | 

"dilaksanakan “disana, karena 

'rakjat ” Amerika mengetahui 

pentingnja arti pendid'kan “jg: 

baik dan se' 'andjutnia Ameri. 

'ka adalah negeri jang kaja' Se- 
hingga sekolah2 bisa dibelan 

“dial oleh masiarakat, 
“Sebagai pendapatnja Ismail 

katakan, bahwa pemerintah Is 
donesia hendaklah mengambil 

synthese antara pendidikan ms 
murut sistim Hropah Barat dan 
Amerika Serikat untuk didjadi 
kan sendi dari pendidikan KG 

MENEMUKAN...... BAJI 
Beberapa hari berselang se 

orang tukang speda $ di Baru 
sari “telah menemukan SE0A8 

“mmm | baji Taki2 ma sih hidup di tep: 
Bandjirkanaal Karangba.da 
diduga umurnia baru 1 minggu. 

Bajisitu dirawat cengan baik 
jae 8 kab." 3 y 

PAK TANGGAP WARSA", 
Untuk sekedar memperingati 

1 Asjura ini, pada tgl 20 Sept. 

jad, maka penduduk di Mangga 
kompleks telah membtenuk  se- 
buah panitya diketuai oleh sdr. 
IDjojosoewarno. Pada hari tsb. 
akan diselenggarakan perajaan 
untuk penduduk di kompleks tsb. 

Panitya sematjam ini, ada baik- 
nja dibentuk . dikampung2 lain- 
nja, guna Manopo »Hari     | Poris 3 (Seteran), Pera aan 

3 $ sia, 

  

1 Asjura” itu, . Kek Ta pikat ayah AN ta pa laba 8 

       

            

   

    

wa ke 24 Haa an pat 

tam, disekolah2 rendah dan jk Ina 

reading”, beladjar hanja dari 20 
kitab2 peladjaran dan tidak F : 

r Bak, Anni jatt "Bi 
Hare area “beaja sebanjak 
Ban: L6 djuta dan kira2 

»Sjuhada” akan dibuka dengan 

ef education, jang menijari gu- 
memilih . 

in is pa da 2 

Ha aa Sekolah 
Ii di Medan dari pe 
in menjatakan ke- 

  

Pendiriannja Makan 
Biaja Rp 1,6 Djuta 

- ETUA panitia pendirian 
( mesdjia ,,Sjuhaca” guna 

makperingali pahlawan? “Ke- 
merdekaan Nang telah” gugur, 
mr, Assaat menerangkan bah 

  

hari Sabtu-pagi telah 

80 
dari djamlah ini merupakan 
subsidi. pemerintah 

| Achirnja m1 Assaay mene 
1 , bahwa teras bagian 

atas | mesidjid Hu akan da 
pat memuat kira2 1000 orang, 
sedangkan teras bagian bawah 
beberapa ribu orang. Mesdjid 

resmi pada tanggal 20 Septem- 
ber jang akan datang Upatja 

ra ini antara lain akan dihadiri 
wa oleh menitan Soekarno. 

ST MEI 
    

Te TEE 

Naa anak & 
Wates? 

Dalam beberapa bulan Ini didesa 

Wates keasistentn Binangun Kewe- 

'danan Lodojo- Blitar,.teloh . digali 

sebidang tanah jang .ternjata ..me- 

ngandung bahan .emas dan perak 

Bahan2: tersebut terdapat dipelbagai 

matiam lapisan tanah berwarna, se- 

perti.batu bara muda dil. Tambang 

tersebut diusahskan oleh Tn. Pra- 

no dari Malang ig telah menda- 

bat konsesi tambang dari Dinas 

pertambangan di Bandung seluas 

568 HA. 1 
“ Dleh Prajitno diterangkan, ' bhw 

pakerdiaan pertambangan tadi di- 

'nulat dari persiapan hingga " peng- 

galian stanah ' tsb "telah “dikeluarkan 

beria hk Rp: 35.000. — Ditempat 

penggalian tadi ada 40 orang peker- 

dia. Hasil2 dari tambang tsb 

telah diperiksakan di. laboratorium   

Injeligikan. 

| Dinas Pertambangan di Bandung. 

Selain dari pada itu telah ada behe 

rana orang pedagang dari Jogja 

Yang agak mempunjai pengertian 

tentang fjara2' menjelidiki tanah2 ja 

mengandung emas, “telah datang di- 

Peptpa itu untuk menjaksikannja. 

  

Indonesia dimasa jang akan 
datang, dengan pengertian bah 
wa sekolah? “dikendalikan oleh 
Yasat,” tetapi memberikan oto- 
pomi jang 'seluasinja kepada 
daerah dalam son? pendidikan. 
Dergikian Teranit Daulay Fr 

(Ant. ) 

ADA LAGI KEKUSUTAN 
Menurut kabar baru2 ini te- 

lah terdapat pula kekusutan da- 
lam pemakaian  sedjumlah besi, 

untuk keperluan D.P.U. . diluar 

kota. Sebagian besar dari besi 

jg dipergunakan untuk Keperlu- 
an DPU itu ternjata 'banjak jg 
hilang, atau tidak diketahui lagi 
kemana perginja. Djumiah besi 
jg. lenjap itu, meliputi puluhan 
ton jg harganja ribuan rupiah. 
Kekusutan dalam pemakaian as- 
phalt jg pernah dikabarkan  be- 

berapa hari jl. sebanjak 110 
drum, kini masih dalam pengu- 
sutan, Tetapi heran mereka jg 
tersangkut dalam perkara, itu, 

kini masih bekerdja, hal mana 

ada menjukarkan lantjarnja, pes   

unjuk satu 

1 Ups 

    

   

  

1. 
       

'ati 
Ya 

ai Mau 

  

Oleh: Soenarjos Ke 

       ne 
Na. 

angan Ng ia | 

jurusan:   

lam aatan kita b 

1g rus Pi empuk dja- 
nganlah masjarakat "mengira, 
bahwa djurusan 'ifu  ditentu- 

asal menentukan sadja, 
api sebelumnja, beru- 

: diadakan »Verkeers- 
dari kendaraan2 jang 

“untuk kedu,  djurusan. 
nja. dimana lebih. banjak 

kendaraang iang liwat djuru- 
san itula ing ditentukan un- 

T dj: kan tetapi de- 
n tita djuga ma 
sih herba 'menindjau beberapa 
,factoren” sebelumnja kita me 
nentukan djurusan itu. 
“Tentang »verkeersproble- 

men” ini, tidak hanja dihada- 
pi oleh Polisi Semarang sadja, 
akan tetapi oleh semua kota2 
besar dan sebab muSabab jang 
utama ialah seperti tadi sudah 
Saja “katakan  bertambahnja 
kendaraan2, baik kendaraan 
bermotor maupun kendaraan ti 
dak bermotor dan tetap sem- 

pitaja djalan2, 
Harus mengenal 

»verkeersfatsocn” 
Untuk mendjaga Pesatima. 

ran lalu-lintas, Polis, menga- 
dakan pendjagaan dimana per- 
Uu, akon tetapi tidak mungkin 
dimana-mana harus ditempat- 
kan Polisi MLalu-Lintas. Pokok 
Jari keselamatan" Lalu-Lin'as, 
Ijadi berkurangnjs “kefjilaka- 
gn lalulintas tidak tergantung 
pertama kepada banjak sedikit 
nja peng jagaan Polisi,-skan te 
'api kep "verksersfatsoen” 
dari masing2 pemakci djalon, 
“lari orang2 jang berdjalan ka- 
kimanpun jang berkendaraan. 
Jang saja maks dengan 
sverkeersfatsoen” ialah, hah- 
wa kita mendjalankan peratu- 
ran2 'alu-lintas jang.ada, bah 
ma kita darj: perbuatan kita 
didjalan tidak melakukan per- 
buatan2 jang dapat menimbul- 
kan bahaja. untuk. lain. orang 
tetapi untuk dirj. sendiri. 
Marilah kita... bersama-sama 

menindjay kedjadian2. jang.se- 
ring terdjadi di Semarang. ini 
jang dilihat sendiri atau jang: 
dialami sendiri, djadi bukan 
“jontoh2 jang seakan-akan isa 
pan djempol: belaka: Didjalan 
Karangtempe!  Seteran, Pan- 

danaran, Kalisari ada" djalan 
tersendiri jang melulu untuk 
sepeda. Akon tetapi apakah 
jang sering Vhat? Banjak di- 
antara para pengendara sepeda 
mengangga sepi adanja djw- 

'gn jang disediakan bagi mere 
ka, dan bersepeda didjalan jg. 
disediakan untuk lain2 kendara 
ah jang toch sudah sempit pu- 
la. 

  

   
   
   

    
   
   

Didjalan Tanahputih, djalan 
Lt. Koi. Soediarto, djclan Ga- 
djam mungkur telah dipasang 
papan larangan untuk sepeda. 
Tetapi toch masih ada djuga 
jg. tidak menghiraukan lara- 

ngon ini dan naik terus dengan 
kenijoangnja, sehingga dapat 
membahajakan orang lain atau 
diri sendiri. Tidak sedikit 'ke- 
tjilakaon2 jang terdjadi berhu- 
bung 'arangan ini aa 

bankan ada. djua sampai . 
ggal dunia akibat dari 

Hanggaran.ini, 
“Tidak didrang kita jang di- 
(djalan melihat pada suatu wak 
tu ada betjak berdjalan ber- 
djedjer tiga, sebab jang kanan | 
sendiri ti sabar mehunggu 

Ta. 

utlak Utk Meng as! 
Problem2 hi Wong 

Lintas Semarang. 

K aa melihat Kota Semarang semakin Tama seinakin tam 
X 

Ja 
Gapi oleh Polisi Taka tata Didjalan2 
tapi jang ramai lalu-lintasnja terpaksa 

(eenrichtingsverkerr) untuk mendjaga 
ta bersama, Aki bar dari.diadakannja peraturan : 

Pane kadang? harus berputar-putar akan tetapi | 
a diadakan mengingat kita harus mes ' 

erkeersfatsoen 
SANAM MEN EPOANAN RED Ae Maa JR TATO MANA ANA AP 

pala “Polisi Bg. Lalu- 

     

  

    

   

sa aki Djuara pingpong Hon kong, a kendaras iaxin.hari semakin 5 ping g 
8 ng Aas Wi bemakala — Sih Su Chu dalan finale tour- 

Tkeersproblemen” jang mesti diha- | namen di Singapura telah men 
7 sempit, akan te- djatuhkan djuara Inggris, 

Pa ata lalu-lintas. | Bidhard Bergmarin dengan 17- 

belum 
Sis. telah mengalahkan bekas 

rsaMh. dang Bergmann menang lawan 
runner up Hongkong Fu On 

kendardan bermotor d sat : an Satul ran &, 
MET anak tidak bermun 
cor, Kalau kita “akan masuk di 
dalam ringbaain kita harus mem Lontjat ye an pajung. 
beri lapangan ke) bada kendara- ParadHutist Sovjet telah ber 

an jang telah ada diringbaan, | hasi memperbaiki .rekord du- 
@jadi ajalan didalam 'ringbaan nia melontjat dengan pajung. 
Cianggap sebagai hoofaweg. Ka Suaty rombongan “terdiri. dari 
jau kita datang dari diurusan| 3 orang wanita Sovjet telah 
djalan Randusari Gjalan Kalisa | melakukan  lontjatan “bebas 
ri/atau djilan Bulu, kita melihat | 138 detik dan terdjun kebawah 
tanda memberi lapangan” di-! dari udara setinggi 1100 m. se 
djalan2 tersebut. Oleh karena | belum menggunakan pajung, 

3   

Tingpaia di Sitigoptr UH 

21,.01-—19, 2t-elte MAT So 
itu, da la semifinale 

sekarang ada ringbaan, maka! 
tanda2 itu berlaku untuk simpa | 
ngan dari Subang tersebut ds 
hgan ringbas : 
Sekarang dimanakah ki- 

ta datang dari djurusan  Bo- 
djong? Disitu kita tidak melihat 
tanda memberi ' lapangan”. 

“Djadi kalau kita keluar dari 

djalan"Randusari dan Gari Bo 
djong datang kendaraan: jang 
akan 'kedjalan: Kalisari, siapa 
kah jang harus «diberi  Iapa 
ngan? Oleh karena disitu t'dak 
terdapat tanda "memberi lapa 
ngan”, maka berlakulah peratu 
ran bahwa. kita harus memberi 
lapangan kepada kendaraan ix 

  

   

  

dateng dari sebelah kiri djadi 
kita harus. memberi lapangan 

ngaraan jang datang 
n Bodjong. 

.. Jikebpai untuk mengatiir la- 
"Okita “melihat ' tiga 

an lampu jait, merah, ku- 
ning dan hidjau. Hidjau berar 
ti, bahwa kita harus berdjalan 
dan merah berarti berhenti, se- 
Gangkan kuning berarti tanda 
akan ad, perobahan. Peroba- 
han dari merah ke-kuning ber- 

arti, bahwa kita harus menjiap 
kan diri untuk berangkat dja- 
di menjiapkan diri untuk 'ber- 

ringbaan dan akan menudju ke) 

| sedang sebelum itu 4 parachu- 
tis Jaki2 Soviet te'ah melaku- 
kan lontjatan 165 detik dan se 

menggunakan pajung. 

Melontar palu 

dl: telah berhasil membuat re 
kord dunis .me'ontar pali dgn 
lontaran sedjauh 16.25.m, jg 
ditjapai dalam. -perlombaan 
atletik internasional antara 
Norwegia melawan Fin'andia, 

Zatopek naik pangkat. 
Emil Zatopek alias si 'Loco- 

motip, salat Tjekoslowakia jg 
bekerdja pada Staf umum 
Angk, Darat Tjeko dgn pang- 
kat kap'en, kini atas .ysul “men 
teri pertahanan - te'ah dinaik- 
kan pangkatnja mendjadi ma- 
jor: Akan diminta kepada pre- 
siden 'Ticko menganuge- 
rafi "bintang Republik pada Za 

topek “berdasarkan djasa2nja 

bagi keolahrag gaan. 

P.9.M. ke dua. 
12 dan 14 “jl. telah 

berkumpul di Djakarta utusan2 
dari Mahasiswa? Bandimg, Jog- 

j2,” Djakarta dan Surabaia da- 

jam perundingan tentang penje- 

utk 

ta Pada “ts.   

  

elum berangkat, Pe- ! 
robahan hidjau ke kuning her-! 
arti untuk kendaraan? jang be 
kim. meliwati sSireep (garis) | 

harus “berdjaga-djaga untuk 

dapat berhenti dibelakang 
streep (garis). Untuk mereka 

jang:sudah liwat streep (ga- 
ri). diperbolehkan terus dja-, 
lan. “Djodi, kalau lampu ku-' 
ning Ihanja kendaraan jang pa 
& perebshar lampu sudah li- 

war streep (garis) boleh 'berdja 

lan terus, seda ngkan lain? ken 
Tag tetap dibelakang sireep 
SAT). 

garis supaja masmg? kendaraan 
menempati” tempat jarg telah 
diperurtakkan bagi mereka. Ter 
utama kenada Pp, ongordarn? ken 
daraan tidak bermotor saja se- 
rukan mntuk memperhatikan   hal ini, sebab sering terdjadi, 

ri kuning ke merah dan pada 
Waktu Itu kebetulan tidak tada 
kendaraan bermotor, tempat un 
tuk mereka ini ditempati. oleh 
betjak2 dan sepeda2, sehingca 
kalau datang kendaraan bermo- 
tor ia harus berhenti dibelakarg 
betjak?2 dan sepeda2 tsb. Kalau 
lampu berobah dari kuning ke 
hidjau, djad: kita harus berdja- 
Jan baru timbul kekarjauan Ia- 
Iu-lintas, sebab separo dari dja- 
lan penuh dengan kendaraan ti- 
dak bermotor jang berapgkat 
bersama-sama, sehingga mema- 
kam wakta sebetamnja “mereka 
berada didjalarnja sendiri jatta 
sebelah kiri dari.djalan,  Diadi 

| perbuatan demikis ngakibat 
.. kurang lantjarnja latu-lin- 

8 

    

s
m
 

Lalu-lintas d iwaktu   sampai b jang kedua sudah 
meliwati botiak kesatu, Tidak | 
dipikirkan lebih paudjang, ba | 
hwa"dari perbuatan demikian 
itu dia “dapat ' ketabrak oleh 
kendaraan bermotor jang da- 
tang dariimuks, atau dari bela- 
kang atau menjukarkan . Jalu- 
'intas didjalan itu. 
“Tidak djarang pul, kita me- 

lihat kendaraan Pemotor jang 
menganggap djalang dikota Se 
marang im sebagai ,,retibaan” 
Diperempatan dimana ada tan 
da ..memberi lapangan” kita 
harus memberi lapangan kepa 
da kendaraan jang djran di- 
djalan besar dan d'mana tidak 
terdapat tanda ,,memberi lapa 
ngan” kita harus memberi Ia- 
pangan kepada kendaraan2 jg. 
datang dari sebelah kiri. Pun 
peraturan? itu sering dilang- 
gar, sehingga tidak djarang 
terdjadi ketjilakaan2 “ disiin- 
pang djalan. Meng'ngat tjon- 
toh2 iang saja uraikan diatas 
tadi teranglah, hahwa soalnja 

tidak terletak 'oleh karena kita 
tidak mengerti peraturan2 lalu 
lintas, akan tetapi sebab kita 
tidak memperhatikan ,,ver- 
keersfatsoen”. Kalau semua pe 
makai dialan memperhatikan 
sungguh2 peraturan? lalu-lin- 
tas,” ketjilakaan2 lalu-lintas 

teritu dkan berkurang sekali 

dah kita akan merasa aman 
kalau kita. berada didjalan, 

Pemakaian ,,ringbaan?”. 
Marilah kita sekarang 'me- 

nindjau simpangan: an @mu 
ka Divisi Diponegoro, Disana   Snp m mma k baka 44 rinshaan, Hat tuk 

(Ididalamnja tergantung kese'a- 

'malam. 
Nah sekarang marilah kita 

lihat Semarang. pada. “waktu 
' malam. Kita" metigetahui se- 
mua bahwy kita pada waktu 
malam harus memakai penera 
ngan. tetapi masih ads sadja 
sepeda? jana tidak memakai 
Tentera, bahkan ad, djuga. ig. 
sebetutnja, “mempuniai lampu 
berko akan tetapi tidak diya- ' 
sang. Mungkin mereka berfikir 
“zonder Ie mpu saja dapat dji- 
ga liha: dialan, akan tetapi ti- 
dak dipikirkan: ,Daratkah 
orang lain melihat saja?” 
:Tidak djarang kita lihat, ba 

hwa kendaraan bermotor me- 
makai lampu besar didslam 

kota, seakan-akan merasa bang 
ga mempunjai lampu jang te- 
rang seka'i, sehingga lsin2 ken 
daraan terpaksa pelan?” seksi 
dialannja atau berhenti, sebab 
tidak dapat melihat djalan. 

Dida'am kota lampu harus 

.di-dim”, supaja lain2 'pema- 
kai, didan tidak terganggu 
pengl'ihatannja dan didjalan 
Bodjong jang” ramai dan tju- 
kup terang, pakailah lampu ke 
tjil (stadslichten). 
Semoga dengan djalan pene- 

rangan saja seperti diatas, da 
patlah Hendakhj4 masjarakat 
mengambil kesimpulan, bahwa 
seal Lalu-Lintas ini adalah sa- 

tu soal jang ,/irgent” karena 

matan diiwa manusia, oleh ka- 
rena mana saja ondjurkan 
agar kita bersama2 menta'ati 
akan ,,verkeersfatsoen”” supaja   

— Waktu menunggu Aibelakang 

bahwa kajau lampu bercbah. da- : 

lenggaraan Pekan Olahraga Ma- 
hasiswa ke-II jang akan diada- 
kan di Djakarta tg. 12-18 Okto- 
ber jad, 

Telah disetudjui ' antara. lain, 

bahwa jang ikut dalam POM IT 
itu ialah kota2 Bandung, Bogor, 

Jogja, Djakarta, Surabaia ' dan 
Solo. Djumlah pengikut Ik 1000 

orang. 
Tudjuan POM ini selain terle- 

tak “dalam soal  keolanragaan 

djuga ditudjukan pada pertemu- 

an Mahasiswa seluruh Indonesia. 

Kompetisi Persibaja. 
Dalam pertandingan kompetisi 

sepakbola Persibaja pada achir 

minggu jl. kes. Angkatan Darat 
telah menang 1—0 atas Kes. 

POMM, “dengan kemenangan ini 
dapat dikata pasti bahwa Angk. 
Darat akan mendjadi djuara ke- 

las I dari Persibaja tahun ini. Da- 

lam stand kompetisi Angk. Da- 
rat berada di rang paling atas 
dan hanja tinggal main i kali la- 

'gi untuk hendapatkan kedjuara- 
an itu. Tahun jang lalu kesebeia- 

san tsb. merebut kedjuaraan ke- 
las 2. Tahun ini jang mendjadi 
kandidaat djuara kelas 2 jaitu 
kes. Angk, Laut. Pada minggu jl. 
kes. Thor telah dikalahkan  de- 
ngan 2—1. Sementara itu kes. 
Poris I dalam pertandingan me- 
lawan kes. AssjabaabI telah me- 
nang dengan 3—1. 

  

soto. ui 
R.C. menerima peng- 

huni baru. 

Dari pihak jang bersangkutan 

habilitatie ' Centrum Surakarta 
akan meneriiha  sedjumlah “150 
orang penderita tjatjad lagi 'un- 
tuk dididik dalam berbagai ma- 
tjam vak. Mereka itu adalah se- 

bagian dari. penghumi Asraria 

Penderita Tjatjad' di. Jogja, .Ma 
gelang dan Banjumas, jang se- 
djak tanggal 1 September jl, te- 
lah ditutup. Sebagian lainnja te 
lah ditampung dalam Asrama 

| Besar Penderita Tjatjad di St- 
imarang. 

|" Dari djumlah tersebut. Kini 
baru ada sebanjak 60 orang sa- 
cja jang telah mendapat “smpaft 
pada “Rehabilitatie' Centrum “St- 
yakarta, Sedang jang 90 orang 
Isimnja: masih: menunggu  seis- 
sainja: 3 buah: Asramajang kini 
sedang dibikin. Tiga buah. Asra- 
ma. tersebut. jang diharapkan Le- 

lah selesai sebulan lagi, ig akan 
Be beaja sebanjak KR. 125. 

0.— 

  

Minta pabyik gula Tje- 
per di nasionalisir. 

Setelah ada aksi buruh jang 
minta 'supaja pemerintah 'mena- 

sionalisir paberik Karung guni 
di Delanggu dikabupater” Kla- 
ten, Surakarta, sekarang dika- 

barkan  Sarekat Buruh Gula 
mengadjukan permintadti kepada 
pemerintah supaja menasionalisir 

paberik gula di Tjepper. dikabu- 
paten Klaten djuga. 

Diusulkan oleh S.B.G. supaja 
setelah paberik tersebut dinasi- 
onalisir, pemerintah  memben- 
tuk sebuah dewan pimpinan un- 
tuk menjelenggarakan  paberik 
itu, dimana duduk wakil2 buruh 
dan tani. (Pia). " 

HA Post Masa kemanan ane aa 

pat” menimbulkan ' tewasnja 
orang lain atau diri kita seridi-   ketjilakgang jang mungkin da £i, dapat bertambah kurang: , 

sudah  terdjun 8400-m. baru . 

Atlit Norwegia Sverre Siran 

  

diperoleh keterangan, bahwa Re- . 

djuara duni, Johny Leach se- |“ 
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En Tugas Sebagai sn      .? Mata? 

er-. aa kepada 

   
   sasi tg Tana: : Na 12 2 
ta? lelaki dan kemudian polisi 

stan Ha 33 wanita? jang dipim 
5 oleh seorang doktor wanita | 

jala sudah sedjak bu '     

      

  

bahan? 'keterangan di Pusan, 
 Kabarnja “beberapa diantara ka 
am wanita tadi sampai mela- 

yat Ka lebih banjak 
in . dari para pegawai 

“8 PBB. Pa Nag 

    

   

Chung- Cha, seorang wanita js Supaja djangan terhenti pa 
tjantik berusia 25 tahun 

  

  

1. jang Nan lagi aa baru, | 

Desember mengumpulkan | 

   jaan al:     

Harus memberani 

  

Alasan jg merek:    

B
i
 

  

maka kita akan” terlibat lagi 
dalam soal2 ig pelik: Atas per | 
tanjaan tentang soal: faktor? 

| produksi seperti modal dan te 
| naga, mereka berpendapat, 
|hwa kalau pemerentah dan ma 
sjarakat sungguh2 berusaha 
modal itu bisa sadja ditjam. 

| Mengenai tenaga, merek : 
| bitjara' sebagaj ora: 2 “is 

mendapat pengalaman jakni | 
bahwa tenaga itu bisa disedia. | 
kera 

Selandj taja mereka tafn- : 
bahkan, 

  

    

  

   

  

   
      

   

  

alisasi Tambang2 I 
“Dilakukan Sekarang Djaga . 

Pendapat Beberapa Ahli . Pertambangan : Piton I 

T ASIONALISASI anandan tambang? atau sumber? keka 
: 2 Han ah jan ih di- 

1 pi). 

Nona dan mengundjungi Ben.) 

semukos an? tambang f 
| Tapi'da'a 

  

aliwa kalau pada tgi. ' 
j7 Agustis 1945 tiada tenaga2 ' 

Pemimpin mata-mata wani- pendorong” jg memberanikan ' 
:ta- tersebut ialah dokter Hong diri untuk memutarkan roda ' 

“het dode punt” 

memperoleh gelarnja dokter pa Orang hanja pertjaja sadja ke | 
da sekolah tinggi kedokteran pada keragu2an sementara pe 
di Seoul Gan kemudian menda- 

pat didikan keahlian spionase ' 

di pusat pendidikan mata2 Uta Kuat hersenikiata, 
ra di Kangdong, dekat ibukota ' mendi 
Korea Utara, Pyongyang. Menu | 

rut keterangan jang diberikan 
oleh fihak polisi maka organi- 
sasi tersebut berhubungen dgn 
gerakan? gerilja fihak Utara| 

jang beroperasi . dipegunungan 
pegunungan Korea Selatan. Da- 

. Jam sebuah pengumuman jang | n. 
dikeluarkan lebih dulu : 

kan, bahwa gerombol n 12 ma 
ta2 lelaki tadi i: 
seorang komunis Jang tlan 
merdekakan oleh pasuk 

gu, ketika mereka m 
kota ini 
1950. (UP) 

MASUK ERITREA. 

Lebih'dari: 2.000: kang 
Ethiopia pada hari Senin 

“patkan Gidaerah sebut sediak th. 
1941. , Demikian" “dikabarkan di 
Kairo. Persetudjuan tentang pe 
ngoperan itu telah diumumkan ming- 

1 jang lalu. « Seperti diketahui, 
Hi telah “tertjapai persetudjuan te- 

derasi antara Kihiopia dan Eritrea. 

BEASISWA P.BB. 
Dua orang Indonesia dalam wak 

fu jang singkat akan  berkun-f 
djung ke Nederland dimana mereka 
akan menuntut peladjaran dengan 
beasiswa PBB. Seorang - diantara | 
mereka R. Bodin Atmodirono' telah 
mendapat Public Administration Fel- 
lowship “dari PBB: Ia selama" tiga 
bulan akan beladjar di Nederland. 
nn.' Widjojoatmodjo akan mengikuti 

kursus dietist di Nederland dengan |X 
mendapas beasiswa' Jari organisasi" 

HM BAN AAA Kama Ki Han 

ia Lap! dasar 
Oa . dadu 1 

masuki Eritrea, untuk beng oanMN 
kan pasukan? Inggeris jang  ditem- nita 

mimpin, jg mempertimbang2- 
n bahwa Djepang masih 

ahwa Seku 
akan 

ka kemerdk 

untu 

   

    

  

   

    

sibautap Dansa tsb sering2 
Pn 

da | 
dan kalau ' 

| 

  

   
   

   
   

      

    

    
   

      

   

    

“|ka Selatan diteruskan. Kemudi 
MA jan Choudree menjatakan: ,,Su- 

: kepada Dr. . Malan, 

| ladalah bukan dari Stalin jang 
“sangat tidak disukainja itu, me 2 PA 

- Izinkan dari seorang wanita da 
ND ri suatu negara jang banjak 

lh Perlombaan 

: Tapeeh Menang Dari 

, Ta Diterangkan bahwa   

  

  
ajak: gaklu Haa memikir. 
kan soalnja lebih dalam. Lagi 
pula para “anggauta panitya 
ttu tidak pernah 
per ubungan jg. erat 
para ah'i tambang wa ri 
Dalam achir pertjakspan itu 

Gikemukakan Sarla hakgganai 

yangan Dr, Sumi'ro Djoichadi 

kusumo didalam pidatonja ba- | 
rn ini sam sEkoti" :#dak me- : SE    
     

   
   orang bus “harus j   bahan makanan dan penak PBB, "meng: 

   
   

N Sama: Anti Rersen-| 
embali Diepang 

    seni apakah perusaha 
negara ini meru 

ida 
  

Ta aa Lada Belakangnja?. 

pidato 
1 Dago pada 

Djepang, Shi 

kampanje pemilihan 
mg mega Se neagAnata 

jang | 

shida: ,,Jang dapat diberikan oleh pihak opposisi adalah tidak 
(133 embali, 

  

persendjataan k 
H Iiberal/ adalah sudah terang: Tangan pen pA 

Sikap partai 

— kembali sekali-kali jangan! 

Sikap Yoshida jang demiki- 
an ini oleh berbagsi-bagai ka- 
langan di Tokyo dipandang se- 
bagai suatu hal “jang sangat | 
menarik perhatian, karena dis 
njatakan segera' sesudah hari- 
an ,,Mainichi mengumumkan 
seputjuk syrat jang katanja 
berasal dari kepala staf 'ko- 
mando 'pasukan2 Amerika. di 
Timur Djauh, letnan djenderal 

Doyle O. Hickey, dan dixlamat 

kan kepada perdana menteri 
Yoshida. Sura: jang ditulis pa 
da.adair bulan Agustus itu 
kabarnja mendjandjikan ban- 
tuan uang Gan material dari 
pihak Amerika kepada Dje- 
pang, apabila pemerintah Dje- 
pang telah bersepakat untuk 
melaksanakan program - per- 
sendjataan kembali.  Pengu- 
muman Surat tersebut ternja- 
ta telah diikuti dengan naiknja 
koers saham2 industri bera: di 
pasar surat2 berharga, 

Yoshida kontra| 
Hatoyama. 

Didalam lingkungan Partai 
Liberal sendiri Iehirg Hatoya- | 

ma, pendiri partai tsb! jang 

menjaingi Yoshida, minggu jl. 

didalam atinia1 ? Ketika seorang 
wartawan minta spj Ycshida me 
njatakan pendapatnja. menge- 
nai pernjataan2: Hdtoyama itu, 
"Yoshida hanja  menjatakan, 
bahwa ' Hatoyama terlalu ba- 
njak omong. 

Sementara itu para penin- 
djau 'mentiatat bahwa meski- 
pun ada “keterangan2 jang isi 
nja berlainan,” namun' sudah 
mendjadi kenjataan, ' bahwa 
pembangunan “kembali 'pasu- 
kan2 angkatan Iaut' dan 'ang- 

perdana menteri Yoshida. 

Kenjutaan2 persendjataan 
kembali. 

Dikatakan, bahwa tidak la- 
ma lagi Djepang akan mempu- 
njai sedjumlah 120 buah pesa- 
wat Amerika, sedangkan sebe- 
lam achir tahun depan. Ameri- 
'ka Serikat akan melatih tidak 
kurang dari 1.009 orang opsir 
angkatan udara Djepang. Ke- 
njataan, bahwa Yoshida tidak 
ga setjara Na 
Na sikapn 

'tion ong kepada politik mem- 
persendjatai diri kembhali itu   

mendesak didjalemnkannja politik 
mempersendjatai diri kembali. 
Kalangan penindjau dalam bu- 
bungan ini hertanja kepada di 
ri sendiri, apakah jang dikata- 
kan oleh Hatoyama itu sebe- 
narnja bukan kenjataan2 jang 
difikirkan oleh Yeshina sendiri 

  

wenunajukkan, bahwa Yoshida 
bermaksud untuk | mendapat- 
kan segala konsesi jang diper- 
lukanja dari pihak Amerika, 
karena ia tahu, bahwa Ameri- 
ka Serikat rupanja sangat 
membutuhkan Djspang seper- 
ti Djepang membutuhkan Ame 
rika. Demikian kalangan itu. 

Dar soal pertambangan | g p 

      

aktif — 
: an para dokter — ke 37 

mengadakan Sei pesawat pemisah ato m di 
Gengah | balai renjelidikan atom di War. 
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| Marskal Montgomery, wakil 
'nglima pasukan? NATO pada hari 

rtama di an2 dengan opsir2 staf Junani jang 
ana menjeri dipimpin oleh letnan djenderal. Theo 

pernjataan2 jang Sores Gregoropoulos. 

Sean rent Fpersesihiata nia 'kembali Djepang. Kata Yo-! 

  

1 Leon 1 Baik | 

     
aa na timah 

lp 

n lagi 
bahan jang bel 

    

      

gikan . atau menguntungkan, | 
dan apakah Demerentan, ber- 

maksud 2 5 
   

   

  

   1 Wisikaaalt 
El Gerakan Bangsa 
Berwarna: Afrika Sit 

  

  vr 
3 dan 2 Orang MNirika telah 

| tangkap di Durban pada m 
lam Senen karena dianggap 2 
langgar peratiran ,aparthcid  : 

| jang berlaku disetasiun kereta- 
api “ata tersebut. Seorang di- 
antara 12 orang jang ditangkap 
itu adalah Ashwin Chondree, 
wakil ketua Kongres Iridia di 
Natal. Sebelum penangkapan 
terdjadi, Choudree pada suatu 

| yapat membatjakan surat da- 
Ti njonja Eleanor Roosevelt jg 
mendesak supaja perdjuangan 

    

ini “iba? dihadapkan an 
tak gampang dipetjahka 
Ontario, bahwa bibinja |     

     ae TA nama kel uarg 

  

        

     

  

   

     
    
       

(diambil oleh let.-kol. tsb. 

  

    

  

         

  

    
Lara 

1 jang bertempur untuk PBB di Korea 
atu pertanjaan atau pemilihan ig 

Ia endengar 
Nj. S. Leslie jg baru meninggal, me 

wariskan kepadanja kapital sebesar 250.000 dollar, 

kabar dari Kingston, 

  

asal ia mau 
Naughton itu mendjadi' Leslie. 

  

  mempertahankan hak2 “golo- 
ngan bukan kulit-putih di Afri- 

| rat ini akan saja sampaikan 
yaaa 

membeli emas dari Afrika Sela- , 
tan”. (Ant AFP). tah baru - baru 

tasan import (ABC-lijst)3" 
ada untuk dapat licensi barus d 
djaminan kepada Dana D T 
nominal rapiah utk enda, 
menimbulkan banjak Tn : 
Terutama suara2 jg re 
kebanjakan tampak dari pil 
dinamakan ,,newcomers” 

Pada Amerika ! paam pada itu, sepandja 
keterang - KEMENTERIAN perboka- an Je kita dapat 

Ian Inggeris mengumum 
kan hari Minggu, bahwa dalam 
perlombaan dilapangan 

  

  Ilmu' Atom' 
   

tan mereka rupanja teruta 

berputar disekitar soal Sic 
lama, jg harus didjuaj deng 

pengetahuan atom untuk hepar $, J 
Juan? jang bersifat damai, Ing harga sera 

Tis mena Ame rang2 ig gkan Ta 
2g ak RTA ta S6 nja aksn m 

ris antara Djuni 1951 daa umumnja mereka it 
1 1952 telah mengeksport Pat, bahwa tindaka 

0 pengiriman isotop radio- tah itu tidak Tangsw 
jang terutama dipakai mentjinikan modalnig 

nege- Dari hasil pertjakap 
Isotop? tadi di ,,mesak” da kita kumpulkan den 2 

ngan2 pemerintah ser 7h 
menarik kesan bahwa pemerin 

| tah tidak akan surut" setapak: 7 
(pun untuk merombak peratu- 
(Yan2 iang Sudah di rkan- 
“nja IU Rupanja sen i pemer 'n 

tah dalam soa! ini Pndon” ceguh 
kuat dan tax dapat “digojang- | 

well dekat London, 

Ketjuali untuk keperluan pe : 

kai dilapargan perindustrian. ' 
Dan sampai sekarang, di Har- 

| well. masih terus dihasiikan 
pendapatan2 baru . dilapangan 
ilmu pengetahuan tadi. 

31 Orang ahli dari luar ne- 
geri telah kundjungi Harwell, 
jaitu Geri India Australi, Af- ' 

' Tika Selatan, Belgia, Mesir, Ju 

  

: 

(aan ini pemerintah -bertu 
djuan untuk merombak kedu- 

di ikemudian hari negara Indo- 

inani, Belanda, Israel, “Iialig, Nesia akan memiliki tiorak dan 
'Norwegia, Swedia, Sepanjol functie perdagangan jang me- 
(dan Jugoslawia. .ngabdi kepada masjarakat. De- 

(Ant.-Reuter). Ngan perkataan Jain, pemerin- 
tah sedang menanam “dasar? 
perdagangan jang memenuhi 
funciienja sebagai badan per- 
antara producen “dan “kon 
Sumen.  Dantidak seperti ke 
dudukan dagang: sekarang ini, 

pas 

Senin telah mengadakan pembitjara- 

siteeren dan mengatjcukan aja | 
lannja barang antara produsen 
dan konsumen, dengan. akibat 
seluruh masjsrakat menderita 
kepahitannja. 

  

Sikap pemerintah pada wak- 
tu ini tampgknjs, tidak mem- 

| berikan kesempatan sedikitpun 
Ha kepada parasit2 perdaga- 
San itu. Pun dalam hal ini 

pen spin tidak memilih bulu. 
Menurut ket erangan, maka se- 
tengan ,.rewoomers” jang se'a- 
ma ini kerdjani, tidak lain da- 
ripada djual lIicensi? belaka jg. 

||diberikan. kepadanja, tidak   
katan darat Dieparig' ternjata | 

telah dimtilai djustzu 3 ibawah 

pemerintahan dan ' pimpinan 

iang | 

akan dapat hidup lagi. Demiki 
an pula “Setengah .Newoomers” 
jang engkar me'unaskan kewa- 
djibannja, jang berupa mentji- 
tjil hutangng kepada Bank Ne 
gara Indonesia. 

Kalangan2 pemerintah me- 
ngatykan "bahwa" pemerintah 
selama dya tahun “ini sudah 

| tjukwp “hemberikan ' fasilitet2 
kepada pengusaha? jang” ber- 

  

  

  
   

  

Tjinta mesra terhadap anak- 
pun bukanlah suatu perasaan 

“asing dalam dunia  chewan. 
Ini sudah terbukti berkali2. 
Pada gambar ini tampak se- 
ekor burung penguin, jg pun 
dengan mesranja . mengamat: 
amati. anaknja ig baru ' mene 

.tas dari telur. 

  
b'djaksanaan pemerintah itu di 
#hambur-hamburkan “sedemiki- 
an rupa, dan tidak diperguna- ' 

      memperkuat organisasi perusa 

    

29 ORANG saudagar besar 
bangsa Tionghoa datt Djakar 

ta Kota, Surabaja, Pekalongan, las 
gia, Bandung, Tjilatjap dan Palem- 
bang jang sedang asjik ,,bertarung” 
dimedja 'djudi, telah ditahan satu ma 
lam oleh polisi dan selandjutnja ter- 
hadap mereka dibuat proses-verbal 
guna selandjutnja | dituntut “dimuka 
hakim. Penahanan saudagar2 Tiong- 

14-9 malam terhadap ' satu 

Kota jang didjadikan markas. be- 
sar” djudi oleh sementara kalangan 
Tionghod. 

Demikian teraturnja penggerebe- 
gan jang dilakukan polisi, sehingga 
pendjaga pintu jang diberi tugas me   hoa itu dilakukan polisi dalam swa-| midjit bel bila datang ' “orang2 jang 
5 

& 

   
nd ri afide Dapat 

3G Aan Dan TG 

    
   
    
   

   

     
   

     
   

     

    
    

Para pedagang2 asing, kesatiuf B. 

sedanekan ) 2 

! dijatuhi. hukuman gantung tadi jadalah Kim Shi Hyon berusia 
, 69 tahun dan mendjadi angfgau 

kan cleh siapapun. Dalam tin- ! jar Korea Selgian. 

| dukan atau functie perdaga- ! i berusia. 62- tahun, pemimpin 
ngan begitu rupa, hinggg kelak | dari partai politik dihawah ta 

jang mengandung faktor2 para K 
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a
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| 

Oleh: WartawanKita Di Djakarta, 
ran? jg. 

5 

didjalankan pemerit- 
| peraturan pemba- 

rusan melaporkan stock “jang 

dan keharusan mensetorkan uang Winas. 
“sebanjak 40 pCt. dari harga ' 
bkan devisen, kesemua itu telah | 
ari mereka jang bersangkutan. | 

tik peraturan? pemerintah 
£ Importir? bangsa Indonesia jg. 

ita 

      
dituduh telah berusa 

lak membunuh presifen|'& 
2 Syngman Rhee. 

“pembunuhan itu dilaku 
a tangoal 25 Djuni ta 

Grang jang di 

   

   

aa ini, 

ta dari dewan perwu kilan 7 rak 
dh £ 

an Ban lagi Ryu Shi Tai, 

' Nah. Para: "peribela mereka se 
gera mengaditikan appel atas 
pitusah pengadilan, Pada tgl. 
25 Djuni Ryu Shi Tha? da'am 
Suatu Tap3: umum jg dihadiri 

| di, Djakarta memutuskan bahwa pa-' Aturan2 jang baru itu 

“No. 19 tahun 

rat2nja dengan pertanggungan 

if winannja diatur menurut esa 

(Jah me adjatuhi hukuman mati 
! kepada dua orang po 

  

  

Dahulu 
eka. 

  

: Menunggu Terbentuknla uu Pankawlnan Leb 
“Oleh: Mr. Maria Ulfah Santosa: Copyright S Suara Merd 

at '. 

djanda2 Pegawai Negeri, maka baik djuga 
ditsermukakan hal? sebagai berikut: Telah diterima pernjatgan2'dari Wanita Demokrat, Perw 
ri, Partai Wanita rakjat, Perkiwa Pe Indonesia, Gerwis, dan Persatuan Isteri 1g 
sit ) Tentara, bahwa mereka itu mengheni: ! indjauan kembali dari Peraturan 

  

tah No: sembilanbelas tahun 1952, alasannja 1 sama akan tetap ang 
ngan isinja Peraturan Pemerin'ak No 19 sekarang, Telah “ dium n djuga Sl 
MAP PADA MUKTAMAR MASJUMI jang baru lalu tidak keberatan terhadap P n Pe 
meiintah No, 19 tahun 1952, akan telepi disamping itu, Musli may memandang perlu “bahwa . 
Pemerintah membuat undang 2 jang melindungi hak2 Wanita dalam hukum perkawinan dari 
agan Tani dari warga negata dan jreyr diakui oleh Pemerinfah Republik Indon 

Pengurus Wesah Gerakan Pemuda ' li. 'Menurut hemat saja Peraturan | 
Islam Indonesia” (G.PEEHL) bagian Pemerintah No. 19 tahun 1952 tidak 
Putri dapat “djuga menerima P.P. boleh mendahului Undang2  Perka- 

|'No. 19, tahun 1952. Djuga Pengurus winan jang baru itu jg sedang di- 
Besar ' Muslimat 'Nahdatoel Oelama rentjanakan itu oleh Panitya Pe- 
pada rapatnja tanggal 26 Augustus | njelidik Hukum Perkawinan itu. 

jg. termuat 
da prinsipnja dapat menerima P.P:: dalam Peraturan Pemerintah No. 19 

1952, akan tetapi de-j tahun. 1952 'adalah akibat? dari su- 
ngan beberapa' andjuran kepada! atu perkawinan, sedangkan Panitya 
pemerintah, jaitu: . P.B. Muslimat | Penjelidik Hukum Perkawinan 'jang 
Nahdatoel  Oelama . mengandjurkan! didirikan oleh Pemerintah, pula, 
kepada Pemarintah  supaja: melaksa-| baru sedang mendjalankan tugasnja, 
nakan. Peraturan Pemerintah-no. 19) jaitu menjusun suatu rentjana .Un- 4 
tahun 1952 dan mengadakan 'Pera-! dang2 Hukum Perkawinan untuk |imu'ai hari Selasa. djam 6 “pe- 
turan2 jang "membatasi  poligamie, | negara Republik Indonesia. Bukan- ' tang. Sampai kini gerakan Sa- 

menurut 'adjaran2 Islam, “sehinggaj lah lebih bidjaksana menunggu ada- | tyagraha sudah dilakukan. sela 
tidak dapat dikerdjakan ketjuali oleh! nja Undang2 Perkawinan ini dan ma I4i-harj di Ceyion cleh kira 

orang2 jang dapat mentjukupi sja-! baru setelah itu diadakan aturan2 

dial jang mendjadi akibat suatu perkawi- 
nan?! Bagaimanakah isinja Undang2 
Perkawinan itu tergantung pada ha- 
sil 'pembitjaraan didalam . Dewan 
Perwakilan Rakjat. Djika rentjana 
Undang2 Perkawinan itu telah di- 

Perwakilan - 

aa Ditunda: Bacok 
Partai Kongres 

ARTAI KONGRES Irdia 
P Ceylon telah mengambil 

putusan “unjuk: sementara me- 
nunda gerhkan Satyagraha, per   
menunda gerakan 

wab" penuh. tadi diambil cieh panitya aksi 

Walaupun organisasi2 wanita Is- 
lam-telah “menjatakan tidak” kebe- 
ratan terhadap ' P:P, No, 19 tahun 

'akan mereka 'todh 

ini dan dengan mempertimbang 
| kan statement jang baru? mi di 
keluarkan oleh perdana 'mente- 

  
1952, tetapi terima oleh. Dewan 
menghendaki supaja peraturan itu Rakjat, maka hasil itu boleh dipan- ri Ceylc, Senanayake, tentang 

' djangan dapat dipergunakan ' oleh dang sebagai kehendak rakjat. Dj #indakan? untuk mempertjepat 
mereka jang tidak bertanggung dja- 
wab, mereka ingin pula ““perlindu- 
ngan hak2 Wanita dalam “hukum 
perkawinan dan membatasi poliga- 
mie menurut 'adjaran2 agama Islam, 

ka mau mengadakan 'aturan2 baru 
jang mendjadi akibat suatu perka- 
winan tunggulah sampai adanja Lin- 
dang2 Perkawinan jang baru itu. 
Pendeknja sebelum mengatur sefjara 

tatan mendjad! warga negara, 
dan djuga dengan mengingat 
djandji perdana menteri Ceylon 
u'k mendjamin interpretasi, jg.   artinja dengan sjarat-sjarat: ka-! baru akibatnja suatu perkawinan lebih liberal, dari undang? me- 

rena ternjata bahwa sjarat2 itu ' (pensiun untuk isteri kedua, ketiga. ngenai kewarvanegaraan . dida- 
| sampai sekarang belum terdjamin dan keempat) dalam suatu Peratu- Jam mendjalankan pemerinta- 

ran Pemerintah (tidak melalui De- : han, (Antare-AFP). 
wan Perwakilan Rakjat), aturlah da-: 
hulu soal perkawinan dalam suatu | 
Undang2 Perkawinan. 

dah untuk mendjamin itu perlu di- 
adakan - Peraturan2 dahulu. Sjarat2 
itu. misalnja: .,mampu. memelihara 
lebih dari. satu “rumah “tangga”, 
#berbuat adil: terhadap, isterinja” | 
dsb. seperti telah ditentukan - oleh | 
agama' Islam. Dimanakah ' sjarat2 
itu harus diatur sehingga terdjamin 
penglaksanaannja? ' Menurut hemat 
saja dalam suatu: Undang2  Perka- 

  

'# tahun 1952 sebagai suatu ,,Sociale 
Voorziening”  (djaminan sosial), 

ini 'menurut pendapat saja tidak ada. 
atur Maka dari itu menurut pendapat sa- 

ja adalah bidjaksana sekali djika 
winan Negara Republik Indonesia Pemerintah menindjau kembali ' Pe- 
itu, barulah diatur 'akibat?nja da- fraturan Pemerintah: No. 19 tahun 

Ham suatu Peraturan Pemerintah. | 1952 itu dengan mentjabut aturan2 
1 Urgensi bahwa perlu diadakan pe- jg baru dalam peraturan pensiun 
“raturan baru-itu dalam P.P. No. 19 djanda pegawai Negeri. 

ersetudjuan 

Prosedure jang dikemukakan 
adalah logis,  djika: telah kita 
bagagaimana isinja Undang2 perka- 

Hukum perkawinan jg. 
masih berlaku. 

Bagaimanakah hukum perka | 
winan jang sekarang berlaku ! 
Ci. Indonesia? Pada wakilu “ini 
masih seperti di zaman Pemerin 
tah Hndia Belanda artinja ber 
Jlaina bagi mereka jang beraga 
ma Islam" Gan jang beragama | 
Keristen Bagi mereka jang ber : 
agama Keristen oleh Pemerin- 
tah Hindia Belanda diadakan 
peraturan tertulis, sedangkan 
bagi mereka jang beragama 15 
lam tidak, Djadi bagi mereka jg 
beragama Islam hukum perka- 

  

   
(Bonlotaniian Bersama" Atas Port 

Arthur Diperpandjang 
ANDOR berita Sovjet ,,Tass” mengumumkan dari Mos- 
kow pada hari Senin, bahwa antara” Gelegasi?2  Sovjet 

dan R.R.T, jang kini sedang mengadakan perundingan? di 
Moskow telah 'tertjapai suatu persetudjuan. , ass” mengata- 
kan, bahwa Sialin, menisri Jaar negeri Andrei Vyshimsky dan 

menteri urusan perdagingandengan luar negeri P. Kumyki- 

ng disatu fihak, dan perdana menteri merangkap menteri 
luar negeri ERT beserta delegisinja telah “"mempelaijari -ma- 
salah? periing dilapangan ekonomis dan politik jang berhu- 

bungan dengan ke-2 negara itu, 

ma Islam: soal2 jang berhu- 
bvisgan dengan perkawinan dan 
pertjeraian adalah kompetensi 
Pengadilan Agama Dengan 25 
Gaan demikian ' tidak “teras 

ala djaminah bahwa jang Sa 
guh2' dikehendaki cleh Agama 
Tn didjalankan dalam prak- 
1jz, 

Setelah pengakuan. Kedaulatan/ 
kepada Pemerintah Republik -Indo- ' 
nesia, maka dirasa perlu mengada- 
kan perobahan dalam keadaan itu, 
perlu diadakan suatu Undang2 Per- 
kawinan'' Maka dari itu oleh Pe- 
merintah (Kementerian Agama . dim 
hal ini)” pada achir tahun 1950 di- 

bentuk. suatu Panitia “ Penjelidik 
Hukum Perkawiran jang diberi tu- 
gas membuat »suati ' rentjana  Un- 
dang2' Perkawinan. 

Panitya itu masih mendjalankan 

ng
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Dikatakan selandjutnja, 
wa suasana remahta amah serta 
saling mengerti jang meliputi: 
pembi tjarastn2 ind Pe rihat 
kan ketelapan hati ke 2 belah 

fihak utk mengerdjakan seti- 
ap hal jang mungkin, guna 
memperkuat serta, memadjuk?1 : 
pers saudaraan dan 'kerdja sama 
antara ke-2 negara itu dan uni 
tuk bekerdja sama dalam mem 
pertahankan Serta memperkuat 

  

ENUBUT harian Lom- 
bok Baru, baru? ini pe- 

, rempuan Isah, isterinja H Masa 

rudin di Rumak Gerang Lom- 

bok Barat telah melahirkan ba 

nas
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  presider “Rhes telah Me'epas- 
kam tembakan dus kali terha- 
dap presiden itu. Kedua temba 
— itu tidak mengenai sasa- 

. Kim Shi Hycn. telah me- 
“bahwa ia telah memberi 

sebuah. revolver kepada 
iRyu Shi Thai untuk meaku- 

daa sat 

| ikon -pembunyhan itu dan diu 

l 

| 
kan untuk “memperbesar dan m 

ga Menerangkan kepada Shi 
Thai #jara menggunakan revol 
ver Haa: (Renter). 

ORANG? INDONESIA TERDAM 
PAR DI PILIPINA. 
Sebuah perahu nelajan Indone- 

sia telah rusak karena tjuatja 
jang, buruk didekat Jolo di Pili- 
pina. Duabelas ..anak-buahnja 
telah dapat tertolong. .. Untuk 

menjelesaikan pengembalian me- 
reka: ke“ Indonesia, “ pembesar 

imigrasi setempat Vincente de 
la" Crus telah berhubungan den- 
gan Lt mega Indonesia. 

  

  

Fr, Hewcomers” jang telah me 
nundjukkan bukti bahwa mere- 
k43 “selama 2. tahun ini Sung- 
gun2 giat menjusun organis 
nja dengan Iaba jang telah T 
dapdinja, “mak, “pemerintah 
akan tetap memberi fasiliteit2 
jang luas kepada mereka itu: 
Pesanan? pemerintah dari luar:   

Sangkutan itu. Tetapi. keuntu- | negeri iang selama ini di aku- 
ngan iang didapat karena . ke- | kan cleh par& importir2 “3sing 

“kan diberikan pula keprda me 
reka itu Demikian pun Bank, 
Nee ara Indonesia “akan tera 

der" pertolongan : kepada. 
.NEWCOMErS" jang demikian. 

- Sarang Pendjudi Digerebeg Polisi 
fu penggerebegan jang dilakukan tg tak dikenal, tidak keburu ,.mendja- 

gedung | 'ankan 
didjalan Blandongan No. 7 Djakarta! dapat melakukan penangkapan serta 

tugasnja” sehingga ' polisi 

dapat mengambil foto pula sebagai 
bukti, "sewaktu pendjudian sedang 
dilakukan. 

Dari'atas 7 medja jang sedang 
dikerumuni oleh 19 saudagar2 Tiong 
hoa dari berbagai tempat itu, polisi 
hanja mensita uang kontan sebanjak 
Rp. 296, 10, tetapi disamping itu dju 

8 

v 

haannis. Dilain pihak, bagi pa- ! 

“Iwai. Negeri untuk memberi 

pekerdjaannja dan menghadapi  ba- perdamaian: dai, keamanan in- fi, jang segera meninggal du- 

2 aan karena soal itu ada- aa omal pia Pada hari penguburannja, lah soal jang tidak mudah. Jang . 5 5 Lana - Pi Ma 
sedang dibuat adalah suatu Ren- Apa jang telah di- | setelah selesai dibungkus | 

akan dimasukkan kedalam peti 

mati tiba2 kedengaran teria- 

kan simati, sehingga orang ba 

njak pada berlarian Kemudian 
ternjata, bahwa baji tsb. -ma- 

sih hidup Isah jang tadinja tak 

tiana  Undang2 Perkawinan. Ini 
berarti bahwa diika Panitya Penje- 

lidik Hukum Perkawinan itu ' telah 
selesai” “dengan membuatnja' rentja- 
na'itu, maka rerntjana itu akan dise 
rahkan kepada Menteri Agama 'jg 
akan “menirdjaunja “lebih dulu. Se- 
telah penindjatan itu, maka Men- 

setudjui. 
Komunike dari ke-2 delegasi 

Sovjet dan RRT tersebut. jang 
dikutib oleh ,,Tass” selandjut. 
nja mengatakan, bahwa telah 
diputuskan, bahwa pemerintah 
Sovjet akan mengoperkan  se- 

teri Agama akan . mengumumkan Ba pa Ta aa tahu mengadji kini terus ' mem 
Mean S3 : : Jeleng $$ 
Me Mn nan api Chang Chun, Ditambahkan peladjari ilmu agama dan seba kepada Dewan Menteri jg. akan 
membitjarakannja. “Setelah diterima 
oleh Dewan Menteri, akan  diterus- 
kan kepada Dewan Perwakilan ra'- 
jat. 'Cjalan ini barus ditempuh ka- 
rena soal perkawinan itu diatur da- | 
lam suatu Undang2. Dewan .Per- ! 
wakilen Rakjat jg harus mentjer- | 
minkan suara rakjat echirnja me- 
hentukan Undang? Perkawinan itu. 
Seperti “tadi diterangkan Panitya 
Penjelidik Hukum Perkawinan itu | 
lah bekerdja hampir 2 (dua) tahun ' 
dan belum 'siap dengan rentjana un- 

gainja Setiap hari rumah Isah 
ramai Gikundjungi orang dari 
segenap pelosok desa2 di Lom 
bok, (Antura). 

1 EMBAGA Paleontologi 

tahuan Sovjet . hari Sabtu J. 
memberitakan tentang  dikete- 
mukannja rangka julang : dar 
sematjam binaiang reptiel jang 
hingga kini masih, blm. dikenal 
mas, Tae tulang tersebut 

nja bahwa korunike “tentang | 
putusan Ioi akan diumumkan 
kelak, 

Dalam pada itu, dengan me- 
:ngadakan pertukaran nota anta 
:ra 2 perierintah tersebut telah 
(diputuskan, untuk mensperpan- 
|djang pewerintahan bersama R 
Rt—-Sovjet atas Port Arthur. 

iBerita' lebih landjut! tentang pe 
'ngopsran " :djalan  kereta-api 
Chang Chun “itu mengatakan, 

  
  

hidup 200. 000.006 ,000 dakun dahulu. 

CA 
dollar bagi negeri belaka ia 
adalah berupa djas2 ea tidak 
mungkin tenggelam. dalam air 
jang dibuat setjara rahas 
pabrik2 Inggris. Pad 
nen pimpinan2 perusahaan jang 
menghasilkan barang? tsb me- 
Inerangkan bahwa mereka telah 

, merigikat perdjandjian dengan 
| salah sebuah firma Amerika me 
ji ngenai pembuatan djas?2, pakai 
|an? renang, gordel2. pakaianZ 
lim. dan lain? bahan pakaian 
jang tidak dapat tenggelam da- 
lam.air Menurut pendjelasan tahi didjadikan bukti guna penuntw- | mereka, maka orang2 jg meng 

tan selandjutnja terhadap  penjuapj gunakan pakaian AN 
nela akan Inggal i 

Dikabarkan, bahwa 'salah satu sial air Hana ja Kiara sat jang biasa dipakai para pendju- kaian? ji aa ta jung teng di, talah tidak menatuh uang diatas gala ta telah dibu at oleh se 
medja, tapi. hanja' tjatatan2 kertas Orere Aa Luhur 2 ja pa sadja, sedangkan mereka jang kalah Jang menderita ,, 
baru pada keesokan harinja menjetor| air”? sedjak saat: 
kan uangnja pad la jang menang. 

(Antara). 

dirikah konrisi gabungan RRT. 

Sovjet guna menjelesaikan pe 
ngoperan dijalan keretasapi itu) 
jang akan dilakukan pada Han 

gal”31 Desember tahun ini, £ 

Hendaknja P.P, 19 di- 
tunda dahulu. 

Oleh Pemerintah sendiri telah di- 
bentuk Panitya  Penjelidik ' Hukum 
Perkawinan itu, maka menurut he- 
mat saja” “Peraturan no. 19 tahun 
1952... jang-merobah Peraturan  za- 
man Hindia ' Belanda" dahulu dgn 
mengadakan aturan baru, jaitu 
memberi kesempatan kepada  pega- 

    
landjutnja “Tass” Menekan 
bahwa pemerintahan / hersama 
atas Port Athur akan diterys- 
kan," sampai tertjapai' pardjan 
diiang perdamajan antara RRT 

pensiun Gan -Djepang disatu fihak dan 

kepada. djuga “isteri” kedua, ketiga Sovjet Uni dengan Djepang Hi 
dan keempat, perlu ditindjau kemba-lain fihak. (Antara-AFP). 

       
    

ya tjatatan2 dari orang2 jang ' me- 
'nang dan kalah, dan alat2 perdjudi- 
ari terlarang. 

Ketika pendjudi2 ini akan diang- 
kut dengan truck kekantor “besar 
polisi Djakarta, pemilik gedung Btan 
dongans7, O.K.K., mentjoba menju. 
ap polisi dengan Rp 7.000, “tapi 
usaha tni gagal: uang Rp” 7.000. 
jang segera diterima “seorang polisr, 
bukan dimasukkan kedalam kantong, 

ia Bana Ba ke- 
dalam suatu kolam renang keti- 
ka masih ketjil, 

« : 
| TELAH mendengar suara? dan pendapat? organisasi Wanita Indonesia tentang peratu- 

1 ran Pemerintah No. 19 1952 tentang pensiun 

lawanan pasif: selama 2 bulan | 

kira 6000 -c1ang Putusan utk. | 
Satyagraha, 

pelaksansan peraturan ' pentja- ' 

'T-Sovjet Uni 

partaj Kongres tsb. setelah" me... 
kindjau keadaan politik dewasa - 

dari akademi ilmu penge “- 

daig2 Na itu, aa soal | bahwa delegasi RRT dan" “Sov- Me & Ural Menurut 
ai perlu ditindjau  betul2, kareria Hana 3 | Iperkiraan, itu adalah 'vangka : jet. di Moskow “telah memper : 1 Kesan soal2: jang mudah. oleh kata sepakat, untuk men tulang sematjam binatang jang 

5 
# 

“4 

  

       
   

  

   
   

    

     
   

              

     
   

    

                      

    

   

            

 



  

  

                

 Djandji? Amerika 
- Akan: Bantu | Persendjataan Djepang: 

. Kembali Asal Kerdja Sama Lebih Aktif 

URAT letnan djenderal Hickey kepada Yoshida jg. di- ! 
umumkan oleh harian ,,/Mainichi” mengatakan, bahwa ' 

— Amerika akan meninggalkan pulau Hokkaido begitu lekas Dje- : 

| dantuan untuk persendjata'an Djepang. Dikatakan, Djepang 
dapat mengeluarkan 38 miljard yen untuk persendjata'an kem- 
bali ita dari djumlah anggaran belandja sebanjak 56 miljard 

Selain itu Hickey mendesak 
sepada Yoshida supaja memper 
1atikan kedjadian2 di Korea, di 
mana serangan2 udara PBB te 
lah diulangkan lagi, dan Dje- 
pang harus bekerdja sama le 2 
bih aktif dengan pembesar2 mi : 

er Amora Untik menjolaai BURUH ANTEM DAN OGEM 
kan pembuatan pangkalan2 uda Na aan 

“ra di Djepang. Demikian antara — Tadi pagi, mulai djam 7.30 sam- 
“ Jain isi surat, Hickey kepada pai dgn 8.30 sedjumlah 720 orang 

    

  

Aa mamang 

     MIN oa 

Kepada sekalian handai-taulan dan sahabat2 dengan ini'( 

'Mesin Djait ,,S UE Z" 
. Dapat berkerdja MADJU dan MUNDUR 

“itu atas perhatian dan budi ketjintain jang | ( 
| telah di-undjuk kepada kami oleh sekalian handai-taulan dan |(( ONDERDEEL mudah didapat. 

(kami sampaikan salam kami, 
ranja mereka memafifkan kami, jang kami ta' berkesempatan, 
untuk minta diri berkenaiin dengan kepindahan kami ke Ke- || 
menterian Penerangan bagian 
Barat 9. | 

» Selain dari 

sahabat2, kami utjapkan diperbanj , Tete 
Sekali lagi kami sampaikan salam kami dan selamat ting- | 

gal, sampai bertemu pula. 

    

dan kami harap sudi apalah ki- 

Pewartain di Djakarta Merdeka 

'banjak terima kasih. 

R. RACHMAD 
dengan Keluarga, 

  

Kemaren telah kita kabarkan, 
bahwa buruh pelabuhan dari 

SSPV jg tergabung dalam GBP 
jang mogok total pada hari Se- 
nen, kemaren telah masuk kerdja 
kembali. 
ma dari P-4 pusat dipandang ku- 
rang memuaskan pihaknja GBP | 
dari sebab itu telah diambil pu- 
tusan, walaupun buruh bekerdja 
kembali, tetapi tidak mau kerdja 
lembur. Perlu didjelaskan, bahwa | 
buruh jang tidak mau kerdja lem |   ' Yoshida menurut harian ,.Maini buruh Aniem dan Ogem Semarang 

chi”. Sementara itu markas be telah mengadakan mogok duduk (sit 

sar djenderal Clark kini masih 9own strike), pemogokan ini adalah 
belum mau memberi komentar Sibawah pimpinan Sobsi tjab. Sema 
sean sejak Bika Ie ..., rang. Perlu ditjatat, bahwa jg me 
tentang Ta ey 1 ang ngadakan pemogokan tsb. adalah 
nampaknja benar ditulis oleh mereka jg bekerdja dibagian admini 
Hickey. Menurut kalangan poli strasi dan tukang, sedangkan mereka 
tik di Tokio, Amerika tidak ha jg bertugas mengalirkan stroom, 
nja berdjandji hendak mening tetap melakukan tugasnja. Sitdown 
galkan Hokkaido, tetapi djuga staking akan dilakukan 3 hari lama 

bendjandji hendak meninggal- nja dan tiap2 pemogokan didjalan 
kan seluruh Djepang. Seperti kan 1 djam setelah itu, kalau belum 
telah diberitakan, marat terse. ada penjelesaian, maka akan dilaku 

Maan Tg ! : kan aksi total. Dari pihak P4 Dae- | 
but ditulis pada achir “bulan An MA | 

: rah diterima kabar, bahwa P4 Dae: 
Agustus. Hickey adalah kepala cah telah 4 kali kirim kawat kepa : 
staf komando pasukan2 Ameri- da P4 Pusat, untuk segera menjele | 
ka di Timur Djauh. (Antara- saikan perselisihan tsb., tetapi hing 
AFP). 'ga kini belum diterima keterangan ! 

8 lebih djauh. Bahkan kemarin untuk ' 
PERUMAHAN BURUH kesekian kalinja oleh P4 Daerah kem 

Baru2 ini oleh Djaw” Sosial bali telah diminta ketegasan pada 
Smg. telah di madjukan permin- P4 Pusat dgn interlokaal, djuga kali 
taan uang pada Kem. Sosial Rp inipun belum terima kabar apa-apa. ! 
200.000.—, untuk mendirikan » 2. i 
perumahan buruh dikota ini, KONPERENSI KERDJA | 
jang oleh Djaw. tersebut dite- DJAPEN KOTA ! 
rangkan, untuk mereka jang me . 5 : 
lakukan pekerdjaan kasar dan Pada tg. 15 il djawatan Pe 
tidak mempunjai tempat tinggal nerangan Kotabesar Semarang 
tertentu. Letaknja jaitu didekat Gengan Djapen ketjamatan2 te | 
Asrama Djiwa Baru, djalan Sen- lah mengadakan konperensi te 
djojo. Bentuk rumah2 ini, akan ngahbulanan jang ke 5 kalinja 
dibikin demikian rupa, hingga bertempat di kantornja djl. Pur, 
dapat menempatkan sedikitnia wodinatan 23 dan memutuskan 
5 atau 60 keluarga tiap2 rumah. antara lain: Mengadakan kursus 

bersama soal kewarganegaraan. 
POS PADA 20 SEPT Menetapkan malam ijeramah p3z . 

Berhubung dengan hari besar da tg 26 jad Melaksanakan ko 

  

20 Sept. jad dinas Kantorbe- tak2 pertanjaan ditiap2 ketja- . 
sar Pos dan Telegrap Semarang matan dan menjelenggarakan ' 
jang diatur sbb.: sandiwara dalam minggu ke 4 

Pada tg. 20-9-1952 (1 Mu- bulan ini Kcmperensi dilandjut- 
harram 1372 H.) Kantorbesar kan merundingkan soal2 'nisrn 
Pos dan Telegrap Semarang: ————— 

Loket2 pos: Tutup Telegrap: 
08,00—10,00 Pengangkatan bis Uu : h 
bis surat: Satu kali diam 07,00 2 sa a : 
Pembestelan surat2: Satu kali Pendidikan Masjarakat 
djam 14.30 Post box: 12.00— Ea : " 

15,00. Usaha Pendidikan -Masjarakat 
Kantor2 pos/Telegrap Tamba Propinsi Djawa Tengah itu meliputi 

han Kota/Karangturi/Sm. Tjan daerah ig- terdiri dari 28 kabupa- 
| di: Loket2 pos: Tutup 'Tele- ten, 4 kota besar, 2 kota ketjil, 128 
grap: 09,00—10,00 kawedanan, 509 ketjamatan “dan 

. “ 8543 desa. Seluruh daerah itu mem- 
punjai penduduk (Sambungan pag. 1) basarnja 15.168.782 djiwa, 

RAKJAT TEGAL RINDU diumlah ini jg. buta huruf (laki2 
BUNG KARNO. dan perempuan jg. berumur dianta- 

(en - ra 13 hingga 50 tahun.) adalah 
ngan stadion jg luas itu penuh dgn "2 
manusia, tiada terbelah satu sama 8.456.903 orang. 

lain. Orang2 jg tak kebagian tem Menurut rentjana 
pat dalam stadion, meluap sampai 
didjalan2 raya dan djuga aloon2 
Tegal jang letaknja berdjauhan dari ah Djawa Tengah, itu jg. di Sai awak mi artakah mp er. jawa Tengah, itu jg. disebut 

bur itu adalah buruh anggauta2 
dari GBP jang bekerdja sebagian 
besar pada SSPV bagian dok dan 
sleep. : 

Mengenai soal tidak suka ker- 
dja lembur 1njnaa dapat kete- 

rangan dari pihak madjikan, ban- 
wa pihak madjikan tentu sadja 
tidak bisa berbuat apa2. 'Tjuma 
di terangkan, apabila penolakan 
kerdja lembur ini dilangsungkan 
terus2an, maka akan timbul sua- 

tu stagnatie dalam pembongka- 
ran dan pemuatan barang ke dan 
dari kapal dan mungkin djuga, 

bahwa kapal2 jang semestinja 
hendak membongkar muatan di 
Semarang, karena tempo tidak 
keburu, akan terus berlajar ke 
lain tempat. Djelasnja diterang- ! 
kan, bahwa buruh pelabuhan bia- 
sanja bekerdja 7 djam sehari, se- 

lebihnja djam kerdja itu mereka 
menerima uang lembur. Bagian 
sleep prakteknja hanja bekerdja 
6 djam, karena waktu berdjalan 
menudju ke tempat pekerdjaan 
sudah makan tempo 1 djam. Tem 
po jang sependek itu tidak me- 
mungkinkan pembongkaran atau 
pemuatan barang2 ke dan dari 
kapal dapat berdjalan lantjar. 

Tetapi, demikian didjelaskan, 
pembongkaran atau pemuatan 
barang2 penting seperti beras 
dan lain2, kalau barang2 itu un- 
tuk kepentingan masjarakat dan 
tentara, ada diketjualikan, arti- 
nja pekerdjaan berlangsung se- 
perti biasa. - 

SEMBAHJANG REBUTAN. |. 

Menurut naluri dari bangsa 
Tionghoa pada tiap2 tahun di | 
bulan tudju penanggalan Tiong 
hoa, diadakan upatjara sem 
bahjangan untuk memberi “ma 
kan” pada leluhur dan roch2 
dialam halus. Di berbagai kam 
pung Tionghoa setjara bergili 
ran diadakan sembahjangan jg 
disebut King-ho-ping. Pad, ma 
lam harinja malahan upatjara 

pertundjukan2 | 

i : 
Pada penutup bulan 7 di ha | 

laki2 dan wanita Jaman klenteng Gg. Lombok 
dan dari tiap tahun diadakan upatjara 

sembahjangan sematjam itu jg ija Kemala, 19.15 
disebut 'Tjioko atau 
jang rebutan. Maksud dari sem 
-bahjangan ini jalah agar supa 

penjelesaian ja roch2 jg belum mend 
Pemberantasan Buta huruf dalam giliran “makan”, 
masa 10 tahun, maka tiap tahun da- mai2 bersantap pada -embah- ' 

jangan Tjioko ini. Itaah se 

sembah 

  

apat | 
dapat bera- 

Da V, wadji impin 3 . : 
rasa puas bila nantinja bisa melihat ai bera : sad an babnja, maka : sembahjaagan 

wadjah Bung Karno kembali ke ka- dari butahuruf. Dalam hubungan ana ini dibikin setjara agak 
besar2an. 

5 upaten. Pa Na nan aa dgan. ini dapat disebutkan disini, 
selain jg lazim kita NN an “3 hahwa hasil jg. telah ditjapai dlm 
djang djalan, ialah soal Irian Ba- sahun 1950 adalah untuk 416.280 
rat”, pun kita lihat slogan 1g ber semi medhsaeaa “Dn Ot MET 

bunji sbb.: ,,Umat Islam lebih berbe se, 030 orang. 
sar hati, bila Bung Karno naik 
Hadji”. Mengenai keadaan usaha Pendidi- 

Dengan pidatonja jang berapi2, kan Masjarakat itu sampai achir 

bung Karno telah berhasil membakar bulan Djuni 1952 adalah demikian: 
hati rakjat soal persatuan, soal A. Pemberantasan butahuruf : 

Irian Barat dan mengandjurkan soal djumlah kursus ada 26.876 buah: 

pendjagaan keamanan. Pada wadjah djumlah murid laki2 645.403 orang: 
puluhan ribu rakjat jg mengundjungi murid wanita 358.475 orang, atau 
rapat ini serta jang mengelilingi mo djumlah murid seluruhnja 1.003.378 
bil. presiden waktu meninggalkan orang. 

“stadion, djelas njata satu perasaan: - 

RAKJAT TEGAL DAN Na 

— Na naga an en diumlah murid Jaki2 7357 orang: 
ini tak dapat diungkiri lagi!!! , : 1 

Malam harinja diadakan pertemu murid wanita 8362 orang. : 

an ramah tamah dengan wakil2 par. C. Kursus Pengetahuan Umum 

tj dan organisasi serta kalangan ' A: Diumlah kursus 446 buah: djum- 

duka kia i al, Brebes lah murid laki2 13.656 orang: mu- 

an an Ba en "ng irid wanita 936 orang, atau djumlah 
datang dari desa2 jg djauh letaknja , murid seluruhnja 14.592 orang. 

dari Tegal, tidak naik mobil dan se'/”« sus Pengatahuan Umum B: 
pur, tetapi naik dokar, dan malam d@emlah kursus 10 buah. djumlah 
hari itu djuga kira-kira djam 23.00 'urid Jaki2 346 orang: djumlah 
malam, mereka kembali lagi ketemj Kurid wanita 63 orang, atau djum- 
patnja masing2. Mereka tidak hirau yah murid seluruhnja 409 orang. 
kan adanja »bahaja” gangguan ge| Korvas' Penetihsan Uki G: 

K rombolan, jg kabarnja pada malam Djumlah kursus 2 buah, djumlah 

hari ra Bungong, Mang hr on murid laki2 103 orang: djumlah mu- 

B. Kursus Kemasjarakatan orang 

ditempat2 
Mereka tentang ,,risiko” ini, karena 

memang pemuka2 rakjat Tegal dan 

Brebes sudah terlalu RINDU BUNG 

KARNO!!! 
(Besuk akan kita sambung repor- 

murid seluruhnja 141 orang. 

Selandjutnja dapat  diwartakan 
pula, bahwa djumlahnja Panti Pe- 
muda jg. ae dalam usaha 

Ke an | Pendidikan asjarakat propinsi 
Tn di Tjatjaban) | Diawa Tengah itu ada di 34 tem- 

I “pat sedang djumlah Taman Pustaka 
Roy Rogers 63 Rakjat A/B/C ada di 879 tempat. 

GUNN, S00N ASI Ja, “NTP 
"THIS OUTLAW, YOU/LL 

ANSWER FOR FIRING 
THAT CANNON AT ME/ 

      

      

  

- 

  

   
/ HLL HANDLE CAP GUNN/ 

WHAT'S THE CHARGE Kes 
AGAINST THIS CACTUS 

KIP GENTT « $ 
     
   

       
      

   

  
hat ini dalam pendjara, akan kuminta pertangunggan djawabmuditjari, sheriff. 
atas tembakan meriammu jang sengadja kau-arahkan kepadaku. djarakan dan akan diusut 

— Aku jang akan bertindak terhadap kapten Gunn. Dan aparanja lebih landjut. 
tuduhan jang didjatuhkan kepada orang jang bernama Cac- 
tus Kidd ini? 

Upatjara sembahjang?n Tjis : 
ko tsb tahun ini berlangsung 
pada siang hari ini. Sedjak pa 
gi hari banjak orang bersujun2 
menudju ke klenteng Gg. Lom 
bok untuk menaruh sesadji 

, (hidangan dl!) di suatu pang- j 

gung jg chusus dibikin untuk 
keperluan. tsb. Bendara2 ker 
tas dan pandji2 melambai? di 
atas panggung itu. Pada kira2 
djam 1 samyai djam 3 siang 
biasanja barang2 hidangan itu 

direbutkan, jaitu setelah hwee- 

dewasa: djumlah kursus 225 buah: Shio (paderi) klenteng selesai. 
dengan wupatjara sembahja- 
ngan. 

Karena itulah maka sembah 
jangan itu disebut sembahjang 
rebutan, 

— FOXINETTE 
Dalam dunia speda-bermotor 

tiap dikeluarkannja dalam ben 
tuk dan type 'pasti terdapat pe 
njempurnaan, demikianpun hal 
nja dengan speda Foxinette jg 
baru kali ini dikenalkan pada 
dhalajak ramai. Foxinette ada 
lah speda bermotor buatan Hal 

| rid wanita 38 orang, atau djumlah leiner motorenwerk, kekuatan- , 
nja menandjak 12”, di Eropah 
malahan pernah sampai 1177, 
dan pernah pu'x menempuh 
djarak lebih 12000 km. dalam 
perdjalanan dari Eropah ke Af 
rika. Tandjakan seluruh Dja- 
wa Tengah misa'nja ke Ta 
wangmangu dapat ditjapai dgn 

NTED “GG TS A UE, 
SMERIFE7 VM 

    
— Ia seorang pembunuh jang 

Ia akan kupen- 
perkas 

za 

— Itu bohong, sheriff. Saja se- 
orang pekerdia tambang jang 
djudjur, bekerdja pada tambang 
John Hope. 

Keputusan jang diteri- | 

    

KHO YOE SIEM NIO 
$ 0. dengen : 

/ TJIOE HONG TIE. 

: ——, Tertanggal 19-9-52. 
| Semarang 

  

“Upatjara pernikahan dibikin 
di Kutoardjo, djam 4 sore te- | 

ipat, hari Djemahat. 

  

  

| 
| 
1 

Kru 
Warta Gepekan     

dajaan 
Terbit 4 X sebulan 
ukuran 26 cM X 3715:cM 
tebal 28 halaman 

sing2 
penuh gambar menarik 
tersebar luas diseluruh In 
donesia dan Malaya.   
di Indonesia). 

Alamat Tata Usaha 
Djl. Pintu Air 23 
DJAKARTA 

Mao an nang H1   

  

SIARAN R.R.I. SEMALBANG. 

man kusuma, 18.00 Pendidikan: 

rochani oleh CPRAD, 18,15 Sen- 
dja "ria bersama. 19.15 Tin 
djauan mingguan ekonomi, 20.30 

1 Lembaran budaja, 20.45 Suaraji 
(tunggal, 21.15 Manasuka klene 

1 4. 
12.05 | 

ngan tritunggal. 
Kemis 18 Sept: djam 

  

djian dan adzan, 18.15 Langgam 

Hawaii, 19.15 Siaran penerangan 
Kantor Pendaftaran Tanah Se'!| 
marang, 19.30 Piano tunggal Sri 
Lestari, 20.30 Mimbar Islam Kan! 

21.15: tor Penerangan Agama, , 
Sandiwara Radio Saraswathy tje 

itu disambung dengan resepsi, 'rita ,,Tanah Liat”, 22.15 Bunga! 
krontjong dan 
lainnja, 1 

rampai sadjian Tossema. 
Djum'at 19 Sept.: djam 06.15 

Pengadjian dan tafsir Al-duran, 
12.05 Sembahjang Djum'a't dari 
Mesdjid Besar, 17.05 Taman pe- 
ladjar SMA Islam, 18.15 Tjaha 

Tindjauan ta 
nah air, 19.30 Hidangan Piet or 
kes, 20.05 Siaran pemerintah, 
2115 Pilihan pendengar, 2215 
Hiburan malam OK Panorama. 

Lowongan Dalam 
Mahkamah Agung 

: 
X ELASA sore tgl 16 Sept. »-7 Dewan Menteri telah mme- 

ngadakan sidangnja jg djuga di 
hadiri wakil-Pres Mohd, Harta. 
aa sidang tah Tea akan 

owongan £ 
Makkamah Agung Teman dag, 
berjh ub ung nga telah mening - 
galnja ketua mahkawah itu mr. 
dr Kusumaatmadj i 
Mengenai soal ini Ik 

rintah akan bertukar pikiran 
dgn. Parlemen dim, satu rapat | 
pleno tertutup pada 22 Sept. 

Selandjutnja dapat diwarta- 
kan, bahwa kabinet pun telah bi 
tjarakan soal rentjana undang? 
pokok tentang bank sirkulasi. 
Tetapi vembitjaraan hal ini be 
lum selesai dan akan dilandjut 
kan dim. sidang lain, “jaitu 
mungkin achir pekan depan ini. 

INDO TIONGHOA 30 TAHUN. 
“. Perkumpulan Indo Tionghoa 

Semarang di dj. Mataram (Pan- 
dean) pada nanti hari Minggu 
tg. 21 Sept. j.a.d. akan meraja- 
kan genap berdiri 30 tahun. Pe- 
rajaan dimulai djam 19.30 ber- 
tempat digedung perkumpulan. 

mudah. Keterangan2 lainnja 
mengenai speda Foxinette itu 
silahkan pembatja periksa ik- 
lan di lain bagian atau dapat 
menanjakan keterangan2 leng- 
kap pada Astraco Seteran 75 
Semarang, 

A KILLER, HUH? 
AN' WORKIN' IN 

HMMM £ 
S0METHIN! 

FISHY HERE 
WHATS THIS 

SHERIFF 

   
— Seorang pembunuh, he? 

Dan bekerdja pada tambang 
Hope! Tak mengherankan bah 
wa tambang tadi banjak ke- 
tjurian emasnja! Ajo masuk!! 

—— Hmmm! Ada sesuatu jg 
tidak beres disini. Apa mak- 
sudnja sheriff ini berkedip- 
kedip kepadaku? “ 

DIR Tee) 

Itidur, 

Memuat tulisan2 hangat se- 
gar, ditulis oleh ahlinja ma-j 

harga langganan Rp. 8,50 
sebulan (madjallah termurah | 

Toko Pedamaran 90 tilp 900. 

Rebo 17 Sept.: djam 17.05 Ta-f| 

NYA 

|| Telah ditrima dig di 

  

      

    
    

  

KUWAT, ENTRNG, INDAH 

Ta'-asing lagi." 

' Bisa dapat di: 

ANTI HAW 
1 bungkus mendjaganja 

Ganti hawa sering membi- 

tetapi lantaran bekerdja sedi- 
|kit berat atau malam kurang 

t , lantas mendjadi lekas 
|tjapei, masuk angin, kepala pu- 

- Ising, dingin dan sebagainja. 
| | DIAMU Pa BURUNG 

| Ikesohor membikin badan lebih 
(sehat, kuat, hangat, dan benar2 

Madjalah politik dan kebu-fmenjegarkan. Minumlah ha- 
ngat2 ini malam, dan liatlah 
bagimana djamu ini menjegar- 
kan sekudjur badan. 

1 bungkus Rp 0.75 

  

   
    

    

(AU AN 

4 AU Bd 
Pa ram UU 

SEMARANG 

Agen: Depok 36B, Mataram 
1414, 697, 210, 942, Lemahgem- 

“ Ipal 52, Petekan 35, Darat 33, 
IPontjol 88, Dj. Demak 12, La- 
'buan 14, Dj. Mataram 682, G. 

nanti-nantikan 

#kim badan jang keliatan sehat, : 

  

' 

dan MURAH! 

  

| Dynamo ,,SEW. - TRIC“ 
Made in England, 

|) Jang TA! MENGGANGGU RADIO 
“ Telah digemari oleh ahli2 pendjait! 

Toko INDRA 
Djl. Mataram 482 (Tr. Turi) — Semarang, 

  

| an 

  

MAN Ama, 

| TJAPEK? LESU ? LETI 
Lantaran bekerdja ke- 
ras sepandjang hari 
tidak berhenti. Malam 
mau tidur makan 2 
tablet: 

MAHA TONIK ——, 

| Bangatina 
Besok pagi seger kembali, tam- 
bah sehat tambah kuat. 
Terdjual disemua toko obat. 
PA 0S La” Nama MAL 

   

  
  

“mama Sama 

NN EN AE Aga PN AA 

M.S. RAHAT 
TABIB 

Seteran 109 — Semarang. 
Specialist untuk WASIR (Am- 
beiecn). ASTHMA, KEPUTIAN 
dan lain--lain Penjakit. Obati 
WASIR dengan garantie sem- 

tuk akar2nja., 

Djam bitjara: pagi 9—12 
Sore 5—7   

  

Bp | Tiiik 19. Di. Bergota 10. 

  

: 

ANGGUR KOLESOIM DAN 

ANGGUR WANITA TJAP 

GARUDA BOLA DUNIA 
MEMANG SUNGGU TA BOLEH 

TERPISA DARI RUMAH TANGGA 

KARENA KALAU SWAMI ISTRI 

  
' 
i 

| kt) 

! 

Toko ,,WI,” 
Toko ,,SIONG”. 
Toko Obat AN HO. TONG. 

. Toko ,,SIN” 

. Toko SOUW SWIE HAP 

. Toko KONG HIEN DO
 

ON
 

      

   
    

      

   

  

| yang suDa MINUM INL ANGGUR, KESEHATANJA 

BERTAMBAH, ENAK MAKAN, HILANGKAN TJAPAI 

DAN SELALU MEMBAWAK KEBRUNTUNGAN 

| BISA DAPAT BELI DI MANA? TOKO 
@ 

PUS AT PENDJUAL: li 

BANSAN YGK-PANG KAPASAN 216: 

TEGAL: 

OK 
KOLODIET 

     
7. 
8. 
s3 

10, 
ti, 
12. 

Toko ,,BANDUNG” 
Toko ,,CANTON” 
Toko PO SENG TONG 
Toko ,,SENG SIEN” 
Toko ,SIN SENG” 
Toko LIBERTY” 

  

  

POLOLES3 

L U:X INI 

step by step 

Grand 
5. —# Tom 9m Lex BARKER 

and 
sTarzan the 

Besokmalam 
premiere 

CITY CONCERN CINEMAS ——. 
MALAM D.M.B, 

5 —-7.—9.— LLoyd Biidges - Lea Padovani 

»sThree Steps North" 
A man can wait Just So long !! and when 

hestrikes back, watch far the dramatic Explotion!! 
The Manhunt starts |! 

INI MALAM Pengabisan (u. 13 tahun) 

Dapa ' Andrews 

GRAND. »l Wamt You“ 

tu. 17 tahi? - 

Gempar | 

Vanessa BROWN "— 

Slave Girl" 
Dorothy Mc. Guire — 

  

berbareng 

ROYAL 

penghabisan 

TARIAN2 NJANJIAN2   
lu. 17 tb.| No three words ever means so muchto 

So many people... Menarik-mengaemparkan !" 

INDRA isi malanD.M.B. Ju. 17 tahun) 
4.45-6.45-8.45 Satu film MALAYA jang luar biasa Compli 

.ALADDIN 
5.15-1.15-9.15|dengan Mariam-Ali Rabman-Jaffar Shah d.l.I, 

dengan ratusan pembantu 
ROMANCE — AKSI — ADJAIBI! 

Pemandangan2 jang indah dan wenggumbirakan | 
  

Besokmalam 
premiere 

Royal 

Bei Pom, 
| segala um.) 

    Joel Mc. Crea — Wanda Hendrik 

sSaddle, Tramp"" 
Color bij Technicolor 

He hated to work, he hate to fight... BUT AE 
TAMED THE TOUGHEST RANGE WAR IN THE WEST ! ! 

Akan datang! 
INORA 77 

Roxy 7.9. 

Kilometer 4 
lsi Malam d. m. Hb. 

66 Chatter Harro 
Amipah-Poniman 

(u. 17 tahun) 
Film paperangan Russia jang terbaru | 

»Stalingrad Battle” II 
Diwaktu musia saldju-tentara Djerman digempur oleh Russia, 

" 

H2 

buh didalam 12 hari sampe run- 

ZONDER OPERATIE | 

AAA an Ea ma ama AP Ia Sa 

ea 

  

  

tempat benzine disatu padukan dengan frame, 

perlengkapan veer schokbreker di dapet 

distel (verstelbaar): 2 

2 versnelling & fricktiekoppeling 
remtrommel pada roda depan, dan 

| 
1 
, 

| 
i 
| 

vork depan jang 

$ 

A0
 

n
m
 

kekuatan me- 

nandjak jang mengagumkan! : 3 
|. Importir tunggal: Dealer: 

— N.V. TJEMPAKA ASTRACO 

Djakarta Semarang 
|. Djembatan Batu 177 Seteran 75 
| Akan tiba dalem bulan ini bebrapa lagi (persediaan lama ter- 
' djual habis!) PERSEDIAAN TERBATES. 
. Harep jang berkepentingan, segra langsung berhubungan. 
| Hanja Alamat satu2nja jang berhak memutuskan permintaan 

Sub. Agents — Dealers seluruh Daerah Djawa-Tengah: 

»sASTRATO“ 
Semarang Seteran 75, e — 

  

  

Berhubung dengan Hari Raya 1 Muharram 1372 H kantor- 

kantor dari: 

“De Javasche Bank 

'Nederlandsehe Handel-Maatsehappij, N.V, 
—Nationale Handelsbank N.V. 

—. Escomptobank N.V. 

: 3 Te Gaarbatik te Semarang 

ik Tuna N.V. 

akan ditutup pada hari SAPTU tg. 20 SEPTEMBER 1952. 

& 

  

  

         

  

      |, IN SNEET A GO" |IMAGNEET 
Kekuatan 2 pk., pakai 2 versnelling, muka, blakang 
pakai trommelrem, 
Mulai sekarang trima pendaftaran pembelian. 
Akan datang tanggal muda bulan October 1952. 

|.& Service didjamin betul-betul. 

enter BE: EAPRESSE, Showroom dan Servica 3 
Gg. Pinggir 82, Tilp. 1480, Djalan Mataram 20, 

NG, SE 

  

     
      
       

     

      

    

      

    

    

   
    

        

  

Dusia Binatang Di Afrika Menggegap Gempita 
Dalam Film Raksasa .. pegecanopaan ara 

  

Besok malam 

PREMIERE 

BESARI 

Orion 
, 23 5.00 Ie 

PE ENI 
EL Ea 

AA Gg 

  

.mernopote- 

Un 

7. 00. — 9.00 

(utk 13 th), 

Pesan tempat 

Saben” pagi “i 

djam 10.—12. 
  

“0. MICHARD. CARLSON 
| "KEKAJAAN RADJA SULAIMAN” 

3 TAHUN DI SELENGGARAKAN dan dibuat seluruhnja di daerah 
CHATULLISTIWA AFRIKA jang seram..... 

RESIA UTAN BELUKAR AFRIKA jang tertutup rapat 

gambar bisa disaksikan penuh dengan ke-anehan jang belom 

terliat dalam gambar mana-pun !!! 

Pengalaman2 jang SERAM, MUDJIDJAT, dan KEKAJAAN RADJA 
SULAIMAN .... 

dalam ini' 
pernah 

. 

INI MALAM pengab: IMotropole 5,15. 715. 9. 
»ORION- 5.-7 -9.- 113 tahun,|lni Malam pengabisan : 

Joel Mc Crea- Bob Burns jlean Peters- Louis Jourdan 

s Welis Fargo” ,Anne Of Ttie Indies" 

Rex" Ini Malam D. Mi. 8. 5.00-7.00-900- (17 th) 

JEAN PETERS — LOUIS JOUkKDAN—LE5RA PAGET 

,ANNE of the INDIES' 
& “ 

(Technicolor) 

    

Besok MALAM 

PREMIER 

PLJAGAL AN"   
    7.00- 9 90- (13 tahun) Amar TECNNICOLOR kami bil tin 9 

  

ni Malam peaygab: 
Lot Go (seg. am) ,San Tah Kow Long Pki" ' 

Ma ha eng MN an 

Druk, VII No, 58WIII/A/718 

  

SEPEDA BERMOTOR DENGAN SEGALA REMUNGKINAN! 

  

         


