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AMER pa OA 
Maka bila seorang 

dah berlari, terus 
lembing me emp: 

dan sesudah itu ts 

ganja sudah ker 

    

lontjatan 1,70 meter, ini sung 

memperlihatkan prestasi sema- 
tjam itu, ialah sdr Ba sadi, mu 

rid SMP Purwakarta Djaws Ba 
rat seorang pemuda umur 17 
tahun, siang hari djam 
tepat berhasil mengachirj top- 
prestasinja lontjatan 1,70 me- 

'antjat djauh dengan 

lontjatan 5,865: me . Selain 
itu masih djadi djuara ketiga 

sedjauh 42,89 meter. Disam- | 

gondol dua kedjuaraan, pun: 
sdr Doddy Kornman, murid 
SMP Frater Servaas Padang, | 

    

   

  

topi. Dan | 
ada seorang atlet jang berhasil | 

12,45 

1. ter. Sel in 2 

  

enghasilkan beberapa 
presiasi2 tsb, rap 

Uap atlet pengikut ha- 
afletik, “ialah lari tjepat P3. 

F 
Ka Pa 

   

   Sin To 

  

1300 4 Ie. Hu 

3. Djawa Barat, 43,90 .meter: 
|. SMP, Purwakarta Djawa 
189 meter. #3 

1 sudah terlaiu siang, maka 

la hadiah2 kepada para pe | | 
adi tak dilakukan pada hari |! 

-nemnIs Kemaren, tetapi akan dilaku-. 
kan pada hari ini "nanti. . 1 

        

    

        

» Inilah Regu SMP Langoan Sulawesi jang telah menundjukkan | 
prestasi2nja jang bagus. Sebagai kita muat beritanja regu ini telah 

| ditetapkan sebagai regu jang mentjapai angka2 terbaik. Alangkah 
- bangga mereka dengan piala2 serta idjazah tanda kemenangannja. . 

W sebagai buah tangan kepada daerahnja nanti. 

      

     

    

  

   
   

  

    

    

  

      

  

  Upphos) 
  

Kemudian dapat pula ai.etap 
ikan sebagai all-round atlee 
atau atleet jg terbaik ntuk 
semua nuinmer:. 

| 1 Basadi SMP Purwakarta de 
ngan bidji 252789: 2, Rudy | 

lang dengan bidji 2421,25 dan |. 
13. Chobir S.MP. Purwakarta 
2143,25. 

Daerah2 jg memegang punten 
terbaik ialah: Regu Djawa Ba- 
rat (SMP Pwk.) dgn angka2 
18352,57, 2. Sulawesi (SMP Ma- 
kassar) dgn bidji 18025,915 3. 
Regu Solo/Jogja (SMP III So-|: 
Io) dgn bidji2 17655,39. | p 

Johanna Mamesah atle- | 

. te terbaik. 

:Pendjara   
tontak” 

  Selandjutnja pada hari - Siangnja 

sok »Ber Ontak ” 
Pondjaga Dirampas Sendjatanja, 1000 
Tawanan Dibebaskan Oleh ,,Pemba- 

: Bengkel Dan Gudang 
| Alat2 Dibakar”. 

Korban ,,Pemberontak” 17 Luka2 

       

   
   

  

   

' kemaren, djam 14.00. sehabis pertan 

dingan2 bagian putera Sekolah2 Lan 
| djutan Pertama, telah dilakukan pem 
i bagian hadiah2 pada, pemenang? pa 
da perlombaan Sekolah2 Landjutar 
Pertama bagian Puteri, jang telah 
diadakan pada hari Selasa pagi. Ha 
diah? "jang -dibagikam ialah hadiah 

Ibagi atlete jang terbaik (mentjapai 

  

   

   
    

    

       & 2. 3 . 

Djuara lompat tinggi untuk    
— wekarta” “lontjatannja 
setinggi 1.70 M. Ia pun ke- 

djadi djuara ali-round atleet 
perseorangan. (Foto: Ipphos). 

Sumatera Tengah teiah dapat 
pula mendjadi djuara kesatu 
daam 2 nomor, ialah lari 100 
meter dengan ketjepatan 12,4 
detik dan lempar tjakram se- 
djauh 29,19 meter, 

Matesea ,,nggrontol”. 
Atlet muda djuarg “Pantja- 

lomba”  Sekolah2 Landjutan 
Djaw, Tengah sir Rudy Mate 
sea, murid SMP Pandawa Ma ' 

geang, jang mula2 mendjadi 
harapan regu Djawa Tengah, 
ternjata tidak. dalam “top-con- 
ditie”, ia tak berhasil mendapat 
kedjuaraan pun, hanja mendja 
dj djuara kedua dalam nomor2 
lontjat tinggi (1,65 meter) dan 
lontjat djauh (5,74 meter) ser 
ta tjakram (28,70 meter). 

- Sebaliknja berbeda dari pada 

hari pertama, ternjata kema- 
rin pagi itu atlet2 Sulawesi tak 

  
| dapat mentjapai kemenangan2 | 

jang gemilang. Memang waktu 
dimulainja pertandingan pagi 
hari, nampaknja at et2 Sulawe 

si agak “overwegend” kekuat- 
annja, terutama dalam nomor2 
berlari, tetapi pada siang hari 
ternjata djago2 dari Purwakar 
ta.mulai menampakkan keung- 
gulannja. Pun prestasi atlet Su 
prapto dari Solo dengan lontjat 
annja 1w5 pada djam 11,00 si 

ang, ternjata pada djam 11,30 
sudah dikedjar dan dilampaui 
o.eh, Rudy Matesea dan Basadi. 

Setelah pertandingan ter 
achir, hasil2 perlombaan untuk 

perseorangan adalah sbb: 
LARI 100 MELER “ru 

' Doddy Kornman, SMP Frater | 

Serraas Padang, Sumatra Tengah, 
124. detik: - 2. Sutiman, SMP Tit 

Solo, “124 detik: 3.-J.E. Manuhutu, 
SMP 'Makasar, Sulawesi, 12.4 detik. 
LONTJAT TINGGI: ih 
1. Bisadi, SMP Purwakarta Dja 

wa-Bara. -170 meter: 2. Rudy Ma 
tesea, SMP: Pandawa Magelang Dia 

wa-Tengah, 1:65: 3. Suprapto,” SMP 
III Solo, 1.65 meter. 

- LONTJAT DJAUH: 
1. Basadi, SMP Purwakarta Dja 

O. 

   

va-Barat, 5265 meter: 2. Rudy Ma 8 
tesea, SMP Pandawa Magelang Dja 
wa Tengah,: 5,74 meter: 3. Chobir, 
SMP. Purwakarta, 5.735 meter, 
LEMPAR TJAKRAM: : 
1. Doddy ' Koriman, SMP Frater 

Servaas Padang, Sumatra Tengah, 
29.19 meter: 2. Rudy. Matesea, SMP 
Pandawa Magelang, Djawa Tengah, 
28,70 meter: Sugito, SMP Pandawa 
Magelang, Djawa Tengah, 28:53 
meter. 6 
LEMPAR LEMBING: 

    9 

bidji paling banjak dalam 5 nomor) 

Ibanjak). Upatjara pemberian hadiah 

    

   chidmad ini di-iringi 

dan hadiah untuk regu sekolahan jg 
terbaik (djumlah bidji2-nja jang ter 

3 la mau me 
| erah »Millap 

M 
Ibuikan 

Ikan bahwa korban      

    

   

aa ae aman 1 tersma Tn Kn - fanta : : ta Na .Kitan tenaga Iisterik , jg ber- 
. djumlah kira? 70 orang tahanat militer menjergap para peu- 
jaga dan merampas beberapa putjuk sendjata. Setelah ita me 
reka membebaskan kl, seribu tawanan lainrja dan memba- 
kar bengkel dan gudang alat2. 

.2kan tetapi - didalam pendjara 
berhasil menguasai keadaan, se 
si dan pihak militer tidak dapat 
dilepaskan oleh para tahanan. 

Tuntutan 
Mangkunagoro 

Tidak Dapat 
Diterima   piala ini “dilakukan oleh tuan Poero 

: | Martodipoero, Inspektur Umum Pen : 

    

    

      

     
   

» IDANG PENGADILAN 
didikan Djasmani dari Djakarta. Se 9. Negeri di Djakarta diba 

4 4 i eh. Bu . ipun Mr. Wirjono Ku- 

    

ian burga melati p a 
dengan lagu 

»Harapan Bangsa” kemudian - lagu 
»Olahraga” oleh staf divisi, 
Pemenang2 tsb. adalah sbb.: 

PERSEORANGAN: i 
Jobanna Mamesah murid SMP 

Langoan Sulawesi, mendjadi djuara 
pertama ATLEET JANG  TER- 
BAIK, dengan bidji 1625,50. Ia me : 
nerima 1 Piala beredar 
ker), 1 medali tetap dari emas: dan: 

ialah Marietie h kroadisurjo mendjadi T idjazah. Kedua 
Peilow, murid SMP IX - Djakarta, 
dengan angka 1529,82 bidji dan ke | rintahan Mangkunegaran 
tiga ialah R. Nurhati, murid SMP 
Purwakarta Djawa-Barat dgn angka 
1525,56 bidji. 

KEDAERAHAN (REGU): 
Djuara pertama ialah regu SMP 

Langoan Sulawesi, dengan angka 
10.465,03 bidji, menerima 1 Piaia 
Beredar dari wakil Presiden, 1 me 
dali-tetap dari emas dan 1 pandji2 
kedjuaraan dari Kementerian PP & 
K. Djuara kedua ialah regu SMP 
Purwakarta Djawa Barat, dengan 
angka 10.055,02 bidji, menerima 1 
Piala Beredar, 1 medali tetap dari 
perak dan 1 idjazah. Djuara ketiga 
ialah regu SMP Kediri Djawa Ti- 
mur, dengan angka 9.086,57 bidji, 
menerima | Piala Beredar, 1 medali 
tetap dari prunggu dan 1 idjazah. 

Hari Dium'at ini akan berlang- 
sung .,Pantjalomba” Sekolah2 Lan- 
djutan Atas bagian Puteri. Tiap2 
daerah djuga mengadjukan 12 atleet 
nja, hingga jang bertanding seluruh 
nja ada 144 orang, dan nummers jg 
keluar ialah: lari 80 meter, lompat 
tinggi, lompat djauh, lempar lembing 
dan lempar tjakram, 

Mengenai djalannja pertandi 
ngan2 pagi int, wartawan kita 
jarg berada dilapangan hidjau 
Staaion Semarang mengirimkan 
verslagnja sbb: Pagi ini jang 
bertar.ding ialah regu2 Sekolah 
Landjutan Atas bagian wanita: 
Berbeda dari pada hari2 jang 
lalu, pagi ini jang ikut bertan 
ding hanja ada 11 regu Daerah. 
djadi jang berlomba hanja 11 x 

  

   

(wisselbe- ' 

|lam s'dang itu, 

arep Gulu telah meme 

“pemerintahan Mang 
kuregaran terhadap pemerintah 
R.L, dan mengambil keputusan, 
bahwa tuntatan Manrgkunega- 
ran itu tidak dapat diterima 
(niet ontvankelijk verklaard). 

Sebaga.mana diketahu:, ber- 
hubung dengan pembekuan Da 
na Milk (Fonds Eigendom- 

men) Mangkunegaran oleh pe- 

    

  

   

  

Ha 

. merentah (Kementerian Dalam 
Negerj sewaktu Mr. Iskak Tjo 

menteri 
isedjak 22 Nop. '51, maka ptme 

:e- 
lah menuntut pemerentah R.I, 
d'muka Pengadian Negeri. Da 

pemerintahan 
Mangkunegaran dibel, oleh pe 
ngatjara Mr. P, Hakim. 

Magsaysay 
Tjalon Presiden 

Pilipina ? 
3 BEAN Amerika 

“,Newsweek” mengabar 
kaan, pada hari Rabu, bahwa 
menurut ramalan , kalangan jg 
mengetahui”, jg akan mendja- 
di presiden Filipina jg akan da 
tang adalah menteri pertahan- 
an Ramon Magsaysay, jg ba- 
ru2Z ini berkundjung ke Ameri 
'ka Serikat. Dikatakan, bahwa 
|Magsaysay adalah seorang pe 
.mimpin politik jg paling popu- 
ler di Filippina dan tepat seka- 
|li-menduduki kursi presiden 
japabila @uirin0 terpaksa turun 
sebelum pemilihan? tahun del 
pan. (Antara). : 

Pak Kartoredjo 
Umur 160 Tahun 
Masih Bisa '. Menjelun- 
dupkan Benang Ke Dja- 
ram Tappa Katjamata. 

Pp AK KARTOREDJO ber- 
dari desa Sidaredja 

Tjilatjap hingga kiri telah men 

  

  120orang ada 132 atlet. Kaliman 
tan badal mengirimkan regu- 
'nja, karera tidak mempunjai 

ngah terutama tertumpah pada 
trio Budiningsih. Silviati dan 
Seksio Astuti, ketiganja murid 
SMA bagian A Semarang. Bu- 
Ciningsih pernah ikut dalam 
PON I di Solo tahur, 1948 dan 
PON II di Djakarta tahun 1951 
Jl, urtuk nummer Lontjat Ting 

“ (Disambung di hal. IV) 

- OMISARIS  DJENDE- 
“ RAL Inggr's untuk Asia 
Tenggara, Malco.m Macdonald, 
menjatakan da'am suatu inter 
view di Tokyo pada Raho sore, 
bahwa perbaikan taraf penghi-   1. Drakel, SMP: Ternate, Maluku, 

4545 meter 2. Subandi, SMP Pur 
dupan kaum buruh adalah sa- 
lah satu upaja jang paling ef- 

| Sekolah Landjutan Atas bagian : 
Wanita. Harapan Djawa 'Te- 

tjapai umur 169 tahun, sedang 
|keadalin badjamnja tetap sehat 
walafiat, demikian dikabarkan 
oleh koresporden PI-Areta di 
“Tjilatjap Beberapa puluh tahun 
J. ia pernah mendjadi Tjarik 
lesa di daerah Kwcbardjo. Jg sa 
ngat merdjadi perhatian orarg 
terutama orang2 jg berada di 
desa tsb jalah Pak Kartoredjo 
tsb masih dapat memasukkan 
bening kedalam lobang djarum 

  

  

Pendjagaan luar masih tetap, 
sendiri para pemberontak il 
Jang barisan pemadaim api, poli- 

Lisaha antuk memberikan | andju 
ran kepada para pemberontak supaja 
menjerah jang .dilakukan dengan 
beachmaster “tidak membawa “ hasil 
dan baru hari Kemis pagi pihak mi- 
liter berhasil. memasuki " pendjara,! 
setelah mana para pemberontak dgn 

    

tiada memberikan perlawanan menje | 

ppendulak sipil adalah sangat 

Kangan Gjauh 
du 

     

  

India Perlu 

| geri India pada hari Rab 
New . 3 | 1. 
     

Dollar USA (Kerugian Jg Di Timbul- 
kan Karena Pemboman 

fa Yalu 
#NURUT KETERANG 
AN menteri negara uru 

Sail caar segeri Inggris, Sel- - Wyn Lloyd, kerugian jg ditim- 
clei penibeman atas ba 

Lagunan2 Iisirik Utara disungai 
“Yalu menurut : tafsiran adalah 
sebesg r 260.090.609 dollar Ame 
Yika. | Dalam pada itu: dikata- 

dikalangan 

ketjil, karena bangunan? itu 
terleiak didaerah daerah pegu 

dari daerah pen duk. (Antara)... 
13 Pusat2 tenaga lis 

trik disungai Yalu 
lumpuh. 

Dalam sebuah kominike mar 
" “kas-besar angkatan perang PB 

B pad, hari Rebo diumumkan, 
“bahwa gemua pusa.2 pembang 

djumlah 13 buah dan terletak 
(didaerah sungai Yalu dj Korea 
(Utara telah di'umpuhkan dim 
iserangan2 pemboman oleh pe- 
sawat2 terbang sekutu dalam 
-minggu jg lampau, Penetapan 
|terach'r tentang hasil2 dari pa 
da pemboman? telah membuk- 
'tikam: bahwa se'uruh instelasi2 
|jg tadinja menjediakan tenaga 
'Iister'k untuk :ndustri2 Korea 
U.ara kini sudah . dimusnah- 
ikan, demikian bunji kominike 
tersehut. |   rah. Kemudian mereka dibawa kef 

pendjara2 lain. sel2 “atau 

      

kel-dan gudang telah musnah sama ' 
sekali. Diantara para tahanan ada | 
17 orang jang luka2 karena tembak 
menembak jang” terdjadi disepan- | 
djang malam, sedang pada pihak 
polisi dan militer dua orang luka2. | 
Dunia perdagangan sepi, kantor2 | 

| dan perusahaan tutup, satu dan lain ' 
nja berhubung dengan diangkutnja ' 
para tahanan ketempat lain. 

     

Dari K 
R EBO petang hariang 

bar ita sbb.: 

Dalam gerakan pembersihan 
Angkaian Perang baru2 ini, 
Nangka ditembak mati dan dj 

kubur, Tetapi 4 djam kemudi- 
an Nangka bangun dari kubur 
nja, dan dapat mentjeritakan 

penga amannja. Menurut ke e- 
rangan Nangkac sendiri, sesu- 
dah ja bangun dari kuburnja 

ia datang melaporkan diri. Ka- 
tanja, sewaktu ia ditembak ia 
merasa seperti orang pingsan. 
Perasaan pertama ketika ia 
hendak kembali hidup, seku- 
djur badannja mulai panas 
dan -anah jg menghimpitnja 

gojang, lalu terbongkar, Ig sa 
dar bahwa is ada dalam ku- 
bur. 
Sesudah berusaha sedikit da 

ri sed kit, achirnj, ia berhasil 
keluar dari kubur, jg kemudi- 
an ig tutup kembali. I, mem- 
bersihkan Gri dikali dan dgn 
mela ui hutan belukar, sesu- 
Cah berdjaan tiga hari tiga 
melam- ia. sampai dirumahnja. 
Ia erus menjerahkan diri ke- 
pada P.R. (Pertahanan Rak- 
jat), sematjam pagar desa di 
Djawa. Sesudah difoto oleh jg 
bersangkutan, ia lau d'bebas- 
kan kembali dan diboehkan   nja Igm tidak ber-katja-mata. 

fekt'f dalam menghadapi komu 
nisme. Menurut Macdona.d, 
djumlah kaum komunis di Asia 
Tenggara ada'ah tidak besar, 
akan tetapi selalu  mendjadi 
sumber “banjak kekatjauan", 

(Untuk mentjegah makin kuat- 
nja pengaruh komunisme itu, de 

pulang kerumahnja. 

mikian Macdonald, maka perlu 
| dambii 3 matjam tindakan ja 
"ar 

1. penjelidikan jang menda- 
lam terhadap kesadaran ke- 
bangsaan Asia, 

2. mengusahakan perkemba- 

£a 
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Lembaga Kebuuai: 

SOAL SAAR DISE- 
OLEH EROPA ? 

SUPAJA    

  

Il 

    

pemerintah2 Amerika Serikat 
Gan Inggris mengusulkan kepa- 

| da pemerintah Perantjis supaja | 
masalah daerah Saar itu disele- 
saikan oleh negara? Eropa. Me berundng dengan sekuu2nja Kemig pagi 

Tahun Ke VII — No. 1 
    

  

PA anne 

andungBahajaBesar? 
3 Bertindak Sbg Perantara |) 
| Persiapan Pemboman Yalu Dirahasiakan Oleh 

1. Amerika: Kata »Newsweek”, 2 

(URUWARTA diplomatik AFP mengabarkan ari 
Maa aa bitjara kemen-erian kar Yie- 

i Rabu tidak mau menjangkal dan "idak 
“berita jg disiarkan oleh surat kabar 

| rah ,Millap”, bahwa pemerintah RRT telah" minta djasa2 
(| baik India untuk mengusahakan tertjapainja — penghentian 
tembak menembak di Korea. - HNS DN 

00.000.000 

da 

:Dalam pada itu ka.angan jg 
mengetahui di, New Deihi me- 
'njatakan, bahwa — pemerintah 
|RRT" seseiah terdjadj per.sti- 
wa pemboman disungai Yalu, 
memang benar teah mengada 

kan kontak dengan pemerintah 
India, akan tetapi utk menekan 
kan bahaja.. kemungkinan me- 
luasnja pertikaian Korea. Dan 
nampaknja ini'ah jo kemudi- 
an mendorong perdana menteri 
Shrj Jawaharlal Nehry untuk 
menemui komisar's tinggi Ing- 
gris dan duta besar Amerika 
Serikat dj New Delhi guna 
memperingatkan mereka “akan 

Penjelenggara : Hetami, 
8 
: 
. 
. 

» 
. 

Tilp. 

  

Purwodinatan Barat NI - 20 Semarang. 
Redak 1228 Smg. tilp, rumah 1798 Semarang. 

. Administrasi - Ekspedisi 2087 Semarang. 
Harga Lengg. (bajar dimuka) Rp. 10.— didalam kota, 

.11,— luar kota, (ditambah Rp. 0,30 utk, meterai). 
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v. 80 sen per m.m. kol, Harga Etjeran 60 sen per lemb. 

  

  berbahajanja keadaan dewasa 
ini, Dengan demikian maka da | 
patlah ditarik kesimpu'an, bah ' 
wa djika Indi, tidak dapat di 
katakon hendak ' memberikan 
djasa2 baiknja dalam pertikai 
an Korea maka sedikit-dikitnja 
ia akan bertindak sebagai per 
antara antara pihak2 jang ber 
tikai dj Korea itu. Demikian 
djuruwarta diplomatik A.FP. 
itu, 

Kurang koordinaa- 
si, kata Bruco. 

Sementara itu dikabarkan da 

ri Wash'ngton, bahwa, menurut 
| keterangan acting menteri luar 
Inegeri Amerika Serikat, David 
Bruce, jang - diberikan kepada 
pers pad, hari Rabu jang me 
yjebabkan Inggr'g tidak diberi 

tahu tentang rentjana pembom 
an bangunan2 listrik “disungai 
Yau ialah kurangnja koordi- 

, Nasi antara state. depariment 
, dan Pentagon. 
|. Dalam pada itu Bruce mene 
gaskan, bahwa kenjataan ini ti 
dak mengandung arti, bahwa 

yantara kedua kementerian itu 

  
  

| terdapat perbedaan paham me | 
| ngenai soal! perlu-tidaknja ne- 
gara2 sekutu Amer'ka diminta 

    

  

|” Bruce selandjutnja menge- 
imukakan, bahwa pemerintah 
Amerika Serikat teah mendja 

(Gikan suatu kebiasasa nmtuk 

selama perang dunia ke-Il.   

DRESS LABA NE TES PMB NASA Sal Men 

| 

  
Sebagai 

pemboman di Yalu ini telah timbul berbagai reaksi. 

MEN YAA RE 

  

! Pemboman 
— Yalu 

Pa 3 

Asap menggumpal dari sekitar Dam Suiho ditepi sungai Yalu, “19 
baru2.ini telah dibom oleh 500 pesawat Angkatan Udara P. BB. 
Dam Suiho ini jang memisah Korea Utara-dari Manchuria adalah 
dam jang no. 4 besarnja didunia dan adalah pembuatan Djepang 

diketahui: "mengenai soal   
  

Indonesia Tak 
Mempunjai Bukti 3 
Tentang Adanja' Perang'Kumaan. Di 

Korea, Kata Mononutu : 
Tak Ada Pesawat Asing Jg Terbang Di Djawa Barat. 

xXx UDAHLAH DIKETAHUI bahwa setiap kabinet! pemerin- 
Ka tah Indonesia jg memegang tampuk pemerintahan  se- 
djak penjerahan kedaulatan selalu mempertahankan politik be 
bas dan salah satu fasal jg penting dim hal ini ialah bahwa 
pemerintah Indonesia tidak akan mengikat dirinja dim pakt 

militer. Sudahlah terang bahwa dim konperensi Pacifik Pacet 
Council jg akan diadakan di Honolulu itu antara lain/ :akan 
diusahakan membentuk para peserta, , militer co assistentie” da : 
lam mana besar kemungkinan 

'Mengingat bahwa pendirian 
ipemeiertah Irdenesia telah tju 
kup diketahui d.luar negeri, 
Maka. harapan bahwy Indone- 
sia akan turut: dundang.d m 

2. di ! pendapatnja mengena: soal2 jg konperensi jg akan diadakan 
Jaa Dalan abon perangiKbken, dalam jingag Agustua.itu-ala. 

ng lah sangat tipis sekali. 
Demikian menteri 'penera- 

ngsn . Arnold -Monony-u mem- 
buk, konperensi persnj, hari 

bertempat dj ke- 
nurut beri'a?2 pers, pemerintah? d: Kore, mengenai segala soal menterian penerangan, 
Amerika dan Inggris bersama 
sama telah menjampaikan me- 
morandum jang muat usul tadi 
kepada pemerintah Perantjis. « 

  

. Mati Hidup Lagi 
Kissah Pendjahat Nangka Jg Bangkit ||: 

uburnja 
Indonesia di kota Makassar telah meng | New York, suatu karangan dalam 
Makassar dgn sebush berita jg me- | madjallah Amerika ,,Newsweek” jang 

njatakar, bahwa seorang pendjahat jg dlm gerakan pember- 
| sihan ditembaik mati dan dikubur, 4 djam kemudian bangkit 
kembali idari kuburnja, lalu melaporkan diri, difoto oleh pihak 
ig bersangkutan dan dibolehkan pulang ke kampungnja. Ka 

Beberapa hari sesudah Lebaran penduduk daerah Mama- 
sa, kabupaten Mandar, dikedjutkan 
Orang mati jg sudah dikubur. N: ian 
mati jg hidup kembali ifa, di selurah daerah Mamasa terke 

-nal sebagai pendjahat besar sedjak sebelum perang. " 

dgn peristiwa bangkitnja 
demikian nama orang 

Keanggautaan 
RRT Di PBB: 

Akan'Dipersoalkan .La- 
gi Setelah Perdjandjian 

Gentjatan Korea - 
Dak Pa uru 

san Juar negeri Inggris, 

menerangkan dim. sidang ma- 
djelis rendah pada hari Rabu, 
bahwa masalah masuknja RRT 
mendjadi anggota PBB akan 

dipersoalkan lagi setelah 
djandjian perletakan sendjata 
di Korea ditanda tangani. Llo- 
y4 selandjatnja menerangkan, 
bahwa diwakilinja Inggris da- 
lam perundingan? di Panmun- 
ijom sekali-kali tidak akan me 
'robah keadaan, karena pihak2 
jang berunding telah berteguh 
hati untuk mentjapai penghen- 
tian tembak menembak di Ko- 
rea. 

  

  
Mengenaj soal “menetra kan” 

| #ormosa, Lloyd menjatakan, 
i bahwa dilindunginja pulau tsb 
oleh armada Amer kz mengan 
Gung ketentuan, bahwa gemua 
kegiatan offensif ig di'akukan 
ceh pasukan2 Chiang Kai 

— Resep Mac Donald Untuk Hadapi Kominisme 
hgan Ci Asia Tenggara, termu- 

suk memperba'ki taraf penghi 
dupan kaum buruh, 

3. mengadakan perlindungan 
terhadap infiltrasi politik dan 
militer”dari pihak RRT. 

| sSeandjutnja Macdonald me 
“ngemukakan, bahwa sentimun 

mmk aan 

   aan Indo 

sch wanjot 

» jpemboman atas bangunan? Iis 

| jang bertalian dengan masalah 
jitu. Ditegaskarnia pula, hahway 

trik di sungai Ya'u itu adalah 
semata-mata suaty operasi mi 

J liter, karena memang sekali-ka 
'Ii tidak gmaksudkan untuk di 

djalankan perbatasan Korea, 

Memang sengadja tak 

diberi tahu. 
Sebaliknja menurut berita dari 

terbit pada hari Rebo menjatakan, 
| bahwa rentjana pemboman atas Ya 
ngtinan2 listrik disungai Yalu itu te- 
lah disiapkan beberapa bulan sebelum 
nja dan bahwa Inggris memang se- 
ngadja tidak diberi tahu. Dikatakan, 
bahwa persiapan2 untuk mendjalan- 
kan pemboman itu dirahasiakan dan 
Inggris memang sengadja fidak dibe 
ritahu, karena djika' diberitahu maka 
sekutu2 Amerika lainnjapun harus di 
beritahu pula, terutama sekali Peran 
fiis. Dalam pada itu madjallah itu 
menegaskan. bahwa selama ini me-d 
mang tidak ada sesuatu persetudjuan 
chusus jang menentukan, bahwa Ing- 
gris harus diminta pendapatnja me 
ngenai onerasi2 jang dilakukan dida ! 
lam lingkungan wilajah Korea 

(Antara— AFP).   
  

3 

Jacgues Duclos, pemimpin Komu- 
nis Perantiis jang sudah lebih dari 
1 bulan leman'a ditahan karena di- 
tuduh berkomplof terhadap keama- 
nan dalam negeri Perantjis, pada 
hari Selasa telah dibebaskan untuk 
sementera. Makkamah istimewa jg 
ambil keputusan tadi mendasarkan 
keputesannie ini afas pertimbangan, 
bahwa tidak ada bukti jang menja- 
takan bahwa ketika Duclos ditany- 

  

kap, ia sedang melakukan. pelany- 
garan. 

Shek harus dihentikan. Dan 
menurut pendapa. pemerintah 
Inggr's, - ini adalah masih te- 
tap mendjadi politik Amerika, 
Demikian Lloyd. Selandjutnja 
G:tegaskan, bahwa perdana 

menteri Wnston Churchili be- 
Iberaps hari jg 'alu elah mem 

iperingatkan Chiang Kai Shek 
'supaja sekali-kali djangan me- 
ngadakan pertjampuran . ta- 

ngan 'jg bers'fat mi'iter di 
Tiongkok Darat. 

  
ant.-D/epang masih kuat seka- 
4 di Asi, Tenggara dan Dje- 
pang herkenaan dengan itu ha ' 

rus selalu memperhatikan ke: 
njataan ini dalam ugahanja ne 
nawarkan kerdja-sama dilapa- 
ngan ekonomi.kepada negara? 
Asia Tenggara, (Antara), 

  
2 

ba Re aon MN enakan Ta Tekad us UeL 3 Jaan Dat PERAN Pem Naa 

.Atas pertanjaan apakah pa- 
da kundjungan presiden @u:ri- 
ho akan dibitjarakan pula ma- 

sa'ah ini, Mononutu mendja- 

wab, bahwa kundjungan presi- 

den Pi-ipina itu sediki. pun 
tidak mempunja:i hubungan de- 
ngan soal2 politik. 

Pemboman Yalu pan- 

tas ditjela. 
Masalah mengenai kemungk: 

nan pengriman penindjau?2 ke 
pu ay Koje mempunjai tudjuan   
jg simpatik, tetapi menteri Mo , 
ronutu menjatakan bahws, »da | 
lah lebih baik apab'lx yenin- 
djauan itu dilakukan diluar da 
£ar2 politk, dengan umpama- 
nja mengrimkan para penin- 
djau dari Pa ang Merah Inter- 

nasional kesana. 
Mengenai pemboman bangu- 

nan2 listrik disungai Ya u men 

ter: Mononutu memberikan ko 
mentar, bahwa selaku anggota 
dari Perserkstan Bangsa? In- 

Conesia setjara tidak “angsung 

mempunjai sangkut paut dgn 
peperangan di Kore, dan oleh 
karena jtu maka pemboman 

Lini — meskipun setjarg formil 

dan militer dapat dimengerti 

— dit'ndjau dari sudut po itik 

pantas ditjela, karena agaknja 
dilakukan dengan tiada mem- 
pertimbangkan kemungkinan2 
ak'bat politiknja, 

Sementara itu  sebanjak 
mungkin Indonesia turut ber- 
usaha mengachiri peperangan 
di Korea dan berdasarkan tu- 
djuan untuk mempertahankyn 

perdama'an dunis maka Indo- 
nesia telah turut dalam blok 
Asia-Arah da'am PBB, 

Perang kuman — Pe- 
rang psychologis. 

Pernjataan tentang dijaku- 
kannja peperangan kuman di 
Korea telah menimbulkan pelba 
gai pertengkaran didunia jang 
sedikit banjak dapat dilihat se 
bagai suata anasir dalam pe- 
rang psychologi antara Ameri- 
ka dan Rusia. Indonesia sampai 
pada waktu ini tidak mempu- 
Injai bukti2 tentang pemakaian 
kuman? itu, pemakaian mana 
sesungguhnja bertentangan dgn 
konvensi Djeneva jang disetu- 
djui oleh pemerintah Indonesia. 

M.S.A. dan T.C.A. 
Mengenai masalah perobahan 

MSA ke TCA menteri Mononu 
tu tidak banjak memberikan 
keterangan, Mengirgat bahwa 
masalah ini kiri masih dalam 
perbintjangan. Menteri Mononu 
tu hanja mengatakan, bahwa un 
tuk pembangunan negara maka 

  

  

Indonesia tidak turut serta. 

Gerombolan Se- 
rang Kesreta-api 

EGEROMBOLAN: pen 
tg tjau sebanjak: 2 15: 

orang, pada hari Ker : 
minggu jl. telah melakukan: s: 
rangan 'atas kereta api Ban- 
dung - Tasikmalaja. pada saat 
kere-a api tsb. masuk halte Wa 
rungbandrek, aatara Tjibatu 
dan Malangbong. Sedang bebe- 
rapa Orang pengatjau mengam 
Vjam para penumpang dan pa- 
ra pegawai kereta api dgn. se- . 
napan, kawan2nja melepaskan 
lokomotif dari kereta2nja. 

Para perumpang dige'edah 
dengan seksama, dan dirampas ' 
barang2nja jang berharga, Dju 
ga barang» jang ada dihalte . 
tsb mereka bawa. Setelah 
mereka merampas semua ba- 
rang jang berharga gerombol 
an mengundurkan dri. Pada 
peristiwa itu tidak ada seorang 
jang luka2 atay 'ain, (P'a). 

Indonesia bersedia menerima 
bantuar, dari luar negeri Gengan 
sjarat bahwa Indonesia tiaak 
akan turut dalam persekutuan - 
militer, 

Atas pertanjaan jang difasar 
kan alas  pendapa: bahwa 
Djepang telah mersiak usul pe 
nukaran - konsulat djenderai, 
meriteri penerangan mMenerang- 
kan bahwa hal itu tidaklah be 
nar. Djepang telah mtinia su 
paja usul itu ditindjau kembali. 

Perundingan perdagargar an 
tara Indonesia dan Djepang ma 
sih berdjalar terus dan kedua 
negara bersangkutan telah ber 
sepakat tidak akan mengeluar 
kan pengumuman dengan tiada 
berunding terlebih dahulu: ma 
ka karena itu mengenai hal ter 
Sebut tidak banjak jang dapat 
diterangkan, 5 

Gerombolan” dan 
keamanan. 

.Ketika masalah keamanan di 
bitjarakan, menteri menerang- 
kan, bahwa pokok jarg tersu- 
kar dalam masalah ini ialah 
karena adanja kenjataan, bah 
wa geismbolan2 dalam satuar2 
'ketjil2 atjap kali berl.unpul di . 
tengah-sengahnja rakiat dan da 

ri sana .menjerang satuan2 ke 
tjil polisi dari tentara. Hal de 
mikiarn ini membawa kesukaran 
karena wemerintah terutama 
sekali harus melindungi keama 
nan para pamong2 pradja se 
tempat, Salah suatu usaha ia 
lah berusaha untuk mejakinkan 
pemimpin2 gerombolan Supaja 
mereka mau kembali kedalam 
masjarakat jang Jlajak. Pada 
waktu iri sedang dibuat porsi 
dangan2 untuk mengembalikan 
mereka kedalam masjarajat. 

Kenjataan bahwa fihak ang 
katan udara mengadakan bebe 
rapa peraturan, bukanlah berar 

ti bahwa diatas pulau Djawa 
kelihatan angkatan udara asing 
mengadakan operasi, Haj iri ti 
Tn benar, 

IA kini telah pula melan- 
djutkan dinasnja seperti sedia 

“kala, kerghali, 

sa 2 3 
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  PIDJBI. 

"Para ibu? jg mengurus asra- 
|. ma gadis2-atlit pengikut Pzo- 

tja-lomba kini terus-menerus j pu 
sing kepala sapta-kek lir eh, 
tudju keliling, 

. Soalnja to be eng 20: “be. 
Maklum, tiap atlit itu perlu 

sea pidjet. Djuga atlit wa 

an, 

  

    

      

    

  

-“ Supes' spfer-nia soepel 
crikan prestasi? ig hebat- 

    

          

   

   

    

    c tadi Pena Iin ma- 
2 na-suteri. 
ntuk na Senpi ibu Su- 

kartini. £ Kk 

       
   
   

        

   

  

   

  

        

     

   
   

- Na 
7 barang dagangan: - 

   Puluhao sedagan 
T 3 didenda . - 

& . Kemaren, teah itadapkan 
bun hak m se 

  

AI ——. 

:” Ihar ig tetapkan 
1 asa Urtuk ini T.B.L, didja 

“uhkan hukuman peridjara 201 

          

  

— SI GRUNDEL — 
hajoo, mbok ja se- 

kali sekai seluruh 
“warganegara Indonesia 

itu serentak ber-pantja- 
lomba-lomba me'aksana- 
kan pantja-sila kita ...... :       
  

Perekonomian dan ada pula di 

lambat mendaftarkan, 
wat tempo pendaftaran. 
Disamping ini, ada 3 terdak 

wa lainnja lagi, jg selam dibe 
slah bararg2nja didjatuhkan pu 
la hukuman pendjara, jaitu T. 
IBL. pedagang kain2 di . Pasar 
Djohar. karena menaikkan har 

ra behar2 pakaian lebih ' dari 

dalam 

hari dan 9 blok kain dril serta 

| 13-blok kain vutih dibeslah. Ke 

dua L.T.S. djuga pedagarg di 

Pasar Diohar, selain menaikkan 

harga barang, Giperslahkan 

mentjeritumkan harga ba arare2 

Mebih tinggi dari harga ig telah: 

dilapurkan kepada pihak Pe-' 

'ngendalian harga, Untuk iri ter 

dakwa didiatuhkan hukuman 

perdiara 40 hari. sedargkan 5 

blok kain tiita halus di iheslah. 

Demikian pula L.H.T. vedagang 

di Pasar Dishar dihukum 20 ha 

ri, dan K.W.D. di Kranggan. TFT       
   

    
   

    

   

    

   

   
    

     

  

| sebesar, karena dipersalahkan, ti 

dak mendaftarkan barang2 da 
| gangannja, menurut pengumu- 
man dari Kem. Perekonomian 
dah perkara mena, ikkan harga 
barang lebih dari jg ditetap- 

kan oleh. pemerentah. 5 
- Djumlah terdakwa jg kema- 
ren dihadapkan dibagi da am 3 
golongan, ja tu go ongan per 
tama, merek 

- meriksaan pi ik js- berwadjib, 
C3 mempunjoi padjak lebih TG 

Rp 250,— ytau kapitaalnia e- 
bih dari" 8D: 10.000—, kedua 
merek, jg mempunjai padjak 
Rp 75— atau TN Rp 
5,000.— 1g gan 

  

    
   

        

   

  

| djumah pedagang - “ketjih dan | 

jg menurut pe-| 

hun 
Kassiers Veren'ging di Sema- 

ugs. dihukum 20 hari. ka 

Sen aa harga barang. 

Dari pihak kantor Pengendalian 

harga di Semarang didapat ketera- 

»gan, bahwa para pedagang jang men 

daftarkan barang2nja dikota. ini, ba- 

ru 50 '4' 605. Lainnja belum atau 

lupa mendaftarkan dan mereka inipun 

(tidak akan luput dari pemeriksaan 

pihak polisi. 

dipersalahkan tidak 

grang. 

  

KASIR BERSEPAKBOLA. 

Untuk tambah meriahkan pe 

rajaan peringa- -an genap 40 ta 

berd'rinja Semarangse 

rang, selain akan Giadakan per 

temuan dan perdicmuan serta 

mengeluarkan buku peringa- 

tan jg 'stimewa pun pada nan 

ti tgl. 18 Djuli jad. kasir2 di 

tt || Semarang akan madju dj ge- 
    

   
   

   

| Dalam (golongan. piara ter 

| sangkut dua pedagang - besar | 

       

    
   

  

 kodjan can ae Ka - , ana 
“ig mempunjai toko P&D di Pe- PU 

| langsung 

| expedit'c Geif'an 

|langgang hidjau dengan mema 

| kai #patu-bola guna “bertem-: 

ur” 'awan “kes, De Locomo- 

|ief, Pertandingan akon ber- 

di lapangan Panda- 

| naran dan bag: kes. ig Nana 

ised'iakan piala dari an 

Sa Tiang dj. Ma 

1 —taram Semarang. 
   

    

| KE3UN BIN ATANG RBAKJAT. 

Sajembira dari Jajasan pidjoang 
IRI, dikota ini uhtuk memberi nama 

U| pada kibun binatang Hi Tegaiwareng 

              

   

"3 jaitu kebun bina! fang Rakjat. 

telah d buka kema an pagi, Maruru! 

suma terbanjak di putuskan namatja 
Jang 

ikut m3nembak 662 orang. hadiah 

y peri ama. djatuh bada scr. Sadjad 

| Bulu Magisari II/69, nomor 2 sdr, 

Kdirtan Koma bagunan 
dang Gedung 

sadia : 
biaja. sebesar Rp. 16 djuta. 

Betapa luasnja ruang ses | 
taruh komplex ba- | 

segi, 

| nurut perhitungan luasnj, ru 

|| tsb diatas 

antaranja jg mengatakan ter- 
hingga, 

1260.060 m2: 

- karta. 

, ngunan. 

Menurut kanibaso rentjana | 

  

     

   

  

   

  

    

  

  dibe akang Gedung Tata-Usaha 
itu akan didirikan aula dan se : 
buah bangsal untuk pesta2 
atau pertemuan besar. Bangun 
an ini akan mempunjai front 

jang mengarah kesebelah sela 
tan, Bangunan ini hanja akan ' 
mempunjai satu lantai (tidak 
bertingkat), tapj luasnja Juma | 
jan djuga, jaitu 8400 meter per| 

Disebelah Da ani, atlit 

Tata-Usahi akan didirikan Se 

luasnja 10.000 m2, 

Dari kumpulan gedung? ini ' 
akan dibuat sebuah boulevard, 
jang menjodor kearah se'atan, 
Dikanan-kiri boulevard itulah 
akan berdiri gedung? fakultet 
jang akan terdirj atas bebera- 
pa puluh bangunan dan jang 
bersantai 3 tingkat. 

Disebelah barai dari boule- 
vard itu d'rentjanakan akan di 
Sirikan fakultet hukum, ilmu 
Sosiaj dar politik, fakulte' iimu 
kedokteran annex rumah sakit 
njja, fakultet farmasi, fakul- 
tet mu pasti dan alam, fakul 
tet 'imu tehnik. 

Disebelah timur dari bou'e- 

buah gedung perpustakaan jg | | 

  vard 'isb, menurut rentjana 
zkan berdiri fakultet sastra 
Jan filsafat, fakultet pertan'an 
faku tet iiImu hajat fakultet 
ilmu kechewanan, fakultet ki- 
m'a etc. Oleh karena tiap fakul 
tet mempunja: bagiannja ma- 

sing2, maka djumlah bangur?- 
(bangunan dalam komplex ni 
'akan berpuluh2 banjaknja, Me 

angan dari semua bangunan2 

  

    
    

  

   Bepe yan ea semula, 

    
   nnja. (atas 

Muto-Nardone mengatakan ked 
ita jang dihiaskan pat 

        

    
    
    

    

    

  

Ingrid Bergman telah melahir kan anak kembar 2. Betapa bahagia 
| suami isteri Roberto Rosellini, terang terlukis pada wadjah kedua- 

3). Atas 'pertanjaan R oberto 'hanja mendjawab: 
very Tapa “Gambar bawah: Dengan girang Prof. Dr. 

   
   
   
   
da “pintu masuk Salvator Mundi 

al “di Roma menjambut kel a Pee :2 snak kembar tadi. 

  

beberapa waktu i bintang film 

»Were 
Piero 

1 baji telah lahir dengan “sela   
    
   

  

   

. Kepala Daerah Is 

eng 
van Deen dipropinsi Sumate: 

perang (Staat van Oorlog) 

  

“Udjian Penghabisew   
rang dari 100850 m2. Seain 
daripada itu djugx dip'kirkan 
 menjediakan - tanah untuk pe- 
rumputan seluas 110.000 m2, 

Untuk  studerten-dorp seluas 
tenah untuk peru- 

mahan guru-besar2 dan pega- 
Wal Universiteit seluas 200.009. 

m2? dan tanay untuk sport 50. 
000 2. 

Utk membuat rentjana 
seluruhnja perlu wak- 

tu 5 tahun. 
-G.P.H. Hadinegoro menerang 

kan, bahwa i'u adalah suatu 
stoekormsidrugan”, XI Un'uk me- 

njusun, dan gambar? sadja, me 
ngingat sedikitnja ng ig be 
kerdja, maka akan dibutuhkan 
kl. 5 fahun, Berapa biaja jang 
diperlukan untuk  pembikinan 
komplex raksasa demikian be- 
Tam Tg Gitaksir dari seka- 
rang, 

Atas per'anjaan mengapa Jo 
gja ig dipilih unuk universi- 
tei! itu, G.P.H. Hadiregoro me 
nerangkan, bahwa untuk kota- 
universiteit, Jogjakarta lajak 
(geschikt), bukan sadja karena 
pernah mendjadi ibu-kota Re- 
publik, tapi karena merupakan 
busa! kehudajaan dan stede- 
bouw-kundig sargat memenuhi ' 
akan sjarat2nja,   

Djumblah .para peda- | 
:gang jang akan dihadapkan dimuka | 

"hakim karena 
mendaftarkan barang2nja ada Ik. 21 

ASRAMA M,B.-POLISI SEMARANG,   | kurobo Tisengan-usara 9, 

itu tidak akan ku- E 
SM A. Tak Akan 

Botjor Lagi . 

Mn ENTERI PP. & K. Dr. 

kan2 baru jarg diambil oleh ke 
menteriannja Galam soal per- 
siapan?2 niaga “penghabisan 
SMA, dapat “didjamin bahwa 
dlm. masa jang akan datang ti- 
Tak: terdiadi lagi Sa 2 

Kesalahan diwaktu Pa jam- 

da pegawai? tinggi akan tetavi 
Ba pegawai? rendahan ' dan 
erhadap mereka ini oleh Ke- 
ore PPK telah diambil 

tindakan? keras. Menurut penje 
lidikan, MN itu terdjadi 

udjian diperdagangkan, 

  

MASJUMI AK sa BER KON Y- 
GRES. 
Dari pihak Masjumi - diper- 

soleh kabar, bahwa mulai tgl. 25 
sampai dengan 30 Agustus jang 
akan datarg M3 akan me 1 : 

ke-6 dikota Djakar' 
tsb. akan dikandji 

   

     lurah tj 7. 
otoriem ' bang” dan, Anget? - 
nesia, ajaa kongres Opa di 
Mandara 

|luruh Indonesia, 
? Diawa Barat, 

  

pada pers, bahwa dengan tinda- 

pau jfu bukan'ah terletak kepa 

  

pusan S0B 
Bulan falikan Dihapuskan KeadaanPe- 
ang Dan Keadaan Darurat Perang Se- 
luruh Indonesia Ketjuali Djawa Sarat 

. Tengah Dan Timur 
Dasi KAL AN GAN Kedjaksaan Agung ,,Antara”? menda- 

, bahwa salah satu tindakan untuk mem 
jepat: dihapuskannja keadaan S.O.B., 

gaada memberikan instruksi? mengenai persiapan 
9 usa: 1 keadaan SOB-itu ke 

me
ki
 

sa
tb
at
ba
 M

ea
n 

baru? ini Perdana 

KSAD. gubernur? selu- 
Jogjakarta, kepa'a2 

dos propinsi dan Djaksa2 urusan previrsi diselaruh Indone- 
alam instruksi itu antara lain didjelaskan keputusan Pre 

ai penghapusan keadaan Garurat perang (Staat 
Selatan, sedangkan keadaan 
m ditjabut. 

3 Aa am bulan “Djuli akan di 

Batak keadaan perang dan 
keadaan darurat perang di: se- 

-ketjuali: di 

Djawa Tengah 

dan Djawa Timur (tidak ter- 
masuk Madura) masih akan 
berlaku keadaan darurat pe- 
rang dan di Sulawesi Selatan 
dan Maluku akan tetap ber'a- 
Ku keadaan perang, Apabila 
keadaan darurat perang dan 

| keadaan perang nanti dihapus- 
kan kedua-duanja, maka un- 
dang2 militer jg dibuat sela- 
ma keadaan SOB itu'tidak 
akan berlaku lagi dan kekua- 
saan tertinggi didaerah-daerah 
akan didjaankan “oleh guber- 
pura 

Mengenai penjelesaian uru- 
san tahanan SOB, didapat ke- 
terangan, bahwa pihak militer 
akan memberikan daftar kepo- 
da Giaksa2 mengenai djumnlah 
seluruh tahanan jg berdasar- 
kan SOB. Kedjaksaan akan ' 
mengadakon seleksi mang ta- ' 

ihanan ig bersifat kriminil jg 
| dapat. dimadjukan kepada ha- 
' kim. Mereka jg tidak dapat di 
“kemukakan .kpd, hakim akan 
diserahkan kenada gubernur. 
Dengan d'hapuskannja keada- 
an SOB itu, maka para taha- 

nan itu formeel bukan lagi ta- 
wanan dan harus dimerdeka- 
kan kembali. Para tahanan jg 
dibebaskan kembali itu “akan 
ditampung oleh gubernur jg di 
bantu oleh suatu panity, pe- 

nampungan bekag tawanan. 

  

USAHA EX-TP DALAM 
LAPANGAN SOSIAL. 

Kita kabarkan, bahwa pe- 
muda2 ex TP mengadakan pe- ' 
motretan keiling dengan me-: 
mungut beaja jang hasilnja 
100 pCt untuk menjokong rak- ' 
jat jang menderita hongeroe- 
deem, Selain darj usaha diatas, 

bertepatan dengan adanja Pan 
tjalomba. te'ah d'usahakan pu- 
la album Pan-ja'omba, Siapa 
jang memiliki album itu berar- 

“ti ikut pula menjokong/meno- 
long rakjat kit, jang menderi- 
ta. Usaha sosial itu patut men 
dapat perhatian chalajak ra- 
mai, maky saudara2 jang 'be- 
lum memiliki album -sb, siah 

kan berhubungan dengan kan- 
tor sub. panitya Sosial bag, 

photograf'e a'amat sdr. Waki- 
to dj, Karangasem no. 6 Sema- 
rang atau sdr. Pratjojo 'Som-: | 
pok-baru 84. 

1 

i 

Seb'darig tanah tegalan dikota Se. ' 
myuang sebelah timur .kini” teah 

Kk mpali ke.langan pemerintah un- 
“Luk pandirian sebuah asrama Mo- | 
bele Brigads Poisi Djuga di ai 
pat itu oleh d'jawalan2 gedung? ne- 
geri akan didi'ikan dua buah asrama 
ig serupa dikota bagian selatan dgn 
biaja total Rp, 6 djuta, 

'ngah dari tg. 4 sampai 

“Berhubung dgn kongresnja 
dari SB Kereta Api Djawa : 

tg. 
'Djuli di Semarang, tadi malam 

di -aula Sin You She diadakan 

imalam resepsi jg dikundjungi 
oleh wakil2 dari 40 tjabang2- 
nja, Pembukaan dilakukan oleh 
ketua panitia tm, Imam Sudjadi, 
1g menerangkan, bahwa Kaum 
buruh kini berpegangar pada 
'Pantjakarja, jaitu $ pedomas 
sbb.: arbeidsyreugde (kegembi 
ra'an bekerdja) arbeidslust ikke 
'sukaan bekerdja) arbsdspres- 
tasi, arbeidsproduksi dan ar- 
beidewelvaart — (kemakmuran, 

Dalan pantjakarja inilah terle 
tak dasar2 perdjoangan buruh. 

Wakil pengurus besar SBKA 
tn, Singgih meriwajatkan se- 
djak berdirirja perkumpulan bu 
ruh kereta api, jaitu sesari 
VSTP “sehingga “sekatan? ini 

(Kata-kata sambutan diutjapkar 
oleh beberapa wakil, antare 
|tain wakil residen dan wakil ke 
i pala kepolisian Semarang, jang 
“mengharapkan agat k ny sreng 
SBKA Mi mentjapai hasi!2 jang 
kermanfaat, 

Diantara sambutan? jg men- 
dapat tepokan tangan riuh | 

(app'aus) dari hadi: rin ada'ah ' 

sambu'an dari Kepala Exploi- 
tatie, tn. Lopulissa, ig mengan 
djurkan persatuan dalam orga 
nisasi. Sebagai kepa'a dari ba 
g'an eksploitasi Djawa Tengah 
pembitjara tahu segal, pende- 
ritaan ig dialamkan oleh bu- 
ruh2 kere'a api jg hingga kini 
belum terlaksana. Bi's adg ke-, 
beratan2 maka  madjukanlah 
keberatan2 itu pada pemimpin 
masing2 dan pembitjara berse 
Cip sega'a saat untuk meneri- 
ma, dan mendengar segala la- 
polar2, pembitjara mengharap 
berkembangnix perkumpu'an 
buruh kere-, api dan mudah2- 
an konperensi ini mendapat 
succes. untuk perbaikan nasib 
para anggautanja, 

Berbagai wakl partoi dan ' 
organisasi kemudian mendapat 
kesempatan member'kan sam- 
butan, Pertemuan - jg d'mulai 
djam 8 -elah diachiri pd. djam 
1130 ma'am dan d'ramaikan | 
dengan mus'k dari perkumpu- | 
lan “Murni”, 

CHE@UE HILANG, 

ebuah cheugue No, 601156 P1 
Factory sebesar Rp, 10.000 telah ter. 
diatuh di djalan umum Gg Pinggir,   . mk an dilaporkan aeh U dan W 
ig mencima chegue itu dari tn. 
TPH di Purwodadi, 

& 

  

  
'urtuk perguruan, tinggi di In- 

Berdasark 

  

'Bahasa Belanda 
Kp Adanja ,Masa Peralihan" 

  

didalam Pemekalar 
, Perguiuan Tinggi 

naja Diy 

Penetapan Seksi E Parlemen. 

Ga E 

  

   

    

    

    

      

Se saran “Und 
kan bahasa resmi, 

tar 
"" 

Disamping kta di. 
as, maka Seksi menginsjafi 

lapangan pergu- 

ang bahasa Betan- 
pergetahuan, 

Dra i ilmu? 

  

pem alan bahasa Belanda 

Ta 2 2 “aa atas 

ua a maka, 
Seksi ena s perlu seba- 
gai berikut: a. Masa peralihan 
itu haruslah diusahakan men- 
jadi sependek-pendeknja. b, La 
pangan pemakaian bahasa Be- 
larda didalam masa peralihan 
didalam beberapa fakultet2 ha- 
ruslah diusahakan seketjil-ke- 
tjilnja. 

Untuk Pe aan akan usaha? 
dalam a 4 2 , Pemerin- 
tah punjai rentja 
na jang tegas Baal, djargka 
aan 1 na Mbah 

as t inja 
pendirian angka 1 Bi ana 
bahasa Irdonesia mendjadi ba- 
hasa pengantar didalam selu- 
ruh tingkat perguruan kita, 

Untuk "Melaksanakan pendi- 
rian? datas, makg Seksi meng 
andjurkan sgupaja Pemerentah 
menempuh usaha2 sebagai tsb 
dibawah ini, dengan sega.a ke 
sungguhan, 'Maksudnj, supaja 
usaha2 jtu masih tetap d dja- 
lankan oleh Kementerian sam- 
pai tertjapai maksudnja, wa- 
laupun Pemerentah gilih ber-i 
ganti. Usaha2 ity ialah: $ 
| 1, Melakukan penterdjema- 
han setjar, besar2dan dan dgn 
saksama, 

a, Usaha penterdjemahan2 
itu harusiah dengan biaja jg 
tjukup. 

b. Dikerdjakan oleh suatu 
organisasi jg tertentu, misal- 
Inja berbentuk jajasan. 

2, Dengan seberapa segera 
supaja diusahakan systeem 
Asst'stent guru bagi tiap2 ku- 
Lah jang guru besarnja ma- 
Sih mempergunakan bahasa Be 
landa. 

3. Pemerintah (Kementeri- 

an) memberikan tambahan” |f 
gadji atau exiratoelage . bagi 
guru2 besar bangsa asing (ter- 
masuk bangsa Belanda) jang 
Gapat memberikan kuliahnja 
dalam bahasa Indonesia, seba- 
gai usaha untuk menarik per- 

hatian mereka kepada bahasa 
Indonesia. 

Berbagei pikiran. 
1. Kebanjakan anggduta2 

berperdapat, bahwa tidak ada 

    

perlunja bahasa Belanda di- | 
adjarkan di S.M.A, tetapi me- 
ngadjukan supaja bahasa Ing- 
gerislah jang diperkuat me- 
ngadjarnja mui dari SM.P. 

sebagai jane ber'aku sekarang. 
2. Ads, anggauta jang ber- 

pendapat, bahwa untuk melan- 
tjarkan pengertian mahasiswa 

buct menerima peladjarannja 
(dalam fakultet2 di Perguru- 
an Tnggi jang maSih  memer- 
lukan bahas, Be'anda, maka 
hendak ah bahas, Belanda di- 
adjarkan mulai dari S.M.A. se- 
hagai mata peladjaran 

3. Ad, pula anggauta jang 
berpendapat, dari pada men- 
diadikan bahasa Belanda se- 
bagai mata peladjaran maka 
adalah lebih baik mendjadikan 
bahasa Arab sebagai mata, pe- 
ladjaran., 

Keputusar2 tsb. berdasarkan 
pertimbangan dan pendapat di- 
lahirkan oleh Perguruan2 Ting 
gi partikulir, badan2 jang ber- 
sangkutar dengan perguruan? 
tinggi, para sardjana dan ahli, 
bak ddaam surat2 kabar 

maupun didalam 'surat2 g 
Tahuna dikiriimkannja ae 
da. Seksi E-dengan permirtaan 
Seksi tsb., segala pendapat2 jg. 
Cilahirkar, cleh para 
Seksi EH, didalam rapat2nja bar 
tanggal 12 dan 17 Djuni 1952 
dan pergharapan Menteri PPK 
dahulu Mr. Worgsonegcero Gi- 
dalam rapat kerdja Seksi E pa 
da tgl, tsb. supaja Seksi KE. 
mcmberikap pendapatnja dise- 
keliling persoalan bahasa Be- 
tanda di Perguruan Tinggi. 

    
BUKU, 

»Penjedar Sastera” 
Hooykaas,  terdjemahan Raihoell 

: Amar gi, Datoek Besar, harga di- 
Laj ld LT — 

Buku pembimbing kearah kesusas. 
teraan Melaju-kuno dan kesusaste- 
raan bahasa Indonesia, disusun 
untuk & pakai di-sekolah2 menengah, 
Tn dapat Gipudjikan pada tiap2 
orang ig berm.nat mempeladjari ke- 
susasteraan Indonesia, 

»Tata.negara Indonesia, gleh Moh. 
Djuata dan Sulwan, harga f. 3,75. 

Buku-peadjaran — tentang tata. 
negata Indonesia, sebagai jini cesung- 
guhnja sangat dibutuhkan, bukan 

| hanja untuk para peladiar sekolah2 
menengah, bagi siapa buku tsb, disu 
sun, meraiikan djuga untuk tiap2 
warganegara Indonesia. 

Buku? diatas d terbitkan cleh J. 
B. 

oleh Dr. C. 

ARLEMEN (PPK, Agama dan Jbaselata « 
n kesimpulan a 

Soma bahasa Sea aa di Perguruan 
Dasar sementara RJ. 

tu keha at gi safa OA i 1 arusan men: an an xdonesia nan al ma seluruh tingkat Denga pa 
tinggi, 

pendapat a hee 
Tinggi Mba ta 3 3. 

os ag sadt enetap 

(mulai Gari rendah, me- 

  

Botjor ? 
Angka2 Tentang Perun- 

dingaa Dagang 
Greg 

|JELEGASI Indonesia pa- 
undingan ang 

“8 Ds ng Pan ani 

Bg mg “kepada. delegasi 

  

| Djekang berhubung dengan bo 
rnja di Tokio dari angka? 

ba perundingan itu. Seba 
gaimara diketahui U.P. telah 
mengabarkan tentang ke 
mungkinannja persetudjuan 
perdagangan sebesar $ 100.000. 
000, sedangkan dikabarkannja 
usul Indonesia untuk memba 

jas Sar, asal sadja hu- 
sang dipotong dengan 

0 as 

Selandjutnja  djuga Jiji-press 

dari Djakarta telah menjiarkar 
berita2 mengerai angka? itu, 
antara lain djuga tentang akan   @iambilaja hasif2 minjak tanah 
seharga $ 10.000.000 oleh Dje- 
pang. Protes delegasi Indonesia 

'itu dimadjukan karena tadinya 

antara kedua delegasi telah di- 
Setudjui tidak' akus. melepaskan 
apa2 kepada pers apabila tidak 
dengan peisetudjuan dari pihak 
jang lain. Sementara itu dida- 
pat keteraneyan, bahwa berita 
mengenai engambilan hasil2 
minjak oleh Djepang seharga 
$ 10.000.000 itu tidak benar sa 
ma sekali Teamtang usul Indone- 
sia akan menibajar dgn dollar 
asal hutangnj'a dikurengi dgn. 
104 itu kalangan delegasi In- 
dorssia tidak: mau memberikzi 
komentar apa2. (Antara). 

Lg 

  

Sebagai “ akibat gelombang 
panas jg “kini “menjerang” 
Eropa Barat, di Djerman Ba- 
rat tih ter jatat ada 12 orang 
ig meninggal sebagai akibat 
“pengatan-matahari” (sunstro- 
ke). 

  

Kemarah gag gilang gemi- 
lang diperoleh Persibaja 

di Bandjarmasin. 
Kes. persibaja jang 'menga- 

dakan kundjunggn ke Bandjar 
masip dalam 3 pertandingan 

(telah memperoleh kemenangan 
gilang-gemilang, mentjetak 23 
gol.dan mendapat kemasukkan 
hanja 3 gol, Berhubung de- 
ngen kemenangong itu kes. 
Pers baja 2 Pesan pulang 
hadiah2 berupa 2 adan 1 
pandjj ,,Indonesia BAL 
Kesudahan pertandingan? 

lengkapnja shb: 

Tg. 266: Kes, Persibaja— 
Kes. Angkatan Darat Kaliman- 
Hg 8, 2 

27-6: Kes. Persihaja— 
Ikea, Na. Teen 

Tg. 80-6: Kes, Persihaja— 
Kes, Peseban 12. 

Babak ke-7 dari ,,Tour de 
France” dimenangkan 

oleh Fausto Coppi. 

    

langsung ba.apan sepeda jang 
terkenal dengan nam4 ,,Tour 
de France” dan diikuti oleh 
djago2 dari berbagai negara, 
Mengenaj balapan sepeda jang 
terbesar didunia itu, lebih dja- 
uh UP mengabarkan, bahwa 
dalam perlombaan babak ke 7 
sedjarak 60 KM jang mengam- 
bil djalan antara kota2 Metz 

Coppj telah keluar sebagai pe- 
menang dengan waktu 1 djam 
31 menit 56 detik. 

Pertandingan tindju. 
Menurut berita AFP dari 

Boston, djuara tindju Amerika 
kelas bulu Tomm  Co'irs da. 
lam pertandingan Rebo malam 
telah memperoleh kemenangan 
technisch krcekout dari bekas 
Gjuara dunia Willie Pep. keme- 
hangan itu diperolehnja pada 
permulaan babak ke 6 dari per- 
tardingan jang Sirertjanakan 
untuk 10 babak, Dalam pertan- 
dingan itu Willie Rep dibikin 
rubuh pada achir babak 'ke 5, 
sehingga keadanrja sangat me- 
njedihkan. Karena itupula ref- 
free menghentikan per anding- 
an dipermulaan babak ke6, dan 
menjatakar Ccilirs sebagai pe- 
menang. Pertandingan itu di- 
maksudkar. untuk memilih ac- 
ting djuara dunia sebagai peng- 
ganti Sandv Sadd'er jang kini 
sedang mendjalankan dinas ke 
tentaraan, 

  
  

  

Aneka Djawa Tengah | 
am 

Pembukaan beberapa 

sekolah baru. 

Mulai tahun pengadjaran ba- 
ru ini di Saatiga oleh jang 
berwadjib dibuka beberapa se-   

  Wolters Uitgevers.mastsehappii, 
Dia' / Djl, Madiun 8 dan harga2. 
1 di Djakarta d tambah dgn 10076, 

kolah landjutan baru ja'ni S.G. 
| B, Puteri jang murid-muridnja 
: datang dari Soo dan “Mage- 
lang oleh karena berhubung 
dengan sulitnja perumahan di- 
sana seko'ahnja terpaksa di- 

pindah. Selandjutnjs S.K.P. 
(Sekolah Kepandaian Puteri) 

dan S.T.P, (Seko'ah Techn'ek 
Pertama). Disamping sekolah2 
jang telah “ diselenggarakan 
Oeh fihak partikelir, mi'ssie 
dan zending, maka kota Sala- 
tiga wa'aupun kota ketjil pa- 
da saat ini mempunjai bebera- 
Pa sekolah landjutan, Kimi oleh 
fihak partikelir sedang d'ada- 
kan persiapan untuk membuka 
S.M.E. (Sekolah Menengah 

Ekonomie), 
S.M.LA. Kristen jang dalam 

tahun pengadjaran j.!. dapat 
mem:ndjam gedung bekas se- 

kolah guru puteri, berhubung 
dengan telah dibukanja S.G.B. 

Puteri jang menempati gedung : 

tersebut kinj untuk sementara 
pndah ke Djalan Kotapradja 
47 B, sambil menunggu selesai 

nja gedung sekolah sendiri jg 
sedang dikerdjakan, 

Pembikinan waduk air: 

Dalam rapat 'pleno D,P.R. 
kota-ketjil Salatiga baru2 ini 
teah diputus untuk membikin 
waduk air (waterreservoir) dj 
kampong Mritjan dengan beaja 
Rp. 220.000.— Pembikinan wa- 
terreservoir ini akan Segera di 
mulai, agar dapat mengatasi 
beberapa kesulitan jang pada 
dewasa ini dialami oleh para 
pemakai air lantaran tekanan 
air kurang dsb, berhubung de- 
ngan tambah besarnja djumjah 
pemakai air itu. Menyrut pe- 

nje idikan lipat dua kali lebih 
dari keadaan sebelum 'perang. 

JAJASAN BUDI UTOMO. 
Jajasan tsb, diatag di dj. Ken 

dal 185 Semarang kabarkan, 
bahwa hasil pendapatan pen- 
diualan gambar ada'ah Rp, 13 
599, 15 dipotong onkos tjetak | 
dll. Rp. 950, masih lada sisa | 
Rp. 409 15, 

RESEPSI PERPISAHAN 
KAPT, SUWAGIJO. 

Kita dikabarkan, bahwa resepsi 
perpisahan untuk kapitein " Suwagijo 
akan diadakan anti malam dan 
besok malam  (Djum'at dan Sabtu) 
dimulai djam 19.00 bertempat di 
Balai Pradjurit. 

Se ab Sa Gi Kantata 

SOLG. 

Berhubung dengan : banjak- 

nja kaum tjopet jang meradja- 
ela dan mengatjaukan 'didja- 
lan2 Tjojudan/Slompretan Su- 
rakarta maka tag iniatief 
OPR. Kaurahan Gadjahan 

dan Kauman, diadakan Gabu- 
ngan jang telah diadakan ra- 
pat pada tanggal 29 Juni 1952, 

bertempat dirumahnj, saudara 
Martosardjono dj Kampung 

Kaliarangan. Rapat dimulai 
djam 10.00 (sepuluh) tepat, 
dan berhasil membentuk se- 
buah Panitya keamanan jang 
maksudnja akan membrantas 
par, pendjahat2 dan penga- 
jan dengan pimpinan sbb.: 

1. Pengajonan: Sdr. Moch, 

Dimjati, 2. Pimpinan umum I: 
Sdr, Martosardjono. 3. Pimpi- 
nan umum II merangkap 'ke- 
uangan): Sdr. Kusno. 

Minta tambahan 2 kantar- 
pos pembantu. 

Oleh Dewan Pemerintah 
| Daerah Kota, Besar Surakarta 
lelah diadjukan suatu permin- 
taan kepada Kantor Pusat 

| P/RT, lewat Kantor P.T.T, Su- 
rakartia agar di Solo selektys- 
nja dapat ditambah dengan 2 
buah Kantor. Pos Pembantu 
jang sempurna, artinja jang-da 
pai melajani semua kebutu- 
han masjarakat sebagaimana! 
ha'nj, dengan Kantor Pa 1, 
jang ada. 

Permintaan. tsb, telah di- 
adjukan, karena. Kantor PTT. 
jang ada ini ternjat, sering pe 
nuh Sesak dengan orang2 jang 
berkepentingan . terutama pada 
Ma permulaan bulan, 

Sangat dii inkan, supaja 
dua Kantor En "en ngan 
satu ditempatkan dibagian Se- 
latan dan lainnja di bagian 
Utara dari Kota Solo. Seperti 
diketahui, So'o kini telah mem 
punjai sebuah, Kantorpos Pem- 
bantu jang letaknja dimuka 
Sriwedari. 

Pagelaran diserahkan utk. 
. Universiteit. 

Berhubung dengan maksud 
akan diadakannj, Universiteit 

-dj Solo, maka pihak Kasuna- 
nan Surakarta telah menjedia- 

Ikan gedung Pagelaran di 
| Aloon? Utara untuk d'pakai 
sebagai gedung Universiteif. 
Kesediaan tersebut telah di- 
sampaikan kevada Panity, Per 
Siapan Pendirian Universiteit 
Surakarta, jang diketuai oleh 

  
$ Walikota Moh, Saleh. 
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Di Perantjis kini sedang ber 

dan Nancy, djago Itali Mustio 

  
Utk. Bererntas tjopet. 
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    san ita bahwa mdalam 
han ta dai er aa 

1 bagi pat depan jg le- | 
baik bagi ummat manusia | 
alah dapat Set | 

          “Puteri Wilhelmina selandjut 
nja berseru supaja seluruh 

ummat manusia hidup dalam 
Silasana persaudaraan dan per 
satuan, sebagaiman, te'ah di- ' 
njatakan dengan bulat oleh wa 
kil2 dari sedjumlah besar. 
bangsa2 dalam konperensi In- | 
ternasional Council for COhris- | 
tian Leadership jg belum se- | 

lang lam, diadakan di Noord- | 
wijk. “Bil, kita hidup dalam ' , 

persaudaraan “dan sadar atas “bisanja 

pertanggungan djawab terha- K., 
dap satu sama Jaih dan terha- 13 
dap Isa Almasih, maka kita 

akan merupakan tenaga pendo 
rong bagi kebangunan kembali 
dunia”, demikian pesan itu, 

Dim Beberapa 

    

      
renteri2 luar-negeri USA dan Inggris Dean 

nthony Eden, saling berdjabatan tangan 
: kpisahd: ketika habis rundingan 3-Besar di London baru 

baru ini Dean Acheson akan 'kembali lagi ke Amerika. Agaknja 
jangan menteri puas pula dgn hasil rundingannja. 

Djantung Tiruan 
Bulan In! Sudah Mung. | 

kia a Bisa Digunakan 
Oleh: Jack Geigers Copy right. 

ALAH SEORANG dokter penjakit djantung jang pa- 
ling terkenal di Amerika Serikat ' 
di kai Ojentang dan ap 

'sebagai sa'u langkah baru Na” “pera 
Charles P, Bailey, Dolhaa jang telah m 

4 ah n2 ja Dang mantsia jg mendapat ke 
rtaw: bah 

| Dae basi Se 

$    

    

    

    

   
   

  

sebagai   

| NAM. Amerika Seri 

   | — Oleh: Kingsbury Simith: Co pyright — 
PEMERINTAH ne gara Eropah mentjoba membu- 

ri dan tegara2 sekutunja lainnja | 

  
| ntJak menetapkan waktu berla kunja Pakt Atlantik sampai 50 

tahun. Djika udjud ini ' 
Serikat akan Yerikat selam: 
pertimbangkan sesuafa ser 
anggo'a Organisasi Pak . 

  

   

  

. Amerika sendiri, Jang Men adi judjusp 
kab jini ialah untuk an 
taharan Erepah 
Pertahanan Eropah. . 

aa ah hari nan 

  

     tut s Prof. Owen L 
| we, ahli urusan Tatar 
dan pernah mendjadi pe 
kementoran tuar negeri 
ka, dihadapkan kemuka aa 

| dian karena kegia 

Winata po Soviet, Sosial s menu 2 '@ 
an ab ag kompos Sovjet”, 
selandjutnja mengusulkan su- 
baja. duga John Davies fiseret| 
kemuka 3 

Dav'es kni adalah penasel 
politik bagi pembesar? 
rika di Djerman. 

   

    Menurut subkomisi tadi, 
dua orang tersebut me'akukan 
sumpah pa'su ketika memberi- 
kan keterangan2 dihadapan   

-g 

Neon untuk manusia ' 
sihn, waktu empat bulan | nia Lattimere hendak ke Sov 

meng D jet uri, walaupun alasan ini 

nja. Seperti diketahui, baru2 
ini kepada Lattimore tidak mau : 

@ berikan paspor karena kata- 

belakangan telah dibartah dgn 
formil o'eh p'hak jang bersang 
kutan, (Antara) 

  

apai maka 
Ke Pen abad wotuk "etap mem 

“450 tahun. 

le Suatu 'perdjandjiar ul 

asal melmberitahukannja seta- 
# hun lebih mesra 3 

Negeri Amerika, De 
dalam perkundjungt ja. jang 
Yerachir ke Paris. menundjuk- 

  

(AFP). 

  

KABINET MESIR.    

bait “Bentuk beban Me- 

sir. jg kemaren telah di- 
lantik oleh radja Farouk. 

Selandjutnja Sirry sendi- ' 
| ri, selain mendjabat P.M. | 
pun ditetapkan sbg. guber 
nur militer oleh Farouk. 

“mem Akan Meng-imporinja 
5 ' Sendiri 

Dian an nang KEPALA 

   

  

   

keh jang “dibutuhkan paberik 2 
bar Kg Magagaskar dibeli oleh Indoresia dari Singapura jang 
merupkan pelan gan ana, (dam pusat penting dari 
tahi sis 

'Pabrik2 Leak keritak je ke- 
dudukan keuangernja. kuat dgn 
melihi” importir? “dapat mem- 
beli fjengkeh tsb. di Seppihga 
atau s pura. Se ferdj 
pula, bahwa. 'paborik2. “Tokok Tb: 
retek merupakan, pedagang. #5 
tjengkeh itu. Dengan 4 
ia dapat memberi bahan tsb. de 
ngan harga murah dan disam- 
ping itu ia dapat mendjaga utk. 
kelangsungan pembelian bahan- 
bahan ita utk keper 
beriknja. 
keuangarnja jg kuat, 
dga, segala manipulasi ia dapat 
mer kan keuntungan be- 

sar dim perdagangannja tjeng- 
keh. Karena hal itu, maka pabe- 
rik2 rokok keretek besar darat 
mendjaga pula tetapnja, tjatmpu 
ran babak rokok keretek dan 
mendjaga kan merknja. 
Menurut pendapat "pemerintah, 
dalam /keadaan jg deraikian itu. 
sangat perlu sekali utk meluas- ' 
kan usaha mendatangkan La 
bahan tsb. dan rendjaga 
ja tingkatan | amat bahan te. 
Sapsk stabiel data. F 

    

      

   

  

   

      

terian Perek nomian: ber 
tjapai tudjuan diatas itu Ha 
lan menempatkan tjengkeh dalam 
irce-list. Hal ini memberikan hasil da “ga2 'darj bahan2 tersebut harus 
lam usaha mendatangkan 'tjengkeh, 
tapi disamping itu akibat lain ialah 
adanja manipulaties jang bersifat 
spekulatif, karena pendjualannja dibe 
baskan dan karena perdagangan “im 
port di Indonesia rapat sengkut-paut 
nja dengan perdagangan dan usaha 
keuangan di Singapura. 

Dalam pada itu ada perubahan 
dalam keadaan pasar. Tahun jang 
lalu panenan di Zanzibar gagal, pena 
waran dideerah2 jang . menghasilkan 
bahan tersebut “turan dan dengan 
demikian tidak tjukap persediaan un 
tuk memenuhi permintaan dengan har 
ga jang pantas, Hargi 
Permintaan2 -besar akan bahan terse 

  

    

   

   

  

   

dari Kementerian Pergkenomian' Rebo ma- 

ran2 jang jang sekarang « adapi oleh paberik2 rekok keretek pa- 
da anda ini dan tindakan? jang diambil 

t atasi kesukaran? 'itu. Dira. statement tsb. ter- 
Ingkan tentang kesukaran? 

jang merupakan bahan penting bagi perindustrian 
rokok Na Dinjatakan bahwa sebagian besar dari tjeng- 

bur berasainjas tidak Ganja dari“ pabe 

“Tm, maka pedagang2 besar mengemu 

“ngan pa- | 

Karena kedudukan ' 
maka | Hal itu mempengaruhi djuga 

. an kpd, paberik2 rokok kretek 

an Ng kedudukan £0- 

  

@ominfana Tja- 

OLISI MUANG THAI 
Pari Rebo mentjari 

EA ri Tukang Betjal 

| mang g Gikabdrkan 
sena ae" surat selebaran 

! Na annaa | pengendara betja di 

'£ 
| Bangkok, dim, mara mereka 
didesak supaja menggabungkan 
diri pada ,,divisi ke-93 Pama | 
kok Kuomintang” di Burma U 

DIREKTORAT Perdagangan 

(Statement) . tentang kesuka- 

oleh pemerintah 

jang timbul dim, soal 

"tsb. jang berasal dari Zanzi- 

bahan 

rik2 rokok keretek. Kaum ' spekulan 
dipasar2. dunia berusaha untuk -ber- 
bagai akal menaikkan har rga2., Dalam 
perdagangan internasional “dalam ba 
han tjengkeh maka pang selalu 
mempunjai kedudukan - kuat sekali. 
Dengan melalui pelabuhan transito 

ikan djalannja perdagangan tjeng- 
keh. Pengaruh mereka demikian be- 
sarnja, sehingga mereka dapat mena 
“ikkan harga2 dipasar internasional. 

Tindakan pemerintah. 

pasar Indoresia, lebih2 lagi ka- 
reng ada perhubungan rapat 
antara keberapa paberik2 dan 
importir “kretek “di Indonesia 
dgn pedagang2 dj Singapura Se 
lama perhubungan jg demikian 
itu tidak merugikan kepenti- 
ngan Indonesia, maka pemerim- 
tah tidak mempunjai keberatan 
'apa2 terhadapnja. Karena seka 
rang iri perusahaan? rokok ke 
retek dengan 'adahja manipula- 
ties terlibat dalam kesukarar 
maka pemerintah mengambil 

|tindakon dan diberikan 'ban 'u- 

Dra jang | 

  

   
    

  

Perusahaan2 tersebut harus | 

a mengharapkan kelangsu- 

| melalui -djartung dar paru? “ti 

Didjelaskannja, bahwa suatu 
alat mesin jang serba ruwet 
konstruksinja jang menghisap 
darah dari urat tangan, me@n- 
tjampurnja dengan cxygen, dan | 

| anon anna ke - arterij j- 
'. (otot) dikaki: sudah dapat di 
pasangkan dengan berhasil ke 
pada systeem cirkulasi darah 

sakit Gi Cincinnati se 

Howitzer 
Russia 

Di-, Hadiahkan“ Ameri- 
ka Kepada Yugoslavia 

Jabad untuk membartu memper 

hadap segala serangan bersen- 

itu berarti Amerika 

in terhadap salahsatu dari 13 
Koba. Sg terhadap 

          

   

   

   

  

Lal a. | lan 
| 

merika at apa anba aa 

lakunja p j ndjian, Masjaraka? 

Waktu berlaku 
an ini djuga tela 

Pemerintah? Per er- 
man Barat, Itali, B er- 

“Jani dan Luxembi , SM ja 
"| anggota Masjarakat Pertahanan 

   
Eropah, telah menanda ta 

: mengu- 

sahakam, supaja Perdjandjian 
Pak Atlantik berlaku buat 50 
tahun: 

Per djandjian ini Nas nikak 
masing2 dari enam pemerintah 
Eropah itu utk mengambil 
inisiatif jg diperlukan” guna 
mentjapai tudjuan ini. Perdjan- 
Gjian Pak Atlantik itu dlm ke- 
adaan sekarang “akan berlaku 
seiama 2G tahun. Pada 'achir 
waktu. ini, masing2 Jari anggo- 
tanja bebas '-utk "menarik diri 

   Sumber? ya Men s 
ngakui, bahwa eri Luar 

2 Acheson 

kan bahwa pemerintah Ameri. 
ka Serikat tidak akan berkebe- 
ratan mempe ng waktu 
berlakunja erdjanajian itu 
Keknpai 50 taliun, , 

Langkah memperpandjang 
waktu berlakunja Perdjandjian 
Pak Aflantik djuga akan me- 
ngandung arti Amerika Serikat 
akan terikat selama setengah 

Cahankan Djerman Barat ter- 

djata. 

Federal Republik Djerman 
Barat tidak mendjadi anggota 
NATO, tapi ia turut serta dim   Tama 30 menit. 

Cirkulasi biasa dari darah   ADJALLAH NEWS- 
MM aa WEEK” menjatakan Pa 
da hari Rabu bahwa 35 

dak terganggu tapi haj ini own Dana Tana: 5 
akan terdjadi bila nanti, dilaku Ko kini 1g aa dim. per 
kam. aa ba Ldlknana Xugoslavia sebagai beban 
Aga Ot gian program 

5 Bailey lebih ' militer Amerika Na kepa- 

| da marsekal Tito, “Dikatakan, 

“Nata howitzer? tsb. adalah 

ini selusin alat2 untuk penggan . en 2 Oetal 122 mam. 
ti djantung dan paru2 jang bau an kepada 
hampir selesai untuk ditjoba- diberikan kepada nenig jang 
kan,” sekurang2nja ada dua Sewaktu marsekal Tita masih buah di Philadelphia -sadja. 
Jg terbaik dari “dua 'ini telah 
ditjobakan atas andjing Gergan , 
memberi hasil jang sangat me | : 
muaskan. 

SE ORia : ika kemungkinan untuk membu 
»Sekarang kita telah dapat angkan bengkak dim djantung 

melakukan operasi Gjantung, jatau memperbaiki kerusakan? 
sering dengan memberi -hasil ix terdapat dim. djantung, .jg. 
baik, tapi djantung jg berdetik (sampai sekarang belum mung- 
itu tetap penuh. -berisi darah. Ikin dilakukan oleh para doktor 
Kita tak dapat melihat apa jg (dan jg sering membawa maut 
kita kerdjakan. Dan kita tak Idalam waktu singkat. 

, Mungkin Gjadi pada waktu ' 

  

L
a
m
 

  

| wab untuk tetapnja usaha mendatang 

berani mentjabut :valve (klep) 
djantung manusia atan meng 
hentikan pemomyaannja.” Dalam salah satu pertjobaan 

jg. dilakukan baru ini untuk 
membuangkan bengkak “dalam 
djantung “manusia, Dr. Bailey 
menjatakan dimuka ' Amerika 
College of Chest - Physicians, 
bahwa ia terpaksa membuat. 2 
buah lobang dalam ruangan 
djantung, terus memasukkan 
djarinja kedalam ruangan jg. 
peruh dengan darah, dan men 
tjari bagian jg bengkak itu de 
rgan rasa pantja-indra. 

Bila djantung San paru? itu 
Gipakai dengan sempurna, ma 
ka aliran darah dlm. nan 
sisakit akan tertutup. 

Dan. pada waktu diantung 
dan paru2 tiruan itu memempa 
kan darah jg kaja dengan Oxy- 
gen kedalam circulasi darah si 
sakit, maka djantungnja sendi- 
ri akan kering dan tak berda- 
rah. Doktor jg. melakukan ope 
raSi akan dapat membedah 
djantung jang sakit ini “dan 
mendjait bagian2 jg rusak, me: 

njelidikinja “dengan teliti seba- 
gaimana dilakukan pada . wak 
tu melakukan operasi2 biasa. 

“Doktor2 ahli penjakit djan- 
tung jakin, bahwa akan terhu- 

Piicaimana kerdjanja djan- 
tung dan paru2 tiruan itu? Ba 
njak dari model2 jg telah ada. 
kata doktor itu, sudah sama 
bentuknja dengan alat jg dipa 
kai untuk pertjobaan pada, ru- 
mah sakit Jefferson di Phila- 
delphia.   
rangan penimbunan beberapa hingga dengan 'setjara preven- 
waktu jang lalu segala persedia tief penarikan padjak accijng 

harus dapat digandengkan dgn. 
Peugawasar atas pemakaian 

tjiengkeh dalam industri rokck 
'keretek. 

kan 

Usaha pembagian setjara toewij 
zing tiengkeh fu memungkin- 
kam, pula untuk mengadakan pe 
ngawasan atas kalkulasi ong-   Kementerian Perekonomian telah 

membentuk suatu badan jang berke- 
wadjiban mengurus import tjengkeh 
dan Jangsung membaginja “diantara 
paberik2 rokok keretek. Badan pem- 
belian ini terdiri atas pihak2 ig ber- 

| kepentingan sendiri dan paberik2 dan 
mereka harus memikul tanggung dja 

Iapa soal tindakan, tersebut da 
pat mengakibatkan pula ada- 
nja penurunan harga diwaktu 
jad. Dengan (demikian, maka ke 

pentingan segenap: pihak jang 
bersangkutan: konsumen, pabe 
rik dan pemerintah Ha kan bahan tersebut, bertanggung dja 
kan pengaruh baik dari tinda- wab pula atas keadaan banjaknja ba   ngan didapatnja bahsr2 Har- 

m
a
r
 

Cidjaga supaja sedapat-dapat- 
nja tetap stabicl dan djangan 
sampai terdjadi kegontjangan2 
dalam barga jang mendadak. ! 
Dengan demikian dapat didjaga 
pula harga rokok keretek jang 

merupakan barang konsumsi jg 
penting. Selain kaum kcnsumen 

maka pemerintah (penarik pa- 
djak) mempunjai Kepentingan- 

nja djuga dengan adanja pro- 
diksi rokok keretek jang ber- 
Gialan baik, karena pemerintah 
mendapatkan penghasilan pen- 

naik terus, | tiny dari padjak acciins. Suatu 
peraturan harus diadakan, ge 

    

| dan stabilisasi 
kan pemerintah itu. Demikian 
Panu Dr. Saroso, 

han atas dasar permintaan jg njata2 

'Perdjandjian Pee Masja 

ngasi... 0g 

an diatas 50 kg harus dilapor-|: 

kos2 pembikinan, Dalam bebe-j. 

Takat Eropah. 
Semua anggota NATO, ter- 

masuk Amerika Serikat, telah 
Gl menjetudjui utk saling membc 

rikan dji djaminan kesela- 
mat sersama dgn negara? 
Pertama 'Masjarakat Kro- 
pan, Dalam djandji ini dinjata- 
kan, bahwa segala seranger. ber 
sendjata terhadap salan satu da 
ri negara2 Pertahanan Masja- 
rakat Matah itu akan diyan- 

dang ja an terhadap 

negara?) 

ea ain g harus pula 
'dapat ditarik oleh pemerintah 
negara2 Pertahanan “Masjara- 
kat Eropah -itu guna memper- 
pardjang waktu berlakunja NA 
TO, terhitung. Inggeris, Turki 
Ian -Junani. Pemerintah Peran- 
tjis mengharapkan usaha ini 
akan Capat memberikan hasil 
sebelum ia memadjukan rentja- 
na Perdjandjian Pertahanan Ma 
sjarakat Bropah kepada parle- 
mennja. utk mendapat” persstu- 
djuan. Pemuka2 Perantjis cha- 

p 
a17 

te 

  

  

Nama 1 
  

"Pa ung 

| 

  
Presiden 

satu model ketjil dari kapal selam 
Senjum girang bertjampur ba ngga membajang dimuka 
Truman, ketika ia memegang 
pertama didunia jang digerak kan oleh tenaga atoom, ialah kapal 

»Nautilus” milik USA terbaru jang sangat dibanggakan,     
  

Arti Sepanjol Mu- 
lai Berkurang 

( Sebagai Sekutu Untuk Pihax 
: . Amerika Dan Barat 
Pegunungan Pyrennee Bukan ,,Benieng” 

. Pasukan2 Pajung Dan Pesawat2 Jet 
Bisa Menaklukkannja. 

—— Oleh: E. Knoblaugh: Ko rr. Istimewa 

ENANDA TANGANAN perdjandjian2 kontiraktueel an 
tara sekutu dengan Djerman Barat, menurut seorang 

perwira tinggi dieniera Spanjol achir?nja menghapuskan arti 
kepeningan Spanjol bagi Amerika sebagai sekutu militer. 
Kepada wartawan juan ini perwira tinggi Spanjol ita menja- 
Yakan lebih djauh, bahwa ia jakin peraran Spanjol dalam kea 
daan perundingan? mengenai masaalah2 militer jg sedang 

Lagi: 

    

  

Australia 
Pertahanan Jg Diko-or- 

@ioasi Untak 

  

Asia-Tenggara : 
| Me ENURUT keterangan ka” . angan jarg biasanj : but Wiperijaja na hari 1 : dalam siaung bewan Pasifik jg 3 pertama, jang akan dilangsung 1g ken “di Honotulu galam bulan paman Ja.d akan juibitjarakan 

Soal keamatan Pasi an: melputi aaerah Tia Kas Len 
land dan Australi melalui Fili 

  

pina dan Taiwan sepang ke 
Alaska, 1 

Hal inj dapat ditundjukkan 
| dengan hadirnja “Laksamana 
Arthur Radford, panglima be- 
sar di Pasif.k dan" komandan 
armada Pasifik Amerika Seri- 

| kat da.am sidang tadi. Daeraly 
| jg di-iputi oleh komando Rad- 
ford ialah daerah Pasifik, dlm 
mana termasuk djuga Alaska, 
lautan. dekat pantai barat Ame 
Tika Serikat, Filiping dan Tai- 
wan, Markasbesarnja ada di 
Pearl Harbor, Hawaii. 

Kalangan tadi seterusnja me 
ngatakan bahwa komandan? ' 
pertahanan Australi jg akan 
menghadiri sidang tadi, mung- 
kin sekali akan mengemuka- 
kan soal perentjanaan perta- 
hanan jg dikoordinasi untuk 
Asia Tenggara, jg oleh- PM 
Menzies ketika kundjungannja 
ke Washington dinamakan “pa 
jung jg melindungi Australi, 
terhadap kemadjuan Komunis 
me, (Antara), 

        

PERNJATAAN BADAN PER- 
DIOANGAN IRIAN. : 
Badan Perdjoargan Irian Dja 

wa Timur mengeluarkan per 
njataan, bahwa badan itu telah 
memutuskan mendesak kepada 
pemerin'ah agar segera mem: 

bebaskan pedjoang?2 kemerdeka 
an bangsa Indonesia jang kini 
sedang ditawan di Irian, Dinja 
takan djuga dengan te ba 
wa Australia tidak berh 
tjampuri kedanlatan Indonesia 
atas Irian. 

  

telah ditjapai di Bonn, 

“Adapun perdjandjiang jang 
telah didapat dengan Djerman 

Barai ditambah dengan kema 

Gjuan2 “dalam ilmu pengetahu 
an militer, boleh dikata me'e- 
njapkan gama sekali arti kepen 
ngan jang selama ini dipegang 
oleh, Spanjol da'am rentjana 

di saja akan dituduh pengch'a 

nat bila saja katakan setjara 
terug terang kemuka djende- 
ra'issimo Franco tentang hal 
ini tapi sebagai seorang mili- 
ter jang tjakap tentu ia menge 

tahui djuga akan kebenaran 
utjapan saja, 

“Kita harus melihat kepada 

kenjataan. Dalam maga2 jang 
lampau Spanjol dipandang se 
bagai seorang sekutu jang ku 
at dan penting disebabkan oleh 
tiga faktor jang terpenting: 1. 
benteng pegunungan Pyrenees: 
dua, letak daerahnja jang stra 
tegis untuk dipakaj sebagai 
pangka'an2 udara: dan tiga, 
kekuatan tenteranja, 

Tentara pajung utk 

taklukkan Pyrenees. 

»Pegunungan Pyrenees itu pada 
waktu ini mungkin tak bisa lagi di-   Ta rentjana Hu akan .menda- 

pa Pe hebat. £ 

men, kei bila    2 

   

  

Pemboman Yalu 
Disetuajui Oleh Truman 

    

Dikatakan oleh harian. itu, 
bahwa, pada tanggal 19 Djuni 
jl. instruksi2 jang teliti kabar- 
nja telah disampaikan kepada 
panglima tertin: pasukan? | 
PBB di Korea, djenderal “Mark 
Clark, “dengan persetudjuan 
presiden Truman dan “kedua 
kementerian jang bersangku.     harga2. Diusahakan 

supaja pembelian dari luar negeri te 
lakukan dengan harga jang  seren- 
dah2nja. Pembelian tjengkeh ag 

' paberik2 memberikan kemungkinan j 
untuk mengadakan pengawasan, apa: 
kah betul2 djumlah rokok keretek jg 
dihasilkan sesuai dengan djumlah ba 
han jang diterimanja. Produksi ini da 
pat diawasi dengan djalan memerik 
sa banderol2 jang dipakai. . Badan2 
pembelian itu dapat membeli pada 
waktu' setepatnja, karena pemerintah 
jang membantunja, mempunjai over- 

Tp ISTIMEWA Ma- : 

: dielis Rendah Amerika | 
“Serikat hari Rebo  mentduh, ' 
bahwa ketika Perang Dunia II 
pasukan2 Sovjet Uni membu- 
nuh kira2 15.000 orang Polan- 
di, dan bahwa padg waktu se- 

zicht atas adanja persediaan. AN eka ng Kena 

Ini dapat diketahui, karenaj han setjara besar2an terhadap 
menurut peraturan mengenai la pasukan2 Amerika jang mere- 

vs
 

PAN PE BEN MN Gt      

tan lainnja”, (Antara) 

ka, tawan, "Kepada Presiden 
Truman diadjukan permintaan, 

| supaja: | 
1, Menjerahkan pernjataan ! 

panitya tsb. tentang ,,kegana- ' 
2 Sovjet ketika Perang Du- 

a I' kepada Sidang - Umum 
PBB, dengan maksud supaja 
PBB ambil tindakan... ' 

2. Minta gupaja PBB mela- 
kukan langkah2 en So- ' 

    

pandang sebagai benteng. Seandai- 
nja pihak Rusia menjerbu ke -Pe- 
ranijis, maka tidaklah ada perlunja 
bagi mereka untuk mentjoba mene- 

'robos kepegunungan itu untuk me- 
“Injerang Spanjol. Tjukup tentara pai! 
Ijung jang bekerdja 
#pasukan2 angkatan laut jang men- 4 

serentak dgn 

derat disepandjang Teluk  Biscay 
dan pantai Laut Tengah untuk me 
lakukan pekerdjaan itu dengan mu 
dah. 

Demikian pula kemadjuan jang di 
peroleh dalam membuat pesawat2 ter 
bang jet jang bisa terbang untuk dja 
rak djauh, djuga telah ' melenjapkan 
kepentingan Spanjol sebagai pangka 
lan2 udara. Adalah lebih mengun- 
tungkan djika pesawat2 udara itu me 
takukan operasi dari pangkalan di 
Afrika daripada di Spanjol. Dan itu- 
lah sebabnja. Amerika Serikat telah 
membuat pangkalan2 udara jang be 
sar2 diseberang satu lagi dari Selet 
Gibraltar. 

"Meskipun dua dari tiga fak 
“tor tentang kepentingan Spa- 

“Injol telah hilang, kita masih 
mempunjai sampai kepada ga- 
at ditanda 'tanganinja perdjan 
djian2 dengan Djerman Barat 
Suatu faktor jang kuat jang da 

pat dipergunakan sebagai troef 
kaart dalam perundingan, ja- 
itu bahwa kitg sanggup menge 
rahkan sebanjak antara 15 sam 
pai 20 divisi djika timbul pepe 
rangan, 

Siapc pa Je Bunuh Opsir2 Polandia Di Katyn Dulu? 
vjet Uni 
mahkamap dunia, 
..8. Oleh karena penjelidikan 
dg. dilakukan panitya istimewa 
ini “baru mengenai lapisan 
permukaan ig tips sadja”, ma 
ka baik kepada panitya tetap 
Kongres maupun kepad, Komi 
si PBB diminta supaja “men- 
tjari pembunuhan2 “besar?an 
disetiap tempat jg diserang So 

  

berlangsung waktu ini antara Amerika dan pemerintah Spa- 
njol, mendapat rintangan? besar oleh karena putusan? jang 

d'hara k: 
pertahanan Eropah”, kata berapa MpapLAn akan 
wira itu seterusnja, “Boleh dja 

  Perwira Spanjol itu menga ? 
takan selandjutnja, bahwa pe- 
rasaan anti Russia jang sudah 
turun menurun pada pihak 
Spanjol akan menjebahkan Spa 
njol sebagai seorang sekutu jg 
kuat dalam soa1 kebathinan di 
ka timbul peperangan dengan 
Sovjet, dan bahws, pangkalan? 
angkatan laut Spanjol tidak ke 
tjil artinja “bila petjah Pepe 
rangan, 

“Saja melihat keadaan seka 
yrang, mungkin pu'a penglihat- 

an Saja inj sama dengan pan- 
dangan perwira2 Spanjol lain 
nja, ialah bahwa tindakan jang 
diambil di Bonpn itu berarti bah 
wa Djerman Barat akan me- 

mjediakan divisi2 jang tadinja 
disediakan 

  

|oleh Spanjol. 

“Langkah ini ada'ah satu 
tindakan jang logis. Djerman 

memang. berhak mendapat ke: 
dudukan demikian, sebab disi artis 

tulah akan timbulnja bahaja dengan Spanjol dalam bentuk 
djika bahaja itu akan datang mengikat 'perdjandfan militer 
djuga. Urtuk merghadapi ba-| jang terpisah”, katanja, 
haja inj harus didatangkan ten 
tera dari Spaniol. Dan disam- 

pingnja tentera Spanjol tidak 
begitu baik mutunja untuk ber 
djuang diluar daerahnja. 

  Saja rasa itulah sebab2nja. 
Amerika Serikat masih: ag 
ha mentjari sa'ing pengertian 

      
Ditambahnja, bahwa menu- 

rut pengertiannja . salah satu 
rintangan. paling besar maka 
perdjandjian itu tidak djuga 
ktndjung tertiapai 'ialah deh 
karena Amerika Serikat meng- 
hendaki perdjandjian itu dasar 
waktu 15 tahun sementara dien 
deral Franco hanja bersedia 
membatasinja sampai lima ta 
hun sadja. 

Mereka sangat dipudji djika 
d'perzunakan untuk memperta 
hankan tanah gir sendiri, tapi 

mereka tidak begitu baik nula 

bila @'pakai sebagai pasukan 
ekspedisi.” 

Kabinet Yoshida 
Mungkin Roboh 

Pertengkaran Dikalangan Partai Liberat: 
| Baru Pertama Kali ,,Bawahanmnjas 

Yoshida Berani Menentang Dia 
K ALANGAN?2 POLITIK di Tokio umumnja sependapat, 

bahwa kabinet Yoshida terpaksa harus mengundur- 
kan diri dim. waktu jang tidak 'begitu lama lagi Dugaan'me- 
reka itu didasarkan kepada pertengkaran jg. PR dikala- 
ngan anggota? partai liberal dari perdana menteri Yoshida, Ini adalah mk, pertama kalinja bahwa orang2 bawahan Yoshida 
tidak mau menurut Ta selama waktu enam tahun. Yoshida minta supaja Kenji Fu kunaga dipilih sebagai sekreta- 
ris djenderal baru dari partainja, akan tetapi keinginannja 
pagu disebabkan terdapat tjuk up oposisi hingga tertjegah di- : annja pemungutan suara pada na partai Selasa na- 
am. 

  | j 
i 

segi 4 i 

setelah aka ken mena 
an ditanda tangani Hatoyama 
dipakai lagi tengganja oleh pa 
merintah, Djepang. 

Kalangan2 politik memberi 
arti penting atas terdjadinja 
Selisih dalam partai tersebut. 
Oposisi dilakukan oleh anggo- 
ta2 jg mendjadi penganut be-: 

kas ketus partai jama Ichiro | 

Hatoyams dan jg menuntut se 
tjara terang2an keberhentian 
Yoshida. Hatoyama sedianja 
akan bisa mendjadi perdana | 
menteri setelah dilakukan pe- | tua partai Iiberal, bahwa ang- 
milihan umum pertama sesu- gota2 partainja menolak men- 
dah perang berachir dalam ta | dengar kehendaknja”. Sebuahi 
hun 1946 bila ia tidak disikut | harian lain menulis bahwa 
oleh djenderaj MacArthur dari | “"anggota2 partai liberal kini 
djabatan resmi, berhubung dgn tidak menjukai lagi kekuasaan 
ketjurigaan bahwa ia sebelum perseorangan Yoshida dan bah 

Komentator harian Mainichi 
menulis dalam karangannja, Se 
lasa malam bahwa “ini adalah 
untuk pertama kalinja terdja- 
di sedjak Yoshida mendjadi ke 

  

  
diadjukon  kemuka “jet”, 

  

perang telah membantu kaum wa partai tersebut segera 
militer Djepang, Akan tetapi akan menghadapi suatu krigis”. 

pembunuhan besar-begaran ta- 
Panitya istimewa inj dike-| di, karena Katyn pada waktu2 

tuai oleh Ray J. Madden (De- | terdjadinj, ' pembunuhan tadi 
mokrat) dan bertugas mene- | berganti-ganti tangan antara ke 
tapkan, pihak Djerman atau So dua negara jg berperang tadi, 
vjetkah jg ketika, Perang Du-| Panity, istimewa tadi telah 
nia IL membunuh lebih dari 'mengadakan perdjalanan ke 
4.000 opsir ,Polandia. dihutan. Eropa, untuk mendengarkan 
Katyn dekat Smolensk, Sovjet keterangan 150 saksi dan meng 
'Uni. Pihak Djerman dan Sovjet , himpun 1.000 dokumen. 
ata melakukan (Antara), 

        

    
  



          

      
  

. VETO RUSSIA KE 50. 
Sovjet Uni hari Kemis" 

m- menveto usul Amerika da- 
Ke lam Dewan Keamanan su- 

ir pe Paja Palang Merah Inter- 
3 

nasional menjelidiki tudu- 
bahwa  pasukan2 

  
: al pe Amerika jang bertempur 

  

     

          

   

(Sambungan hal. 1) 

Silviati pun pernah ikut dlm 
kedua PON tadi, untuk num- 
mer2 Lontjat Djauh dan Esta- Fette (larj berranting). Atlete 
Seksio Astuti pernah ikut dim 
“permainan P' 

  

     beg Sampai 
ini lontjat tinggi sudah men- 
tjapai tingkat 1,30 meter: bebe 
rapi atlete sudah “masuk ko- 
tak”, tak dapat mentjapai ting 
Kat tadi, Jg masih agak leng- 
kap didekat gawang lontjat 
tinggi ini ialah atlete2 jg ber- 
pakaian kuning biru, warna 
pandji2 Djawa Barat. 

— ri supporters2 Jogja, membe- 
sarkan hati atlet2nja. 

— Satu hal jg patut disesalkan 
dari kurang kelantjaran fihak 
panitya ialah bahwa dalam 
pertandingan larj 80 meter pa- 
gi ini, ditempat achir (finish) 
tidak dipasang “pita pengha- 
lang” untuk mengambil tempo, 
timer hanja melihat garig sa- 
dja, Kalau diingat, bahwa pa- 
da hari2 pertama, pemakaian 

| sudah dipakai tak dikumpul- 
kan lagi), maka keteledoran 
ini penar2 pantas disesalkan. 

| Tjatatan terachir jg kita te- 
rima kemudian dari wartawan 
ikita jg terus mengikuti panja 

a menundjukkan pad, dj. 

dari SMA II Surabaja dengan 
lemparan lebih 25 Mj lari tje- 
pat 80 M Go Swie Gwee dari 
SMA I Surabaja dengan wak- 
tw 11,6 detik, lontjat tinggi se 

“orang atlete dari SGPD Ban- 
dung dengan lontjatan 1.30 M. 
Lempar lembing seorang pe- 
serta dari SMA Surabaja dgn 
lemparan 24,34 M. Disamping 
itu Tuti Sumijati dari SGPD 
Bandung djuga menundjukkan 

| Jemparan sedjauh 21,27 M. 
“Pada djam 11.05 dapat dilihat sta- 

dion mulai dibandjiri oleh pegawai? 
| “kantor habis kantor Tribune keliha- 
|. tan penuh sesak, sedangkan tribune ' 

| darurat jang letaknja disebelah sela- 
tan karena penuhnja dan mungkin 
djuga karena tiupan agin, rubuh. Da 
lam pada itu tak henti2nja penonton 
membandjiri. Wartawan kita menga 
barkan seterusnja bahwa karena pe- 
nuh sesaknja dimuka pintu masuk 

| sebelah barat itu telah terdjadi bebe 
' 'rapa perkelahian jang untung  da- 
“pat ditjegah. Djuga ada beberapa pe 

| nonton jang kehilangan perhiasannja: 
| panitya telah berhasil menemukan 2 

. gelang emas... Es 

Lain dari pada ini untuk pengikut2 
darmawisata ke Borobudur pada ha 
ri Minggu 6 Djuli jad. itu, diumum- 
kan supaja mereka sudah siap pada 

| hari tsb sebelum djam 7 pagi, di 
' SMA Oei Tiong Ham. Rombongan 

akan berangkat bersama2, ' Menurut 
keterangan untuk picnic tsb. akan, be 
rangkat seluruhnja 34 bus, dan bebe 
rapa- mobil persoon. 

   

                    

    

    

          

   

   

     

   
      

  

     
   
   

   
     

       
    

                    

   

   

    

  

man Le 

Kabar Gumbira ! 
Sesudah tutup 1 Bulan berhu- 

. bung Bulan Puwasa. Mulai 
— Hari Minggu Tg. 6. Djuli 1952 
| akan dibuka Kembali Rumah 

Makan jang sudah lama terke- 
nal. 

DJAWAS | 
Kp. Miajn 46 — Semarang. 

   

“utk PBB di Korea telah 
se menggunakan alat? sen- 

“og djata kuman terha 

: an Sukarela Tionghoa, Veto 

kedjingke- kil Sovjet, Jakob Malik, 
: aa Itu adalah jang ke-50 kali- 

  

  

idap pa 

3 
S. 

jang diutjapkan oleh wa- “« 

' KEKALAHAN AMERIKA 
— TERBESAR DI KOREA SE- 
LAMA SEMINGGU JG. LALU. 

| Kekalahan pasukan2 Amerika di 
Korea jang terbesar sedjak bulan 
Nopember tahun jang lalu jalah se- 
lama seminggu! hingga 
maat jang lalu. demikian diumumkan 
oleh kementerian angkatan darat 

. Amerika - hari Selasa. Dikatakan, 
kekalahan Amerika selama seminggu 
itu ada 965 orang tewas. luka dan 
hilang. Kerugian Amerika seluruh- 

.nja sedjak petiah perang di. Korea 
— sedjumlah 111.576 orang. Dari djum- 

lah tsb 17.566 orang tewas, 81442 
orang luwka dan 12.568 orang hilang. 

.a 
, Demikian pengumuman kemente- 

rian angkatan darat Amerika. 

BCM TEMPAT? PEMBUATAN 
SENDJATA VIETMINH. | 

Pesawat2 darj angkatan uda. ' ra Perantjis pada hari Rabu te 
lah menjerang tempat2 pembua 
tan alat2 sendjata Vietminh ci daerah Phunhoguan, 60 km se 
belah Selatan Hanoi. Demikian 
dikabarkan pada hari Rabu. Se 
landiutnja dinjatakan, bahwa 
serangan2 tersebut dilakukan 
oleh 9 huah pesawat B-26 ber. 
motor 2 dan 20 buah pesawat 

pemburu »Bearcat”. Hatsil ca. 
ri serangan2 itu belum lagi di: 
ketahui. Dikabarkan ' bahwa 
tempat tersebut Membuat sen- 
djata2 ringan bagi infanteri, 
termasuk sendjata2 mesin ri- 

'Luar Negeri 

hari Dju- ' 

: Kabar Kota 
PESAWAT? PERANTJIS MEM 

| dimuat harj Kemis semestinja Baru. 

  ngan dan bazooka. 

    

Djalan Ganeca 

Pendaftaran Mahasiswa 'baru: 
mulai 21 Djuli s/d 2 Agustus 1952. : 

Kuliah2 untuk para Mahasiswa tingkat I (Pertama) di- 

mulai pada tanggal 4 Agustus 1952. " 

Ketua Fakuitet Tehnik. 

  

Fakultet Te 

    

    MN TA ne AO NON TART AAN AA IR ANA MN 

  

# 
' 

i 

       

    “jam 16.501   Saptu, 5 Djuti: 
Upatjara penutupan Pantja-|| 

trol, 18.15 Hiburan sendjx OK 
Satrio, 19.15 Soal penganggu- 

ran oleh Djaw. Penempatan te- 

malam perpisahan di kabupa- || 
5 . 

ten, 20, iaran pemerintah, ||      

    

   
Penutup   
   

    

    
      

        
         

  
    

      

  

          

   

  

  

    
Uinggu, 6 Djuli: djam 07.30 | 

Tossema, - 0930  Kebaktian| — 4 
Umat Keristen geredja Djom- ' Hormat vlang, 1045 Ketoprak Mata-." 

     
   

   
   

   

   
   

ram, 17.05 Pekan datang, 17.35 | 
Laporan mingguan, 18.00 Pen- ka 
didikan masjarakat, 18.30 Pe- | 
ladjaran menjanji, 19.15 Kenal ' 2 

2 E. OEI kaon...... rumah perawatan so- |. 
sial Djiwa Baru 20.05 Podjok anak an “dari Tuan dan Nj. 

studio, 21.15 Hidangan malam Semarang. 5 
OK Tudjuh Bunga. - Ketemi 

Senen, ? Dijuli: 
Taman peladjar SR Penfdrikan, 

Tindjauan luar negeri, 19.30 : 
Aneka, warna OK Sinar Baru, 
20.30 Rudjak ulek Semarangan | 
Sikat Sembur, 21.15 Tindjauan katak: 

tanah air bah, Djawa 21.30 Turut Mengundang : 
Manasuka Tossema. INj. TAN ' 3 

LIEM 

langsungka 
marang pada djam 10 pagi. 

   
   

  

      

   
    

   

      

tiada halangan pada nani 

denga 
GIEI 

Ketemunja berdua kemanten 
verius-Kebon Dalem Gang Ping: 

.djam 17.05 akan menerima Sacramen kawin 
Kami harep supaia na da 2 f 

endang re 1915 suka buang tempo jang berharga untuk menjaksikan ketemunja 
1800 Dea Aa o dua kemanten dan mengundjungi peraja'an jang akan di- 

an di Gedong Perkumpulan Union-Seteran 91 di Se- 

Terlebih dahulu kami mengutjapkan diperbanjak terima 

— KEMBALI BERSEKO 

"29" 

Model 75 

LAH DENGAN SEPATU" 

tp.) L 0 : 
i». Model 74 

    

   

    

     

DAPAT DIBELI 
DISELURUH 
INDONESIA :      

Seenana menua | “2 knstanen ama 

  

   | 1952 ajatuh hari 
annja anak laki 

      

    

    

  

    

   
   

  

   
    
    

   

m 8 pagi di Geredja Xa- 
arang, dimana mereka 

Vjonjah2 sekalian Familie 

  « 
.. Kiongtjhioe dan bormat, 

LIEM DJOEN SINGA 
t dengan Njonjah 

  

  

BERITA DARI KETJAMATAN 

SEMAKANG-TENGAH. Pa 
Berita kota tentang panitya pene- 

rjimaan derma langgar Barukidul is. 

da Hani 

sa “bulan ini akan diadakan 
rapat dari Usaha Pergangguran un. 

tuk merundingkan masaalah pe- | 

ogangguran, tempat dan tanggalnja 
akan dikabarkan belakangan. 

MALAM ALAL-BIHALAL. 

Oreh pihak KMKB dan Djapen 

Kota Semarang tadi malam bectem. | 

pat di Balai Pradjurit dilangsung: | 

kan ma'am alal bihala! jg dihadiri | 

oleh pemimpin2 dari OPR dan Pa. | 

mongprodjo Semarang, pun hadir 
walikotar Hadisubeno dan Koman- 

dan KMKB Semarangserta para ten. 
kemuka dikota ini. Malam si'achtu- 
rachmi tsb, diramaikan dengan ng 
tundjukan wajang orang dari Ngesii 
Pandowo dar berdjalan sampai aja 

uh malam. 

hnik 
— Bandung 

  

Rendamlah 

tjutjian putih Njonja 

diwaktu malam, dalam 

air-sabun RADION 
jang kaja busahnja, lalu 5 

esok harinja dibilas baik-baik 

dan pakaian Njonja akan 

kelihatan lebih bersih- 

djernih daripada semula. 

  

  

      

  

   | 

AKI BEE MPIr AN LAKIX 

     
Ini Anggur terbikin dari KOLEESOM 

mentjasji 

lebih patih 

  

    mentjutji untuk Njonja, 

  
Kn Toko2: 

dan RADIONlah jang   ketika. Njonja tidur. 

      

   

        

   
   

  2 

| DIMINTA BELI: 

| 
| (rasecht) 
'Djantan dan Betina. 
.Surat: R. A. BOERS 

menrjujji sda Dj. Kantorpos 7 
lebih djernih ! | Salatiga. 

    
  

  

“Di Djual Untuk di rumbak 
baek besarnja 9 X 12 M. dan 
rumah samping 6 X 14 M. 
Itu rumah terletak di Halte 

  

  

  

Rod.52-4-95-8 BUATAN UNILEVER 

Bedono (Ambarawa) 
Katerangan boleh dapet pada: 
Karangtempel 85 Semarang. 

TU PAITO. 

  

    

) Habis mandi 
pakailah 

  

BADAN LEMAH KEKUATAN BILANG. 
HARUSLAH MAKAN PIL VIBRANOL 

TANGGUNG 10075 MANDJUR 

Viranol Extra strong buat laki2 jang kurang tenaga lemah 
gjahwat (Impotentie sexuel zwakte). Alasan penjakit badan le- 
kas tjape makanan tidak hantjur 
intjok linu2 muka putjet Kaki tangan dingin sering sesemutan 
mata kurang terang dan berkunang2 penjakit pikiran (zenuw). 
Maka dari itu kami bikin spesial Pil Viranol buat menghindar- 
kan penjakit2 jang tersebut diatas harga 1 Botol Rp. 25.—, 
Djuga sedia lain2 Obat jang mandjur seperti: 
Pil Perempuan datang bulanan tidak tjotjok 
Pil Gumbira istimewa buat laki2 . gaa 
Pil Viramin buat perempuan jang dapat penjakit 

! 

Minjak Tangkur adjaib buat laki2 | 
| Batan Kelangan hitaman dimuka panu kukul djerawat 
Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 

Salep Aambeien Wasir 
Obat bikin hilang rambut dalam 5 menit Bersih ... 
Minjak gatal exceem koreng kudis Juka2 », . 
Obat2 dikirim sesudah terima wang tambah ongkos kirim 104. 

TABIB WAHID MAWN,y TAMBLONG 40 BANDUNG 
Agen2 Abdul Wahid, Prapatan Gambir 13a Djakarta. 

Toko Thio Piek, Djalan Perniagaan 10 Bogor. 
De Nieuwe Winkel Pasar Antri 1532 Tjimahi. : 
Hotel Garut, Djalan Gunung Ladu 32 Tasikmalaja. 

.....o.caax 

BEDAK 

sering marah2 kepala pusing     

  

  

Ne auN Rp. 100.— 
SA Ta De akan AKU Fi 15— Pa mn 

Terima afdrnk dan membesarkan 
keputihan ,, 25.— photo 

..o.coococoooc..aa , 10.— Afdruk Membesarkan (Vergrotem) 

».10.— 6X9 Rp. 6590 6X9 Rp. 1:50 Fa ha P. 0,35 13 Rp. 5 
2 gram ,, 10.— 3X4 Rp. 0,80 18X 24 Rp, 8y— 

.u.cocowomococac..c. », 10.— Luar kota tambah ongkos .kirim . 

” 10.— Rp. 1— 
TE Nanah 3 5 — Photo Service , Marygold” 

Dj. Mataram 345 
(Kr, Turj sebelah Kr. Saru) 

Semarang, i 
Dibuka tjap2 hari: 8-12 —— 3.7. 

Mereka ix membikin Afdruk pada 
kami dengan menjerahkan guntingan 
advertentie ini dapat mentjutjikan 
pilm dengan tjuma2. : 
beda Tolfiling (Gevaert 30”) Rp. 6,50 
tjutji dgn, tjuma2.     

(aan maa anna ma ag PA ANN AT 

  

  

     Roy Rogers I 
Finalis (2DOY ROGERS SPOT» A MYSTEROLS FOLET PKS epik 

& silau 
    i ' kal 

IN SORRY, STRANGER/ GOT To gd 
PRNE His BEEF TO A SArE Ig 
PASTURE/ THEMS ORDERe/ »M 

Dae 

7 CANIT AFFORD TO LET MUST BE FRIENDLY COUNTRY. 
TRIGGER, A'ROCKIN'! MW NAN ig, 
PRIMVN' A NEIGHBOR'5 COwS 
TO SAFETY...HEYZ i 

  

THAT HOMERE MENTION 
SEEIN' A"ROCKIN' M' R 
CHASIN' "PIAMONP | 
NORTH! BAT WINGER 

SURAT PERNJATAAN TERIMA KASIH 
10 th. saja telah menderita sakit WASIR (Aambeien), tetapi 

dengan pertolongan 

Tabib M.S. RAHAT 
- Seteran 109 — Telf. 1123 — Semarang. . 

selama 11 hari, Wasir saja itu sembuh dan runtuk sampai 
akar2nja, tanpa dipotong, 

. Selama saja berobat dan sebelum Wasir itu runtuk saja sang- 
si apakah dgn pengobatan jg begitu sederhana dapat meruntuk-- 
kan Wasir? Tetapi setelah genap 11 hari kesangsian saja itu hi- 
lang lenjap. : 

Maka atas pertolongan Tuan Tahib tsb., saja haturkan terima 
kasih se-banjak2nja dan mudah2an TUHAN memberikan taufig 
dan rachmat kepadanja. # 
Semarang 13-6-52..-.--..- 4 Wassalam. 

pa 2 7 ML. SJAHRIE 
“ 7 Djekulo 603 — Kudus, 

  

  

ANGGUR OBAT KOLESOM. Ini Anggur Kuat terbikin dari Tjam. puran Obat2 Tionghoa jang berfaedah dan mahal, antaranja Kose. 
som, dll, Obat jang sanget, penting untuk tambah kekuatan #ubuh pa Man Anggur pun tertjampur dng. sarinja Bush Anggur 
ang terpilih, 
Amat baik bagi lelaki/perempuan jg. berbadan lemah. Kurang da. rah, muka putjet, air muka kelihatan tua dan lesu tldak berse. mangat, kaki tangan dingin, bug pinggang sakit, tulang linu, kepala suka pusing, ' pas pendek, urat sjaraf lemah, sumangat laki2 kurang. Patas perempuan tua dil, Penjakit kelemahan, Minum ini Anggur dalam sedikit tempo sudah tentu lekas keliatan faedah. Baik untuk lelaki dan perempuan, tua atau muda, 

p PO THAY. perlu bagi perempuan jang : duduk perut, dan jang berbadan lemah, kepala suka pusing, sakit ! perut tumpah2, kaki bengkak dil, Sakit lemah dalam waktu bun. : ting, Pellu diminumi sampai Hjukup agar badan ibu tinggal sehat dan baji dalam ka . si waras, 
ANGGUR KOLESOM. SENG A, Perlu diminum perempuan sesu. dah bersalin, agar tinggalnja darah dalam badan mendjadi bersih, 

  

— Mam keda 

1 Rumah Papan dalem keadaan ! 

WOULPNT LIKE THAT/ 
dan ganti darah baru jang sehat, 
bah air susu ibu, dan menamba 
rempuan jang sudah 
dipudjikan. 

kin menurut resep lang sudah 

tjampurj Kolesom d 
gala rupa penjakit rheumatiek 

dengan bahan obat Tionghoa jang maha dan mandjur, 
dil, Ini anggur obat melulu untuk sembuhkan se 

&ir mika mendjadi seger, menam- 
h nafsu makan, Terutama bagi pe. 

banjak beranak ini Anggur SENG HWA sangat 

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

(Hongsiep atau Entjok) baik ditu. 

dengan di.” 

        
“Dalam perdjal Roy Rogers melihat kebakaran hutan   Jalanannja Roy ban oi 
— Hallo kawan! Apa pendapatmu djika k'ta biarkan dahw'u binatang? 

ternak ini berdjalan dan terlebih da hulu berusaha memadamkan ap! ig 
membakar semak2 itu? PAR Sh . '— Maaf, orang asing! Akw akan menggiring ternak ini ke.tempat Ig 
aman, itulah jg ditugaskan kepada Ku. 

  

kepada seseorang, 
teah melihat seorang 
king M” . menggring lembu? 
“Diamond D” ke-a'ah utara. 
Bat Winger tak akan setudju 
dengan ini, 
tembak orang itu, - 

Tak dapat kubiarkan 
orang itu nanti mentjeritakan 

— Boleh djadi ini daerah dimana 
persahabatan kelihatannja ecat dju- 
ga, Terbukti ada seorang dari ,,Roc. 
king M” menggiring lembu? tetang- 
ganja ketempat ig aman. ..... hey!! 
Bni mendesing njaris mengenai 

y), 

bahwa :a 
»Roc- 

Lebih baik ku. 

  Tape: Na 

lang, urat2 dan 1ain2 bagian bagan, baik jang sudah lama atau fang baru, Sesudah minum 8 botol #entu manti kelihatan mandfurnfa Sa Pa DN aa ngk Terdapat di TOKOI P.&D. diseluru! 'onesia. Pabrik Anggur SMEN AYO Con T » - di uh Indonesia. | 

Arent: .,TEK SING TONG” Semarang. 

  

SOLO Mulai tg. 2 Jul D. M. B. 

D £ Reluctant Widow ': Nu. Kent 

yes 4.30-7-9- Djanda berbahaja 17 tahun 

  

3 Telah datang persediaan baru: . 

  

' 

  

Electron, Dawet 30, Semarang. | 
Balai Lelang Centru 
Kooperasi Nasional, Kudas 

! 
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| Tempat pendaftaran: Djl. Kapuran 37, Semarang. 

“oleh KASMA BOOTY 

   

        

  

    
    

      

     

  

    

   

  

PE 
au
 R
N
 

3 
Ae

 
Ke

na
 

sn
i:
 

Titi
 

Meta
 

s
e
a
n
 

  

  im, Karangtempel 

Perdeftaran Murid Baru i 
Waktu pendaftaran: pada tgl. 7 dan 8 Djuli 1952, dari dja 

8.00 sampai 11.00. 

Penerima'an murid: mulai dari klas 0 sampai klas 6 
blah penerima'an tergantung pada 
pat jang terluang. TT 

Udjian : pada tgl. 9 Djuli 1952, djam 8.00. 
Pembuka'an sekolah: pada tgl. 10 Djuli 1952, Djam 8.00. 

Semarang, 2 Djuli 1952. “ 
TIONG HWA KONG HAK 

Djl. Kapuran 37, — Semarang. 

  

  

  

CITY CONCERN CINEMAS 
LUX 5—7—9— Ini Mslam D. M. B. (13 tahun) 
John DERK “ Disna LYNN ,,hOgUes Of Sherwood Forest": 

New Thrills with The SON of ROBIN HOOD! 
Color by Technicolor 

Akan datang: Ida LIPINO Robert RYAN : 
CC St tl ,0On Dangerous (round Sages love 

Grand 5.—7.—9.— Ini Malam Premiere (17 tahun) 
Hans Albers 
Brigitte Horney Baron Munchhausen” 

Heibat !— Gempar ! — Kotjak ! —Lutju |— dalam Technicolor! 

IBORA 5:—7.—9.— Ini Malam Premiere fu. 17 tab.) 
Robert ti 

Montgomery dlm. 33 E y c W i t ne SS : : 
' Menjaksikan dengan Mata sendiri ! 

Royal 5.—7.— 9.— INI MALAM Premiere (u.13 th.) 
Laura 

Elliott dalam s1 wo Lost Wo rid s" 

f Hebat dan gempar. penuh sensatie! 

  

  Ran 3 
4 

peng 

3 

  

Tn To 9m Yi ena "Na (u. Seg. um.) 

Chou Ps dim sll .SA NN : A N Gr | 
ai : 
  

  

INI MALAM DM. B. 
Rex 5.-7.-9.- (17 tahun) II Djagalan 7.9. Iseg. um.) 
Ruth ROMAN — Richard TODD Sally Han Su dalam 
»L GHTNING STRIKES TWICE" Il .YA CHI" (Dum Wife) 

    

— 

Ini Malam Premiere 
mORION” 4.45 6.45-0.45 

Metropole 5 15-7 15-9 15 
Film INDONESIA 
jg. Istimewa Dimaenkan 

Wc CARUDA RELEASE 
Ah 

  

Bintang tersobor dalam 
film .DEWI MURNI" 
sRATJUN DUNIA" 
Dengan 9 Lagu? jang 

“Merdu!!: 

Pesen” tempat : 10. — 19. — 
Te RMNIM-SALIMAN-NAMRIS-STPERAK 

Kusik - Romans “Diama I!        
Ta Ka un an Ona Aa, 

  

Baru trima: 
LONTJENG TEMBOK HARGA Rp. 160— — 230, — 
LONTJENG TEMBOK BUNDER VERCHROOM MODEL 
PALING BARU, 

SILAHKAN DATANG LIHAT - LIHAT lis 
TOKO MAS 

t 

        
KRANGGAN  WETAN 2? 
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