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Sesuai pula dengan Hasi 
untuk mengisi politik luar ne- 

geri jg aktip pemerentah akan 
memenuhi undangan itu. Dlm ' 
pada itu pemerentah. Indonesia , 
tidak akan mengirim Perdana | 
Menterinja akan tetapi akan 
mengirim sihat Kementeri 
an Luar Negeri Hadji Agus 
Salim. Selain soal itu, kabinet 
telah .mendengarkan laporan 
Perdana Menteri tentang kea- 
daan keamanan pada dewasa 
ini dalam hubungannja dengan 
usaha untuk meniadakan SOB 
diberbagai daerah dj Indonesia 
terutama setelah Perdana Men- 
terj mengundjungi - berbagai 
Icerah baru2 ini. ' 
Selandjutnja kabinet telah 

menjetudjui beberap, rentjana ! 
undang? dan undang2 darurat 
jg telah dibuat dan @keluar- 
kan oleh kabinet2 ig lampau 
terutama Gilapangan keuangan | 

  

djungi Indonesia, baru-baru 

  kapal Delhi dan. Malaka 

M-MKo 
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Rentjana D.I. 

  
dan perekonomian dan peneta- 

pan penghasilan terendah bagi: 
pekerdja2 har'an pada djawa- 
tan2 dan kantor2  pemerinta- 
han dj Djakarta Raya Tan- 
djung Priok dan daerah isti- 
mewa Jogjakarta. (Antara). - 

  

   
Selardjutnja mengenai ge- 

rombolar. Merapi -Merbabu Rom 
pleks tersebut 1 Mene, 
rangkan, bahwa gerombolan, ter 
sebut terdiri dari bekas organi 
sasi pentjuri. Didalam clash ke 
Gua kita sengadja mengadakan 

pentjuri itu jang di 
kemiliteran 

orgarisasi 
didik setjara de 

Habis kundjungannja ke Djakarta, Asad: India jang  mengun " 
dai tiba di Surabaja. Bertalian dgn 

itu, oleh komandan Maritiem Surabaja' Kolonel Nazir dilangsung 
kan malam resepsi. Pada gambar: Kolonel Nazir beserta kakaknja 
sedang menerima admiral Dickinson jang djuga disertai  kapten2 

nja Soal Ketjil ! 
Keamanan di Djawa Teng ah Pada Na Makin | 

Baik: Keterangan Overste Bachrun. 

ENGENAI - KEAMANAN di Djawa Tengah Letnan Ko- 
M lonel Moh.Bahrun Panglima Divisi Diponegoro dalam 
suatu pertjakapan menerangkan, bahwa umumnja keaman 
di Djawa Tengah achir? ini semangkin bertambah baik. Atas 
perlanjaan ia menjatakan, bhw gerombolan Merapi—Merbubu 
kompleks hanja mempunjai kekuatan 200 
dan dijakini kegiatan gerombolan ini dapat ditindas dgn sege- 
ra. Kini pihak Angk. Perang sedang bertindak ke djurusan ini, 
demikian Letnan Kolonel Bahrun, . 

|karang mereka mendjalarkan 
: pengatjauan dar. propaganda an 

Sg 

Bisa Berakibat Tambahnja Tekanan" Di 
Asia Tenggara: Keterangan MacDonald 
Ko Ta TINGGI Inggris utk Asia Tenggara, Mal- 

pada hari Selasa kemaren menerang 
kan kepada pers di Tokio, Lhw. tertjebainja perletakan sen- 
Ajata di Korea mungkin dapat menudju kearah bertambahnja 

| kira2 200 

tekanan terhadap Asia Tenggara, tetapi ia menambahkan, hhw 
Peta, erna kemungkinan ita telah adakan. : 

Garong Ofisar 
14 Tahun: | 

Ikut Dalam Perjerangan | 
Tjijalengka Dan Nagrek 

YENIN MALAM kota ka 

  

    
    

Sana paca seorang anak 
mur 4 tahun telah anak 

gerombolan jang su- 
ahui ada seorang jang 

&. jaitu jang majatnja 

  

enaa di Tjitjalengka, 1 
anak muda umur kira2 14 th. 

karabijn bu 
atan Djepang. 

4 Ruman di Tjitjalengka ka 
rena serangan itu telah habis 
terbakar, di ntaran, na 
toko. Tentang peri 
nurut berita aan di 'Ban 
dung hari Selasa ialah sbb:- 
Pada djam 20.30 sedjumlah ge 
rombo'an menembak pos ten- 

  

   

| tara Gi Nagrek dan arena itu 
telah diminta ba s 
dan polisi dari “Tjitjater 
Ketika balabantuan Kiran 
kan dari Tjitjalengka 
bo'an ' sekonjong-konjong nc » ma- 
lah menjerang Tj: tjalen ka jig 
menimbulkan tembak-menem- 
bak selama kira2 45 menit. 
Djumlah gerombo'an jg menje 
rang Tjit'alengka itu ditaksr 

Orang,. 
"anak buah” Lili Muljana jg 
selama in: disinja ir berada d: 
daerah Ta Mandala- 
wangi, 7 ig menjerang 

Nagrek Adopa, "anak buah” 

  

   

  

    

  

Atjip ig belakangan ini dika- | 
barkan berada didesa S'mpen 
daerah kawedanan Bluburlim- 
mapan AN gk 

    

& 

as Kbarnak internasional dari pa- 
ra ahli bahan makanan jang diha- 
diri oleh tiga ratus utusan dari ti- 

ganuluh negara hari Senin telah di- 
buka di Amsterd awa ni : buka di Amsterdam dibawah en! | Gabrie'son, ketua panitya na- 
pinan dr. P. Muntendam, 
menteri kesehatan Nederland, 

mungk' n: 

Andara Gd selandjutnja me- 

nerangkan bahw, prestige PB 
B di Korea bukannja telah 
berkurang selama diadakan pe 
rundingan2 gentjatan sendjata 
hampir satu tahun ini, bahkan 
sebaliknja telah naik dimata 
rakjat2 Asia Tenggara, karena 

desak “kaum agressor kemba- 
li ketempat permulaannja”. Me 
nurut MacDonald, PBB telah 

memberi Suatu rasa keamanan 

kepada rakjat2 itu jg kinj ma 
ja 'ama makin erat mengada- 

kan kerdja-sama dengan pem- 
besar2 pemerintah dalam gera 

:Ikan melawan “kaum terroris” 

di Malaya. 

MacDonald selandjutnja me- 
nekankan tentang bertambah- 
nja kerdja-samag antara Peran 
tji dan Inggris di Asia Teng- 
gara. Ia menambahkan, bahwa 

adakan vembitjaraan2 lagi dgn 

Jean Letourneau, iaitu mente- 
rj negara2 bagian Perantjis jg 
djuga mendjabat 
tinggi Perantjis di Indo China.     LAGI 12 KENDARAAN DI- 
TJEGAT DEKAT BLUBUR 
LIMBANGAN. 

12 Buah kendaraan tanggal 

3 jang baru lalu telah ditjegat 

Hagi oleh sebuah gerombo.an 

bersendjata dibe-ulan kam 

m- (pung Tjibedug desa Sukadana, 

  

katjama.an Blubur Limbangan 

(Garut). Kebanjakan darj ken 

daraan i u menudju kearah Ma 

langbong Tasikma'eja dar Ban | 
dung. Gerombolan jan, sebagi 

  

muanja bersendjata itu meram 
pas barang2 kepunjaan para 

penumpang. ea d,.aksir 
sebesar Rp 12.000,— 

ONGRES Bk na REPU- 
K BLIK Amerik, Serikat 

hari Senen telah dimulai 

(ngangkat tja'on Partai Repu-! 

blik dalam pemilihan presiden 

Amerika Serikat pada bu'an 
November kelak. Guy George   

|sional Partai Republik, mem- 

|residenan Banjumas. Demikian 

Ppihax PBB telah berhasil men 

tidak lama lagi ia akan meng: | 

komisar's | 

. 

  

  
Panbenk. 

mpleksHa- 

Sudah Gagal 

an 

orang bersendjata 

ngan maksud untuk beda 
pihak lawan. Setelah “keadaan 
aman, mereka diharuskan kem 
bali kemasjarakat sebagai pen 
Cuduk biasa, karena mereka ti 
dak ment'jukupi sjarat2nja buat 
masuk dalam kemiliteran. Se 

| ti-KMB kepada Rakjat dan ti-   : dak pertjaja kepada pemerirtah 
Panen : 

etapi “Sebetulnja demikian PF 
'Moh. Bahrun meneruskan kete | 
rangannja, Merapi-Merbabu 

kompleks tdak mempunjaj da 
sar2 gerakan da am lapangan 
politk selain semata-mat, ha- 

nja bersifat sosial ekonomis 
sadja, sedang agitasi kepada 
penduduk ig demik'an itu perlu 

: 2gp jabar backing 
rakjat, Masalah Me- 

rapi-Merbabu komp'ekg ini ba- 
gi Angkatan Perang adalah so 
al ketjil dan mudah. Soal jg 
besar jalah kegiatan Daru! Is 
lam ig sekarang ini masih ha- 
ngat disekitar keresidenan Pe 
kalongan dan daerah barat ke 

nja hanja 
dari pada 

pendjolasan- “Letnay Kolorel 
Moh. Bahrun. 

Rentjana politik D.I. 
gagal. 

&— 

Mengenai kegiatan gerombo- 
lan Darul Islam Letnap Kolo. 
'nel Moh. Bahrun menerangkan 
selandiutnja, bahwa rentjana 
po'itik Darul Islam ini telah 
gagal karena tidak mendapat 
bantuan rakjat banjak. Untuk 
menjelesaikan soal Darul Islam 
in: o'eh Angkatan Perang su- 
dah d'is'apkan tindakan2 menu 

rut rentjan, tertentu. Dengan 
'peniempurnaan disiplin tenta- 
(ra dan latihan jg sedang dada 
ikan maka dapat dipastikan se 
mua rentjang Darul Islam» 

akan dapat d'gagalkan. 

Penghapusan SOB tia- 
da. kesulisan apa2. 

k Ng 

Mengenai penghapusan keadaan 
|SOB diterangkan oleh Bahrun, bah 
'vwa di Djawa Tengah biasa sadja 
"bilamana dihapuskannja SOB itu, 
semua undang2 militer jang dibuat 
selama SOB itu tidak akan berlaku 
lagi dan kekuasaan tertinggi akan 
didja'ankan oleh Gubernur. Diterang 
kan banjaknja tawanan SOB di   

an berpakaian seragam dan se | 

di! 
Chicagc, Konvensi ini akan me | Serikat dan ribuan pendengar 

'Djawa Tengah dari 11.976 diantara 
nja telah 5000 orang jang dimerde 
kakan dan menurut rentjana pada 
-achir Djnli sampai 7076 dari djum- 
lah seluruhnja akan bebas.  Beaja 
tawanan SOB seharinja ada Rp 6000 
sedang uang tersebu' diambil dari 

'anggaran belardja  Angk. Perang. 
Make makin tjepatnia  penjelesaian 
tawanan tsb. itu kita akan lebih 
semane. demikian kata Letnan-Kolo- 

    

  

   
   

  

tempat di Indonesia,    
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Leanp ab BAE Ly ane   

r.Tangan Dalam Soal.Ini 
" n ja Sudah Diambil — Kini Tak Berbahaja Tagi: 

Ternama Abdul Mutalib Moro. 

aa DGN erdapatnja 
£ 

1 tentang Mebiaran uang sa di bibijaya 
urubitjara Ne Agung Abdul Motbalih Moro dim pertja- 
agkan, bahwa Kedjaksaan Agung sungguh? ment'jurahkan perha 
p adanja uang palsu tsb. dan tih mengambil tindakan? tegas ke 

arah: pekaberan ima ke Batal bhw djuga pihak Kedjaksaan Agung tih mengadakan 
perhubungan dgn pihak? t 
takan diketahui sumber2 pein 

| njapkannja, Djurubitjara 
luar negeri jg mendjadi pusat 

ini, 
& 

  

Si 

Ada) Usul2. 
“India? 
Utk Bereskan 
Soal Korea 

ALANGAN JANG Bi 
RK KUASA di pa 

malam Selasa membantah 'be- 
jrita2 jg berasal dari London, 

bahwa India telah mengadjukan 
usul kepada PBB, jan Ta 
dju kearah penji : 
tawanan perang di Korea, 5 
tawanan perang ini merupakan 
penghalang? jg, terachir untuk 
mentjapai perletakan send at: 
ri Korea. Akan tetapi ka 
ngan tadi menduga, bahwa PM 
Izdia Shri Nehru kini b: 
keras utk. Kan aa RRT 
tapa baiknja 2 perletakan 
sendjata Batan Manna 3 

Seterusnja kalangan2 tadi 
menerangkan, bahwa pemerjn- 

tah India sanggup beraku se- 
bagai 'perantara, apabila 'Pe- 
kng menjatakan kesanggupan- 
nja untuk mengachiri perang 
Korea. Tentang pemboman 
atag bangunan2 listrik “3 
sungai Yalu ka'angan? tadi 
mengemukakan bahwa politi 
PBB tidak berobah dan masih 
bertudjuan memperbatasj per- 

tika'ian hanj, sampai wilajah 
Kore, sadja. ' 

     

  

j 
   

  

Kontak I ndia-Ingg 23 

Sementara itu berity Reuter 
dari London mengatakan, bhw 
menteri negara Inggrs urusan 
luar negeri, Se wyn Lloyd, ha- 
ri Senen menerangkan dalam 
madjlis rendah, bahwa peme- 
rintah Inggrs dewasa ini me- 
ngadakon kontak dengan peme 
rintah Amerika dan pemerin- 
tah2 : 'ainnja jg berkepentingan, 
perihal uSul2 pihak Utara Ko- 
rea Ig terbaru untuk 

ngan di Panmunjom. 

L'oyd mengutjapkan pernja- 
taan tadi berhubung dengan 
perianjaan perihal 'perundi- 
ngan gentjatan sendjata dj 
Panmunjom tentang soal repx- 
trasi orang2 tawanan perang, 
ig kini dilakukan setjara raha 
sa. 

Dari kalangan resmj Inggris 
Cl dapat keterangan, bahwa de- 

waSa ini sedang diadakan kon 
tak antara Inda Inggris Ame 
rika dan pemerintah2 la'nnja, 
dalam usaha untuk menembus 
djalan buntu, 
prinsip repatriasi tanpa pak-' 
saan.” ( Ang an 

Memang 
Berbukti 

akar Pb atap 20 na 
 Grombolan Pengganggu 
Keamanan—Kata Sidik 

| INKENGENAI  pernjataan 
Partai Nasional Indone 

Sidik Djojosukarto menerang- 
kan dalam pertjakapan dengan 

ngan lain. dalam umana, djuga 
tersangkut orang2 ' Belanda. 
Bukti? itu tidak disebut setja- 
ra resmi oleh ketua PNI, akan 
tetapi dianggapnja sudah tju. 
kup untuk tkan, 
bahwa ada orang2 dari kala- 
ngan masjarakat Belanda jang 
tersangkut dalam salah 
gangguan keamanan, 

Tuan Sid'k Djojosukarty se- 
land: 'utnja menjatakan, bahwa 

parta'nja ingin bersahabat dgn   nel Moh. Bahrun. 

buka konvensi inj jang d.hadi- 
r oleh 1206 orang utusan dari 

segala negara bagian Amerika 

-aimnja. Gabrielson dalam pi- 
.dato pembukaannja menjerang 
politik Partai Demokrat jang | 
— katanis — mengutuk diri- ' 
nja karena mengandjurkan per | 
'damaian tetapi mengobarkan 

setiap hangsa manapun djuga, 

perang. Seterusnja dikatakan- 
nja bahwa Partai Demokrat 

ntu di Juar negeri, 

ii Be 

tembus . 
djaan buntu dalam perundi- 

“sesuai dengan ! 

Sia baru? ini, ketua partai tuan 

PIA, bahwa terdapat. 
bukti? bagi gkannja 
gangguan? bapa. satu de.. 

dan sede-nikian rupa, sehingga boleh dika- 
bikinan uang palsu tsb, dan-kini sedang diusahgkan utk mela 
jaksaan Agung belum bersedia menerangkan neg ra mana di 
pembikinan uang palsu itu, serta pihak2 tertentu luar neseri 

mana oleh Kedjaksaan / Agyug telah Lena ag TN dim pengusaha sekitar uang paku 

| Dig laa bahwa dai am go- 
|al pembikinan uang palsu itu, 

ketjuali tersangkut anasir2 di 

dalam . negeri, djuga Anasir2 
luar negeri turut ' mengambil 
bahagian sehingga pengusutan 
dan wemeriksaannja meminta 
perhat an 

kian Abdul Muthalib Moro. Dju 
rubitjara Kedjaksaan Agung 

belum dapat menerangkan, apa 
kah: peredarari uang palsu di 
Indonesia oeh anasir2 luar ne 
geri itu dimaksudkan semata- 
mata untuk mengatjaykan per 
ekonomian negara, demikian 
pula belum dapat mendjawab 
pertanjaan tentang orang2 jg 
sudah ditangkap karen, ter- 

.Sangkut dalam  pembikinan 
| dan peredaran uang palsu tsb. 

Dikatakan bahwa tindakan2 | 
jg telah diambil mengenai S0- | 

boleh dikatakan telah memberi 
kan hasi? sedemikian rupa, 
dan dih arapkan bahwa soal ini 

tidak lagi merupakan suaty ba 
haja besar. Seperti telah dika 

. barkan, tempat2 dimana telah 

didapatkan  beredarnj, uang2 
“palsu itu jg dibarengi pw'a de 
ngan d ambilnja tindakan2 pem 

beslahan serta penangkapan2 
atag dri sedjumlah orang2 In 
donesia dan Tionghos jg ditu- 
duh tersangkut dalam soal ini 
antara lain ialah . Medan dan 

Djakarta, uang palsu jg diedar 
kan adalah darj Rp 1000.— dan 
Rp 100.— : 

  
    

  

a soal bari 
m perisiiwa Tale 

Hamid. 
Tentang veristiwa Sultan Ha 

mid, dikatakan bahwa sampai 
saat iri, belum ada perkemba. 
ngan baru Gsekitar soal per, 

karan'a. Scainja masih tetap 
berad, ditangan Djaksa Agung. 

Tapi menurut djurubitjara Ke 
djaksaan Agung, pemeriksaan 
perkara Sultan Hamid itu kini 

hanja tinggal menunggu waktu 
sadj, lagi da'am arti kats ti- 
dak ada lagi kesulitan2, baik 
dalam seal saksi2 dan sebagai 
nja. ( Antara). 

    

  

POLISI BELANDA PADA 
PANGKALAN SURABAJA 
DIGANTI. 

Tangga' 10 iad d'kantine Pa 

Siran (Pangkalan Alri Suraba 
ja) akan dilangsungkan malam 
silahturachmi o'eh Polisi Pang 
kalan Surabaja. Malam itu me 

rupakan diuga malam perpisah 
an bagi 70 orang agen polisi 

| Re anda ig akan digan'i. Sam |! 
| pai sekarang sedjak 1 Djanua | 
  
in 1952 sudah ada 38 orang 
P»ren Belanda jang berhenti 
dan menyrut rentjana 22 lain 

(nja berangsur-angsur akan di 
gorti oleh tenaga2 Indonesia. 

MR, BESAR HARI INI KEM. 
BALI KE DJAKARTA. 

Wartawan “Antara” di Am- 
sterdam “kabarkan bahwa me- 
nurut rentjana, Mr. Besar, Sek 
retaris Djenderal Kementerian 
Kehak man, hari Selasy kema- 
ren akan berangkat ke Indone 
sia dengan mela ui Italia sete- 
lah ia selesai mendjalankan tu 
gasnja, jaity menjampaikan su 
'rat “permintaan. penjershan 
Westerling nada Indonesia. Se 
bagai diketahui, tugasnja jig 
'ain ialah mentjari tenaga2 un 
tuk kantor-octrooi di Indone- 
|sia. Daftar nama2 orang jg 
melamar untuk pekerdjaan pd. 
kantor tsb dibawanja serta, de 
mik'an berita itu.   
Amerika Serikat, Rusia, Djer- 

tu , man, Belanda atau g'ap4 sadja. 
ie Akan tetap: bila kesedjahte- 
raan nasional kita terantjam, 
maka ada'ah kewadjihan kita 
untuk memberantasnia bahaja 

“itu”, demikian diterangkannja. 

  
n2sib Partai Repub ik dan rak- 
jat Ameri ka tetapi djugg ,,me- 

sepenuh2nja, demi- | 

al2 disekitar “uang “palsu ini 

Utk. Nehru? 
Mungkin Inilah Jang Me- 
njebabkan Nehru Mem- 
peringatkan Kemungki- 
nan Petjahoja Perang 

- Dunias3 

M 
ENURUT harian bahasa 
Urdu ,,/Millap”, juta be- 

Isar lndia di Peking, Sardar Pan 
inikar, jg baru kembali ke New 
Delhi, menibawa pesan perdana   menteri merangkap menteri 
iluar negeri RRT, Chou En Lai, 
|utk perdana menteri India, Shri 
'Nehru. Harian Jadi tidak moug- 
(umumkan apa isi pesan itu, Te- 
tari dim pada Hu  dinjatakan- 

  1 Penerbit: GPIB Perang Pre Pra Tea T 
Penjelerggara: Hetami, 
Alamat: Purwodinatan Barat! II — 20 Semarang. 
Tilp. Redaksi: 1228 Smg. tilp, rumah 1798 Semarang. 

gPalsuDiluarNegeri 
re | Menguak Adanja Anasir2 Asing Jang - 

Pesan Chou 

inja, bahwa pesan tsb dgx ter- 
pesa2 telah dirundingkan dian- 
iara komisaris tinggi India di 
Londen, Krisna Menon, dan per 
fana menteri Nehru baru? ini, 
dan kabarnja Menon akan Kte- 
ngadakan rundingan? lebih Jan- ' 
djut di London mengenai masa- 
alah Korea 

Sementara itu para pen:n- 
Gjau di sini menjatakan, bhw 
kembalinja Pannikar ke New | 

De hi hampir segera diikuti de 

ngan per.ngatan bila perang Ko ! 
dunia, bahwa bila perang Ko- 
rea Giluaskan hingga Wilajah 
RRT, maka Sovjet Uni akan | 
mengadakan intervens' nja dan. 

NG 
merta perang dunia ke-3 
tak mungkin dielakan jagi Ka 
reng tu para penindjau tadi 
berpendapat, bahwa Chou En 
Lai te'ah mengandjurkan ke- 
pada Nehru bertindak sebagai 
perantary mengenai rundingan 
genijatan sendjata di Korea 
Gan sementara itu memperi- 
ngatkan dig akan akibat2, bila 

Yah “anggota 

Tilp. Administrasi - Ekspedisi 2087 Semarang. 
Harga Lengg. (bajar, dimuka) Rp, 10.— didalam kota. 
Rp. 11.— luar kota, (ditambah Rp. 0,30 untuk meterai). 
Adv. N sen per.m.m, kol, Harga Etjeran 60 sen per kerah." 

aan bagan 

  

Membantu Dae: 
rah Lapar. 

  

Ribuan petani di Amerika turut mengumpulkan lebih 1  djuta 
pond bahan makanan ke India, buat bantu meringankan bahaja' 
kelaparan di daerah Chittoor, India. Pada papan dalam gambar. 
disebutkan matjam dan banjaknja barang2 makanan jang dikirim 

tu, ketika dilangsungkan upafjara penjerahannja di pinggir kapal 
dipelabuhan Baltimore oleh seorang utusan dari panitya2 penolong 
Amerika ak amarah duta besar India Binay Ranjan Sen, jang hadlir 

  

  

  
  

Inggeris Kewala- 
han Di Malaya 

300.000 Alat .Kekuasaan” aa 
. Menghadapi. 3 Sampai 5000 Orang 

Gerilja 
Sbg. Mentjari Djarum Dlm Timbunan Djerami.... 2 

EMENTERIAN DJADJAHAN Inggris hari Senen me- 
K merbitkan buku-ketjil jg muat pertanjaar?2 F3 Aja 

bancnja mengenai gerakan pemberantasan gerilja. di Majaya. 
Isi buku fadi — 20 halaman — memberikan angka? jg meng- 
gambarkan usaha Inggtis utk menindas kegiatan geriija. Utk 
pertama kalinja dgn resmi dipdkai istilah ,,terroris2Z Komu- 
nis” dan bukan lagi ,,bandit”. 

keterangan bahwa juasnja dan 
Menurui siaran tadi djum- sukar d: tempuhnja 'hutan-rim 

erija dj Malaya 
antarg 3.000 dan 5.000 orang 
Mereka menghadap: pasukan2 

tentara sediumlah lebih dari 

40.000 orang k2 iks permuaan 
1952, termasuk d'ugg anggota2 
angkatan udara dari angkatan 

laut Inggris, serdadu2 Gurkha, 
Malaya, Afrika dan Fidji: di- 
samping itu maSih ada 60.000 
kepolisian -etap dan 200.000 

nah Malaya adalah rimba. 
Diterangkan, 

sulit dari pada “mentjari sepu 

djerami'. Dengan usah mini 

mum gerilja dapat timbulkan 
kesulitan maksimum. 

ba Malays itu merupakan fak- 
tor jang terpenting. 4/5 darjta ' 

bahwa usaha 3 
pemberantasan gerilja ini lebih 

tjuk djarum dalam timbunan 

perang Kore, di perluas. 

(Antara). anggota pagar desa (home gu 
aru) hngga djumlah seluruh 

nja ada kira2 300.000 orang. 

Atas pertanjaan, mengapa de 
mikian banjak crang dikerah- 

kan me'awan beberapa ribu 

orang sadja, didjawab dengan 

  

—' Sebuah pesawat terbang mili-- 
ter Spanjol pada malam Senen telah 
djatuh di Hoyo Manzanares dide- 
kat Madrid. 7 orang telah tewas 
dan 5 orang mendapat luka2. 

Andjuran Kpd USA 
Untuk Meniokong” ah Kebang- 

saan Tunisia 
Achir-Achirnja Amerika Toh Lebih Membutuhkan 
Tunisia Dari Pada Perant jis: Kata Dr. Rubin 

Dari Perguruan Tinggi Yale. 

  

R. HARRY RUBIN, ahli sedjarah dan ketua departe- 

D men sedjarah pada balai perguruan tinggi Yale (Ame- 
rika Serikat) mengandjurkan, supaja Am. Serikat menjokong 
tjita2 kebangsaan Turisia dan bagian2 Afrika Utara lainnja 
Serta negara2 Timur Tengah. Dalam karangan Rubin jg disiar 
kar oleh ,,Foreign Policy Association” tadi seterusnja dinjata 

kan, akan sangat! tragislah apabila karena) politik Am. Serikat 
maka negeri? tsb tadi akan memandang kemenangan Sovjet ' 
sebagai terperuhinja 'harapan 

Dr. Rubin tulis se-andfutnja 
bahwa menurut sjarat2 per. 
djandjian tahun 1881 jang me 

netapkan bahwa Tunisia men- 

djadi protektorat Perantjis itu, 
maka pendudukan Perantjis di 
Tunisig akan “berachir apabila 
pembesar2 militer Peran js 
dan Tunisia dengan persetudju 
an bersama telah mengakui, ba 

hwa. pemerintahan setempat 
(Tunisia) sudah tjakap untuk 
mendjamin terpeliharanja ke- 
enteraman.” 

Sesudah “0 tahun iamanja 
Tunis a “diduduki untuk semen 
tara”, kata Rubin, maka bang 

sa Tunisia akan ber-anja kepa 
Ca diri sendiri bilamanakah ge 
rangan sjarat2 untuk menda- 
pat kemerdekaan ity akan :.er- 
tiapai kalau mereka lihat bah 

wa Amerika Serikat der gan su 

Konvensi Partai Republikein Telah Dimulai 
mengatakan bahwa 

tadi sudah disetudjuj 
rentjana 

dengan 
menghambur- hambur keuangan netapkan nasib ratusan djuta take bersjarat oleh Djerderal 
negara, main-mata dengan Ko-' 

mun's dan berkorupsi. 

/Gabrie' son mengatakan, bah- 
Wa keputusan2 jang akan di- 
ambil dalam konvensi ini bu- 
kan sadja akan menetapkan 

essen mempan» 4 

Ti r ca Kebuda 

sch 

|. 

Ban one   

manusia dluar negeri, jang 
Hmenunggu2. supaja Amerika ' 
membebaskan mereka dari pe- 
nindasan”. Dalam 'pada itu 
John Foster Dul'es, penjusun 
rentjang, politik luar negerj 
Partai Repub'ik, hari Senin 

sewa 

  

Dwight D. E.senhower, salah 

seorang jang mendjadi tjalon. 
Dulles kini akan menjerahkan 
rentjang tadi kepada lawan 
R'senhower jang 
senator Robert Taft darj Ohio. 
(Antara). 

  

kemerdekaan mereka, 

Bukan pemberonta- 

kan, nasional. 

Siaran tadi mua: pertanjaan 
apakah perang di Malaya ini 
bukan peperangan pemberon- 
takan nasional terhadap Ingge 
ris. 

Djawabannja 'ja'ah bahwa 
"terroris2 Komunis” tadi .ham- 
pir seluruhnja terdiri cari orang 
arang Tionghoa asing”, sedang 
kan orang Melaju jang gabung 
kan dirj dalam pasukan? geril 
ja hania sedikit sekali. Intinja 

. Komunis, sisanja pendjahat2. 
| Diterangkan, baw pasukan2 
| gerilia tadi , seorang lalu lari” 
! mereka membunuh menganjaja 
sampai mati dan jang mendja 
di korban ialah rakiat dieleta. 
Selama tempo 4 tahun, terhi- 
tung sampai April 1952, djumi 
lah korban jang ditimbulkan 
gerilja, ada 1949 orang, dianta 

.ranja hanja 89 orang Inggris, 
hingg, sulitlah @ibabalna bah 
Wa perang di Malaya ini meru 

pakan gerakan pembebasan na- 

  
ara blangkonia itu menghalang 1 Sional. 

ha angi usaha Blok Asia/Afri. | 
ka dasam PBB untuk mengadju 
kan soal Tunisia dimuk, De- 
wan Keamanan. 

Kedjadian2 akan memaksa 
Amerik, menindjau kembali si 
kapnja tadi. Blok Asia/Afrjka 
tadi — jang sementara ini tlh 
diperkuat dengan Syrig dan L, 

banon — kini berusaha supaja 
Sidang Umum PBB mengada- 
kan s.dang luar biasa. Besok 
atau lusa Amerika musti Pilih 

Djum'ah "terroris” jang te- 

ada 3.642 orang, dan dari djum 
lah ini, 90”, adalah orang Ti 
onghoa. 

Keterangan Inggris ttg. 
permulaan, 

Kemud.an diterangkan dima 
na dan bagaimang perang Mala 
ya ini dimulainja. Dinjatakan 
bahwa Komunisme di Tiongkok 
ketika tahun 1559 terba jang di   an-ara Perantjis dan Tun sia. 

Rubin selandjutnja tulis, bah : 
wa Amerik, mempertjajakan di 

rinja kepad, garis Stra egi jg 
terbentang atas Afrika dan 

Arab, muai darj Casablanca 
di Marokko, melalui Aldjaza'- ' 
riah (Algiers). Tunisia, Libia, 
Mesir dan Terusan Suez. Selu- 
ruh daerah ini pada. hakeka - 
nja berontak me awan 'pertuan 
an Eropa suatu pemberontakan 

| jang memberi kesan2 bahwa ga 
ris per-ahanan negara2 Barat 

ini didirikan 'atag pasir jang 
berpindah2 tempat seperti dipa 
dang pasir. ! 

Bangsa2 jang ak senang de 
ngan keadaan tanah-airnja (di 
Afrika Utarg dan Timur Te- 
ngah) tak akan mengalami ke- 

terpenting, ! sulitan2 un-uk menganggu usa 
ha2 militer negar, Barat. Demi 

" kianlah tulig Dr Rubin (An.). 

| bul pemcgokauz 
Malaya. Setean di Manga tim 

dis hasutan2 
supaja timbul keghsuhan? ma- 

ika ketika bulan Djuni 1948 di 
ambil keputusan un-uk mengo. 
“barkan perang-tembak. Atas 
per.an'aan, apakah arti djatuh 
nja Ma aya ketangan kaum ge 
rlia, dijawab kanwa itu akan 
berarti Ik: kuasaan Komunis dige 
luruh bagian Asia Tenggara an 
ara India dan Tiongkok. Akan 
erarti bahwa sumber besar ka 

Yet dan timah berpindan keblok 
Sovje.,. akan berarti Australi 
dan New Zealand setjara Jang- 
Sung terantjam. Berapa biaja 
perang Malaya? Tiap hari le- 
bih dari £ 40.000, ditambah de 
ngan £ 35.000. 000 un uk rehabi 
Itasi dan perkembangan ekono 
mi, Pihak gerilja tak berhasil 
timbu'kan Rea gyan ekonomi 
(Ar ara), 

was a-au tertangkap, semuanja . 
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ment PNI, 
BN NG 

State 
Pr Pane oa # 

PN mengenai sebabR2i-nja gang- 

jg ki ta alami, pantaslah Mendapat perha- 

“tian jg seksama, Bila benar apa jg termaktub dim statement 

tadi, bahwa anasir? asing mempunjai peranan jg tidak ketjil 
dim mentjiptakan suasata ke-tidak amanan itu, pantaslah pula, 

sesuai dgn andjuran dlm statement tadi, diambil tindakan? jg 
tegas utk Menumpes anasir tadi. Diartaranja, sebagai tinda- 

“kan preventief, dan sesuai pula dgn andjuran PNI, mengada- 
— Ihan pe Hi dan teratur mengenai lalu-lintas asing 

werkende ba an . 

laku. Tetapi dalam. soal ini su 
bilamana kerugi 

| dilakukan atas dasat 

  

      

  

ena), 5 
(verre- | ' 

  
    

rief jang ida dim, al 8 dari | 

Ing B1 dikalikan Ab 
mpamanja, |(sahaan2 harus dinilai kembali. 
TP, 2000, | Aktiva sebelum perang jarg be | 
dan pa. | lum di-afsehrijving dapat dinilai | 

PW | kembali atas dasar faktor :4. 
dgn. | Ini mengakibatkan afs 

  

   
Ci keunturgan herwaal ag ati 
Jang tidak dikenakan ak aa :i 

ebaliknja maka hutarg2 valu |' 
|ta asing 'akan dinilai iembali menurut koers rupiah jang ber 

  

pertanjaan Mr, Kartadjumena ! 
menjatakan, bahwa sampai se! 
karang ini memang afschrijvirg 

1 : »histori 
sehk Nee na na sebe 
lum perang. "gan ikian 
maka pada hakekatnja ada 'se 
bagian dari modal jang dipadja 
ki, sedang semestirja keuntu- 
ngan. $ 

' Berhubung. dengan “djatuhnja 'har : 
ga uang dan naiknia harga barang2 

jang lebih tinggi, Maka tergja. 

   

      

          

  

    
      

    

  

   

  

   

   
   

        

n dan 

  

       

  

   

  

1“ kursus 

    

| pada tgl. 4 Djuli telah di 
? sfudie. Selama tiga .bu- 

r Personeelsleiding di Drie- 
npatan mengikuti pendidikan 

  

    
aktekkan 

»Eastern 

  

    

   

selandjutnja 
teori tadi. 

and   
  

     

  

   

  

   

Patulo di 

  

         

Pada Kundjungan 
- Ouirino Nanti 

3 ERHUBUNG 

L   (mesin2), maka sekarang ini 
pula harga2, upah2 dan 
pula dalam perhitungan keuntungan. 
Dalam pada “itu post afschrijving 
masih tetap dari nilai sebelum pe- 
rang Keadaan ini adalah pintjang. 
Maka dari-itu diberbagai negeri di   bagi pendapat kita, andjuran- dari 

arus diperkeras lagi. Bukannja sadja 
arus Ciawasi, tetapi-pun segala lalu- 
k lahir, harus-pula tidak terluput dari 

transfer dan lalu-lirtas keuangan mela- 
spondensi dsb. Sebab sudahlah terang, bahwa 
, zonder pekerdjaan otak, tidaklah akan mung- 
dakan (pengatjauan) dapat dilakukan, 

ang demikian itu tidak berarti bahwa kita : 
ja sesuatu politie-staat di Indonesia 
Tik harus diawasi. Tindakan jg kita ' 

merupakan suatu langkah darurat, jg. 
3 nempertegak dan mempertahankan diri. 

wa bahkan negara2 jg sudah madju dan lebih 
2 dan Amerika, masih merasa perlu utk 

“gerak-gerik orang2 asing, sampaipun 
akilannja, adalah merupakan suatu 

tk mengambil tindakan2 jg — bila 
dan Amerika, masih belum 

asitu. : 

  

    

   
    

  

   

    

    

   
    
     

   

    

    

    

     

   

   

   

  

   

   
    

    

   

     

    

   
   
   
    

   

  

    

    

   

    
    

      

     
   

  

   

   
    

            

   

        

   

   
    
    

  

   
    

   
   

  

   

    

   

  

    
   

    

   
    
     
      
    
   
    
      
     

  

      

   
    
   
   
   

BERITA PENANGGALAN. 

Langganan di Mlaten, Semarang. | 
$$ — Tangal 3 Sjawal 1861. menurut 

! hitungan Masehi djatuh tg. 22 Pebru 
jari 1931. 

Langganan di Pendrikan baru, di 
Semarang. — 1. Saptu Wage dalam 
bulan Puasa tahun Masehi 1917 dja 
tuh tg. 23 Djuni. II. Hari Saptu Pon 

Ftidak terdapat “dalam bulan Puasa 
tahun Masehi 1921. Hari tsb. djatuh 

| tg. 28 Ruwah atau Masehi tg: 7 Mei 
dan kemudian tg. 4 Sawal atau Ma- 

sehi tg. 1 Djuni. 5 

Su Langganan di Timuran, Solo. — 

PI. Tg. # Mulud tahun Dje 1838 Ma- 

Isehi djatuh tg. 6 April 1908. If. Tg. 

'18 Djumadilawal tahun  Djimakir 

1850 -djatuh Masehi tg. 8. Pebruari 
1920. HT. Tg. 13 Redjeb tahun Dji- 
'makir 1882 wukunja Tambir. 

“Langganan di Djl. Tuntang. Sala- 
Itiga. — Pertanjaan A. dan B. betul. 

TN Tetapi C, jaitu tg. 14 Agustus 1923 

Idjatuh hari Selasa Paing tg 1 Suro 

1854, Hidjroh tg. 2 Suro 1342, wuku. 
julungpudjut. | 

| 9 

| TOKO .,RATNA” DIBUKA. 

Dengan mendapat perhatian jang 

S | sangat besar, terutama dari kalangan . 

“dagang dikota ini, kemaren djam 

19.00 tepat telah dilakukan pembuka 
O arlodji dan mas-inten ,,Rat , 

j ng terletak di sudut djalan | 

#&Bodjong. Dalam kata pembu' 
: toko | Husni pemilik 

nfara lain mendjelaskan, bah) 
ebenarnja pembukaan toko | 

“ ini baginja hanjalah suatu | 

meneruskan pengalaman dan | 

a jang lama: sebab memang se' 

perang dulu dia sudah pernah 

mengusahakan sebuah toko mas 'in- 

an di Bodjong, bernama toko ,,Ber 
Ba : , 

Penjelenggaraan  etalage toko: 

|, Ratne” - kemaren malam sungguh: 
menarik: pilihan barang2 perhiasan | 
an djam2 tangan serta lukisan2! 
ndah didasarkan setjara rapi. Tjaraj 

ngaturnja interieur toko tadi “be . 
r-benar dikerdjakan oleh seorang) 

meskipun ruangan toko tak be 

u besar, tetapi tjukup memberi 

dangan jang sedap dan menarik: 

da kelihatan barang jg  bertum- 
2 tak karuan. Memang belum 

jak pengusaha2 toko bangsa kita 

9g mementingkan soal mengatur 

aran “barang2 jang didagangkan 
ni. Pun bentuk gedung toko diluaran 

(nampak indah. Dengan dibukanja to- 
ko »Ratna” ini, kota Semarang be- 

t2 tambah di-perindah. Saudara 

usni boleh bangga dengan usaha- 

jang menarik ini, Selamat! 

  
  

| ganti jang lama jg sudah di-afschrif, 
I-dengan dasar jang baru nanti tere 

I'djamlah sebagai jang diharapkan. 

# sebagai penggantinja, : 
(jagat merugikan penarik padjak (»e 

| vingen jg lama (jang sudah dilaku 

| baru itu dimulai dengan tahun-buku 

. Negara Mr. Kartadjumena. 

| mempunjai pesawat tilpon, ma: 

“sedang didirikan sebuah ge- 
“dung baru, bertingkat dua, di 

dari luar negeri dan pesawat2 
jg lama akan ditukar dengan 

ropa, misalnja di Nederland, Pe 

'kan2 seperti jg akan dilakukan seka 
rang di Indonesia. Sa : 

Mengenai penilaian kembali atas 
dasar. faktor 154 “itu ditegaskan 

.'pula, bahwa seperti djuga dinegeri2 
lain,. memang ,,herwaardering” itu 
tidak dapat sampai menjamai nilai 
untuk pengganti nanti (vervangings- 
waarde). Kalau diambil dasar, bah 
wa dengan afschrijving itu nanti da. 
pat dibeli. mesin2 baru untuk peng 

ka tidak akan dapat mentjanai 

- Dinegeri2 lain - kenjataannjasun 
demikian. Sebab, Kp Pe aa 
'ambil dasar sebagai jang diatas sin, 
jaitu dengan nilai afschrijving orang 
hendak dapat membeli mesin? tary 

ini akan sa 

merintah). ' Di Nederland misalnja 
diambil dasar penilaian kembali un 
tuk afschrijving itu dua kali nilai 
sebelum perang. Penilaian kembali 
di Nederland itu tidak begitu tinggi, 
karena turunnja nilai uang dibanding 
dengan sebelum perang tidak begitu Kn TN EU 

Atas pertanjaan mengenai afschrij- 

kan) Mr. Karfadjumena terangkan, 
bahwa afschrijvingen jang lama itu 
tidak diubah-ubah lagi. Peraturan 

(boekjaar) 1952. Diadi .dga muat 
tahun-buku 1952 orang dibolehkan 
meng-afsehrijf-atas aktiva sebelum 
perang dengan dasar penilaian kem 
bali 4 kali dari ,,historische kost 

prijs”. He da 
Demikian Direktur Djendral Iuran 

  

  

PESAWAT TILPON OTO- 
MAAT UTK SEMARANG. 
Untuk mengatasi kesulitan2 

jg kini di-alamj baik o'eh kan 
tor Tilpon maupun merek, jg 

ka kinj disebelah kantor tilpon 

mang nantinja gkan ditempat- 
kan centraal tilpon modern de 
ngan memakai otomaat. Dgn 
adanja centraal baru ini maka 
mereka jg hingga kinj belum 
mendapat pemasangan  p€sa- 
wat tilpon, jaitu banjak Ik. 
1.300 orang, akan mendapat 
pesawat tilpon. Selain darj ini, 
didatangkan pula sedjumlah 
banjak pesawat tilpon otomaat 

Iaik ! 

demikian | 

|rantjis dan Belgia, dilakukan tinda | 

dari statement CC PKI 

Piipma @uirino ke Indon 
akan diadakan demonsirasi 
meneniing @uiriro, didapat 
terangan 

si2 jang sematjam itu. 

0. | 

: Kekokohan Perek 
TENTERI LUAR NEGERI Amerika, Dean Acheson ha- 
-ri Senen mengatakan dalam komperensi persrja di Sao 

    

  

    

   

dengan | 
? timbulnja desas-desus di 

luaran bahwa sebagai akibat: 

kes 

Diterangkan, bahwa ketera-' 

ngan Menteri Mononutu dala 
pers konperensi baru2 ini jang jite 
mengatakan bahwa pemerintah Indonesia. 
Irdonssia hanja menganggap 
kedatangan @uiriro itu Sebagai oleh keterangan, bahwa kedata-: 

tetfamu biasa dan tidak tahu ngan @uirino ke Irdonesia ini 
menahu hubungannja dengan belum diputuskan oleh kabinet, 
pembentukan Pakt Pacific, su-' apakah ia diterima sebagai ta- 
dah tjukup menegaskan kepada! mu negara atau tidak, Hanja sa | 
idunia bahwa @uirino tidak dja telah dibentuk satu panitia 
jakan diterima di Indonesia se- negara jang 

    

      

  

     

'Mengenai perta 

Ge aan itu 
fkasi dengan suar 

fsekutuan pertahanan Eropa, 
Yson mengatakan pendapatnja, bahwa 

  

$ | 

$ : 

# Ang 

N
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m
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1      

  

   Soal 

   
     

    

dapat dibangun 
ngei tudjuar 

Keam 

      

t Dipertah: 
Kareaa Kesulitan 

— Hidup Seperti Di 
Djawa Tak Terdapat 

Hp M. DANUBROTO, koor- 
(Ginator i 

C terviu 

    

  
Acheson 
onomlan Amerika 

dah selajaknia, bi rasiia, bahwa andai kata peperangan di Korea ber 

an penilaian kembali tidak ya |nchir maka ia Jakin tilak akan tendjadi depresi dan kedjatu- 
nimbulkan akibat? dalam uru- |han ekonomi di Amerika Serikat, Keterangan ini diutjapkan 
san padjak. Sesudah perrilaian Inja berdasarkan pertanjana? jg diadjukan kepadarja. Dean 
kembali daripada aktiva tetap, |Acheson selandjutrnja menambahkan, bahwa apabila permusu- 
—maka afschrijving sstjara be. han di Korea berachir, maka konsums preduksi militer Ameri- 
bas tidak akan lagi diperkenan ka.hanja akan berobah haluan dan bahwa permintaan pada 
kan”. ai Mau .. Iwaktu ini adalah sedemikian besarnja sehingga adalah sulit un 

Mengenai soal diatas atas ' uk dapat memenuhi segala kebutukan di dunia, 

njaan ratifikasi per 
| djandjian Born dan perdjandjian per 

an Ada | Ache- 

hendaknja diratifi 
a bulat. Dalam hu 

3fbungan ini ia mengingatkan bahwa 
| senat Amerika pun telah mengesjah 
kan perdjandjian 
selandjutnja mene 
perdjandjian? itu 

wa politik Amer 
jang Dres 
Presid i#ra2 Latin tidak 

ad kipun dalam pemilihan presiden jg 

1 akan terpilih 

dari partai republik karena politik dari luar daerah, 

mendapat 

: can dari pihak jang ber- dari semua partai2 politik di Ame 

ada maksud apa lagi persiapan 

ang diutus oleh Washington itu 
ban djika kedatangan karena) 

ak tudjuar: itu berarti tidak! 
ima oleh pemerintah 

Fakar datang 

   

   
   
   
   

  

nja — telah 

ka. (AFP) 
& 

  

akan di 
    

'gara2 Eropa serta untuk 
mereka. Ditegaskan seterusnja bah- 

tersebut. Acheson 
gaskan kepentingan 
bagi keamanan ne 

kesatuan 

ika terhadap nega- 
akan berobah, mes 

tialon 

persetudjuan 

Selandjutnja Sir Po memper 

Giusahakan oleh 

  

  

gn 

TRIK DI TJABUT, 

Menurut keterangan dari dja 
watan pekerdjaan umum Dja- 
wa Tengah bagian perairan, 
sawah2 disekitar Demak mulai 
tgl. 15 Djuli jad. akan diberi 

lebih banjak lagi air darj Ra- 
wa pening, jaitu 8 meter kubik 
per detik. Dengan dberinja 
air lebih banjak ini berarti dju 
ga- bahwa sentral listrik di 
Djelok pun akan mendapat 

pemberian air lebih banjak. 
Berhubung dengan itu, dari 

pihak An'em didapat ketera- 
ngan, bahw, mulai tanggal tsb 
sementara akan tidak diada- 
kan pembatasan a'iran Tstrik 
sambil menunggu ang Pe 
masangan mesin baru di Kali- 
sari, ig kinj sedang di kerdja- 
kan: 

PARA PENSIOENAN 
BERSATU. 

Perserikatan pensioenan Bu- 
miputra sedjak tgl. 7 sampai 

greg di Semarang dan dihadli- 
ri o'eh 17 dari 33 tjabang2nja. 
'Putusan2 jg diambil antaranja 
itu nama organisasi dirobah 
mendjad: Para Pens'oenan Ber 

satu (PPB) pusat kedudukan 

ketua umum tn. Prawoto Sumo 

dilogo. Kepada  pemerentah: 

ig maksudnia mendesak agar 
'mengamb'l wakil PPB untuk 
kedudukan dalam komisi jang 
akan mempersatukan » dana2 
pensioen jg berpusat di Jogja 
dan Bandung.   

pesawat2 baru. Adapun Cen- | 
traal inj dapat menerima pema | 
sangan pesawat tilpon baru pa : 
ling sedikitnja 4000 buah se- | 
dangkan pemasangan pesawat2 | 
tilpon serta lainni, akan dimu : 
lai bila tidak ada rintangan 
dalam tahun ini djuga, demi- 

kian diperoleh keterangan dari 
Kantor Tilpon Semarang. 

PEMBETULAN IKLAN. 
'Da'am iklan dari Toko Pa- 

dang di Djurnatan 28, jg di 
muat dalam harian ini tgl. 1G 
jl, diantara lain ada disebut 
tentang persediaan aerlodji 
merk ”CIMA”,  Seharusnja 
merk jg benar adalah "Cyma.” pertama dimulai 1 Djuli, 

SOAL PERSEKOT LEBARAN. 

“Belakangan ini banjak terdengar di 

kalangan pegawai negeri, bahwa pe- 

merentah akan memberikan lagi per 

sekot Lebaran 3076 disamping. perse 
kot jang telah diberikan sebelum 
Lebaran sebanjak 50746 dihitung dari 
gadii bulan Mei. | 

Menurut keterangan dari CKC Se 
marang desas desus ftu tidak benar, | 
duduknja soal itu sbb: Persekot Le- 
baran 5046 jang telah diberikan itu 
menurut rentjana harus dibajar seka 
li gus pada achir bulan. Pemotongan 
sekali gus itu dirasakan terlalu berat, 
maka lalu diadakan peraturan baru 
jaitu untuk Lebaran dianggap sadja 
pegawai mendapat ' persekot 20 Fo 
dan sisa jang 309 itu dianggap per 
Sekot baru jang dapat ditjitjil pemba 
jarannja sampai 3 kali, pemotongan 

9 Djuli telah mengadakan kon- 

di Tegal (dulunja di Djakarta). 

kan dikirimkan sebuah mosi| xap 3) akan b) Surat idein/perintah dari 

  

bagai pengandjur Pakt Pacific Perdana, Menteri. 

Sesuai dengan 

15 PJULI PEMBATASAN LIS. PEMBERI TAHUAN D.P.P.K. 
adanja tahun penga 

f djaran baru 1952/1953, kepada sege- 

D. PpK. : $ 

b) Klas 
nerima anggauta 

S.R, Negeri, 
DPPK. 

tamatan S.R-D.P 

Bg. B, pada 
dengan SMP 

b) Klas 
anggauta 
kuti Na 
18 eradiat, 

Cc) Klas Tt 

siaal/Economie) 
anggauta A.P 

ig 
ITI 

atau surat? kete 

mandamn, . untuk 

.tempat seperti bi 
da) Keterangan 

dapat diterima, 

Utara: kamar No. 

ini minta kita 

jad, telah dis 

Legijo, penulis 

bagian: uscha, 
Suradji dan A. 
gian pemimpin 
to, Rudjikan,   | aan, 

Bg. 
ma anggauta AP. 
morg ti kas III Bg. B, pada se 
Ka sedetadijat dengan SMP: 

II, SMA-D.P.P.K.: 3 
2) Tidak ngak lagi Tidak mengadakan lagi klas 
b) Klas penghiabisan Bg. A-B.C (So 

Garnizoen Semarang. ( 

bendahara Njoo " Kiem Hong, 

nap anggauta Angkatan Perang da. 
jam daerah hukum. Garnizoen Sema- 
Tang, Gdiberi-tahukan bahwa: 

IE, Sekolah Rakjat (S. R.) 

a) Tidak mengadakan klas: baru/ 
klas permulaan, untuk k'as A. 

B, dan K'as CO. dapat me 
AP. jg telah per 

nah mengikuti Klas III/S.R. Negeri: 
untuk kas B: SR.DPP.K. dan jg 
telah pernah mengikuti - klas V/VI 

untuk klas Cj S.R.- 

II, SMP-D.P.P.K,: 
a) Klas I Bg. B, menerima murid 

PK. dan anggauta 
A.P. ig telah penah mengikuti klasI 

seko'ah2 jg sederadjat 

IL Bg B, dapat menerima 
2. ig telah pernah mengi. 

11. Bg. pada seko'ah2 | 
dengan SMP, 

B, dapat meneri- 

8, 

jg telah pernah 

dapat menerjma 
. io telah pern 

ngikut Was ITANI Bg. AB.) pada 
: selai ig se 5 adjat “Bg. A-B.C 

dengan SM 
V. Sekolan Technjek D.P.P.K,: Sepang ku « D.P.P.K.: 

La mean angan Ai Pa Men 1 ti y Sin KP pa Wepoti 1g 2 liat. lengan 

dan klas Bg. Lis 

"Sip 
V, Sjarat2 penerimaan: 2) Sa'inan daftar angka2 rapport, 

keterangan ig sjah. (rang 

mengikuti sekolah2 D:P.PK, ((angkap 3) 
Cc) Mongisi blanco 

| telah Manga Oren DN ea 
nizoen: ng. (angkan 3). 

Na anna Tapos 0 
2) .Pe akan 1 tgl.: i 19 Ju 1052 53 ani mulai tgl.: kh s/d 

D) Waktu. masuk sekolah ag Ni tambahan ini pada tgi. 2 

Cc) Hati dan ajam: peladjaran dan 
2 Ig, kurang ajelas 
di kantor DPP.K. 

Gedung KMK. 
ah 

32). 

R.z, KARANGKOD470. 
RT Kp. Karangkodjo dikota 

“kabarkan bbw | 
untuk perajaan 17 Agnetus 

usun . pengurus 
sbb: ketua Sdr.2 Rame'an dan 

Gan Gok Tjoe, 

padjangan dll. 
Kamin dan ba-. 
konak2 Supar- 

Surip dan Jah- 

| 
unuk Atjeh, dalam int 
Jengan koresponden PI-Aneta, 
atas pertanjaan sampai dimana 
kesanggupan Atjeh manti men 
djaga ketertiban dan keaman- 
nan bila SOB di Sumatra Uta- 
ra dihapuskan, menerangkan 
bahwa keamanan daerah Atjeh 
akan “dapat dipertahankan, ka 
rena soal2 jang menjebabkan 
kesukaran? hidup seperti di 
Djawa, di Atjeh ini tidak terda pat sama sekali. Dengan begitu 
Atjeh tidak mudah dipengaruhi 
oleh anasir? jarg djahat. 

Ketika ditanja kealaan pere 
kenomian sekarang, - Hanubro- 
to Merjatakar, bahwa  walau- 
pun dewasa ini perdagangan 

  

Kahar Muzakkar 
okalisir 

"RMS," Dianggap |Sotosat)” 
Keterangan Wilopo 

M, WILOPO dan Monteri Dalam Negeri Moh, Rum pada 
djam 15,30 kemarin dulu dgn menumpang pesawat Var- 

AURI telah tiba kembali di Djakarta dari kum 
takasar dan Ambon. Kepada ,/Antara” P.M. Wi 
an, bahwa tudjuan dari kundjungannja itu iafah utk mo 
u perkembangan? di daerah Sulawesi dan Maluku utk 

bangutkan kembali seperti keadaan-biasa. 
tsb. ia mendapatkan ke 

jungannja 
Opo mene 

Dan me- 
an? jg baik dari kan- 

  

Gerakan2 R.M.S, duly oleh 
Wilopo kini telah Gianggap se- 
bagai se.esai dan tidak meru- 
pakar bahaja lagi. Pun demiki. 
an hainja dengan soal Kahar 
Muzakar iang walaupun belum 
selesai sama sekali, tetapi su- 
Gah dapat dilokalisir dengan 
sebaiknja. ,/Dengan demikian, 
maka perhatian saja dapatlah 
selandjutnja saja tumpahkan 

adaan di Djawa Barat ini”, ka- 
tanja P.M. Wilopp achirnja. 

Keterangan Mr. Moh. Rum 
Menterj Dalam Negeri semen 

tara itu menerargkan bahwa 
, dibandingkan dengan keadaan 

“di Maluku sewaktu dikundju- 
ngi dalam bulan Djanuari ta- 

hun jang lalu, ternjata benar 
adanja kemadjuan didaerah itu 
dewasa ini. 

Selandjutnja Rum menerang 
kan, bahwa 1000 orang tawa- 
nan SOB kini setjara prinsip- 
nja telah dipersiapkan pembe- 
basannja. Dan pemerintahan 
s'pil didaerah Maluku seterus- 
nja akan mengatur penempa- 
tan mereka inj kembali kete- 
ngah2 masiarakat biasa bak   umumnja tidak begitu baik, 

tetapi keadaan perekonomian: 
di Atjeh tidak mengchawatir-i 
kan. Hal2 jang mengakibatkan ' 
kesukaran2 politik tidak ada Ia 

|gi, dan sudah dapat disalurkan | 
kepada keadaan jang sehat. 

pada keagamaannja, maka :n- 
filrasi2 dari luar pun tidak 
Mempanr. Tentang keadaan pen 
didikan sekarang, koordiaator 
Danubrot» ienjatakan, bahwa 
keinginan beladjar rakjat Atjeh 
sudah lebih besar, Samjaai se- 
karang kira2 sudah didatang-   kan sedjumblah 25 orang guru 

| Atas pertanjaar bilamana 
, Status ke-koordinatoran “ai 
' Atjeh itu dapat dihapuskan, di 
ydjawab bahwa jang tahu m2nen 
itukannja itu ialah sepenuhrja 
| gubernur Sumatra Utara. 

Berbitjara tentanie keadaan perta 

Hit 

Djustru karena Atjeh patuh ke 
|kan dus, 

setjara transmigrasj ataupun 
.djalan2 lainnja jang dirasakan 
patut untuk pelaksanaan soal 

yu, 

Mengenai pemerintahan dae- 
rah dikatakannj, lagi, bahwa 
di Maluku segera akan djdiri- 

kabupaten-otonomi, 
jaitu kabupaten Maluku Te- 
ngah dan Ma'uku Tengara. 
“Sedang di Sulawesi akan di- 

bangunkan 7 buah kabupaten- 
otonomi pula. (Antara). 

  

kepada pemulihan kembali ke-/ 

  

f» 

    
Pekan olaliraga polisi. 

- Pekan olahraga kepolisian jg 
sedianja hendak diadakan utk 
polisi2 Djaw, Timur sadja, tlh 
dirobah sifatnia dan hendak di 
djadikan pekan olahraga kepo 

lisian Seluruh Indenesia. Kali 
Yni akan dilangsungkan di Su- 
Fabaja dan.dimulai pada tgl 27 

Djul jad. 
Ta Berenang. 

Djago renang Amerika Ja- 
mes Mc Lane "telah .memtjah- 
kan rekord  Olympiade djarak 
1500 m. gaja bebas jang dipe- 
gang oleh perenang  Djepang 
'Kitamura  sedjak Olympiade 
Los Angeles ditahun 1932. Da 
lam verlembaan fina'e dari lati 

han regu Olympiade di 'Helsin- 
ki jang diadakan di Flushimg 

tu 14 menit 2 detik, Kilamura 
letakkan djarak sb dalam wak 
#1 18 menit 58,2 detik. 

Mendajung. 
Regu universiteit' Pensylva- 

nia (Amerika) telah merang- 
kan perlombaan mendajungs 8 
orarg, mengalahkan regu 
dapat merebut Thames Cup, 
Christ College dergan demikian 
Ojarak.1 myl 55 yard-diletak- 
kan dalam wa ktu 7 menit 3 
detik. . 

Regu Angk. Laut Amerika 
dalam perlombaar finale telah 
mengalahkan regu California, 
pemenang kedua ialah regu 
Prircetown, ketiga regu Was, 
h'ington dan ke 4 regu Califor- 
nia. 1 , 

Frank Sedgman djua- 
ra 3 permainan. 

Djago dun'a Frank Sedgman 

dari Austral's sesudah me- 
rangkan permainan single dari 
kedjuaraan. W'mbledon, telah 
menambahkan dua kedinaraan 
Isgi atas ncmania ialah ke- 
diuaraan perma'nan double 
dan doub'e tjampuran (mixed). 

Hoekey atas es. 
Regu hockey Portugal te'ah 

berhasil memperoleh  kedjua- 
raan dunia bermain hockev di 

atas es dengan mengalahkan 

regu Italia dengan 4—0 da'am 

finale di Oporto (Portugal) 
  
  

  

JOGJA. 

ngah menerima 
Ouirino. 

Bertempat digedung Agung Jogja   ian, Danubroto menjatakan« opti mismehja, bahwa dengan Aeanta plannihg Hatta utk  me-rehebi'i teer persawahan jg ditanami padi, y Maka Bang Kedjeren di Atjeh Te | Ngan jg Juasnja persawahan sampai 6000 hektare dan Geumpang. di Ajjeh Pidie dengan 5000 hektare ca wah dimana selama iti karena ke Sulitan? perhubutigan harga2 padi Na Dean nanti tentu akan 
a kemakmura 3 

daerat ita hn rakjat di: 

Yentang kelaiijaran roda peme rihtahan di Atjehs dihjatakan bah Wa umumtija di masite2  kabupa ten dan ka nh. pekerdjaah2 pemer ntahan berdjaian lantjar, apa lagi dengar ketentuan kepa'a? he geri jg telah ditetapkan mendijadi ' tjamat, akan membawa kepada ke! giatan. mereka bekerdja utk negara, | emik'an Danubr angachiri jin! # sake oto mengachiri jin 

| EKONOMI 
LL EN 

. Lembaga urusan kapok. 
Dengan Surat keputusan Men 

teri . Perekonomian tertanggal 4 Djulj 1952, maka “Pusat Ox 
sanisasi Kapok” seperti jg te- lah dihidupkan kembali padx tgl. 7 April 1952, kini dirobah 
namanja mendjadi “Le 
Urusan Kapat” neh 
Ditetapkan pula, bahwa pe- 

ngurusnja jg terdiri dari Ke- 
pala Direktorat Perekonomjan 
Rakjat Sebagai ketua Kepala 
Djawatan Perdagangan seba- 
gai wakil ketua dan Kepalx 
Djawatan Organisasi Usaha 
Rakjat Sebagai sekretaris, ber 
sama Wakil2 dari Kementerian 
Pertanian, Kantor Pusat Uru- | 
san Import dan Djawatan Ko- 
perasi gebagai anggautanja, 
kini ditambahkan dengan 2 
anggauta ialah wakil dari Dja 
watan Perindustrian dan Direk 
torat Hubungan Ekonomi Lu- 
ar Negeri. 
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PEMBERSIHAN DI 
PELABUHAN. 

dilangsungkan rapat pleno Panitya 
Penjambutan Presiden @uirino  de- 
ngan dihadiri oleh Gubernur Djawa 
Tengah Budiono, Kepala Daerah 
Paku Alam, Residen Salamun dan 
Muritno dari daerah Solo dan Ke- 
du. Dalam rapat tersebut, menurut 
Wiwoho ketua panitya, dibitjara- 
kan penjesuaian atjara kundjungan 
Presiden - Guirino didaerah Jogja 
Kedu. Kundjungan tersebut” akan 
djatuh pada hari: Senin tanggal 21 
Djuli dan selama di Jogja akan di- 
kundjungi antara lain exposisi ke- 
radjinan perak, “Taman Pahlawan 
Kusuma Bangsa, Perguruan Taman 
Siswa, tjandi Prambanan, Mendut 
dan tjandi Borobudur didaerah Ke- 
du. Direntjanakan kundjungan Pre- 
siden @uirino “tersebut akan mema- 
kan beaja sebesar Rp. 90.000.— an- 
tara lain untuk perbaikan djalan, 
memperhias gedung negara dan dju- 
ga perdjamuan. 

KUDUS. 
Acting ketua Pemuda 

Rakjat akan dihadap- 

kan ke pengadilan. 
Keterangan resmi dari Sdr. Djo- 

ko Kusmono acting Penulis Pemuda 
Rakjat Tjabang Kudus kepada kita, 
bahwa tentang ditangkapnja sdr. 
MUSLICH Acting Ketua Umum Pe- 
muda Rakjat tjabang Kudus, oleh 
fihak DPKN karena dituduh menga- 
dakan rapat gelap pada bulan Ma- 
ret j.., dan kini Sdr. tersebut su- 
dah ditahan diluar, oleh fihak kepu- 
lisian telah dapat kabar bahwa pada 
nanti tanggal 16 Juli j.a.d. Sdr. Mus- 
lich dan Sdr. Djokokusmono ma- 
sing2 sebagai Acting Ketua dan Ac- 
ting Penulis Pemuda Rakjat Tib. 
Kudus akan dihadapkan dimuka Pe- 
ngadilan Kudus, - dgn tuntutan Sdr2 
tsb. sebagai terdakwa dan dakwaan 
,karena mengadakan 

SALATIGA. 
Jajasan ,,Kas Pembangu- 

nan Kota Salatiga”. 
Dalam sidang pleno D.P.R. kota-   Polisi dan Tentara bagian | 

pelabuhan Semarang kemaren   telah mengadakan gerakan ' 
pembersihan besar2an pada ' 
pekerdja2 disitu. Te'ah ditahan ' 
sementara 7 orang jang ternja- | 
ta tidak mempunjai pas pela- 
buhan, mereka gkan dihadap : 
kan dimuk, hakim. Gerakan ' 
pembersihan ini menurut kete- | 
tangan pihak jang berwadjib ' 
perlu diadgkan, karena banjak | 
orang2 hukuman jang telah di | 
lepaskan dan ternjata mereka 
jang ditangkap kemaren itu, | 
pernah 'ditahan dalam pendja. | 
ra perkara? kedjahatan dalam | 
kota, 

Gerakan sematjam itu bebe 
#rapa waktu jang lalu pernah 
diadakan dan hasilnja, memuas 
kan, karena sete'ah diadakan 

gerakan pembersihan, keama- 
nan didaerah pelabuhan “ lebih   terdjamin, "bali da'am dasrah kawedanah Tonga 

ketjil Salatiga pada 7 Djuli jl. te- 
lah diambil keputusan untuk mendi- 
rikan Jajasan ,,Kas Pembangunan : 
Kota Salatiga”, dengan modal per- ' 
tama Rp. 10— Kas Pembunuhan 
(Bouwkas) ini bermaksud: le. mem- 
beri kesempatan pada rakjat un- 
tuk menabung, agar dengan uang 
tabungan itu dapat didirikan ru- 
mah jang dapat dimilikinja: 2e men 
dirikan rumah2 untuk didjual pada 
rakjat: 3e. djika perlu mendirikan 
rumah2 sewaan: 4e. memberi ban- 
tuan uang kepada perusahaan2 un- 

tuk mendirikan rumah.rumah buat 
pekerdja-pekerdjanja: 5e, melakukan 
tindakan2 lain jang dipandang per- 
lu, asal sadja tidak melanggar ke- 
tentuan2 sebagai termaktub dim. 
Peraturan  Pembijajaan Pendirian 

Perumahan 1951”, 

Tahanan SOB. 
Dalam minggu jl. telah tiba kem 

Persiapan Djawa-Te- | 

pada"hari "Djum'at jang” dalu- telah: 

sidang gelap”. j 

|Aneka DjawaTengah | 
'S0LO. 

Pelantikan bupati2 ba- 
ru utk. Sukohardjo, 

W onogiri dan Klaten. 
Pada hari Senin, Selasa dan Rabu 

jl oleh'Gupernur' Djawa “Tengah 
Budijono berturut-turut telah  dila- 
kukan pelantikan atas diri “Bupati? 

iBaru sebagai Kepala Daerah Kabu- 
paten Sukohardjo, ' Wonogiri “dan 
Klaten, 

Sebagai Bupati ' Kepala . Daerah 
Kabupaten Sukohardjo telah . dilan- 
tik “Abutalib Sastrotenojo, jang se- 
belum itu mendjabat sebagai Patih 

|Blora “Karesidenan Pati, sebagai 
(Bupati Kepala Daerah Kabupaten 
Wonogiri telah dilantik Sentot 
Wongsoatmodjo jang  sebelumnja 
mendjabat sebagai Patih Kebumen, 

'dan sebagai Bupati Kepala Daerah 
iKabupaten Klaten telah dilantik R. 
| Mochtar, jang sebelum itu. mendja- 
ibat sebagai Patih Pemalang Peka- 
(longan. 

Adapun bupati2 jang lama jang 
' mereka ganti sekarang itu, kini- te- 
' lah ditempatkan sbb: 

Bupati Sukohardjo jang lama, Su- 
narjo, kini ditempatkan sebagai Bu- 
pati t/b pada Kantor Karesidenan 
Surakarta: Bupati Wonogiri jg. la- 
ma, R. Agus Miftach Danukusumo, 
kini ditempatkan . sebagai Bupati 
t/b pada Kantor Gupernuran Pro- 
pinsi Djawa Tengah, sedang Bupati 
Klaten jang lama, Kasiran Brotoat- 
modjo, kini telah pensioen. : 

Upatjara2 tsb, dihadliri oleh ketua 
DPRD Djawa. Tengah  Muljadi 
Djojomartono, Residen dan Wali- 
kota Surakarta, bupati2 ketua? PP 
RDS, anggauta2 DPD, dan Kepala? 
Djawatan2, 

YONosoBO. 

Perusahaan kulit oleh 
bekas pedjuang. 

Di Wonosobo oleh 26 bekas 
pedjuang telah didirikan peru- 
sahaan veniamakan kulit dgn 
modal Rp. 21, 000.- dari peme- 
rntah. Perusahaan tersebut da 
pat berdjalan lantjar dan pro- 
duksinja dapat dikirimkan di 
luar daerah keresidenan Kedu. 
Perusahaan tersebut dipimpin 

Lolen Mustadjab, pegawai dari 
|Buro Rekonstruksj - Nasional 
| daerah Kedu. 
MAGELANG. “at 

Sisa pemberontak bekas 
sa bataljon 426 masih 

Ti aktip. 
: Gerombolan pemberon.ak da 

ri bekas bataljon 426 dipimpin 
bekas fersan major Supadi, pa 
da malam Djumaat jang lalu 'e 
'ah melakukan penjerbuan ke- 
dalam rumah penduduk jang 
sedang mengadakan selamatan 
"djagong baji” didegy Rambea 
nak ke jamatan Mungkit, Mage 
lano selatan. 

Tiga Orang anggauta OPR 
(Organisasy Pertahanan Rak- 
jat Wasidi Samedjo dan Amin 
jang kebetulan ada disi'u dibu 
nuh dengan beberapa kali tem- 

  

- 

  

  ran.15 orang tahanan S.OB. je di! 
merdekaka. Mereka terus pulang | 
langsung “ke tempat asalnja - ma! 
sing2, sehingga bantuan dari pa! 
nitya penampungah dalam hal ini | 
(a' usah diberikan, 

  

bakan sendja!, api dan mati ge 
ketika itu djuga. Pihak -entara 
segera mendjalankan pengedja 
ran Hingga berita ini di-ulis be 
lum dapat - diketahui hasilnja, 
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dengan tindakan, 

    

Kie Benlaya, Karena 
ris k g Ber- 

  
Banpent. 

bertambah. 

non, Diseb: 

                

partai? oposi 

    

    

    
    

   

   
    

  

   

       
   

  

   

     
   

    

un isi 
alah « 1£ bahwa #jalon mereka 

gi disini jang menang. Yr 

Korban |- Partai Revolusioner (part: 
datang padi pemerintah) mengatakan, “bah- 

ajwa tjalonnja jaitu Adolf o 

#Ruis Cortines, berhasif .mere- 

'but kemenangan akan tetapi 
'da-am pada itu tidak meng- 

” lumumkan angka2 jang “tepat 

“ Tuntuk memperkuat pengakuan 
nltadi. Pers Mexico memberikan 

: 'berita2 jang bertentangan, ter 
gantung dari fihak jang men- 

s|Gjadi sumber berita tadi dan 
ta public epinien katjau sama se- 
rifkali. (Antara-AFP) - 

Kerusuhan anti Ruiz | 

Cortinez di Mexico. ' 
Di Mexico City, ibukota Me- f 

#xico hari Senin timbul keru- | 
suhan2 jang bersifat politik, | 
hingga polisi terpaksa mem- | 
pergunakan gas air mata, jang | 1 
berakibatkan ratusan' orang 

 mendjadi buta untuk semen- 
|tara. Didapat keterangan bah- 
wa demonstrasi serba katjau 
tadj ditudjukan terhalap Adol- 
fo Ruiz Cortines, jang katanja 

mendapat kemenangan g'lang- 
gemilang dalam pemilihan pre- 
siden ketika hari Minggu aa 

tara) 

Seorang - peremp puan 

5. tewas kar etika 

empat. belas 
dinegeri ini. me 
14 orang. Petang h 
tertjatat pada 

heit.     
  

da hari itu sedikit 
bung dengan turun 5 

angin ribut, “tetapi. temud 
Dandan Da diterima   

  

   

   

deradiat ahrenheit. 
Searaki Name tewas dala 

buah taman di: Ba) 'akibat: he! 
tar jg menumbangkan sebatang po 
hon. 

Sela aed: minggu. ini | 

estfalen berdjumleh: 
Gea 

di 

Orangi ini telah “tenggelam ga “ 
demikian maka orang2 ig telah teng 

    

    

    

|“ serang gelom- 
2 selama 10. hari 

Laondekla ai di . Selatan Neder- 
land diterima aa laporan? tentang : 

adanja 'angin ribut ig menjebabkan 

beberapa atap rumah di. Tan 

dusun diterbangkan angin. (Reuter). 

Pe ibaharuan Fa- 
  

    

   

Zr BARU Baba sosialisme, titelnja ,,Sc- 
i Azas” meng. 

            

      
    

   
     

       

     

    

     

in “klas dan mengurangi per 
ni, jang pertama dikeluarkan oleh Bri- 
ata perkumpulan terdiri dari 100 ang. 

geris didirikan di tahun 1951, mengandjur | 
baru ini harus dimasukkan kedalam 

“dimasa datang dari Partai Buruh Inggris. 

Setelah membatja sai ae -dan perhubungen sosial kearah 
maka bekas Perdana. - Menteri jang kita ingini, 

san $ “Siasan 4 bb: “Hal ini merupakan satu 
is pai |langkah dalam beberapa tja- 

bang perindusterian jg terten- 
tu — suatu langkan jg perlu     

  

Tri pada ig X duh - 1 . 

ndirj men senai p Na arug lebih tidak, Is tidak 

Ne sad i Ha kina dapat membuangkan dari mere 

ada 3 Ika ig bekerdja sebagai buruh 

2 Dalam sera & r 'berasaan“berad, “disebe 

hadap ts rang” dan tidak Pee atik 

aan A | perakuan2 sosial”. 

ig.dipimpin A. 3 jan lain dari buku itu me 

TK Ne nulis shb: “Azas2 sosialisme 

“Idengan sendiri tidak mungkin Tboptisangan Wr 5 
erupak suatu ' “tindakan memberikan kita suatu rentja 

Na 2 pemilihan umum jg 

    

itu sudah tidak lagi 

i lada tinggal seo rang tjalon Pre 

“ fadga lagi, 

| daklah dapat dielakkan sesu- 

Seorang Djenderat 'use 
MP gokonulian, 

kan Pbatuk: 
hal jg belum rnal 

nja setahun ig lalu 
  

pusat kegiatan : poli 
nja jg tadinja bernjal 
terang disana, tam 

Siden Amerika, : tidak 

    

Orang2 terkemuka jg ber- 
kundjung ke Paris tidak lagi 
Merisa kehormatannja dalam 
bahaja djika tidak berkun- 
Gjung ke Roeguencourt (tem- 
pat markas besar Shape) itu. 
Mendapat kesempatan berdjum 
Pa dengan djenderal Eisenho- 
wer di Paris dipandang sebagai 
tanda tingginja martabat sese- 

orang. Kalay tuan tidak men- 
dapat kehormatan diterima 
oleh djenderal Eisenhower itu 
tandanja kedudukan tuan tih 
merosot .Demikian panda- 
ngan setengah orang, 

Pun pertimbangan2: politik 
tidak lagi mengendalikan kegia 
tan dan sikap pembesar2 mi- 
liter jg hekerdja pada markas ' 

i besar SHAPE itu. Djenderal 
Methew Ridgway. ig mengganti 

| kan djenderal Eisenhower ti- 
Gaklah tjalon untuk Presiden. 
SHAPE tidak lagi merupa- 

kan tempat ig menarik istime- 

wa bagi perwira2 tinggi USA. 
Akan “tetapi bagi perwira2 
Eropah, tempat itu melihatkan ' 
tanda2 perbaikan achlak. Ti- : 
dak sedikit dari perwira? Ero 
pah ig diperbantukan pada 
SHAPE merasa, bahwa pemu- 
Satan perhatian pada kedudu-' 
kan Hisenhcewer dalam. lapa- | 

ngan politik dimasa datang te, 
lah menimbulkan ak'bat mero- j 
Sotnja achlak grganisasj tsb. j 
“Ini tidak dapat semuanja di 
letakkan atas kesa'ahan djen- | 
deral “Eisenhower. Hal im ti- 

    
dah Kisenazower menerima baik 
untuk dimadjukan sebagai tja 
Ion Presiden. Ike mengetahui | 

| suasana ini dengan tjepat, dan | 
itulah ig mendjadi salah satu | 
sebab maka ia mengumumkan | 

(bahwa ia tidak akan memain- 5 
kan dua peranan sekali gus.! 
Tap: memang hampir tak da-j 
"pat dihindarkan walaupun ti- 
dak dengan d'sengadja, bahwa : 
SHAPE akan memegang kedu- 

Gukan sebagai pusat kampanie | 

politik, Sekarang dengan tje- 
pat ia ttelah mula? memegang 

peranan tunggal untuk apa ia 

Ba — jaitu meme- 
pimpinan rentjang militer 

na membangunkan pertaha- 
nan Eropah Barat. 

Tjara kerdja. 
Djenderal Mathew Ridgway ti 

dak membuang waktu utk me- 

njatakan, bahwa tugasnja se- 

bagai panglima tertinggi se- 

mata2 ditudjukan utk mentja- 

pai. kesempurnaan kerdja or- 

asi itu. Kesempatan utk 
membuktikan sikapnja, Ja- 

tang segera baginja. Pada su- 

atu hari Saptu pagi ia datang 
ke-kantor setelah timbang ter'. 

ma dgn djenderal Hisenhower 

Terus dimintanja, laporan admi |   har mentia : untuk 

reny 0. - Tn an datang, ataupun menju- 

: sun djalan jg harus kita tem- 

“Golongan? ita 'Ipuh untuk 50 tahun jg akan 

    dibagi-bagi Pt golo (| datang”. 
biri2 5 
gg geagye 2 ta : Pengisapan kapitalis. | bisa, maka tindakan pe ti 

ngan klas ini al mbawa | Buku itu menulis lagi pada 
achirnja kevada Pp n (bagian lain: “Pad, waktu ini j 
untuk merebut kekuas an | pengisapan kaum “kapitalis ti-i 
keuntungan sehingga Idak lagi merupakan suatu ma- | 
nahkan kebaikan2 4 
diperdjuangkan. oleh 
sialis 'sdeniri. ' 
Apakah kita 

suatu La te 

      
   

     

     
   
   
   

  

   

    

    

- (dimasa lampau. Memang per- 

djuangan klas sampai seka- 

rang belum lagi lenjap. Peng- 

tk 'laksanaan perdjuangan itu ka- 

1- dang2 masih diperlukan untuk 

menghadapi tindakan jg tamak 
ri golongan j mendapat pre 

ege, tapi sudah njata ia ti- 

  
tangan Kas? Bal 
sedikit dalam: 

djuga dialami oleh kat saga 
lig jg duduk dalam pemeri 
han. Demokrasi meng. 

    

   
     

'arah kemadjuan”. 
| Dalam suatu pertemuan dgn 

rg untuk memperingati pener 

ri n ur ara “itu, Morgan Phil- 

menemukan kepentingan? jg sa 'lips, sekretaris Partai Buruh, 

ling bertentangan”. “ #mengatakan bahwa tidaklah be 
3 konsep azas sosialisme | 98x bahwa penerbitan buku itu 

Sambil mengemukakan bah-| Mendapat doa selamat tari    

  

   
wa dalam pikiran orang banjak | Partai Buruh. 
sosialisme itu | sap dam 4. Tap: katanja kami menjam- | 

erti nasionalisme, bu me | but dengan gembira usaha da 

ri British Social'st Union sb. 

daklah perlu bahwa kami me 

    k 0g. an li setiap paham jg dila- 

si ali Kata 
dalam buku itu. Akan 

jali 
h . 

Sudah seb d N RKA tulisy tetapi kami akan berusaha $ 
buku itu selandjutnja, aa Gp supaja semua ang- 

nasionalisn xe| gota partai mempergunakan 

«Ipendapat2 ig dimadjukan dlm 
walbuku itu sebagai suatu pokok 

k /saalah ruwet senerti dianggap | 

| sesuai dgn Pemeered untuk 

Jagi mendjadi idaman2 kej 

'ngah hari pada hari Saptu. In'- 

ig bekerdja dibawahnja, 

    lb atjaa j8 akan diperdebatkan”, 

  

ristratip. Permintaannja men- 

dapat djawaban bahwa kolonel 

Inggeris jg memegang urusan 

tsb sedarg ber-weekend, seba- 

gaimana biasa dilakukannja. 

|Ridgway lantas memberitahu- 

kan dgn djelas dan tegas, bah- 

wa weekends jg Tn ba 

gi perwira2 SHIAPE tidaklah 

melaksanakan rentjana mentjo : 

ba membangunkan Eropah. Ba- 

“ 

'kar akal setiap tahun'adalah lan, 
taran j,terlampau banjak ker- || 

j 'rentianakar lebih dahulu”. 

#janakan lebih dahulu” ia tempo. 8 hari-19 djam 40 menit 

   
|" Satu gambar lagi dari 
diadakan oleh duta & 
Gambar: diantara tamu 
no dan njonja memberika: 

Tam gak 
sela   

    

      2 jakarta, Merle Cochran, 4 Dji 

  

       

    
   

  

      
   

      

   

    

     

    

  

      hari terisdekiikia Amerika | 

djuga wakil Djepang 
mat kepada duta M      

    

    
(Belumlah Sekarang Masanja Utk Men- 
'Yari Sebabnja Didalam Alam Physika? 
Di Amerika Masih Ada Or 

Dim. Tjara Pengobatannj 

ang2 Gila Jg. Ditjambuk 
ja — Mungkinkah Gila Di- 

. ARE Oleh Sesuatu Penjakit Semasa Muda?, 
, — Oleh: Bob Considine, Copyright mmm 

    

  

IER JAMES STEVENS Simmaons (pensiun) je 

Harvard School of Public Health, Mah mendjadi 

1 dim. - tulisan2 sardjana — hal mana me- 
Pelbaaka Hhita mengenai pidatonja baru ini, jang sama sekali 
tidak mendjadi perhatian orang. Pidato ini adalah Na pen- 
ting artinja. Dr, Simmons, jg memegang 
Denngakaye Merak wake sena dlm Perang 

  

Sepandjang pendapat Dr, Si- 
mons sebabnjazrja semakin ba 

Injak rakjat Amerika jang bertu |. 

dja”, salah satu dari masgalah2 
'kesehatan jang masih belum: 
bisa diatasi di Amerika. 3 

Dokter Simons..memardang/ 
perlu disiapkan dengan segera 
spenjelidik2 muda. jang. sudi 

( menjerahkan djiwa ragarja utk. 
| melakukan penjelidikan2 objek. 
tip tanpa maksud2 jg telah ci 

,Tudjuan? jg. telah diren- ' 

jang senantiasa mendjadi 
tangan utama, Penjakit otak 
ah lebih sedikit mendapat 

Sem dan rawatan jg tjakap 

& 2 

    

ebih Tje” 
pat Dari,Oueen Mary, 

ENURUT PERNJATA- 
M AN American pra m 
“ile Institute”? di New York : 

malam - Selasa, kapal 
penumpang Amerika ,Uni- 

ne States” . aah telah ber 
il men k New 

York — — (de. 
kat Peka 3 aa dalam ! 

|itu, .rata2" kefjepatannja 39 
'knot lebih besar dari kapal Ing   serta 

Jain 3-4 2 je. 

dihinggapi ia PE 'otak 
V seperfi halnja "tai, dengan an- 

    Ujing gila, Dinegeri . 
masih ada beberapa 6: di- 
mana sampai sekarang Lag 
gila ditjambuk dengan 
utk. mengusir iblis dari 

Penje'idikan kedjurusai 

tjari sebab penjakit gila dari 

  

' Sudut ilmu psychis, sudam ten- 
tu sama terkenalnja, dengan , 
misalnja tempat tidur beralas- | 

  

Ban 

gris ,@ueen Mary”, jang keti- 
ka th. 1938 1938 mematahkan rekord 

t memadai 
   

    

    

    

  

| ru 

Gimana anta 
(00 Elisabeth”? 

Berita UP dari Southampton 
(Inggris) mengatakan bahwa 

menurut keterangan kapien ka 

pal penumpang Inggris ,,9ueen 
Elizabeth?” ((lebih: baru - dari 

“|v@. Mary”), ketjepatan kapal- 
nja belum pernah diumumkan. 
»dueen Elizabeth” besarnja   
  

kan kulit dalam kamar perik- ! 
Sa dokter jlmu djiwa. Penjelidi- | 
(kan mengenai otak dan bathin 
jang tidak teratur ini telah ba- 
njak membawa hasil atau pen- 
dapat baru dari waktu kewak- 
tu. Tapi Dr. Simons jakin bah 
Wa perhatian harus lebih ba- 
njak Gitumpahkan dalam dju- 
rusan sebab2 dari sudut phy- 
Sika darj penjakit gila ini, 

»Dalam keadaan katjau ba- 
lau jang kita hadapi sekarang 
mengenai penjakit otak ini” de- 
mikian- dinjatakan “oleh Dr. 
Simmons dalam rapat tahunan 
ke-141 dari Rhode: Pa Me- 

Pakistan tan Dan 
Perang Kuman 
Baiklah Diadakan Tiu- 
djauan Oleh Negara2 
-. Seda Jang Netral 

EMERINTAH PAKIS- 

TAN menjukai fikiran 
Haa ana Pa netral 

ri : meng. 
adakan - pet Saka “tuduhan 
negra?- M6 Takjat menge 
nai perang kuman di Korea oleh 
Amerika, mag esa dinjatakan 
hari Semon di Karachi oleh ka- 

        rat sampai bisa dipertahankan 

dlm. waktu jg sesingkat-singkat 

nja. . 
Piday sendiri tidak sadja 

bekerdja eram hari dlm seming 

gu, tapi tidak djarang pula ia 
mempergunakan sebagian dari 
hari jg ketudjuh. Ia tidak me-: 
maksa stafnja kekeraja seberat 

itu pula, tapi ia tidak mengingi 

ni mereka itu bekerdja sete- 

lah udara baru jg meniup diri 
Ridgway. Ia mempunjai bakat 

jg hampir sama dgn Eisenho- 

wer utk memikat hati mereka 

  

sya “Senat Argentina pada hari 

Djum'at telah  mengesjahkan 

rantjangan undang2 bagi pen- 
dirian patung2 Eva Peron di | 

Buenos Aires dan  diibukota2 
prop'nsi dinegeri tersebut, Ran 

tjangan undang2 tersebut. kini 

langan jang “lajak dipertjaja. 
Ini adalah perobahan sikap te 
"3 (Or ang | karena 

ia an Stan pa- 
da PBB mendapat inotruksi utk 
mempkape usul Ja Amerika “Kana 
membentuk sebuan a Pa 
lang Merah Internaslonal 

njelidikan atas tuduk 
negara demokrasi 1 

Menurut kabar pemer 
tan -berpendirian bahwa: 
tya jang terdiri Aa negara? Asia 
Plidak termasuk dalam kritik jang di 
lepaskan oleh Rusia, jakni bahwa | 
Palang Merah sebagai organisasi 

       

Barat tidak dapat dianggap netral. 
Pendirian Pakistan jang baru ini, 
demikian didapat kabar selandjutnja, 
didasarkan. atas simpati sedjumlah 
negara2 Asia terhadap, Korea seba 
'gai negara se-benua dan selandjut ' 
nja atas pertimbangan bahwa ' usul 
pembentukan panitya jang diadjukan 
Pakiftan itu dapat diterima oleh 
Amerika dan: Rusia. Menurut kabar   telah disampaikan kepada Pe- 

ron untuk ditandatangani, 

  

wakil Pakistan pada PBB belum 
lagi merumuskan ugulnja atas dasar 
tsb, (Reuter), 

  

jang | 
akan bertugas kogngad akan pe: 

  

83.060 ton, United. States” 
53.600 ton. : : 

| dical Society, ,,kita. berada 
hampir samg djauhnja ' dalam 
penjelidikan penjakit “iny de- 
ngan apa jang ditjapai oleh 
penjelidik2 seabad jang lam- 
pau dalam mentjari "sebab 
musabab penjakit cho'era, ty- 
rhus, syphilis dan aricephali- 
tis 

»Daiam tahtin 1882, mente- 
r12 Kesehatan (djuru rawat2) 
darj Providence, Rhode Island. 
telah 'banjak ' membuangkan 
waktu, tenaga dan uang de- 
ngan pertjuma dalam usaha 
untuk mentjari djalan mem-i 

bantras penjakit demam ty- 
phus dengan melindungi -rak- 
jat dari patukan burung mer- ! 
pati kamar kentjing dan W.C. 
jang dipakai oleh publik. 
Apakah tidak mungkin pula, 

tanjs, decan Harvard itu, ,pa- 
da maga ini kitg membuang 
waktu, tenaga dan uang untuk 
mentjoba membersihkan kakus | 

akan lebih 'banjak mendapat 
untung dengan mentjoba men 
tjari sebab2 biologis,j jang 
sifiek dari penjakit otak itu?” 

Pertalian dengan penjakit 
dulu. 

Dr. Simmi mengumumkan 
tentang kemungkinan . adanja 
reda antara penjakit gila 
alangan orarg-orang jan 

sudah Tentu usianja ta 
njakit jang pernah  dideri- 
tanja waktu masih anak-anak 
(jg. mara. diantaranja, banjak 
jg. bisa dihindark 

  
memberikan obat preventip pa- 
da waktu iri), 
Sebagai tjontoh ia mempergu 

nakan. Hata Ta Pi beguk,. “Akta 

Nan ena Sina 
|nada anak? rusaknja benda. da- 
.ri britain (encedphaitis). anta 
| ran itu Dr. Simraons heran ,a “ 
kah kerusakan jg hanja « 

kit, jg. tidak bisa, dilihat: 
| tiara diagnose sekarang, Ap 
kin akan menimbulkan kelema- 
han pada tissue atau orgaan tu- 
buh jarg halus2 sehingga menje 
babkannja lemah. untuk menga- 
tasi beban2 jg. diderita dim, 
penghidupan sampai merusak, 
kan kerdjanja, ig: biasa, Aa taat 
beberapa tahun kemudian 

  
   HO LP Klan, 

| #uja-sama ekonomi dan 

Itang Indonesia 

dari otak dan bawasanj, kita 

an “dengan 

   

    

    

       
para pe aha Berngan pemerinta) 
sajan, n? jai, djuga meletakkan 
Nag sa utituk wenjesuaikan peraban 

. orang pedagang Indonesia, jang sekarang ada di Djepang dalam 
jang terbit € m bahasa Indonesia di Osaka. 

Kesulitan salam usaha me- dapat tamparan hebat akibat | 
njelesaikan kemungkinan ker- pembalasan import oleh negara 

hubu- 

| ngan perdagangan jang lebih 
| effectif sebagai jang diharap- 
Ikan, sesungguhnja bukan sa- 
: dja terletak didalam soal ef- 
| fecient material — kesanggu- 
| pan penukaran bahan? 'pemba- 
| ngunan — tetapi djuga dalam 
"soal hubungan masjarakat jg. 

  

Tn kedua negeri tsh,. kearah 
saling mendekati. 

Sementarg itu apa jang men- 
" Idiadi perhatian mereka dalam 

usaha meletakkan Suatu dasar 
He erdja-sa. ekonomi dan hu- 
Ohan NN cam! jang erat 
sesuai dengan kebutuhan ma- 
sing2, sebahagian besar dile- 
takkan pada masalah pemusa- 
tan perhatian tentang per'u- 
nja -memperha: ikan kebutuhan 

materia) lebih dari pada pe- 
|ngertian mana dari mengatasi 

(kesulitan? hubungan dan per- 
Italian masjarakat, jang me- 
nimbulkan ketegangan2 jang 
djauh daripada nilai kewadji- 
ban mengembalikan “kepertja- 
jaan jang sebenarnja telah 

djauh melampaui kesanggu- 

pan sendiri. 

  

Hubungan kedua bangsa tsb. jang 
oleh peperangan djauh berpaling ke 

luar, dalam hal ini Djepang, “baik 
sebelum perang maupun sesudahnja, 
tidak pernah mengisi pengertian ten 

sebenarnja, dalam 
kalbu masjarakatnja, suatu kelalaian 
dalam memberi bentuk njata terha 
dap nilai pertjaja-mempertjajai anta 
ra kedua bangsa tsb., terutama sesu 
dah Djepang meninggalkan bekas 
tjambuk dan luka2 peperangan da 
lam hati rakjat Indonesia, kelalaian 
mana sesungguhnja harus disesalkan. 

Kelalaian ini, bukan sadja disebab 
kan karena tekanan2 dalam perkem 
bangan ekonomi dan politik kedua 
negeri itu, tetapi sebahagian besar 
djuga disebabkan oleh - kurangnja 
perhatian dari pihak Djepang sendi 
ri, guna bersedia memulihkan kewa 

| djiban terpenting “tentang perlunja 
| menjadari kewadjiban 'mengembali 
ikan kerugian jang  ditimbulkannja 
“atas Indonesia selama perang itu, 
| dimana Indonesia sebagai negara 

  
de muda jang serba kurang  kesanggu 

«4 pan, materieel maupun moral merasa 
4 peria bantuan Iwarsnegeri. 

Indonesia tahu kesulitan 

Djepang. 

Kita dapat mengertj bahwa 
Djepang sendiri bukan tidak 

menghadapi soal2 sulit. Banjak 
kesukaran jang dihadapinja 

berhubung dengan kebutuhan 
pembangunannj, kembali mau- 
pun kebutuhan 'perimbangan 
dalam negeri jang sebahagian 
besar harus didatangkan dari 
luar negeri, sebagai negara 
jang kalah perang. 

Tetapi bahwa pengertian ten 
tang kesulitan2 Djepang, te- 
lah lama timbul dalam piki- 
ran sebahagian orang2 terke- 
muka Indonesia, dalam bentuk 
soal: ,,/bagaimana kesanggupan 
Djepang menghadapi pembaja- 
ran kerugian”, walaupun djum 

(lah pikiran itu sedikit sekali 
dan kurang mendapat perhati- 
an dari negara2 penuntut ke- 
rugian atau jang merasa ber- 
kewadjihan meminta kerugian 

perang dari Djepang, terbukti 
dengan tindakan2 dan sikap jg. 
diber'kan oleh negara2 tsb. pa- 
da Djepang, termasuk Indone- 
sia. 

Ke'a'aian Djepang dalam 
memberi bentuk njata sebagai 
nilai pemulihan kepertjajaan 
bagi negarg tsb. dan tentang 
kurangnja perhatian dari Ppi- 
hak negara2 penuntut kerugi 
an untuk memberi kesempatan 
bagi Djepang memulihkan kem 

bali tenaga produksinja. me- 
rupakan suatu tembok 'perpi- 
sahan dan ketegangan sadja, 

spe- Isukar mendekati penjelesaian 
hubungan kerdja-sama ekono- 
mi. 

Produksi Diepang sabia se- 
sudah perang dunia kedua, se- 
lamg hampir 7 tahun jang de- 
ngan Susah pajah mendekati 
sebahagian dari kesanggupan 
produksinja sebelum perang 
(berhubung dengan kesulitan? 
perdagangan internasional 
maupun dalam negeri) .menje- 
babkan Djepang harus meng- 
hadapi berbagai soal sulit, ke- 
ikurangan modal dsb-nja se- 
bagai akibat kerugian jang di 
deritanja. 

Sementara kesulitan 
Djepang 

Bukan sedikit bara ran 
ttd Djepang jang menga Ka 
rugian, sebagai akibat terjapat 

stock jang djaun 
ba kesanggupan produk- 

  
.Sinjas sebagai suatu persediaan 
pasar mati, tidak berdjalan, jg. 
merupakan suatu dimbunan ke- 
2 rian jarg diderita oleh peng. 

aha? Djepang pada waktu jg. 
achir? Ini, Bukan tidak banjak 

pedagang? Djepang jang men- 

| tempo jg. sing 
banjak mempengaruhi kedudu- | 

“ita ton. Tahun 1950, .produksi   

negara (termasuk Indonesia) ' 
jg dee ng sar mereka, se- 

1 Djepang 
ie Ka PheNenat sebahagi- 
- ari kesanggupan produksi, 
nja sebelum perang itu, kini me 
ngalami rintangan dan kesuli- 
tan jang bukan sedikit dan jg. 
tidak dapat diselesaikan dlm. 

“pada 'melang 
sungkan dirinja. 

Banjak mengesjewakan. ' 
Djika kita memusatkan per- 

hatian kita terhadap apa jang 
mercjadi masalah ekonomi Dje 
pang dengan perdagangannja 
pada dewasa ini, dalam hubu- 
ngannja dipasar dunia, lebih 
djauh melihat angka? jang me 

nundjukkan suatu ketidak seim 
bangan import jang djauh mele 
bihi export ditahun jang baru 
lalu, begitupun kemungkinan 
dalam tahun jang berdjalan ini 
sebagai perbanfingan penghasi 
lan produksi dan kebutuhan da 
lam negeri sesungguhnja ba- 
njak mengetjewakan. walaupun 
kesanggupan jang ada bagi Dje 
pang sendiri bukan disitu letak 
nja. Kesulitan2 bagi Djepang 
dalam. memberi bentuk jang nja 
ta tentang nilai pembajaran ke 
rugian bagi negara2 jang ikut 
menderita peperangan jang di- 

buatnja itu. terletak dalam soal 
saMpai dimana Djepang berse- 
dia untuk ikut mengatasinja. 

Dalam banjak hal produksi 
Djepang, . terwudjud “pada ob- 
jek2 pembangunan njata dalam 
bentuk baru pemulihan kembali 
nja Djepang dari keruntuhan, 
dan sebagian dari keruntuhan 
itu telah dibangun kembali, be- 
gitupun sebahagian dari kesuka 
ran2 dalam negeri telah diatasi, 
seakan2 negara jang bukan ka- 

  

1$ 2.500.009 (? — 

  lah perang. 

Bukan maksud utk su 
ruh Djepang menderita. 
Kita, dalam usaha saling me 

ngerti ini merasa. perly-menun 
djukkan kenjataan jg ada dim 
kesanggupan Djepang sendiri. 

Bukan maksud kita memaksa 

Djepang menderita kembali, 
karena, perlu menutup kerugi- | 
an perang, tetapi objek2 itu ! 

tjukup menundjukkan kepada | 
kita sebagai suatu ukuran | 

sampaj dimana Djepang berse- | 
dia mendekati penjelesajan ke-! 

sulitan jg dihadapinja jg bu- 
kan sadja terdapat dalam soal 
material konflik, tetapi djuga 

Soal kesadaran, sebagai suatu 

kesediaan kewadjiban mengem 

balikon kepertjajaan negara2 
ig menderita kerugian. jg di 

buatnja. Disamping Djepang 
sendiri bersedia memperlengka 
pi kembali negerinja, ikut me 
rasakan perlunja suatu keten- 
tuan batas jg memberi kesem 
patan kepada negara2 lain (te 

tutama Indonesia), . memulih-. 

kan sebahagian dari pada ke-   
rusSakan, jg dideritanja: 

Minjak 

Diepang Telah Lalai : 
Dalam Mamberi Bantuk Terhadap Nilai Pertjaja 
Gaan Antara Indonesia Dan Djepang 

LAAI EKONOMI dan Perdagangan Indonesia 
rini mengalami kesulitan? menarik perhatian He 

jang pada waktu achir 
Ae ekonomi dan 

han kedua belan pihak, dim usaha menghadapi penjele, 
faktor ekonomi dan hubungan perdagangan sebagai 

uban negara, demikian tulis Agus Hilly, Se- 

sik. Pewarta Dagang”, 

9 Miljard 
'Perongkosan Militer Pe- 

ranijis Di lndo-Tjina 
ANGLIMA TERTINGGI 

Pp angk. perang Perantjis 
di Indo Tjina, djenderal Raoul 
Salan hari Senen mengumum- 
kan bahwa. sampai waktu ini 
Perantjis disamping bantuan dd 
ri Amerika telah mengeluarkan 
ihampir 900 milliar franc — Ik. 

Red.) untuk 

'perorgkosan militer di Indo 
Tjina, Djenderal tadi meng- 

umumkan naskah ini ketika ia 
membuka sebuah pangkalan 
udara baru di Tourame di Viet- 
nam Tengah. Raoul Salan mena 
rangkan selandjutnja, bahwa 
Korban Perantjis ini didjalan- 

kan jalah utk mendjamin kemer 
dekaan negara2 Uni Perantjis 
di Indo Tjina. (AFP). 

BULGARIA MEMPERKUAT 
PERBATASANNJA DGN. 
TURKI. 

Kantor berita Yugoslavia 
»Tanjug” mewartakan pada haki 
Sapu, bahwa pembesar? Bul- 

garia dgn tergesa2 kini sedang 
memperkuat perbatasannja di 

sepanjang batas Turki. Ran- 
djau2 telah ditanam. Selandjut- 
nja diwartakan, bahwa kolonel 
Godoncv dari angk. darat! Rusia 
kini sedang mengadakan in- 
speksi di daerah perbatasan. Di- 
dekat Varra para ahli tehnik 
Sovjet sedang membuat suatu 

pangkalan, jg akan diperguna- 
kan oleh kapal? selam Rusia 
dan penduduk Bulgarid tak di- 
izinkan mendekati daerah itu, 

  

  

  

  

Sementara Tika Indoresia sendiri, 
tidak ' mufigkin meampaui keterti 
ban hidup jang terpe-ihara, bilama. 

Ra soal kebutuhannja jg utama, 
diluar seal hidup dan tjara hidup ' 
ig lafigsung sebagai ukuran sam 

pai dimaha kita telah menjediakan 
anggaran modal hidup “hagi negara 
dan masjarakac kita, 

Apa jang mendjadi kebutuhan 
Kita rerletak . pada, Ipa 3 jg aan 
di perhatian kita, disitu 
ngan dan standing Boni hgetn co kepen- 
tingan kita dan kepentingan orang 
dein dunja luar, walaupun yk “itu 
Tidak'ah tjukun dengan tdak mem 

| perhatikan djuga sampai dimana Ke... 
| sanggupan dunia luar terhadap apa 
jang Nee mendjadi  kebutu 
han kita jg ulama, dengan melepas 
kan saluran sentimen ig merugikah. 

Dijika kesalgcupan bjepang “da 

lam negerinja jg lelah - mendekati 
keadaan sebflum perang 
Namkan dalam rasa kewadjiban me 
melihara perhubungar: dan keper 
Ljajaan kerdja-sama afitara kedua 
negeri ru, “dalam bentuk memberi 
dan menerima sebagai suatu su 
ran jg njata. tentang perlunja ker 
Gja-sama Ekohomi, maka pengorba 
Tan suatu djumlah malerial jg da 
lam suatu bafas djumlah dan wak 
tu, ditaham dalam bentuk kemau 
an baik jg luas dan jg tidak terba 
tas, kifa telah dapat membuka sua 
tu funksi hubungan guna meletak. ' 
kan suatu fundasi kerdjasama jg 
EA. 

Dan djika kesanggupan Indonesia 
dalam menjelenggarakan suatu per 
siapan dan kesanggupan Diepeng 
untuk .memenuht kesakg 
njelenggaraan ini. Kita 2) : 
kati Sog'nja, stentarig masalah pro 
b'ematik pemetjahan sekitar. kita 
dan dunia luar - mendekati ke 
Sarggupan penjelesaian. 

Kuweit 
Hasil Tlap Tahunnja 40.000.000 Ton 

ILAJAH SHEIKH KUWAIT, suatu pretektorat Ing- 

WWW gris di pantai Teluk Iran, langkah kemadjuan penghasi- 
lan minjaknja 
laporan jg diumumkan pada 

dgn sangat ijepat bertambah besar. Menurut 
hari Seren, angka rata? produk 

si minjak di daerah tadi kini sudah melebihi produksi mi- 
njak Iran ketika Produksi minjak di Kuwait 
utk pertama kalinja dimulai ketika tahun 1946, dan sekarang 
angka produksi rata? tiap tahun ialah 40.000.000 ton. 

Menurut perkiraan reserve2- 

nja akan memproduksi 30 ta- 

kun lamanja sebanjak 50.000. 
000 ton tiap tahun. 
Untuk memberikan sekedar 

gambaran tentang ketjepatan 
meningkatnja produksi minjak 
di Kuweit dapat dikemukakan 
bahwa pengangkutan minjak 
dari Kuweit dimulai ketika 
Djun: 1946. Produksinja keti- 
ka itu bary kurang dari 1 dju- 

“| telah meningkat mendjadi 17 
djuta ton dan tahun jang lalu 
28 Gjuta ton. 

Sheikh Djabar Inggris 
dan Amerika. 

Djumlah penduduk wilajah 
Kuwait tidak besar, hanja 
120.000 orang terdiri dari pe- 
tani, penggembala dan pen- 
gembara. Jang mendjadi 
sheikh ialah Sheikh Sir Dja- 
bar as-Salim as-Sabah, jang 
wilajahnj, di slindungi” oleh 
Inggris... 
| Akan tetapj kongsi minjak 

ea mengeksploitasi minjak 
uwcit adalah kongsi jang sa- 

"mag dimil ki — $£ NT 
oleh kongsi Inggris 
glo Iranian Oil Company) dan 
American Gatf  Exploration 
Company” dari Amerika. 

Padang2 miniak Kuwait, le- 
taknja hanja 20 mil darj pela- 
buhan minjak baru Mina al Ah- 
mady, ditaana terdapat pemu- 
satan armad, kapal minjak 

  

    

  

  Inggris, sesudah markasbesar ira) 

ATOC dipindah dari Abadan ke 
Kuwait karena industri mi- 
njak di Iran dinasionalisasi. 

Daerah2 minjak Timur 
Tengah lainnja. 

Sementara itu djuga Irag su 
dah meningkat produksi mi- 
njaknja, hingga, rata2 sekarang 
dalam 1 :ahun” akan dapat 
menghasilkan 30 djuta ton, da 
lam tempo jang sudah dekat. 
Produksj Irag mendjadi 2 kali 
lipat, sedjak 1950. 

“Irag Petro'eum Company” 
dengan tjabangnja, “Bas 
Petroleum Company” jang kini 
sedang berkembang i-u adalah 
milik Inggris. 

Menurut persetudjuan mi- 
njak jang baru? ini diadakan 
antara pemerintaj Irag dan 
“Irag Petroleum maka 
Basrah Petroleum” tiap tahun 
— terhiung mulai 1955 — 
akan menghasilkan sekurang 
nja 8 djuta :on minjak mentah 
tiap2 tahun. Perse-udjuan tadi 
berdasarkan pembagian keuntu 
hgan 50x, 

Djuga Saudi Arabia dengan 
Aramco'nja -— kongsi Ameri- 
ka — sedang memperluas 'pro- 
duksj minjak meningkat dari 
26 dju-a ton mendjadi 38 djuta, 
ton. 

“Aramco” berkedudukan di 
Dhahran, pantai timur Arab. 
Demikian tulis wartawan UP 
di London, K. € Thalor, (Anta 
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“Terima pekerdjaan ' Manda truck Chevrolet dan Tong B/4 
.ton mendjadi 3 2 

     
  

18.00 sore. 
Masih ada kesempatan Ap menitipkan barang2 “sesudah 
perdjandjian. | Per TN pada hari Senen b 14 Djuli : 1952. 

   

    

     
SELALU BARANG2 ISTIMEWA JANG KAMI TRIMA 

dari ENGELAND: 
3 KAEN2 100 pcr WOL 

t 2 (ALL WOOL) “ 

JESSINS dan KLEUR jang MODERN. 

R ORA XOLLL 
: (YOOTAL - PRODUCT) 

ba | KLEUR dan KEMBANG 
2 | MENARIK SEKALI 
dari IWITSERLL ND: 
TN STOFFEL-ORGANDIE 

000 (GLAS BATIS) 
KW AL, TEIT TINGGI — KLEUR2 ISTIMEWA. 

MAX “FACTOR- MAKE UP Artikelon 
Sudah sedia COMPLEET LAGI 
Kundjunginlah ha ah ENhU 

'Bodjong 23a 
Telf. 1513 

  

Be me dengan 

      

ja ETALAGES dan SHOW meta 
TIYAR. KETJIWA! 

   
    

Modistes 
daa 

Tailors 

    

  

Pada hari KEMIS, jha 1 DJUJI 1952, akan 1 diadakan 
Lelang Besar untuk Umum, 

bet dimulai pada DJAM 9 PAGI dan bertempat di: 

2 PN Bodjong No. 116, 
Semarang 

Bea jang dilelangkan ialah tumpukan2 Kaju Djati Per- 
.  tukangan dan Kaju Bakar jang terletak di Penimbunan? dari 

. Daerah Hutan 
Pa RANDUBLATUNG, KENDAL, PURWODADI, PATI, 

TJEPU, SEMARANG, DJL. DELI/HW. 13 
: di SEMARANG. 

: -Randublatung, Kalibodri, Gambilangu, Majahan, Wirosari, 
Sambiredjo, Pati, Taju, Djuana, Batokan, Kedungdjati I, 

“ Kedungdjati II, Kedungdjati III, Djalan Deli dan HW. 13 
di Semarang. , : 

“Daftar Kapling dapat diperoleh di Kantor2 Daerah Hutan: 
RANDUBLATUNG, KENDAL, PURWODADI. PATI, TJEPU, 
SEMARANG dan Inspeksi Djawatan Kehutanan kec III (Ba- 
gian PH. ) di PEN 
  

EARU TRIMA: 

Plafond Ventilaior G.E.C. 
(UNTUK KANTOR2) 

' Nama jang tidak asing lagi. Dan kwaliteitnja tinggi. 
Compleet dengan schakelaar jang bisa regel 5 matjam : 
ketjepatan. EDIAAN TIDAK SEBRAPA PERSED: 
LEKAS DATANG DJANGAN SAMPE KEABISAN! 

i Jae fa. Naa. 
Kr. 2g Pan — Telf, 1257 Pa 

Wasseri ASIA 
' 1 |Blakang Kebon 3 — Tilp. 1554. 

1 Sc JTJEPET, BERSIH, MURAH. 

P “TT Sedia looper. 

N U MA Pa | 1 : e, 
2 — 

Bodjong SIA" Semarang Tip" 1570 

br. RI. LIEM na 

  

  

  

  

Terima Semua Resep2 Dokter 
Da Tiepat Dau Mankungya. 

  

  

GELDLOTERIJ DJAK, Rp. 16.— Y 
Rp, 9—: 1/ Rp.5— GOEDEREN. 
LOTERIJ DJOKJA Rp10— Trekkl. 

ap) & verzkst VRIJ MONGORIA PILL- 

| (Obat sakit Aambeen). Sakit aam- 
beikn didalam atau diluar patitat, 
kalau makan ini sgm Jana ena 
ub lekas bai p. — 

BAN La aa. BORALIN PILL Uri- 

tuk sakit djantuhg. Tidak dapat 
tidur, dada rasa pafas, sesek djan- 

turg lembek, perlu lekas makan ini 
obat 3 doos sungguh2 baik Rp.87.— 
1 doos Rp 30—. 
(Obat sakit zenuwen). Malam tidak 
Gapat tidur, antero badan rasa sa- 
kit, hati memukul, boleh lekas ma 
kap iNi obat-& Rp. 20— 3 doos 
Rp. 57— SUIRINE PILL. Iri obat 
tanggung dapat bikih baik sakit 

| kenfjine gwa-fier-eiwit 3 doos air 

kentjifg tanggung bersih 4 Rp.20— 
3 doos Rp 57— Porio Rp. 2—. 
Prijso, gratis OBAT KOEKOEL Rp 20. 

7 THIO GIOK GIEM 

Gang Tengah 22 — Semarang 

  

Balapan speda. 
Miss Betty Haas dari New 

. York telah merangkan perlom- | 
baan speda internasional dja- 

. rak 1200 myl dalam waktu 9 
“djam 22 merit 49 detik, peme.| 
“Tirg,ke 3 miss Elain e Mogel-| 
nang ke 2 miss Dorothy Runge- | 

.yarg, 
EA na AN, 

  

  

. Roy Roperg 3 

Yn Djuli 1952 ajam 9.00 Par Jai KA- 
22 Tenaga dari Tn, G. 1. DOORN- 

AHAT djam 16:00 — 

  

” 

  

   RIMA KASIH 
Inspeksi Pendidikan Djasmani ' 'Djawa!) Tengah dan 

  

“Belok katanosia 
dengan ini ms glinkan TERIMA KASIH BANJAK?2 ata segala bantuan, pertolo- 
ngan, sumbangan tenaga, fikiran dan benda T an Pantjalomba Seluruh Indonesia tar 
pak--bapak, Ibu-ibu saudara-saudai 
organisasi-organisasi dan Teng Asuhan, 

  

  

    
  

an 1830 

    

  

jang telah diterima untuk penjelenggara- 
al 1—5 Djuli 1952 di Semarang, dari Ba- 

Djawatan-djawatan sivil/militer, badan-badan, 
    

, Semarang, 8 Djuli 1952. 
nu — PANITYA PENJELENGGARA 
5. PANTJA-LOMBA 

: | ELURUA INDONESIA 
: 195 

KABAR BAEK: 
. OBAT BIKIN HITAM RAMBUT 

dari 

“—R. OGAWA 
Jang abah terpudji keunggulannja sedari zaman sebe- 
lum perang,: kini telah datang lagi dan dapat dibeli dise- 
mua toko dan Kapsalon di seluruh Indonesia. 
Para pemakainja tidak pernah/akan ketjewa bahkan ka- 
gum akan kebaikannja obat rambut ini. 
Kwaliteit. dan harga tetap melawan . dan namanja tetap 
mend tanggungan. 

aa koogkot di kulit kepala. 
Ditanggung tidak luntur dan warna hitam 

tidak berobah merah. 

Agen 
Daerah Semarang 

MINLY OPTICAL 
 (Tjioe Hong Liem) 

Depok 380 

Sole Importer 

N. V. SEDJAHTERA 
TRADING COMPANY 
Taman Purwodinatan 2 

Semarang 

"Telp. 2037 
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TABIB 
Seteran 109, Teip. 1123 

Semarang. 

Specialist untuk WASIR 
beien), ASTHMA: KEPUTIAN 
dan lain-lain Penjakit. Obati 
WASIR dengan garantie sem--, 
buh didalam 12 hari sampe run- 
tuk akar2nja. 

ZONDER OPERATIE 
Djam bitjara: pagi 9—12 

e Sore 5—7 

(Am- 

| 

| 
| 

leher, 

ee 
Obat Batuk Cateriue Siroop 

Ini obat jang paling baek buat sembuhkan penjakit batuk 
seperti: Bromchitis, sakit batuk panas dan dingin, sakit 

suara serak, asthma dan sakit tenggorokan d.l.l. 

Harga per botol R 5— 

Pusat pendjual: 
Toko obat ) Terbikin oleh: & NGO HOK TONG SENLO co. 

Gang Pinggir 1 Semarang, HONGKONG 
Telp. 1658. 
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ZENUW PILL.| 
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z 5 , FG ar Fs 

“BAN SAN YOK PANG KAPASAN 2!6-218-220-TILP 837 U. SUABAIA 
BISA DAPAT BELI DISEGALA RUMAH OBAT dan TOKO P. 4. D. 

$S OL 0: 
12. 
13. 
14 

LG 
16 
17. 
18 
19: 
20. 
21. 
29: 

Dj. Demak 5 

Pudji D 
pe teleingoet an Utbt — 

pentas Lebah 
Ah 

tuk anak saja jang ke 13. 

    Pendaftaran: Secr. Sdr. 

  

Segala ukuran dengan harga Melawan 

N.V.,,Toko KAU W“ 

ekkieed 

1550 
Tilp. 3i7e SEMARANG   
an Doa 

dari sekalian pembatja saja harapkan dengan hormat un- 

Sri Kahesti 
di lahirkan pada hari Kemis tg. 3-7-1952 di Solo. 

R, Hindrosudarmo 
anggauta D.P.R.-R.I. 

Djl. Supiturang 7 Solo. 

  

KONGRES 
Pandu Rakjat Indonesia 

13, 14 dan 15 DJULI 1952 
SOEMAHADI! Randusari 1/374 

Ditutup pada tgl. 12 djam 23.00 
Tempat Kongres: S.M.A. Dj. OEl TIONG! HAM 

K. Pst. D. 

Moh. Basari 

  3 

Hanja | bungkus 
Toko SANG HAY 
Toko HAY TJIANG. 
Toko TONG TJIANG. 
Toko F OE. Naa Tiukup untuk  membuktikannja man PebgOg an NG |, Bata, Djamu Nionje” Me Toko Obat BNG TAY HO. neer lebih sedap, lebih halus, Toko TJHIE FOENG. aa Sa mustadjab, dapat di: Toko PANTES uktikan dengan Toko PACIFIC. - hanja minum 1 bungkus 

Djamu KUAT Lelaki 
atau Djamu SEHAT Wanita.   

  

    

  

OT A SI56y FOREST 
KANGER LET BEN SMITH 
SpiT ON His OWN Pre 1 
You TN In papah 

1 KOGEREG, UM A COWMAN, 

    
    

  
    
     

— Rogers, aku seorang 
pemilik ternak dan bukan 

| seorang pengembara dalam 
hutan jang hina. Biar Ben 

— Djika wa aga pohon2 dise 
belah djalan ini, kukira djalannja ' 

- api dapat kita stop. Tetapi lekas2 
kita harus bekerdja, 

— Kau dengar katanja, Bat Win Smith memadamkan ' api 

ger. Ajo, mulailah bekerdja ! ! itu "sendiri. Kamu tak da 
pat menjuruh aku beker 

ta : , dja ! 

GETTINL.. HEY, 
YOU WALL-EYED 

FIT LEAPS 
HERE, WELL 
Bt su Dare 

— Lekas bung! Djika api 
sampai disini, kita akan terba 
kar hidup2. 

— Aku tak mau terbakar! 
Biar kuambil... hey, kuda. 
Kembali kemari! ! 

OKE, ROGERS! 
L BON'T WANT 
TO FRY HERE! 
WHAT DO L POT 

  

Minum 1 bungkus ini malam, 
besok pagi sekudjur badan bra- 
sa lebih segar, lebih bersema- ngat, dan senang betul. 

YOU TAKE 
| ORPERS FROM 
KANGER SMITH.. 
AN! FoLgow “EM / 7 

ane 

LAN Ia 

SU 
DIL: DEMAK 129 TILP.6ti 

UN NN Ne   
  

Toko Pedamaran, Agen Depok 36B, Mataram "gia GOT, 210, 942, Lemahgempal 52, Petekan 
35, Darat 33, Pontjol 88. Dj. De- 

. mak 12, Labuan 14, 
— Oke, Rogers, aku akan Mintalah daftar baru dengan 

bekerdja. Aku tak ingin terba | tjuma2, 
kar mati disini. Apa jg harus PE MM MA LM 
kuperbuat ? Pasanglah Adpertensi dalam 

— Kamu menerima perintah arian 
dari petani Ben Smith itu... 
dan menurutnja ! !   »SUARA Menoakar 

  

  
Druk, VII no, 684/11I/ATT18,” 

PA IL SA AN PB JI Jang 

Badju jang ditjurji berapa 
kali dengan sabun biasa... 

   

  

    

      

    

      

       

  

   

  
  

Ini Malam PREMIERE | 
sRex" 5.00 - 7.00 - 9.00 

anatara 

Djagalan: 6.30-8.30 (7tb.| 
Gene KELLY — Frank SAN 
Betty GARRETT — Ann MILLER 

ISehari di New York) 
M-G-M's Technicolor Musical film 
jang terbesar, penuh dengan Lagu? 
jang merdu,dan..Tarian jang beibat 

Show jang menarik | 

Besok malam premiere (7th) 
METROPOLE: 5.30-730-0.20 
ILSEDIKIT HARI ,omlom” | 

Samuel Goldwyn's Present: |€.THE NORTH STAR 
| Anne Baxter” — Dana Andrews . 
| Walter Huston Farley Granger 

lni & Besok Malam 
sORION" 445-6.45- 845 

  
Metropole 5.15-7.15-9.15 
(INI MALAM Pengabisan) 

Kasma Booty P, Ramlee 

»DJUWITA 13 tabung 
— 

Berhubung Succes Besok Malam | 
#DJAGALAN” 0.15 «4 815 
Tan Booty P, Ramlee 

Dju Wita" (3 tahun) 
-— 

"On the Town" 

! 
$ 
1 

i 
d 

  

   

      

  

      
Badju dalam waktu jang sama, 
ditjutji dengan Tjap Tangan!        

   

     

   

  

     Berhematlah setjara bidjak- 
» sana, pakailah Tjap Tangan 

buat segala barang. 

Air busahnja menanggung 

tahan lamanja tjutjian Njonja 

na
:   
  

  

Di lever dari persediaan dengan idzin Prioriteit MP 

#5 HILLMAN MINX SALOON 
HILLMAN MINX COUPE 

N.V, FOCHS & RENS 
Boijoag 96 tilp 87) SEMARANG "3 

ne Ne sa 

CITY CONCERN CINEMAS —— 
LUX” 5.—7.—9.— 'Ini Malam PENGHABISAN (17 € fize 
ida LUPINO SP Di | 

Sa LUSINO In Dangerous Ground” 
i 

Richard CONTE Audrey TOTTER' 

  
  

  

    

  

Besok malam ag 

  

emiere ! ke se rt sUnder | The iGun” : 
Grand 5-79. Ini Malam D.M.B. fu. 17 tahun) 
Louis Hayward 
Jody Lawrance The SON of 'Dr, JEKYLI/ 

INDRA 5.—7.—9 — Ini Malam PREMIERE (u.13 tahun) 
SIPUT SERAWAK ROMAI NOOR 

  

cg 

  

D. Harris 55 8 
P. Ramlee 99 Ni A - 1 B 8 

Royal 5-7-9- Ini Malam D.M.B. (au 13 tahun) 
Herman 
BRI sihe New Adventures Of 

TARZANY 
  

Roxy i a 9.— Hanja Ini Malam Ie 172 ifiuaboni 

ama) sJUNGLE MENACE" 
  

Besok malam: Film Russia dengan teks Indonesia 
Premiere Langkah Seorang Penjolidik 

(NIEMAND ZAL HET WETEN) 

2 La 
7 
«SOLO Mulai tg. 8 Juli 1952 D.M.B. 

First Time ' roberi CUMMINGS 

na | 

Djam 4.30 — 7. 9, m—a 

Menghaturkan Slamet 

Pembukaan Toko Baru! 
.Jowolier RAT NA Horloger 

KOKO MAS 

Telp. 336 

SEMARANG 4 
AN 

    

   

   KRANGGAN  WETAN 2?


