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pa orang pegawai 

wakil kepala dan ' g 
memberikan wedjanganna. 

   

   

“Keke luargaan Ko perasi. 

i kant pusat Dja watan Immigrasi di 
tan tsb. Pada upatjara 

  

.Dijaknes pada hari Kemis jl. telah disumpah bebe 
- itu Kadir antara lain kepala Djawatan ' Immigrasi, 

umum. “Gambar: Sesudah upatjara penjumpahan Mr. Jusuf Adiwinata 
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Totjok Sekali Dengan Tjita2 U.U.D. ms Kata Hatta 
Tak Ada Madjikan-Tak Ada Buruh: penari Bekerd ja Utk Kesedjahteraan 
Semua: Sajang Sudah . Ada Partai Jg. Menggunakan Koperasi Utk 

, ERPEPATAN DGN. 

Wakl presiden se andjutnja 
mengatakan, bahwa koperasi 
adalah bangun perekonomian f 
jg sesuai benar dengan tjipta- 
an Undang2 Dasar, jakni bhw 
perekonomian disusun sebagai 
usaha bersama berdasar atas 
azas kekeluargaan. Dalam hal 
ini, menurut wakil! . presiden, 
dua hal jg harus diperhat: kan, 

jakni: Usahg kekeluargaan dan 
| azas kekeluargaan. Djadinja 
) “usaha bersama itu anfarg me- 

i - jg sama2 bekerdja dalam 
perusahaan hendaklah sesuai 

f dengan azas keke-uargaon, se- 
olah-olah semua pekerdja itu 
adalah anggota dari satu fa- 
mili 

“Dalam pada itu”, demikian 
“Drs. Mohd. Beri, “disamping 
“hukum ” 
An bekerdja dengan tempo 

dirajakannja Hari ' 
suatu tempat di Indonesia wakil pres. 

bagai sambutan atas hari itu. Dalaim kata 
bahwa tradisi utk memperingati Hari Kepe v 
dirajakan itu menuadjukkan gunanja. Oleh Ma ibu 
perasi, hendaknja hari itu diperingati sedemikian rupa, 
faedahnja, dan kendaknja Hari Koperasi dapat mengg 

5 gerakan koperasi makin bertambah 

“perusahaan, 

Maksud Partainj 
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jg tepat dan menurut @sip'in, 
1 mara koperasi mengemuka- 
Kan Suatu dasar lagi, jakni da 
sar kekktungak antara pem:m 
pin dan jg d pimpin”. 

Dasar kekeluargaan Inilah jg 
menurut wakil persiden meru- 

(pakan dasar hubungan istime 
Wa daam koperasi, korena tak 
ada madjikan dan tak ada bu- 
ruh, melainkan usaha bersama 

jantara mereka jg sama kepen 
jengannja dan tudjuannja. 
| Drs. Haita selandjutnja me- 
Ingemukakan, bahwa dasar hu 
(bungan madjikan-pekerdja ti- 
| dak sesuaj dengan Sifat kope 
,ras', dan bentuk koperasi le- 
ipas sama sekali dari 'faham 
“kapitalisme. Dasar koperasi ja 

'ah usaha bersama 

auto-akt'vitet deng ersama 
tanggung djawab. Djalan auto 
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larus Diawasi 
Keras 

Djanganlah “Kedepatan” Pars Asing 
Disokong Kekuatan Politik: Dari Luar 

Negeri-Andjuran Mr.Sunarjo 

M 
. Masalah Warganegara Memang Sulit. 

R. SUNARJO, ketua seksi luar negeri parlemen merang 
Na ketua bagian hukum dari Panitia Pers mengatai- 
dim pertjakapan dgn ,,Antara” bahwa pada dewasa ini 

Pata kita melindungi kepentingan nasional dan kepentingan 
negara dari pengarah asing serta dari serangan - serangan 
pers asing. a mengemukakan, 
pers memang "ad bisa dilaksanakan 

kemerdekaan 

setjara absolut. 
bahwa 

3 Palam hal ini ferutama terhadap pengaruh asing perlu diada 

ba
ta
si
 

kan pembatasan, Kita harus mengingat, bahwa negara kita 
41 adalah negara baru. Pada dewasa ini memang ada tampak ten- 

geri. 

Djadi 5 Peru sekali, mann 
Mr. Sunarjo, adanj, pembata- 
san2 terhadap pers asing jg 
harus merupakan pengawasan 
jg lebih keras dari pada terha 
dap pers nasional jg sebalik- 
nja perlu diperkembangkan, 
dan jg mash membutuhkan 
organisasi dan kapital. Hendak 
nja djangan ada jg kedapatan, 
bahwa pers asing disini di so- 
kong o'eh kekuatan politik 

dan ekonomi luar negeri jang 
- bisa membahajakan kepenti- 
ngan nasional (dan keamanan 
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nerbitan p 
sia dan bahwa perusak 
harus dalam tangan warga-ne- 
gara Indonesia. Sesudah ini, 

progressief terhadap Tn na: 
sional.' Ae ea 

Mr. Sunario mengatakan, ba 
jg sulit sekarang ting 

2 gala soa' warga-negara. Hal 
e ini baru selesai, kalau kita Su 

dah mempunjai undang? War- 
ga-negara. 

Perlu, menurut Mr. Sunarjo, 
@lihar pula semangat dan dji- 

wanja pers, tegasnja perlu di 

| ketahui apakah sifatnjs sesua 
tu Surat Ten jaitu apakah ' 

V ia Indonesa atau as'ng? 

   

Mr. Sunarjo mengatakan, ba | 
: hw, bada umumnja ia tidak 

menjetudjui adanja An (pe 
an ti nilikan sebelum terbit), da. 

baru bisa kita bersikap lebih | 

| Soal warganegara dan 1 
: djiwa pers. 

3 Jens dari pers Saga: utk Seat tangan dim politik dim ne- 

dak setudjui pula adanja pers 
breidel, ketjuali djika dalam 
keadaan bahaja. Haruslah di 

tjari djalay untuk mendapat- 
kan gatu aturan dimana bisa 
didjalankan pengawasan terha 

Gap pers asing tersebut setja- 
ra effecient. 
Dengan dem'kian kedudukan 

|pers nasional kita akan men- 
djadi lebih kuat pula. Mr. Su- 
narjo mengatakan selandjut- 
nja, bahwa selain dari pers, 

perlu pula d'adakan pembata- 
san terhadap pemasukan film2 

perang, poitik, (djuga film2 
band t dan tjabul) jg buat mas 
sa bisa membahajakon keada- 
annja. Kta harus mendjalan- 
kan sensur jg keras terhadap 

matjam2 film tersebu . Dengan 
tdjalan ini dapat pula berkem- 

bang perusahaan fi m nas'onal. 
n at Tentang sensur ini dikatakan, 

'ybahwa hal ini lazim pula @la- 
kukan di negeri2 Barat. 

Perlu perhatikan gerak- 

gerik pihak asin8. 
Mengenai statement PNI tentang 

keamanan, Mr. Sunarjo menjatakan 
persetudjuannja. Ia menambahkan, 
bahwa memang perlu. diperhatikan 
gerak-gerik pihak asing, karena su 

dah ternjata banjak berita2 mengenai 

rasi asing itu, dan berita2. ini. 

  

  

Banana Tneelidke Tebibi BP 
lam, Memang, katanja, sangat adjaib. 

3justru di Djawa Th soal 
sleta. 

bahwa ! 
ketidak-amanan 

imumnja soal pengaru itu 

dari, manaput Lon yg ang "te 

pat perhatian dari Nita, sehingga 

Kan kita bisa terlambat. kalau 

dita tidak waspada dalam hal ini. 

Him dengan sendirinja tidak berarti, 

mera Pada 

  

   

    

(bahwa tdak ada lain2 faktor jang 

1 menjebabkan kekatjauan, seperti fak 
kurang lantjarnja  dja 1 tor ekonomi, 

lannja instansi2 pemerintahan, 

rupsi dsb. Demikian Mr. Sunarjo, 
ko 

  

asi pada ig 1? 
telah berpidato dimuka tjorong radio se- 
“Wakil presiden antaranja menjatakan, 
ja akan bermanfaat, bilamana hari js. 
diserukan kepada pra pemangku ko- 
sehingga rakjat dapat merasakan ada 
embirakan, bahwa dari tahun ke tahun 

sfapurna organisasinj ja dan makin kuat semangatnja. 

feabngai L 

bulan ini, maka dari 

aktivitet akan lebih bersema- 
ngat dan bergembira apabila ' 
terdapat harmoni dan ini ha- 
nja mungkin dalam suasana ke 
keluargaan, demikian drs. 
Mord. Hatta, 

“Sebab itu”, demikian wakil 
presiden “pad4 tiap2 Hari Ko- 
perasi, selain dari pads meng- 

raSi kita sesuai dengan apa jg 
ditjptakan dalam Undang2 
Dasar” 

Usaha2 Koperasi. 

Dalam pena tugas. jan: 
harus dis€len”varakan kopera- 
si di Indonesia ini, maka wal 
nresiden ““menjatakan, “hah 
masih baniak usaha2 iang ma- 
Sih harus didjalankan oleh & ge- 

|rakan koperasi di Indonesia. 
Kita belum mendekati udjung 

malahan masih baru pada per- 
mulaan dialan. dan itupun se- 
ing melangkah dengan kaki 

jang 2 belum tegap, demikian 

(wakil “presiden, sambil memberi 
|andjuran agar supaja usaha d:- 
teruskan densan tak “kenal 
mundur. 

Koperasi konsumsi 
Minta perhatian. 

Selandjutnja drs. Mohd. Hat- 
ta menjatakan, bahwa kini ke- 
lihatan sekali kekurangan usa- 
ha kearah daerah koperasi kon- 
sumsi, jang tugasnja teruta- 
Ma jalah memperbaiki distribu- 

  

  

si dan harga bagi kaum jang 
lemah ekonominja. Koperasi 
konsumsi amat perlu bagi bu- 

.rYuh jang masih sangat lemah 

.ekonominja. jang masih harus, 
dan upahnja. ' hidup dari gadji 

Wakil presiden mengandjurkan 
agar kaum buruh sendirilah 
memulai usaha membentuk ko- 
perasi konsumsi ini, misalnja 
tiap2 kantor mendirikan kesa- 
tuan2 sendiri, akan tetapi segala 
kesatuan2 dalam suau tempat 
bergabung djadi satu, hersamaz 
memelihara koperasi konsumsi 
mereka. 
Mengenai hal ini, wakil presi 

den mengemukakan satu sjarat 
jane harus dipenuhi agar supa- 
ja koperasi itu mendjadi kuat. 
jakni tidak memberi kredit ke- 
pada ansgota melainkan men- 
djual dengan kontan karena 
kredit melemahkan koperasi. 

Kegiatan menjimpan. 
.Drs. Mohd, Hatta selandjut- 

nja Mengandjurkan agar gera- 
kan menjimpan sebagai salah 
suatu atjara Hari Koperasi di- 
djalankan terus sebagai dero- 
ngan untuk membentuk kopera- 
si kredit. Koperasi kredit jang 
baik dapat memperbaiki nasib 
rakjat dalam lapangan ekono- 
mi Jan sosial dan dapat rakiat 
dilepaskan. dari ikatan  idjon 
dan riba.   Disamping gembira- 

menjesal. 
Dalam pada i'u, disamping 

rasa gembira wk. presiden dju- 

ga mengemukakan beberapa ra 

sa penjesalan antaranja terha- 
dap beberapa par'ai politik jg 
mendirikan koperasi untuk me 

metjahkan dar melemahkan ko 

perasi dalam perkembangannj 
Dinjatakan, bahwa ada par 

Pertimbangan2 Jg Sebabkan PKI Sokong Wilopo 
KI TELAH MENJOKONG ber 

dirinja kabinet Wilopo, karena 

selasa kabinet Wilopo terdapat ke 

longgaran hak-hak kemoan jang 

d dalam 

' nasib 
akan memudahkan  rakjat 

perdjuangan untuk pirba'kan 
dan untuk menggalang 
organisasinja, demikian  diantaranja 

giatkan koperasi, d'tindjayu dan | 

@d.renungkan, sudahkah sema- | 
ngat dan perkembangan kope- 

   

ya Ian F 3 

ka jg berkuasa di Tokio Ker. 

     

  

: Korban Penduduk P.     

  

   
   EBIH KURANG. 

tiga gelombang telah 

Dikdtakan, bahwa pink 
IP kah Mani noken Dn“ lelakaa2 

| rahas'a selama beberapa bulan 
lig 'ampau ini menundjukkan 

"| tanda2 tentang adanja “kegia- 
| tan industri jg besar”. didae- 

rah2 dibelakang garis2 pertem ' 
“ puran Utara. Bangunan2 jg di j 

| bom oleh pesawat2 PBB dian- 
taranja ialah vaberik2 mesiu, 

paberik2 karet, paberik2 utk ' 
memperbaiki kendaraan2 dan : 
tank2, garis2 dan persediaan2 
perlengkapan, vos2 “komando 
dan perkemahan? tentara ser- 
tx kedudukan2 meriam2 pe- 
nangkis serangan udara. Demi 
kian menurut komunike tsb. 
Serangan udara begar2an 

itu dmulai pad, hari Djum'at 

Persetudju- 
an Korea 

Toh Akan Tertjapai Dju-: 
ga 3—Lagi Suara2 

Optimisme 

JURUBITJARA DELE- 
D GASI PBB, djenderal 

Willlam Nuekols, hari an, 
at mengatakan bahwa 
muan rahasi:z di Pemmnfata Dg: se- 
sunggubnja merundingkan per- 
letakan sendjata, tetapi kedua 
belah pihak tidak mau merobah 
sikapnja. Hari Sabtu ini akan 

pendapat, demikian AFP lebih 
landjut memberitakan dari To- 
kio, bahwej kemungkinan ter- 
tjapainja perse'udjuan dalam 
rundingan perletakan serdjata 
kini makin besar. Pendapat ini 
jg dikemukakan pada hari Djum 

sebagai berikut: 1 

1, Pihak Utara tetap sidak 
1 mengguga. soal pemboma, pa: 
brik pembangkit tenaga listrik 
di Yaiu 3 minggu jang  ialu, 

2. Menurut lapuran, dalam 
waktu 6 minggu achir2 ini Ko 
rea Utara sidak memperbesar 
kekuatanuja: 

3. Delegasi Utara dengan sek 
sama menghasiri per.emuan2 
rahasia jang dimulai 8 hari jg 
lalu di Panmunjom: 

4. Radio Peking baru2 ini 
mengakui, bahwa Amerika me- 
njetudjui utk mempeladjari pe 
njelesaian jang pantas menge- 
nai soal tawanan perang dan 
selandjutnja menjatakan bhw 
ia menjamkut dengan gembira 
sPerobahan sikap Amerika” itu. 

  
Demikian alasan2 bagi penda j 

aa jang optimis-is itu. (Antta- 
ra 

  

politik jang menjuruh anggota 
nja keluar dari suatu koperasi 
jang subur hidupnja dan menju 
ruh mereka mendirikan kopera 
si sendiri dengan usaha serupa, 
jang hasilnja, kalau ditjapai 
akan dipergunakan untuk kas 
partai Tindakan demikian ini 
oleh drs, Hatta dinamakan usa 
ha memetjah dan dan tidak 
memperkuat semangat! berkope 
rasi. 

Selandjutnja ada pula partai jang 
mendirikan koperasi tani sendiri bagi 
anggotanja, dengan peraturan bahwa 
anggote jang dipetjat dari koperasi 
itu, tidak boleh menerima kembali 
uang pokoknja. Uang pokok ini disi 
ta, buat koperasi tetapi sebenarnja   

kekuatan. 

mikian ini bertentangan dengan da 
sar koperasi, dan ini adalah suatu 
politik pemerasan jg dilakukan oleh 
partai atas koperasi, demikian . wa 
kil presiden. 

Wakil presiden menutup pidatonja 
dengan merjatakan, bahwa siepa jg 
benar2 tjinta akan koperasi, hendak 
nja menjingkirkan d'dalam koperasi 

. perbuatan jang memetjah dan menga 
malkan tjita2 solidariteif. (P.LA.) 

keterangan PKI dalam sebuah pc-, 
ngumuman. PKI telah menjokong | 
berdirinja kabinet Wilopo, karena 
dengan kabinet Wilopo terdapat ke 
mungkinan lebih besar bagi rakjat 
didaerah-daerah untuk melakukan 
aksi2 melawan tindakan2 jg tidak 
demokratis dan 
dengan at tjabutnja 1g, PKI telah ' 

  

una Ke 
(Kon. Bataviaas 

Lk 

  

yan Kunctei   

    

  

at petarg, berdasarkan alasan? | 

bua! kas partai. Djuga peraturan dei 

sewenang-wenang | 

   k850 na rara ra: . i 
on Mendisdi Sasaran 
an Banjak Sekali — ae 
6” Kata »Tass” $ 

pesa wat PBB pada hari Djuw'at dim 
elakukan serangan? udara jg dan 

Nan dlm perang Kerea terhadap 
Korea Utara dgn menggunakan bom? peledak, 
dan bom? rocket, Menurut komunike jg dikeluarkan oleh mar 
kasbesar angk. udara) ,ke-5 Amerika, 
ditudjukan terhadap sasaran? militer penting Utara di Pyong 
yang, Hwangyu ..dan Sariwon di bagian barat Korea Utara. 

sasaran? jg penting di 
bom2 . napalm 

serangan besar?2an itu 

djam 10 pagi oeh gelombang 
vertama, jg terdiri dari ham- 
pir 400 buah pesawat pemburu 
dan pembom PBB: jg mendja- 

tuhkan bom2, 'rocket2 dan 
bom2 napalm mereka diatas 
Sasaran2 ig sebelumnja telah 

  

  

'Bendera2 Pengi. 
kut Olympiade 

  

2 Orang anak pekerdja dari 
“dang membawa bendera2 Koh arena dari negara2 jang ikut da 
lam perlombaan Olympiade 1952 ini. Bendera2 ketjil ini akan di   ditentukan dengan teliti dari 

| potret2 pengintaian udara. 
| Gelombang kedua jg terdi ri 
dari 250 pesawat Ne 
Sasaran2 jg sama pada djam 
13.30 siang, sedangkan 218 
bwah pesawat jo merupaxan 

igg'ombang ketiga menjerang 
| sasaran2 tsb pada djam 17.30 
sore, 

| Djurubitjara angkatan uda- 
| ra ke-5 menjatakan, bahwa pen 
duduk sipil dari daerah2 sasa- 
ran2 Utara . itu ' “beberapa 
minggu sebelumnja” telah d'- 
beritahu tentang akan dilaku- 
kannjs, serangan udary bes:r2 
cm itu Bagaimana hasil2 pem 

i boman2 'tu kKni beum diumum 
|kan kepada pers. 
| Menurut United Press, sera- 
ngan? udara pad, hari Djum- 
'at itu mungkin akan ternjata 
lebih besar dari pada sera- 

ngan2 terhadap  bangunan2 
pembangkit tenaga Istrik Uta- 
ra di sungai Yalu pada tang- 
gal 23 Djuni 15 jg di'akukan 
oleh 500 buah pesawat PBB 

dan ig menjebabkan kehila- 
ngannja 90 persen tenaga Es- 

    pergunakan sebagai hiasan medja makan 
| djamuan bagi tetamu2 luar-negeri jang mengundjungi Helsinki. 

   Penerbit: N.V, ,Suara 
. Penjelenggara: Hetami, 

Alamat: 
Tilp. Redaksi: 

  

»Dusun Olympiade” di Helsinki se 

waktu diadakan pesta   
  

Eisenhower Dipilih 

Dapat 845 Suara — 

D 

ra, Warren 77, MacArthur 

Berita 
ngatakon, bahwa faktor jg me 

nentukan dalam kemenangan 
Esenhower ini jaah ketika 
utusan2 “dari negara bagian 

Minnesota jg berdjumlah 28 
orang, jg mula2 memilih Ha-   

trik Tata Katta Utara. 
: (Antara). 

    

    

   
Radio Moskow jang mengutip se 

buah berita Tass dari Pyongyang 
pada hari Djum'at menjatakan bah 
wa pesawat2 pemburu jet dan pem 
bom Amerika pada Djum'at pagi te 
lah melakukan suatu serangan udara 
»jang biadab” selama 90 menit ter 
hadap daerah2 perumahan penduduk 
iku-kota Korea Utara Pyongyang. ' 
Menurut berita Tass tsb. pesawat2 
Amerika hanja menjerang sasaran2 

:jang tidak mempunjai arti militer 
dan telah menembaki rumah2 pendu 
duk dengan senapan2 mesinnja dari , 

beberapa ratus penduduk, 
nja orang2 perempuan dan kanak2, 
telah tewas 'akibat serangan2 itu. 
Demikian Radio Moskow. (Antara) 

300 pesawat Amerika 
djatuhkan 1700 bom. 

Pada harj Djumahat dari djam 
10 sampaj 11.30 pagi 300 buah pesa- 
wat pembom dan pesawat djet pem. 
buru Amerika te'ah melakukan sera- 
ngan ,,biadab” terhadap Pyonzyang, 
demikian berita Tass, jg diterima 
di Londemn pada hari Djumahat. Le 
bih dari 1.700 buah bom telah di- 
djatuhkan dan dari tinggi 100 meter 
pesawat2 Amerika telah menembaki 
rumah2 penduduk, sehingga ratusan 
penduduk telah tewas, sebagian be 

i saw ahak2, wanita dan orang2 tua, 
j demikian Tass, (Antara). 

MENINDJAU KEADAAN 
ASIA TENGGARA. 
“John Armstrong, seorang 

anggota Partai Buruh Austra 
li, jg terkemuka dan anggota 
Senat Australi, pagi ini ditung 

    

tinggi 100 meter. Dikatakan, bahtva | vensi Partai 

diantara | jg dimulai sedjak hari Senen, 

kemudian semua- 

nja menjatakan berdiri dibela- 

kang Eisenhower. Dengan de- 
i  mikian maka Hisenhower men- 

“dapat 6 Suara jg masih-dibu | 
tuhkannja untuk dipliih djadi 
tjalon, jaitu kalau sudah men 
tjapa: 604 swara. Tetapi, baru 
sadj, ketua delegasi Minneso- 
ta mengumumkan keputusan 
tadi, maka seorang demi se- 
orang para pemimpin golongan 
lain?nja memindahkan sebagi- 
an besar — dan da'am bebera 
px hal seluruh suara mereka 

kepad, Eisenhower. 
Kemenangan E'senhower ini 

merupakan puntjak dari Kon- 

Republik ke-25, 

dan berlangsung dengan -sa- 

Tuntutan 
Mangkunegoro 
Akan Dibawa Ke Lain 

Pengadilan? 
ENTANG — TUNTUTAN 
Mangkunegaran menge- 

nai Dara Milik Mangkunegaran 
jg dimadjukan dimuka Penga- 

dilan Negeri Djakarta, setalah 
ketika tg, 2 Djuli jl. dinjata- 
kan tidak bisa ditrima olen Pe- 
ngadilan tsb, dari kalaxgan jg 
mengetahui di Djakarta dida- 
pat kabar, belhwa tuntutan itu 
kini dimadjukan dimuka Penga 
dilan jg lain jg dapat menyadi- 
li, demikian berita jz kita te- 
rima dari Solo. 

  

  gu kedatangannj, di Djikarta 
dengan pesawat terbang: @an- 
tas. Ia bermaksud akon ting- 
gal di Djakarta satu hari dan 
kemud —n aah meneruskan 
perdjalanannjo ke Singapura 
dan ke negeri-negeri lain di 
Asia Tenggara. 

Dalam Pemerintah Buruh jg 
lalu Armstrong mendjadi Men- : 
ter. Perbekalan dan Pemba- 
ngunan. Selama di Djakarta | 
ia akan menemui pemimpin2 
dan pembesar? Indonesia. 

GEMPA BUMI RINGAN DI 
LOS. ANGELOS. 
Gempa bumi ringan hari Ke- | 

mis telah menjerang daerah 
Los Angelos. Tetapi tidak dite- ' 
rima berita2 tentang kerugian2 

jang 
gempa bumi 

  

  
itu hanja dirasa- 

kan ringan sekali tetapi dise- 
pandjang pantai . gempa bumi 
itu diiringi dengan ledakan2 jg S 
mengedjutkan pengdutik disa- 

'na, 

menjokong berdirinja kabinet . Wilo 
po, karena dengan kabinet  Wilopo | 
terdapaf kemungkinan — berlakunja 
demokrasi parlementer, sehingga ter 

  

bukalah djalan bagi rakjat untuk 
bisa melakukan desakan2 berupa pen 
dapa! umum supaja pemerintah ter 

paksa melepaskan politik luar-negeri 
nja jang tergantung dan melawan 

'keterangan Menteri 

Christchurch di 

diderita. Didalam kota da 

Berita ini bertentangan dgn 
DN Mr. 

Roem jg dalam sebuah ketera- 

ngan pers dj Semarang baru2 
in: menjatakan, bahwa pihak 
MN maupun pihak Pemerintah 
sedari muls telah bersetudju 
untuk membawa perkara-nja 
itu sekaigus pad, pengadilan 

AFP seterusnja me-j 

reld Stasson (bekas gupernur |. 
' Minnesota), 

Ike” Menang 
Oleh Konvensi Se- 

bagai Tjalon Presiden Golongan 
Republikein 

Taft Hanja Mentjapai 
280 Suara. 

JENDERAL DWIGHT D. EISENHOWER hari Djum'at 
kemaren telah dipilih sbg tjalon Partai Republik dalam 

Konvensi ke-25 dari partai dadi, jg diselenggarakan di Chica 
go, bagi pemilihan pres. Am.-Serikat j.a.d, Menurut berita LP, 
jg mengutip angka? resmi, djumlah suara jg didapat oleh 
Kisenhower ada 845, sedangkan Taft hanja mendapat 280 sua- 

4 suara. 

ngat hangatnja itu. Dengan 
demikian maks Taft untuk ke 
tiga kainja gagal usahanja 
untuk dipilih djad: presiden, 
berarti jg achir kalinja pula 
bagi senator jg sudah berumur 

62 tahun ini. 
Berit, UP jg menjusul me- 

ngatakan, bahw, setelah Eisen 
hower mendapaz kemenangan 
tadi, maka pembantu2nja jg 
terpenting berkumpul di tem- 

Djumw'at untuk membitjarakan 
pemilihan wakil presiden dari 
pentjalonan Republikein. 

(Antara). 

Kantor Polisi-Ketjamatan   | di pertempuran sengit antara 
| Ilam pertempuran ini 

Purwodinatan Barat II — 20 Semarang. 
1228 Smg. tilp, rumah 1798 Semarang. 

Tilp. Administrasi - Ekspedisi 2087 Semarang. 
Harga Lengg. (bajar dimuka) Rp, 10.— didalam 
Rp. 11.— luar kota, (ditambah Bb 0,30 untuk meterai). 
Ady. 80 sen per m.m, kol. Harga Etjeran 60 sen per lemb. 

“Syria T Tunas 
| Israel 
Pantai Timi Leut Ga- 
lilea” Harus Diserab.- 
kan: Pengeringan Hu- 
leh Harus Dihentikan 
KalauPerlaSyria Ada- 
kan Tindakan Militer 

OL, ADIB SHISHAKLY, 

Merdeka Press 
    - 

kota. 

kepala staf tentara S$ 
ria dan orang kuat” negei 
tadi, telah menuntut supaja I 

dari Laut Galilea (Balrat-Tz 
bariyah, sebuah danau di perb 
tasan Syria—Israel) kepat 
Syria, Demikianlah didapat k 
terangani 

hari Djuwat dari sumer? I 
misi PBB urusan Perlvta 
Sendjata Palestina. 

  

   
    

raei menjerahkan panyai tidur 

di Darussalam pada 

       

  

        

     

      

  

     

   
    

    

   
    
     

       

   
   

   

        

       

    

    

   

    

         

        

   

        

   

  

Supaja pekerdjaan pe- 
ngeringan rawa 

dihentikan. 

"pat penginapannja pada hari ' 

Moga Diserang 
Grombolan 400 Orang Bersendjata 

Lengkap Menjerbu Kota 

— Ada Belanda Dan Bekas Nefis Diantara 
Para Penjerang. 5 

ERITA terlambat mengabarkan, bahwa pada tg. 11252 
di ketjamatan Moga (41 km selatan Pemalang) terdja- 

tentara kita dgn pengatjau,. pa 
2 orang anggauta tertara gugur, s 

' dang.di pihak pengatjau meninggalkan seorang majat, Lara 

penindjauyan kembali perbata 

dakinj, ialah supaja: 

nau tsb tadi 

kepada Syria. 

2. Pengeringan rawa2 jg di- 

Israel (diperbatasan 

han antara kedug negara. - 
Kaangan tadi 

rangkan, bahwa Jordania, | Mesi 

katakan seterusnja,   
militer 

tadi. 
Semontara itu Shishakl ly 

ngukur pendapat salah satu diantara 
3 negara Barat, jg meondjamin: p 
letakan sendjata Israel—Syria, d 
harapan bahwa .negara. (negara2 
tadi menjokong permintaannja 
baja dilakukan perobahan peri 
san, Dalam pada itu sumber tadi. 
tak hendak menjebut, megata 2 
mana jig dimaksud tadi, tetapi 
umumkannja bahwa terhadap Israel 

lunak” teah dilakukan 
(Antara). 

5 st ekanan 

Dan Poliklinik Dibakar 

x 

lainnja belum diketahui, Duduknja kedjadiar dapat dituturkan 
sebagai berikut: Segerombolan pengatjau terdiri dari Lk. 400 
orang bersendjata lengkap pada 4g. 6-7 Djuli djam 3 pagi Angga 

Warungpring tang “dari desa Mereng dan 
Moga. 

Rombongan 'tentara ' terdiri 

dari 7 orang jg pada saat itu 
sedang patroli ditembak, jang 
Mengakibatkan gugurnja 2 ang 
gauta tentara. Kemudian pada ' 
djam 4,30 mulailah pertempu- 
ran sengit jg berlangsung hing- 

ga djam 14,30 siang. Pengatjau 
membakari ruMah2, a.l, Kantor 
Ketjamatan, Poliklinik, Markas 
Polisi, Kantor PTK., Pesanggra 
han ,,Petarukan”. Dari »ihak 

rakjat 2 orang mati, 2 anak men | 
dapat luka2 dan 18 rumah rak-' 
jat dibakar, 

Setelah bantuan dari Pera- 
lang datang dgn tembakan mor | 
tier oleh '-entara kita barulah 
pengatjau meninggalkan Moga 
menudju ke djurusan Barat dae 
rah Tegal. Perlu di tja- 

ma
w 

    ig tertnggi sendiri jg bisa me 

'ngadilinja. Djad'nja, supaja bi j f 

ly keputusan telah diambil, ti- 
daklah akan d'ambi! tndakan 
darj pihak manapun untuk ap- 

pel. 

NODA MATAHARI 
Observatorim Wellington dan 

New Zealand 
Mengumumkan bahwa telah 
tampak pada hari Djum'at no- 

natahari, jg mempuniai ga- 
ssitengah kira2 antara 1 dan 
50 ribu mil, djadi 5 atau & kali 
garis tengah bumi. Dikatakan 

    

   

bahwa noda tadi dari.type, jg. 
dapat Mengdjadi sangat aktif, 

perijampuran tangan dari negara2 
ag'ng dalam soal2 Indonesia. 

| mendjadi oposisi, 
Sedangkan untuk selandjutnja, be 

sav ketjilnja sokongan PKI. terhadap 
kabinet Wilopo adalah bergantung 
kepada besar ketjilnja hak2 demokra 
si bagi rakjat jang akan “ didjamin 
oleh kabinet Wilopo. Tetapi soko 

ta. bahwa di antara pe 
ingatjau terdapat seorang bang 
Isa Belarda dan 1 orang bekas 
'anggauta Nefis pada djaman 
pendudukan Belanda jg dike:- 
nal oleh rakjat, demikian kabar 
dari Djawatan Penerangan Pe. 
malang. , 

masuk dalam kota 

Churchill: 
Djangan Mempersalah- 
kan Kawan Serikat Sadja 

ERDANA 

tidak ada kepentirgan2 Inggris 

akan dirugikan lagi apabila 
Inggeris dapat menarik tenan : 
nja dari Korea. 

Ermyn Hughes jg terg 
pada sajap kiri soon 
mendesak Churchill supaja ngan 
geris memperha:ikan nasehat 
»Society of Friends” dam me- 
ngambil langkah? baru guna 
menghentikan periempuran di 

Korea dan meletakkan Nanah 
un: luk mendjamin 

jg sesungguhnja di am an 
uh, 

Dinjatakan selandju.nja, bah 
wa sebagian besai' orang2 ai. 

. Inggeris sangar mengharap-ha- 

UNDANG? ANTi-SUBVERSIF : 

Pemerintah Djepang ketika 
malam Kemis untuk pertama 
kalinja mempergunakan  un-: 
danz2 ,,anti: perbuatan2 sub- , 
versif”, jaitx terhadap 121: 
orang iang ditangkap di Nagoya | 
ketika tgl, 7 Djuli sesudah tim- 
bul kerusuhan2 disana. 

3 aa PKI itu dengan sendirinja akan 
Idihent'kan sama sekali dan berubah 

apabila ternjata 
kabinet Wilopo melepaskan politik 
dalam dan luar negerinja jang demo 

kratis, artinia kabinet Wilopo me 
ngulangi politik kabinet Sukiman- 
Wibisono jang bangkrut itu, demiki 
an pernjafaan PKI. (PI.-Aneta).   

rapkan agar diambil langkah2 
baru untuk menghen'-ikan pepe 
rangan di Korea. 
Mendjawab permintaan ini 

| Churchili menerangkan” ,/Tidak 
secrang jang lebih gembira da 

' ripada pemerintah Inggeris sen 
diri apabila di Korea dapa'- ditja 
2 penjelesaian jang memuas- 
kan, 

Di Korea sebaliknja kita, te- 
lah diserang dan kawan? seri 
kat kisa dengan sebagian besar 
tenaga jang ada padanja telah 
berusaha un' uk menghadapi se 
rangan2 itu. 

Churchi!ll menambahkan: Sa 
ja berpendapat bahwa kita 'i- 
Cak boleh mengupas soal terse 
but sedemikian rupa - seolah 
olah kia hanja mempersalah- 
kan kawan serikat kita sadja”, 
(Reuter), 

Sumber tadi menerangkan, ' 
bahwa Shishak.i bertjitazkan 

san antara Israel dan Syria, 
jg telah ditetapkan ketika per 

letakan sendjata. Jg 'dikehen- 

1. Tanah jg"lebarnja 10 me. 
ter ig letaknj, ditepi timur da 

— jg menurut 
persetudjuan perletakan sen- 
djata Israel-Syria diakui sbg. 
wilajah Israel. — d'serahkam 4 

lakukap dirawa  Huleh bagian 
Israel- 

Syria) dihentikan. Pekerdjaan 

pengeringan inj ketika tahun 
jl. mendjadj pokok sega 

seterusnja mene- 

dan Libanon telah bersepakat untuk 
Minjokong permintaan Shishakly, Di 

bahwa Syria 

mungkin akan mengambil tindakan . 

utk meraksanakan tjita2nja ' 

set 5 

MENTERI 
INGGRIS, Winston Chur 

chill hari Kemis menerangkan - 

dalam madjelis rendah, bahwa 

  

    
     

   

   
    

   

  

    
1! 

        

   
   

    

    

   
   

   

   

    
   

    

     

     

   

   
   

    

  

    

e : 
: 

| 
: 

21 
1 

| 
4 

Fi 

! 

/ 1 
1 

1 

i 
1 

5 
3 

'



   
       

  

   

  

   

   

   

  

     

        

   

     

              

TI — — 4lksiang) dikantor Ketua, 

mar No. 2” Ada kemungkinan un- 

Katan dinas. Piva kira? 1 Septem- 

Pr tempat diasrama. 

n SMA. (B). 

  
pat Saka Petundjuk2 Be  . Gapat. diminta. 

KETUA FAKULTET KEDOKTERAN HEWAN. 

  

: 11 kurang tenaga lemah 
e sexugi zwakte). Alasan penjakit badan le-| 

ak hantjur. sering marah2. kepala pusing 
jet Kaki tangan dingin sering sesemutan 

jakit pikiran (zenuw). 
Na buat Lage 

oo... 

coco .mara 

poco oo. 

srima Hana tambah ongkos kirim 1095. | 
an TAMBLONG 49 BANDUNG 

Gambir 13a Djakarta. 
jalan Perniagaan 10 Bogor. 

Antri 1532 Tjimahi. 
ing Ladu 32 Tasikmalaja. 

  

  

| Kana KOTN 
KORESPON DENSI: 

    
E Tadjar SMA, 

(Soal? jg. sdr. maksudkan selan 
Pajuwnja akan kami perhatikan. | 

Ibuan truck pakai polisi nomor 

Itak dapat ditolong 

1 Sepirnja takut @ikerojok tjoba | 

# raga. 2145 Bantjak Dojok. 

  

  

mangan pameran 
lamko beberapa w: 
itu, berturut-turut di: 
ba-lomba, Us dia: 
bagai kota, | 
Gan achir-ac 

    

     

    

    

  

   

        

mereka dan : 

geri asing tsb. ' : 

Jadilah Betapa makan apakah 

  

   
   

     
     pam. kerang wd Mena memberi hasil sebagaimana df diharapkan ! ! 

Apakah benjaa jg sudah Aan dan rentunta naa 
ber djuta2 .itu bisa ber-imbang n hasi?” "5 Kalau 
ada — jang ditelorkan oleh: 29 pameran? gi! Atau- 

kah pameran2 tadi hanja merup: pemibo 6 wang jang 
tak ada anja?! . 
— —— aa Sangat menarik periiatin, bahwa kebsinjakan 
pameran? jg diadakan oleh Indonesia diluar pera, tadi bersi- 
fat pameran kebudajaan dan kesenian melulu. ndirinja jg 
dipamerkan tadi berupa barang2 dan tjiptaan jang bagus 
bagus, indah dan Mahal. harganja. Se ndirin a pula, pame- 
ran2 jg demikian itu, akan memberikan kesan, seolah-olah 
hegeri Indonesia itu negeri jg kaja, 1 mur sedjahtera, di- 
mara rakjatnja tak perlu Membanting tulang untuk mentjari 
sesuap nasi: tetapi menggunakan seluruh po-hidupnj ja utk 
menitjiptakan hasil2 kesenian jg pelik pelik: sadja. Dengan 
demikian mudahlah diluar negeri ditjiptakan suatu gambaran 

  

    

  

  

jang salah mengenai negara dan rakjat Indonesia: mudah 
pula terwudjud suatu ,Iroom-wereld”, dunia-impian ' jang 
tak rieel mengenai Indonesia. Suatu ,droomwereld”, jang 
terlalu sering kita kenal dari film2 Hollywood, dimana nega- 
a Indonesia digambarkan sebagai suatu sorga, ' dan rakjat- 
nja, laki maupun perempuan hanja berpakajan sarong, semua- 
nja menjuntingkan bunga hibistus dirambutnja dan kerdjanja 
sehari-hari hanja berenang, menjanji-njanji “dan bertiinta- 
tjiitam adan 

| Jang demikian itu akibatnja averechts dan 
merugikan kepada Indonesia. Padahal jang kita butuhkan, “ia- 
lah supaja liar negeri mengenal Indonesia .ini, sebagai suatu 
negara muda jang membanting tulang, Memeras keringat, 
berdaja upaja dengan segala usaha, untuk bisa menempati 
tempatnja jang lajak ditengah-tengah keluarga negara2 dunia 
ini. Indonesia bekerdja, “Indonesia mengharap: Indonesia 
mMenjutjurkan air mata dikala tertimpa malapetaka: Indonesia 
berdjoang: Indonesia mendo'a dan beribadat, Indonesia kaja 
dan menunggu pengusahanja — pendek: Indonesia hi - 
dup, ingin mempertaharkan hidup, dan b u- 
tuh kawan hidup— itulah thema jg kita butuh- 
kan, bila Indonesia mengadakan sekali lagi pameran diluar 
negeri. f | Ta 
— — — — — Dengan demikian kita memberikan realiteit 
kopada luar negeri. Bisa menarik perhatian mereka jg sebenar- 
nja: kemudian bisa membangkitkan rasa kerdja-sama jg beru- 
pa bantuan Ka ataupun modal luar negeri jg sangat kita 
butuhkan itu. Hanjalah djika bisa menghasilkan apa jang dike- 
mikakarn ini, barulah sesuatu pameran kita diluar negeri itu 
bisa &i-ps rtangg: ung d Manahan" 
  

BERKELAHI DI KAMAR TA- 
| HANAN PENGADILAN. 

Pengadilan Negeri Semarang" 
pada Djum'at siang telah me-! 
tandjutkan peperiksaan perka-' 
Ya banderol palsu. Dihadapkan: 

6 orang terdakwa, 5 antaranja 

bangsa Tionghoa dan jo Se- 
orang adalah pegawai douane 
Djakarta. “ 

Dalam peperiksaan jg dulu-: 
an semua terdakwa, menjang- 
ka! dan memutar balik ketera- 
ngannja. Peperiksaan kemaren 
hari mendjadi lebih terang du 
Na perkara, kareng terdak 

Wc2 saling “gigit-menggigt” 
sabu pada lain. 

Peperiksaan ditund, gampui 

tgl. 25 Djuli jad. Ketika terdak 
wa2 digiring masuk ke rua- 

ngan tahanan, telah terdjadi 

(pertjektjokan sengit je ditamat 
kan dengan Perkelahian, un- 

'tangnja segera dipisah oleh po 

Nisi jg mendjaga. SA 

JD SPAARBANK TE SEMARANG”. 
Dalam bulan Djuni 1952 telah di- 

kt Da kelebihan Asa ig ditabung 
Ha Oa TA kembali 

Nn. Roostanti Soetanto, pela- 

Ketjaman sdr. Mmemarg! sepat. 

“Kami semula memang tidak 
merikeritakan hal2 i-u, karena 
kami mengira kahwa golongan 

kita, kurang menaroh perhatian 
soal2 muziek klessik 

TEWAS DI TERDJANG- 
TRUCK. 

Rebo'siang jl. di Demak s se- | 

H. dan muat es, te'ah mena-' 
brak 2 anak sekolah jg sedang 
bontjengan “speda. Si korban 
luka2 berat dan segera dibawa ! 
ke Purusara Semarang tapi | 

.djiwanja. 

mentjari tempat  sembunji, . 

ach'rnja ditangkap polisi dan | 

perkara di usut lebih TN 

  

Na jetoran uang 

ni ada TAT Rp. 584.000,— 
Ppine tari 2 464 pos pemb. 

'kembali atau Rp. 501.000,—. Buku 

  

SIA RRI SEMARANG. uangnja sama sekali diminta kem- 

TT " Ta. bat Perlu 42 as 

en, 14 Djuli: diam 17.05: Lea 

Nata PPTS, 18.00 Klenengan : Tn, . TE 

untuk Angk. Perang. 19 15 Tindjauan Ff 

Tua negeri. 20.30 Rudjak ulek Se 

ma'rangan 21.15 Tindjauan tanah ai. 

21.30 Irama padang pasir. 22.15 Ser- 
neka. O. Panorama. 

Matah, 1 Djuli: ajam 17.05 Ta 
man Kepanduan Pamdu Nasional In- 

tionesia, 1800 Ruang DPPK. 18:15 
Hidatigan pstang, 19.15 Dunia olah. | 

Makankah 

sampai nek? 

Rebo, 16 Djuli: djam 1705 Ta- 
man Kusuma, 18.00 Pendidikan rto- 
chani. 1815 Manasuka untuk Angk. 
Perang, 19.15 Tindjauan mingguan 
ekonomi. 20.30 Keluarga Warsita- 
mursid, ah 15 Enam Sekawan. 

— Pengumuman 
Kapat Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Atas dan Perta- 

ma. Mempermaklumkan dengan ini, bahwa: 

S.M.ELA. Negeri akan dimulai pada hari Rabu sore tanggal 16 
Djuli 1952 djam 1,30 di gedung S.M.A. Negeri bag. 
A/C di Bodjong. 
Murid2 jang telah mendaftarkan diminta pada hari 

  

  

  

    
  

    

dan djam tersebut diatas berada dihalaman S.M.A. 
“ bg. A/€, Bodjong, 

S.M.ELP. Negeri akan dimulai pada hari Rabu sore tanggai 16 
Djuli 1952 djam 1, 30 di gedung S.M.P, III Negeri di 
Dj. B.B.T. (Kp. Kali) Murid2 lama dan baru diminta 
pada hari dan djam tersebut diatas berada di S.M.P. 
III. Untuk meng Au kedjadian2 jg. tidak Ba 
sebelum gedung d itinggalkan oleh murid2 
anak2 S.M.E.P. diminta djangan memasukki gedung 
tersebut. 

Harap pengumuman ini dianggap sebagai panggilan kepada 
murid2 dari dua djenis sekolahan jang sjah. 

Semarang, 11 Djuli 1952 
pan | KEPALA S.M.ELA, NEGERI 
KENA ONG JONG SIEN           

tabungan baru ig Ameluakan per, 
Atur 68 bidji dan buku tabungan 

hubung semakin 
kendaraan bermotor, 

  

“orang diantaranja 5045   “Kemarin bertempat di sekolah SMA, 
-marang, oleh Polisi Negara te lah dilangsungkan udjian bagi 125 

dari T.P, gsana masuk kursus Inspektur 

Kasp 
(Panen: 
Hari apn Je. Gelap Uik. 

  

eh 

W onogi 

     
Oei Tiong “aa Se-   £ Polisi. Uldjian tersebut diadakan selama 5 hari Gambar: Para g pengikut udjian sedang asjik dalam menjelesaikan pekerdjaan 

mereka, pada hari pertama kemaren, sapi). 
  

Java-Bank Ur 
(Beri Dividan 15 C4 32 Mimatitongan 

sih 5ja52 Berdua Ro 
ADA RAPAT UMUM 

    

   
lah ditetapkan 15. 

3» bera ke 124, do Javasche 
“bersih sebesar ' Rp. 4.001.639, 89. 

berikut: Untuk pemegang? 

"Dengan demikian, maky utk 
para pemegang saham dised'a 
kan, Rp 1:347.422,23 ditambah 

gan saldo jg t: Cak terbagi 
tahan pembukuan 1950/1951 
sebesar Kp 8.867,65 Gjadi total 
Rp 1.356. 289, 29. Dari djumlah 
ini dibajarkan ! 15969 dari modal 
kedjumlah Rv 9, 600: 000,—- dia 
di Rp 1.350.000,- atay Rp 15,- 

untuk setiap saham dari Rp 

500,— Gan Rp 37,50 untuk 
tiap2 saham dari Rp 250,— dgn 
penjerahan “bukti dividen no. 

43, setelah" mana tersisa Rp 
6239,29 sebagai sado jg tidak 
terbagi. 

Re cening laba rugi selandjut 
njg menjebutkan penambahan 
atas tadangan bagi padjak per 
seroah sebesar Rp 28.000.600, 
sehingga negara total menda- 
pat Rp. 29.102.266:69. 

Didalam pen ajelasannja 
laporan tahunan ini, pres 
ayasche Bank,  1pr. 

arirancgara, mengel 
bahwa pengumuman lapor 
hun Ini djatuh k 
lebih lambat dari L 

a akan tetapi laporan t t: ah 

   

     

    

   

  

    
   

  

neliputi 248 Kelana, sedan $ 
rar -laporan tahun ig lala 

al.iri tidaklah merheraak 
karena @justru pad: 
telah berlangsung bebe r 
ristiwa jg penting, antara mana 
tentang nasicnalisasi, Laporan 

Gibuka soal ini, 
Pada bab I preside: 

rikan 1ehtisari tentang ra 
Iisasi de Jayasehe Bank. ! 

bab II presiden membentangkan 
azas2 politik kemakmuran. 
Bab2 jg kemudian, lebih bersifat 
Pena Gimana antara 
ain diuraikan perkombargan? 
ina rnasional, perkembangan2 
perekongmian dan sosial, per- 

    

kembangan? moneter dan finan 

sil, golongan? usaha, usaha de 

Javasehs Bark, personalia, £ 
achirnja laporan Dsw an Pofiri: 

saris sebagaimana jg telah di- 
adjukan pada rapat umum pe- 
megang2 saham pada te IN 
Djuli, 

    

   

   wes Y 
.001:639.39 

  

PEMEGANG2 saham do Java- 
scke Bank pada hari D jum'at, telah dis 

Sahuaan uatuk Kahun pembukuan 1951-1922 Dividen te. 
Pada taha 

jahkan doku- 

n 1951-1952 tahun pembukuan 
Bank telah membuat keuntungan 

Keunturgan ini dibagai seba- 
sahgna: Rp. 1.547.402,23, mmiluk 

a tjadangan Rp 501,937,78, untuk tantidme2 Rp 450.013, 
39 dan us uluk regara Rp. 1.702, 266,69. " F 

  

Tolak 
Pendaftaran 
Keputusan Konp, Bang- 
sa Indonesia Keturunan 

Arab 

im UNEENAN PUSAT . BA- 
Konperensi & 

Indonesia Se bepa Na 
rapatnja hari Rebo il, jg. an- 
tara Jain dihadiri oleh A.R. Bas 
vedan Mr Hamid Algadrie, 
Said Bahrasj (ke'igania anggo 
ta parlemen), tih. mengambil 
putusan, menolak adanja pen- 
daftaran bagi golongan? jang disebut minoriteit. atas dasar, 
bahwa dari seluruh golongan 
pangsa Indonesia turunan Arab, 
tidak ada jg. menolak kewarga 
hegaraan Indonesia (ketjuali 
Sa'u da Gran2), 

Dalsm keterangan jang di- 
keluarkan cleh Pusat Badan 

turunan Arab, lebih djauh di 
njatal tan, bahwa sepandjang 
kererangan iang didapat o'eh 
PBK tsb dari Pemerintah 
(Kem. Dalim Negeri) mak   

      

   

Sampai kini bekim ads perin- | 
| tah mendjalankan pendaftaran 
itu, Keterangan ini — demikian 
Cikgtakan selandjutnja — per 
Ju dikemarkan “berhubung dgn 
laporan2, jang diterima Badan 
Konperensi, bahwa dibeberapa 
tempat dan daerah telah didja: 
lankan perintah pendaftaran 
bagi golongan2 jang disebut 
minoriteit. Achirnja dinjata 
ikan, bahwa Badan Konperensi 
Bangsa Indonesia turunan 
Arab kini sedang memperdju 
angkan soal ish'dengan Peme- 
rintah. 

  

Presiden Truman hari Kemis 
telah menandatangati anggaran 
belandja angka'an perang Ame 
rika Serikat utk. tahun. padjak 
1952.1953. scbesar $ 46.060.500. 
006. Djamlah tadi belum lama   

  

AKSI KEAMANAN 
LALU-LINTAS, - 

Tidak lama lagi dikota? kz 
Sar seluruh Indonesiy akon dil 
adakan aksi keamanan lalu- 
lintas setjara besar2an, dise- 

1 lenggarakan bersam,, aleh pi- 
| hak kepolisian setempat, djaw. 

kepolisian. negara, kem. perhu 
bungan bg. lalu-lintas, kota- 

| pradja, kem, PPK, PMT, dl. 
Aksi. dan kampanje itu teru- 

tama dimaksudkan untuk mem 
iberi penerangan2 pada rakjct 
dalam usaha pihak jg berwa- 

#djib untuk memperketiil djum 
lah ketitlakaan laiulintas ber- 

banjaknja 

BEBANGKAT KE 
MAKASSAR. . 

Kemaren “siang, Bat. 422. di 
bawah pimpinan Kapten Soe- 
rcso, telah meninggalkan Sama 
rang menudju ke Makcssar un 
tuk menunsikan tugas 'baru. 
Pada keberangkatan mereka 

berselang ini disetudjui oleh 
Kongres, 

tentara sntaranja kelihatan 
Res. Milono, Wali Kota dan 
dari pihak tentar, Panglima 
Dip. P. Diponegoro bersama 
perwira? lainnja. 

KERETA-API NONSTOP 
SMG.-IOGTA, 

Kita dapat kabar, bahwa mulai 
tg. 28 Djuli jad. oleh DKA Djawa 
Tengah akan diadakan  perobahan 
perhubungan kereta api nonstop Se 

marang-Jogja. Rini hanja berdjalan 
kereta “api “Semarang-Jogia satu 
kali, tapi mulai tanggal tsb. “akan 

dibuka perhubungan tiga kali, 
dari Semarang berangkat  djam 
1.30 sampai Jogja djam 10.30  ke-' 
dua berangkat diam 11.30 sampai 
Jogja 14.30 dan ke-3 berangkat dj. 
15.40 sampai Jogja dj. 19.30. Djuru: 
san pebalenja jaitu dari Jogja be 
rangkat djam 5.30 kedua djam 9.30: 
dan ketiga.djam 15.00. 

Disamping ini pun akan “iadakan 
perobahan pada kereta api tjampu- 
ran. (gemengde trein) jaitu personan 
trcin akan djalan chusus untuk pe 
numpang melulu dan goederentreini   'itu, hadir pembesar9 Sipil dan   

  

    
akan djalan melulu untuk baranj2 
sadja. 

Anggur Tjong 

. yang kuat D.L. 

hat, 

matik 

sm 

Dijaga bisa dapt rupa2 Obat Patant dan Minuman Kerag dari Na 
“ag 

Konperensi Bangsa Indonesia ' 

    

ANGGUR—KOLESOM 
Ini Anggur Kolesom paling mandjur special 
buat orang lelaki dan prempuan jang kurang 
darah, tida suka makan, badan lemah, ping- 
gang sakit, prempuan datang bulan tida tjo-s 
tjok, pek tay (darah.puti) tempat anak dingin, 
kepala mabok, lama tida dapat hamil datang 
bulan perut sakit dll. 
Anggur Djin Som tjap ,,FIE MIN” Special 
untuk Wanita kurang darah, dan badan jemah. 

MIN” istimewa Untuk Orang lelaki, badan ku- 

Selalu minum ini Anggur badan kuat dan se- 

C0. Toko Obat ,,FIE MIN JOK FONG” 
Gang Warun 

h 
| makin bei 

      

    

Ta, na 

' Wongsoatmodjo, Bupati 
ubara, : 25 
' 

Diterangkan bahwa dari 20 
! 600 ha”hutan didaerah Wo 
Ir) lebih dari 30 pCt-nja ji 
| T-600 ha telah rusak: selama 
| djaman Djepang dan djaman | : 
revolusi. Reboisasi jang didja- 

|Jankan getjara technis oleh Pi, 
“hak Diawatan Kehutanan kini : | 
| bary mentjapai seluas 2: 000 ha 
' sadja, sedang reboisasi setjara 
i | liar jang dikerdjakan oleh pen 
| duduk ada 3.000 ha. Mengenai 

jang belakangan inj masih di 
sangsikan, apakah reboisasi se 
tjara liar jtu, technis dapat di 
pertanggung djawabkan. 

Bujangan patjeklik te- 

lah nampak. 
Menurut. Bupati Wonogiri ba- 

jangan akan adanja musim pa- 
jeklik didaerah Woncgiri. dim. 

Utara ini Kini telah nampak. Se 
bagaissglah suatu tatida akan 
adanja musim patjeklik ita Gi 
kertukakar, bahwa kini banjak 
Camngiian ketela poor (kaspe) 
iz telah dipaneni sebelem wak 
tunja, Hal ini lerpaksa telah di 
kerdjakan oleh penduduk, ka- 
rena kalaa tidak, Yaraman me 
reka ibu akan habis ' diguri 
1 tang. Pentjuriar? i in tidak ha 
lia terba'as pada ketela pohon 
nja sadja. te'api djuga menge- 
nai bibitnja. Bibi) jg siarg ha- 
Ti ditanam, sering malamnja te 
lah habis ditjuri orang. 

Usaha mengatasi baha- 
ja patjekelik. 

Guna mengatasi kemungkin 
an adonia patjeklik dalam ta 
hun ini telah diandjurkan pe- 
nalaman djagung, padi gogo 
dll. Untuk ity akan didatang- 
kan bibit djaguns dari lain dae 
rah, terutama dari gaerah Pur 
wodadi — Grobogan, Bojolali 
dll tempat. Djuga kiny telah 
tersedia bibit padi Bengawan 
sebanjak 20 ton. Untuk mem- 

berantas bahajs patjeklik tsb 
sampai keakar-akarnja kini 
telah diadakan rentiana dalam 
Gjangka pandjang jang akan 
Gikerdjakan setjara besar2an. 

Rentjana tersebut, jg akan 
didjalankan hersama antara Pa 
mong-pradja, Djawatan2 Perta 

nian, Kehutanan  Kehewanan 
Pertamian dil djawatan jg ber- 
sangkutan, akan meliputi hal2 
sbb: 

1. Reboisagj akan terus diker 
djakan hingga Selurun hutar jg 
rusak selesai di-reboisasi. 2: 
Tanah2 iang tandus gkan dita 
mami dengan pohon turi, pete, 
kemlandingan, sengonlaut, klu | 

wih kopi dil. Untuk rentjana | 

inj akan didatangkan 1,000-000 
batang bibit kopi, 80.000 ba- 

  

djadi 2.2 3.060.000 batang po- | 
hon sengonlau-. Dari rertjana ' 
itu kini telah tersedia sebanjak ! 
40.000. batang pohon kluwih,! 

dan 3. Penaburan bibit2 ikan 
di-waduk2 dan di-sungai2. Se 
mua bibit itu 4kan didjual ke- 
pada penduduk dengan harga 
jang rendah. 

Mengenai penanaman pohon2 
tersebut dimaksudkan, selain 
untuk mendjag, kelongsoran, 
tanah dan untuk memperbesar 
kemakmuran tanah, djuga gu- 
ha menambah adanja kaju ha- 
kar, ar, Jang kinipun sudah ting- 

ERHUBUNG DENG. besarnja kerusaka 
3 8 didaerah ng Wonogiri dtang 

| rangnja air dan makir Japang aerah 

maka ji tidak segera diadakan usaha ba 
5 1 nga Ka an belaaah aan 

: Taera, Han ono: mikian 5 i 3 

Taun Daerah Kabupaten 

tang bibit kluwih, dan 10 kg bi | 
dji sengonlant jang dapat men | 

    
Belum Waktunja. Telah Di- 

“hawatir Kalau Ditjuri Orang 090.0 

'Rakja saat Dan 

      

    

     

aa
 

  

BUKOTA YFINLANDIA 
: Sibuk menjelesaikan pe- 

ajempurngan persiapan pembu- kaan dari permainan? Olimpia- 
Ge. Sualu kabar jp. menggembi rakan bagi perenang? dari ne- 
Beri2 jg, Vanas hawanja, ialah 
bahwa Ujuatja sangat terang, 
Misainja ketika hari Rebo pagi djam 10, temperatur didalam 
Yumah adalah SO (82 &). 

Sementara itu rombongan be 
Sar peSerta?2 Sovjet Uni telah 
tiba tabika hari Rebo pagi, dgn 
kereta api. 

Dalam rombongan ini terda- 
pat 35 pengik kuda, 56 penda- 
jung kano serty officialg me- 
reka dan 20 orang jg akan ikut 
dalam pertandingan menembak. 
Merek, dengan langgung menu 
dju keperkampungan mereka 
di Otaniemi, “kira2 7 mil dari 
kotz Helsinki. 
Diumumkan seterusnja, bhw 

Dr. Heikki Savolainen, gym- 
nast Fin'andia 'g berumur 48 
tahun, pada upatjara pembu- 
kaan permainan2 Olympiade 
akan bersumpah atas nama se 

gala peserta. Dia termasuk sa 
lah secrang peserta jg tertua. 

Perenang2 Hongkong 
bertolak ke Helsinki. 

Keempat harapan Hongkong 
dalam pertandingan? Oiympia 
Ge tahun 1952 semuanja 
perenang — hari Kemis ielah 
berto'ak menudju ke Hekinki. 
Mereka adalah Cynthia Hager 
Gan Irene Kwok Kam Ngor- 
(200 meter renang dadx), ke- 
Cus2nja . wanita2, sert, “Son- 
ny” Monteiro (100 meter gaja 
bebas laki 2) dan Cheung King 
Man (gaja bebag laki? 100 m, 
400 m dan 1500 meter). 

“Tennis 
Dalam. pertandingan kedjua- 

raan tennis internasional di 
Bistad, Torssen Johanson dari 
Swedia hari Kemis telah, me- 
ngalahkan Ken McGregor dari 
Australi, dengan angka2 C—i, 

1 2—6, 6—2 dan 62 
Lewis Howd (Australi) ka- 

lahkan “Surverre Ii (Norwe- 
gia) dengan angka2 68, 

26, 6—2 dan 62. 
Gt 

- sangat sedikit didaerah Wo 
ciri. Mengenai tanaman kopi 

& jewih dSb itu terutama dimak 
sulkan untuk penanaman dipe 
karangan2. 

Djug, akan diusahakan agar 
penanaman kapas dapat dige 
rakkan lagj dikalangan pendu 
duk, untuk menghidupkan kem 
bali keradjinan tenun jang du- 
ly memberi penghidupan kepa 

da Iz 10.000 kepala rumah. De 

  
  

Wonogiri jang baru, Sentot 
Wongsaatmodjo. 

  

GADAI KELILING. 

Menurut keterangan js kita 
peroleh dari pihak Guperhuran, 
kini sedang direntjanakan Suca 

tu tjara. pemberaritasan gadai 
gelap jg dewasa, ini meradja- 
lela dibeberapa tempat di Dja- 
wa Tengah. 
" Tjara pemberantasan itu io- 
tah dengan mengadakan gadai 
'keli'ing dengan menggunakan 
mobil jg dapat berpindah2 se- 
tiap waktu ke berbagai tempat. 
Untuk keperluan itu kabarnja 
'akan disediakan 20 mobil Se- 
mentarg ini akan diadakan per     

| HASIL KONGRES SARBUFI, : 
Hasil Kongres Sarbufi seluruh In. 

Gionesia. jg disangsungkan di ag 2 
rang sedari tgl, 7 sampai Djuli 
telah menghasilkan 'a 
AD. dan A.T, Disamping ini Hata 
diadakan pula susutan pengutus 
baru terdiri dari sdr2: Secr. Umum 1 
Kastari, Sadr. Umum II Manan, Sek 

   

Org. Rowi, Pendidikan dan Penera. 
ngan  Wardojo, Upah/Perburuhan 
1" LO, Keuangan n Sai- 
nan. Pengurus besarnja perkeduadu. 
kan di Surabaja, 

RT DJOMBLANG PERBALAN 

RT tsb diatas kabarkan tih 
dibentuk panitya 17 Agustus: 
Gengan Sdr. Koenarso sebagai 
ketua. Beajg perajaan akan di 
tutup dengan derma. 

  

tjobaan dikota ini. 
Sati dik 

Jang Po Sin Tju tjap ,/FIE 

L. 

Terbikin oleh: 

No, 19 Tel, 2183 
SEMARANG, 

Diam bitjara: 

ZONDER OPERATIE 
Pare nagon sakit Ne AN 

'kocwat (Pelos) TOT ng 
orang Perompoean sakit KE- POWTLAN dan tida Tjotjok 
arah, 

Tanggung bisa bikin baek. 
Sena waktoe kita bisa kirim 

1. Obat Sakit Aambeien | 
50, — 

2. Obat Keputian “ of 
tidak tjotjok Ka Bil 
orang perempuan ya 

3. Obat Kuat orang " 
“ig Net, dad sa... Rp 60,— 

TB. Surat? harap Bisebtas 
uang Rp 250 huat balasan. 

Pagi 8—1 
Sore 4-4 

AMIRODIN tutup,   
  

PRA Lema 95/A 
aah 

  

mikian al keterangan Bupati - 

    

  

sa
n 

it
u 

    

  
 



  

  

  

|. merdekaan na nja 
| mi Red.) 1 

| ITakjat 
tetap dareota 

njetudjuy undangan “- 

| ngatakan, bahwa | 

membeli barang dari Malaya 

| dan Singapure, daripada men- 

| djual kepady daerah? tersebut. | 
| Sedjak itu keadaan telah bero! 

ra, karena kalau tidak begitu, 

                  

   

                

   

    

    

  

   
   

  

   

    

   

  

  
D' Koni bahwa 

bersedia untuk Sa e 

ta Radja Farouk. Men 

  

   

   
    

      

  ngen resmi Mesir, pem 

  

| periimbangkan Aebib” muda Tana 
Mahdj Pasha, salah satu € ga | 

ri pemimpin politik dan aga ana 
terkemuka dari Sudan telal 

tang ke Mesir untuk mei 
rakan soal Sudan d 
pin2 Mesir. Mahdj Pz 
hendaki kemerdekaan Ta Su 

   

    

   

  

   
per a t 

   

    

  dan, sedang pemimpin lsinyja KP 
'Mirghani Pasha menent: 
dan menghendaki supaja | 

   

   

  

   

  

pun demikian tote para 1 pen 

'djau tadi kemudian, k 
| Mirghani Pasha, jang 4 etipu- | 

njai pengaruh besar di Utara |Pi 
dan Timur Sudan, telah meng 
-ambil putusan untuk memb 

  

tasi opposisinja terhadap Mah | ya 
di Pasha bila telah terikar ta 
akan tertjapainja suatu penje | 

lesaian jang acceptable. (Anta 
ra — AFP). 

TUNDJANGAN RATU ELISA- 
BETH DARI INGGERIS, 

   Madjelis rendah Inggeris Ti 
Ga hari Rebo dg X Et aln 
menjetudjui iltahyi 
tya pemerintali Ang bu ani | 
menasehatkan supaja kepada 
ratu Elisabe'h II diberi Cat 
ngn sebesar 475.000 pond ster- 
ling setiap tahun, Segala amen- 
demen? dari pihak oposisi utk. 
mengurangi lundjangan? kpd. 
ratu Elisabeth ditolak. 

AMERIKA AKAN 1 BELI PE 
SAWAT?2 DARI Ia 4 

  

mentara mengenai pembelian pe 
sawat? terbang cleh Pee 
Serika! di Eropah sebanjak 225: 
djuta dollar. rSetuaji    

rat gura saling HinNaN da 

| konperensi, 

   
Ba pria tersebut seba- 

perensinja di Ban- 

| ug Ba 5 jang lala. 
telah diputuskar pu. 

 suSunan pengurus ap 
Tg ag oleh Ir, 

Menarat ' 
rangan jang kita dapat cabai 

telah diper- 
soal iditerus- 

: bagan ja berdirinja 

“Dasi perdebafan2. “jg timbul 

   ita jang rtama 
bintjangkan ialah 

2 sing 

  

   

   

3 1 dalam sidang? konperensi dike- 
bahwa terhadap soal | 

tersebut diatas adc dua aliran. 

Jang | ia ingin memper 
tahankan ber irinja partai tsb 
dengan mengingat tugasnja be 
lum selesai dan jang kedua. 
ingin merubah sifat partai tsb. 
Achirnja diputuskan, bahwa 

  

Guorum untuk mengubah ang- 
Igaran dasar tidak tertjapai, 
maka masalahn'a ditangguh- 
kan sampai konperensi jg akan 
diadakan !agi. Sepert: diketa- 
hui, Partai Demokrat Tionghoa 
Indonesia itu ialah partai pol: 
tik deri warga negara keturu- 

ini an Tionghoa mempunjai tja 
» (bang2 diberbagai ' fempat di In 
:fdoneSis Can sementara ini ter 
utama bertudjuan untuk turut 
memetjahkan soal minoriteit   wat anak: “seharga 

175 dju'a dollar 

  

dj Indonesia. 

Faham 
Antara Papa ng Dalam Soal 

gan Di: 

      

1x embawa “Akibat2 Bai batam Data 2 
Perdagangan Didaerah Ini.. 

Mun gkin M 

NGGERIS dan Djepang 
Y mengenai perdagangan di 
   

          

Nerbrja pembajaran. 
Dalam hubungan inj ia me- 

tahun 1940, 3345. lebih 'bemjate 

diduga akan berselisih faham 
1 Asia Tenggara, Perselisihan 
2 buruk dim, lapangan ekono- 

g gara. Pada achir kundjungan di 
| komisaris djenderal 

ia ketika itu me- 
ikan restriksi atas 

bah Sedemikian rupa sehingga 

Djepang mendjual barang2nja 
dua kal: banjak kepada Malaya 
daripada mengambil dari Malx 

ya. Dan hal demikian ini, demi 
kian diterangkannja, merupa- 
kan alasan bagi. kami untuk 
mengadakan pembatasan im- 
| port Djepang di Asia Tengga- 

maka akan timbullah kesukar- 
an neratja pembajaran.. Menu 
rut pendapatnja penjelesaian 
masalah ini jalah bahwa Dje- | 
pang harus membeli lebih ba- 

njak dari AsSiy Tenggara supa- 
ja dapat mengimbangi kembali 
neratja pembajaran. Tetapi 

 Kmengingat bahwa bahan export 

G en Naya, hanja merupakan karet)   ih (Djepang mengeksport Bebe 

| gai matjam barang kebutuhan 

sadja, 

er (dan barang2 perindustrian, ma 

Broga “adalah sebua i 
jang. La dasar $ 

    
gung ajawab TAS 

ini. Saja akan ke 
da Na Aa Ii ata 
djika Keadaan Letap 
berara kamu ' 

    

  

    

  

Pinea saja akan xi 
dakan dalam hal 
Templer, (Antara: 

» 

  

  

ka penjelesaian setjara ini pun 

agaknja akan membawa kepin 

jangan, demikian | komisaris 
gung tersebut. 

Pendapat Djepang. 
Semen di Tokio orang 

L kan pendapatnya bah. 

ra ri sebelum. itu telah 

ra Aa dengan 

di Serena 

Inggeris terutama 
i lagi pa merana “keberatan, bahwa ba-th- 

cpang dapat nimbul 
an bagi barat     

Ceylon, Australia “dam 
Maa agan di 

restriksi terhadap | 
ag Sair dari Djepang. 

PN diur) utk. wak-u dan ketjaka- 

littu akan disiarkan oleh lebih da 

he : la pers Gan 800 pegawai ra- 

 Iblikein dan lain2nja jang me- 

| diakan 10000 dikotel2. Djum- 

karena dalam konperensi tsb | 

| dibajar oleh Partai Demokrat. 

(keras utk. mempersembahkan 

bit Yelah dibersi 

"Barang, Dan Demokr at Sama Monegumukan 
2000 Gelanggang Amphitheatre, , 

menta Oleh: Jatim G2 Galloway: Co pyright —— 

4g 

     

   

ma, Yan Lag masa | 

Tum pernah Giliha. dimana dan 
Ra sadja.” : 

Disamping suasana jg. 

memakan bea sebanjak | 
£ “-.goh 55.000.-— 
Ojuralah ini: adalah merupakan | 

Ke jang Laga 
un Mantan. pai 

kenv  pa- 
di ini mengemuka-| | 

“tahun | j 
anfuk merebut bentjalonan Presi. 

(badir kekonperensi politik itu 
5 Pn jg paling besar jg be- 

Hi» meriah dari konyensi itu, sen 2 
n Ta pula.ala perkakas televisi, | 

seperdua dari | 

“ia | Penabajaran kpd. stasion2 tele-| 
visi oleh 3 sponsor (pengan- | « 

  

     
    

  

      
    

  

     
   

       

   

    

     
    

  

   

Seorang gadis Finlandia jang b 

board” (papan pemberi tahu ha 
ngan ,angka2 elektris.     

pan. dan jg. seperdua lagi ada- 

Peristiwa mengenai konvensi 

ri 1,300 penjiar televisi, 1.500 

Bagi para wakil Partai Repu: 

minta tempat penginapan dgn 
perantaraan partai telah dise: 3 

lah jni adalah lebih dus kali li 
pat dari djumlah kamar jang 

ni Hendlakap oleh partai dalam 
konvensi tahun 1948 di Phila: 
delphia. Djumlahnja pada wak 
tu itu adalah 4.500 karhar. | 

Lebih dari 9000 kamar — 
dan lebih dari 19.000 orang — 
jang telah disediakan tempat: 

nja oleh kepala bagian pemon 
dokan dari Partai Demokrat, 
William Neale Reach. Pemban 
tu2 Reach sampai sekarang te 
lah menerima permintaan tem 

pat dari 25.000 orang. 5 
Hanja dalam satu soal — 

jaitu dalam menjusun program 
konvensi itu — Partai Demo 
krat dan Republikein bisa ber 

kompromi. Kerdjasama jg pa- 
ling besar dari keduy partai 
ini ialah dalam hal menghiasi | 
Amphitheatre, dimana konven 

Si itu akan. dilangsungkan. Ba- 
rang2 perhiasan seperti bende- 

oleh Partai Republikein seha- 

keperluan? barang2 ini turut 

Semenara-itu, kota- Chicago, 
telah berusaha pula dengan 

apa jg: “terbaik dipunjai bagi 
dara telamunja. 'Djalar2 raja 
ig. menudju ke Amphitheatre 

in dengan 
memakan bea sebanjak S7 3504 
000. Amphitheatre itu jang 
telah diperbaiki.supaja dapa: 
memuat 10.600 orang, diperieng 
kapi pula dengan alat air-cor- 
diticning dgn. Na £ 120.009. 
. Alst ini dipasang uk. menu- 
runkan hawa dim, ruangan am- 
phitheatre ? Uu 15 deradiat diba- 
wah ukuran hawa  diluarnja.'   

nald terus terang me 

sedangkan | 

Pun akan dipergunakan seba- 
njak 2 djuta peri tee cream 'iap: 
tiap 24 djam vtk. mendingin- | 
kan perasaan para delegasi ke- 
korvensi in 
Pintu? darurar bila terdiadi 

kebakara, di: 'ambah sampai 
50”, dan sebuah sstasicn nema 
Gam api akan tetap ber-diaga2 
pada djarak 100 jar Cari ge- 
dung itu. 
Semuania ini di anggav sua- 

"y pekerdjaan jarg gemilane di, 

Takukan oleh koa Chicago, Utk 
tiap2 tamu Kota Angin iri ra- 
“92 mengeluarkan £ 25, belum 
lagi dihitung orgkor transport. 

Di Rangoon 
Air Mahal 

IR MINUM hari Kemis 
berharga 8 Annas (V4 

rupe India) se-ember di Ra- 
ngocn, Ini adalah akibat dikan 
Bean “induk saluran air 

Rangoon oleh fihak ,,pembe 
ronkale?, Pendjual2 air jg me- 
ngangkut air dari danau Hain 

ja sediki! diluar 
AA Cengan dei ai 

  

  
Teng an mereka di fi 

Djepang. Mar Pan Su- 
kn ea Malaya, Sebagian 

Pane Pedan ana2 Djepang . berpenda- ' 

£ 9 dari- 

" bada Ma aya, maka, djuga Hong 4. « 
" 2g 

aa penghasilan jg luma 
jan, “GT ik , pemberontak” ka-    

  

telah menghanijarkan 
pula | , kere'a api dide 
kat Ketan Maksudnja ialah 
supaja- aa pekerdja 
|ah membetulkan pusat saluran 

lah ongkos dari program2 lain 2 
Inja. 

mis menganijam akan men 
nakan saluran? industri utk. 
menghentikan reni! 'jana peme 

mengembalikan sebagian dari 
industri pengangku'an jg telah) 

r2, kain dsb-akan ditinggalkan | dinasionalisasi kepada pemilik2/ 
partikelir. 

bis konvensi, dan ongkos untuk | Buruh Kereta api Inggris, B.| 
Figgins, dalam kon 
human 

djoang untuk menentang ren- 

Ditudjukan Untuk Kepantingan Industri 
Berbeda Dgn. Inggeris-Amerika Jo. PEN 

Utk, Persendjataan.... 
/ —— Oleh: H. Singers Copyright —— 

(ang PEENTARA AMERIKA Serika': 
pahkan perhatiannja kepada 

sa Ha mengharapkan 

Peran ajaupun “Peran 
| djuan jz. sama tinggi 
an tenaga atom utk 

bagi keperluan perindusterian, 

.420.000 Buruh 
Meneniang 

Denasiona!isasiKereta 
Api Inggeris 

Kom BURUH KERETA 
API Inggris hari Ke- 

  

riatah konservatif jg hendak 

Sek. djen. Serekat 

kan, kahwa mereka akan ber-    

tjana itu Tak hanja setjara po 
litis, telapi bila periu Tai se 
tjara industriil. 

: Konperensi tsb jang dikun- 
djungi cleh 89 delegasi jang 
mewakil: 420.000 buruh kere- 
ta api dengan Suara bulat me 

nje udjui resolusi j Pa 
sangat mentiela "nntuk 

mendenasionalisasi pengangku 
tan Gan mengandjurkan kepa- 
Ga Pariai Buruh Inggris — bi 
la rentjana undang2 denasiona 
lisasi telah mendjadi undang2 , 
— ntuk menjatskan, kalau 
partai tsb memegang kekuasa 
an pemerintahan kembali, akan | 
menasionalisasj kembali tiap . 

pengangkutan iang telah dide 

nas'onalisasikan. (Antara). 
z 

  
KONPERENSI MILITER PEN 
TING DI AUSTRALIA, 

Konperensi militer terpen- 
tins jang pernah diadakan di 
Australia diwaktu damai pada 
hari Kemis telah dibuka di Mel- 
bourne oleh jenderal Rowell, 
kepala staf angkatan. perang 
Australia, demikian menurut 
siaran: Radio Australia jang 
ditangkap di Paris pada hari 
Kemis. Menurut siaran terse- 
'but konperensi itu diiknti oleh 
36 opsir tinggi Australia, ter- 
masuk wakil2 dari pasukan2 
KUE aba di Korea, serta dihad- 
liri pula oleh opsir2 penghu- 
bung Inggris, New Zealand, dan 

Amerika. 
  

Angkatan perang Amerika ki 

djataannja dengan sebuah 4. 
tank raksasa jg disebut Pat | 

permainan Olympiade di Helsinki, sedang menundjukkan ,.score- 

»Secoreboard” 
dion Besar tempat pusat perlombaan2 Olympiade ke-15 ig akan 
dibuka besuk tanggal 19 Djuli jang akan 

  

dengar aan lainnja dlm. hal pemakai- 
perindusierian, Damun rentjang lima. |: 

tahun pemerintah Perantjis jg. telah disd'judjui oleh kabinetnja — terutama mengarahka, tu djuannja utk. mendapat » atom 

|pabrik2 Peranijig masih belum 
sanggup menghasilkan sendja- 
'ta2 atom dalam KN jg 

otar| 

ni diperlengkap “lagi persen h 

    

  

m
a
y
a
n
 

se
md
at
 

alan 

ekerdja sebagai anggauta panitya 

siI2 perlombaan) jang diterangi de 
raksasa ini terdapat di Sta-   datang ini. 

Ga, Inggeris menum- 
pembikinan  sendjata?2 

akan meni' ik beratkan usaha- | 

   
S belum lagi mentjapai kema 

Bahkan bila rentjsma, pefn- 

bangunannja telah selesai di- 
laksanakan dalam tahun 1957, 

Ha
ra
 

m
n
a
 

DAN 

Konperensi itu akan di 

" garis? besar kewadjibannja, 

Dengan tidak menjarankan 
1 tentang tempat sertp tanggal 
4 konperensi itu, 3 Barbt dalam ' 
Notanja mengusulkan supaja , 
konperensi tadi mengikuti pro | 
Sedure sbb: 1. pemilihan ang- 

| gota2 komisi tsb demikian ru- 

pa, hingga dapat mendjamin 
'kenetralannja: . 2. mendjamin 
komisi tsb dapat melakukan ke 
wadjiban2-nja dengan kemerde 
kaan sepenuhnja untuk mem- 
buat andjuran2 kepada 4 nega 

.|XB: 3. memberikan kekuasaan 
kepada komisi tsb, agar dapat 
melakukan penjelidikannja dgn 
kebebasan sepenuhnja, dgn tak 
disertai tjampur tangan dan 
pula tidak disertai kekuasaan 
Veto atau pengawasan oleh 4 
negeri jang menduduki Djer- 
man, 

Not tadi selandjutnja mem 
perlihatkan pendapat Barat, ba 
hwa Sovjet Unj lebih berkepen 
tingan dalam memblokir per- 
sendjaiaan kembali  Djerman 
Barat dari pada mempersatu- 
kan Djerman setelah 7 tahun 
(pendudukan 4-Besar. Dinjata- 
kan pula kepada Sovjet, bahwa 
3-Barat tak akan menjangkal 
"hak azazi” dari Djerman Ba- 
rat untuk ikut serta dengan 
“negeri2 merdeka” dalam usa- 
hanjs bagi tudjuan2 perdamai 
an. 
Dalam nota tadi kemudia 

3-Barat menjatakan “ketjewa- 
nja” pahwa nota Sovjet tg 24 
Mei jl mengenai soal Djerman 
tidak mendjawab usul2 3-Ba- 
rai sebelumnja supaja dijada-   mentjukupi. 

Pada waktu sd Perantj:s 
menghadapi kekurangan 20 
djuta ton arang batu tiap? ta- 

hun. Pora ahli telah mengemu 

|kakan kepada kabinet Peram- 
tjis bahwa tenaga Perantjis 
adalah 20” lebih kurang darj 
tenaga Amerika dalam hal 
Sumber2 seperti arang batu, 

z ME ktr-Aiteit dan. bensin. 

  

mempergun: tenaga atom 
Gatang pad, Saat rentjana.te- 
naga atom Perantjis pada wak 

  

   

  

tp ing Mm dapi kemundu- 
ran2 jg menjedihkan. 

Tidak | berselang. 'surat 
kabar Perantjis “I/Aurore” | 

menjatakan, . bahwa -“rentjana 
itu telah mundur karena tinda 
kan Prof. Joliot-Cnrie jg ter- 
kenal sebagai orang jang pro 
Russia. 31 

Dalam bulan April tahun 
1950 Joliot-Curie telan di per- 
hentikan dari djabatannjs, se- 
bagai Komisaris Tinggi untuk 
Tenaga Atom, oleh karena si- 
kapnja jg senantiasa, turut ser 
ta dalam kegiatan? pro Par- 
tai Komunis itu. Pemerintah 

| Peraritjis menginggapnja “Ba- 
haj, bagi keamanan”... 

Rentjana tenaga atom Feak 
tjis itu, jang memakan gngkos 

sebanjax £.88,199,090 mengan 
dung pembangunan dus, buah 
pabrik uranium, Satu diantara 
nja akan dapat menghasilkan 
50,000 kilowat dan jang kedua 
100,000 kilowat Maka elek- 
tris, 

Disamping menghasilkan ra 
dio-active isotopes untlk keper 
luan dalam negeri dan ekspor 
kedua pabrik ini akan dipergu 
nakan untuk pembikinan pluto 
nium — kirg2.50 ton diantara 
keduanja dalam setahun. 
Plutonium jtu akar dapat Ja 

- |gi menghasilkan tenaga bagi 
perindustrizn Perantjis: . 

— Perafitjig telah enam Kata     ton 48”. Tampak pada gam ' 
bar waktu diadakan  demon $ 
strasi tank tadi "jang dibuat 
oleh pabrik Chrysler.di New- $ 
ark. Pemerintah Amerika te 

| lah memesan tank2 sematjam | 
. ini seharga hampir 2 miljard   

  

Afrika me- If   
    

dollar, . La ae    

  

  

i ag dasar nasional 

lamanja melakukan penjelidik 
an dim lapangan tenaga atom 

be 

, dan bermuan mendisan 

    

menang Ada Km Pe 
wat. 

Pabrik jang ketus. Eng ma 
sih dalam pembangunan akan 
dapat menghasilkan antara 300 
— 400 gram plutonium. 

“Foe' menghasilkan. plutoni 
um jang, djauh lebih sedikit. 

Sebuah kota atom, terletak ! 
20 mil sebelah barat-daja Pa ' 
rig di Saclay, , merentjanakan ' 
akan mempunjai disamping « 
dua pabrik uranium tadi sebu 
ah tempat untuk keperluan pe 
njelidikan dan latihan. 

Pihak Perantjis ' mengharap 

pusat. penjelidikan atom paling 
besar di Eropah.   
1957, Je Ma aan ana 

kan penjelidikan mengenai ke- 
| mungkinan dapat diadakannja 
(pemilihan bebas lebih dahulu, 
sebelum diadakan konperensi 4 
negara mengenai perdjandjian 
perdimaian Djerman jang ter 
achir. 

Supaja selekas mungkin 
diadakan konperensi 

4 negara. 
Pada achir debat umum me 

ngenai ratifikasi versetudjuan2 
kontrak dan perdjandjian tente 
ya Eropa jang memakan waktu 

Kanaan dalam . Sarapan, |2 hari lamanja, parlemen Djer 
man Barat pada melam Djum 

  

  

MCM mengurangi 
gadji2nja. 

Maskapai .pembikinan “pilem di 
Hollywood,. Metro Goldwyn Mayer, 
kini telah mengurangi 'gadji2 jang 
diberikan kepada pegawai?nja «dgn 
djumlah 5046. Pengurangan2 ini 
akan berlaku selama satu tahun. 
Untuk gadji2 jang melebihi djumlah 
10600 dollar seminggu berlaku pengu 
rangan diantara 2549 sampai 507. 

Disamping tindakan ini maka pim 
pinan maskapai bersangkutan ber- 
maksud mengurangi djumlah produ- 
sen2 pilem, sutradara2 dsbnja jg di- 
pekerdjakan atas kontrak. Ketera- 
ng2n2 diatas telah diumumkan dalam 
suatu rapat raksasa para pegawai 
MGM di Culver City (Hollywood) 
jang dihadliri oleh kl. 4.000  oraag 
pegawai, 

Kebakaran besar di 
Hollywood 

Hari Rebo telah terdjadi kebaka 

kinan pilem Warner Brothers di 
Hollywood. Api dalam sekedjap ma 
ta sadja telah mendjalar samvai ke 
bukit2 sekitar Hollywood. 
pun kebakaran dapat dipadamkan 
untuk sebagian besar sesudah 
diam kemudian, namun diseberan 

atu tempat dibelakang studio2 War- 
nes Brothers, jang ketika timbul ke- 
bakaran pada tanggal 1 Mei jang 
lampau telah mengakibatkan kerugi- 
an sebesar satu setengah djuta dol- 
lar. Pada saat terdjadinja “kebaka- 
ran maka didalam gedung2 studio? 
terdapat banjak bintang2 pilem ter- 
kemuka, 

aman aman nnn 

Truman Sokong 

GUMBER JANG DEKAT 
pada sajap liberal Partai 

Demokrat Amerika mengatakan 
pada hari Kemis, bahwa ja me- 
ngetahui, Truman akan menjo- 
kong Avereli Harriman sebagai 
tjalon presiden dari Partai Pe 
mokrat dim, pemilihan? jad. 

| Mula? ia menjokong pentjalo- 
Pn gupernur linois Steven- 

  
"Bilandintnja sumber it, me 

ngatakan, bahwa, Truman tidak 
akan mengumumkan pilihannja 
itu sebelum pemungutan suara: 

kan tempat ini akan mendjadi | dimulai. Sebagai alasan meng 
apa Trjman mengubah pilihan 
nja ita. sumber tersebut menga 

Pembikinan motor atom ' Pe | takan, bahws Stevenson bersi 
rantjis jang pertama diharap- | kap lebih lunak daripada Har 
kan “ akan selesai ' pada, tahun 'riman dalam hal hak2 sipil dan 

. Isoalg lain, (Antara — UP), 

  

4 negara untuk membentuk sebuah 
penjeridikan mengenai (kemungkinan dapa? diddakannja 

| hanja membitjarakan ,,soal per 

  
ran lagi Hi studio2 maskapai pembi-' 

Sekali- | 

dua IT 

Utara api masih sadja menjala disu | : 

komisi netral bebas da 

a” tentang pembentukan 

'at telah dengan SUAng, bulat j 
menjetudjui mosj Sosial Demo : 
krat jang mendesak. supaja ne ' 
gara2 jang menduduki Djer- | 
man gelekas mungkin mengada ' 
kan konperensi 4 negara me- | 
ngenai masalah Djerman. Sebe '! 
lum itu perdana menteri Ade- | 
nauer mentjoba membela diri 
dengan menjatikan, bahwa, tun 
tutan Sosial Demokrat itu su- 
Cah basi, karena telah termak 
tub dalam nota negara2 Barat 
jang disampaikan kepada pe- 
Imerintah Sovjet pada hari 
Djum'at. 

Jg. terutama persa- 
tuan Djeman. 

Adenauer mengemukakan 
pendapatnja itu dalam djawab 
annja atas serangan? pihak op 
posisi jang menuduh, bahwa ke | 
banjakan orang ingin lekas2 me | 
ratifisir perdjandjian2 itu dgn | 
tidak menginsjafi bahwa per- | 
djandjian2 itu sesungguhnja ti 
dak dengan sepenuhnja menjo 
kong usaha mengembalikan 
persatuan Djerman. 

Anggo-a Sosial Demokrat 
Herbert Wehner mengemuka 
kan tuntutan2 partainja jang 
menghendaki “kedaulatan keda 
lam dan keluar bagi pemerin- 
tah .Djerman jang didirikan 
berdasarkan 'hasil2 pemilihan 
umum jang bebas dan ketentis 
an, bahwa pemilihan2 bebas 
itu kidak perlu Giselenggarakan 

dibawah pengawasan komisi 
PBB.” 

Hanja mendjamin ke- 
amanan Bonn. 

Pembitjara2 dari golongan 
kiri dan golongan tidak berpar 

tai pada umumnj, mentjela po 
litik Adenauer dan tidak me- 
njetudjui ratifikasi perdjandji 
2n2 tersebu' . 

Ketua Partai Komunis Djer: 
man Barat, Max. Hetmaba, me 
nuduh Adenauer mengekor sa 

dja kepada politik Amerika 
dan menamakan perdjandjian2 
itu “naskah? vengehianatan”. 

Anggota Sosial Demokrat 
Fritz Erler berpendapat, bahwa 
persetudjuan2 . dengan Sekutu. 

itu hanj, ditudjukan untuk 
mendjamin keamanan Republik 
Federal Djerman Barat sadja 
dan samp, sekali tidak mengan 
dung unsur2 'politik jang effek 
tif untuk mengembalikan. ke- 
merdekaan kepada 18: djuta 
orang rakjat Djerman jang ki 
ni hidup didaerah pendudukan 
Sovjet. 

Memang tak seperti 

je. diharapkan 
Jang menjokotig Adenauer dalam 

debat ini antara lain jatah ketua 
Partai Kristen Demokrat dari Bava 
Tia, je menjatakan dapat menjetu 
djuji politik Adenauer dan dapat pu 
Ja monjetudjui ratifjkasi persetudju- 
al-perserudjuall Bon Gan. Paris 

Phat da'am pembelaatnfja ah 
tara Igin mengakui, “bahwa “ bebera 
pa bagian dari persepudjuan2 itu 
memang tidak sesuai dengan jig di 
harapkamhnja. Dalam pada itu ia 
.menjahgkal ktitik jg “mengatakan, 
bahwa. perdjandjian masjarakat per 
tahattan Eropa tidak merupakan da 
sar jg baik bagi persatuan Eropa 
dilapangan politik. 

Persatuan politik 
Eropa. 

Dalam debat ini Adehauer selan 
djutnja menftimumkan, bahwa kon- 
perensi para Menteri. luar negeri 
Negara2 anggota Rentjaha Schuman 

jad akan membitjarakan soal per 
satuan politik Eropa dan bahwa 
USul2 jg njata mengenai soal tsb te 
lah disusuh. KonNperensi tsb menu 
rut renfjana akan dilangsungkan di 

  

xp 

epada Sopjet Uni supaja 
dari veto. 

pemiliha, bebas disdluruh Djerman. oleh wakil2 dibawah Mantan inonteri luar negeri Hi akan tam komisi Usb. dan membeggas aa 

  Paris pada 'achir bulan Djuli ini. 
(Antara). 

    

Korup: 
an sasa Republikein Atas Pe- | 

Panitia Jang Netral . 
Dan Bebas Dari Veto 

— Utk Menjelidiki Kemungkin an Mempersatukan Dis 
Nota 3-Besar Barat Kepada Russia. 

TA2 DJAWABAN 3 Baray jan 
Barat menawarkan k 

  

LA Maman ea ANN 

g telah disampaikan hi ya Sovjet Uni hari 
ikut ser Tan Konga unai 

jang aka 

  

  

Atlet2 wanita Amerika jang 
H. berangkat . ke. pertandingan2 

Olympiade di Helsinki, akan 
memakai ,,badju berenang” se 
matjam gambar diatas ini se 
bagai uniform mereka. Badju 
berenang ini dibuat dari tri- 
cot-nylon. 

  

Giras TE AN dari 
Port: hari 

Kemis diangkut: koviik: sakit 
Can Siberi tempat disamping i is- 
terinja jang baru sadja melahir 

kembar, kan 4 haji Menurut 
dokter, kham ,, 
urat sjarafnja” sesudah mende- 
ngar berita tentang baji?2 kem- 
bar tadi, . Sebaliknja isterinja 
sehat walafias dan beberapa ha 
Ti 'agi akan pulang kerumah. ' 

D I RUMAH Sakit Unga- 
ran, telah lahir seorang 

anak perempuan dengan sudah 
bergigi. Baji dan ibunja semua 
dalam keadaan baik dan hing 
ga sekarang masih dalam pera 
watan di Rumah Sakit tsb. 

  

SAUDAGAR?2 BESAR SINGA- 
PURA DIDAKWA LAKUKAN 
DAGANG GELAP TJANDU. 

Pembesar? djawatan bea-tju 
kai Singapura telah imenanjai 
beberapa saudagar Tionghoa 
terkemuka, jg. disangka 
djadi biang- -keladi. anna 
tjandu gelap, berharga ratusan 
ribu dollar. Sebelum Iaindja di 
tanjai, maka Seorang sawdagar 
Tionghoa ditahan beberapa hari 
lamanja terlebih dahulu. 

KOMANDAN? BARAT DI 
BERLIN. MEMYETO. 

Komandan2 Amerika, Inggris dan 
Perantjis di Berlin hari Kemis te 
lah memveto keputusan senat Berlin 
Barat untuk memasang penghialang- 
halang didjalan-djalan jang menudju 
kedaerah pendudukan Sovjet. Ken 
putusan Senat tadi berdasarkan ala- 
san untuk mentjegah terulangnja per. 
tjulikan2 jang dilakukan" oleh pihak 
Djerman “Timur “atas diri penduduk 
Berlin Barat, 

  

merintahan Truman Selama Ini 
KAUM REPUBLIKEIN     

|Averrel Harilman ?! 

  

di Amerika pada.hari Kemis : nuduh, bahwa pemerintah Truman an 
soal2 korupsi jag sudah merupakan p: 

telah bersalah dir. 

nfmpalkan kaum pengchianat negara Bata ajabatan? tertinggi. Serangan partai republik ini dilan''jarkan 
panje konvensi partai tsb, di Chicago jang. 
meliputi tjelaan? berhubung Gonggat Da 

sekarang kan dari pemerintahan 

Pengaduan? tersebut adalah 
sebagai kata pendahuluan dari 
pada naskah program partai 
republik Amerika berkenaan 
dengan politik luar negeri, per 
tahanan nasional dan hak2 
umum. di Amerika. Senator 
Kugene D. Mulikin darj negara 
bagian Kolorado jg antara 
lain2 telah menjusun naskah 
tersebut menerangkan kepada, 
seorang wartawan, bahwa ia 
mengharapkan, bahwa konven- 
Si partai akan segera memberi 
persetudjuannja atas program 
jg diusulkan itu. 

Selandjutnja didalam . pro- 
gram politik partay jg. melipu- 
ti sebanjak 6000  perkataan2 
itu diberikom djandji, bahwa 

partai republik akan mengada 
kan “pembersihan” dalam ka-' 

langan alat2 pemerintahan, | 

  

mengurangi pengeluaran2 dan 
membasmi birokrasi dalam pe- 
yogrintahan, 

Dinjatakan, bahwa" nkorupsi 
jang mendjidjikkan dikalangan 
pemerintahan sekarang telah 
membawa kerugian Hanan rak 
jat dan telah menimbulkan ba 
njak kebentjian." Pemimpin2 
Br ini telah ' mele- 
njapkan segala kepertjajaan 
rakjat berhubung Ka 
ranja menjelenggarakan peme- 
rintahan. Mengenai perdjuang 
an terhadap komunisme dinja ai 
takan, bahwa kaum demokrat . 
telah “memberi kesempatan ke 
pad, kaum komunis" dan kaki 
tangan mereka “untuk mendu- 
duki 
mengadaka  infillrasi dalam 
pergaulan masjarakat Ameri- 
ka.” (Reuter), 

ud 

  

  

men- 

  
djabatan?2 'pen-ing dan ' 
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AKAN MENIKAH 
SITI ARNYJAH 

TPA d be : P Ron o 2 8 
“Brjan Gaia. jang tegkan, ” NE Ya otimah Nk pobse na 1m 3 | Dapat dl japat 
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Mentjurji Mobil ! Dengan asep (soon) ON ra 18 Dia an bob 
: Duco: 1 “Inr ichting ' Untuk tjet syiihetio dan duco || - ' Sin na 3 Na " 8 

Carrosserie Bouw: Untuk Bus dan Autolette jl satu Ba TEMBOK PAPAN Ke 5 Lean 

    

| Bas Oleh setiap orang 
AIA 9 

0 0...... 
         

  

ntai tegel PEKERDJAAN: BERMUT.U “TINGGI! La 
TUKANG?! BERPENGALAMAN PENUH | PMFAT KAMAR PIMPINAN : :- AH Li Th 1 Fa Ukuran tanah 30X8 -—— Ukuran rumah 28X 

SEOIA MATJAM2 ALAT MOBIL ORIGINI, (| Dat dgn, lampat, Letra lengah tengah 1 pa Beta d Nae Pa EME TINATAN V/80 — SEMARANG. 

      M    ILKMAID BRAND 
: SWEETENED 

  

  

   
   

    

"Ta ed Sai Serta — : Sepak 3ola Internasional 
| Bodjong 3d— Telp. 1187 5 : mm k Bi Tam | PERSIS — XI NANHUA | 

(SoLo) i 2 — (HONGKONG) 
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ADRES jang terkenal sedari HARI REBO 16 DJULI 1952 DJAM 4.30 DI STADION SOLO. 
« aun 6 : 

Shanghai Optical : HARGA KARTJIS: | ANGGAUTA2: | 1 Aa x 2 TTU? TRIBUNE d, 12,— £ ER IS. a 2 Ba 

Pa ara | SAMPING. Rb. 8 Mg Dimana Tuan 
Lever Katja Mata BERDIRI Ba Uk POLISI SEPARO HARGA. 
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BARU TERIMA: SEPEDA BERMOTOR merk ,,DUCATI” 1952 . "1 Ur | tt | er aa aa avatletta SLSU JAP 
Keterangan tehnis: SPEDA BERMOTOR Jang TERBANK DAN TARI RU 

1 erlengkepan Mepera berikut: 5 Ketjopatan mempai Dg Kau Dina PAR # MOTOR 2 TACT, PAKAI ZUIGER, — « MOTOR LENGKAP DENGAN LICHT- 
#  Versnelling. 2 1 vrij. Pi en nun CASELING VOKK MUKA, PAKAI VERR : @itihan Indonesia ! , 

s & KEKUATAN 1 PK. &  CASELINE VORK- .. Smansn Sa Gent takt) bersin tak perlu ditjampuri olie. DALAM 4200 PUTARAN MOTOR DAPAT BERDJALAN TERUS OPERA MENANI Mit, untak 100 Ko. Ih & KETJEPATAN MAX. 45 KM. DALAM KEADAAN BERHENTI. : 
& Sudah terbukti segala tandjakan di-antara Semarang — Ta EMAKAIAN PENGIN Aha AU BENGA DEL, 4 He : Ia 2 Kel M Blb mali PER 100 KM. $ &  RIZETTO BAGAGEDRAGER. : Pa & Mad Dut Inna TNO menit berhenti. & ISI TANK 2,25 L. DIPERLENGKAPI DENGAN JAS- OLEH KARENA PERSEDIAAN TERBATAS SEKALI MAKA Ni Pn Dikasah Hn kacta SIAP AMPAT DADA x  DECOMPRESSEUR DAN GAS - & KONSTRUKSI SPESIAL KUAT. imana ada pesta, ' | DIPUTARAN-TANGAN. & PAKAI TROMMELREM. Disitu tentu tersedia: | e & Aken dateng per s.s. ORANGE di Djakarta pada tg. 23-7-1952 g 5 f 1 n Teri ds Pa Persediaan terbates. - : | i SIAPA TJEPAT TENTU DAPAT | : £ Dealer satu-satunja untuk Mean dan Sakiternja: : d Mengikat berlian menurut rentjana dan model jang sodinatan Hiakar 28, Semarang. Telp. 921. RUSAHAAN DAG G »DE EXPRESSE paling baru, dari platina, mas, mas putih dan perak. ea Ea ONG TIANG HWAT | Bana 25 G. Pinggir 82 Tilpon 1480—484 | SEMARANG. 4 f | £ PEMBERITAHUAN | | lweler- #IOKIING Ing 'ada p : 2 dari Per. Batu & Pasir ,,SIMONGAN”, 1”. sasak 03 | jl. ga Semarang, Tilp. No. 1052 dengan ini diper- | : Pe 
maklumkan,: bahwa perusahaan tersebut sedari tanggal 1 Djuli 

  

1952 sudah saja ambil over. 
Segala urusan sebelumnja tanggal itu bukan mendjadi tan 1 | 
ngan saja. . 
Hendaknja para langganan maklum adanja. en i ban hli Metrologi 

: 
| Bodjorg 64-Semarang- Telp. 646 

  

  

  
                                 

Hermat saja, 
TAN GEE IEN Komisi Pendidikan Ahli Metro legi mengumumkan: & 

ag BA an “Pada Fakultet Pengetahuan» Tehnik di Bandung ada bagian pendidikan universiter untuk F i i d £ “4 5 — Telp 
a SEMARANG. Ahli Metrologi jang lamanja tiga tahun. Sjarat2 penerimaan adalah sama dengan sjarat2 , Pelajaran asiona n onesia' $ - penerimaan bagi Fakultet Pengetahuan Tehnik. tg. 

4 Agustus 1952. $ | 
K.M, .Kelimantan' Ba 5 Toko Ta AANG“ Ada kemungkiran untuk mengikuti pendidikan be wai Mahasiswa dalam ikatan dinas 5 12 4 : dengan mendapat | Akan brangkat dari SEMARANG ke DJAKARTA dan C Carrrasiswa menyrut peraturan Menteri P.P. & K. ttg. 15 Agustus 1950 (| 

SINGAPORE Kk     

        

  

      

  

  

  

        

    

  

      

    

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

   
     

   
   

  

  

ni: 

! 5 H Aan TU SEMARANG. Ai an adiiltan tob. “akan dapat dik tk ia “TN # bagai “Ati | Tanggal 15 Djuli 1952. Menerima muatan. 5 1 2 G &: 4 | Djual matjam2 Tembakau Virginia, dan lain2nja. Metrologi (Then). PA ga DARA Kab sebagai : i K .M, Ceram"' (SEKALI TJOBA, TETAP BERLANGGANAN! : 5 4 | 93 , Keterangan lebih landjut dapat diperoleh pada Sekretaris Komisi tsb. d/a Fakultet Pe-( | 4 Akan brangkat dari TEGAL ke TELOK BETONG dan : ngetahuan Tehnik di Bandung. | |Satu - satunja minuman jang DJAMBI 
—— Blak , : 

,mempuaskan para peminum! Tanggal 16 Djuli 1952. Menerima muatan dan penumpang del M h B anu Hanja | bungkus | Keterangan2 selandjutnja berhubunganlah dengan Agen: 
Oo 3 asari | 3 s : | LL LL LL Sa EL ALL aa Ai Dana Dg lm . | Mi l PLAT Ok 8 | Ka - HA 

Ah om Vo... Njukup untuk  membuktikannja Sudah tama Terkenal D0 Ml 1 Aa SA : Everybody $ Reader :' Bahwa Djamu Njonja Me- Dit i Sudah lama di tunggu Dapat beli di Toko2 Obat Semarang. Tjetakan. tg & | neer lebih Sesak. Br Ng Er jar Sudah di vuka Tionghoa dan P. & D. 
'dan lebih mustadja apat Gi- : 59 : - 

Naa Kogan yan as 'buktikan dengan hanja minm (2 Guru untuk Rumah Makan 30 E M : j 
v 1 5 : 

: 5 Pe aa menanam minbe asma penghabisan S.M.U.P. Rp. 5,— |! Pungkus 5 . SMP. Islam di Bodjong Gg. Guntingari (muka KOEFK) Semarang. ot | seraru Seo . 
lagi aa bila Data” ea Djamu KUAT Lelaki Me par : Camelpo IT (u. baji.s/A 5 bin.)  Minj. Kaju Putih asei” Ki A Rp jam S NAng. 18 ““fatau Djamu SEHAT Wanita. (kepala sekolah: $ Pe NI | Cametpo 1 (eivit neto) D.D.T. 54 dan 104, “VSGLORIOUS” Minum 1 bungkus ini malam, Selalu sedia lengkap : | Nutricia melkpoeder dll. Matjem2 Anggur Obat. Sidodadi £ 2. dee besok pagi sekudjur badan bra- is am Levertr. caps ,,Seven Seas” Scotts emulsion/sloon's Pa NN sa lebih segar, Lebah Manan ALAT-ALAT SPORT keluaran luar negeri. Matjem2 Vitamine tabl. Maatglazen/trechters. : 

aa Na Sa “ak 3 

at4 Mac Ayarhas i K 

: MA Pa Ae bat :ean Renang betu ik AK Harga melawan, £ | TAILOR Matjem2 Maandverband. | Matjem2 Yskap/Borstpomp AN 
5 maa aa Da SPORTING HOUSE $.H. BASHIR ': 37 SETERAN (DUWET) : “ 66 ce : Kosthuis di Salatiga PN DLM Tunaran 108. 5 ROLO: Jeda SEMARANG. - “tah Sa tan Obat ,,ONG“ 3 
1 Ho Ber an Tang PANAS ad a ae Maja jaga KIS ATI ak dkk SEMARANG SEMARANG na ersekoia $. - 4 Am - - - m.. Mean ea anna anna MA aa aaNaMNa mmm mna an OA Denga men anngarn MEREK M.S. RALAT au AS aksikan | Keterangan pda Djl. Kotapra- 1 aa NN | GTY CONCERN CINEMAS —— 
AE | 3OBe Mataram” Cat aPOe TT BIMAMANG 2 |INI MALAM D.M.B. | Lu Ko 5 ea I— Ini, Malam, D.,M.. B. Uu7tahun : Na 

CON 44 Gem. 
— 42 Lemahgempal 52, Petekan Tabib jang paling terkenal di F 5 Richard & PA ELSA Ka" kala 2 bentiol 88. Dj. De- —1dones'a dan dapat banjak pu- WL Ng 58 ag »Rex” 5.-7.-9.- (17 tahun) Audrey TOTTER. , Under The Gun ce 2 $ “Dokter mak 12. Labuan 14 , djian. Specialist untuk Wasir Ul NN : maa | Gene KELLY — Frank SINATRA " Matinee: Minggu pagi djam 10.— | 5 PE Mintalah daftar baru dengan. (Aambeien) ASTHMA KEPU- Al 1 R ANG- Betty GARRETT — Ann Sah - en. G.J. Dreckmeier | tjuma2. | TIAN, IMPOTENTIE dan lain? GEMA "Djl. Ber 95 | & ,Oni:the Town Grand 5.-7.-9.- Ini Malam Penghabisan (17 tahun Pe NN : Sa ——X | Penjakit. ZONDER OPERATIE. “ss ENG G f M-G-M's Technicolor Louis Hayward The SON of Dr. Li Karangtempel 50 — Semarang. Pe gen Munas anna ba (Pagi 9—12 Matinees Minggu pagi 9.— Il.— || Jody Lawrance 1?          2D Ji 10520” dari tgl. 14 rn. R Ro er S 8 Dj. bitjara (Sore 5—7 CLICHE: LIJN RASTER, dan ETIKET BERWARNA. RIOM: Se7eoei7 tab TA Matinee Minggu pagi djam 10.— 

- 1 ANN 
PN Lu Peng OJ £ : : INA etropole: 5.30-7.30-9.30 Minggu Me Malam : GRAND 5.— Te I.— fu. 13 an 

2 . IFlINI MALAM P Herman 11 Bagian 3 
M Bp Bas, LO1eRU 3g Pa Baxter — Dae nata : Brix » Tie New Adventures of Tarzan Kel: 
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1 ouipe Ru, 
BENJITE AA    

            
   

    

THANKS, RO, BUT 
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35-/ STAY cLoes To 
st LN SrRovg £ Ka GROLNP, Ten 

  

1 Ae      

    

                   CANT MAKE IT ARI CINCH WE CANT J1 THAT TELL FOR JA Rp.9— Trekkl, & porto VRIJ. alter Huston —- Farley G e : THE RIPGE NOL AN, r5 SO BACK! 3 HELP, AGAIN / 2 VITANOL untuk laki2, VITARIN un. y Yranger batan GRAND: Sofia —. R. Bs Hn ! esa | tuk pramp, Rp20r— 3 ds. Rp51,—: |” dalam Samuel Goldwyn's “ 5 “5 Badang — M. Mochtar : 
      

  

     
lembek, dingin lekas tjape, balangg 
sakit. ada Nafsu kurang tenaga, ma. 
kan 3 ds tangg, dapat venaga muda 
KENA PILL, datang bulan tidak be. 
Tes Rp b8.— BUSTERIN bikn kon 
Lieng, segar molitok buah dada, 

STHE NORTH STAR” | LL. TN 
! Mt Minggu Dab di Rt | »Aermata Pengantin serong 

“OR1OR” djam 10.00 | La Satu tjerita menarik dari Bali (dengan Tarian Bali) 2 a 
jagalan 7.—9.— (seg. um. Perum NORA Ini Malam & Besok Malam Royal 

sai we 
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kembek Rp 20.— 3 as Rp s7 Porto N Pai Kwang — Auyang Sati ||, 4.45.6.45:8.45 (u. seg. umur) 5.15-7. 1s, 15) | ab ti ak Lana s Aa ma oo Masa uno SIN SIB SIANG CHIB | SIPUT SERAWAK — !— #ROMAI NOOR tahan lama (Nikmat). SORGA ISTRI || Film Tiongkok Paling Baru "D. H : PILLEN Rp 12.— besar Rp 20 T at NN A 3 1 B an 
De, Pu Kn dear | kan datang: Film Heibat 1 $ 3 DP, Ramlee. 99 sar Rp 20-- SINAMON (SCHOCN,. »G-MEN NEVER FORGET” INDRA Matinee Minggu pagi djam 10.— HEID PILL,) bikin kulit muka hatus     

         bersih dan kentjeng untuk orang |(Besok PREMIBRE! (13 th.)/ 'ROYAL Mat. Minggu pagi djam 10.— New Adv. Tarzan I'      

    

   

   

  

  

Ki amen " Mn safa Na an , ak muda maupun tua, Ini pil tidak 3 — Tinggalkan sadja aku. Tjoba — Terima kasih, Roy, teta — Benar katamu, Ben.. Terang — Berdjalanlah dengan melailikan untuk ketjantikan, te METROPOLB 5.7. om 9m ta ROYAL Ne d “ “lah kamu sendiri keluar dari tempat - Sage - an aa an kita 2 aa mengambil djalan kem kitab Ma 1 tapi. ajusa bikin badan sehat dan John Garroll 2 Marie Mac Donal d Akan datang L w Adv, Of Tarzan part II | 
—. berbahaja ini (Ben Smith tertimpa ahaja. Djika kita tidak aa ali , Hi u inggal muda stel | ..3 dalam Herbert ates's Rex To— Om Ini Mala ' oleh sebatang pohon). meninggalkan bukit ini seka- — Kalau begitu, terus sadja kita. 1 b Sena BI 5 Tn pa Tai PN , Hit Parade of 1951” Wang Tan Fung Mi Auyang Nana 2 be Giga 

— Nah, lepas kamu dari tindihan. rang, mati kita. Jai terdengar lagi teriakan minta to : THIO GIOK GIEM Dp Ine, Krudden — uang     e pohon itu, Ben. 1 . Teng Along! : 1 Gang Tengah 1 2 Sen SA g. Ma tan MA TNI KehA Pa 'S | N T E C | | A N C H E N G 
3 Druk, ra 10, o, 686/1IMAI118, Matinee: Minggu pagi 10.— 
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