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Mononutu, Walikota Sj 
wa berbagai 

dibuk, oleh Menteri Penera- 
ngan A, Mononutu dengan ka- 
ta pendahuluan, dan setelah di- 
mainkan lagu gsaan Fili- 
pina oleh radio orkes R.RI. di- 
bawah pimpinan Sjaiful Bahri, 
Presiden E. uirino mengutjap |, 
kan pidatonja jang disusul 
oleh lagu kebangsaan Indone- 
sia, Setelah selesai" utjapan a 
dato2 radio | Presiden di 
dengarkan lagi lagu2 kepang” 
ag kedua negara. 

Finana Pres. aa 

      

TOR nan ekonomi di Indo- 
nesia adalah sama ' dengan 
mempeladjarj ekonomi di Fili- 
'pina Masalah2 jang dihadapj 
oleh Indonesia adalah sama de- 
ngan masalah2 jang dihadapi 
oleh Filipina, Boleh d'adi kita 
mempunjai keuntungan jang 
lebih besar, jaitu . disebabkan 
karena sewaktu kita berdjuang 

- dengan . keras aga memba- 

  

san 'ancara bunga Rian, Orang Indonesia eger 
tu Oeh Amerika Serikat. seku- 
tu Canteman kita jang terbe- 
sar. Sebaliknja, Indonesia de- | 
n£Gn kekuatan dan tenaga sen | 
diri harus berdiuang keras un- 
tuk mentjiptakan dan memba- 
ngun negerinj, dan untuk 
mempertinggi taraf kemadjuan 
nja Tetapi keadaan ini diri- | 
ngankan oleh karena rakjat 

Indonesia mempunjai- sumber2 
alam 'ang lebih besar dan le- 

bih kaja. 

Keharusan untuk menjedia- 
kan keperluan? hidup jang di- 
butuhkan sehari2 oleh pendu- 
duk jang semakin bertambah 
djumlahnja dan terus-menerus 
memperbaiki tingkat penghidu- 
pannja, adalah masalah kita 
bersama, Dari sekarang kita 
dengan sekuat tenaga berusaha | 
untuk mentjapai tudjuan itu 
dan memperoleh pengakuan dan 
kehormatan jang lajak di Ti- 
mur. Indonesia dan Filipina te- 
lah menerima tantangan zaman 
kita itu. 

Menurut Presiden Guirino, 
Indonesia lebih ,,economic-min- 
ded”,  jaitu mempunjai perha- | 

| tian dan minat jg lebih besar 
soal2 ekonomi dari- terhadap 

pada apapun - djuga. Kita ada 
dalam keadaan jang sama, Kg 

Tak peru saja 'katakan, de- 
mikian Presiden Aura, bah- 

utnia hidup ita meliputi se- 
. 2 kita bersama. 

  

  

        

   

        

     
    

      
   
   
   
      

sing ran 

ada dibumi Indon 
ini, akan saja terusi 
djaran saja dalam hal ini 

Oleh Presiden @uirino dik 
takan pula, bahwa kec 
ran, bahwa ig datang di 
sia untuk AN anna 

tu hal jang akan 
litkan bagi rakjat dan 
tah Indonesia dengar esu: 

hal jang mereka tidak sedia me 
nerimanja telah dihilangkan da- ' kai a 
lam pertjakapan2 dengan pe- jt 
mimpin? Indonesia. 

Dikatakannja, 
dak tjukup lama di Indonesia 
untuk dapat men aikan ke 
pada bangsa Fi 
jang yi 2 yen ng aga 

   

  

2 18 4    
    

tapi saja. merisa, bah 
ceperti kita dulu te , 
ka rumah ha kita bagi 
rakjat Indonesia, ketik esi- | 
den Sukarno tahun j alul 
mengundjungi negeri ki ( djul 
ga saja sekarang ini mendapat 
perlakuan istimewa dibumi In- 
donesia ini, kata Presiden @ui- 
rino, 

   

   

      

   

   

adakan defile didepan: 
dan wakil presiden Hatta menji 

amen. Economic-Minded " 
 Melebih!. Dari'Apapun D uga—Kejakinan Presiden Oufrino 
(Pres E. @UIRINO dan Presid 

pada kesemyfulan 
jamsuridzall, Mr. Sunarjo ketua Seksi Luar Negeri DPR dan wakil? kedutaan, kantor? berita dan surat? kabar Ju 

- Siaran. istimewa tersebut : 

dalam 

Saja mendapatkan kota Dja- 
'karta ini sepei'i jang saja du- 
ga semula, 
muh kesibukan penuh perasaan 
peri kemanusiaan dmana- 
na saja pergi, dengan gembira 
mMenjambut saja dengan ,,Mer- 
deka” Gan tjampuran ,Mabu- 
hay”. Sungguh .saja merasa se 
perti dirumah sendiri, Seolah- | 
olah saja tidak men: 1g ggelkan | 
Filipina. Demikian Presiden | 
@uirino. Pa 

Pidato pres. Soekerno. 
»Alangk ah baiknja djika saudara 

ada di Indonesia, sebab tentu takan 
saudara lihat betapa 
senangnja kami menerima Presiden 
saudara jang mulia serta pengiring2 

untung dikundjungi, 

tahu jang datang itu sanaknja dari 
Filipina”. demikian Presiden 
NO memulai pidatonja. i 

Filipina adalah tetangga ak ig ' 
terdekat. dan kedua negeri kita dulu 
nja adalah satu kepulauan ig maha ! 
besar, jang hampir sama kebudajaan ' 
dan bahasanja. Ketika saja diam, 

! 

     tengah saudara untuk semiriggu $l 
manja, saja lihat persamaaa ' besar     
dan Filipina seperti pinang dibelah 
dua, kata Presiden Sukarno  selan 
djutnja. 

Setelah diuraikonnja sedja- 
rah Fiipin, dan Indonesia se- 
'djak purbalaka dan pengala- | 
man kedua negeri itu dari abad 
keabad “3ng” hampir bersa- 
maan, mak, Presiden Sukarno 
mengatakan, bahwa sebagai 

hasil ke bangunan Nagional di 
Asia, maka sehabis perang du- 
nia kedua Filipina, Indonesia, 
Birma, India, Pakistan “dan 
Sailan, merdeka dengan me- 
nurapahkan darah, dan mende- 
Tita kerusakan dan kesengsa- | 

perdjuangannj, sedang meng- 
hebat, dia meminta bantuan ke | 
pada tetangganja Dengan ti 
dak bimbang, semuanja rela 
menolong, Dan Filipin, membe 
la Indonesia didalam Dewan 
Keamanan, dan Fi'ipina hadir 

     

en Sukarno kemaren sore telah da2 dimuka tjorong radio jg istimewa disiarkan unfik rakjat Kili di Filipin , bertempat di Istana Negara. Tampak hadir jea Na P3 

Jaitu suatu xota pe- ! 

   

Bantuan 

perlu, 

D 
    

   

    

    

t pagi kemaren, kh Ang. 
'erdeka, Tampak pada gambar pre ya

   t defile tadi. 

    

nc geris 
Llega.... 

Daan Pengangkatan Gha- 
vam Sultaneh: Miojak 
Akan Mengelir Lagi? 

dan Juar negeri. 
'(K Tn malam Djunat 2 

militer Beland, Hibah 1948. merasa lega, sesudah menerima 
Sedjak kami memegang kedau Iberita dari Teheran, bahwa ma 

'atan sendiri, dibusan Desem- djelis rendah Irahn telah meng- 
ber 1949, mengingat pengala- ' jangkat Ghavam Sultaneh seba- 
man dimas, jang lalu politik ! gai tjalon Perdana Menteri se- 
luar negerj kami, pertama ker- |bagai pengganti Dr. Moham- 

: Gja-sama dengan tetangga di mad Mossadegh. Akan tetapi ka 
: Asia, kedua, menjokong per- langan dadi menduga bahwa 

  

mengutjapkan pi 

tsb. Menteri Penerangan A.   

ramah dan (Puan negara? jg 

Sakar j : kekajaan, 

raan. Dan Indonesia, sewaktu | 

    
     

| djuangan semua bangsa jang 
| bet d.sokong o'eh rakjatnja, 
|kata Presiden ptEsarng 

| Politik luar negeri ' kami jz 
bebas, dilahirkan kedunia oleh 
ketegangan jg memesjahkan du 

“nia mendjadi dua blok, dua him 
berlawanan, 

| Kami merasa, Retina keadaan 
ini membahajakan perdamaian 

beliau. Rakjat Indonesia merasa ber dunia. Dua perang dunia telah ' 
sebab mereka 'lewat: selainnja banjak meng- | 

| hantjurkan penghidupan dan | 
dia tidak sanggup me ' 

| metjahkan masalah, melainkan 
, menimbulkan jg baru. : 

Meskipun Indonesia berpoli- 
|iik bebas, tidak memihak kpd. 
blok apa sadja, tetapi ini &dsk 
berarti, bahwa kami mendjawh- 
kan diri dari tiap insiden" jg. 
“mungkin ditinbulkan oleh per 
selisihar kedua blok jg berten- 
tangan itu, kata Presiden Su- 
karno. Rol kami bukan kenetra- 
ya pong, melainkan kebeba 

Sesudah ditiranbtnyn olen | 
Presiden, bahwa semua soal 
diukur dengan filsafat Pantja 

sia, maka ja menegaskan kepa 

d, rakjat Fi'ipina, bahwg per- 
hatian Indonesia ditudjukan 
kepada usaha mengendorkan 
ketegangan, mendjaga kemer- 
dekaan dan kedaulatan, dan 
hidup damai dengan seluruh 

dunia. 

Sebagai : penutup Presiden 
karno mengatakan, bahwa 

2. Indcnesia bangga de- 

undjungan Presiden sau 
2 sebagai bukti persauda- 

Iraan dan ia jakin, bahwa pera- 
Saan itu mendapat sambutan 

j sama pada bangsa Filipi- 
    pul, da'am Konferensi di New 

Ti jang kservaranbin aksi 

jang 
na. Mabuhai 2g Te dan 

Merdeka! maja 

  
    

stan Standard” di Kat- 
da. hari Kemis jL., di- 

HH mur Nepal, didaerah 

u | Terai, telah berkobar pemberon 
takan dikalangan petari dan di 

ITA 
Ula Masjumi 'Djskarta Untuk Membela 
Arti ,,Hari Proklamasi” Jang Sebenarnja 

LEH MASJUMI tjabang Djakarta bersama 15 gerakan 
Oo dan organisasi Islam di 

telah didirikan sebuah panitia 
la Hari Proklamasi. 

  

Tinta SI 

ustus 

nan pada tanggal 16/7 j.. 
. dinamakan Panitia Pembe- 

ntnja jang pertama, pani-   tya ini menerangkan aa melebarkan d dirbaja dengan seluruh 
gerakan? Islam dan gerakan? jang mon-komunis di Djakarta 

Ghavam Sultaheh jang dulu per 
nah mendjadi perdana menteri 
dan kemudian hingga kini me 
lepaskan diri dari soal? kenega |' 
raan ita — akan memberikan 
beberapa konsesi kepada organi | 5 
sasi?2 ekstremis, jang berdiri di 
belakang: pemuka kaum Shiah 
Ayatollah Abolghashem Kasha 
ni 

Harapan Inggris: Mi- 

'kan harapan lagi, bahwa 
sengketa Iran-Inggris tentang 
soal min'ak Iran akan dapat 
Ciseesaikan. Tetapi, kata .me- ra 
reka, walaupun Su'taneh mbisa 
anggap sebagai seorang. ia. 3 

pro-Inggris, namur kongsi mi- 
“njak Inggris AIOC tidak mung 

kin akan menduduki kembali 
tempatnja jang lama. Kala- 
ngan pengusaha Inggris tadi 
insaf, bahwa sesudap terdjadi 
revolusi dalam sikap bangsa 

Iran itu, tak mungkin akan 
ada perdana menteri baru 
Iran jang akan berani menjing 
gung2 undang2 nasionalisasi 
menjak. 

Sultaneh. 
Menurut wartawan UP di Te- 

heran tjalon PM Ahmad Gha- 

yam Sultaneh sekarang sudah 
berusia 80 tahun, Sebelum itu, 
ia sudah 3 kali mendjadi per- 

Bi 

"Sanyo eizai, menurut wartawa. 

at | pembajaran djasa, tetapi 
na Djepang hendak Tata 

Ea 

ALANGAN2 RESMI Ing |: 
N 2 krit mengenai kerdja-sama da- | 

F 

njak mengalir lagi. | 
Kalangan2 pengusaha Ing- | 

gris mengira, bahwa keberhen- :. 
tian Mossadegh ini menimbul- ra 

  

Akom Giksiun 

dan, menteri Iran dan ketika 
tahun 1921, ajah Shah jang 
sekarang — 'aitu mendiang 
Riza Pah'evi 
mendjadi Shah — adalah men- 

teri pepfrangan dida'am kabi- 
net Ghavam Sultaneh, Ghavam 
.masih ada pertalian darah de- 
ngan Mossadegh, akan tetapi 
dilapangan politik se'alu me- 
nentangnja. Didapat ketera- 
ngan bahwa Ghavam tjende- 
rung kepada eksp'oitasi keka- 
jaan alam Iran oleh modal 
asing. Diduga bahwa Ghavam 
akan membentuk kabinetnja 

Wa'am permulaan minggu j.a.d. 
(Antara). 

Dalam komunike-nja jz per- 

lama sedjak ia dipilih sebagai 
pengganti Mossadeg, perdana 
menteri Ahmad Ghavaim pada 

: benarnja maa membela Hari Prokiatnas menurut isi jang se bari Djum'at menjatakan bah- 

Ka ra lPem berontakan| 
: | Di Ba Timur? 

| ENURUT KORESPON- 
 DEN harian Calcutia 

    

   , bahwa dacrah takli 
“dik oleh  Kisam 

Singh, , seorang” jang dinamakan 
nja ,boneka Komunis” 

  

  Wbwa ia ti-| 

1 @ perkiraan 

, Na sementara ini sudah dikirim 

«s'Dalam rapat2 umum ig Memb'- 

  

Diw takan bahwa di BApTe ah 

tadi terdjadi peram pokan. sers 
baknraa rumah, : 
pembunuhan. Ralaha 

   

   

  

Na GA pt ar tadi, 

  

   
     

   
   

   

tjarakan pemberonta kan tadi 

Idinjatakan bahwa pemerintah 
bersikap atjuh-tak-atjuh dan 
mengabaikan laporan2 jg telah 
diterima di Katimandu  (ibu- 

) 

Diserahkan djuga kepada 

.Organisasi2 Islam dan non-ko- 

munig supaj, bersedia2 untuk 

membentuk Panitya 17 Agus- 
tus 1952, diika Panitya Pera- 
jaan 1 Agustus jang dibentuk 
Djakarta pad, tanggaj 3 Djuli 
meneruskan usahanja, Menu- 
rut Panitya Pembela Proklama 
si Panitya Parajaan:17 Agus- 
tus jang dibentuk di Djakarta 
pada tanggal 3/7 jJ. 
lampau berat 
nis” dan hendak memakai pe- 
rajaan 17 Agustus sebagai ke- 
sempatan propaganda politik- 
nja. Dan inih pula katanja 
maka Panitya Pembela Hari 

itu “teru Kk 

bersifat komu- 

wa ia berriat hendak menjele- 
saikan sengketa minjak Iran 
alau meletakkan djabatannja. 
Ghavam menjatakan selandjut- 
nja, bahwa bekas perdana men: 
teri Mohammad Mossadeg, jang 
meletakkan djabatannja pad? 
hari Kemis kemaren itu, ,/lelah 
mengorbankan maksud-tudjuan ' 

unjuk kepentingan usaha 8 
djalannja dalam membenar' au 
has2 Iran dalam sergketa mi- 
njaknja dengan Inggris. 

(Antara). 
    

“Ternate, 
akan 

— Didapat kabar “dari 
bahwa pemerintah berniat 
membuka pertambangan asbes di 
Weda (Halmahera) jang akan di- 
selenggarakan oleh 'ahli2 Djepang. 
' Modal pengolahan tambang asbes   Proklamasi didirikan (Anta 

ya) 

(AEMPA-BUMI HEBAT jang di 
rasakan di 

sampai djarak 650 mil, pada dan 
'at pagi “menjebabkan tewas dan 
Inkad-nja 

Jaerah tersebut. Selain/ dari itu ru 
mah2 serta djendela2 rusak dan han   kota Nepal) perihal kerusuhan2 

didaerah Terai. (Antara), 
tjur, sedangkan tiang2 tilpun roboh. 
Berita2 pertama dari Osaka jg ter 

  

itu akan terdiri dari modal gabungan 
|Halah 807, dari pemerintah dan 20”, 
Kari Diepang. 

letak ditengah-tengah daerah jang 

28 orang lainnja mendapat 

| dung2 rusak. Menurut berita polisi 
jang tak lama setelah itu dikeluar 
kan, dikabarkan, bahwa djumlah jg 
tewas terdiri dari 8 Tg nara 

NN 

  

jang ' kemudian . 

          

   
   

nsIp, bahwa Penggantian Keru- 

apinja aa 901 perun- 

Bbiduau bahwa sikap demi- 
| kian itu akan disambut baik 
|ateh negara2 Asia Tenggara, 

naa" Capat memudahkan 

| soa1 penglaksanaa, hubungan | 
dengan negara tersebut, 

hwa Yoshida telah lama. mem 
beri perintah kepada Kemente | 
rian jang berkepentingan. supa 
ja men'e'idiki tindakan kon- 

lapangan ekonomi dengan 
. negara2 Asi, Tenggara, kare- 
Ma dianggapnj, bahwa kerdja- 
sam, tersebut adalah tindakan -: 
penting untuk membangunkan 
kembali ekonomi Djepang atas 
'kakinja sendiri. 
“Kementerian Luar Negeri 
Djepang berpendirian bahwa 

aan penglaksanaan | 
kerdj ja-sama ekonomj itu dise- 

bkan rasa kurang puasnja 
negara2 Asia Tenggara dalam : 
soal 
Perang 
- Hal itu mengakibatkan kesu 
litan2 dalam usaha mengada- 

'kan hubungan negara sedjak 
Djepang merdek, kembal: dan 

gakibatkan 'pula belum dja 
nja perdjandjian dagang/pe- 
jaran, Dalam mata negara2 
sia Tenggara Djepang ku- 
ing djud'ur dan kurang ber- 
hatian tentang sal Peng- 

antian Kerugian Perang, kao- 
rena itu negara? Asia Tengga- 

bersikap Teka saran 

  

      
   
   

     

   
AA keadaan serupa itu, 

maka Kementerian Luar Nege 
ri Djepanc meluaskan pengar- 

tian pasal 14 Frisco dan me- 
ngambil prinsip baru jaitu ber 
sedia memba'ar dengan ba- 
rang djika perlu, seperti ka- 
pitaalgoederen jang diperlukan 
untuk penahaman modal guna 
eksploitasi. Demikian Sangyo 

Prana (Amarah 

Kerugian 
1 Miljard 

Kalau Pemogokan Badja 
Amerika Hari ' Ini 
Tidak Berhenti 

ENURUT PENJELIDIK- 
AN United Press, djika 

pemogokan kaum buruh badja 
Amerika dapat berachir sama 
sekali dalam masa-pemogokan 
mirggu jang ke-7 nanti, maka 
Amerika Serikat sudah akan 
meriderita kerugian tidak ku- 
rang dari $ 1.009.090.000. Pada 
hari Saptu ini, pemogokan bu 
ruh badja ita akan mentjapai 

minggu jang ke-7. 
Argka2 tersebut meliputi hi- 

langnja keuntungan pihak in- 
dustri dan upah2 para pekerdja 
serta padjak jang seharusnja 
wjatuh utangan pemerintan, 
akan tetapi belum melipui ke- 
rugian2 jang diderita oleh peda- ' 
gong 32 didaerah2 dimana teria- 
di.pemogokan. Dan djika pemo- 
gokan itu belum djuga herachir 
dalam minggu jang ke-7 nami, 
Maka kerugian? itu sudah ka- 
rang tentu akan lebih mening- 
k tat, jang dengan senuirinja 
ajuga akan mengakibatkan me- : 
ningkatnja harga2 badja, pula, 
Demikian menurut penislidikan   

“Djepang Terserang Le 

dian INgOA PET 

Hancotschap 

sr heoden 

United Press. (Antara). 

PENGIKUT DJEMAAH HADJT. 
MENINGGAL DIATAS 
KAPAL. 

Kntor Pusat Dijawatgri Denara- 
ngan Agama mengabarkan, bahwa 
menurut telegram jang baru diterma 
dari nachoda kapal hadit ,,Bintang 
Samudra”, pada tanggal 24  Djuni 
1952, pengikut djemaah Hadji Sai- 
min, tjalon Hadji dari Tanggerang, 
meninggal dunia diatas kapal tsb 
Balam perdjalanan ' antara" Colombo 
ke : Aden disebabkan 'ia' menderita 
sakit. Meskipun jang berwadjib te- 
lah mengadakan perawatan jang 
sempurna, tetapi tak pula ia dapat 
disembuhkan dari mmg 

  

vatorium meteorologi . pusat . mengu 
Djepang-Tengah mengalami bentjana alam ini, menga mumkan, bahwa gempa-bumi itu ada 

barkan, bahwa 3 orang tewas dan lah hebat sekali. Banjak sekali pen 
luka, | duduk meninggalkan rumahnja 

banjak sekali penduduk , | sedangkan 31 buah rumah dan ges | sing2 untuk mentjari perlindungan 
ma 

diluar. 

Tjuatja pada waktu itu gelap gu, 
lita, ditambah dengan turun Pan 
laa Dari 10 prefektur2 di Dje- 

  

pemerintah Djepang telah 
al 14 Frisco dengan ,,bersedia 

1 Perang dengan barang djika ' 
ain PN dengan djasa”, Demikian ' harian 

» Antara ? di Osaka, Dulunja , 

kini 

Dikabarkan selandjutnja, bai 

Penggantian Kerugian 

    

   

            

   
   

  

   
   

  

Goal aa 
Tidak? 

  
membelokkan badannja masu k 

menjebabkan   

31 PKI Ta 

  
Goal atau tidak? Keeper Nan Hua, Kin Yin (lihat panah) jang 

wa bola, waktu diserang oleh pemain PERSIS Solo Darmadi. Se 
bagaimana diketahui, incident didepan gawang Nan Hua ini telah 

.mogoknja” pe main2 Nan Hua dalam pertandingan 
Nan Hua — PERSIS pada hari Rebo sore ibl. 

      

  - em 

Penerbit: 
Penjelenggara: 
Alamat: 
Tilp. Redaksi: 

Hetami, 

  

kedalam gawang dengan memba   (Foto: Djapen Kopra Solo). 
  

RRT Memang Be- 

A. SHAKOOR, seorang 

M 
“nja jang dimuat harian 

  
Mengganas 

82 Naa Ka- 

rangpawitan Dibakar 

RUMAH MENDJ ADI 
8 makanan api, 4 orang 

rakjat tiwas, 9 orang penduduk 
mendapat lika2 parah dan Se-, 
orang penduduk mendapat luka 
enteng, ketika Kemis malam se 
buah gerombolan ,,Dayul Is- 
lam” sebanjak 300 orang mela 
kukan penjerobotan?2 atas dua 
kampung didaerah katjamat'an 
Karangpawitan (kabupaten Ga 
rut). Menurut kabar dari Gak 
rut, gerombolan ila memasuki 
kampung Bajubud (desa Sin- 
danggalih) dan kampung Kaam 
(desa Sukamanah) itu Ik. pu- 
kul 02.00 tadi malam, Tentara 
segera mengadakan perlawanan 
sehingga terdjadilak pertempu- 
ran selama Kiras 2 djam. 

Djumlah kerugian jang di- 
derita penduduk dari kedua 
kampung itu menurut taksiran 
sementara sekurang2 nja ada- 
lah Rp. 380.000.—. 

Tentang kerugian jang dide- 
rita gerombo.an, hingga sekp- 

rang belum terdapat ketera- 

ngan jang djelas, Orang men- 
duga, bahwa, gerombolan D.I, 
itu adalah anak-buah, Enoch. 

Dapat ditambahkan, bahwa 
: daerah katjamatan Karangpa- 

' witan itu letaknja antara ke) 
“Garut dan Wanaradja. 

Buahbatu di masuki 
gerombolan bersendjata 

  
Kota katjamatan Buahbatu, 

jang terletak 2 km disebelah 
Tenggara kota Bandung, Ke- 

: mis malam te'ah didatangi 
' oleh sebuah gerombolan bersen 
idjata jang belum diketahui 
djumlahnja. 

Dalam keributan jang terdja 
dj sebagai akibat masuknja 
Iertmbolayi itu telah djatuh bt 
berapa orang korban jaitu 
Seorang pemain sandiwara ti- 
was dibunuh, seorang anak   umur 6 tahun tiwas kena pe'u- 
ru, seorang perempuan menda 
pat luka2 berat, 2 orang perem 
puan luka enteng, dan. hadj 
Sud'ai bersama keluarganja, 
menurut kabar, ditjulik hi ngga 
hampai Sekarang belum diketa 
hui nasibnja. 

pang- Tengah diterima berita2 menge 
nai kesukaran? jang ditimbulkan 
oleh gempa “bumi ini: observato 
tium tadi selandjutnja  mengumum- 
kan, bahwa gempa-bumi tadi 
dirasakan pula di Honshu, dan dari 
bagian selatan sampai bagian utara 
Tokio, baik dipulau Shikoku 
Kyushu, 

.nar Ingin Damai 
Keterangan Shakoor .. 

anggota dari delegasi Pakistan 
ke konperensi perdamaian di Peking, dalam karangan- 

»,la Kung Pao” (Hongkong) 
tanggal 11 Djuli j.L., mengatakan, bahwa Tiongkok dan Asia 
menghendaki perdamaian. Shakoor jang baru? ini telah kem- 

| bali ke Pakistan dengan melalui Hongkong, setelah mengurai- 
kan kesan2nja tentang Tiongkok dalam karangannja itu, se- 
landjutnja menjatakan bahwa ia jakin benar, bahwa Tiongkok 

' Baru mana perdamaian. 

| DI Terus 

pada 

Membitjarakan gerakan per- 
damaian di Asia dan Pasifik, 
Shakoor menegaskan, bahwa 
djika rakjat2 dari daerah? ini 
bertetap hati untuk menghenti 

kan peperangan, mak, kaum 
penghasut perang tidak akan | 

beranj memperlihatkan mukao- 

nja disana, 
Perdamaian adalah mendjadi | 

maksud tud'uan manusia. Ke- | 
hendak bangsa2 jang menjinta 
perdamaian tentulah akan ter- 
kabul, demikian Shakoor. “An- 
tara) 

ALAT2 PERLENGKAPAN 
RADIO UNTUK TENTARA 
Kiriman pertama truck2 ' 

penghubung radio untuk tenta- 
ra, jang dipesan oleh pemerin- 
tah Indonesia dari Radio Cor- 
poration Amnuals di Amerika 
Serikat telah tiba di Tandjung 
Priok dengan kapal ,Steel Ar- 
Chitect”. Perlengkapan? ini 
akan segera diserahkan kepada 
tentara. 

  

N.V. , Suara "Merdeka Press 
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Waktu Ouirino Pidato 
. Di Parlemen Ka 

  

Amerika" 

ALAM RAPAT PARLE- : 
ha     

  

ri Kemis jl adalah pidz 0, 
si PKI "dak hadir. Sek 
pada itu ketua fraksi PL 
parlemen, ir. Sakirman 
menjampaikar surat te 5 
kepada ketua DPRRI, jang t 
lah dibatjakan oleh ketua 
RI dalam rapat terse 
suras! P etejan Daan Na. he. 
rikut: ,,Seperti saudara ketua: 
telah, mengetahui, dalam sidang 
plero pada hari Djum'at malam 
ianggal 4 Djuli jl, fraksi PKI 
teka menjatakan dengan tegas 
sikapnja terhadap | 12 
tuan Guirino ke Indonesia. 

  

Sesuai dengan pernjataan 
€C PKI jong dikeluarkan Pa- 
da tanggal 27 Djuni da 
Djuli jl, bahwa PKI dan selu- 
ruh rakjat Indonesia jang tJin- 
ta damai menolak Lian 
tuan @uirino, maka fraksi : 
telah mengandjurkan ke 
parlemen supaja par'emen me- 
nolak kedatangan tuan @uirino 
ke Indonesia, dan terutama Ke- 
Gatangannj, ke parlemen. 
sesuai dengar pendirian meno- 
lak kedatangan tuan @uirino 
itu, fraksi PKI meno'ak pula 
untuk turut duduk dalam Par 
nitya Penjambutan @uirino jg. 

: dibentuk oleh parlemen. 

| Fraksi PKI menolak kedata- 
(ngan tuan @uirino dan  men0- 
lak untuk duduk dalam pani- 

tya penjambutan, karena P' 

jakin bahwa kedatangan tuan 
@uirino ke Indonesia mempu- 

Injai maksud2 jang bermusu- 
han dengan rakjat Indonesia. : 
Tuan @uiring bermaksud me- 

narik negara dan rakjat Indo- 
nesia kedaam persiapan2 Pe- 
rang imperialis Amerika. 

Berdasarkan atas pertimba- 
ngan2 tersebut diatas, maka 
dengan surat inj fraksi PKI 

memberitahukan kepadg ketua 

hwa fraksi PKI tidak 

irut dalam sidang 'ang seng 
| dja diadakan untuk mena 
kan pidato seorang penghasut 
perang tuan @uirino, seorang 
pengabdi jang paling setia da 
ripada imperialis Amerika. 

Surat ini “kami sampaikan 
dalam dua bahasa jaitu dalam 
bahasa Indonesia dan bai 

| Inggeris Harap kedua surat 
F ini dibatjakan o'eh saudara ke- 
tus dimuka sidang jang terhor 
mat, jang sengad'a diadakan 
2 menjambut tuan @uiri- 

0”. Demikian surat tersebut. 

    
  

— Presiden: Balai Dagang Belgia- 
Indonesia, M. van Ulffein, hari Ke- 
mis mengatakan, bahwa dalam bulan 
Oktober jad. suatu missi ekonomi 
Belgia akan datang di Indonesia. 

na 

  

» Asian Friend- 
ship Society” 

(Usaha, Utk Mempererat Persaudaraan 
Bangsa2 Asia 

Tolak ,,Kemakmuran-Bersama” Model 
' Djepang Dulu. 

—— Oleh: John Tajis Korr, Istimepa -—— 

ARU INI DI TOKIO telah dilantik sebuah Panitya Penje 
B lenggara untuk pembentukan satu perkumpulan persa 

habatan, jg akan diberi nama ,,Asian Friendship Socie!y.” Mak 
sud tudjuannja adalah untuk mempererat hubungan pe 
batan diantara Djepang dan lair2 bangsa di Asia Tenggara. 
Dalam pengumumannja, para promotor 
njatakan bahwa bangsa2 Asia memang perlu mengadakan : 
satuan, jang berdasarkan tradisi Asia jg umum. Tetapi | 
gaskam, bahwa perkumpulan. tsb. akan menolak keras rentjana 
»kemakmuran bersama” dari zaman Djepang jang impe 
tis dimasa jl. 

Dalam mentjapai maksud tu- 
djuan itu, perkumpuan tsb 

akan sedia kerdja-sama dengan 
perkumpulan2 sematjam jang 
terdapat dinegara2 Asia lain- 

nja. 

Dalam Panitya jang dimak- 
sucdikan itadi, duduk orang2 pe- 
muka dari kalangan penduduk 
Tiongkok, Korea, India, Filipina 
Indonesia, Thai, Burma Mo- 
ngool dan Vietnam jang berdi- 
am di Djepang. Dari pihak 
orang2 Djepang sendiri turut 
serta beberapa anggauts dari | 
Dewan Senaat dan Dewan Per- 

agi Oleh Gempa Hebat 
Akar tetapi para pegawai obser- 

vator.um tersebut menerangkan ti- 
dak usah d'kuatirkan akan adanja 
Rlombang2 air pasang, sebagaimana 

telah | dialami dalam permulaan tahun ini, 
jang menjebabkan banjak sekali ke- 
rusakan2 di Hokkaido, setelah pulau 

dan | ini mengalami gempa-bumi jg hebat 
pula, 

wakian Rakjat nialang serta 
pemuka2 dari kalangan kebuda 
jaan dan perdagangan, 

Para promotor perkumpulan 
tsb pun menegaskan bahwa ge 
rakan ity sama sekali tak me- 
ngandung maksud2 tudjuan po 
itik. 

Dalam pada itu untuk mem- 
perbaiki kembai hubungan 
persahabatan diantara bangsa 
Djepang dan Filipma, maka 
baru2 ini di Tokio telah diben- 
tuk sebuah Panity, diantara 
kaum wanita Djepangr dan Fili 

|pina, Kini panitya tsb tlh men 
| dapat lebih 30 anggauta, dian 
|taranja terdapat istri2 dari 
| duta dan pegawai kedutaan Fi 
lipina di Tokyo, dan isteri2 da 
ri para pedagang dan diplomat 
Djepang jang kenamaan. Dim 
pertemuannja panitya itu jang 
pertama kali diantars lain tlh 
turut hadir njonja Terako Ni- 
goshikumi . putri sulung da- 
ri kaizar Djepang dan is,teri be 
kas pangeran Nigashikumi, 

  dan sidang jang terhora, Ha Sae 23 

perkumpulan itu me- 
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-a KNGcun 

“ANGGUR pow. may ee : 

| orang prampuan HAMIL. 
ANGGUR BRANAK. 
ANGGUR BRHEUMATIEK. 

“Masing? TJAP",,RUMAH” 4: 
& ap botol besar-R: 12:50 botol: |- 

ARAK OBAT KOLESOM tjap 

1 ka ang memenuhi x AAA nak 

Bandung, 15 Mei. 1952. 
PALA STAF ANGKATAN DARAT 

| ketjil R. 650. 

mpurna 
k diper- 

TE tjalon jang sudah dikeluarkan- 
n setelah pe aa -bukti2. pemba- 

DI 

IN I9LOE, BUAT ORANG 

HOR 00 som 

Si
 

kb
 

: 

botol besar 4-R: 12.50 | : 

/KOLESOM tjap Ku- | 5 Hp 
ol besar 4 R. 15.— botol ' 
R. 7.50.   

  

      

    

  

   

  

   
  

      

   
   

      

   

   

      

         

    

    
     

    

  

   

    

  

    

  

    

  

Bogong ne Ban 1187 

SEMARANG: 

  

K. RP, 18 —3 14 
Rp, 5—. 
JA Rp: 10, Trekkrt, 

VRIJ, 
SCHOONHELD PILL, 4 bi- 

3G bersih dan 

orang muda maupun 

"pil didak melainkan untuk 

an, tetapi djuga bikin ba- 
dan selalu tetap tinggal 

Rp80— 44 sts Rp 35,— 
STRI PILL, bikin pramp. 

kentjeng montok Da na me 
2 fihak Rp 
aa “prLt, unpas |: 

Ahaniama (NIKMAT) Rp 20,— 
Rp, 8Ty—. VITANOL aa Bara 

asih tenaga baru, nafs 

kiiteng tenaga Rp 29— 3'ds, Rp 57,— 
| ufituk datang bulan 

158,—, Porto Rp. 2——. Prijsc, gra- 

  

Yks, OBAT KOEKOEL Rp. 20, 
: THTO. GIOK: (GEEM: 
. Gang Tengah, Po Semarang,    

TNI 
TAILOR 

87 SETERAN ( Duwe)     sp
 

SEMARANG. 

  

   

      
Bae Bibidn ee 
DJAWA TIMUR. 

“Fbernur Djawa Timur, 
EA 

3 routine biasa. | Tentang” keama- 

: Saka Tatan diperbatasan 
“JDjawa Barat. dan jang: paling 

. Jaman di karesidenar Pati. Da- 

  

Po jnris, Beroep:p' 
: Idah harus 
johtuk jg lamnja perlu ditjari- 
Ikan ajatan penjelesaiannja: 

| Ikumaa Obat 

    

ui tgl 

10 |g—47 Sik Jang, Numa dat Rath 

OEDEREN. | 

  
as... 

NAYAN DALAM. SELOKAN 
| Ketika selokan di dj. Bet 

  

eng 

  

“ibu tahu didorong 
ti “ke sungai 

& Pangkat matic: 
Dengan bantuar pak 

  

   

   
   
   

   
   
   

    

       

        

     

      

    

  

   
   
     

  

: t pa di ay hi- 
tam badju putih, djangan Ian: Githate: Oleh polisi mbjat ik 

lau pak Muljadi djad dika ke Purusara” untuk dif- 
abuh terbang dalam periksa, (kemmtdian' dikubur spa 

orkes. gambus atawa" djadi pel Na 
main baja ek AN Tai jg sakbg : 

tjak Kana" ngagem, American MOnA Sina: Oo. 
edo Tropical S ken Tn pakan Aa Sinar Tionghoa didapat kabar Black And: White Se ya : a ta, 

disie2t -a/d. “Sahari. and, tiap2 mal 
jam “dari djam, 1930 - 23.00 
akan selenggarakan pertuna 
djkkan tari2an useperti Bali| 
dan'uagelan, dengan memper-j 
dengarkan Dua lagu2 Kron- 

   

PETA 

Aa) TT 33 

PEMBEEMAEDAN 
PENERBIT ya 

| Berhubung. hari ni Sana 

Leak aga 
sengadja didatangkan Garj Sos 
lo" Surabaja'dan-Smg sendiri, 
“Pendapatan bersih akan” di 

#ekiemgkan bada: Pan Faki 
Miskin “2570, Khong: Kauw 
Hwee 251 -dan:50”, lainnja un 
tuk-O.K: Sinar “Tionghoa Sen- 
diri 

DIBEBASKAN KEMBALI, 

    

  

    0
 

Pada saat ini pak Budiono, 
Gubernur Djawa. Tengah, Men- 
Gjadi tamu pak Samadikun, Gu 

kundju- 
itu adalah. kundjungan 

ag 
Dari pihak Gerakan Pemuda 

#Islam Indonesia tj. Kota Besar 
'Smg diterima kabar, bhw Sdr2   

La Supardi Mangkupranoto dan 
Mochamad Damhary Abdullah, 

selaku anggauta dan secr. U- 
mum pada perkumgulan tsb. jg 
pada tgl. 21 — 22 
tahan pihak jg berwadjib, pada 
tgl. 16 Djuli 1. dibebaskan kem 
bali. 

jelek 

Oa 

  

paling 

  

: tidak amatian' ita'harus | 
ditjari di lapangan 'sosial-ekbno 

1 “terpaksa |" 
“dihantam”, tetapi 

  

Didekat pos” polisi Kali- 

Keber dibm Seda toa “ keteri 
Schakel sch5ol a/n. sdr, Moe- 
kir, Stwakarta, selain ii dike- 
temuldtri Duda) kartu "perduduk- 
nja Jang... merasa: kehilangan 
dapat berhubungan: pada polisi 
seksi 1 Purwodinatan. 

Minggu 20 Djuli “dibuka dian 
8—12 rumah obat Numa, diras 

21 sampai 28 Djuli 
djam 8—19 rumah obat Koo 
Hwie.dan van Gorkom,. djami   

  

kamp, 

  

    

Ld ganti Amerika Frank 

| kurang schat badernja hingga: 

    

   
    

  

sangat puas dengan berlatihnja 
-Oyakawa dari Hawaii. 
aa dan lialia mengadakan ,,friend 

tjang” sedangkan penjanjinja F 

sudah tiba: Diepang berharap 

Diunt j1: di: Ane 

taan Burma: di 

: meng. Buwono. 
Pa 

djangnja hanja 25 meter. 

“Pelatih Amerika Mt Mann ber 
keluh, bahwa anggota  renang:ber 

Chamberfahi 
ter 

“berbaring- -baring: Mat Main 
pi 

Perenang2 

y-. game” polo-air. 
1g Perenang2 Sovjet dengan perhati 
an besar menantikan sampai. Sam 
Lee, penjilam Amerika dan djuara 
|Otympiads 1948 terdjun kedalam air, 
HAkart tetapi Sam tidak djadi bersi 

lam, karena air terlalu dingin bagi 
nja, lalu ia ngobrol dengan rekan? 
“dari Sovjet Uni. 

25 perenang dari Djepang, jang 
|selama 2 minggu belakangan ini bec 
latih" di Stockholm, Kemis pagi j.b4. 

me 
.napgkan'3 medali. emas, dalam 1590 
'nidan 400 m gaja- bebas buat laki2 
dan renang-berganti 800 m wanita. 
Harapan Djepang .jg akan rebut me 

1 (aur 24 tahun). Ia akan ikut pula 

dalam renang berganti. 

. Djepang akan djadi Ia- 

wan » Ulet” bagi A.S. 
naat. keterangan Matt” Mana, 

aya ar berenang Amerika,  pere- 
mg Djepang akan merupakan Ia 
wan jg.paling kiat bagi perenang2 

tika. Dalam 100m gaja bebas, 
pererang2 “Amerika ialah Dick Cle- 
veland, Clark Scholes dan Ronald 
Gora: Dari pihak Djepang terdapat 
H: Suzuki». Yoshihiro  Yamaguchi 
dan Toru Goto: Scholes. waktunja 
573- detik, Cleveland 58 detik, Toru 
Goto 582 detik. 

Dalam 400 m gaja bebas, akan 
bertemu Ford Korno, Wayne Moore 
dan Jinimy” McLane  (ketiga2-nja 
Sean dengan Furuhashi, Yasuo 
Tanaka dan Hashizuke (Djepang). 
Moore dalam djarak ini mentiapai 
tempo 4 menit 36:2 detik, McClane 
4 menit 38. detik: Taneka 4 menit ' 
412 LN 

| Lagi kita 'sadjikan gambar dari rese 
Indonesia, bertalian 

2 orang pemuda Burma jang. baru la 

di-Bandung- beberapa hari jl. Tampak" 
tadi bertjakep2 dengan duta Burma. 1. 

Gapehos) mena 

mas ialah Hironoshin Furuhashi   

   
dari latihan deni baipon 

pemuda: penerbang | 

said pertahanan Ha- ' 

         ET si 

Varia Helsinki 
Jaa 5 Menit Sadja — Regu Perenang Djepang'Kon: 

kurerv 'Hebar Bagi: Amerika — Rekord Lempar Mar-. 
til.Di-Petjahkan DI. 

JALANNJA LATIHAN bagi semua perenang dalam 
an 'Otympidde"ini, dalam Kolam-renang Olympiade, menim 

nat na er seorang lekid bulan kesukatan?, karenh djumlah perenang semuanja 'ada- 
ui terus 650orang, berasal dari 51.negeri. Dengan keadaan demikian 

ig mengalir ini, maka waktu-berlatih bagi tiap? peserta dikurangi sampai 
liran dar dari situ d 5 menit sadja tiap? hari. Sesudah itu maka kebanjakan dari 

3 | para perenang. pergi ketenipat berenang 
Tu itah atau dikolam berenang diperkemahan Olympiade, 

diteluk — Melsinki 

jang pan- 

Dalam 1500 m.. Jimmy McClane, 
Ford Konno dan Willie  Woolsey 
akar melawan Hashiztike, Jitamura 
dar Y. Aoki MeClane pernah me 
nempuh djarak ini dalam tempo 18 
menit 582 detik, Hashizuke 18 me 
nit 39.4 “detik, Jitamura' 18 menit 52 
detik, Aoki 18 menit 54 detik. 

Rekerd lempar 

meartil perjah. 
Hari Kemis kegiatan ' dilapangan 

atletik hanja tjukupan sadja, diper 
kemahan Timur di” Otaniemi. dan 
diperkemahan Barat -di Kapyla 
Fanay Blankers-Koen (Belanda), ibu 

jang ketika tahun 1948 memenang 
kan 4 medali emas itu, datang. ber 
latih dikamp Barat, dan pada saat 
ia mulai berlatih, semua “hadlirin ber 
henti untuk memperhatikarmja.- Di 
kamp Timur, pelempar2 palu giat 
berlatih dan 6 orang diantara aklit2 
Timur tadi berhasil “mematahkan 
atau mendekati rekord- Olympiade. 
Imre Nemeth (Hongaria). 3 kali 
melemparkan. martil sampai sekitar 
58 meter" atau “199 kaki. Rekord 
Olynpiade adalah 185 kaki 4!/ intii. 

Olympiade 1956. di 
Melbonrno: 

Paritya - Olvmpiade Internasional 
(IOS) telah memperkuat  dipilihnja 
kota Melbourne (Anstraliy sebagai 
tuan rumah bagi Olympiade jang 
berikutnia, jaitu dalam tahuan 1956. 
Wakil Australi dalm panitya, Lewis 
Luxton, menjatakan, bahwa Melbour 
n€ mampu untuk memikul biaja ke 
uangan dan behwa persiapan? untuk' 
mengadakan Olymbiade ke-16 diko 
ta.tadi: sudah dimulai. 

Sebelum itu John Kelly, bekas dju 
ara pengajuh, dan Arthur Kaufman, 
kedua2-nja anggota panitya -Olym 
piade Philadelphia (Amerika), me 
ngusalkan 'supaja kota ini dipilih 
apabila Melbourne tidak djadi dite 
tapkan sebagai tuan rumah, Mereka 

'katakan bahwa Melbourne ,,terlalu 
diauh “letaknja,: biaja perdialangai 

  

PA 

   

  

| Anggauta Delegas! Kita Di PBB. . 
0 Semakin Kurang 

    

Padahal Pekerdjaan Bertibun-Timbun. 
BLEGASI INDONESIA D   baru? ini telah kehilangan salah 

paling tjakap jakni tuan Mukarto Notowidigdo, 

pada Perserikatan Bangsat 
seorang anggotanja. T 

karena ia di- 
angkat mendjadi menteri luar negeri, tidak lama lagi akan ke. 

nja €     
nosia. 

  

Perserikatan 

(hilangan lagi seorang anggota jg. penting den n LN. Djajadiningrat, penasehat urusan politila 
kembali- 
ke. Indo- 

demikian dikabarkan oleh wartawan PI-Aneta di Ameri 
(ke, Tuan Djajadiningrat akan Segera meletakkan 
jang sekarang, untuk memegang djabatan: pada aa 

Dangsar pada kementerian Iuar negeri di Dja- 
| karta, Pengetahuan dan pengalamannja dim. ma jeena 
PBB sudah tentu akan sangat berharga sekali, 

Dalam pada itu, kedua peris- 
tiwa ini — atau lebih baik keti 
|ga peristiwa ini, karena tahun 
ig lalu delegasi Indonesia telah 

| ditinggalkan: pula oleh anggota 
inja“R: Sudjatmoko — medan 
akan menjebabkan kesulitan? 
jg bertambah besar bagi duta 
besar Palar dalam mendjalan- 
kan tugas delegasinja. 

Nona Artati Sudirdjo, pena- 
|sehat dalam lapangan kebudaja 
'an, kemanusiaan dan urusan so 
sial, telah menikah pula ming- 
gu jg lalu dengan producer vi- 
lem Indonesia J. Marzuk!. Wa- 
laupun ia bermaksud untuk te- 
|rus bekerdja pada delegasi utk 
beberapa bulan, tetapi hal ini 
agaknja tidak akan lama. Dim 
hal ini pada Palar 

gal 'dua orang pembantu jg ber 
pengalaman, jakni mr. Tajib 
Napis untuk urusan hukum dan 
perwakilan dan Nuradi untuk 
urusan ekonomi dan keuangan. 

Untuk Persidangar 
jg akan datang tentu akan di: 
utus delegasi chusus dari Ind 0- 
rosia, tetapi salah 
djiban jg penting « 
tetap ini ialah 

soal2 ig berhub 

f 

    

  

    

  

ain 

lam hal ini Pala ir 

dak mempunjai pembaniu2 ahli 
Salam. hal politik, severti Mu- 
karto dan Djajadiningrat. 

Memikul beban berat, 
Indonesia adalah anggota 

dari dua panitija jakni panitya, 
urusan perwakilan dan pani'ya 
urusan hukum, jang tidak lama 
lagi akan bersidang untuk me- 
ngadakan persiapan2 mendie- 
lang diadakannja Persidangan 
Umum PBB. 

Sungguh tidak akan mudah 
bagi delegasi Indonesia untuk 
senantiasa mengutus wakilnja 
dalam panitya2 itu, jg. Kan 
bersidang pada waktu jg bers 
maan, terutama setelah tilak 
mendjadi kebiasaan Jagi, bahwa 
kedua delegasi menghadiri sen 
diri “sidane2 panitya seperti ini. 

Sudah tentu kalangan2 dele- 

Pn a 

  
  
akan terlalu tinggi dan banjak maha 
siswa (Amerika) tak akan dapat 
ikut bertanding, karena Olympiade 
"kesk6 ini akan diadakan pada achir 
bulah November dan. Desember, 
engah2 tahin-sekolah. 

Indonesia pada Olyma- 
“piade di Helsinki. 

Diantara: ke-500 crang pe- 
numparg dari kapal ,,Brunhil- 
dc” jg hari Rabu mendarat di 
Helsinki antara lain terdapat 
Dr. Oh- Lay Hin dari Djakarta, 
utusan PSSI dan anggauta Ko 
mia Olympiade Indonesia beser 
ta isterinja, 

di 

tuan Tjca Ben Po dari Bogor 
1g bersama sama dengan isteri ' 
nja akan melihat pertandingan 
Omoikee itu. 

  

hanja ting- 

Umum | 

“perasaan” tidak” 

  

tuan Ramadhan | 
KH. ataSe pers dari KOT danj 

gasi men Chae bahwa peng 
ganti2 dari Mukarto dan Djaja 
“diningrat akan segera diangkat, 
tetapi dalam pada itu staf de- 
legasi jg telah berkurang djum- 
lah anggotanja iharus memikul 
beban -berat untuk mengerdja- 
kan persiapan2. 

Dalam keadaan ' demikian ini, 
rangkali dapat disebut 
tungkan” bagi' langgora2 delegasi 
Indonesia — apabila diingat akan 
formasinja sakatang -— bahwa ke 
(mungk nan, bahwa blok  negara2 
Asia dan Arab" akan bt"hasil dalam 
usahanja untuk. mengadakan. persida 
ngan is-mewa. guna | membitjara- 
kan masalah Tunisia, ' tidaklah be. 
.sar, Sampai sekarahg usul itu diso- 
kong 'oleh: 23 negara sedamgkat '21 
negara tidak .menjetudjuima. . 
'Dikalangan ' megata2 Asia ' dall 

Arab tampak pesimisme lag ma 
“Kim besar: tentang " kemungkinan 
bahwa" usul mereka jtu-akan bisa 
mendapat sokongan 8 Negara lagi 
sebelum. tertjapai. ,/deadline” nja pa- 

“da hari Minggu, 
|. Apabila usaha negara? (Arab dan 
Asia ini gagal. maka. Persidangan 
Umum PBB jang akan djadakan 
pada musim  rollitok akan dipenga 
ruhi. oleh “kegagalan. ini, karena 

banjak diantara negara2 Asia dan 
Arab merasa tidak senang ak'bat 

apa ig disebur mereka ,,penolakan 
| Degara2 Barat untuk mengadakan 

| pembizjaraan jal'g sungguh2 menge 

inai dakwaan bangsa Tunisia”. 
Menurut Png jg mengetahui 

senang ini munekin 
akar menje Gbabkan, usaha " bersama 
utk: menempatkan sebanjak muhe 

Kin soal2 jang berhubungan dengan 
perdjadjahan. didalam atjara sidahe. 
Diluga, bahwa Indonesia tidak 
akan mengambil inisiatif dalam hal 
'hi, tetapi sebagai anggota jg: pen 

ba 

sMengun 

    

ting dari blok itu Indonesia harus 
SPN takt'k ,jang diterima 
teh blok- ita. 1. (PEAneta). 

Pes Di Sau- 
di Arabia 

Tidak Berbahaja Bagi 
kmu Hadji Kita. 
(ENGEN AT BERITA ADA 

NJA perjakit pes' dr wi 

lajah Saudr Arabia Kementeri- 
ar Kesehatan mengumumkan, 

bakwa berita tsb. “tidak usah 

menggeliselkkan kalangan: dje- 
maah badji, karena tempat ber 

djangkitnja penjakib tsb. letak 
rja Lk: 845 km. dari Djeddah 
dan Mekkah dan pula lehih:dja 
uh dari Medinah. Kabar, bahwa 
penjakil pes ibu tidak mcembas 
hefakan diferima dari fikak W. 
H.O. dan kedutaan Indonesia di 
Seidi Arabia, (Antara) 

S.K.V.—Locomotief. 
Di lapangan Pandanaran kemaren 

sore diadakan pertandingan sepak- 
bola persahabatan antara kes. Kasir 
Tionghoa Semarang lawan kes. De 
Locomotief. Kedua pihak bermain 
dengan penuh fighting spirit, sampai 
achir pertandingan standnja masih 
blanco (0—0), tetapi setelah diam 
bil penalty masing2 3 kali ternjata 

| pihak SKV jang lebih beruntung 
dengan 3—2. Perlu ditjatat, bahwa 

| kedua pihak memperlihatkan permai 
"nan jang sportief. 
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Selalu Ten 2 Pap Fa 
| ALATYALAT SPOBT keluaran Ne te £ 
Harga melawan. 2 

wah SPORTING HoLsN patin BASnIB 
Nana Timuran 168: — SOLO. 
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Daftar No, 44378 
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Dafta N : 44379 Aa £ 9, 

"G M. SCEXK Ba — Kebon Djati 114 Bandung 
Sa ab Aan 

  

Reclame .& knesharean 
1 De Unie 

pa 

. Djalan Hajam. Wuruk 9, Djakarta: 
. Tip. Gambir 8270 (6 saluran). “ 

minta beberapa. tenaga untuk' dikerdjakan' 'selekas: mungkin: 

“A. | 00PX WRITERS. 

Ka  DJURU: GAMBAR ' LAYOUT. 

“DJURU: GAMBAR PERANTIANG. 

Menata jang telah Hadn ana vak dikabne Man dapat 

bekerdja sendiri, diutamakan dalam. .penerimaannja, 

"UNTUK TENAGA2 JANG 'DAPAT. MEMENUHI SJARAT2 

TERSEBUT DJAMINANNJA TANGGUNG. MEMUASKAN. 

Lamaran setjara "lisan atau tertulis. dapat. dilakukan pada 

tiap2 hari bekerdja djam 8 —10 di biro kami. 

  

    
“tidak tepat dsb. 

Pusat pendjual: 

ANGGUR KOLESOM tiap ,BOEAJA" 
Istimewa untuk wanita dan prija supaja dapat tambah sehat, 
serta melenjapkan segala penjakit kurang darah, kepala pe- 

“ning, badan lesu, muka putjat, pinggang. pegel, datang bulan 

KONG DJIN TONG 
PRA NAN 105 Telp. 13885 SEMARANG. 

  

“iosendijvins leerlingen cursus 1952—1954 Vanaf heden t/m9 
Augustus v.m. 10 —12 uur. Mi 

Apotheek J. VAN GORKOM & CO, Bodjong 135. 

Arotekors Kasistenten . Corsus Semarang | 
(Particulier) 

LARIS SEBAGAI 

  

    
  

SABUN WANGI 

   
Diiiuanisik ho! Berkelahi kesat: bila.nona me- 
rasa: Ikekurarigan'daja: penarik bagi kaum lelaki. 

Beladjarlah: dari'mereka'jang lebih berpengala- 
mani, Mereka! selalu memakai sabun Colibrita 
Berkat tjampuran wangi2arrji jang terpilih didalam- 
nja, kulit nona'akan memantjarkan harum semer- 
bak jang'tak dapat ditolak oleh Pa 
siapapun idjuga. 

EL as aa AL aa Dm 

KEKAR SEBAGAI GUNUNG, i 

HALUS SEBAGAI SUTRA, 1 21 

TA an Tam 

  

PISANG GORENG. 

Apakah Itu ? 

Masin Tulis Olympia 
Poriable 

HARGANJA.-SANGET MURAH BISA DAPAT PADA 

Toko MALTA Borong 32, — Semarang 
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lebih 

ojelimutan dari | 
» jang sebenar. 

kasa 
ntah 

   
       

Jak dipikirkan oleh mereka 
can tetapi hal ini adalah suatu | 

dimana kaum achli2 politik ha 
“ benar2 diminta nasehatnja dulu. | 

ang idemikian Ini tidak dipahami | 
Oleh para djenderal di Korea, Hat 

: politik mereka. 

Ciemenceau pernah. 
kan, bahwa perang adalah Sua- 
tu-soar jae terlalu- berat ut 
diserahkan kepada. para djen- 
deral. Adalah tepar Yaa has 

  

UA | begititlah “behjaks orang: 
- gabungkan dirinja 

"1 Nazi, ketika-mereka melihat pa 
- Ga-ordngg “itu golongan ig me- 
dnyaang. Dan orang2. Djerman jg 

d Bah 
eng anak2 : 

— Aaitah aa Ga Tn : 
    

    

  

   

  

   
  

pada dasarnja menjetudju 
mtnisme me'ainkan karena in 

ka dijakinkan akan adanja 
“kelebihan tsb dan hal ini ak 
menjebabkan ban'ak orang utk 
mendaftarkan dirinja pie. apa 

Itai komunis: Sebab djika, tid: 
| demikian mer 

  

      

   
paad kaum |. 

    

berbitjara Cemikiat” mengeta- 
Jhuj rakjat mereka, | 

. Blokkade Berlin. 
“Usaha blokade adalah suatu 

usaha untuk mendesak penga- 
ruh Barat dengan tidak ada ke 

kerasanedari kota Bertin" Tjara 
ini nampak tidak berbahaja: Ti 
dak ada seorang pun jang akan 
meniilai perang karena hal ini 

demikian pendapat orang2 Po- 
iro di Moskow dan demiki- 

an pula. pendapat | djendera!2 
Rusia. Menurut mereka adalah 
tak mungkin untuk mengatasi 
blokade itu. Orang Amerika te 

  
   

ai |lah me'aksanakan usaha2 orga 

  

Inisasj jang luar biasa untuk 
mewudjudkan gagalnja bloka- 

ea | de-itu, Mereka bukan sadja tihi 
if memberj kebutuhan2  primair 

:| kepada sebuah kota jang ber- 

“Yang "penduduk 3 diuta- orang, dgn 
Tiensing pera Dipihak ain 
Nampak keadaan jang sebalik- 
nja. ai spse Lan 

  

an pada Tesntawsanaan poli- 

nfai suatu meksud' jang: tentu 
dengan Derap Pagana ti mes 
kipun belum 4 

        

    

  

   

    

   

mengangkut barang2 meliwati 
udara, melainkan mereka: pun 
telah mentjukupi kebutiuhan2 
indusirinja seperti batu bara 

||idan bahan2: mentah untuk pem 
“|bangkitan tenaga listrik dsb. 

Dan mereka pun berhasil me- 
njusun tjadangan? dikot, jang 
diblokade itu. Terhadap usaha 
jang demikian inj pihak Rusia 

| mesti mengalah karena mere- 
| ka tidak berani bertindak lebih 

djauh lagi. 

—.. Penggangguan lalu lin 
Ind tas ditjoba lagi. 
Sekarang tampaknja Rusia 

pada belakangan ini- berusaha 
kembali mengganggu pihak Ba 
rat dengan tjara jang diiky itu. 
Dgn hati2 mereka tjoba ganggu 
lalu-lintas Amerika dan Ingge 
|ris pada semua djalan2 terbu-   

        

   

  

   

    

   
    

   

            

   

  

   

   
   

  

   
Bean Adab t 
kan diuga daerah Timur, 

2 Yaa 

   

      

   

  

“ka buat lalu lintas dan jg menu 
#dju ke Berlin menurut persetu- 

ik idiuan Berlin Pengangkutan 
an jg pokok ke Berlin tidak dije- 

hanja kadang2' 3 
$ dan setjara lemah, Mereka tje- 

pat mengetahui bhw- mereka ha 

gah mereka, 

sangat berhati-hati. Sebab 

Menterilmar Negeri 

“Anthony Eden, jg terke 

karena sikap damainja 
memperingaikan, bahw, negeri: 
negeri Barat akan bertempur: 

Ik menegakkan kedudukan- 
Berlin Berat. Adakah jg 
an ini Suatu tantangan? 

2n karena ia tahu bahwa 

Rusia akan. mengerti 
9 anis itu. Bahaja itu ber 

"Tetapi gangguan? dan edjek 
tu diteruskan, Lalu-lintas' 

eka diantara bagian? Ti- 
mur dan Barat darj kota Berlin 

r semasa blokade tidak per 
ganggu, sekarang ditu- 

Tindakan inj tidak diambil 
ng melainkan Segi pe   

        

Sebaliknja 
dimulai pun 

"i Anya | SAHA PENG- 

  

   

  

   

    

   

  

      

    

eka menantang Hasi orang 

usia sendiri, kareny mereka 
djika terdesak bisa menjem' 
aa dirinja, dibelakang 

5. 

Perbatasan ditutup. 
bshbrbitats Djerman Timur jang 

tag jari: sumber dari sej 
ulitan2 dan gangguan, menu 
batasan negerinja dgn suatu 

    ae SEMARANG. 
0 “Dit: “dfari 07.10 Be- 

piade: 07:45 Irama yagi, 
| gembira Tossema,. 09.00 

2 antjil karawitan rada 
sampai . 18.00 Verslag panda- 

1 sepakbola Nan Hua — 
18 00. Pendidikan 

    

  

   

     
    

    

dion. 

Akan... rumah pem- 
Semarang: 1980 Njanji Su- 

chotbah keluarga Protestan. 
jok studio. 2030 Nun di- 
0 Laporan Olympiade lang- | 
Helsinki. 

    

    

    

    

      

        

BAN INDONESIA. 

Berita terlambat menjatakan 
bahwa pada tgl, 13 Djuli jl., di 
apa pimpinan Sdr. Sosma- 

vardojo, telah dibentuk Pa- 
2 “Usaha Pengangguran In- 

nesia di Semarang. Badan 
tsb. bermaksud: Mengurangkan 

nderitaan dan bertudjuar ke- 
arah perbaikan nasib golongan 

ka itu metan 
(Si, atau Ba 

  

30 Peladjaran njanji.     penganggur dalam Sosiat Eko- 

dibikin rata' demi 
hon2 dan meng! 
Sepandjang daer 
1000 km itu, t 
lalu-lintas, ' ketj 
mewa.  Pefbagai Isic 
Orang Djerman' “ditji 
ke Timur dan'us 
langsung tes j 
pegaw. ai2-nja G 

         memebang” 

mendekatinja. Ber 
man Timur, ka: 
serdadu2 Rus 
San. 

   
   

  

   

  

Sebuah daerah : 

Daan Barat pa 

    

    

   

ate" aidnsran 
an enclave” 

kembati 
- dia 

Semua 
ditangkap dan sebagian besar 2G 
dari merek, ijg ditjulik dalam |: 
keadaan sehat kembali dari ta | 
ngan Djerman Timur. Djika ti 
dak demikian keadaan" “akan 
mungkin mendiadi sberbahaja. 
Tindakan2 diambil dan dibatal 
kan lagi. Suatu perang urat: 
sjaraf. 

Chawatir akan tambah 
nja kekuatan Barat.. 

Sebab2 daripada segala ini terle 
tak pada kechawatiran Rusia "akan 
penambahan kekuatan Barat jang si 
peroleh dengan pemasukan pasukan? 
Djerman dalam tentara Eropa Ba 
rat. Dulu mereka mengantjam untuk 
mentjegah jang demikian ini biarpun $ 
dengan djalan 'kekerasan. Sekarang 
sudah terlambat untuk be rtindak de 
mikian. Djadi Djerman Timur mesti 
melakukan pekerdjaan kasar dan 
berbahaja itu. “Presiden Pieck meng 
antjam. Ia menjebut tentang sedjum 
lah divisi2 jang bersendjatakan be- 4 
Iat jg akan disusun oleh Djerman 
Timur. Akibatnja, suatu aliran orang 
orang pelarian terus meninggalkan 
Djerman Timur karena 
akan dimasukkan” dalam tentara 
Djerman Timur situ. Dan tentara: 1 
pun belum tersusun. 

untuk memperkuat -da 
ri polisi, Akan tetapi kaum su- 
ka rela tidak mendaftarkan 4 
rinja. 

Djuga di Barat orang g segan 
akan kewadjiban2 militer, Di 
Timur, keseganan inj adalah le 
bih kuat. Orang Rusia lebih 
memperbesar keseganan tsb, de' 
ngan kampanje- perdamaian jg 
agitatoris. —' Militerisasi Djer' 
man Timur buat sementara ju 
ma terdapat dalatn utjapan2 jg 
gagah darj Presiden Pieck. 

Di Djerman Barat dju- 
0. ga-tidak lantjari. 

« Di Drerman Barat usaha sb: 
pun tidak: berdjalan' lantjar. 
Oposisi kaum sosialis: kiri ray 
Gikal dan" kanan'radikal te 
tah memperpandjang. persoal-- 
an dengan menjerahkan per-: 
'soalan ity.kepada Mohkamah 
Tinggi. Badan ini memutuskan 
apakah untuk mengadakan per 
sendjataan diri kembali diper- 
Jukan perobahan-undang2..da- 
sar atau tidak. Djika' demiki- 
an maka diperlukan suaty ke- 

2/3 dari dfutnlahj lebihan suara 
suara semua, dan hal ini tidak 
bisa Gitjapai sekarang. Sebe 
narnja orang. tidak menentang 
usaha mempersendjatai diri 
kembali itu, Terutama golong- 

an sosialis chawatir akan ka- 
um komunis. Tapi pihak oposi 
Si tidak menghendaki. usaha 
mempersendjatai dirj itu dibas 
wah  Adengater, dan mengemu- 

kakan: sjarat2. istimewa” kepa- 
Ia negeri2 Sekutu 

Usaha Barat ber- 

djalan terus. 
Sementara itu pihak negeri2 Ea 

rat telah berusaha terus. Mereka te 
lah menjusun suatu perdjandjian ber 
dumaian jang tersendiri bagi Dj 
man Barat, karena mereka jakih ka 
wa dengan pihak Rusia tak dapat 
Hiranditigkan- apa-apa. Dengan demi 
kian Djerman akan mendjadi suatu 
negara merdeka. Pasukan2 pendudu 

Ikan akan hilang 'dan ditobah men 
| djadi' pasukan2 “pembantu jang” dite 
rima dengan sukarela -dan dibayar 

“sendiri oleh megeri2Z Sekutu. Menge 
inai hal ini harus diadakan pemungu 

'tan suara di Bonn, jang tidak lara 
lagi akan dilangsungkan. 

Tapi. ada. soal2 lain lagi, Pihaie 
Rusia: “untuk. sekian. kalinja telah 
-mengusulkan diadakannja — perundi 
ngan2 “perdamaian diahtara”  Ehipat 
“Besar dan suatu Djerman jang” di 
persatukar..  Sungguk2- sei mreka 
ikali-ini? 

Keragu-raguan akan hal Ini. 
adalah besar. Mereka mengu- 
sulkan diadakannja' pemilihan2 
merdeka diseluruh Djerman, 
"Baik" kata pihak Barat ,,Teta 

| pi harus ada 'djaminan penuh 
akan kemerdekaan: pemilihan: 
itu dibawan pengawasan ne- 
tral”, Mereka. sekarang inj Su- 
dah men'utudjui apa, jg harus 
diminta dari pihak Rusia. Ache 
son tahtwakan- jang demikian 
ini “ketikasia tika: idi “Bropa, 
Diiawaban . kepada - Moskow 
telah: diperlihatkan kepa- 
da. Adenauer dan dia ini 
mengedjutkan tuan2 itu de 
ngan suatii “protes keras. Dan 
merek, itu terpaksa harus me. 
ngadakan perubahang sebab sa 
ran2 Adensuer itu tepat benar, 
PN Ia merdeka”, demi- 

2 katanja,,tidak- tjukup, 

    

dika pe ikssonakas dan I 

      
    

  

   
   

  

      

   

    

   

    

  

   

    

  

     

   
   

     

chawatir 

“inja seorang"gadis-Djepang: js 
Semula hendak diusahakan | 

  

        

ka Di kat Men, ha 

——— Oleh: . Mark Miohener: Korr. Tstimetva — 

/X ENURUT TAKSIRAN 
Nik bapak serdadu? bangsa 

Djepang sda antara 17.000 

   

pi setidak 2-nja “baji jang 
. ah Aaner Iki Ita: jang ditinggal kans orange" 
tan mereka itu senang aa 
telah penjah sesak dan | 

    

baji? ini 'gelap. Pida'suatu hari saja ber 
kundjung kesebuah rumah. pemeliharaan baji tsb. Saja dapati 
baji? itu ditempatkan seperti menjusun djeruk sadja. Tapi 
“ditempat jang sesak" ir sdja. Jampai seorang anak perempu- 
an berumur enam tahun 

“Dia ini akan tetap tinggal da 
lam kenang?an saja dimana sa 
dja saja- berada, Nama. anak. 
ini adalah Teruko. Bapaknja se 
orang serdadu Amerika, Ibu- 

        telah sampai hati melempar! 
ahak itu didjalan raja...... 

' Teruko tjinitik rupanja. pa-! 

DR 

rasnja tidak sangsi lagi menje: 
tupai paras seorang bangsa 
Djepang dan disamping. it 
pan2 Amerika dielas pola eli 
hatan padanja. Giginja jg senan 
tiasa diperlihatkannja waktu ke. 
tawa tidak bertjatjat Kakinja 
lurus, Rambutnja-hitam dan-di - 
tactjang den gerak geriknja lat 
luasa. Ja-tidak bisa 'berbitjara 
bahasa Inggeris. sementara: ai Bp 
j2” tak- mengerti bahasa: Dje- 
pang. Tapi sungguhput" 
kami dapat bergaul dergan 
mahnja. Sikapnja masih: 
ngungkan, pemalu tapi 
-penakut Dia mulanja'1 
pi kemudian kembali, seotah til 
dak atas kemauannja, dan ber- 
di disamping saja, oleh kare- 
na anak2 ig lebih tt umurnja 
telah menerangkan kepadanja 
bahwa safa seorang” bangsa 
Amerika. Pada saat ini: ribuan: 
mil djaraknja dari rumah pia: 
tu itu, saja tak bisa Akan 

| anak ini. 

y- Apakah terba Djepang i 
tidak mau memelihara anak2 
seperti itu? Apakah. lantaran 
perasaan anti-Amerika? Dje- 
pang mempunjai tanggungan 
atas berdjuta2 djiwa, perse- 
diaan makanannja djauh dari 

tjukup, daerahnja sudah sesak 
sehingga anak jatim piatu 
jang tak ada orang untuk me- 
meliharanja sudah pasti akan 
menghadapi nasib jang: sangat 
menjedihkan., 

Seorang wanita Djepang jg. 
merawat salah satu rumah pe- 

1 5 “Di Djalan Raja... 

“poor Buck Membikin 'Rumah - Piatu Jg Modern di 
| Amerika Bagi Anak2  Tjampuran Darah Amerika- 
“'Asias Tetapi Anak2: Peninggalan Serdadu2 “Ameri 

   

an djiwa. Angka ini di ini 
-baru terkaan sadja, « oleh karena statistik resmi tida 

f tang, Tapi apa gadja jang akan 
    

   sib jang dialami 

  
     

Baji:Pernah Di- 

baji2: g Jan: jang mempunjai 

k ada. Ta- 

    

ap 
me'iharaan anak” jatim piatu, 
dimana se 1 besar dian 
taranja adalah anak2 keturu- 

Nan serdadu2 Amerika, menja- 
takan kepada saja: ,,Saja tak 

sanggup- memberi ramalan 
akan nasib anak2 ini dikemu- 
“dian hari. Oleh kareny saja ti- 

dak bisa menerka akan nasib 
“Djepang- sendiri dimasa da- 

:Giri kami, namun na 
Oleh anak2 

ini akan lebih Hjolakar lagi”. 

Rumah: piatu “Pearl 
.Buck. 

          

   
    

terkenal, Njodja P Buek. 

Disebuah Penanda tak 
Seberapa: besarnja njonig: Buck 
memberikan perlindiingan bagi 
@nak2 jang. “ dilahirkan “dari 
tjamputan Amerika-Asia di 
Amerika, Anak? itu. ditinggal- 
kan orang tuanjg dan menu- 
rut biasanja mereka akan hi- 
lang ditengah2  masjarakot 
"Amerikar seperti: djuga- nasib 
jang dialami oleh angk2 ke- 

pengarang wanita: mana sh 

Manahan “Kekamsan. Dan: 
—. Dulu Dipakai: Oleh Mao Ts 

Di Kota2 Besar Akan: Bersikap: Diam — Tetapi Radjin Membentuk Ny 
Tn »Kantong2” Kominis Di Desa-Desa, 

     

    
         

Lebih 
e Tung Di 

1 Yah, SESEERELA Ian An 

Maniru Tjara Jati g 
Tiongtok 

—— Oleh: Woo Kya Ting, Kor r. Istimewa Di Bombay —— 

PARTAI KOMUNIS INDIA. jgs dalam pemilihan umum di India baru 
ini telah mentjatat. djumlah.suara.jg, 

dah partai Konggres, kinimulai mendjalankan apa 
revolusioner ,,tjara Tiongkok”? Sia 

  
    

    

1. Para F mg selan-" 
djutnja akan kan" semua. 
kampagne''jang' “kekerasan, 
mengambil" Sikap .kota2' be- 
sar: tetapi Nana Seltituh “te- 
naga di desa2, dimana akan disusun! 
»pocket2” kekuatan Kominis' 

2. Partai 
mempersiapkan Kekuatan politik dan 
alat2 propeyandanja, butar menjo- 
kong politik luar "negeri Nehru: 

3. PartatiKbminis Indid akan me: 
ngadakan: kampagne, untuk mengan- 
djurkan pembentukan “pemerintahan 
koalisi jangkteguhiterdiri dari" ber- 
bagai partai2 progresif. supaja ' di 
India dapat terbentuk ntrone" demo- 
krasi jang: luas”. 

4. Partai: Kompi India akan 
menjusun swatu rentjana- perdjoang- 
an jang bisa-menasik“sokongarn rak: 
jat jang terbanjak untuk"dihari ke- 
mudian, jaitu dengan djalan menga: 
dakan andjuran2 perdamaian, “stuidie- 
groep2, steleng2  kebudajaan, gam? 
bar2 hidup” konperernsi2 diantara" pa 
ra pengarang dil. njas 
Perobahar' akan siasat 'revow 

Tusioner 'dari ' Partai - Kominis 
India itu'terdjadi) setelah dida. 
lam sebuah: madjalahs Komin- 

di (form dimuat: sualid Induk kas 
rangan, jg. mentjela siasak? 
kekuasaan jg. dulunja dipakai 

da- loleh partai.ituy din menjetudjui 
akan pemakaian siasat? sebai 
gai jg. pernah dilaksanakan 
Mao Tse Tung. Dikatakan, bah 
wa siahat2 tsb. itu adalah, jg. 
paling djitu untuk didjalankan 
dalam kalangan. masjarakal 
India. | 

Exit: Rametivet ' 
Karena pihak Moskow. sendi 

ri kini mentjela siasat2. kekera. 
San itu, maka-hal-iang-demiki 
an telah menjebabkan "terpen 
talnja” B,T. Ranadive.sebagai 
sekretaris djenderal. partai tsb 
tadi, Renadive adalah salah se 
orang bapak perdjoangan komi 
nis di India, jang taat kepada 
Siasat2 revolusioner sedjati da 

ri Marx — Engels dan Lenin —- 
Stalin. 

Terlebih dulu daripada itu 
Ranadive pernah meritjela sia- 
sat2 jang dilaksanakan oleh 
May Tse Ting'itu.sebagai “bu 
ruk dan reaksioner.” Djuga-Ra: 
nadive berulang-ulang  mene- 
gaskan alam berbagai tulisan- 
na. bahwa Partai Kominis In- 

dia, tidak akan dapat mengakui 

mahnj, tidak ada lagi tinggal 
Seorang anak jatim pun lagi. 

Sangat ,,laku” sbg. 
5 H3 anak pungutan. 
| Golongan bangsa Amerika 
jater mana Memungut anak2 jg 
mempujai darah tjampuran itu? 
Sebagian dari 
bekas serdadu?'jang pernah ber 
perang melawan Djepang. Jang 

win “dengar wanita Djepang ta 
pi tidak bisa mempunjai anak 
sendiri. Tapi tidak djarang pu- 
la kita dengar dari mulut kelu-   

Djepang itu. 
Tapi pada rumah pendeta 

raan jatim piatu jang.diusaha- 
kan oleh njonja Buck telah ter , 
djadi' sat periftiwgy.. gaib 
Anak2 jatim piatu pertama js. 

lah dari keturunan Amerika- ' 
Tionghoa, Amerika-Djepang, | 
dan Amerika-K rea, Tetangga2 

  

Harus telebih dulu ada dekan. 
dekaan bagi suatu kampanje 
pemilihan untuk semua partai? 
Dan orang jang memilih harus 
mendapat kepastian bahwa pi- 
hak Russia tak akan mengada- 
kan pembalasan kareng suara 
nja itu. Selandjutnja adalah 
perlu sekali untuk menegaskan 
bahwa - suatu pemerintahan 
jang tersusun “berdasarkan 
pemilihan ' pemilihan itu ha 
rus suatu pemerintahan mer 
Ceka. “Apakah guranja. ps 
milihan2, merdeks, djika suatu 
golongan ketjil diberj. kesempa, 
tan oleh.Rusig untuk merebut 
kekuasaan,.seperti jang terdja 
dj di Tjekoslowakia?” 

Adenauer diuga mengingini 
'bahwa penjerahan dan pengu- 
muman djawabah gkah ditunda 
sampai telah diadakan" pemu- 
ngutan suara di parlemen Djer 
man Barat tentang usul perda 
maiah iang tersendirj dari pi- 
hak negeri2 Barat. Sebab sema 
ingat untuk jang. demikian ini 
dapat surut lagi, djika: diketa 
hui bahwa telah diadakan pe- 
rundingan dengan Rusia me- 
ngenai usaha mempersatukan 
Djerman kembali betapa skep- 
tisptin pendapat orang 'akam ke 
mungkinan? dari perundingan 
itu. 

“Djadi kelihatanlah, bahwa bu 
an sadja sensasi jang: datang | 

dat Djermman, melairikan ma- 

Bihtetap ada tjukup pergeser 
an. Dan sepettj: sudah: dikata- 
kan pergeseran itu dimanapun 
tidak lebih berbahaja dari Pa 
ditempat. itik. sah 

saja serta saj : sendiri: pada 
mulanja merasa k n ter- 

Ng kami mengetahui benar ba- 
hwa usahanja itu hanja akan: 
memberatkan baginjs, nanti. 
Kemungkinan Tn sekali 

mah? Satin “ata buat pra 
ma2nja. 

Seorang. pendeta dan isteri- 
nja Memungut ang jang aa 
tama. Seorang . satdagar: 
isterinja. memungut Satu Na am Apn 
kedua. Tak lama Sesudah. itu 
setiap anak jatim piatu. jang-di 

pungut semuanja, Dari mereka 
jang Me diterima Tam: 
poranj btuhwa anak2 an itu 
mendjadis. putera “dan: 

      

    

  

    

    

    

     

  

turunan serdadu2 PENA IRA di (At 

dipeliharanja dirumah itu-ia- | 

hadap njonja Buck ole" kare- ' 

  

pelihara oleh njonja Buck di- k 

12" Amerika perkataan: 
sKami mempurjai rumah dgn. 
kamar dan anak2 kami berse 
ah ditempat jang djauh . Ie 
nja dari'rumah. Tak ses 

ut anak"jatim itu hanja sela 
musim panas sadja. Setiap 

ang ingin memungut anak 
1 buat selama?2hja. 

| 'Djika anak2 #tetjukup banjak 
ja, Maka njoija Buck dansa 
" Sanggup mentjarikan rumah 
gi mereka: sebanjak 150 

g dalam seminggu. Isteri 

kasat jang tak berdjauhan ting 
Kana ingin mendapat satu, 
baik laki2 atau perempuan, 
Saja tidak mMengandjurkan 

Supaja anak2 keturunan Ameri- 
Ika-Djepang di Djepang dibawa 
: sadja ke Amerika-untuk mengi | 
Si.rumah?2 Amerika jang ko- 
Song, Setjara undang? hal ini 
tak” dapat dilakukan. Undang 
undang. imigrasi terhadap 
anak2 jatiti "bangsa Asfla: imes 
kipun mereka itu adaldh ketu: 
runan Amerika. sangat keras. 
Disamping ini pula, sebagian 

dari anak? jatim di. Djepang 
itu pada waktu ini, tidak dalam 
cadaan djelek. Dan Oleh kare 

na. Setiap. serdadu Amerika- 
“ditempatkar' di Djepang telah 
memungat satu atau: dua dari 

Puteri Yanak2 jatim itu     Ta baik: La Ana 
1 apa” terdjadi  se- 

sudah Ni aa ebi 'gaib' lagi. i 

jang telah" Saat sattr 
dari anak2» ini Ae U utan 
permintaan untuk : t mes 

Dan mereka jang telai  mem- 
punjai dus orang anak pungut ' 
Ingin mendapat tiga-atau  ems 
“pat. 

Saja, berbitjarg dengam, njo- 
nja Buck. pada suatu. malam, 
Pada waktw itu padanjay telah | 
menunggy Sebanjak limapuluh: 
permintaan tjepat untuk : men- 
dapat "anak: jatim dari “keturus     

mungut seorang 1 anak Jagi| kan 

Dau Amerika-Asia, Tapi” diru:! pai, 

Golongan- 1 laki2: menghud 
anak2 dari darah eng ba ai 
AA Paku Dadan Pen rasa tjinta 

etika jang se 
gera 1 Bg seorang anik 

nana an Banjar segala ong 
2 pemeliharaanhj 

at Ba 'tak dapat met 
bahwa dalam waktu dak 

lama lagi tontera Amerikh-akam 

    

  

merfi mDjepang Mereka) 

anak jang ing jantik dalam | 
aa sekarang. Apa jang 

terdjadi atas diri. Fhietoka 
Bat Ke dapat saja ramalkan. Dan 
diatas segala2nja saja tak. da 
pat melupakan Teruko, anak 
umur enam tahun jang paling 
tjantik Ta Lan saja djum 

pa 

Kominis: India akan 

kebaikannja siasat? revolusio- 
ner' 
Gitiru djuga dilain2 negara jg 
terkebelakang, 

Pemberontakan petani 
: Hyderabad, 

yAdatah: Hanadive, jang pada 
permulaan India mendapat ke- 

merdekaannja, dan diwaktu ke 
adaah dalam negeri masih be- 

Jum stabiel. lalu mengatur per 
djoangan revolusi dibawah pim 
pinan “Partai Komunis India, 
Demikian “dalam tahun 1940 
ia telah mengatur pemberontak 
an kaum: tani-di Telengana, di- 
negara-bagian Hyderabad. Ki- 
ra2 pada waktu jan» bersama 
an, Ranadive pun mentjurah 
Ten perhatiannia dalam meng 
andjurkan pemogokan dan per 
bunatan2keberesan di kota2. Sa 
lah'suatu sirkuler jang disiar 
kamnja-tertanggal 29 April "49 
diantara “lain: mengatakan: 
"Bangkitkan'ah amarah kaum 
buruh-sedemikian rupa, sehing 
Za. Merekasakan menghantam 
madjikan2 jang menindas mere 
ka dan menjerang pada pemim 
pin? Congress (partainis, Neh 
ru), P Se'andjutnja ia menge- 
Me "aNdjurkanlah setja- 

beras: supdja kaum buruh 
mela ma pemogokan2 umum 
dan menghantam langsung ke- 

pada pemerintahan Congress jg 
facist.itu." 

Menjetudjui siasat 
Mao Tse Tung. 

Dikald itu, siasat Renadive 
jang mengandjurkan pemberon 
takan bersSendjata dan jang me 
nitik beratkan perdjoangan ko 
munis kepada kaum buruh dike 

.ta2, telah ditentang keras oleh 
lain sajap darj Partai Komunis 
India jang dibawah pimpinan P 

Ci: Jeshi .Dulunja'ia adalah jg 
pegang tampuk pimpinan par- 
idinja, tetapi yemudian ig ter- 

desak oleh Ramadive dari kedu 
dukan itu. Joshi menjetudjui 

makaian siasatnja Mao Tse | 
ang: jaitt. bersikap diam di : 

luruh. tenaga didesa-desa, dima 
na bisa dibentuk “pocket2” jg 

sendjats, jang kemudian dapat 
diorganisir sebagai pasukan2 
gerilja jang kuat untuk dipa- 

“Mao Tse Tung itu untuk 

kota2: tetapi mentjurahkan se- | 

terdiri daripada kaum tani ber . 

nomer. dua. paling. banjak sesu 
jg. terkenal sebagai taktik 

sat baru itu, jg. hingga kini masih meru 
pakan bahan pertentangan pikiran jg. heibat dalam kalangan Partai Komi- 28 
nis India-sendiri,. dirantjangkan atas pokok2 dasar Dn berikan | 

  

bari kemas asi 4 tetap- 
kan sesudah. diberimik katak 
surat dari pemimpin Kominis 
Inggeris:Rajani Palme- Dutt 
(diantara-orang2 kominis India 

ia 'terkenar “ dengan “ sebutan 
RPD). Dutt adalah" | seorang 

jang mempunjai darah tjampu 
ran Inggeris-dan India dalam 
dirinja. “Untuk banjak tahun 
lamanja,- baik sebelum. maupun 
sesudahnja: India mentjapai 
kemerdekaannja, Dutt mempu- 
njai pengaruh besar sekali di- 
kalangan Partai Kominis India, 
dan telah:beriaku sebagai dju- 
ru-bitjars- setengam resmi dari 
Kominform: thd kaum: kominis 
di India. Didalam 'surainja itu, 

jang menjebabkan Partai komi 
nis India lalu merobah siasat- 
nja dengoy tegas ia mengemu- 
kakan,. bahwa: “Politik. Nehru 

untuk di Asia “Timur sesung- 

guhnja tetap” merupakan 
suatu berkembangan jang sa- 

ngat- penting, walaupun: ka- 

dangkali beneiat sangsi2 dan 
terbatas”, e 

njokong2 perdamaiap di India: 
menjambut dengan gembira ti 

ap2 tindakan jang menudju ke 
pada pendjauhan diri oleh In- 
dia dari hlok Amerika/Inggris, 
tetapi mereka harus pula dgn 

sekeras-kerasnja. berusaha su- 
paja diambil tindakan? jg bisa 
bikin India mendjalankan poli- 

sekwen dan tegas. 

Menurut Dutt, “Rtmerisgka 
untik perdamaian di Asia su- 
dah tertjapai, apabil, gerakan 
perdamaian. India: bisa .membe 
rikan kepastian bahwa India     bersatu dengan RRT: menenta 
ngi Segala intervensi Barat di 

| Asia, serta pula berlaku soli- 
| der dengan semua bangga Asia 
lainnja jang berdjoang untuk 
kemerdekaan, 

'ia mengatakan. bahwa, 'berben- 
tuknja front negara2 Asia itu 
hanjalah dapat terdjadi apabi 

(la mendapat persetudjuan dari . 
,Semua pihak jang. tersangkut. 

  

Ia.kata, bahwa walaupun "pe . 

tik perdamaian iang lebih kom ! 

dengan teguh mengambil sikap 

Selandjutaj: dalam surat itu 5 

  

at melumpuhkan pemerintah: Uta rentiana jang sederhana, jg   
mereka adalah- 

lainnja bekas2 serdadu jang ka 

itu keputusan lalu diberikan 'an rakjat itu. 3 

K at sebagai 

apung oa Bana Menurut Duit siasat? perdjo 
Ranadive itu telah ditiela, De: angan komunis itu harus senan 
mikian-Ranadive lalu dipetjat | tiaga dapat berobah..menjesuai 
dari kedudukannja jg sangat | ikan Giri dengan keadaan? jang 
berpengaruh itu. Oleh. Komite | tertentu...... » tetapi jang me- 

Pusat dari Partai Komunis In , Mungkinkan- ditariknja- keun- 

kai dalam peperangan sipil bu | Dan untuk ifu diperlukan sus: 

Ditengah-iengah terdjadinja ' dapat mendekati kepada kehen 1 
perselisihan pikiran “mengenai /dak2-dan perasaan2 jang se- 
siasat jang-terbaik uhtuk' dipa | |Sungguhnj, dari rakjat, dan pu 
kai oleh Partai Komunis India jla jang bisa mendapat sokong- $ 

angpun" jang "meminta  memu" 

i2'Nangkah jang-dapat meredgkan 

wasa-ini. Dan Indi, terutama: 

tja persahabatan, 

dia didalam suatu sidang raha 
sia pada bulans Juni:1952. Se- 
bagai gantinja' untuk pangku 
ajabatan  sekretaris-djenderai 
partai telah diangkat Rajes- 
wear RBo, pengandjur? siasat | 
perang” gerifja menurut tjara 
Mao Tse Tung. 

Petamdjuk dari 
'Kominform. 

1 “Hetapi wakai telah ter- 
djadi kegontjangan “ dikala- 
ngan putjuk. .pimpinah Partai : Ha s 

tungan -sebesar-hesarnja. 
Sampai dimany,probahan siai 

sat Partai Komunis India itu 
yakan berhasil, mungkin dapat di 
'ukur dari pada hasil jang tlh 
»ditjapai oleh parta: tsb dalam 
pemilihan ymum jang “terdjadi, 
dj Indi, baru ini. Sama sekali 
partai tsb telah mendapat kw 
rang lebih 7 djuta Suara, Sex 
hinggw. partai itu .m 
djumlah wakil jang nomor dua 
paling hanjak - Tn 

M
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j "Ambon meminta untuk Ph 
mingut dtia orang” Kenalan2! 

kali tak dapat m 
lam mara dinja 

Ju oleh P.B.B. telah membawa 

gaskannja, bahwa India akan: 
mungkinam, 

Kalangan tadi 

bersedia, untuk membantu tiap 

ketegangan internasional “de-: 

menaruh "perhatian akan lekas 
tertjapainja. persetudjuan: gena 
tjatar sendjata di Korea. Kas 
rena India mempunjai | bubu: 
ngan2' persahabatan ' dengan 
negeri2 jang. bersengketa di 
Korea, makg India, dapat men- 
dekati kedtis, belah pihak se 

Bukan mediasi, tapi mo 
...naywarkan bantuan, 

Kalangan. itu setand'jutnja 
katakan, bahwa, India tidak 
mendjadi perantara, tdpi hanja   memberi bantuan untuk. men- 
tjapai suatu penjelesaian, Djes 
laslah, bahwa semug partai 

  

Sungai Yalu, 

  jang. 'hersangkutan.ingin sekas' tara-AFP 
“8 Pa AS Bata sabaak endank Yok 7 

India, 

  

#» Memundurkan Ubaha2' mem 
India Di Korea 

KALANGAN, Ke menja berkuasa di India. hari Kemis sama sd 
tudjui sifat berita dari London, da- 

bala usaha India sebagai perantara di 
Korea telah gagal. Kalangan tadi menuduh, penge- 
bommanx atas stasion2 pembangkit tenaga listrik di “sungai Yak 

“baya 

kemunduran bagi usaha? India 
untuk menggunakan djasa2 baiknja, tapi dalam pada itu dites 

menggunakan segala - 
fp apa t 

i. untuk menticpai «suatu . pe Saran hdelasaian: mengenai soaf teh tegaskan, bahwa Indig selalu iikatakan, betah bulan jg. 
lalu... pemerintah “India. telah. 
mengadakan hubungan dengan! 
keduabelah pihak, Sebagai 'ha- 
sil banjak .soal2. jang mendja- 
di penghalang akan. tertjapai-: 
nja gentjatan sendjata: telah: 
dapat. dilenjapkan, Dan soal.be: 
Sar jang kini masih ada, jas 
lay mengenai tukar-mentikar' 
tawanan perang, Karena ters 
djadinj,. beberapa perkemba- 
ngan? baru? ini, terutama ka- 
rena pengeboman atag stasion2 
pembangkit tenaga listrik di: 

maka terdapat: 
kemunduran dalam usaha: In- 
dis, tadi. Tapi itu:tidak “dapat 

diartikan bahwa usaha2 itu te 
lah gawai, Segala kesempatan 
akan digunakan dan mudah2- 
an akan didapat djalan keluar. 
Demikian kalangan tadi, (Ah 
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1 Cylinder 4 - tact 

. Misi Bapa 

  

A sepedasbermotor,,D UCA KR Pn 
(dengan » versueliing 2 dan neutraat) jang selalu djadi buah pertanja'an . | 

at dil ga Dari Persada'am Jang Terbatas Dangan Bahas 
COLUMBIA MOTORS, COY. LTD. 

| Perwodinatan “Timur 28 "aa Telp. 921 SEMARANG 

   

    

1 aa terima : Tr Uu L € 8 2 « E R' Sedan Indocement 

    

  

  

dari semua Takan jaitu djamu | 
Yap Djago jang sudah tersohor 

ana2 tempat. 
Tambah hari tambah madju. | 
Djamu tjap Djago sudah ber-) 
usia 34 tahun. 
Pengalaman jang sudah (pulu- 
han tahun lamanja mendjadi j 
djaminan akan kesempurna'an | 
Djamunja. : i 
Djanganlah tjoba minum Dja-j 
mu jang belum terkenal, kere- | 
na kalau tida berhasil dapat 
membahajakan kesehatan atau 
buang uang pertjuma. | 
Pilihlah Djamu jang Tuan rasa 
tentu baik. Djamu jang sedari | 
dulu hingga. sekarang populer 
dapat di beli di:   

  

  

  

e 5 

Sangka warna, HAHGA COMPLKET Rp. 2850.-— 
?embeli TA 3 BULAN SERVICE DGN TJUMA2. 

  

! Masih dapat beli dari persodi an: 

' Sepe sda Bermotor Merk 
: PO VIC TORIA" 

—. 

.OxroRD DUOZIT dan SPERDOMETER/ 
(NLOMETEKISLLER 

. Untuk sepeda dan. sepeda berm ox. 

: TOKO 
Bodjong No, 44, — Semarang, 

    

MB LEGAN 

|. TATA NEGARA 1 , 

    

Bi Buku2 untuk s. M. s 

Z. Muchtar/Soedjono: 
ELEMENTARY 

ENGLISH 1, 2,34 Rp. 8.50 
Z. Muchtar: 
LATIHAN BAHASA ,, 17.50 

Husain Munaf : 
KUPASAN PEPA- . 
TAH INDONESIA ,, 8.— 

OBOR, MASJARAKAT ,, 17.50 
Nursinah Soepardo: 
KESUSTERAAN 

—. INDONESIA Nag 
Tan 

Darmansjah: 
' PENGETAHUAN 

MAKANAN AWET oo 

Onkos kirim tambah 1076 
sedikitnja Rp. 0.75). 

.GLORIOUS" 
| “Sidodadi 3 — Smg. 

  

  

  

AGENT MASIN DJAIT 
MERK SINGER : 

- 60 HONG LIEN 
Bt 
tx “Wotgandul Dalam 33 
3 | deket Seteran. 

| Bisa beli: ” MASIN KABINET, 

Biasa dan sedia onderdeel2. 

MASIN TANGAN, 
bisa pilih Madju Mundur atawa 

  

  
dalam, hal tahan lama” maupun ketjepa: 
dengan ban sepeda-motor GOODYEAR 

De Luxe All-Weather”. Telapak-ban jang 
liat,dan dibuatnja dengan sjarat? jang berat 

a.diudji. demikianpun badan jang ham- 
ir,ta'kan mendjadi rusak ini, telah dibukti- 

MODEL Kendaraan bermotor 
jang Paling Baru! dibuat oleh: 

MAICO - MOTORRAD fabrik di 
L. Djerman 

Sole Agents 

Importeur 3 
tunggal : 

untuk seluruh 
Indonesia: 

COSMOPOLITAN Limited 

Djalan ( Gadjah. Mada 10, ...Telp. 

Gbr, 2338 5 - Diakarta. # 

  

  
     

    
    
    
    

  

    

    
   

  
“is a13 nelias 

AHLI: Kap Jeep, Pickup, Hus, 
Dekkleed, Bekleding 
Mobiel & Meubels. 

Alamat: Kp. ma bang Set No, 359 
2eame sak Desa DKA. 
  

  

    
'VERBANDTROMME?S 

Complit dg. obat2 untuk auto 
biss. , Kantor2, 
Paberik, Perkebunan, Rumah. 
tangga (Huis-Apotheek) dsb. 
dapat beli pada: 

Drogistery ,,ONG“ 
Kranggan Timur 21 Telf. 1419 

Semarang. 

216Y”320 

TGKO. 
TOKO 

sia.   

  

TA LL NA” ne, Lag An 

En SSLAZENGERS 
HONG KON 

BASKETBALL —- BOOTS dan lain-lain 

  

seluruh »Gunia) olehnja akan kesunggu- 
bangja" dan' dapat dipertjajainja, 

“— banjak orang berkendaraan de- 
ngan memakai ban GOODYEAR 

dari pada lain merek 

AYean &00D 
Untuk SEMARANG: - 

CELSIOR TOKO. AMERICAN, 
TLECTA, TOKO KAUW dan 'se- 

- mua IMPORTIR2 AUTOMOBIEL. 
Selandjutnja Agen-Agen diseluruh Indone- 

  

Basket balis 

Volley balis 

kaperluan Sports — Harga hersa' ngan 

the “nang House 
Seteran 5 An. 1680 — Semarang. 

    
    

    

€& Tennis Balls 

Tennis Rackets 

    

  

— Kiri kanan memakai ruangan 

bagasi jang luas. — — besar. 

    
  

DIBIKIN OLEH: TOKO OBAT 

FIE MIN YOK FONG - 

# 

   
G: WARUNG YO TELPp.2183 SEMARANG. 

wanita. 

  

Hay Kauw pian Tjong yang po sin Tjiu 

- ini anggur untuk orang 
pinggang sakit, kurang manik. Sering memim- 

pi Kluar manik d.l.l. kalu minum ini anggur 

badan djadi kuat dan bisa bikin orang tua 

balik muda kombali. 
Anggur Djin Som Tjap ,Fie Min” 
Istimewa Untuk Kaum Wanita. 

Anggur istimewa ini, berfaedah untuk kaum 

wanita mendjamin kasehatan tubuh, menjem- 
buhkan, lemah-lesu-putjet, 
kepala pusing mata berkunang-kunang, habis 
menderita sakit, kurus-kering & tida bertja- 
haja Dateng bulan tida tjotjok — sedikit atau 
lambat — perut sakit & mules pinggang sakit 
kaki linu darah putih Pek Tay. Tida nafsu 
makan, nafsu kewanitaan, tida sempurna ser- 
ta berbagai2 kekurangan dari kesehatan kaum 

lelaki badan lema 

semanget bujar, 

Anggur Kolesom 'Tjap dewa mendjangan 
Untuk orang lelaki dan perempuan Kurang 
darah badan Kurang Kuat, d.lIl. 
Djuga sedia rupa2 obat patent dan Mu 

  
man Keras dari Europa. 

  

Didjual 
1 RUMAH, 
Kp. Sekaju 316. 

- Dapat berhubungan: 
S.M. MOH. SALEH 

Pengadilan “Agama Smg Utara 3 
ajar, 83. 

Gooei 'Tlay Kian 
Pandanaran 168 — Sean, 
KELUAR KOTA 
tg. 20 s/d 27 DJULI 1952. 
Wakil: 

— Dr. Ong Yong Soen| 

DIBUKA: 

  
|| TokoSEPATU 
| BATA: 

Kranggan Timur 35 — SEMARANG 

  

  

' Karangtempel Selatan 8 
1 0p, ats. II, 
  

  

  

Adres jang, tarkeai sedari 1 

' Shang aa Optical 
HIOE WAN FA Tailor 

Pekonjan 82 an 1125 Neosari 3 Indonesia dan dapat banjak pu- 
3 Zn 3 djian. Specialist untuk Wasir 

Lever Katja "ata partij besar | SEMARANG (Aambeien) ASTHMA KEPU- 
0g iketjil. 
  

ma, AN 

RoyRogers! 14 4 

    

    

ma
mu
mn
an
a 

M.S. RAnAT 

Seteran 109 — Telf, 1123 
SEMARANG. 

Tabib jang paling terkenal di 

TIAN, IMPOTENTIE dan lain2 
Penjakit. Z0ONDER OPERATIE 

(Pagi 9—12 
e 2g (Sore 57 

  

  

   
  

P7 MAYBE THIS HAT WILL YE 
BE sSOME HELP IN kisi 
TRACKING HIM POWN ! AI 

  

  

|— Kali ini engkau dapat melari- » Mungkin topi ini akan 

berdjumpa lagi! ! 

      

    

  

  

  

Ta TEE ae 

Hanja 1 bungkus 
Tjukup untuk membuktikannja 

Bahwa Djamu Njonja Me- 
neer lebih sedap, lebih halus. 

dan lebih mustadjab,. dapat di- 

buktikan dengan hanja minum 
1 bungkus 

Djamu- KUAT Lelaki 
atau Djamu SEHAT Wanita. 

Minum 1 bungkus ini malam, 

besok pagi sekudjur badan bra- 

sa lebih segar, 
ngat, dan senang betul.      

PENA LB aa 

SA La 
Mr BU) 

SEMARANG 

Toko Pedamaran, Agen Depok 

- Mataram 414, 697, 210,4 

942. Lemahgempal 52, Petekan   
lebih bersema-1!' A 

35, Darat 33, Pontjol 88. Dj. De- RB 

mak 12. Labuan 14. 
, Mintalah daftar baru dengan   
    

UM BEGINNING TO sEE NN 
WHAT FOREST KANGERS 

1 LIKE BEN SMNTH ARE UP 
AGAINST/ Tas STUFF 

  
— Kuinsafi kini, kesukaran 

Ben, akan tetapi 
Pe 4 lebih hebat! ! | 

    

IL HEARP YOUR 
FUnune, AND CAME 

  

— Tadi kudengar 

  
Ip | aa 

| tembakan2mu, 

apa jang dialami oleh pendja- maka aku datang kemari. ' Tetapi 

kan diri,-kamu pendjahat jang mem- banjak gunanja dalam men- ga2 hutan seperti Ben Smith kulihat tak ada apa2, semua keli- 
: Dj RN itu. Bahan ini mendebu seba- hatan beres! ! : 

bakari pohon!! “Tetapi kita akan tjari djedjaknja. gai bedak! — Kita selesai memerangi api, | 
j 

kita menghadapi 

  
Teka Obat TAY AN HOO DIAKARTA-KOTA 

Tanah Lapang Gisdah 10 Tel K 1620 

Distributors : 

.Harmsen Verwey 

"Bl Ba 
Dunlop N.V.s 
Djuga dapat belih diantero 
Toko-toko di INDONESIA 

  

“Druk, VII No, 58WIII/A/118 

$Clark Gable 

Senen malam premiere (13 th.| 

'Djagalan: 6.45-3.45 (17 tah.) 

  

    
      
    

    

   

| Pemeliharaan 
haji 

Kulitnja senantiasa 
sempurna oleh 

BEDAK DAN BALSEM 

PUROL 
Dirumah obat & Toko: 

   
         
  . 
INI MALAM D.M.B. 

.ORION“ 5.-7.-9.- (17Itab.J 
. Spencer Tracy 

Jeanette Mac Donald — Jack Holt 

.SAN FRANCISCO" 
Matinee: Minggu Pagi diam 10.— 

Ini & Besok Malam Pengab: 
s.Rex” 5.-7.-9.- (17 tahun) 
Loretta Young — Rob. Cummings 

»THE ACCUSED- 
Matinee: Minggu pagi 10.— 

  

  

Jerry LEWIS — Dean MARTIN 

in HAL WALLIS Production 

That's My Boy" 

Besok Malam PREMIERE 
  

Metropole : 5.-7.-9.. 
Clayton Moore Roy Barcroft 

.G-MEN NEVER“ FORGET" 
Bagiao Ke Il ITAMATIJI 

Matisee: Minggu pagi di 

»Metropole” djam 10.00 
  

Ini Malam Pengabisan : 

Ojagalan: 7.—9.— (17th) 

»CHUN FUNG CHIU IE" 

Metropole : 5.-7.-9.- (17-th.| 
»G-Men Never Forget” 

Bagian Ke 1. 

  

  

NA at PL LL SAE aa aa, 

Bak-Les 
Ta 

2 Aa 

: Taman - Progo 12 samararia 

Kursus akan dimulai pada nanti bulan Aug.: 1952: 
Kursus Praktek (Practijk lessen) . 
Sepekan 2 kali pada tiap2 hari Rabu dan Saptu. 
Sepekan 1 kali setiap hari MINGGU masih 2 tempat, 
Bagi Penduduk diluar Kota Semarang diadakan peladjaran de- 
ngan tertulis, (Schriftelijk). 
Memberi peladjaran diantaranja membuat roti2/kuwih2 Warm- 
bollen, Saucijs, Sobek, Tawar, Kismis, Soesijs. Roomhoorns, 
Soesmaker, Bikang-Ambon, Wafels dan lain2 matjam lagi. 
TAART POTONGAN (Snij taart) rupa2 matjam jang indah 
sepekan 1 kali pada tiap2 hari Djumahat. 
KUWIH KERINGAN (Drooggebak) berpuluh2 matjam resep. 
Sepekan 1 kali pada tiap2 hari Selasa. 

: Pemimpin 

Nj. LIEM SING HIAP 
La MA ma 

  

Maa Ma MA SS PTE Sup War Tage ML 

  

RADIO-BATTERY 4 Rp. 555 EZ 
Merk Philips — Etres NSF dengan garantie 6 bulan, 
Radio Rimbu Erres Ky 5161 Av, speciaal bisa dipakai dg. 6 volt accu 
atau aliran listrik kota, harga resmi 
Sedia Radio onderdelen compleet dg harga melawan, 
Everady Battery untuk radio harga Rp. 140— E.4 

Philips platen wisselaar bisa maen 10 plaat automatisch. 
Lujdsprekers matjam2 ukuran magneet besar 

»Radio SAMPOERN As 
Gg, PINGGIR 149 (BLAKANG POST POLITIE Sebandaran) 

Erkende Service Dealer: Philips — Eres — NSF 
Pemilik: LIEM KING HWIE Dir, Cursus-Kilat-Radio Monreur, 

Radio , HOSPITAL” 

Pemerintah Daerah Hota Ketiil 
Salatiga, 

MINTA untak segera dipekerdjakan. 

  

1. Seorang Opseter (golongan — djabatan IV/b) 

untuk mendjadi Wakil Kepala pada Djawatan Pekerdjaan 
Umum — Pemerintah Daerah Kota Ketjil Salatiga. 

Sjarat-sjarat bagi djabatan tersebut: 

a. beridjazah Sekolah Tehnik Menengah (K.W.S., P.J.S., 
" KE.S., B.A.S.) atau jang sederadjat dengan itu de- 
ngan pengalaman vak Tehnik Umum sedikit-dikitnja 
5 tahun. 

tx
» 

atau: 

b. beridjazah Sekolah Tehnik (Ambachtsschool — Am- 
bachtsleergang dan Sekolah Pertukangan 3 tahun) 
dengan pengalaman dalam vak Tehnik Umum sedikit- 
dikitnja 10 tahun. 

Surat-surat lamaran disertai: 
1. Turunan-turunan idjazah, surat-surat keterangan dan 

surat-surat Keputusan. 

2. Riwajat-bekerdja. 

Bagi jang masih bekerdja pada Instansi Pemerinta- 
han: misbaarheidsverklaring dari Djawatan jang ber- 
sangkutan dan turunan surat-Keputusan terachir jang 
mengenai penetapan gadjinja. 

Diharap surat-surat lamaran sudah diterima oleh Sekreta- 
riaat Pemerintah Daerah Kota Ketjil Salatiga selambat- tam bata 
nja pada tanggal: 31 AUGUSTUS 1952. 

SALATIGA, tgl. 15 DJULI 1952. 
hepala Daerah Kota Ketjii Salatiga, 

(M. SOEDIJONO). 

wa
 

—— - 3 — 

Juwelier Horloger 

  

Baru trima : 

Lontjeng Listrik. 
Untuk Kantor dan Rumah tangga model in- 

dah, made in Germany. 

Polshorioges dan Vulpen dari Merk2 jang ter- 
kenal. Harga melawan, datanglah njatakan 
sendiri. 

  

» MERAK 
DT TA ema naa Dem” 

Kranggan 25 Semarang Tilp. 1603 

aa ema Ponadh 

      

DJALAN jg. ACOOR. 

buat HORLOGE, WEKKER, LONTJENG, 
Adalah hatsil perbaikan dari 

Horlogerie KANARI service 
Kauman 21 Semarang, 

teliti, ongkos pantes 
BUKTIKANLAH., 
ML LA 

1 

r dikerdjakan dg, 

LA at 

    

LA aa ma LL ah 

DA SL LA Wa LL PL 

  

MA AA 

Ditjari: 
Seorang INTERTYPIST jang BERPENGALAMAN, 

  

Ta aa nah   Harap lekas berhubungan dengan PERTJETAKAN ,,PERSA- 
TUAN” Djl. Keprabon tengah 39 Solo. 

Lebih baik pelamar datang sendiri, 

A 

    

  

  

    

TT CITY CONCERN CINEMAS 
L UX 5-7 X 5.-7.-9.- Meliagkan Ini Malam premiere Bea seg. um.) 
Arthur Frank 
Jeao Heather »» Red Stalion of the Rockies “ Bia 

Mulai Minggu pagi Watinee dj. 9.— dan 11.— 
LUX dan malam berikutnja 5.—7.—9.—11 (u. 13 th), 

Tony Curtis Piper Laurie 

The Prince who was a Thief" 
Menarik Heibat — Menggemperkan! 

Grand “5.-7.-9.- Ini Malam D.M.B. fu. 17 tahun) 
yank Sofa R. Endang" M. Mochtari: 7... 

',Aermata Pengantin 4 
Na Metinee Minggu pagi djam 10, — 

INDRA 5-79. 
BAGIAN Ke ll (TAMAT) 

New Adrentures Of Tarzan" 
Matinee Minggu pagi Djam. 10. 

Royal 4.45—7.—915— Ini Malam D.M.B, fu. 13 tah.| 
& Columbia Super Serial. Bagian ke | 
VICTOR 66 Heibat- 
JORY dim »he SHADO Gempar ! 

Matinee Minggu pagi Djam. 10. 

  

  

Premiere 

pawana 

|HBERMAN 
1 BRIX 

  

toy Pia ai Una Ta rita ae “Ta, Sig. un.) 
NA on an la saia 0 Kiiy Cita Sa 

,SHIH MEI THU" 
    

Maa 

  

  

  

Ini Malam WD.M.B. fu. 13 tahun) 

        

   

Sa 
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