
    
      

    

    

  

      

    

D
a
a
n
 

  

1 £ Barat II - 20 Selama. 
5 Sing. tilp. rrmah 1798 Semarang. ' 

asi-Ekspedis'i 2087 Semarang, 
sa Lang. (bajar dimuka) Rp. 10.— didalam kota. 

.— Juar kota, (ditambah Rp. 0,30 utk. moterai) 
80 pan ya per mm. kol. Harga Etjeran 60 sen 2) jani, 

    

51 

  

    Smg, Senen 28 April 1952 

    

  

an — Anggamta S p. ah 

  

Tahun Ke VII aa No. 5 
  

  

nAtom Djatuh| 
  Akan Dibatas Dg n 20 

ARSEKAL Sir William : 
Sila kepala staf umum : 

Inggeris, bari Sabtu menerarg 
kaa, bahwa Amerika Serikat . 
dan Iaggeris akan mendjatok- 
kan 20 buah bom atom untuk 
tiap2 bcin atom jang didjatoh- 
kar oleh suatu penjerbu , Pila, 

Dalam pidatonja dimuka tjo 
rong radio jang meminta suka 
rela “bagi pasukan “Home 
Guard” jang bersendjata leng 
kap Slim selandjutnja menga 
takan, bahwa bahaja akan me 
letusnj ja perang dunia ketiga. 
telah “berkurang sedikit”, 
akan tetapi “dunia tetap bera 
da diatas sebuah tong beris 
mesiu.” “Saja dpt. memberi ke | 
pastian kepada tuan2, bahwa 
Setiap penjerang jang tjukup 
gila untuk membom atom dae 

pan kita, akan dibalas dengan 
0 buah bom atom untuk seti- 

ap bom atom jang didjatohkan. 
nja” “demikian Slim. Dikata- 
kan, bahwa pasukan Home 
Guard adalah sangat perlu da 
lam zaman atom ini. (Antara). | 

  

Tuntutan Atas 
Westerling 

Beium Pernah Diadju-| 
kan Oleh ladoresia? 

ENTERI kehakiman Be- 
landa M. H. Mulderije ke 

2 
md 

  

Pembukaan : 
Sek. Pelajaran 

  

  

    marin mengrangkan, bahwa pe- 
merintah Indonesia tidak per- 
nah memadjakan permintaan 

Mengingat makin besarnja minat pemuda2 kita dalam lapangan 

pertanjaan para wartawan 

R.Y Times Dan 
Soal Maluku 

OAL MALUBU Dang in 
| seharusnja ia 

253, oleh karena perset Setau 
EM.B, untuk sebagian h 
rerupakan urusan FBB djuga” 
demikian  suratkabar aU 
York Tjmes” menjatakan did 
12m suatu karargannja, Men 
ru karangan tersebut selan- 
djuinfa. maka pada waktu p 
bara tersebut dikemukakan ke 
pada PBB pada te. 11 Oktober 
1050, maka , dengan sendirinja 
masalah tersebut mendjadi jer 

| masuk didalam lapangan usaha 
Grganjsasi internasional itu, 
cich karena pada waktu itu, des 
sekarangpun masih ada suatu 
panitia PBB mabuk Indonesia js 

| bertugas melakukan pengawa- 
| 82n atas relaksangan persein 
djuan KMB”. ? 

Karangan tersebut selandjut 
nja mengingatkan, bahwa wa- 
kil Amerika Serikat pada De- 
wan Keamanan padi. waktu 
itu, Austin telah 'menjatakan 
pendirian Amerika, bahwa De- 
wan harus membitjarakan £$o- 
al tersebut dengan lekas, akan 

  

  
i 

| 
! 
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Akan Segera Diadakan. 

Oleh Menteri Mukarto dite- 
rangkoe pula, bahwa ia tidak 
menaruh keberatan atas pem 
bukaan ambassade Soviet Uni 
di Indowesia, setelah nanti In 
donesi, membuka kedutaan be 
sar di Moskou sebab hal »u 
dengan sendirinja akan terdja 
di atas dasar reciprociteit. Ten 
tang pol.tik luar negeri Indone 
Sia tetap memegang teguh poli 
tik luar negeri jang bebas. 

Selandjutnja diterangkan 
1 oleh Mukarto, bahwa selama 
dakym perdjalanan pulang da. 
ri Amerika ke Indonesia mela 
lui Nederland, ia telah bertemu 
dengan Duta2 Besar Indonesia 

di Amerika dan Eropah dan te 
lah menerima sambutan jang 
menggirangkan dan membesar 
kan hati dari mereka bagi men 
Gjalankan tugasnja jang baru. 

kepada pemerintah Belanda utk 
menjerahkan Wesferling, demi- 

| kian AFP Den Haag. Siatemeni 
Pi ini diberikan tertulis atas perta- 
Be. njaan anggauta sosialis dalam 

parlemen Donker. Ditegaskan 
nja, bahwa kabar? pers jg me- 
njatakan, bahwa pemerrintah Ih 
donesia telah minta penjerahar 
Westerling itu adalah berdasar- 
kan salah paham. . 

Westerling ditangkap pado 
tanggal 26 April iang lalu atas 

—perintah hakim Amsterdam, te 
tapi kemudian dibebaskan kem 
bali dengan sjarat, bahwa ia 
harus tetap ad, di Nederland 
dan sewaktu2 harus bersed'z 
dipanggil Atas rembebasan ini 
menteri kehakiman memadju- 
kan appel. Hal ini akan dibitjo 
rakan dalam sidang mahkamah 
hari Senen ini, dan sementara 
itu penjelidikan dilakukan me 
ngenai peristiwa2 ditahun 1950 
di Bandung, ketika gerombo- 
lan2 Westerling ada didaerah 
itu. 
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| TOKIO-TAIPEH TJAPAI 
| PERSETUDJUAN. 

Djenderal Chiang Kai Shek 
hari Minggu kemaren telah me 
merintahkan menteri luar nege 
ri George Yeh supa'a meneri- 
ma baik pend'rian Tokio "me- 

i ngenai soal2 kedaulatan Tiong 
i kok Nasionalis dan mil'k2 be 

kas pemerintah - Manchaikuo. 
Dengan demikian rundngan 
Tokio—Tarpeh telah mentjapai 

persetudjuan. Hal ini perlu un 
tuk mengachiri keadaan pe- 
rang antara Tiongkok Nasiona 
lis dan Djepang., 
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pelajaran, sebagai pelaksanaan tiita-tjita kearah, ini, hari Sabtu 
kemaren dulu di Semarang telah dibuka Sekolah Pelajaran bagian 
atas. Tetapi mengingat kurangnja tempat pula penerimaan murid 
hania terbatas sebaniak 60 orang. Gambar: pembukaan resmi: 
Residen Milono mengutjapkan pidato berisi pengharapannja akan 
sekolah tsb.   tetapi keputusan jang sedemi- 

kian itu tidaklah diambil. 'Malu 
ku Selatan hanjalah minta Per 
karanja didengar", demikian 
New York Times selandjutnja. 

    
KemenanganBuruh 
Berarti Kasanggupan Menerima : Ke- 
wedjiban Utk Kepentingan Masjarakat 

Pidato Menteri Sosial Anwar. : 
D ALAM PIDATO RAD Menteri Sosial Anwar Tjokro- 

aminoto utk. menjambut 1 Mei Sabta malam jl.. Menteri 
mulai dengan mengemukakan pengalaman? kita disatu zaman 
dimana kaum buruh diperlakukaa sebagai budak belian jang 
berakibat membangkitkan djiwa kaum buruh uik. menuntut 
perlakuan sebagai manusia dan berachir dengan kemenangan 

  

Permintaan ini bukanlah fidak 
pantas, mengingat apa ig telah les 
djadi. Pemerintah Indonesia ruenja 
takan, bahwa soal tersebut adalah: 
me-upakan uu-an da-am newei sej! 
mata2, akan tetapi Dersetudjuan 
KMB dengan Belanda itu pasti un-$ 
tuk sebagian adalah mean: wu 
ran PBB. .PBB teah ber 2 
urusan dengan azas hak r 
nas,b sendiri. Ia tidaklah- 
ngan berar . mengabaikan . 
chusus, “ig beg'tu rapat bersai 
dengan azas tersebut”, Gemikian 
rian itu. 

  
Kedudukan kita 

di PBB. 
Indiana kedudukan Indofie- 

    

  

   
    

  

  
ia. Ba dari: 

an besar negara2 anggo- 
2 PBB Gan goodmwill dunia ini 
perlu & pelihara dengan baik 
oleh Indonesia. Tentang masa- 
lah MSA, Mukarto belum ber- 

PERINGATAN ,,ANZAC-DAY” 
DI SURABAJA.   Untuk memperingati ,,Anzac-day” | sedia memberikan keterangan 

| Kedutaan Di Moskow 
Karena pertimbangan2: Utk Memberi Isi Jg 
Sebenarnja Peraga Politik Bebasi Indonesia 

EMBUKAAN saban Indonesia di Moskow memang akan diperlekas dan sebagai 
Duta Besar Indonesia jg pertama di ibu kota Savjet ita mungkin sekali akan dianz- 

Rn br. Subandrio, Duta Besar Indonesia di London, Djaga dgn lekas Indonesia akan ber anu 
| utk mengangkat seorang Duta Besar di Peking, dgn maksud utk mempererat perdehingan 
'diartara Indonesia dan RR. Demikian diterangkan oleh Mer teri Luar Negeri Mukarto Noto- 
widigdo, kepada pers Sabtu sore setibanja ia di lapangan terbang Kemajoran atas pertanjaan 

weletui itu dikalangan pembe. 
Sar2 tinggi Indonesia jang ber 
tanggung djawab masih terda 

“pat ksbimbangan untuk mem- 

buka kedutaan besar di Mos- 
kow, karena kalau Indones 2 
memutuskan untuk mengada- 
kan ambassade di-ibu kota Sc 

Vjet itu, maka djuga Soviei 
Russia atas dasar reciprocite't 
harus diperbolehkan membuka 
suatu ambassade di Indonesia 

Hal ini ketika itu kurang di! 
| kehendaki oleh karena pertim 
bangan?2 dan. kechawatirar 
akan berkembangnja. paham? 
dan pengaruh komunisme dine 
geri ini dengan pembukaan 
ambassade Sovjet Uni disini. 
Dengan maksud untuk 
membuka perwakilan d'ploma- 
tik di Moskow sekarang ini, ru 
panja keberatan? itu sekarang 
Sudah dapat d singkirkan, xa- 

rena pertimbangan2 utk mem- 
beri isi jang sebenarnja kepa 
da politik bebas Indonesa. 

Karena kekurargan 
tenaga 

Dapat pula dikemukakan, 

bahwa salah saty kesulitan jg 
Sering dimadjukan oleh pembe 
'ar2 Indones a mengapa Indo- 

1esia belum d'uga membuka 
perwakilan diplomatik di Ru- 

-   

“diadjah 

buruh sebagaimana tertulis 

adanja 

Disitu djiuga d'akui hak ma 

nusia untuk berserikat, djuga 

bagi buruh, hak mendapat ba- 

jaran kak untuk mendapat 

diam-kerdja jang lajak, hak is 
tirahat, djaminan penganggur 
an, djaminan diwaktu sakit 

dan baniak Yagi. 
Seland 'utnja Menteri menja 

takan, bahiwa  sSeyangguhnja 
pertentangan kelas seperti di 

dapat dinegara2 lain t.dak di 

kenal o'eh masjarakat ita. 
Pertentangan jg ada, wudjud- 
nja ialah perdjuangon bangsa 
jang didjadjah melawan per- 

untuk memperoleh: 

kembali kemerdekaannja. 
Didalam masiarakat koloni 

al itu, susunan ketatanegara 

an dan peraturan2 jang Jiade 

kan oleh pendjadjah adalah ter 

utama diarahkan untuk wen-   
Jang 

D to 

sa jg membunjai kaisar”, 

Dikatakannja bahwa tang-! 
gung djawab atas terdjadinja : 
peperangan terletak pada bahu : 
nja fihak sekutu dan bahwa. | 
kebeuaran adalah dfihakaia ' 
Djepang. Ia selandjutnja ber- 
pesan tupaja tetap setia kepx 
da, kaisar, Terhadap rakjat 
Amerika dan Inggeris ia berse 
ru: "Tuan2 adalah fihak jang 
menang dan kami fihak jang | 
dikalahkan. Kemenangan tuan 

sebaliknja adalah karena ada 
nja satu kekuasaan dan $a- 
ngot kami sesalkan bahwa ka 

mi tidak memiliki kekuasaan 
itu. Karena kami tidak memili 
kinfa, maka Tuan2 dapat ki- ls 
ni mendjadjah kami”, 

Kemudian ia menghukum tja 

Wasiat” Tojo: 
Tandan Djawab Atas MeletusnjaPe- 
rang Dunia Ii Terletsk Pada Fihak Sekutu 
Tojo Merghukum Tjara Peperangan Sekutu 

DALAH SURAT wasiat bekas p.m. Djepang, 

jo jg disuruh buatnja kepada seorang kol. Djepang se- 
belum . Teaaka hendak ber-hara-kiri, 
pang ia mengandjurkan supaja menanti 
pendudukan Djeparg waktu mana hak Djepang akan pulih 
kembali dan dapat meneruskan uwnengane penak sebagai barg- 

tianci keuntungan 'g sebesar2 

Ganas. 

Hideki 

kepada rakjat Dje- 
sampai achir masa   

nusia. Ia memperingatkan, ba : 

hwa. bila keganasan?  sema- 

| tjam itu tidak dihentikan, ma j 

kg eckan timbul lagi perang duj 

ria ketiga, keempat dan keli- 

ma selingga ummat manusia 
tersapu dari dunia ini. 

Dikata-an 2ch'rnja, bahwa 
semya crang akan merenung- | 

kan  keterangann'a ini dan: 

didalam .,Deciarafion of Human 
Righis” jang tegas melarang adanja perhambaan, melarang 

,Slave and slave trade”, 
na dari daerah jang didja- 
Gjah guna kebahagiaan negara 
dan rakjat jang mendjadjan. 

Rakjat jang didjadjah pada 

Gasarn,a dan kenjataannja te 

tap merupakan rakjat jang Gi 
eksploitir untuk  mentjapai 

tingkatan kekajaannja. Tidak 
ada suasana, tidak ada kesem 

patan jang bisa dipergunakan 
oleh rakjat jang didjadjah un 
tuk mentjapai tingkatan kesx 
Cjahteraan lahir dan batin st 
bagaimana Gapat d.tjapai oleh 
bangsa jang merdeka, 

Oich karena itu maka per 
djoangan untuk mendapat kem 
sali kemerdekaan, buat rakjai 

didjadjah tu merupakan sja. 
rat mutlak agar kemadjuan ne 
gara dan bangsa dapat d:tja- 
sai sesuai dengan kedudukan- 
nja alam pertjaturan dunia se 

uruhnja, Demikian Menter: 

Anwar, 

Didalam Undang? Dasar Pe: 
tama dari pada Kepublik Inde 
nesia mengenai kesedjahtera. 
an sosial, katanja selandjutnja 

telah ditjantumkan pokok2 jg 
tegas menjatakan bahwa ne- 
gara kita menghendaki masja 
rakat jang bahagia, masjara- 
kat dimana tiap2 anggotanja 

bisa merasakan bahagia hidup 
dengan merata, dengan mem- 

pergunakan tenaga dan kekaja 
an dari rakjat dan tanah air. 
Masjarakot iang bebas dari pe 
nindas dan bebas dari pada pe 
merasan oleh golongan satu 
atas golongan jang lain. Masja 
rakat Jang tidak terbagi2 men 
djadi lapisan atau kelas2 jang 

' berlawanan kepentingannja. 

Modal dan tenaga fak- 
tor terpenting didalam 

perekonomian. 

Didalam pereckoncmian, fak- 
| tor jeng terpentiag ialah »MO- 

Kedua? nja | dal” dan .tenaga”. 
jai tena- ibu sekarang mempun 

akan menempuh dja'an jang di | ga2 jeng tidak dapat bergerak 
Sinari oleh tanda2 keadilan. — 

(OP). 

Saat Menentukan Damai Aoa Terus DiKorea 
EBERAPA PENINDJAU ter 
tentu disekitar perundingan2       ra penjelenggaraan perang fi 

hak sekutu jang “ganas Aan da hari Minggu berpendapat, bahwa 

tidak mengenal perikemanusia | suatu tingkat jang menentukan dim ' 

nakannja bom atom jang tlh | fapai hari Senin ini. Dikatakan oleh j 

'! menewaskan puluhan ribu ma | penindjau2 tersebut, bahwa sesudah 

» 

  

gentjatan sendjata di Panmunjom pa- 

Ta an” terutama sekali atas g'gu , sengketa Korea mungkin dapat ter- | 

sendiri2, Aspek sosial dari par 
serikatan tenaga adalah perbai 

sidang pleno jang diharap akan dia- 

dakan hari Senin mungkin akan di- 

ketahui, apakah perundingan2 gen- 

tjatan sendjata akan berhasil atau 

akan terputus didalam waktu jang 

singkat ini. Sementara itu wartawan2 

Utara — mungkin atas saran delega- 

si Utara — pada hari Minggu mene 

jakni hari pendaratan pasukan? Se 
rikat di Gal ipoli pada waktu peraric 

dunia jg pertama, konsol Inge'i: 
Gan beberapa pemuka lainnja teah 
di etakkan karangan2 bunga ditamar 

na Kembang Kuning di Sura 
baja 

  

kan kemasjarakaian, Dasarnja 
masjarakas itu jang terpenting 
falah perbubungannja antara 
anggota? masjaraka! itu satu 

sama -laia. Kalau perhubungan 
itu merupakan tenaga jang be 
kerdja-sama, jang dapat mem 
beri imbargan, maka dim masia 
rakat itu tidak akan timbul ke 
fegangan, tapi djika keadaan se 
balik batas ,.veerkrachtnja” 
akan putrs achirnja kerugian 
akan diderita cleh seluruh ma 
siarakat, sehingga buah keme 
nangan tidak dapat dirasakan. 

Modal dan tenaga, jang mendjadi 
persekutuan perekonomian, kidup di 
lalam batas2 usahanja dan seluruh 
masjarakat didalam hidup kebenda- 
annja dipengaruhi oleh persekutuan2 
'fu. Hal ini njata, kalau kita insjaf, 
bahwa keperluan sehari2 jang dibu- 
tuhkan oleh masjarakat sekarang, 
adalah hasil dari kerdja-sama antara 
nodal dan tenaga. Oleh karena itu 
kemenangan kaum buruh berarti ke 
-anggupan menerima kewadjiban utk 

Ip ngan, masjarakat. 

K emenangan harus di- 
nikmati oleh seluruh 

masjarakat. 
Fuanctie sosial dari faktor modal   dan tenaga begitu pentingnja, sehing 

ga kemakmuran untuk sebuah negara 

tergantung pada perkembangan an- 
tara dua faktor itu, lebih2 untuk ne- 
geri jang masih muda, jang harus 
masih membangun? Kemenangan bu- 
ruh harus berarti tidak terus tengge 
lam dalam kenikmatannja menang. 
Kemenangan buruh harus berarti, ke 
menangan masjarakat. Dan utk bang 
sa Indonesia jg sedang membangun 
ini, maka buruh heruslah tetap mem 
punjai semangat jg bernjala2 ig tidak 

ihanja untuk terus mengusahakan ke 
tinggian deradjat buruh, tetapi djuga 
untuk mengangkat seluruh bangsa 

' dan negaranja. Demikian Menteri 
' Sosial Anwar Tjokroaminoto jang 
| mengachiri pidatonia dengan harapan 
supaia tjita2 itu bisa menimbulkan 
gembira dalam bekerdja, karena ha- 
nja dengan gembira inilah timbul ke- 

    

1pa2, karena ia belim mengs 
Jakan pembitjaraon dengan kz 
binet dan parlemen. 

Atas pertanjaan, apakah ke 
mungk'nan pengangkatan Dr 
Subandrio mendjadi Duta Be. 
sar Indonesia jang pertama d: 
Moskow telah dibitjarakan olel 
Menteri Mukarto dengan Dr Si 
bandrio. ketika Suban?r'o ad 
li Nederland untuk menjam- 
“ta kedatangan Mukarto diss 
na, didjawab oleh Menteri Mu 
sarto dengan: "no comment”, 
Dapat dikabarkan, bahwa 

Perdana Menteri Wilopo duduk   lisebelah Mukarto, ketika ia 
memberikan keterangan? dia- 
tas kepada - pers. Selain oleh 
Perdana Menteri Wilopo, Mu- 
korto, iang datang bersama ke 
luarganja,. dan Nuradi, dilapa- 
ngan terbang disambut oleh wa 

kil PM Prawoto Mangkusas- 
mito, Menteri Perekonomian Su 

manang, Sekretaris Dienderal 
Kementerian Luar Negeri dan 
oleh heberapa anggauta Dewan 
Partai PNI. Djuga tampak Mr : 
Sunario, ketua Seksi Luar Ne! 
geri Parlemen, sedang dari per : 
wakilan diplomatik as'ng ha- 
dir Kuasa Usaha Burma, 

Soal pembuaan ambas- 
sade di Moskow. 

Tentang kemungkinan Dr. 
Subandrio mendjadi Duta Be- 
sar Indonesia di Moskow, war 

tawan Antara dapat mengabar 
kan lebih landjut, bahwa soal 

itu telah djuga dibitjarakan di 
Djakart2 ketika Dr. Subandrio 
mengundjungi Indonesia: pada 
Waktu kabinet Sukiman—Su- 
wirjo masih .memegang pimpi- 
han pemerintahan, ' 

Pembitjargan itu telah dila 
kukan didalam rangka maksud 
Kementerian Luar Negeri un- 

tuk mengadakan mutasi dika- 
langan perwakilan2 diplomatik 
Indonesia diluar negeri, me. 
ngingat beberapa Duta Besar 

Indonesia sudah lebih dari dua 
tahun lamanja memangku dja 
batannja. Pada waktu itu be- 
lum diperdapat sesuatu putu-   kuatan jang selandjutnja merupakan 

kekuatan pula bagi nusa dan bangsa.   
  san mengenai tjalon Duta In 

donesia buat Moskcw. Pada 

gaskan, bahwa pihak Utara sekarang | dak lagi akan terus berada dalam 
bermaksud tegas utk sekarang diuga pertahanan, Ditegaskan oleh mereka, 
mengachiri tingkat , .matjetnja” perun bahwa mat angkatan udara jang 
dingan2 dewasa ini da di Asia setjara be 
tinja mengambil suatu) tindekamt 
tuk sdamai atau peran aa 

meauanuf U       

  

awat2 Sovjet dari 
Menurut kerenpond aa Utara “itu 

pasukan2 Korea Utara dan RRT ti ' dalam keadaan itu mungkin akan di- 
e Tapa model baru jang tertentu | 

Sia semendjak m'ssi Palar me 
ngundjungi Moskow, jalah ka- 
rena Indonesia kekurangan te 
naga dan tidak mempunjai staf 
jang diperlukan untuk perwaki 
lan. diplomatik di Moskow itu. 

Kesulitan itu kemudian agak 
nja dapat diatasi oleh kesedia 
an Dr. Subandrio, untuk me- 
mangku djabatan Duta Besar 
Indonesia di Moskow. 

Dr. Subandrio termasuk se- 
orang career-dip'omat muda 

Indonesia jang berpemandang- 

nolitik luar negeri jang bebas 
setjara aktif, perlu Indonesia 
lengan lekos membuka perwa 
kilan diplomatik di Sovjet Uni, 
djuga mengingat, bahwa sete- . 

'ah perang dunia jang la'u, So | 
riet Uni termasuk negara be | 
sar jang ikut menentukan dja 
'annja pertjaturan politik in- 

rernasional dewasa ini. 

| 

Seland'utnja dapat dikabar- 
kan, bahwa beberapa bu'an jg 
alu Duta Besar Sovjet di Lon 
lon telah bertemu dengan Dr. 
Subandrio, dan dalam pertemu 
im d antara kedua diplomat itu 
setjara informeel telah ditin- 
lau kemungkinan2 membuka 
serhubungan perdagangan di- 

antara Indonesia dan Russ'a. 
Pembitjaraan itu telah diberita 

hukan kepad, Djakarta tetapi 
ket ka itu tidak mendapat sam j 
butan jang positif, jang bisa | 
membuka djalan bagi perhu- | 
bungan perdagangan diantara 
kedua negeri. 
Demikion keadaan beberapa 

waktu jang lalu. Kini dengan | 
kabinet Wilopo tampak ada ke | 
tegasan jang lebih djauh me- | 
ngenai maksud untuk membu ' 
ka sebuah ambassade di Mos- 
kow, sehingga lebih dekat pa 
da concretisering Gari pada per 
hubungan diplomat.k dengan : 
Sovjet Russia itu. (Antara). 

  

lekas | 

an, bahwa untik mendjalankan feri Amerika Serikat, Peringa 
Itan ini berdasarkan pidato Pe. 

  

  
Dikantor Staf Inspeksi C.T.N. Te 
pada hari Djum'at telah diadakan 
dari tangan kapten Sumadi kepada kapten Darjoko.s Gambar 
memperlihatkan saat penanda -tanganan. 

  
zr. IV Karangtengah Semarang 
timbang terima inspektur C.T.N.   

. 

  

Apakah Politiek : P 

Besar Jg 

HH 
rintahnja telah mengirinfkan 
Asia, 

tidak memperkenankan organ 

  

| 

Komplot Utk 
Bunuh Peron? 

URATKABAR Argentira | 
,La Epoca”, sebuah su | 

ratkabar jang pro-pemerintah " 
Peron, hari Sapu jl. mengabar 
kan bahwa di Argoniiaa sedang | 
dibentuk suatu komplotan un 
tuk membunuh Presiden Peron 
dan menteri?nja, dengan mak- | 
sud supaja tjmbul kekatjauan 
didalam. negeri.” 

Dikatakan bahwa komplo- 
tan tadi dib'ajai dan dipimpin | 

rOn jang diutjapkan ketika 
minggu ini, dalam mana Peron 
mengatakan bahwa ada suatu   

'dang diadakan oleh polisi. 

komplctan jang ditudjukan ter 
hadap Argent na. Kata 

i cion”, andaikata aman ai 
ini terlaksana, maka “akan le- 

h'ap'ah segaks kemadjuan so- 
sial, perundang2an sosial akan : 
bubarlah segala serekat buruh 

dan keadaan di Ama akan : 
kembali seperti ketika tszhun 

1943, sebelum Peron 'berkuas- ! 
sa.” (Antara—UP). 

"La Na   

KETJURANGAN2 DALAM | 
DEKLARpRASI. 

Dari kantor besar polisi ' 
Djakarta-raya bagian reserse | 
kriminil diperoleh kabar, bah- 
Wa baru2 ini poliSi'teah me- 

ngadakan penangkapan2 dika- 
langan djawatan perdjalanon 

negeri berhubung dengan ke- 

tjurangan2 dalam hal dekla- 
si. Pada perkara ini tersang- 
kut pula pelbagai kementeri- 
an. Dari kementerian penera- 
ngan telah ditangkap seorang 
jang didakwa tersangkut da- 
lam kekusutan tersebut dan di 
djawatan perdjalanan negeri 
telah ditangkap pula tiga 
orang, Pemeriksaan masih se-   

  

Kekuatan Utara . 
Makin Lawa Makin Kuaw 750.000 

Dan 1500 Pesawat Udara 
Berituk Sematjam ,,Sigfried ni 

Serda 
Pihak 

-. 
Gu? Tiorghoa, dan suatu angk. 

SUKAN2 UTARA di 

1.500 pesawat, separohnja pesawat2 jet, demikiari menurut ke- 
terangan djurubitjara markas 
kio pida hari Minggu. Dikata 
Ojutrja, bahwa menurut ketera gan? jg sampai di markasbesar 

pihak Utara sekarang mempunjai 

banjak tari? daripada ketika mereka melakukan offensif musim 
Gjenderal Ridgway, 

semi pada tahun jang lalu. 

Selandjutnja itu komando U 
tara sementara itu telah mendi 
Ijkan rangkaian perbentengan. | 
jang menurut djurubitjara ter : 

sebut dapat disamakan dengan ' 
tingkot permulaan dari "Garis | 
Siegfried” dari pasukan2 Djer 

pergunakan djuga. Achirnja kores- 
Poden2 Utara itu menjinggung2 ten- 

tang2 kemungkinan dilakukannja se- 
rangan tiba2 terhadap Panmunjom 

dengan maksud utk menawan orang2 
sebagai .,gijzelaars”, tetapi kemung- 

kinan ini disambut dengan skeptis 

mempunjai lebih dari 750,000 serdadu, kebanjakan sexda- 

  "oleh kalangan2 PBB. (Antara). 

Korea kini Mean taksiran 

udara jg terdiri dari lebih dari | 

besar djenderal Ridgway di To- 
kan oleh djurubitjara tsb selan- 

lebih 

(as 
man diperang dunia iang lalu, 
Gan 'benteng2 itu kini tiap ha- 
ri masih diperkuat. 

Menurut sumber2 jang Sa- 
ma, pasukan2 Utara kabarnja 
telah mengadakan percbahan2 
jang drastis dalam kedudukan2 
pasukan2nja, sekalipun angka 
tan udara PBB mempunjai ke 
unggulan didaerah dekat ga- 
ris2 pertempuran terdepan, Di 

Korea Utara pasukan2 Utara 
sekarang djuga mempunjai pe 
luru2 meriam dan peluru2 roc 

ket iang serupa dengan pelu- 
ru2 dan rocket2 jang diguna- 
kan oleh Soviet Rusia dalam 
perang jang lalu. Demikian dju 
rubitjara markasbesar djende- 
ra) Ridgway. (Antara), 

  
, 

PBB Dalam Baha- 
ja AkanPetjah 

kan Kepada Kepentingan Negar:2 

ARIAN ,,New York Times”pada hari Mirrgu mewarta- 
kan, bahwa delegasi India dalam PBB atas perintah peme 

Afrika, Amerika Selatar. dan uelegasi? negara? lainnja : , 
dlm PBB, dim mana diperingatkan balak Perserikatan diuig- 
sa2 kini sedang dim bahaja per petjahan, apabila negara? besar 

duarP jg diadjukan oleh negara? ketjil. 

| dia bahwa putusan jang diam 

1 ru2 ini untuk tidak membitja- 
| yYakan masg'ah 

| menimbulkan kerugian 'arg ti 

BB Ng bisesu a 

TYerientu? 

surat kepada delegaaih pogara2 

asasi tsb mempelasjari penga- 

Menurut “New York Times”, 

dalam surat tersebut jang di- 
| tanda tangani oleh pemimpin 
| delegasi Ird a, Rajeshwar Da- 
, yal. Cikemukakan tentang ada- |. 
inja tendens, jang Memang 1 

  

| membitjarak tan aan - menoia 2 
- utk membitjara ikan masalah2 
Sul:t, melihat akan 
tidiknja masalah? tersebut de 

ngan kepening5n2 negari2 te 
sar. . Ditambahkannja, bahwa 
pada rakjat2 jang berkerenti- 
ngan sekarang telah timbul su 
atu keinsiafan baru-akan pe 

tingnja mereka, dan bah wa re 
rasaan2 mereka tidak munsk 

dapat ditekan untuk sel uma2 
nja. Pp 

Dengan mengutip Ssumber2 

India, surat kabar tersebut se 
landiutnja mewartakan, bahwa 
putusan India untuk menjam- 
paikan surat itu kepada dele- 

gasi? lainnja ialah o'eh karena 
kechawatiran bemerintah In- 

13 
sesuai atau. $ 

  

bl oleh Dewan Keamanan ba- 

Tunisia dapat - : 

| dak mungkin gapat diperbaiki 
lagi terhadap organisas' Perse 
rikatan Bangsa2. Surat de'ega 

si India tu menambahkan bah 

wa pemerintah India kini be- 
lum me'epaskon harapan bah- 

Wa Sesuatu djclan masih akan 
didapat untuk membawa masa 

f 

        
  

lah Tunisia dimuka PBB, demi 

kian "New York Times". 

  

2 Gembong Ge- 
| rilja Ma'aya 
Diteweskan Oleh Pa- 

 Sukan2 Taggeris. ' 

e ASUKAN Inggeris di Ma 
laya hari Sabtn jl. telah & 

menewaskan dua peraiupin ge- 
rilia terkemuka di dua tempat. 
Jang pertama adalah Long Pin. 
komandan resimen No, 1 dari 
, Tentara pembebasan bangsa 
Malaya” dan pemimpin partai 
Komunis untuk Selegor Un. 
tuk kepala Long Fin tadi Ine- 
geris  mendjadikan taroham 
20.000 dollar. 
Pem'mpin gerilja lainnja ig. 

telah tewas, namanja tidak di- 
Sebutkan untuk alasan2 keama 
nan, Tetapi menurut di urubi- 
tjara pemerintah Malaya, dia- 
tas kepclanja d djandjikan ha 

diah: 10.000 dollar. Long Pin 
bersama2 4 crang kawannja di 
serang o'eh patroli Suffok ke 

satu di Kuala Kumbu (Sela- 
ngor), sedangkan pemimpn ge “ 
ria jang lainnja ditewaskan. " 
oleh patro'i Green Hewards di 4 
Jasgn (Malskka) Dalam kedua 

peristiwa  terstbut, pasukan2 
patroli Inggeris tadi telah ber- 
aksi karera memperoleh lapo- “ 
dan gari pihak penduduk. 

  

(Antara). " 
& 

SARVAPALL! RADHAKRIH- 
NAN WAKIL PRESIDEN 1: 
INDIA. 

Bekas dutabesar India di Mos 
kow, Sarvapalli Radhakzishran. 
pada hari Djum'at telah dinja- 
takan sobagai wakil presiden 
Republik India. Perilihan tidak . 
diadakan karena tislon lainnja 
tidak ada, Radhakrishran akan 
disumpah sebagai walil presi- 
den pada tanggal 13 Moi jad., 
bersama? dengan presiden baru 
Republik India diduga Rajen. 
dra Prasad, jang telah ditja- 
lonkan oleh Partai Kongres.



itu, achir-achir ini sudah mban- 

“ perusahaan bis kotabesar Se- 

  

    
    

   

   

  

    

   
   
    

    
      

   
   
   

   

  

   
      

ybs Waarheld” Jg Mau .Mengutuk 
1 URAT2 KABAR NEDERLAND pa 

membunuh, melakukan. kekerasan, mn 

, tetapi ia tidak bisa diserahkan kepada Indonesia, 

  

paca 
ti satu kemustahilan, karena per 

' “djandjian penjerahan tidak ada 
., antara Belanda dan 1 nesia. 

“enno ver 17 
"3 No enak 4 ) 

san, “membunuh dan merusak Redaktur parlementer dari 
kan milik orang : lain. Semua gk, in! mendengar dari 1/9 Ka- 

ini kesalahan iang bersangkut langan, bhw penjerahan Wester 

dengan penfberontakan Apra Jing tidak mungkin. Bahkan 

di'Bandung. Soal Sulawesi Se- ' permintaan dari p'hak Indone 

atan mungkin tidak akan dibi | sia djuga tidak diterma. Tam 

tjarakan, karena pemeriksaan bahan lagi permintaan ini ti- 

dari Hau Belanda tempoh ha | dak mungkin diadjukan, kare- 
memberi hasil. Teta-| na antara Belanda dan Indone 

.orang2 jang berdekatan dej sia tidak ada perdjandjian pe 
ngan Westerling .lebih kuatir njeraaan. Diluar perdjandjian 

  

APRIL 1952 

PERTJOBAAN 
PERAMPOKAN. 

Tiga orang, masing2 berna- 
ma S. D. dan S. oleh hakim Se- 
marangetelah didjatuhkan hu- 

kuman pendjara selama ma- 
sing2: 3, 1, dan 2 tahun po- 

tong waktu tahanan, karena di 

persalahkan, beberapa waktu 
berselang mentjoba melaku- 
kan perampokan dengan an- 

tjamanan dirumahnja OT.G. 
Kp. Malang. Ketika terdakwa 

tsb. mengakui- kesalahannja 
dan terima pula putusan ha- 

kim tsb. 
Dari pihak terdakwa dida- 

pat keterangan, bahwa ia akan 
I mdjukan permohonan mirta | 

| ampun kepada pihak atasan. 

MELAKUKAN 

-Sir-Pong terima surat dari 
seorang pembatja sahabat-karib 

nja: ,,Pong, kurang adjar ba- 
nget kamu itu. Apa-apa-an ini. 

“ Tiga hari kami tidak dikirimi 
koran. Kami rugi. Apa Sir-Pong 

$ niat ganti kerugian kami ini?” 

“Sebenarnja surat2 sematjam   jiri Sir-Pong sampik hampir 
kelelep. Dan diawab Sir- -Pong | 
elalu: Ja-ieiek! Rugi tiga hari, 

M .. diganti tiga hari djuga.- 

alahan kaluk kandjeng guper- IWULAN 250 RUMAH 
men mau kasih kertas lebih ba- AP TRIWU 

nyak lagi, tentu ,,sahuran” Sir-| UIntik menambah kekurangan jg. 

Pong akan lebih banjak. lagi. | ada oleh pemerintah kabupaten dan 

Bisa nanti tiap Sabtu korannja | kotapradja diseluruh Djawa Tengah 
. terus 8 halaman... Tapi buat se-! dalam rentjana 5 tahun akan didiri- 

“mentara, ia tiap Sabtu awal bu-: kan dan dibangun kembali gedung2 

“lan ini sadja korannja terhbit ' Sekolah Rakjat untuk” mentjapai 

| dobbel. Akoor? ! djumlah sebanjak 5:000 buah jang 

Ta tjukup ditempati 1.500.000 anak mu- 
rrid, Berhubung beber 2 hal, dari 

5 rentjana jang menentukan bahwa da- 

i lam tahun 1951 sekurang2aja dapa: 

Sir-Porg . 

SE Ea EN 

Kabar Kota | dapat diselesaikan 100 buah 
: sekolah dan dalam tahun ini rentja- 
| na tsb akan dilandjutkan lagi. Kepu- 
tusan tsb. telah diambil dalam rapat- 
nja para bupati, Inspektur2 P.P. dan 
K. daerah: V dan VI, D.P.D. Pro- 
pinsi dil dibawah pimpinan guber- 
nur Budiono. 

Dalam pada itu gubernur menjata- 
kan, bahwa" untuk pembikinan ru- 

  

— Setelan dilakukannj, reor- 
ganisasi besar2an dikalangan 

rrang, berdasarkan mana ke- 
urangan2 boleh dikatakan ti- 

        

Kk mungkin lagi terdjadi, 
'ksplojtasj perusahaan tersebut 

jalan dengan baik sekali. 
an dengan waktu jang 

mah2 Sekolah Rakjat itu telah -terse- 

dia Rp. 3.000.000,— dan sebagaima- 
na pernah dikabarkan tiap2 gedung 
setjara darurat ak an menelan biaja 
Rp. 60.000,—. 

  

sudah2 dimana dialami keru- 
'gian, maka kini perusahaan 
dapat menarik keuntungan jg. 
pantos, sehingga dapatlah 
orang merasa optimistis, de- 
mikian keterangan walikota 
Pakan, Lin2 kini diran- 

kan akan ditambah, Un- 
'ini telah diminta izin pem. 

elian 10 buah bis baru. 

BAJI WANITA KEMBAR. 
| Hari Rebo jang baru lalu, se 
orang ibu di Pager, Tengaran 
(Semarang) telah melahirkan 
baji kembar wanita jang ma- 
sing2 mempunjai 12 buah djari 

3 

 tangannja dan 12 djari 
a kakinja. Ibu dan anak2 
dak dalam keadaan sehat. 

KANTOR TJABANG TCL. 
tgl. 26 April jl. telah 

a upatiara pembukaan 
nj dari kantor ICI (Imperjal Che- 

Ltd) tiabang Se- 
“Purwodinatan Barat II 

Had upafiara pembukaan iu, ie | 
Hap aki ala Takan. dari banjak 

an dagang dan para 

serta dari beberapa 

  

   

  

   

         

   
   

    

    

  

   
    

  

   
   
   

  

   
    

    
   
   

    

   

  

   

      

   
    

BERITA PTT. 
Pada 1 Sept. 1952 Pn PE 

akan membuka kursus2 baru pada 

balai Pendidikan PTT di Bandung 

untuk mendidik 175 pemuda2 mendja 

di ahli2 pos dan ahli2 tehnik PTT. 

Lama peladjaran 3-tahun, setelah 

lulus udjian terachir para peladjar 

bisa diangkat mendjadi adjun ahli 

Pos/tehnik dan dengan tidak “usah 

menempuh lain2 udjian lagi mereka 

dapat naik pangkat mendjadi ahli pos 

dan abli-pos kepala atau ahli tehnik 

kepala dan jang tjakap dapat meme- 

nuhi sjarat2 bisa naik pangkat lagi 

mendjadi Inspektur, ingenieur praktek 

dan lebih tinggi lagi. 

Dapat diterima sebagai peladjar 

kursus ahli pos pemuda2 jang beri- 

djazah SMA bagian A,B. atau C. se 

dang pada kursus ahli tehnik pemu- 

da2 dengan 'idjazah SMA bag. B. 

atau STM. Tjalon peladjar ' harus 

warganegara Indonesia jang be elum 

beristeri dan berumur setinggi2nja 

25 tahun, harus berbadan sehat me- 

nurut keterangan tabib dan berkela- 

kuan baik merurut keterangan polisi 

atau pamongpradja. 
Uang sekolah tidak dipungut se- 

| dang buku? “peladjaran  dipindjam- 

kan, tapi mereka jang diterima ha- 

4   
  

5 tahun. Peladjar diwadjibkan 

gal dalam. asrama dengan 
tundjangan tiap bulan pada 
djar Rp. 135. Surat? lamaran 
lis dengan tanga1 sendiri " d'sertai 

turunan2 idiazah daftar angka? 1 
an penghabisan raport kelas 

SMA-atau raport kelas IV STM) 

keterangan tabib “dan 

“I-polisi hendaklah dikirimkan 

Kepala Pendidikan PTT d/a Kantor | 

Pusat djawatan PTT di Bandung. 

Waktu untuk mengadiukan 

permintaan mendiadi peladjar 

sus tsb ditutun tg. 30 Djuni. 

Ine KABUPATEN, 
Tg.' 6 Mei. djam 10 pagi 

Kabupaten Semarang akan bersidang, 

antara lain akan dibitjarakan soal | 
pengangkatan pegawai tetap, soal 
uang lembur, soal memperluas selu- 
en lt mioua Ambarawa, dil. 

| 

P Naah ta tjuma2, 

dineceri tai, pela- 
kot atijuan ig baik. 

Baar i Semafang tag 
38 kantor tia- 

TN faitu di Su 

itu ToT da. 
Pn negara 

ne, dari ng 

  
  

) 7elbagal Aliran Pelbagai/£ Suara: Banja serupa. 

da umumnja berpen- kah mungkin @jakukan terha. 
dapat, bahwa sebelum ja basa" Westerling ditjari dap Westerling, karena Wes- 

| karena merusakkan terling sangat boleh. djadi ma 
engandjurkan serdadu? Belanda lari dan koujaha- ' sih 

   

  

      

     
   

      

   

   

      

   

   

  

   

it dalam bi 
ma ada pel 
tapi masih mel 

  

tetap seorang Belanda 
(dan menurut hukum : 
Belanda tidak boleh 
ikan kenegeri 
ihan lagi tidak 
an berdasarkan | 
lit.k. 2 

perempuan.   

| diselesaikan 500 buah ternjata hanja 
rumah 

rus mengadakan ikatan dinas selama | 
ting-! 

ditu- 

y ' Atu-seotang ibu dengan menggendong 

keterangan | 
kepada | sejur-majur seharga 4.rupiah, Ketika 

surat , segera-akan- dig: 
kur- | tidak bertiaja “biarlah anakhia di- 

DPR ij 

| marang, 

E— 

i jas tiap orang, bahwa. djika 

| teriing dapat dihukum, dan dtuga 

sia ,sekali lagi 
kan, dan tidak dise ke- 

mintaannja untuk  menjerah-| 
kan Westerling kepadanja, ma 
sih berlaku. .Dan mengadili 
Westerling pertama-tama Su- 
dah tentu perkara rakjat Indo 
nesia  Pembesar2 kehakiman 
dinegeri Belanda tidak . mau 
memberikan keterangan atau 
pendjelasan tentang kenjataan |: 
jang belum pernah didengar, 
jaitu. seorang pembunuh, beri 
bu-ribu penduduk Sulawesi Se 
'atan, kini masih bebas berke 
Haran dinegeri Belanda, 

Westerllng mendapat perin- 
tah pertama dari Menteri Dja 

djahan pada waktu itu J. Loge 

mann (Pv.d.A.), dan kemudi- 
an Menteri Jonkman (P.v.d.A.).| 
mempergunakan:  Westerling: 
selama aksi polisinja. Wester- 
ling itu begitu terpakai oleh | 
kaum reaksioner hingga Dja- 
watan Rahasia 

ngan. 

Tentang penjembelihan be-: 
sar2an di Sulawesi Selatan, te: 

lah ada laporan  rahasianja. | 
Dalam rapat di Kebun Bina-' 
tang di Den Haag, seorang sa: 

kabat — kemudian musuh —: 

Westerling menerangkan, bah: 
wa laporan ini tidak disiarkan, 
Ecarena akan memberatkan 
beberapa pembesar  pemerin- 
tah.” : 

Penangkapan atas Wester- 
ling dilakukan oleh komissaris 

polisi di Amsterdam, dan ber- 
dasarkan 8 artikel dari Hukum 
Pidana jang mengenai al. pem 
bunuhan, kekerasan, merusak- 

kan milik orang lain dan me- 

ngandjurkan serdadu -Jari. 

Membatja tuduhan ini njata, 

tidak pelindungnja jang ber- 

kuasa Westerling tidak sehari 
djuga boleh berkeliaran dgn 
bebasnja. Disamping itu .perlu 
di-ingat satu kebaikan jg tidak 

pernah didengar, jaitu seorang 

serdadu jang berani, seperti 
Piet van Staveren, dipendjara 

kan 7 tahun lamanja, karena 

la tidak mau melakukan apa 

jg dilakukan oleh Westerling: 

din abaki rakjat ae 

De Telegraaf” (5. sa- 
ngat kanan) 

Lakan. bahwa ang- 
LM. IA, DOn- 

& ( Ten memadjukani 

pertanjaan tertulis kepada Menteri 

Kenak,man Belanda: Sukakah men- 

teri memberikan keterangan kepada 

Tweede Kamer tentang “duduk per- 

kara Ig sebenarnja dari penangkapan 
Weste.ling,. dan pembebasannia ig 
G.akukan tidak lama sesudah ja di 
tahan? Sukakah menteri menerang- 
kakn sedjelasnja kepada Tweede Ka- 

mer, bagaimanakah pendirian peme- 
rintah terhadap kemungkinan Wes. 

  

tentang sikap. pemerintah. terhadap 

perm.ntaan Idonesa ig meminta 
Westerling diserahkan kepadanja? 

H arian sVolkskrant” 
(KVP-Romme) 

Meskipun Westerline oleh hakim 
dibebaskan, tetapi sangat boleh dia- 
di ja akan dituntut didepan hakim. 
Bagaimana dijalannja proses ini Su- 
kar diramalkan. Karena disini me- 
mainkan roinja kedjahatan2 ig ber 
bukti, dan kesukaran2 didalam hu- 
kum pidana dan hukum pernubu- 
ngan bangsa-bangsa. Menurut Berita 
Polis Westerling ditiarj karena mem- 
bunuh (artikel 287), ig hukursannia 
paling banjak 15 tahun, melakukan 
kekerasan (artikel 141) ix hikuman 
nja 45 tahun, dan djika sambar ma- 
ti, hukumannja 12 tahun Merusak- 
kan milik orang: lain (artikel 806), 
ig hukumannja 3 tahun dan mergan 
Grurkan serdadu Belanda lari (arti 

kel:104 dan 203). 
Penjerahan WesterIng kepada Ja 

doresia. tidak mungkin, karena Un 
dang? Be'anda hanja mengenal penis 
rahan bangsa asitix Kediahatan ter 
hat ap negara tidak akan ' dituntut 
deh Djawatan Kehakiman, Sebab 
didalam Undang? Belanda, ig boleh 
dituntut dan dihukum hanja kedia- 
hatan terhadan bemerintah sendiri. 

Untvk kejjahatan ig ditakukan 
oeh Westerline sewaktu ja mondia- 
a: kanton, ia akan dibawa kedepan 

| Doresad'lan: militer. 
t 
PL EA ma SL SL aa AL ed 

  
ANAK 

| SOM”? f 
| 

DIDJADIKAN..,WYAARBORG. 
ATAS BELANDJA SE. 

BANJAK 4 BUPIAH. 

te.an.di, berikan” kebada-seorang pe. | 
di dazane selaku .tanggungah”  Edtas 
Ili  belandja. sebanjak 4. rupiah, " Waktu | 

Lanaknja telah datang pada seorang: 
pesagang Bok K. dan Hiinta didjuali 

(pedagang - minta ualg pembajarnia 
(ibu itu mengatakan, bahwa- uangnia 
Ldfustru “ketinggalan Kan -dan 

mbil Kalau Bok &. | 

i lingga" kan sebentar untuk ,tanggu. 
|ngan” akan kebenaran -omongaltaja 
Litu. Si ibu sampai sekarang belum 
kemba'i. Peristiwa tersebut terdiadi 

' tanggal 29.4 di kampung Suburan Se- 
dan Kini aflak itu masih 

dalam pemeliharaan baik ditangan 

   
       rahkan ke-4 

pada Indonesia, Pihak Indone | 
sia menerangkan bahwa per- |” 

Pem berontak Raja. 
Hari Mi radj. 

“Daerah Kadui Dipaksi Sbg Dj lam, 
Utk Menudju Ke. Djawa Baat 

IDAPAT- KABAR, bahwa Gubernur Djawa 

Inggeris me- |. 
ngambilnja mendjadi kaki-ta 

Pemberontak Di. 

    

  

    Dao ak 17 | 
serahkan obat? Nicotibine, ja itu 

tan Drs. Hartono dan Drs. 
nan, Drs. Laoho, Dr. Hartono, 

Bek 

.kan | 
  

  

a
s
 

1. 
b Tengah Budiono 

  

'egawa ai Jg Pes- 
na DixDigulkan 

Masa Pembuangan Akan 
Dihitung Sbg.Masa- 

Kerdia 

M ENTER sara pegawai 
RP. Suroso “ menerang- 

kan kepada P.-Aneta bahwa ia 
telah memadjukat usul kepada 
dewan menteri, supaja dibitjara 
kan soal masa bekerdja dari pe 
gawai? negeri jang dizaman ko 
lonial diasingkan ke Digul oleh 

| pemerintah Hindia-Balanda da 
hulu, karena kegiatan? politik. 

kan keinginan supaja waktu se 
lama diasingkan di Digul 

bekerdja kepada pegawai. 
pegawai negeri jang bersan3- 
kutan. Menteri Suroso menc- 
rangkan bahwa masalah ini da 
lam waktu jang singkat akon 
dibitjarakan oleh kabinet. 

  

gempur Di Blado 
ETELAH mendapat pu- 
kulan jang dahsjat di di 

Biado sebelah sejatan 

daerah Karesidenan Pan gan 
gerombolan pemberontak kemu 
dian meakkud djri kearah Ba 
rat Kemarjn ig. 27-4-52 setiba 
mereka di Kedungwuri: 10 km | 
sebelah selatan kota Pekalo | 
ngan, oleh pasukan? kita mulai | 
diadakan penggempuran lagi. 

Dalam keadaan jang kotjar- 
katjir itu mereka memaksa ke 

il 1952 oleh wakil an 2 Ikas Bln di 

L untuk memberantas penjakit TBC: penjerahan dilakukan oleh tn., 
Vasconselles dari Jacobson v/ d Berg kepada wakil Kem, Keseha 

Laoho. Gambar: dari kiri ke ka- 

Jedagatan an 2 di. resforan Kemajoran. (Ipphos) 

Divisi Diponegoro Letkol. Moh. Bahrun dan resi- 
den Kedu R. Muritno pada hari Kemis jl. telah me- 
ngadakan penindjauan disekitar daerah kareside- 

nan Kedu, maksudnja untuk mengetahui dari dekat 
keadaan keama keamanan didasrah itu. 

Kalangan2 tertentu menjata: 

itu: 

diberikan djuga sebagai masa | 

   
oleh mereka dapat diserobot 

Iung Sindoro tanaman temba- 

las 2 hektare habis di “panen”. 
“Kerugiin penduduk ditaksir se 
"puluh ribu (rupiah. (Antara). 

pada penduduk untuk mena- | 

obat pendapatan baru dari Italia   tuan J. Vasconcelles pada sa'at 

dengan disertai Panglima 

Gubernur Budiono mengenai 
perkembangan keamanan di 

Djawa Tengah berpendapat, ba 
hwa dewasa ini beberapa dae- 
rah dalam lingkungan propin- 

si Djaws Tengah, misalnja dae 

rah jang terletak disekitar per 
batasan antara " daerah kare- 
sidenan Surakarta dan Jogja 
jang tadinja mendjadi « pusat 
kaum pemberontak dari bekas 
bataljon 425 telah aman kem- 
bali. Jang masih perlu menda- 
pat perhatian jalah daerah ka 
residenan Pekalongan dan se- 

bagian dari daerah kereside- 
nan Kedu tetapi daerah jang 
tersebut belakangan oleh pem 
berontak hanja dibuat djilan 
untuk berlalu ke Djawa Barat. 

Dikabarkan pula bahwa pa 
da malam Miradj jang lalu 
pemberontak telah adakan pes 
ta dengan memakai penerang- 

“lampu petromax. - Mereka 
menjembeleh tiga ekor sapi jg 

  
dari penduduk. Selama mere- 
ka berkeliaran disekitar Gu- 

kau dan kubis penduduk selu- 

Granat Di Ke- 
dutsaan RRT 

JATAS ATAP kantor Ke 
dufaan Besar RRT djalan 

Kramat Raya Djakarta, Djum- 
'at siang telah diketemukan se 
buah granat-tangan dalam ' ke- 
adaan tidak meledak. Polisi sek 
si VI jang diberitahukar dan ke 
mudian datang, telah mensita 

1 djahat itu, demikian kata djaksa, 

nam korban2 mereka jang mati ' granat tangan itu, Dari man 
serta mengangkat jang luka2 | atausiapa jang meletakkan gra 
untuk dibawa lari. Berapa dju | nat targan tersebut serta apa 
mlah kerugian gerombolan pem | maksudnja. kini sedang dalam 
berontak dalam penggempuran 
kita di Kedungwuni ini, belum 
dapat kita ketahui seluruhnja. 
Hanja 
dan pasti jalah, bahwa gerom 
bolan pemberontak kini tam- 
pak tinggal sedikit djumlah- 
nja. Korban pasukan kita dida 
lam penggempuran jang dah- 
sjat ini 13 orang gugur. Demi 
kian berita div. Diponegoro ha 

ri ini, 

  

DIMERDEKAKAN. 
Pada hari Kemis siang tang : 

gal 24 April jang lalu orang2 
jang berhubung dengan pem- 
berontakan ex-bataljon 426 di 
lindungi oleh jang berwadjib 
dalam bulan Desember 1951 
dan berasal dari kota Salatiga, 

lam dan tempat: K.H. Abdul- 

geri: K.H. Hoemaidi Soleh, he- 

mi dan anggauta DPD Kab. 
Semarang, 
Pengadilan Agama, K.H. Ab- 

dulhamid. : Koesmen, ketua G 

PI dan anggauta DPRD kota 

Seorang anak lelaki umur setahuh ketjil Salatiga, Basirman, ang 
gouta pengurus Mohammadi- 

jah: H. Adnan, lurah Ketjan- 
dran: dan lain2nja, 

“Semua nampak dalam keada 
an sehat dan menjatakan ti- 

dak ketjewa atas perawatan | 

jang mereka alami. 

Insonn pi KAYISARI : 
Hari Saptu jang lalu telah 

terdjadi suatu- insiden dianta- 
ra pemuda2 peladjar bekas per 

sari ini sekarang sudah   Bok &. 

anak sendjri. ateri 
ibu pra Gdpatas 0 data 

Belum diketahui apakah anak itu ' H 
enak grddi Tain 

ditangan tang PN untuk 

iselefaikan dengan 

iang kelihatan terang | 

telah dimerdekakan. Mereka ' 
adalah tergolong pemuka2 Is- 

mukti, penghulu Pengadilan Ne 

kas imam tentara Bataljon Ba 
suno, K. Hasjim, ketua Masju 

K. Irsjam, ketua 

Klan NA. seksi polisi: Kali- 
oa 

Aa an ittt Le 
Rp4 201700xme 

pengusutan polisi, 

      

BUKU. 
»Pantja Yuda” resep per- 

Gjoangan rakjat Indonesia. 
oleh Dr. Moestopo, d'terbitkan 

oleh N.V. Pustaka & Penerbit 
»Endang”, DA. Lontar UX No. 
13 Djakarta. , 

Didalam 860 halaman buku 
berformat saku ini oleh penu- 
Henja dikupas setjara singkat 
masgalanh2 jang terdjadi setiap 

| hari d sekitar kita, dimara ti- 
(dax hanja ditundjukkan ada- 

| nja penjakit2, jang merinta- 

ingi pembangunan, melainkan 

djuga obat2nja dan djalan jg. 
harus ditempuh untuk mentia- 
pai kesedjahteraan bagi rak- 
jat dan segara kita Republik 
Indonesia. 

Majalah ,Brawidjaja” No. 
4. 5 dan 6, d terbitkan sebulan 
sekali cleh Perwira Menengah 

Territorium V Brawidja'a. Su- 
rahaja harga sencmer Rp41,50 

Madjalah tsb. bertiita-tj ta 

membina | Pertehanas ' Rakjat 
serta mempererat hubungan 
antara tentera dan masjara- 
kat, sesungguhnja bergasar- 

kan sifatrja jang chusus itu 

mempuajai kemungkinan ser 
ta menempati tempat. tersendi- 
ri disamping madjalan2 'ain. 
Selain 'tehhik pertjetaka n'a 
Hang bagus oula terhias gam- 
| bar2, isihnja pun dapat : dipu- 
|ajikan untuk menambah. pe- 

ngertiah “mengena! angkatan 

rerang kia. 

KONGRES PWI DAN SPS. 
Menurut Antara, pada nanti tg. 31 

  

Mei sampai 2 Djuni, Serikat Pesu- 
sahaar Suratkabar dan ' Persatuan 
Wartawan Indonesia akan: melang-I- 
sungkan kongresnja: di Semarang. 

Hah kepunjaan "Permai 

Uni utan 
2g | “Mortupior 

Pan 

uang dan pemberian prioriteit2 

Jusuf Suwondo, merurut huku 

terdakwa, dikurangi dgu lana, 

djaksa memirita supaja uang se 

kan bukti alm pemeriksaan il 

kening terdakwa di Javasche Ba 

.yrampas, 

Djaksa Da: menuntut.spj.te: 
dakwa mon bajar      

    
  

bat Bap. 
Le Wenang. karena djabatan 
nja, atau jg menurut fikiran 
orang jang. memberi atau ber- 

djandji, itu, ada. “berhubungan | 
dengan. djak atannja itu dilaku 

kan berulang-ulang akan teta 
pi dipandang sebagai Ratu per 
buatan jang. diteruskan 

Dalam. 'rekwisitornja, dj djaksa. 
Jusuf..Suwondo, mengemuka- 

kam. bahwa perkara ini meng-- 

gemparkan pers dan -.chalajak 

ramai.. Menurut.. pendapatnja 

terdakwa. tidak mempermudah 

djalannja.. pemeriksaan, Dgn 

djalan. mengingkari, mengadju. 
kan eksepsi2 segala. rupa dan. 
dengan memberikan djawahan 

djawaban jang sangat . tidak 

djelas, ia telah mentjoba. mem. 

buktikan ketidak-..salahannja. 

Iapun. setidak-tidaknja telah 
mentjoba. menundjukkan, bah 
Wax menurut undang2 perbuat 

anoja itu tidak patut dihukum 

demikian djaksa Jusuf Suwon- 
do dalam rekwisitornja. 

Selandjutnja ia menundjukkan, bah 
wa korupsi dikalangan pegawai nege 
ri sekarang telah meradjalela disega 
la lapangan dinas negeri. Penerima- 

an uang sogokan oleh pegawai nege 
ri sangat meradjalela pula. Umum su 
dah kehilangan kepertjajaannja terha 
dap ketulusan dan 'integritet - pega- 
wai2 negeri. Mereka jang tidak me- 
nerima uang sogokan afau pemberian 
disama-ratakan dengan mereka jang 

1g 
selandjutnja menambahkan, bahwa 
dalam hal ini hakim  berkewadjiban 
untuk memberantas: kedjahatan. “itu 
dengan tiada memandang bulu. Hu- 
kuman berat harus didjatuhkan pada 
kedjahatan itu agar dapat  mempu- 
njai. pengaruh preventief. terhadap 
mereka jang lemah. 

Sidang pengadilan diundurkan sam 
pai tanggal 17..Mei jang akan da- 
tang untuk mendengarkan pembelaan! 
dari terdakwa. 

  

»The flying Tiger film 
Coy bikin opnamen di 

Solo. 

Hari Rebo dan Kemis jang 
lalu "The Flying Tiger Film 

rada di Solo untuk membikin 
beberapa opnamen-luar untuk 
sebuah film jang kini sedang 
Gibuatnja dengan tjeritera "Wa 
nita Sedjati”, 

Alat2 jang dipakai. dalam 
pembikinan film tersebut ada- 

Film 

Coy” Salatiga. Djuga  studio- 
opnamennja dibuat dalam stu- 
dio “Permai Film Coy” di Sa- 
latiga sedang beberapa gpna- 
men-luar dibuat di Surabaja 
dan Solo, 

Tempat2 iang diambil di So 
lo jalah: Stasion Balapan, Sri 
wedari, Rumah Makan “Pak 

Amat”, dan Gladag. Dalam op: 

namen d' Solo itu The Flying 

Tiger Film Coy telah menda- 

pat bantuan sebesar2nja dari 

»ihak Kepolisian, Pimpinan Sta 

dari dan Rumah Makan “Pak 

Amat”, 
Film tersebut dimainkan 100 

pCt oleh tenaga2 amateur jang 

belum pernah muntjul diatas 
lajar putih, dan diharapkan pa 

da tanggal 1 Djuli jang akan 

datang telah selesai. Regie da 

ri film tersebut dipegang oleh 

seorang Wartawan muda. 

Film festival di Cannes. 
84 Pilem dari 30 negara mu- 

lai tanggal 23 April dipertun- 

djukkan dalam filmfestival in- 
ternasional di - Cannes untuk : 

menetapkan ,,pilem jang  ter- 

baik tahun 1951”. Bersamaan 

dengan perlombaan. ini, Selama. 
waktu itu Cantes..: ikan men 
djadi: tempat berkumpul tin 
tang2 pilom2 Dalam atjara.d   Untuk keperlvan tsb. oleh 2 ai or: 

sira Deal dki (ena Le bbna 

tjantumkain untuk met Au 
djukkan 6 pilem seh ar 
tara pilem2 jang : 

tundjukkan - an 3 pia 
Djepang dah 3 

SIDANG IS Dewa 
Hart jai'dimulai  “djam 10. pagi 

DPR Kotabesar Semarang. mingada- 
kan sidarg istimewa: chusus un "ak 

LANDJUTAN sidang pengadilan paua hari Sab: 
5 oi memeriksa perkara ir. Abdulkadir, ketua Panitia « 

“Gama unuk kendaraar? bermotor, jg didakwa me Lan 

28ala | aa. 2 3. 

lah: torang” jang Me ema di- 
Fiumboa, 

Coy” dengan rombongarmja be | 

sior Balapan, Pimpinan Sriwe- 

5 fahur 
I. Abd. Kadir 

    

gu tjara jg tidak sjah, ajak: 
man pendjana lima tahun bagi 
nja ja ditfhan, Selain dari he 

'€ banjak Rp. 19. 160,80 ig didjadi . 
Gan uang jg telah disita dari re- |: 
nk dan sekarang disimpan dj Kas 

  

“kilometer'da 

  

ori Tjirebon. ketika mereka se- 
| Gang mengendarai mobil dari 

“I#jirebon. 

Dengan sopan Ki bar 
mereka diminta: meninggalkan ' 
mebilnja. Tuan Hall telah diba 
wa oleh beberapa diantara .ang | 

gauta2 gerombolan tadi,...se-' 

rintah untuk: meneruskan per. 
djalanannja ke Tjirebon, untuk 
mengambil uang tebus seba- 
njak Rp: 200.000.—.... Setelah ' 

4 tuan Dent memenuhi. “perinin- 

taan” ini, dan kembali: dengan 
djumiah jang diminta, ia ke- 
serta temannja dapat melan- 

djutkan perdjalanannja — le- 
ngan selamat. 

5010. 3 
Sisidlea "RRI Surakarta 

«kan mendapat pemantjar | 

214 Kilo Watt. 

Oleh - Kepala Studio R.RI. 

Surakarta diterangkan, -'bah- 

wa Studio R.R.I. 
menurut  rentjana 

i 5 

nantinja 

tjar jang kuatnjy sebesar 25 
Kilowatt dengan maksud agar 

siaran? dari Studio Surakarta 
sebagai salah satu cultuurcen- 
trum, dapat ditangkap dengan 
mudah tidak sadja diseluruh 

tapi djuga diluar negeri. Pe- 
mantjar jang kuat ini nantinja 
akan ditempatkan diluar 

Solo. 
Seperti diketahui pemantjar | 

Studio R.R.I: Surakarta jang 
sekarang ada itu hanja 'berke-. 
Ikuatan 1 Kilowatt. Sebagai fa 
se peralihan Studio Surakarta 
akan diberi lebih dahulu se- 
buah pemantjar dari 3,5 Kilo- 
“watt, jang paling sedikit dapat | 
didengar baik diseluruh Tr 

Tengah. 

KUDUS. 

Komplex Gading dgn. 
— beaja Rp. 900.000. 

dipergunakan untuk tempat ra: 
pat pertundjukan Sandiwara, 
Taman Pustaka dan lainnja un 

tuk Kantor2 Djawatan dshnja : 
dalam tahun 1952 ini akan di- 

kerdjaan Umum di Kudus dia 

tas tanah seluas 1.300 M2 dite 
ngah2 kota. Rentjana itu semu 
la dibuat tahun 1950 tetapi se 
lalu gagal dan kalau itu terlak 

sana dalam tahun ini seluruh- 

nja akan menelan biaja Rp. 
900.000.—. - 

Serikat Sekerdia Kementerian So- 
-siat ig mengachiri kongresnja selama) 

3 hari di Djakarta pada hari Sabtu, : 
mengambil sebuah mosi ig memuat 
desakan kepada pemerintah ..supaja 
perbaikan gadji seperti ic telah di- 
umumkan dengan perantaraan Tadio 
dan pers segera dilakukan, agar 

nan hidup ig amat berat”. 

1 djurusay TR, Ta ke 

dang tuan Dent mendapat .pe- ' 

Surakarta: 

akan mendapat sebuah peman- | 

kepulauan Indonesia akan te- : 

kota 

Sebuah gedung besar tjukup : 

kerdjakan oleh Djawatan Pe-: 

gawai2 negeri dapat: mengatasi teka 

  

k Nata € Pomaaap PSIS. 
“Kebhdakan pertandingan sepakbola 

"kompetisi PSIS achir minggu jl. sbb: 
Poris-SS5 Saras CHTGS- “Gan,.izoen 
3—3. 

Kes. Indonesia. 
Pada pertenganhan bulan Mei jad. 

S, team India jang akan darang di In 
|Negeri Djakarta, sebanjak Rp. 68.822,50 dan Rp. 20.208,65 di- donesia, akan “ bertanding Pant 

3 Sa | kes, Indonesia, jang oleh PSSI telah 
direntjanakan susunannja sbb: 
wang v.d. Vin, back Chaeruddin da 
Sunar, tengah vid. Berg, Sidik df 
Liong Houw, dengan Witarsa, “Sa: 

Liong, Ramli, Ing F ien dan Stigiono. 

Bulutangkis. 
Lintak memperingati genap berdi- 

ja Lritja satu tahun Persatuan Bulutang: 
| 1 Kantor2 Semarang, 

Ldjam 19 bertempat 
tg. 1 Mei 

di court Po'isi 
seksi 1 Purwodinatan'akan diadakan 
hometournamen dengan disediakan 

piala2. : 

Tjatur di Solo. 
Kesudahan2 pertandingan tjatur di 

Solo selama hhari2 raja Paskah jl. 
sbb: groep A. hadiah pertama dja- 
'tuh.pada A. Star dengan angka 4, 
kedua pada. H. Rachmat dengan 
angka 2, groep B. hadiah pertama 
pertama M. Amn angka 5, kedua 

Sjafruddin angka 41/2 dan ketiga 
L. Hariandja angka 31/2. 

Bulutangkis: Djago2 
Hongkong 2?kan turut 

dim tournament ke 
djuaraan Selangor. 

Menurut Reuter, djago2 bu- 
lutangkis dari Hongkong tekah 
menjampaikan pernjataan akan 
turut serta dalam tournament 
terbuka jang akan diselengga 
rakan oleh Selangor Badmin- 

| ton Assocition pada tanggal 4 
| hingga tanggal 6 Djuni jang 
akan datang di New Hall Kua- 
la Lumpur. 

| Dalam surat kepada Weikani 
nja di Selangor mereka menja 
takan hendak turut dalam tour 
nament itu hanja untuk men- 
tjari perkenalan dan pengala- 

man, aa 
Atletik: Pelari Asia Pm. 

to dilatih di London. 
Pelari jang tertjepat dari In 

dia, pemenang dalam Asiade ta 
hin iang'lalu, Lavy Pinto jang 
mentjatat waktu 10.6 detik yn 
tuk djarak 100M kini berada 

di Londen, menunggu waktu 
untuk memasuki latihan di 
Londen Athletic Club minggu 

i depan. Demikian AFP menga- 
barkan dari Londen, Sebagai- 
mana pernah dikabarkan, Pin- 
to telah dipilih untuk mewaki 
li India dalam perlombaan Ia 
ri djarak pendekdi Olympiade. 
Helsinki jang akan datang. 

  

  

  

    

DAGANG & EKONOMI. 
Produksi timah Indonesia 

naik. 
Angka2 terachir mengengi 

I produksi timah dunia jang di- 

umumkan oleh komisi penjeli- 
dik timah internasional di Den 
Haag pada hari Kemis menun- 

'djukkan adanja kenaikan da- 
lam produksi timah Indonesia 
Menurut angka2 tersebut pro- 
duksi timah Indonesia dalam 
bulan Pebruari adalah sebesar 

2321 ton, Produksi timah Ma- 

laya dalam bulan Pebruari ini 
“adalah sebesar 4.426 ton. 

1 Produksi dunia dalam pada 
'itu menundjukkan kemundu- 
ran, karena produksi dalam 
bulan Pebruari ini adalah ha- 
nja sebesar 12.500 ton, sedang 
kan produksi dalam bulan Dja 
nuari il. adalah sebesar 

ton. 

  
Tjatatan Le 

Djakarta. 
Tertjatat dipasar. Djakarta “pada 

tanggal 26-4 diam 1300: - 
Emas$"No: 1 Ba aa Ta . 81,75 
Imas No EL ng Fa 
Benas No! 8S... (Rp. 2925 

  

Koran Kita 

  

rasa terharu ai 
terhadap Suara N 

ike 

jg erat. 

ganti kerugian”, namun: 
tjara bear tiap hari 
Ba kepada pembatja | 

    

   terima fchlas oleh :   dal. ae soal Pee 

al 1. yaa 

aga ha 30 KA. Wa nda Senin   

Tiga. hari berturut, 
tidak mengundjungi para pembatja budiman. Adapun sebabnja, 
para pembatja telah maklum. Hal ini lebih dulu sudah kami ben- 
tangkan dlm Suara Merdeka.hari Rebo tg. 23 April lampau. Ti- 
dak hanja sekali sadja koran kita kena tjoba. Karena suatu 
ramdjau, pernah satu hari Suara Mendeka dikenakan breidel. 
Oleh Pemerintah tidak dibolehkan terbit. 

Kami kemukakan, hal itu, bukan karena dan utk 
kebanggaan, melainkan utk mentjatat suatu peristiwa pent 
jg bagi. kami mendjadi suatu. bukti, betapa ketjintaan dan wa 
will pembatja terhadap suratkabarnja. 

Kami sangat berterima, kasih, dan bahkan me- 
esetiaan dan kesabaran pembatja budiman 
'deka. Timbullah suatu kesan, seolah-olah pa 

ta pembatja mengariggap Suara Merdeka sebagai milik sendiri. 
Bukan milik perseorangan. Bukan milik serombongan orang, me 
lainkan milik masjarakat, milik bangsa Indonesia, jg hidup dan 
kemadjuannja bergantung kepada keinsafan. bergotong-rojong, 
berdasar kepada" peneanara jg luas. dan Kenalan melhankenan 

Peristiwa ig mengakibatka 
pat terbitnja harian, kita tiga hari bertw 

dian jg ada di luar kekuasaan kita, Sungguh un begitu, sebagai 
tanda penghargaan dam terima kasih. kita, k part pembatja, 1 

pembatja tidak morasa ding, Na Na tidak akan main 
n tidak Inda Ip da iron 2 
abtti Ai Mad 

BE ka Lah Uh AN UG Mire ig terbit, hari Ini. 

      

  SAN MN WAR ni nga ANN an 2 ia ba 0 Ja ba da Wanna 

Suara Merdeka terhalang 

enakan tidak da- 
, adalah suaftu kedja- 

   
utatna karena kami “tidak hendak merugi nbatja. kami 
Bag memperingati budi dan AN bau ana akaA Kata 

Kekuatan jang: seimbang dah ea : Ni Pe 2ja,, aa 

— 4 —— 4 Demikianlah, Mieskiriin kari jakih, sedungghu 

  

awal 
Merdeka dus. Ian 8 hat 

pada 

   

waktu sebagai disebut diatas Man datang berkundju Ne. 
pembatja masing2 Na it ai ha Semoga pg tan- 
da. penghargaan Sa aa gi ih, i disambut Ke dan di- 
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Sembutannja. 

Lagi satu gambar peringatan tani Mi'radj Nabi di-istana. Merde 
ka. Dimuka para hedllirin Pes side : Sukarno nan pidato 

  

  
Ta 

Burah “Tiong ghoa 
erdjakan Dim Ba 

Tjechoslovakia: Periu Utk Manjempus- 
nakap Usaha Persendjatsan 

Buruh Tjechoslovakia Diandjurkan Beladjar 

Bahasa Tionghoa. 
—— Oleh: John Fiehn, Korr. Sendiri 

  

NTuK MENGATASI kekurangan jenaga buruh jang 
merupakan antjaman besar bagi perindustrian sendjata 

aa maka pemerintah Tjekoslowakija telah mereptjanakan utk. 
mendatangkan tenaga buruh dari Tiongkok dengan selekas2- 

. Menurut madjalah Komunis .Novy Orient” jang diter- 
n oleh ,/Oriental Instirute” di Praag, maka dalam waktu 

jang singka: Tjekoslowakia akan dapa: mempergunakan tena- 
ga buruh bangsa Tionghoa pada tambang? arang batu per- 
indusirian badja serta perindustrian? latanja, 

Madjallah diatas, 'ang me- 
ngakui tentang .akan datang- 

nja buruh Menghaa Itm,. me- 

nggucjurkan, k kepada kaum bu 
ruh Tiekoslowakia supaia tu- 
rut dalam kursus2 barasa Ti- 

onghoa jang diadakan atas an 
djuran Serikat2 Buruh Tjeko 

bagian pendidikan pada tiap2 
pabrik. Kiran istimewa ter 
hadap para buruh Tjek supaja 
mereka mempeladjari bahasa 
Tionghoa dilampirkan pula pa 
Ga penerbitan terachir dari ma 
djalah “Novy Orient” dan men 
@jematin bahwa berhubung 

akan datangnja buruh Tiong- 

hoa itu di Tjekosldwakia ma 

ka serikat2 buruh tersebut 
akan turut. serta bersama 
Oriental Institute untuk menga 
dakan kampanje supaja lebih 
banjak kaum buruh turut da 
lam kursus2 bahasa Tionghoa. 
Disamping itu, madjallah itu 
memuat pula tentang methode 
paling gampans bagi kaum bu 
ruh Tjek untuk mempeladjari 
bahasa Tionghoa dengan tje- 

pat. 
Methode ini adalah kara: | 

ngan Gari orang2 jang menama | 
kan sendiri dirinja professor 

dalam bahasa Tionghoa, 'aitu 
J. Bartusek dan seorang berna 
ma Palat. Madjalah itu 
ngemukakan, bahwa guru? jg. 
mendapat didikan pada sekolah 
sekolah tinggi tidak dapat me 
njusun methode3 jg gampang 
untuk mempeladjari bahasa Ti 
mur itu. ta 

Sambi memteri pendielasan 
bahwa Partusek dan Palat aga 
ksh dua,.crang diago tua komu 

nis dari telah mempeladjari ba 

hasa Tionghoa di T'ongkok 
madjalxh “Novy Orient” menu | 
lis, bahwa kaum buruh T'ek 
jang tidak lama lagi akan ber 
hubungan dari dekat dengan 

kaum buruh Tionghos akan da 
pat mempeladjari bahasa T'ong 
hoa lebih fiepat dan lebih effi- 
cient, 

Per: nj 
Me "ghemat |.. 

EMERINTAH PERAN- 
TJIS pada hari Sabtu te- 

lah menijoret 110.060 djuta 
franes (314 en dollar) dari 
pengeluaran2nja jang tidak men 
desak dari an belandja- 

  

# 

aja untuk th. 1952. Ini merupa- | 
kan suatu kemenangan jang 
njata bagi perdana menteri Pi 

nay, jang djuga 
menteri Keuangan, 
ga aer menjatakan persetu- 
juannja, utk, Senen em 

blokkir kredit? : mtertnfah” 0. 
banjak 95.009 dji 
pai mer ra Perantjis jg. 
gojang sekarang ini pulih kekua 
tannja. 
Didatam suatu persidangan 

penting lainnja, 

nan presiden Vincent Auriol, te 
lah diambil: keputusan, untuk 
lebih dulu mengadakan permu 
fakatan dengan negara2 lain- 
nja berkenaan dengan tawaran 
Rusia untuk membuka perda- 
gangan dengan dunia Barat. 

Seorang @jurubitjara resmi me 
nerangkan “bahwa. dinga telah 
diadakan pembitjaraa 
nasi keterangan kanSelir Djer- 
gm baru? “ini, bahwa ia me. 
nganggap perdjandj an pemben 
tukan'tentera Eropah dan per 
setudjuan kohtraktuil dengan 
pihak Sekutu itu sebagai me- 
ngikat bagi kemungk: nan pe- 
njatuan kembali jerman. 

Menurut V Waftawan k.b. 
,Hsin Hua” dari Mukden, ha. 

nja, Re terbaru sadja 
mentindjukkah. letak kota 
Ichut, sebuah kota jang didi- 
Ta ti tahun jang lalu di 
iong an t dan se. 

kakadig 

   

    

   

    

   

mesij 

Miyazaki : 
Ojepang Memilih 
Biok ,, Demokrasi“ 

ARI2 INI adaiah hari? 
ig mengandusg arti pen 

g bagi D jepang karera mera 
pakan hari2 terachir dari ma 
sa pendudukan jang telah ber 
langsung selama 61, tahun Se 
perfi diketahui, pada hari Se. 
nen tg. 28 April 431i akan dires 
m mikan ilah beraci hirrja masa pen 
dudukan Serikat di Djepang, 
jang ialah dita irda-dangani di! 
San Francisco haru? jni. 

  

   (N 

Berkenaan Gengan itu pada 

mane ini perhatian dunia di- 

1 pula kepada Die- 
ban menge- 

n2, bagaima- meniti n2, 

  

     
     

    

anja politik Djepang 

nemperoleh kembali 

wlatannja nanti, Dalam   

  Kabinet aja 

jakni sidang 
Dewan Menteri dibawah, pimpi | 

a francs. sam | 

  
2. (dari sudut umum, 

gan ini djurubitjara ke- 

    

    
   

    

luar neseri Dje- 

Ayia M'yazaki, menja- 

bahwa “Diepanp akan 
i keanggotaan 

beb Dn ya s0.     

      

    

  

    

  

553 pn mente- 
hda menanda- 

ndjian perdamai 
ancisco, Maka 

tegas telah 

Dena ..de- 

“Di jepang 

si” ini 

Lt £ ha- 

"3 on. jar g mna- 

Ia mena: persetu- 

djuan dari sebagian besar dari 
rak'at Djepang 

DJATUH DARI MENARA 
PE TANYA 399 MEFTET 

"'mahasswa Neder- 
and C: H, Villeneuvc telah 
diatuh dari rebuah menara 

tingguaja 360 meta 

mond Virginia, Amerika 

Secran: 

A
w
 

ta
" 

18. 

m 

  

Rich- 

Seri- 

&
 

Kat. 

Pemuda ini 
ce nfan 

sStcewa di 

Bak tangg 

lang. Me Ga 

tu telah di 

al 9 Anri “telah hi 

pada hari Sab- 

mukan oleh se- 

orang nslaga an. bMertuda terse- 

hut putranja Jhr. mr 

C. H. de Villeneuve bekas ang 
di Indonesia 

adalam 

ganta Volksragd 
din Sekarang mendjadi kepala 
bagian ekonomi- pada keduta- 

Indones'a di London. 
memangmaepemnan 

Iran Terima 

anbesar 

Bantuan USA 
ADA HARI Djum'at di 

Prima kabar dari Tehe 

ran bahwa menurut surat — 

jang diadakan antara 

perdata menteri Iran Mossadeg 

dan duta besar Amerika, Hen- 

derson Iran kini men jatak 

menjurat 

bersed:a untuk menerima banitu | 

an perekonomian dan keringan 

Ieaerika mengingat akan keada 

an perekonomian dan kayangan 

negara tersebut. 

' Dikabarkan selandjutnja, ba 

"hwa, Iran akan meniokong dan 

membela  viagam PBB, dan 

lakan berdaja upaja sekuat te 

naga untuk memperbesar ke- 

kuatan  pertahanannja dan 

akan membela  kemerdekaon- 

nja terhadap tiap2 serangan 

dari Iner. Djurubitiara pemes 

rintah, menteri Busheri dari 

Iran menerangkan bahwa per- 

katean2 dalam surat-menjurat 
antara Mossadeg dan Hender 

son itu hendaknja ditindjau | 

      

  

5D penjakit kanker 
karena di Philadelphia Nana 
pia La Kissah £ luar b 
Glm paru? telah diur 
      

  Pemenuhan sinar-X Sa 
caga majat.itu tidak memper- 
|lihatkan apa2. Tapi sewaktu 

maka tampaklah. pada paru2 

mMajat itu suatu tanda penja- 
kit kanker lebih besar dari 
uang ringgit. Penjelidikan le- 
sih landjut dengan sinar-X se 
zera diteruskan dibawah .pe- 
agawasan Dr. KHugene Bende- 
grass. Ahli? sinar-X ity mem 
buat struktur tulang rusuk da 

ri plastik jang kemudian di-     bungkusnja dengan “kulit” da 
r:p plastik pula, 

Habis itu dalam dada jang 
telah dibedah tadi diletakkan 
nja berbagai benda dari 
plastik, dan waktu diadakan 
pemotretan dengan sinar-X ben 

da itu gandjilnja tidak tam- 
pak sama sekali dalam pilem 
sinar-X itu. Setelah mendapat 
kepastian atas kegandjilan itu, 
maka soalnja, kata Dr. Jones, 

ialah merobah proses sinar-X 
itu — merobah djurusan be- 
sar dsbnja — sampai hantu itu 
dapat dilihat pada pilem sinar- 
X itu, Hasilnja, demikian Dr. 

Jones sungguh sangat meng- 
gembirakan, 

Radiasi dan penjuntikan 
kan sungsum-tulang. 

Sekarang sedang dilakukan 
pula penjelidikan atas akibat 
penjuntikan sunsum tulang ke 
pada, orang2 jang menderita 
penjakit kanker, Penjelidikan   

| 
ini tidak sadja dilakukan poda 
laboratorium2- kanker di Phi- 
ladelphia, tapi djuga pada in- 

stituut2 penjelidik tenaga atom 
| kepunjaan pemerintah. 

Lyang 

Terlampau banjak radiasi — 
tinbul dari bom2 atom, 

dan iang djuga dipergunakan 

untuk mengobati penjakit kan 
ker, merusakkan sumsum tu- 

ang. Beberapa ekor tikus, jg. 
d berikan radiaSi pada seluruh 
badannja, suatu type jang bia 
sa dipergunakan untuk penja 
kit leukemia, semuanja mati, 

Sumsum -tulangnja rasak. Ta 
pi waktu beberapa ekor tikus 
lainnja diberi radiasi jer sa 
ma banjaknja, dan kemudian 
disuntik dengan sumsum tu- 

Aang 10X Sari tikus itu hidup. 

an 

Satu masaalah, demikian Dr 

Jones seterusnja, ialah dari ma 
ta memperoleh sumsum itu, 
dan bagaimana pula menjim- 

pannja sehingga tidak akan ke 

na Inkiksi WVikatakann'a, ba 

tang dapat dipergunakan utk 
binatang Jainni a.  Dinjatakan | 

bahwa kepad, manusia te 
lah ditjoba member.kan sum. 

sum itu Galam takaran ketjil 
dengan tiada menimbu'kan La 

hai, baginja. 

   

»rJja, 

Sementara 'tu pada Rumah 
sa La Penjelidikan di Lankenau 
ombi ongan dari American Can 
ser Sec'ety menempati sebuah 

gedung iang ter-untuk se-ma 
ta2 bagi: men'elidiki perbeda- 
an antara kelendjar2 jang di 
hinggapi kamker dan jang ti- 
dak. 

"Kesulitan2” kata Dr. H. J. 
Sreech, “tidaklah tentang apa 
'ang akan dipergunakan utk 

ybat. Kesulitan itu ialah atas 
1pa cbat itu dapat diperguna 
tah 

TUK MASIH TETAP BERSI- 
MERADJALELA. 

Kl. 30 orang bersendjata 
lan berpakaian seragam ten- 
ara jang diduga terdiri dari 
srang2 Huk, pada Rebo malam 

€ 'ah menjerang suatu kota ke 
sil Agnel tidak djauh dari Ia 

  

   ap sp Kesembuhan Bagi 
“3 Penderita 

-“Tjara Pengobatan Dgn Radiase Dan Penjuntikan : 
| Sungsum Tulang. 

mma - Oten: Okarles Einstein 

UDAHADA Napak. baru pn dapa 

bagian dada maiat itu dibedah | 

Konstitusi lediaz Tji 'a' 

  

Pembantu nona — 

“Supata: Mirip. Dengan: ) 

  

   
    

    

    

      

  

Gedung "Baru 
SPT Dibangun: 

  

  Dato. Oon 

ONSTITUSI Malaya mer 
Seka kelak harus n.empu K 

1, dasar jang serupa Te : 
:stitesi Irsia, demikian 
mn oleh Dato Onn bin « 
aar. kajua Partai Mobwoekaa 

| Malaya dalam rapat umum di |. 
Kualalynyes prda hari Dium- 
at. Seperti diketahwi, Did On || 
baru? ini mengundjurgi konpe 
rensi Rentjana Colombo jars 
diselerggarakan di Karachi dan 
sesudah konperensi selesai ia 

berkurdiing pula ke India, di 
mana ia mempelajari .djuga 
sysiem korsiitusi India, 

Onn antara lain menghenda 

ki, supaja hak kewarga-nega 
raan Malaya merdeka diberi- 

kan kepada semua orang jang 

telah tinggal 5 tahun lamanja 

di Malaya. Dikatakan, bahwa 
ia menentang keras diskrimina 

si jang didasarkan kepada ke 
pertjajaan (keagamaan) dan 
menghendaki, supaja madjelis 
tinggi Malaya nanti- disusun 
serupa dengan madjelis tinggi 
dalam parlemen India, karena 
system jang demikian: itu akan 
memberikan Kedudukan kdn- 
stitusionil jang lebih tepat ke 
pada sultan? Malaya, Dalam 
pads, itu Onn menegaskan, ba 
ha pendapat ini adalah penda 
vatnja perseorangan dan bu- 

kan pendapat partainja. An- 

tara). : 

1 Djuli 
rea? 

pan n Nasionalis 
pon bahwa 

perdamatan, sk Korea akan ditja 

pai pada tgl. 1 Djuli jad., Ge- 

mikian diterangkan oleh Wil- 
Liam J. Dorovan jang selama 

perang duria kedua mendjadi 
kepala Ginas2 strategis. 

Ia mengatakan selandjutn'a 
Gapat mengetahuinja dari Se- 
orang djenderal Tiongkok Na- 
sionalis ketika ia behim lama     

bir S: 5 k hwa Sumsum dari suaty bina- ! 
| djenderal tersebut. 

berselang telah mengadakan 

pertjakapan2 di Taiwan dgn 
Djenderal 

tadi mengatakan. telah menda 

(pat kabar dari orang2 Tiong 

kok Nasionalis jang bekerdja 

dibelakang garis2 pertahanan 

fihak Utara di Korea. 

  

SEBAKARAN BESAR DI 
PILIPINA. 

Syatu kebakaran besar jg. 

berlangsung selama tiga diam 

tslah menjebahkan pusat dae- 

rah perdagangan kota Tarlac, 

70 mil disebelah utara Mani- 

la mendjadi abu. Ini terdja- 

di pada hari Kemis malam. Ke 

rugian ditaksir kl. setengah 

djuta pesos. Api telah me- 

musnahkan 29 buah gedung 

dan menurut kabar tidak ada 

jang mendjadi korban. 

, 

Sedjumlah 2600 tawanan da 
lam Pendjara-negara di Jack- 
son, Amerika, baru-baru ini 

telah memberontak dan menim 
bulkan huru-hara, hingga pen 

4 dijaga pendjara perlu minta 
bantaan “dari pihak polisi. 
Tembakan terpaksa . dilepas- 

, kan. kepada- para.tawanan. itu 
untuk memaksa mereka kem-   sangan terbang Amerika ,€lar 

isi 
jang Sebanjak 800 dollar dan 

elah menganiata 

kota tersebut, 

  

  | 

  
l 

Field” di Pilipina,. Menurut po- 

mereka telah merampas | 

      3 penduduk | 

bali dalam celnja masing2. 
Gambar: ' Polisi - menggiring 

k para tawanan itu melalui gang 
gang (dalam pendjara. Dilan   

  

           

Menteri Pekerdjaan Umum,   
Karam Dgn Kapal 

Kini Utk Ke-Sekian Kali 

masing2 beratnja 100 ton, 

Sudah dapat diduga, bahwa 
pekerdjaan itu akan mengha- 
dapi banjak kesulitan2 oleh 
karena air pada tempat kapal 

itu tenggelam sangat keras 
ombaknja. Pada masa itu api 

repojusi dinegeri Perantjis se- 
dang berkobar dengan hebat- 

Kaum, ningrat sama mela- 
aa diri keluar kota dengan 
membawa harta kekajaan jang 
dapat mereka angkut. 

Pada pari Tahun Bary ta- 

hun 1870, kapal “Telemague" 

jang pandjangnja 60 kaki ber- 
tolak dari pelabuhan Rouen 

dengan membawa muatan jang 
didaftarkan sebagai »kaju dan 

drum2 ter”, Dua hari kemudi- 
an pada muara sungai Seine 
tidak djauh gari desa nelajan 
@uillebeuf, terletak 20 mil dari 
Le Harve, kapal itu dihempas- 
kan oleh topan pada gesongan. 
Pada malam itu djuga kapal 
terSebut petjah dua dan terus 

tenggelam. 

Kapten Adrian @uemin, jg. 
memimpin kapal tersebut, me- 

njatakan bahwa tali2 petun- 
djuk bagi pelajaran Kapal itu 
diputuskan dengan sengadja 
oleh kaki-tangan pemerintah 
Perantjis jang hendak meng- 
halangi kapal itu meninggal- 
kan Perantjis. 

Tuduhan kapten itu belaka- 
ngam- mengingatkon orang, se 
telah ternjata bahwa “drum 
ter” jang ada dalam kapal itu 
adalah sebenarnja “drum hber- 
isi barang perhiasan, perak 
dan emas” jang semuanja, mem 
punjai harga lebih dari 1 djuta 

| dollar. Muatan itu adalah har- 
ta kekajaan Radja Louis XVI 
dan Marie-Antoinette jang me 
reka harapkan akan dapat di- 

pindahkan dengan selamat ke 

kali dilakukan pertjobaan un- 
tuk mengangkat kembali harta 

tama kali dilakukan dalam ta 
hun 1818, tapi tidak membawa 
hasil apa2 oleh karena kekura- 
ngan alat? jang diperlukan. 

orang insinjur bangsa Peran- 
tjis menghentikan usahanja 
mentjari tempat kapal itu 
tenggelam, setelah mempergu- 
nakan seluruh. kekajaan guna 
mengongkosinja usahanja itu. 

Pertjobaan, jang: ketiga kali: 
nia di Ta 22 seorang 
batigta | ris. usaha “ini 

tidak memberi hasil. apaZ. 
Dalam tahun 1939, buat per. 

tama kalinja orang telah da-   
| pal jang tenggelam itu, 

| 
| 

pat menemui terang: dari ka- 

Dari penjelaman? jang dila. 
kukan telah dapat - diangkat 
dari dasar'laut  benda2 “dari 

: mas, Pun. mata udig dari 
cemas dan perak dan lantpu 
gantung, jang terbikin ' selu- 
ruhnja dari perak, 

tor ata Mifk Bum dil 
ea An Wanda lagt 1 Map. ml 

negeri Inggeris. Sudah baniak. 

jang karam itu. Pertjobaan per- 

19 Tahun belakangan se- 

dan per dagangan bersama, an- 

jang pada, 
| aa ini. disimpan pada kan-j 

Siapa Pengganti 
  

    

Ir. Suwarto, pada hari Djum'af pagi 
telah mengundjungi kota Bog or, untuk melihat-lihat tentang pem- 
bik'nan gedung untuk fakultet pertaniar. Gambar: sehagian 

gedung fakultet jang baru. 
dari 

Barang Perhiasan 
Marie Antoinette 

,Telemague' Wak- 
tu Akan Diselamatkan Ke Inggeris 

nja Akan ,,Direbut” 
Kembali Dari Dasar Laut. 

Dikissahkan oieh Morton van Dyke 

ERTJOBAAN2 baru akan dilakukan dim. Putus Tn aatak n bulan depan 

Marie Amtoinette dan Radja Lovis XVI. jang telah tenggelam 
bersama kapal lajar »Telemague” Gimuara sungai Seina dim. 
tahun 1190. Rentjana2 untuk keperluan mengangkat haria2 
iba, jang terdiri dari emas. Majay berharga. rerhitung sebuah 
kalung intan jang tersohor dari ratu jang ,rakal” ita, akan 
mempergunakan alat2 istimewa 

dasar lautan harta kekajaan 

diantaranja ala! penjelam jang 
Ega 

Lloyd: 
| Perang Bukannja” 
Tak Mungkin, Ditie- 
3 “53 ' gah” -n 

M ENTERBI regara Inggrjs 
Selwya Lloyd, hari Djum 

'a5 Katakaa. bahwa Inggris ti- 
Gak bermaksud untuk mengada 
kan bentuk lain dalam pemerin 
tahan bagi rakjai Sovjet. Lloyd 
jang berbirjara dalam upatjara 
makya dari Balai Pernjagaan 
Norwegia, tapi dalam. pada “ta 
njajakan bhw pemerintah Ing- 
gris bermaksud untuk memben 
tuk pasukan? jang perlu untuk 
mempertahankan Inggris serta 
serekai2rja. Ia berpendapat pu 
la bahwa perang bukannja tak 
dapa: dikhtdarkan. (Antara). 

TIGA CRANG PEMIMPIN 
KAUM MUSLIMIN DIBEBAS- 

KAN. 

Tiga orang pemimpin kaum 

Muslimin ieng dalam tahun '51 

telah ditangkap atas tuduhan 

telah turut serta dalam peristi- | 

| wa Berta Hertogh, beberapa ha 

Iri ji telah dimerdekakan kem- 
bali, Ketiga pemimpin tadi te- 
lah ditangkap dim. bulan Djanu 

ari 1950 di Singapura atas tu- 
duhan telah menghasut kaum 
Muslimin dim. bulan December 
1950 utk. memprotes keputu- 
san pengadilan Singapura jakni 
jang mengirimkan Berta Her- 
togh ke dalam biara. sehingga 
dengan demikian ia dipisahkan 
dari suaminja bangsa Melayu. 

Kemungkinan/fOladakamnja Pe- 

  

.... Dan Orang2 Jg 
“KET — Oleh: Marvin 

J 
aja, sehingga ia telah m 

tersebut. 

Kechawatiran Stalin jang 
telah berusia landjut itu akan 
eselamatannja dgn tiba2 itu 

sebagaimana dinjatakan oleh 
tindakannja jang hati2 itu, di 

kabarkan oleh Nikolaus Bas- 
saches kelahiran Moskow, jg. 

15 tahun lamanja bekerdja 
sebagai koresponden di Mos- 

| kow dan iang mengerti benar 
tentang masaalah Sovjet. 

Kabar diatas diuraikannja 

dalam sebuah buku jang ber- 
kepala ,,Stalin”, jang baru Sa- 
dja diterbitkan di Lomden. Bas 
seches menjangkal sebagian 

pertjobaan membunuh  Sta- 

lin, tapi is sendiri mengisah- 
(kan suatu tjerita jang sangat 
| menarik tentang pertjobaan 
| itu, Begini tjerita itu. 
|. Stalinh memerlukan seorang 
tenaga untuk staf penterdje. 
mah Kremlin. Seorang wanita 
dari turunan feodal Rus me- 
madjukan lamaran dan diteri- 

ma untuk pekerdjaan ini. 
,»Pada suatu hari tatkala 

Stalin sedang membatjakan 
pidato jang hendak . diterdje- 
mahkan oleh wanita itu Sta- 
lin tiba2 ingin minum kopi, 

Tentu sadja wanita itu sen- 
dirinja mengingini pula minu- 
man itu. Wanita itu lalu mem- 
berikan perintah untuk menje- 
diakan minuman itu. 

Kemudian waktu mengang- 
kat mangkuk jang tslah berisi 
minuman -tu, wanita ini ber- 

lagak Seolah? Ia tidak” dapat 

mengangkatnja dengon tengah 

teguh, atau dirasania mang- 
kuk itu terlalu panas, sehing- 

ga mangkok itu diletakkannja 
diatas sebuah sudut. 

.Ia lalu berdiri sedjurus la- 
manja menghadapi mangkuk 

itu, dengan belakangannja ke- 
pada Stalin. 

  

“Perbuatan wanita ini men- 
djadi perhatian. kepada Stalin, 

jang memang selamanja mera 

sa tjuriga. Waktu wanita itu 
datang mendekati med'a dan 
meletakkan mangkok kopi itu 
dihadapan Stalin, kopi itu ti- 
dak dm'num olehnja. Tapi wa 
nita itu dengan tenang mengha 
bisi isi mangkoknja.” 

Stalin laly menjuruh perik- 
sa kopi jang dihidangkan kepa 

danja tadi setelah wanita itu 
meninggalkan ruangan itu. 

Ternjats kopi itu mengandung 

ratjun. 
Wanita tersebut langsung di 

Sampai saat terachir menjata 

kan untuk siapa ic sebenarnja 
bekerdja.” 

Siapa tjalon peng: 
gantinja? 

Menurut Basseches akan su   lit untuk mentjari gantinja Sta 

lin kelak, Ditegaskannja, bah- 
wa Pclitburo, gengan persetu- 

i djuan Stalin, pada suatu keti 
ka telah memutuskan penggan 

tiannja harus seorang jang dja 
uh lebih muda dari padanja se 
bab tidak ada gunanja mentja 
ri seorang pengganti untuk be 
berapa tahun sadja”. 

“Yapi disamping muda itu ia 
harus tjukup pula tuanja un-   tuk dapat memegang kekuasa 
an pada waktu meninggalnja 

Stalin. Pun ia baru bisa didja 
dikan suatu legende”. 

  

jg akan datang ini. 

Kata Bess "memang sudah 

barang tentu banjak sekali ma 
sala ideologi politik jang ha- 
rus Gipertimbangkan, akan te 
tap saja- tetap berpendapat, ba 
hwa Djepang dan Ti ionghoa ha 
rus mendapatkan Suatu peru- 

musan untuk “ memungkitikan 
tefso lenggaranja kehidupan 

tars 2 negeri tersebut.” Dalam 
pada itu Bess  insjaf, bahwa 
bagi pemetjahan masalah2 ter 
sebut dibutuhkan keahlian dan 
ketjerdasan dilapangan  kene- 
garaan tidak sadis oleh 2 ne- 
gara jang bersangkutan mela 
inkan djuga oleh semua nega- 
ra asing jang berkepentingan 

Setelah mengemukakan, bah 
wa Djepang dan Tiongkok ada   
Tugas Djepang 

Je Pr ng Ialah 'Menjelenggarakan Peran 
Dengan Tiongkok 

KDAKTUR » Evening Post”, Demaree Bess, .menjatakam 
dim tindjauannja pada hari Saptu jl, bahwa Ba Dje- 

pang jg terpenting adalah menjelenggarakan perhub juragan dgn. 
Tiongkok. Bess pada saat ini ada di Tokio utk Lag. ii | 
di Djopang berkenaan dgn berachirnja pend: 
berlangsung selama 6/, tahun ita padaNa, “Senen. Pn 28 abai 

udukan 

satu Sama iaill, BeSS menjata- 

kan, bahwa orang harus 'ngat 
bahwa perhubungan antara Ti 
origkok dan Djepang adalah 
berdasarkan 
tidak dpt disangkal lagi” Bess 
selahdjutnja mengingatkan, ba h: 
hwa kira2 20 tahun Jang ta 

ruwarta “Christian Science Mo 
uitor” Uap bahwa sudah sedjak 
waktu itu Djepang “ mengakui & 
pentingnja. perhubungannja' de 
ngan Tiongkok balikan merasa 
berkewadjiban untuk membim- 
birig Tiongkok keluar'dari lem 
bah kesengsaraan pada” waktu 
itu. Akan tetapi sajang, demi 
'kian Bess, bahwa hasrat jang. 
idealistis itu ditjemoohkan oleh 
|kaum ekstremis dan kaum milif |   

  

| lah 9 negera jang bengantungi | 

   

ter, We hate mak 

  

Sae ) 
ye NE an Dag L Ws 

OSEF STALIN tahu benar bahwa. banjak 
maksud djahat serta agen? asing jg mer 

tara Kremlin dengan . tempat kediar 

Moskow didjaga dengan rapi oleh pasukan : 
djang pinggirnja dipasang kubu? I 
kendaraan? berlapis badja apabila ia aa me 

banjak dari tjerita2 mengenai| ! 

Ef aihi hukuman jang dabe- | 

rat-heratria, tapi ia tidak mau | 

kenjataanZ jang | 

ia ada di Djepang” Sebagai aju. 

“ merentahan-Kollektip 
Djiwa' Salin Selalu Terantjam Oleh Agen2 Asing 

Bermaksud Djahat . 5 
Stone: Copyright —— hg 

    

   

  

    

  

tahkan supaja d 
jg Kei 

sendjata. 
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UMBANGAN 
Australia kepada” ta 

lamanja terapung-apung Maa 
buhan Sydney. ' 
but seharusnja diangkut ek 

bekas kapal Australia ag, 
ra” jang telah didjual ke: 

Djepang, Kapal tersebut hingga 

kini tidak dapat meninggalkan 

pelabuhan Sydney. karena kap 
ten kapal tersebut tidak berha 
sil mendapat uang Auntralia jg 
jukup 0 memenuhi tuntu- 

an dari bantuan untuk India ber 

dasarkan Rentjana Colomb» jz 

meliputi djumlah lebih dari 

2.640. 000 Sterling. 

PONgn on Un 03 In aa Me 2 ana 

Basseches menjatakan bah- 

wa pilihan pertama djatuh pa 

Ja Kirov: ia meninggal dalam 

tahun 1934. Pilihan kedua ja- 

lah pada diri Zhadanov ia me- 

ninggal tahun 1948. 

Pilihan ketiga djatuh pada 

diri Georgi Malenkov, jang te 

lah naik dengan pesat Jari 

pangkat  sekretaris-djenderal 
Lembaga Pemuda Komunis 

mendjadi anggauta Politburo 

Ian ketua Partai Komunis. 

"api inipun tidak mendapat 

suara bulat dari partai, tulis 
Basseches seterusnja. "Lagi pu 
la kareernia tidak memberikan 
tanda2 luar biasa, bahkan ia 
terlampau burokratis. Tidak 

ada suatu legende jang bisa di 
tjiptakan tentang dirinja. 

Pemerintahan-kollektip? 

lah ada keputusan ia tidak 

mungkin dipilih mendjadi peng 

ganti Stalin. Oleh sebab itu pe 
mimpin2 komunis terpaksa 

mendjalankan pokok jang dile 

takkan o'eh Lenin untuk mem- 

bentuk pemerintahan kolektif, 
dan pemilihan anggauta2, peme 
rintahan kolektif iang akan 
menggantikan kekuasaan Sta- 
Iin sedang dipertimbangkan pa 

Ga masa ini'. 

Dikatakannja pula, bahwa 
pemerintahan kolektif ini telah 
ditjoba oleh karena "Stalin te 
lah menarik diri kebelakang Ia 
jar berhubung dengan keadaan 
kesehatannja. Ia bekerdja me- 
lalui pembantu2nja sadja, tapi 

berikan kata keputusan dalam 
tiap2 masaalah jang ruwet2'.. 

Kalau ada. orang menjangka | 
bahwa pada saat  Stalin me- 

ninggal, maka akan timbul de 
ngan segera, dalam beberapa 
djam atau hari maupun ming- 

gu, pertentangan untuk mere- 

mimpin2 komunis, makaia ada : 
lah keliru Langkah2 telah di-. 
ambil untuk menghindarkan 
sengketa semptjat. ini, 

“Dalam ng Isra" 
persatuan dikalangan an 80- 
ta2 jang ternjata, semuanja te 

man seperdjuangannja Stalin, 
meskipun djauh lebih muda. 
Tidak seorang djuga dari me- 
reka ini mempunjai tjita2 un 
tuk mendjad diktator. "Mung- 

sangat lama sebelum akibat ke 
matian Stalin dapat dirasakan 

Lbenat2”,   
PERDJALAN AN KELILING 

lah | PARA SENIMAN PILIPINA : 
DISELURUH ASIA. 

Seorang impresario Pilipin 

Daan, bahwa kini , aa 
ian akan : mengpatna pe 

tetap EN 
Pe Ht 
akan melalui kota? Tip Doha 
skio, Osaka, Hongkatyz.- Sign, 
Singapura. : “Bangkok, 
dan Di akarta Sa 
ryan imi akan terdiri dari se- 

  
ro. Lebih djaulrditerangkannja, 
bahwa anggauta2  rombongdh 
tersebut telah dipilih berdasar- 
kan bakat. pengalaman dan ver 
didikari mereka, ' Targgat 'kebos   Ingi ditetapkan romboti rail TN 

“ 

    

sean 4.500 ton : ang 
ga lebih dari 200. Nekat 
ling, kini sudah sedjak 2 bulan 

tan organisasi buruh Australia. 

Gandum tersebut adalah sebagi . 

“Mungkin pada waktu ini te 

ia masih memeriksa dan mem 

but kekuasaan dikalangan pe- 5 

kin akan memakan waktu jg . 

Alfredo Lozaro, telah mengu '& 

nan kelilirg di Timur . 1.9 
oleh serombongam, kaim - 5 

Sta. iis Ma 3 2 eri 

1 k bara: Pt a. 
rgan. Menurut Ta - 
zono rentjana Kan 

Ga 

orang penjanji, seorang pemain 
biola-dan dua orang pemain pia 

    
  

Hi



    

  

Asrama Pendi- 
.dikan Wanita 

Satu2nja Tempat Pera 
watau ,|bu2 Ta'Ber- , 
« Suami Di Pa " 

tengah ..... 

: WM SOLAT BULAN Desember 
1951 djadi sekarang su- 

dah Ik, 4 bulan lamanja, atas 
usaha Persatuan Wanita Peka- 
longan (PWP) telah berdiri di 
Pekalongan Asrama Pendidi- 
kan Wanita”, Asrama ini bukaa 
tempat tinggal untuk para pria 

  

  
djar ataupun buruh wanita te- AT mag | Senen, sSurabsia Djakarta (Cv) 
an melihat namanja da ZAKDOEKEN. Ban Djakarta 08.30 — 99:00 Bandung (Can. : 
paza iraba  tudjuan apa In Bandung 15.30 — 16.00 Djakarta (Can.) : 
Jang terkandung dalam usa Hau NAN : | Djakarta 16.05 — 16.35 Surabaia (Cv.) 

11. Bevana, Vengigikan Me nan | 1 | Surabaia 07.30 -— 08:05 “Djakarta (C | Wanita jg segala2nja diseleng- A TOOTAL PRODUCT | Selasa. —  Surabaia 07.30 — 08. jakarta (Cv) 
garakan oleh PWP merupak in : Ja i Djakarta 08.30 — 08.50 Surabaia (Can.) 

suatu tempat pendidikan ses . Surabaia 11.40 — 1200 Djakarta (Can.) 
akan-akan suatu tempat penzm "“. Djakarta 16.05 — 16.35 Surabaia (Cv.) 5 

pungan untuk Wanita? jg ih Rebo. Surabaia ' 07.30 — 08.05 Djakarta (Cv) , 
s tergelisijir dalam menempuh Djakarta 08.30 — 08.50 Surabaia (Can.) : 

djalan hidupnja atau jg telah Surabaia 11.49 — 12.00 Bandung (Can.) 
menjinfpang dari djalan semes- Bandung 15.30 — 16:00 Djakarta (Can.) 
tinja, hingga perlu mendapat | Djakarta 16.05 — 16.35 Surabaia (Cv.) 
bantuan" dan perawatan, teruja Kemi TE 4 Oa 

Kemis. Surabaia 07.30 — 08.05. Djakarta (Cv) 
ma pendidikan ig dapat mem9a “ Djakarta 08:30 — 08.50 Surabaia (Can.) 
Ya menekp . Kunjalka Ie Dena Surabaia 1140 — 1200 Djakarta (Can.) 
djudjur dan terhormat kem. | Djakarta 16.05 — 16.385 Surabaia (Cv.) 

Ditempat tsb. dirawat wanita2 jg Djuma'at. Surabaia 07.30: — 08.05 Djakarta (Cv) 
mengandung dengan tak berketentu Djakarta 08.15 — 08.45 Bandung (Can.) 
an suaminja ataupun jang tidak me Bandung 12.00. — 12.20 Surabaia (Can.) 
nikah sama sekali. Kepada mereka Saputangan PYRAMID betul? dalam segala 3 Surabaia 15.40 — 16.00 Djakarta (Can. ) 

diberikan pendidikan jang meliputi bal suatu saputangan jang sungguh istimewa. Djakarta 16.05 — 16.35 Surabaia (Cv.) 
pemberantasan buta huruf, pekerdja Terasanja halus serta tahan lama dan kuat3 Saptu Surabai 07.30 — 08.05 Djakarta (Cv) 

an 5 Hen CEO, | Wan balik bertjorak jang segera dapat dikenal dalam PT Djakarta “08:30 5 08:50 Surabaia (Can) 
2 pendidikan agama “diberikan berbagai warna dan ragam jang indah, demi « Surabaia -15.55 — 16.15 Djakarta (Can.) 

Be Ken shntagda Tanmgka Canniaa kianpun dapat ditjutji berkali-kali dengan Djakarta 16.05 .— 16.35 Surabaia (Cv.) 
"Sek diharapkan mereka itu dapat terba #dak Alibi kar -& 123 
en ngun achlaknja, menginsjafi akan tidak mendjadikan. kerusakan apa" (Minggu. Surabaia -07.39 — 08.05 Djakarta (Cv) 

$ kedudukan wanita dalam masjarakat Suatu saputangan PYRAMID djuga i ini meme : Djakarta 16.05 — 16.35 Surabaia (Cv.) 
3 dan supaja mereka kembali mendja punjai djaminan TOOTAL jang termashur k : , 5 
& di anggauta masjarakat jang terhor tetap tinggal indah meskipun sudah lama 5 Cv. — Convair, Can. — Dakota kursi. » 
K mat, jang dapat mentjari nafkahnja ! sekali dipakainja.'' j 

— Spegenpar 20x sa aan TOOTAL DAPAT DIBELI LAGI! "3 at 
sa ina oleh anggauta masjaraka ain | Gan Bentknan baki aa SEA NA Me — — MALE LA AN LUKA LA 
2 nja. Sebagai batas waktu kepada (erbadung Kn . NN AN 0 237 bag Ban As PU A5 

: 3: mereka diberikan kesempatan 3 bu 
, lan untuk tinggal dalam rumah pera 

    PYRAMID 

  

AI 
Sea 

-5..m— - 
2 mamastan 5 n 

|. | DATANG DARI: 

  

  
20 mmm mana nm eae mama 

  

   

watan itu hingga kemudian dapat di “Perhatikanlah PERAN Da RP AAar-IRP ON AAA 
“1 lepaskan kembali terdjun dalam ma merek pada tiap” : dengan garandi 2 
$ sjarakat. i saputangan PYRAMID TOOT AL TAU Ba AAL AUS r sat 

ii : EIERERESA Ioportir : HOPPENSTEDT Maan Nan 3 
Mulai dari pendiriannja sampai 2 $ an Sea an ajal 

ini telah 2 orang jang melahirkan : 
unaknja, lain2-nja masih ada jang 

£ hamil ataupun telah agak besar anak 
“ nja. Pada waktu ini ada 24 orang 

wanita, serta 16 orang anak dira- 
Be wat. Tiap bulan pula tak dapat di 

tentukan akan djumlah orang2 tsb., 
karena selain bertambah, beberapa 
orang pula telah mulai dipekerdja ! 
kan kembali, dan ada lagi jang me | 
larikan diri. Hal ini patut pula di! 
sajangkan karena perawatan boleh | 

: dikata baik diuga. Keadaan asrama 

Guillotine 
: Parlement 
Tiara Utk Mempersing 

kat Pidato2 

» ARI PENGUMUMAN pe- | 
merintah Inggris jang di 

keluarkar: dalam sidang madje- ' 

  

E kelihatan rapi dan bersih. Diruang 2 
2 tidur berdjedjer2 bale2 jang diberi lis rendah, dikemukakan- ' 

bertikar dan bantal. Diserambi sam Wa Soal ' ,» Suillotine” par- 
lementer. jani suatu sysiem | ping kelihatan beberapa orang dari 

mereka membatik. Pekerdjaan ta- 
ngan seperti mendjahit dll. dikerdja 
kan diruangan lain, jang djuga - di . 1 
pergunakan sebagai ruang makan. Umtmnja (guillotire — alat pe- 
Satu kamar lainnja dipergunakan manggal kepala). 
sebagai ruang peladjaran pemberan pemerintah ini cidasarkan kepa 
tasan buta-huruf. da kenjataan, bahwa pariljang- 

nja pidato2 kerap kali dipergu- 

untuk mempersingkat pidato? | 

anggota2 madjelis 

Asrama mempunjai pekerdja2 jang - 
mengurus pekerdjaan sehari2 itu: tuk memperlambat penglal kh 
seorang wakil beheerster, seorang parang naa ma tapa an 
djurutulis, seorang tukang kebon Pera ye 
dan seorang djaga malam. Dalam San pemerintah. 

bulan Maret jl. waktu dirawat seba 
njak 37 orang wanita dengan 29 
orang anak, pengeluaran uang be 

Berdasarkan usul pemerin 
tah jang diadjukan dalam si- 

landja adalah sbb.: belandja makan dang itu. | maka tiap- 
sebanjak Rp 2487,55, 3 M3 kaju tiap pembitjaraan - menge- 
bakar Rp-60,— 40 bidji sabun tju- Mai tiap2 usul perobahan akan? 
fji Rp 72,—, Aniem Rp 4275 dan diberi batas waktu, sehingga 
pengeluaran? lain Rp 53,30, sehing-' usaha2 perurdang-undangan ti 

  

Uang sebanjak tiap bulan itu, dari i lalu banjak. Djika usul peme 
maria didapat oleh PWP? | : ? : rintah tadi diterima maka pe- 

merintah konservatif akan da- 
pat lebih lant'ar mengadjukan , 
program denasionalisasinja, — 

(Antara). 

usaha didjalankan oleh PWP. mi- 
salnja dengan mengadakan undian. 

“5 Untuk jang tersebut belakangan ini 
telah diperoleh izin dari jang berwa- 

UU Wdjib jaitu setiap 3 bulan sekali. U- 
saha2 lainnia djuga dilakukan. Dan 
Djawatan Sosial kabupaten Peka!o- 
ngan. Bulan jang lalu telah diteri- 

'$  madari pihak tsb diatas sebanjak 
5 Rp 1500,— Setiap penghuni asrama 

setiap harinja rata2 mendapat makan 
jang berupa nasi serta lauk-pauk 
sederhana seharga Rp 2,25. 

— Le 

nja akan terus mendukung tjap 'jg 
telah menodai nama ibunja? “Tiada 
kita hendak mengemukakan bahwa 
tindakan untuk mengatasi adanja kri- 
Sis moreel jang selama ini selalu di- 
gembar-gemborkan oleh pemimpin ki- 

Melihat wanita2 itu serta pula' ta tidak terwudjud dgn njata, -ki- 
dengan anaknja, terpikirlah oleh kita, | ta hanja menjatakan harapan kita, 
bagaimana dulu?nja sampai mereka | mudah?an satu2nja pendidikan wani- 
perlu mendapat perawatan itu? A-| ta di Djawa-tengah ini lekas menda- 
nak2 jang tiada berajah, jang tiada' pat perhatian semestinja dari jang 
berdosa, apakah mereka selandjut- berwadjib. 

TE 
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ehususnja, | 
dari anggota parlemen pada 

Keputusan : 

nakan oleh pihak opposisi un- : 

ga semuanja berdjumlah Rp 3040,80. | dak akan memakan waktu ter | 

  

BIN SING 
    

   
   

   

2 OPTICAL 

   2 Gediplo- 
53 idj meerd 
ng Mn naa Opticien 

“3 Europa 

' Gang Pinggir 8 — Ti'p.!2226 — Semarang 
KRYPTOK PUTIH, KRYPTOK CROOKES 

(Katja Meta Batan Lihat djauh dan Dekat). 

Roy Rogers SU 

Ss UDAH SEDIA LA GI 
LICHT AGGREGAAT A.C., 115 Volt 750 Watt . 

.BENZINE MOTOR 2 sampe 5 PAK. 2 

DIESSEL MOTOREN dan AGGREGAAT 

POMPA AIR dengan benzine motor. 

| Supaja tida kehabisan, dateng tjepet! 
Sglamanja harga di itung pantes! 

5 K.V.A 

13 

.. Tehtisar Peraturan Dinas Untuk Semarang 
Mae Bagian Bulan 1 Mei, 1952. 

  

07.30 — 08.05 

  
DESSTO - O.B.E. & Co.| 

Seteran 142 — Tilpon 820 Senang. 

baja 

LA 

  

PA ALE ma 

,TERIMA KASIH“ 
kami utjapkan atas sumbangan tenaga, fikiran, karangan? bu- 
nga, cadeau dll. pada perkawinan: 

R.. SOEMARSONO NANDAR TITEROSOMO & 
Rr. GALUH SRI NINGSIH '” 

pada tgl. 26—27 April 1952 di Tjandilama 403a- maupun di 
Restaurant .,Lido” Bodjong Semarang. 
Tan berterima kasih Kel.: 
1. BR. banar Moana 

2. R. Sulartoe-Amindjojo. 
3. R. S. Nandar Tjitrosomo. 
4. RN. Sunardi Adhydjojo 
5. R. S. Adhy Haryono 

  

aa 

Keluarga: 
R. SUWARNO-AMINDJOJO. 

| Soodarto 
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ta Kilat Radio- Monteur 
RADIO - HUSPITAL, Randusari 47, Semarang. 

| Ploeg baru akan dimulai tg. 16 MEI 1952. 
| Sjarat masuk: Lulusan S.M.P. dan sedjadjar. 
: Uwang pendaftaran Rp.“15,— 10 bulan tamat. 
' Praktyk sukarela tiap HARI KERDJA 9—4.sore. 
Tempat sangat terbates, meetinstrumenten dan onderdelen 
compleet. Pendaftaran djuga dapat di RADIO - SAMPOERNA, 
erkende service dealer dari PHILIPS, — ERRES, — N.S.F. di 

| Tjap Kauw King 27 Semarang2. Pemilik-baru dari Radio Sam- 
poerna dan Directeur Cursus: LIEM KING HWIE, gedpl. radio- 
.technicus, 13 th. pengalaman. 

SOLO Mulai tg. 25 April 52 D.M.B. 
djam 430 — 7. — 9. 

ha 
EANRE 

   GRAIN - 

maan ETKEL 3 

.Penghinaan:— BARRIMORE Teks 
“terhadap Waltns Indonesia 
NEGRO Na 

LUNDIGAN 

    

DARA Fe TANUCK « DIA WAP 
20     

  

  

  

     P » AN' LEAVE Bg Sean : 
, YOU D. BETTE FIGGER A WAY 

BELIEVE SHERRY, YOU OUT ? IL WASNIT 
CACTUS... AN' BORN YESTERDAY. NO 
GET TO THE WOMAN CAN TRICK 
CIRCLE B, ME TWICE? 
PRONTO/ 

      

& 
MARSHA .. 9, TELI 

YOU T PIb kERg 
“Ph cpuR Gaines AND 

| GOPHER PLOTTING 
TO KILL THE CIRCLE 

B8 OWNER/ 

        . g $, . wap mata Kesrrvep, dam 4 # 

pb Marahal, kutegaskan padamu, 
“aku telah mendengar Spur Gaines 

     Inernola Kan ia — wan 

disini untuk menolong ka- 
   
   dan Gopher bersama2 membuat ren mu keluar dari tahanan 

| fjana membunuh pemilik tanah Cir- bukan? Aku bukan anak 
cie B. kemaren!! Tak seorang 

wanita dapat memperdaja 
kan aku untuk kedua kali! 

“ 

.y— Baik kamu pertjaja akan kete 

rdngan Sherry Ross, Cactus... dan 
pergi kepada pemilik Circle B. 'Pron 
tol! 

      

    
    
     

   

O-HOO/ I THIS WILL MAKE 
EOeS2 POoR, YOUR EYES - 
HELPLEsS TRIED TO SMART, TOO, 
WOMAN KA SAVE eni MISTER CACTUS 
COPE WiTtH L Ju , KIP 

    

MAN'S BRANS/ HAPPENED 

  

  

    
— Ini akar membuat mata- 

mu pun mendjadi tadjam, tuan 
Cactus Kid! 

— Aduh-h!! Lada!!! 

— Boo-hoo! Kuki seorang 

wanita miskin dan lemah tak 
akan dapat mengalahkan otak 
seorang laki-laki. 

— Nah, nona! Djangan me 

nangis. Kamu mentjoba menjela 
matkan Roy. Dan' kebetulan 
aku terlalu tadjam, pikiran utk. 
kauabui mataku, Hanja itu hal 

  

TJAP SJAH OLEH DJAWA- 

  

   
BERANGKAT KE:   

  

  

    
     

    

      

   

    

   

    

Susu jang banjak men- 
datangkan kesehatan 
dan kekuatan pada baji 
jang masih muda, djuga, 
makanan bagi anggaus 

Eta? keluarga lainnja — 
#baikjang muda maupun 

jang tua sama. sadja. 
Akan tetapi djangan 
lupa meminta selalu. 

SUSU         
  

    

Da Ta aa ma 

KEMENTERIAN PERTAHANAN 
STAF ANGKATAN LAUT 

Pensumuman 
'I. Kementerian Staf - Angkatan Laut, memanggil para PE- 

' MUDA INDGNESIA pentjinta Laut, untuk dididik men- 
djadi.KADET. . | 

1. Korps Pelaut i 
2. Korps Teknik (mesin) 

. 38. Korps Teknik Elektro 
4. Korps Komando 
5. Korps Dinas Chusus Pendidikan Beat 
6. Korps Administrasi 

1. TEMPAT PENDIDIKAN DILUAR DAN DIDALAM ' 
S3 NDGERI. 24 
II. LAMANJA PENDIDIKAN 3 TAHUN, SETELAH LU- 
0 LUS DIANGKAT MENDJADI LETNAN MUDA LAUT. 
IV. SJARAT-2 PENERIMAAN: 

2. Warga Negara Indonesia, laki2 belum kawin 
b. Umur ing tinggi 25 tahun 
c. Tammat. Sekolah Menengah Atas Bg. B. Untuk Ksrps 

- Administrasi dari Bg. A., B., dan C. | 
b. Berbadan sehat, berkelakuan haik- 

V. TJARA-2 MELAMAR: 
Lamaran tertulis dengan disertai: 

a. Riwajat hidup lengkap 
b. Salinan IDJAZAH jang DISJAHKAN oleh INSTANSI 

PEMERINTAH RESMI 
Cc. Surat keterangan berkelakuan baik dari PAMONG- 

PRADJA/POLISI 
d. Surat kesehatan dari DGKTER, bahwa ia BAIK UN- 
“TUK TENTARA (tinggi badan 155 cm, berat 45 kg, 

visus 1) 
e. SURAT IDZIN dari KEPALANJA, untuk mereka 

jang masih bekerdja 
2 Surat Warga Negara. 

Surat keterangan belum kawin. 
VI. SURAT LAMARAN DITUDJUKAN KEPADA: 

PENDAFTARAN ANGKATAN LAUT, DJALAN DOK- 
TER SUTOMO NOMOR 11, DJAKARTA 
Mereka jang belum selesai udjian-penghabisan SMA di- 
Dean melamar Idengan dibubuhi waktu selesainja 
udjian, ! 
Sa ABAN DITUTUP PADA TANGGAL 1 JUNI | 

Djakarta, 19 April 1952 
KEPALA STAF ANGKATAN LAUT | 

u.b. 
KEPALA PERSONALIA MILITER 

ttd. 
(R. SUDJAK) 

MAJOR. i 

Pa 

  

an aa, LN ang 

Ditjari 
Oleh keluarga Tionghoa 

“(3 orang!. Ec 

Haa mah atau Paviljoen 
Keterangan "di Karangtempel 
IKarsenwegJa 170, Semarang 

  

Am 

  

  

Ini Malam DD. M, 8. 

"Rex" 5.—7.—9.— (seg. um.) 
#:Jeanette Mac Donald Lassie 
Lloyd Nolan — Claude Jera Ir 

sIhe Sun Gomas Up. KSM Terbotskai 

»ORION 5-7. 9.- (13 t.h) 
«, Paramount" TECHNICOLOR ka 

,When Worlds Collide' 
3(DUNIJA KlaMa IT) 

Besok Malam 2 Pertundi. 1. 9 

  

  

La 5 aa Tania PAN ga “ang, 

Motropole 7. AG. $ 

Djagatan 5" er) 
S$ilai Malam pengabisan) 

Kirk Alyn James Daleit 

»Federai Ayenis v.s. 
kUndei worlo, Tes 
Ru jDeet N Tamat 

(Pakai Tekst IND IV: 44 Kat 

: “BESOK, MaLaM Premiere 
Djagalan 645. 8.45 13 nj 

na, Telegraph Trail Wayaoe $$ 

Akan datrng di ,O RIO: 
Jane Wyman Van fabadon” 
Howard #eel — Barry Sullivan 

»Three Guys Named Mikes 

— 

    

  SEMUA TIMBANGAN2 KE- 
LUARAN PABRIK KITA SE- 
LALU DAPAT GARANTIK 
SEPENUHNJA DAN DAPAT 

n— 
TAN TERA, 

  

URSUS fine lugeetis ha BELANYA 
PAGI - SORE dan MALAM 

Untuk Permulaan dan Landjutan. 
SA BEM PENA Aa Na Mn 
EFRIVAATLESSEN dapat berdami. 
Mulai 2 MEI 1952 terima lagi 'peladjar2 baru. '.', ““ 

Keterangan/pendaftaran: Dji. B. B. Tjoan 92 — Semarang 
: (dekat perempatan Mataram-B.B.T. i 

Rp. 12” 7 tiap2 bulan. 

LA Sa IA LA TA TN La EM LA NAN AAN SEL LAN AMELIA SN. nana Rea 

    
   
DASI-DASI 

TOOTAL 

Dasi-dasi “TOOTAL sangat bernilai akan uang” 

Tuan. Kelihatannja sarrat indah, lagi pule 

ternjata mempunjsi harga jang pantas. Selain 

Bari pada itu dapat ditjatji dan memakai 

tanda TEBILIZED jang berarti, bahwa ini telah 

Gindji tidak mengisut, hal mana lebih lams 

Indah kelihatarnja dari peda kebanjakan dasi?, 
Dasi? ini terdiri dari matjam2 warna dan 

ragam jang indah, sehingga untuk tiap? tjita-rasg 

mudah dan leluasa sekali memilihnja, 

Dasi? TOOTAL tentu pula mempunjal djaminaa- 

TOOTAL jang termashur, 

TOOTAL DAPAT DIBELI LAGI! 

(Berhubung dengan keadaan, batik dapat dibeli disemua tempat 

dan persediaan tidak selalu tetap ada.) . 

Importir: HOPPENSTEDT mem   De 
?- RP/4-5206 

  

  . 

  

SL LL LL KALA LL. 

ta 25 —« 28 April 52 

Inside the Walls of Folsom Prison 
(Pembrontakan Dalam Pendjara Folsom) 

| Steve Cocbran David Brian 

, SOLO 
i Warner 

Bros' 

  

  nja, bukan? Teks INDONESIA (   PA LL SN pa 

  

  

  

  RAMA. 

  

- CITY CONCERN CINEMAS 
  

LUK 57-94 INI MALAM Pengtutkan TU 3 (17 tab.| 
Merle (Oberon Bear "tone First Comes Courage' 
  

Besok mlam premiere — Berol Flyno — Wicbelire Prelle 

,Advestures of Captain Fabian“ 

  

  

  

Grand 5 73 "1 Malam “remere lu. 7 tabun) 
Robert Mitchu 
ea en “His Kind ot Woman'ii 
Pa 5 58 TN MALAM Premvere fa 17 eh 
Jemes Stewart 
Shelley Winters 
Lao War yen 

sWINC HESTER 73" 
  

Roy ai Ta — Ini “alam Pengtebisan (17 tahuo) 
Aki ngo — Salah 3 B U M U R N Ie 

  
  

230x Malam nremi:re 
Huadiono Sunarto dlm , Si Pintjang” 
  

Na Li —#& Yama Iv MALAM lu. M tahunj 

le Sub Tau” Ig Ghang alang Hwa dan Miang 
  

Druk, VII no, 584/111/A/718: 

PENA ren Bt Gaun  


