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“bahwa # . arouk sekarang 

“sangat di 

  

Purwotitiatan Barat U-20 Semprang. 
1 1228 Srag. tilp: rumah 1198 Semerang, 

Amisistra Sp sama Ha Tran, : 

Harga Lengg. (bajar diwuka/ Rp. 10.— didalam kota. 
Rp. 1.— luar kota, (ditambah Rp. 0,80 utk. meterai) 
Ady, 80 sen per m.m. kol. Harga Etjeran 60 sen per lenib. 
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     Detail2 Mengenaisja 
Sangat Dirahasiakan 

| Iz ORESPONDEN ,Natio- 
Anal Broadcasting Sys- 

| tem” jang berkedudukan di Kai 
| Yo, Dan Kr man, pada malam 

- Selasame can dari Cyprus, 

  

Pada hari Selasa 

Wilopo. Pada 
ayat |» dari luka? jang | 
ditepa.»ja ketika baru? inj ter 2 
djadi pertjobaan pembunukan 
atas dirinja. Dikatakannja, bah 

dari kementerian luar ne   Mukarto. 

pagi presiden 
Mukarto Notowidigdo sebagaimenteri luar negeri 

upatjara tersebut 
ketjuali menteri Leimena ig sedang sakit. 

# Jeri turuf menjaksikan Gambar. pre- 
siden Sukarno mengambil sumpah dari menteri luar negeri ig baru 

Sukarno telah melantik tuan 
dalam kabinet 

anggauta kabinet, 
Selandjutnja seluruh 

hedlir para 

  wa ja mendapat kabar tentang 
terdjadinja komplotan pembunu 
han itu beberapa saat sebelum 
Ia meninggalkan Kairo, dimana 
detail2 tentang komplotan itu 

n 

Tuntuta 

kan oleh kepala staf teritorium 

Menurut Kurzman Radja Fa 
rouk telah ditembak pada pa- 
hanja ketika ia sedang mene- 
rima tamu di-istana pada achir 
bulan Maret oleh seorang opsir 
tentara Mesir jang hanjs dike 
tahui sebagai major Sitke, jang 
Seketika itu djuga ditembak 
mati oleh pengawal2 radja se- 
telah terdjadi pertjobaan pem- 
bunuhan. Radja Farouk kemu- 
dian dengan tjepat diangkut 
ke salah satu tempat kediaman 
nja dibagian timur laut Mesir, 
dimana ia girawat untuk luka 
lukanja. Kira2 seminggu jang 
lalu Radja Farouk telah kem 
bali di. Kairo demikian menu- 
rut koresponden NBS Dan 
Kurzman. Kurzman menambah 
kan, bahwa menurut ketera- 
ngan dari sumber2nja, komplo 
tan'“untuk membunuh Radja 
Farouk itu jalah "bagian dari 
Suatu coup jang direntjanakan 
oleh Partai Wafd dalam suatu 
usaha untuk mendapat kemba 
E. kekusaan di Mesir” (An- 
tara—UP). 

  

Dilantik 
H4 ELASA pagi Presiden 

nomian di negeri kita Cewasa 
punjai sekedar pengeriian ata 

manang pada malam pidatorja, 

nja. 

Pengertian tersebut bukan 
sadja berfaedah buat mendjauh 
kan keketjewaan jg ditimbul- 
kan oleh berbcgai pengharapan 
jang bukan2 atau jang djauh 
berlebih2an, melainkan djuga 
mendjadi sjorat utama buat 
menentukan tempat dan kewa 
dj iban kita masing2 gidalam 
mentjapai tudjuan negarg kita 
pada umumnja , dan chusus- 
nja kewadjiban jang terletak 
dilapang perekonomian. Sebab 
djustru sekarang ini 'seolah2 
hanja berbagai tuntuan2 hak 
sadja jg kita dengan, sedang 
kan sedikit sekali orang me- 
ngemukakan kewadjiban2nja. 
Pengusaha dan madjikan me 

nuntut haknjs Supcia menda- 
pat kemadjuan didalam peru- 
sahiaannja sedangkan buruh 
dan pekerdja pun menuntut pu 
la haknja sirpajiki mendapati     b Soekarno telah melaa- 

tik Mukarto Notowidigio seba 
gai Menteri Luar Negeri RI. 
bertempa: di Istana Merdeka. 
Upatjara pelantikan tsb. dihadi 
ri oleh PM. Wilopo, Wakil PM | 
Prawoto Mangkusasmito. 
menteri lainnja, ketua 
mah Agung Mr. Dr. Kusuma 
Atmadja, Djaksa Agung, Ac- 
ting ketua DPR Mr 

penghasilan dan djaminan Sosi 
al jang dipandang sudah sela 
jaknja. Begitu banjak golong 
an lain tidak ketinggalan me- 

Iuntut berbagai haknja. 

Semua itu memang bukan ii 
dak ada dasar kebenarannja sa 
ma sekali. hanja sadja orang 
gampang melupakan saat atau 
kemungkinannja. . Alangkah 
tempenja beserta batas-batas- 

  
  

600 Bekas CIN 
Diterima: Dim APRI: 
Berangsur2 Melikwideer Masalah Ex-CIN 

: UNruK KEDUA kalinja dim waktu sebulan pada hari 
Senen pagi di Makasar tIh dilakukan penerimaan sedjum 

lah besar bekas anggota CTN dim APRI. Kali ini penerimaan 
i sedjumlah 600 bekas anggota? organisasi pedjuang ge. 

LAPRIS /Lasjkar Pemberontak Republik Indonesia Sula 
wesi), dalam mana tergabung satuan perdjuangan ..Lipang Ba- 
djeng”, ditambah dengan mobil 

rilja 

Berhubung kolonel Gatot Su 
broto tidak dapat hadir karena 
sakit, maka pelantikan dilaku- 

tentara VII, letnan kolonel Wa 
rouw, dengan dihadiri oleh gu- 
bernur Sulawesi Sudiro dan pel 
bagai pembesar2 militer dan si 
pil lainnja. Kesatuan tentara 
ini kini merupakan bataljon in 
fanteri 721 dan berdiri dibawah 
komardo divisi teritorium VII. 
Komandan  bataljon. kapten 
Makkatang Daeng Sibali mela- 
kukan sumpah pelantikan, se- 
sudah oleh leinan kolonel Wa- 
rouw dibatjakan putusan ten- 
tang penggabungan pada APRI 
dan menantjapkan. tanda2 pang 
kat kapten diatas baunja dan 
tanda2 pangkat letnan distas 
bahu empat orang lainnja, 

Gabungan suka rela le- 
pas dari paksaan. 

Kemudian letnan kolonel Wa- 
rouw dan gubertur Sudiro ma- 
sing2 mengutjapkan pidato. Da 
lam pidatonja letnan kolonei 

Warouw menundjukkan. bahwa 
penggabu'yyan ini adalah suka- 
rela dan terlepas dari sesuatu 
paksaan atau pengaruh. 

Dengan penggabungan ini 
mereka jg bersangkutan mene- | 

"terdiri atas 20 orang Senin rima kewadjiban2 jg dipikulkan 
kepada suatu alat kekuasaan 

tanda tangani, asal sadja RRT 

SERANGAN HUK 25 MIL 

Suatu Langkah Lagi 

brigade Djeneponio. 

Usul Kompro- 
, mi PBB? 

URAT kabar , Chicago 
Sun Times” menjatakan 

dalam salah satu karangarnja 
jang ditulis oleh Frederick Kuh 
dari Washingion, bahwa penulis 
karangan tersebut telah meneri 
ma keterangan? detail tentang 
adanja usul kompromi pihak 
PBB dalam perundingan Panmu 

njom, 

Menurut "Sun Times”, pihak 

PBB akan membiarkan pihak 

EBAGAI SAMBUTANNJ A atas hari 1 Mei 
ga Menteri Perekencnian Mr. 

utjapkan pidato radio, monguaikan 

"masa datang. Didalam pekerdja 

n2 Hak 
Hendaknja DidaSarkan Padi Batas2 

Kemungkinan 
Mari Kita Mentjontoh Negara2 Jg Berusaha Mengata 
si Kerusakan2 Akibat Perang, Pidato 1 Mei 

Mr. Sumanang. 

tahun ini, dju 
Sunarhng semalam meong- 
tentang keadaan pereko- 

ini. Kita sekalian harus mem- 
u kesedaran jg tegas tentang ke- 

adaan ekonomi kita pada waktu sekarang ini, demikian Mr. Su- 
Gan bagaimana kemungkinan2- 

nja di masa datang jg dekat, maupun jg masih djauh letak- 

| baiknja kalau dimasa datang 
nanti bisa tumbuh suasana sa- 
ling mengerti jang lebih baik 
antara jang menuntut dan jang 
dituntut, antara pihak jang sa 
ru dengan pihak jang lain Te 
risimewa karena disamping per 
selisihan atau pertentangan jg 
mungkin timbul mengenai se 
Suatu hal. orang mendjadi jupa 
melihat dan memperhatikan da 
sar kepentingan bersama. 

Adakan perusahaan2 js. 
bisa beri upah lajak. 

Dalam lapangan perindustri 
an dalam negeri misalnja pi- 
hak pengusaha perindustrian 
akan berkepentingan pula, ka- 
lan tenaga. membeli masiaro- 
kat Indonesia djuga mendjadi 
kuat, Memperkuat tenaga mem 
beli masjarakat kita itu anta- 
ra lain harus ditjapai dengan 
mengadakan sumber? penghasi | 

lan atau perusahaan2 jang bi ' 
Sa memberi upah jang .lajak. 
Sebab kalsy masjarakat Indo- 
nesia tidak mempunjai tjukup 
tenaga membeli, karena upah2 
terlalu rendah, maks perindus 
trian dalam negeri jkan kehi 
langan pasarnja pula. Begitu 
djuga hal itu akan merugikan 
lzin2 lapangan perdagangan 
pula. Demikianlah maka pada 
dasarnja didapati pula kepenti 
ngan bersama, sehingga seo- 
rang pengusaha tidak mestinja 
akan menolak tiap2 perminta- 
an kenaikan upah jang masih 
dapat disesuaikan dengan kea 
daan perusahaannja, sedang- 
kan pihak jang menuntut ke 
naikan upah tidak akan berbu 
at bidjaksana dengan melupa 
kan batas2 jang tertentu. 

Pada kedua pihak kita ha 
rap goodwill atau kemauan 
baik jang sebesar besarnja, ka 
rena dari goodwill itulah akan 
tergantung banjak keadaan per 
ekonomian kita sekarang dari 

bagaimana pertumbuhannja di 

an dan usaha memenuhi kewa- 
djibannja pemerintah pun me- 
merlukan satu dasar goodwill 
dan kepertjajaan. Sebab kalau 
dasar kepertjajaan tidak dida 
pati, maka apapun jng diusaha 
kan oleh pemerintah. semuanja 
akan diartikan atau ditafsirkan | 

mang gamparg sekali buat me 
nj alahkan atau memberi arti 
jang keliru apa sadja jang di 
kerdjakan oleh seseorang. 

Wadjib mewudjudkan     Utara membangun kembali la 

pangan2 terbang di Korea Uta | 

ra setelah perdjandjian peng- : 
hentian tembak menembak di- 

dan Korea Utara menjetudjui 
tidak d'kembalikannja 2 orang 
tiap2 5 orang tawanan perang 
jang ada dalam tawanan PBB. 

2 (Antara). 

UTARA MANILA. 

Huk jang ditaksir 

malam 

telah menjerang dusun Santo Cris 

Segerombolan   ig merupakan sebagian daripa 
da potensi negara, 

Oleh gubernur Sudiro dikemu 
kakan, bahwa dalam tjita2 ko- 
mandan divisi urtuk berangsur ' 
angsur melikwideer masalah be . 
kas CTN kini sudah mulai tam | 
pak hasil2nja. 

Dapat ditambahkan, bahwa 
diwaktu jg akan datang masih 
akan dilakukar penggabungan 
sedjumlah 225 bekas anggota? 
prganisasi pedjuang gerilja. | 
(Pia), L Sekat 

to jang letaknja 25 mil sebelah uta 

ta kota Manila dan menewaskan 3 

orang dan melukai 4 orang lainnja. 
pegunu 

tsb., 
Gerombolan turun ' dari 

ngan tidak djauh dari dusun 

kemudian melepaskan tembakan2 ke 

pada penduduk jang sedang berkum 

pul ditempat bersembahjang umum, 

Polisi mengadakan perlawanan 

dan mendesak gerombolan  mengun 

durkan diri kearah rawa jang ber 

jg tertulis dlm UUD. 
Kita rasa sudah terang dar 

tidak perlu disangsikan lagi, 
bhw. kewadjiban tiap pemerin 
tah yg sudah bersumpah setia 
kepada Undang2 Dasar Negara 
kita, ialah berusaha mewudjud 
kan tjita2 jang tertulis didalam 
Undang2 Dasar itu. Jaitu anta 
ra lain mentjapai keadilan so- 
sial. djuga dilaparng perekonomi 
an. Dengan tidak dituntut atau 
didesak, adalah kewadjiban kita 
turut serta berusaha mewudjud 
kan keadilan sosial itu. Hanja 
sadja perlu diperingatkan dan 
ditegaskan. bahwa tiita tjita ke 
adilan sosial tidak mungkin dan 
mustahil akan dpt. ditjapai de 
ngan sekaligus dalam tempo 

ebo 30 April 1952 
UE ANTA NA TERNATE 
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3 | Indonesia, terutama sekali 
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IDAPAT KETER 

aksi, sesuai dgn garis 
pada kabinet Wilopo seka 

nja jg konkrit terhadap 
net Wilopo 

 Penghapu- 
san S.O.B.ji 

| Pihak Tentara Akan 
Sangat Gembira Kal: 

(Penghapusan Bisa: Dila- 
.. Kukan Saga 

IHAK Angkatan Perabg 
akan merasa girang, 

bila SOB dapa, dihapuskan 
dengan selekas lekasnja, 
memang bukanlah mendjadi 
wadjiban Angkatan Perang “ 
tuk mendjalankan tugas po 
il. Penghapusan SOB akan mt 
bebaskan Angkatan Perang 
ri tugasnja sekarang ini, jan. 
terasa berat olshnja. dan 
memberi kesempatan pad: 
nja untuk mengadakan konsoli s 
dasi kedalam, dan utk. mem- 
pertinggi mutunja. Demikian 
Hamengkubuwono kepada pers 
keterangan Menteri Pe E 
kemarin di Istana Merdeka sete 
lah selesai upatjara penjumpa- 
han Menteri Luar Negeri Mu- 
karto. 3 

Oleh Menteri Pertahanan di- 
tambahkan, bahwa untuk peng 
hapusan SOB itu polisi dan-pa 

mongpradja hendaknja sudah 
siap untuk mengoper pekerdi 
an2 iang sampai sekarang di 
piku'kan kepada pihak tente- 
ra didalam Ixpangan keaman- 

nan Gidalam negeri. Berhubung 
dengan maksud mengadakan 
konsolidasi didalam Angkatai 
Perang itulah maka menurut 
Menteri Pertahanan 'perhat'an 
nja sekarang terutama ditj 
rahkan untuk penglaksanaan 
dengan sebaik2nja reorga 

si Angkatan Perang. Bat itu 
pandangnja sebagai. kewadji. 
bannja jang utama, dengan 

    

   

  

   

    
   

    

      

   

   
      

serba keliru. Dan sungguh me- | 

  pendek, melainkar: akan memin 
ta tempo jang pandjang dan 
keuletan berusaha jang tidak 
putus-putusnja, 

Dan mustahil akan bisa diwudjud 
kan kalau semua golongan dan lapi 
san masjarakat, dari tinggi sampai 

bawah, tidak turut serta membantu 
dan turut berusaha dengan ichlas 
dan rela. Untuk keadilan sosial jg |   kita tjita-tjitakan perlulah lebih dulu   dekatan, (UP), atau bersamaan dengan itu pula di 

  

tidak mengurangkan perhatian 
nja pada masalah2 pemulihan 

keamanan didalam negeri. 
Tentang pemulihan keama- 

nan didalam negeri Menteri Ha 
mengkubuwono menundjukkan 
optimisme jang besar. 

ISRAEL TERHINDAR DARI 
BAHAJA BELALANG. 
Sedjumlah besar belalang 

jang dalem minggu jl, sedang 
terbang dari Jordania menudju 
ke Israel oleh angir: barat telah 
didesak kembali ke Jordania. 
Merurut pengumuman resmi ka 
rena kedjadian ini, maka Israel 
kini boleh dikatakan telah ter- 
himdar dari bahaja tsb. 

  

wudjudkan satu dasar kemakmuraa 
jarg minimum. Dan pula waktu ini 
kita masih djauh daripada minimum 
itu, Untuk mentjapai semua itu, di 
negara manapun dan didjaman apa 
pun pula, tidak ada lain resep atau 
daja-upaja daripada bekerdja sebaik 
baiknja.. Artinja bekerdja keras me 
nurut systeem dan pedoman jang ter 
tentu, agar supaja mendapat hasil 
jang sebaik-baiknja. 

Mari bertjermin ke-ne- 
gara2 jg. bekerdja 

keras. 

Dilapang perekonomian sebagian 
bangsa kita ada kalanja terlalu 
lekas puas dan punja pandangan jg 
terlalu lekas gembira dengan tiada 
alasan jang benar2 tahan udji. Se 
bab jang terbajang dalam pikirannja 
hanja sumber2 kekajaan negeri kita. 
Mereka lupaken, bahwa dgn tidak 
ada keberanian dan keuletan beker 
dja, dengan tiada alat, modal dan 
organisasi, semua sumber2 itu tidak 
ada faedahnja jang langsung buat 
kemakmuran rakjat kita. Sebaliknja 
kita peringatkan, bagaimana dibenua 
Eropa dan' Asia didapati negara2 jg 
tidak mempunjai sumber2 kekajaan 
jang berarti, tetapi jg berkat keule- 
tan bekerdja dan disiplin organisasi 
nja bisa mentjapai tingkat perekono- 
mian jg penting. Baiklah kita ber- 
tjermin ke-negara2 dan bangsa2 jang 
bekerdja keras itu, jg dalam tempo ! 

kerugian ' pendek dapat mengatasi 
dan kerusakan perang. 

Dalam hal perekoromian kita hi- 
dup terpisah, tidak sekedar hanja 
tergantung dari keadaan dalam nege 
ri, melainkan mau atau tidak mau 
kita harus menjesuakan diri pula ke 
pada keadaan kanan-kiri kita. 

Dan lebih daripada ig disadari 
orang banjak, kita menghadapi ber. 
bagai kesulitan perekonomian dit 
'masa datang iv meminta kita sekali. 
an supaja berbyat 'bidjaksanha dani 
waspada. Da'am pada-itu asal sadia 
kita sadari semuania itu dan kita 
sanggup  bekerdjia sebaik-baiknia, 
masing2 memenuhi kewadiibannji, 
kita kira tidak ada alasan untuk ber. 
ketiil hati, melainkan dengan hati 
tetap: marilah kita semua berusaha 
memenuhi kewadjiban kita masing2 
dengan bekerdja sebaik-baiknia, se. 
bab itulah dijalan satu3nja buat men 
tiapai tudjuan kita. 

Demikian pidato sambutan Men. 
teri Perekonomian Mr, Sumanang, 

Wabongnja di seba In 

  

“tusan 

Titu adalah tidak bidjaksana 

ong 
ua”Aksi Akan Dihentikan: Soko 

Sesuatu Kabinet Semendjak Renviille 
Pada Dasarnja Pemogokan SEBDA Djawa-Tengah Harus Berachir. 

ANGAN bhw CB SOBSI telah memberikan instruksi kepada semua 
donesia, supaja segera mengambil tindakan merghentikary aksi- 

jg telah diambil oleh SOBSI gura memberikan sokongan ke- 
g. Ini berarti bahwa din waktu jg singkat, kaum buruh di seluruh 

i jang telah tergabung dim SOBSI akan memperlihatkaw sokongan- 
kahinet Wilopo sekarang sesuai pula dgn kepertjajaan bahwa kabi- 

akan senarfiasa sanggup mengatasi segala perschsihan perburuhan dgn dasar ig 
| menguntungkan kepada fihak buruh, | 5! 

J8 

Dan Sikap ini tidak boleh ti 
|dak adalah satu backing jang 
terkuat dari masjarakat terha 
Gap kabinet Wilopo, jaitu sua 
tu backing jang belum pernah 
didapat oleh lain2 kabinet se- 
djak Renville. Selandjutnja un 
tuk menielesaikan masalah pe 

mogokan buruh Sebda di Dja 
wa Tengah, CB SOBSI telah 
mengutus ketu, Pengurus Be 
sar SEBPU (Serikat Buruh Pe 
kerdja Umum) Ir. Sakirman 
ke Semararg. Pada dasarnja 
pemogokan itu harus berachir, 

akan tetapi sekali2 tidak harus 
ditempuh djalan memetjat bu 
ruh jang telah mogok, serta se 
mua buruh jang mcgok harus 
mendapatkan upahnja dengan 
sepenuhnja. Menempuh djalan 
jang lain gari ini, berarti men 

tjari kesulitan baru. 

Mengenai 'schorsing terha- 
dap beberapa buruh harian pe 
merintah di Djawa Barat seba 

gai akibat pemogokan tempo 
hari, telah ditjarikan 'penjele- 
saian, Hanja sadja putusan ka 
binet untuk tidak membajar- 
kan upah buruh di Djawa Ba- 
rat selama mereka mogok, pa. 

da waktu ini menimbulkan pro 
bleem baru, karena fihak CB 
SOBSI menuntut supaja upah 
mereka selama mogok itu diba 
jar sepenuhnja. Djika pemba- 
jaran upah, selama mogok itu 
tidak dilaksanakan ini berarti 
bahwa hak kaum buruh untuk 
mogok jang didjamin dalam U 
UD sementara fasal 21, tidak 
diakui ksgi oleh pemerintah. 
Oleh karenanja, Panitya CB 
SOBSI berpendapat, bahwa pu 

untuk tidak membajar 
selama mogok (2 hari) 

  
dan sangat menggelisahkon ka 

um buruh dan bersifat mena- 
kut2i kaum buruh supaja me- 
reka djangan berani mogok Ia 
gi dikemudian hari. 

Tg. 294 bertepatan dengan si- 
dang kabinet, Panitia Aksi CB SOB 
SI mengirimkan surat kepada Perda 
ua Menteri Wilopo mengenai mas- 
alah upah pekerdja harian Djawa 
Barat. Dalam surat tsb. Panitia Aksi 
berpendapat, bahwa fasal2 mengenai 
|upah seperti tersebut dalam putusan 
kabinet tg. 25-4-52, walaupun masih 
djauh daripada tuntutan kaum bu 
|ruh, dapatlah dianggap sebagai lang 
kah pertama untuk penjelesaian se 
mentara, 

   
   

  

Penting Hari Ini: SOBSI    
   

Tahun Ke VII — No.53 
-. LAN P em Mana erNan: eiaponsunma da 

  

akan djadi partai politik? -— Hari pertama Dje- 
pang berdaulat — Andjuran Menteri Sumanang pa 
da pihak Buruh — Pertjobaan bunuh Farouk — 
Kupasan Sjahrir mengenai kesulitan? kita dari Su 

dut sosiologis — dll. " G&a 

  

    

sokongan Wilopd — N.U 

     

    
    

    

      

  

  

ilopo 
ngan Jg Terbesar“ 

Menanam 

Tentara 
“Dan 1Mei 
Larangan KSAD Bagi 
Anggauta Tentara Utk 

Merajakannja 

ARI PIHAK Djawatan 
Penerangan Propinsi di 

Surabaja, P.I. Anefa merdapat 
kabar, bahwa Kepala Staf Ang 
katao Darat telah memerintah 

  

  

Dengan mengambil.tempat dikantor gubernur di Bandung hari 
Senin telah diadakan suatu konperensi seluruh bupati dan walikota 
dari Djawa Barat. Gambar: diatas suatu pemandangan didalam 
gedung konperensi, ketika gubernur Djawa Barat, Sanusi Hardja- 
dinata sedang mengutjapkan pedatonja. : 

kan, bahwa anggota? 'tidak di- 
perbolehkan ambil bagian dida 
lam perajaan 1 Mei dengan ti- 
dak mengingaf, apakah mereka 

preman. 

Selandjutnja oleh Kepala 
Staf telah ditetapkan, bahwa 
barang2 milik tentara tidak bo 
leh dipindjamkan untuk keper 
luan perajaan 1 Mei. Pada tang 
gal 1 Mei dari gedung? militer 
tidak boleh d'kibarkan bende- 
ra lain selain bendera Meran- 
Putih. Ditambahkan pula, bah 
wa keputusan ini telah diambil 
untuk menghindarkan terlibat 
nja tentara didalam pertenta- 
ngan antara golongan2 politik 
jang tertentu di Indonesia, me 
ngenai arti.dan tudjuan Hari 
Buruh itu, (PIA). 

  

LULUS UDJIAN FAKULTET 
KEDOKTERAN, 

Fakultet Kedokteran kabar- 
kan. bahwa tjalon2 Yibawah ini 
telah lulus udjian pada fakuliet 
tsb. Keachlian II. (Doktoraal 
HI): 1. Tan Thiam Hok, 2. An- 
rie Makaminan, 3. Bintarning- 

isih 4. Sjarbaini dan 5. Kauw 
|Tjong Swan Nio, da 

Dokter I: (Seni-Aris) LT Ter 
ku Jusuf 2. Ouw Tiioe Tiang. 

itu berpakaian uniform atau 
Partai Partai 

Dualisme?Akan "D 

Bahasa Arab 

N,U. keluar dari Masjumi dan 

ini dipegang oleh K.H. Wachid 

| Bagaimana bentuk organisa 
Si jang baru igu seluruhnja dan 
Sifatnja, sekcrang masih da-, 
lam pembitjarzan. Kalangan 
Muktamar kepada “Antara” 
njatakan, bahwa sidang? jang 
akan datang inilah jang akan 
menentukan kemana arah tu- 
diuan NU selandjutnja. Ke- 
mungkinan NU akan mendjel- 
ma Sebagai partai politik Islam 
jang baru beberapa kalangan 
Muktamar tersebut ' mengang 
gaprnja satu hal jang Sudah te 
rang.   

  

  

D 
lari rakjat Djepang sebanjak 

ulang tahunnja ke 54 (Termoo 

  

  Mengenai fasal2 jang mengatakan 
bahwa kaum buruh harian selama 
mogok tidak mendapat upahnja, dan | 
tasal jang mengatakan. bahwa kepa | 
da pegawai2 jang ikut serta dalam! 
pemogokan diberi hukuman djabatan 
menurut peraturan pemerintah no. 11 
tahun 1952. Panitia Aksi CB SOBSI 
dengan tegas tidak dapat menerima 
nje, karena situ: a. menimbulkan ke 
ruwetan2 baru: b. bertentangan dgn 
UUD Sementara RI. fasal 21: c. 
memperkosa hak-hak azasi kaum 
buruh. Tetapi walaupun demikian 
SOBSI masih mempunjai harapan 
supaja pemerintah pusat segera da 
pat menindjau kembali putusan ka 
binet tg. 25 April 1952 itu dengan 
meniadakan fasal2 jang dapat meru 
gikan itu. (Antara) 

Siapa Untung? 
Hasil penarikan "uflian uang, 

jg dilakukan pada tanggal 29 
April di Djakarta: 

  

Rp. 125.000 Menailo 192578 
Rp. 50.000 Cheribon 85960 

Medan 133.653 
Rp. 25.000 Surabaja 70204 
Rp. 10.000 Surabaja 116720 

Menado 144.962, 
Pontiarak 197.554 

Rp. 5,000 Medari 139.370 
Medan 88.156 

Semarang 66.37 
Makasar 87.410 

Rp. 5.000 Djakarta 59,669 
Surabaja 126.968 
Djakarta 109.691 
Surabaja 168.604 

, Padang 45.449 
    

Green Perkuat 
Tuduhannja: | 

P,M. Wilopo, Dikatakan 
Punja Pandangan Jg Nja- 
ta2 Tjondong Kekiri 
L NTUK memperkuat ju- 

duhannja bahwa PM. 
Wilopo mempunjai pandangan 
jg njata?2 tjondong kekiri. pe- 
nulis didalam sk, jg terbit ha 
ri Minggu di Inggeris ,,/The Ob 
server” OM. Green jg 'terpan- 
dang sebagai ahli soal2 Timur 
Djauh, menjatakan bahwa per 
dana menteri Indonesia jg baru 
itu pernah mendjadi anggota Ge 
rindo jg. berhaluan kiri ditahun 
1937. (tuduhan itu telah diadju 
kan beberapa waktu jl. Red). 

Green selandjutnja menjata- 
kan, bahwa sebagai Menteri 
Perburuhan dalam kabinet 
Hatta beberapa tahun jang la- 
lu ia telah memberikan doro- 
ngan pada beberapa organisa- 
Si Sarikat buruh jang sangat 
kiri. Green mengemukakan pu- 
la, bahwa dikalangan Indone- 
sia Wilopo dianggap sebagai 
anggota dari golongan muda 
dari P.N.I. jang tjondong ke- 
kiri. 

Tulisan Green tsb. dimak- 
sudkan sebagai djawaban ter- 
hadap tulisan pers-attase ke- 
Jutaan Indonesia di London 
Ganis Harsono, Harsono tsb.   | Palembang 170.156 

Djakarta 107.348 
Bandung 75.241 
Bandung 164.062 
Surabaja 50.264 

  

420.000 DOLLAR AKAN DI- 
SERAHKAN INDONESIA, 
Perdana Menteri Belanda Dr, 

Drees menerangkan, bahwa  Neder 
land akan menjediakan untuk Repu 
blik Indonesia 420.000 dollar jang 
akan disampaikan oleh Sekutu kepa 

dalam surat terbuka kepada 
redaksi ,,The Observer” me- 
njatakan, bahwa tulisan Green 
dalam sk. jang menjatakan 
tentang maksud pemerintah 
Indonesia hendak menasionali- 
Sasi industri2 asing, adalah 
tidak betul, Demikian kawat 
wartawan ,,Antara” di Lon- 
don, (Antara). 

  

AOHIRNJA DITANGKAP, 
Dua pentolan pendjahat, jas   da Nederland, jaitu jang didapat ' 

dari pendjualan barang2 hasil ke ' 
menangan perang (war booty) dgn 
Djepang. ! 

Keterangan ini disampaikan ter ' 
tulis kepada parlemen oleh PM 
Drees jang sementara ini menggan 
tikan Menteri Luar Negeri Stikker 
jang sedang dalam perdjalanan,   

  

Lema 

nKon Bara reaseh 
K van Kur tanah Watenesh 

Paga KR ebudangan Indonesia 

Gencotschap 

   

    appen” 

i : aa Ta YA 
KO Ie MMnant D5 AGE Wa Ob KI AP hand De PA Arga PLN To SN 

itu Bondjor dan Kamin, jang 
pada tahun2 jg. lalu banjak me 
lakukar. perampokan dan pem- 
bunuhan didaerah Demak, achir 
achir ini telah ditangkap polisi 
selagi mereka tilik isteri muda- 
nja di Karangbalong Smg.. dan 

ALAM Pen Ng hari 
pang mempero embali kedaulatannja a tg, 28 jl, koresponden UP di Tokio menulis, bahwa bana ain 

Diepang Berdaulat 
Harl Pertama Diralakan” Dgn ,,Tenno 
Setsu'"', Raungan Sirene Dan Kundju- 

"ngan Pada Kuil Yasukuni 
pertama bahwa Dje- 

87 djuta orang ditjurahkan ke- pada kaisarnja jg pada hari Senen di istaranja merajakan hari 
t Setsu), 

Dari: segala plosok Takjat 
Djepang pada hari itu berdu- 
jun2 menudju ke Tokio untuk 
menjampaikan hormat tahu- 
nan kepada kaisarnja, seorang 
pendek dan pendiam jang dahu 
lu memerintah mereka sebagai 
radja iang berkuasa penuh, 
akan tetapi gewasa ini sebagai 
radja konstitutionil. 

Telah sedjak pagi hari pawai 
rakjat menudju ke istana kai- 
sar dan dimuka gerbang ista- 
na mereka memberi hormat de 
ngan menundukkan setelah 
mana disusul dengan sorakan 
“Banzai” Selesai dengan upa- tjara ini pawai tersebut kemu 
dian bubar dan para peserta kemibali lagi ke tempat asalnja 
masing2. 

Koresponden United Press 
mewartakan selandjutnja bah- 
wa pada hari itu ditempat me- 
mudja Meiji dari kuil Yasukuni 
jang dianggap sangat keramat, 
dilakukan upatjara memperi- 
ngati arwah serdadu2 Djepang 
jang telah tewas dalam perang 
dunia kedua, Perajaan dan upa 
tjara2 jang diadakan di kuil2 
Buddha tidak sedemikian me- 
riahnja karena hingga kini rak 
Jat Djepang masih berkabung 
berkenaan" dengan wafatnja" 
ma kaisar dalam tahun jg. 

elu alan 

Berkenaan dengan kemerde- 
kaan Djepang setelah pepera- 
ngan penjanji opera Amerika 
jang terkenal, Holen Trauhbel 
menjanjikan lagu Djepang 
"Mower in the shade”. Kemer 
dekaan tadi dirajakan dengan 
d'bunjikannja lontjeng2 kuil 
Buddha, jang tua dan sirene, 

Akan tetapi meskipun demi- 
kian pemerintah Djepang me- 
ngeluarkan peringatan kepada 
rakjatnja bahwa kemerdekaan 
Djepang dewasa ini terantjam 
oleh kaum komunis, Kemente 
rian luar negeri Djepang telah 
mengeluarkan "buku putih” da 
lam mana Rusia gituduh akati   kini mereka berada dlm, taha- 

nan polisi di Demak. (Sar,), 
mendjadikan Djepang Sebagai 
Korea jang kedua, (PTA—UP). 

N.U. Pasti Djadi 

ngan Prawoto Dianggap Provokatip 

EMAREN PAGI Muktamar ke-XIX Nahdlutul Ulama 
: melangsungkan sidar.gnja jg ke-5 di Palembang. Pada 

sidang ini dibitjarakan soa!2 sekitar keputusan Pengurus Besar $ 

ganisasi tsb selandjutnja. Rapa12nja jg lalu, antara lain sudah 
memutuskan penghapusan sistim organisasi dlm Nahdlatul Via 

ma jg memungkinkan dualisras dlm pimpinan. 
meliputi dihapuskarnja jabatan keyua Muktamar jg selama 

landjutnja dimasukkan dim formasi Pengurus Besar. 
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Politik? 
ihapuskan, Ketera- 

Bahasa-Islam? 

penentuan status dan bentuk or 

Keputusan ini 

Hasjim, K.H, Wachid Hasjim se 

Be'eid Pengurus Besar NU 
dari Muktamar XVIH sampai 
ke XIX. diterima oleh Mukta- 
mar dengan suara bulat. Me- 
ngenai scal keluarnja NU dari 
Masjumi dibitjarakan  chusus 
pada sidang pagi hari Selasa 
kemaren. 5 A Basi 

sahkan kepada “Antara”, 
wa tindakan Pengurus .I 
itu tentu akan diterim 

Muktamar, berdagarkz 
pan, bahwa -membia 
bungan NU-dengan . Ma 
dengan perimbangan jang ti 
dak berketentuan seperti seka . 
rang berarti banjak menter- 
bengkelaikan kewadjiban2 pe 
kok dari NU dalam lapanga 
agama. 

Pintu politik jang melalui 
Masjumi sekarang ini, diang- 
gap kurang tjukup lebar dan 
tidak berimbang dengan keru- 
gian2 keagamaan sebagai'aki- 
bat dari penggabungan NU da 
lam Masjumi itu, " 
Muktamar ke-XIX ini dihadi 

ri oleh 85 tjabang dari 131 tig 
bang NU diseluruh Indonesia, 
Kebanjakan iang tak hadir ada 
lah dari Kalimantan. & 

Sesalkan intervieuw 
Prawoto 

Dalam. pada itu sementara “ka 
ngan Muktamar menjatakan penjes 
lannja terhadap - utjapan2 Prawotos 
kepada pers baru2 ini ketika men 
djelang Muktamar NU. Utjapan Pra 
wota itu dianggap menggambarkan 
sifat kebidjaksanaan DPP Masiumi 
jang tidak menundjukkan arah dja 
lan penjelesaian setjara intern... Ka 
langan pemuda2 dalam Muktamar 
ini, malah menganggap  interbiew 
tersebut sebagai satu provokasi um 
tuk menghilangkan simpati mmat 
Islam daripada N-U. A8 

Tidak dibenarkan istilah extecem 
kanan atau kiri dalam agama Islam, 
jang dipakai oleh Prawoto itu!" ka 
rena dalam Islam tidak ada istilah? 
seperti jang dimaksudkan itu. Apa 
lagi untuk menudju kearah dicta- 
taur. Islam bersandarkan. pada mu 
sjawarah. Demikian sementara kala 
ngan tersebut. 

Bahasa Arab ,,bahasa 
Islam?” 

Resepsi pembukaan Muktama, di 
adakan pada tanggal 26/4 ip lalu, 
dan mendapat perhatian besar dari 
banjak ka'angan didaerah ini Antara 
lain tampak hadir, Ali Hanaf'ah. ie 
mewakili Kepala Daerah, Residen 
Abdulrozak dan Wa'ikota Pa'embang,” 
Dalam resepsi ini, K. H. Abd, Wahah 
sebegai Roisul Akbar dari Sjur'ah 
N.U, mengutiapkan pidatonia dalam 
bahasa Arab. jg dikatakan pada ma. 
lam itu ,,bahasa Islam”. K.H Abdul 
Wahab antara lain bentanekan per. . 
Soalan disek'tar tindakan P.B NU. 
keluar datj Masjumi. Djuga berbitia. 
ra sebagai tamu kehormatan kon-e. 
rensi tersebut seorang utusan dari 
Kongres Islam Sedunia d: Karachi: 
Mohamad Bl Waitilanys 

  
pa
   

WK. INDONESIA DLM KUR- 
SUS PERIKANAN FAO 
DI BOGOR, 

Untuk mengikuti kursus — perika 
nan di Bogor pada tanggal 1 Mei 
sampai 15 Djuni 1952 jang diseleng 
garakan oleh H.A.O. dengan ban 
tuan pemerintah Indonesia,  kemen 
terian pertanian menundjuk lima 
orang pengikut, jaitu, R. Soemarto, 
achli praktek kepala pada kantor 
perikanan darat Djakarta, Wirjodi 
nolo, achli praktek kepala pada kan 
tor perikanan darat daerah Surakar 
ta, R. Isnadi Isnandar, penjuluh (per 
ikanan darat daerah Sukandi, penju 
luh perikanan di Bandung dan” R. 
Rustami Djajadiredja, penjuluh per 
ikanan pada Balai Penjelidikan Per 
ikanan daerah di Djakarta. (Pia) 
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“. 'enteri2 Punjai 

. 

EMERINTAH Indonesia jg ditjita-tjitakan Partai Na- 
“ siogal Indonesia adalah pemerentah jg bisa melaksana 

Dasar Republik Indonesia. 'terufa- 
dlm melaksanakan kedaulatan rakjat dan keadilan sasial. 

“ntuk ibu diperlukan kabinet dalam mana duduk orang2 dan 
'ang2 partai jg mempunjai program democratisch-sosialis- 

. Kemenangannja 

  

ab. 

     1 
.X djiwa  Undang-ujflang ad 

TER 

Ri - 

Kebanjakan orang2 jg du- 
# Ik dalam kabinet Wilopo ada 

ih orang2 jg partainja mem- : 
"imjai program democratisch- 
“agialistisch, Karena itu maka 

-binet bary ini dalam panda- 
agan PNI lebih mendekati ka- 
“inet tjita2 PNI, sehingga le- 
bih banjak bisa memenuhi ke- 

-sentingan negara apabila di- 
sanding dengan kabinet jg su 
lah, demikian dinjatakan oleh 
t#S. Mangunsarkoro, ketua De. 
yan Politik dari Dewan Partai 
Partai Nasional Indonesia se- 

bagai djawaban atas pertanja- 

an bagaimana pendapatnja ten 
tang suara2 dan tulisan2 dim 

pers jg mengatakan bahwa 

"dalam pembentukan kabinet 

Wilopo PNI jg bersusah pajah 

tapi lain partai is memperoleh 
    

      

ilopo 
Mangunsarkoro 

Titik2 Persamaan Jg Dapat Tjipta-kan Harmoni. Dlm Kerdja 
SAMA . 

Apa kabinet bisa umur 
pandjang? 

Kata Mangunsarkoro . selan- 

djutnja: ,,Dalam kabinet Wilopo 

duduk orang2 partai 3g menurut 
pandangan saja memiliki titik? 

persamaan. Kenjataan ini menu 

rut pendapat saja akan memu- 

dahkan tertjiptanja harmonis 

dalam kerdja sama para anzgau 

ta kabinet, satu hal jg sangat 

perlu bagi “melaksanakan pro- 

gram2nja. 
Atas pertanjaan apakah, me- 

nurut perhitungan: ja, kabinet 
Wilopo - akan bisa mentjapa' 

umur pandjarg Mangunsarko 
ro mendjawab bahwa  backmg 

dari parlemen ia rasa bisa dive 
roleh setjuk ja cleb kabinet 

haru ini un dalam kaia- 

ngan Masjumi keretaxsan 

  

    

  

    
   

Jekat 
| Lebih Dari Kabinet Jg Baru | Djatuh: Kata 

  

    

    

    

   

    

Berhubung idengan sikav N aha, 
tut Ulama, 

Tergantung pelaksanaan 
programnja., 

ganiung pada sampai iimara :& 

dum sampai dimana bisa menga 

terutama dalam soal2 j2 yenga: 

takjat dlm kehidupan seha'i2, 
misalnja mengenai keamanan. 
Saja lihat — kata Mangunsar- 
koro — kabinet Wilo»o oleh hn 
dapat umum disambut dengar 
baik. Synipathie itu sudaa ha- 
Tang tentu akan mendjadi ..b:h 

sa rsembuktikan terlaksananja 
pregram2 jg sudah diumumkan. 

Berita2 dalam pers membawa 
kesimpulan bahwa dalam soal2 
jg mengenai perburuhan wakil2 
kaum buruh selalu berhubungan 
langsung dgn perdana menteri, 
tidak mempersoalkannja dgn 
Imenteri perburuhan Tedjasukma 
'na. Waktu ditanja, apakah ka- 

  
akibatnja tidak akan berpenga- 

ruh kurang baik atas harmome 
dim kabinet, Mangunsarkor» ner 
kata bhw kalau berita? itu bc- 
nar, agaknja lain tidak disehab 
kan untuk melantjarkan djaiin 
nja soal2 jg perlu lekas dissis- 
saikan kabinet. 

, Tetapi — kata Mangunsarzo 
iro pada achirnja — saja vertja 
'ja bhw dim mengambil sesuatu 

  

Isikap dim soal2 jg  mendjaw'|nur Djawa Tengah tertg. 28 April | Bang , terus menurut kebiasaan, sela-| kan bahwa pandangan Sjahrir | kemah ifa akan diambil kira? 

SEMARANG 30 APRIL 1952 kompetensinia sesuatu kumente | 1952. | Sementara itu dapat dikabar ma itu pula ia akan tetap dja- / terlampau Barat, sedangkan dim, dua minggu. Sidang mah- 
rian — dim hal ini misalnia ke-| Djuga peristiwa kemarin “adalah Lan, bahwa hari ini (Rebo 30 uh dari kemadjuan. Selama itu | bangsa Indonesia mempunjai kamah itu diadakan hari Senen” 

Imenterian perburuhan — “Wilo- Jakibat kesalah-fahaman lagi antara | April)- dilakukan 'pemogokan pula masjarakat desa tidak ber pernilaian sendiri berdasarkan di Arasterdam, sebagai diketa- 

Hari Buru 

  

Besok, buruh sedunia merajakan hari 1 Mei. Sa- 
tu Mei sebagai hari besar buruh tadi, dirajakan dimana2. Di- 

—— —  — — 

    

po sebagai perdana menteri ten 
tu tidak akan meninggalkan ke 
bidjaksanaan untuk menjatnvai 
kan dan merundingkan soal2nja 
lehh dahulu dgn menteri jg ber 

    

Soal pandjang tulaknya umur jl 
kabmet imi mantinja akan ter- TI 

bisa melaksanakan prugsc2nge | 

tasi kesulitan2 jg dihadapinja, | 

ruhnja sangat dirasakan 'ciun 

besar apabila makin kanjak h-' 

|. 

    
lau demikian itu dilandjut2kan, 

Tiap-tiap hari para pekerdja pusat tenaga listerik Pengalengan di 
Priangan Selatan dengan mempergunakan wagon ketjil ini ditu 
runkan kesuatu lembah jang 200 meter dalamnja, dimana mereka 
melakukan kewadjibannja. 

20 

  

    
  

Kabar Kota 
  

PENDJELASAN DJURUBI- 
TJARA DIVISI PANGERAN 
DIPONEGORO. 

Berhubung telah terdjadinja rente- 
tan peristiwa dikota Semarang pada 
hari.Saptu tg. 26 April 
pada hari Selasa kemarin, maka 
Djurubitjara Divisi Pangeran Dipo- 

duduk perkaranja peristiwa itu jalah 
sebagaimana bunji pengumuman ber 

pemuda? ex T.P. dengan Mobile Bri 

1952 dan! 

negoro perlu sekali lagi memberikan ! 
pendjelasan kepada umum, bahwa" nja b 

sama Panglima T.T. IV dan Guber | 

| PERISTIWA SEBDA. , 

|. Kemaren pagi sampai djauh 
| siang telah berlangsung perun 

“ dingan antara pemerentah Dja 
"wa Tengah 

' kota Semarang 
angrauta DPD-kota, tetapi pe 

|rundingan belum mendapat ha 
sil, karena pihak Sebda ig me 
ngikuti perund.ngan itu, kata 

elum mendapat mandaat 
penuh untuk memberi putusan 
dan hari ini perundingan ma- 

sih giteruskan., 

i1 hari penuh oleh Sebda tjab. 

Turun 0 
mm ielembah 

en 

dan pihak DPP : 
| Sebda antara Jain hadlir wali ' 

dan 2 orang ' 

gade Polisi dimana bengkel kendara- ' Semarang baik oleh buruh ha 
an Mobrig di-Tegalwareng dimasuki | rian maupun pekerdja bulanan. 
oleh pemuda? ex T.P., sehingga ter- 'Karena kotoran (sampah) su- 
djadi tembak-menembak sebentar pa- | dah sekian pari tidak diambil, 

     

Selama Rak 

ta 

Setelah diterangkannja, bah 
.wa soal keadaan Sekarang 
"akan dipandangnja dari sudut 

terikat kepada sistematik so- 
Siologis, Sjahrir mengatakan, 
bahwa mata pentjaharian dari 
bangsa Indonesia adalah peria 
man dan lingkungan sebagian 
besar rakjat adalah dusun dan 
desa. Terutama jang hidup di 
Djawa, Sulawesi Selatan, Suma   | bersawah. Pertama jang dila- 

|kukan setjara begitu tlh ber- ' 
(laku beratus tahun lamanja, 
' dan telah melalui sedjarah feo 
dalisme, pendjadjahan bangsa 
Barat dan kini zaman kemer- 

| dekaan. Semua perubahan dan 
| diluar lingkungan sipenjawah, 

| dan karena itu tidak mempenga. 
ruhi pokok2 pandangan hidup, 
angan2 nilai dan tingkah-laku 
nja. 

Desa gambarkan ke- 

sa menggarabarkan pula keada 
an dan kemungkinan masjara- 
kat Indonesia umummnja. Sela 
ma sebagian rakjjat jg. hidup 
didesa belum dibebaskan dari 
ikatan? hidup, dibiarkan hidup 

gerak. statis. 
Jang diam dikota pun masih 

tetap ada hubungannja dengar. 
desanja. Banjak diantara mere- 
ka jg tiap kali pulang kedesa- 

Dt ia Sabat D0 jaik Si en dam Selalu bea Dyah Snail 3 TA ni 

| 1g kenuain sebenarnja, jang 

Psos'ologis, tetapi dengan tidak : 

tera Tengah dan Selatan meng ' 
usahakan pertaniannja dengan ' 
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kemungkinan ma-' 
sjarakat | dalam menghadapi 

Pada pokoknja keadaan dide 

' Gdebatkan. Pemandangannja ha | 

    

31 sn aa na. 

dukan Desa Penting 
Rakjat Desa Tax Dilepsskan”Dari Ikatannja Ke- 

madjuan Masjarakat Kita Tak Dapat Tertjapal 
ePandangan Sutan Sjahrir dan Dr. Ismesl dari SudutKemasjarakatan. 

@ 

EADAAN JANG kita ala'mi sekarang ini pada umumnja tidak memuaskan, malahan ba 
2 gi banjak orang jang tadinja memasang harapannja telah tinggi, mongetjewakan. Ke 
rapkali kita mendengar keluhan orang, bahwa kemerdekaan tidak membawa apa jang diharap 

Vkan, jaitu perbaikan dam kemadjuan didikan Segala lapangan kehidupan. ank mula orang 
jang mengatakan, bahwa kemerdekaan jang kita peroleh, hingga kini hanja membawa kema- 
Gjuan dan perbaikan nasib unjuk sebagian ketjil dari bangsa kita, jaltu kaum politik dan 

kaum terpeladjar jang sekaran g menduduki tempat? dalam masjarakat jang dahulu hanja 
. mendjadi monopoli kaum pendjatie. Scilang uituk rakjat, Us umnja, keadaan bertambah idje- 
“1ek”, demikian Sjahrir memulai pidatonja dalam suatu symposium di Djakarta, : 

perlu dihadapi 

| Ran On | 

Dalam pada itu haruslah ki "MH 
ta menjandarkan segala usaha ' 
kita kepudg kenjataan. bahwa ! 
rakjat kita terutama orang ke ! 
tjil dan miskin, dan utk mem- ! 
bentuk tenaga dan kekuatan 

harus cari usaha bersama Ke ' 
tiondongan kpJ. kollektivisme 

dan dikerdja- | 

OLAHRAGA FAKULTET. 
|. Pertandingan? dalam pekan olah- 

: 13 'raga antara fakultet jang diadakan 
adalah satu hal jang lajak un ' aras inisiatip Perguruan Tinggi Ilmu 

tuk masiarakat kita. Usaha jg | Kepolisian dan dimulai sedjak tg. 20 
kita adakan harus berdasar- ' April telah diachiri pada hari Ming 
kan kollektif dengan tidak me ' gu jl. dengan pertandingan  finale 
lengahkan inisiatif dari tiap2 . sepakbola antara kes. PTIK dan kes. 

anggotanja, Fakultet Kedokteran jang berachir 
|. Hanja dengan djalan begitu 2—1“untuk PTIK, dengan demikian 
donat terdiamin spasi na kes. PTIK mendjadi djuara ke-l, 

Ap “ea x daun US | djuara ke-2 kes. Fakultet: Kedokte- 
akan bernilai rationeel. Mem- ran, djuara ke-3 Fakultet Ekonomi 
pertinggi kesadaran dalam ba' gan djuara ke-4 Fakultet 
gian2 masiarakat kita jang po 2 Lea EN 

kok didesa dan kota, sama 'de ' | 
ngan memupuk tanah untuk Pp - T : 
kebudajaan Indonesia, Sd 3 utusan tg 

Pandangan Dr. Ismael. 
Dr, Ismael sebagai pendebat W esterling 

menerangkan, bahwa baginja 5 9 se Pe 
tjeramah Ditunda:Diambil Ki- 

Sjahrir, ia tidak melihat ada- pa? Di i n 
An PA NA TT Maa abaien Dua i ng8 
djadikan sasaran untuk diper | WAE TAWAN Antara” di 

n .X. Nederland kabarkan, bah 
nja sekedar melengkapi panda | wa putusan mahkamah menge- 

   

    

Sastra. 5 

ngan2 Sjahrir. Tetapi dalam 
pada itu Dr, Ismael kemuka- 

nai Westerling ditunda. Menu- 
rut. kebiasaannja, putusan mah- 

hui ur'tuk membitjarakan appel 
kebudajaannja. 
Kemudian didalam pemanda 

ngamnja, Dr, Ismael, seorang 
ahli iimu kemasjarakatan, me 

pihak kementerian kehakiman 
terhadap dikeluarkannja di Wes 
terling sesudah, ia ditangkap pa 
da tg. 16 jl Sidang itu diadakan 

: : : Pa na nu Pia : 2 aa ah di iika |nerangkan bahwa kesulitan2 | dengan pintu tertutup. 
tenan anne Beranya perzipan 1 Mei itu sering menimbulkan 4 angkutan, (Asin). Aa  utPoa seen da MA Beban tempa Serba an naa liong Aalain olen menjaredet | “DIMer kinean “Wc 
Ka Pan Ban en 3 n 2 ea an 7 2. —anawmm—. “| pat dihentikan oleh fihak ketentara VI Pasar Djohar, an - kit, atau hendak beristirahat. | Indonesia sekarang ini disebab j nunggu isteri Westerling. Ke- 

- -x oa . Ba Pet akana Ape 1 dasar Gan tjorak pol- BERITA PENERBIT. Han dan selandjutnja sendjata2 jg ada iningkat sampai tinggi. Untu Hidup mereka dikota hampir saj kan karena terikatnja desa j tika keluar kamar-sidang Wes- 
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— — — — — Ditanah-air kita, 1 Mei djuga dirajakan setjara 
besar2an. Kita harap, perajaan hari besar buruh disini, tidak 

akan, terdjangkit oleh penjakit insiden jg biasa sering terdjadi 
Giluar negeri. 

—— — — — Ihsiden demikian, besar atau ketjil, dalam ha- 
kekatnja mengurangkan arti dan pentingnja hari jg dirajakan. 
'Sedikitnja menimbulkan kesan tiadanja tata-tertib masjarakat. 

Hal demikian merugikan negara dan kebangsaan, jg karena 
engurangkan penghargaan dan hormat.negara atau bang- 

Oleh karena maksud perajaan 1 Mei itu memuli- 
akan suatu hari tertjapainja taraf jg pertama dari kemenangan 
perdjuangan kaum buruh, diperolehnja ketetapan bekerdja 8' 
djam sehari, maka sudah selajaknja perajaan itu diberi isi jg 
memberi manfaat pada kaum buruh dan keluarganja. Isi itu 
jalah jg dapat memberi pendidikan kepada buruh untuk mem- 
perlihatkan kesanggupan, kemauan dan ketjakapannja untuk 
memperhebat sumbangan atau prestasi dalam pekerdjaannja 
untuk kepentingan masjarakat dan negara. : 
—— — — — Nasib kaum buruh diseluruh dunia 2IIS : 6 memang Sa- 
ma, meski keadaannja saling berlainan. Keadaan jg berlainan 
inilah ig mewadjibkan kepada kaum buruh ditiap negara utk 
memberi sifat dan isi perajaan 1 Mei itu, sesuai dengan kea- 
daan dinegerinja masing2. 

: Dalam negara muda sebagai Indonesia, jang ke 
adaannja sangat berlainan dengan negara2 lain, sudah pada 
tempatnja, bila perajaan 1 Mei itu dilaraskan dengan kebutu- 
han rakjat kini, jakni keamanan dan ketertiban umum jang 
selama ini masih belum beres. Segala sesuatu berputar padu 

.Soal keamanan dan ketertiban, karena inilah jang mendja- 
min kelantjarannja peredaran perekonomian. 
ajhge agen ma Besar sekali manfaatnja bila pada perajaan 1 
sMei itu misalnja dapat ditjiptakan suatu persembahan jang 
abadi kepada dan oleh buruh sendiri: misalnja pendirian so- 
sial jang dapat mendjamin kepada buruh diwaktu perlu dan 
jang berkat pendirian2 sosial- demikian buruh Indonesia da 
pat mentjukupi kebutuhan sen diri, umpamanja mendirikan 
perguruan umum dan perguruan matjam2 vak, rumah2 peris 
“trahatan, beasiswa fonds unt uk diwaktu tua, dil. sebagainja. 

Berhubung banjaknja bberi- 
ta2 penting jang harus masuk 

hari ini, maka sebagian iklan 

terpaksa,kita tahan sampai ha 

ri Djum'at jang akan datang. 

Harap para pemasang 
memaklumi dan memaafkan. ' 

DJAM MALAM. 
Dari pihak KMKB didapa4 ke 

terargan, bahwa djam matan 

untuk garnizoen Semarang jg. 
kemaren malam mulai berlaku 
dari djam 22.00 sampai 05.00, 
naa maan ini bg, 30 Aprikdan 
selandjutnja sampai ada pentj 
butan diadakan dari an 
22.020 sampai djam 05.00 pagi. 

PEMUDA PUTRANTO 
MENINGGAL. 
Pemuda Putranto, seorang 

pemuda peladjar bekas perdjoa 

ngan jang pada hari Saptu jg 
lalu waktu terdjadi insiden di 

Kalisari mendapat tembakan 
dibagian perut - (buikschot), 

kemaren pagi pada djam 10 te 
lah meninggal dunia di Purusa 
ra. Usaha2 para dokter jang 
melakukan operasi pada almar 
hum tidak berhasil, karena ke 
adaan pasien sangat pajahnja 
karena banjak kehilangan da- 
rah. 

Djenazah Putrantp kemaren 

sore, dengan dHiring oleh ber- 
puluh2 truck jang penuh dgn. 
kawan? seperdjoangannja du- 

tuk dimakamkan disana hari 

ini. Pemuda Putranto adalah 

murid kelas IH SMA Sema- 

iklan 

lu, telah diangkut ke Solo, un. 

ditangan pemuda? ex T.P. dikumpul 
kan. Ketegangan terdjadi lagi pada 
djam 10.00 di Markas Mobrig sete 
lah pemuda2 ex T.P. berhadapan 
dengan Kepala Mobrig dan terdjadi 
lagi incident ketjil. Suasana kembali 
tenang setelah Panglima Divisi da- 
tang dan memerintahkan kepada pe- 
muda2 ex T.P. supaja berkumpul 
ditempat kediaman Panglima. Pada 
djam 17.00 -serombongan pemudi: 
ex -T.P. berserta 'Plm. Divisi dan 
Gubernur Djawa Tengah telah be- 
rangkat ke Solo menghantar djena- 
zah kawamnja jalah Sdr. Poetranto 
jang gugur dirumah sakit berhubung 
luka2-nja akibat peristiwa pada hari 
Saptu. Kini oleh jg berwadjib telah 
diambil tindakan? untuk menjelesai- 
Yan peristiwa itu dengan sebaik-baik 
nja. 

Kepada chalajak ramai 
supaja djangan sampai terpengaruh 
oleh berita2 jg provokatief dan hen 
daknja tetap tinggal sebagaimana 
biasa. 

Stafkwartier, 30 April 1952. 

PEMAKAMAN PAHLAWAN2 
JANG GUGUR. 

Kemarin siang djam 11 te- 
lah dilangsungkan  pemaka- 
man 5 orang pahlawan, jaitu 

Letn. II Ligtvoet, Sersan Mari 
min, kopral Ngadijo dan pra- 
djurit2 Ngatimin dan Muntari 
jang gugur dalam melakukan 
tugasnja pada tgl 27 April 
j.bl. ini didaerah Pekalongan 

membasmi kaum pengatjau. 
Mereka itu adalah dari Cie 

11 bat. 421. Hadir upa- 
tjara pemakaman di Taman 
'Pahlawan itu, pembesa:2 Mili-   

  

diminta 

'mendjaga kesehatan, pihak Ko 
tapradja telah mengusahakan 

“mentjari tenaga2 baru untuk 
| membuwang kotoran2 itu. Dja 
iwatan Penempatan Tenaga te- 

lah memberikan tenaga2 peker 

“dja, tetapi mereka ini ternjata 

“tidak berani bekerdja chawa. 

“tir terdjadi apa2 jg tak di- 
ingin. Mengenai sampah2 jang 

bertumpuk di kampung2 oleh 
pihak Kotapradja ditjarikan ' 

(ain djalan untuk membersih- 
kan, jaitu umpama setjara go 

tong-rojong dari masing2 Rr. 

SABPERINDO. 

Dalam rapat anggauta dari 
|S.B. Perikanan Indonesia tja- 
' bang Semarang baru2 ini telah 
dibentuk pengurus baru Sbb.: 

: 

ma dengar dikampung. Malah- 
an kota2 Indonesia 'jz ketjil ti 
dak dapat dibedakan dgn kam- 
pung. Kehidupan kota di Barat 
tidak dapat disamakan dengan 

kehidupari rakjat dikot22 kita. 
Karena iin dikota2 kita kurang 
Ginamik kurang rationaliteit. 

Hasil pertanian tak tju- 
kup: kota2 djadi padat 

Tetapi masjarakat kita sela 
“In berobah. Perobahan itu be- 

lum berarti perbaikan. Pendu 
i duk bertambah sesak, kelebih - 

' an djiwa lebih besar dari ke- 
| sanggupan bumi memberi ma- 
| kan, dan banjak orang jang 
tidak dapat hidup dari hasil 

| pertanian mentjari rezeki diko 
| ta-kota. Sebab itu penduduk ko 

| ta berlipat ganda, seperti Dja 

oleh adat. Penghidupan kaum 
tani sehari-hari tergantung ke 

pada kekuatan alam. Hal ini 

berbeda dengan keadaannja di 

| Bropah. Disana tehnik madju 
dan orang sudah sanggup me 

| nguasai alam, 

  
: Pengaruh mystik dan 

|. paridangan Konservatif. 
|. Di Indonesia orang dilesa se- 

'banjak mungkin berusaha, supa- 

'ja tenaga? alam bersikap baik 

terling berkata kepada isteri- 
nja: Putusan ditunda sampai 
waktu jang akan “ditentukan 
nanti. 

van Bloklang dan Veldhuis. 

Soal penjerahan Wes- 

terling. 
Dalam pada itu AFP kabar- 

kan, djuru bitjara kuasa usaha 
Indonesia di Nederland kemarin 
menerangkan, bahwa ,,Indore-   kepada mereka. Akibatnja me- 

'"zeka hidup didalam alam mys- 
tiek, berpemandangan konser- 
vatif, dan takut kepada hal? jg. 

isia telah memutuskan untuk se 
: tjara formil dan resmi memin- 
'ta penjerahan Westerling” 
. Dikatakan selandjutnja. bah- 

Terdapat keterangan, “ 
bahwa Westerling dibela 'oleh '' 
dua orang, jaitu Jhr. Beelaarts 

datang dari luar. Begitulah ko- va kini sedang dilakukan pem- 
perasi jang pada hakekainja hitjaraan mengenai itu antara 
merupakan kolektivisme jg. ti- Indonesia dan Nederlard, dan 
dak asing bagi penghidupan di- bahwa permintaan itu akan di- 

ketua sdr, Sujitno Jitnokoesoe | karta, Medan. Urbanisasi ma- 
mo, wakilnja Sukidjan, penu- 

|lis Soedirdjo, bendahari nj. 

' Soewito, pembantu St. Wanan- 

dhi dan penasehat Setijarto. 

TIDAK DAPAT IDZIN. 

“Sedjak beberapa bulan jang 
lalu telah dipungut iuran kepa 
da penduduk dikota ini teruta 
ma di Tiandi, untuk pendjaga 
an malaim jang memakai nama 
Rukun Keamanan Malam. Bela 

kangan ternjata jang RKM ini 
belum mendapat idzin sjah da 

ri iang berwadjib. Pemimpin- 
nja telah dipanggil polisi un- 

tuk didengar keterangannja. 

HARGA EMAS. 
Djakarta, 29 April djam 17.00:   

  

|sjarakat berlaku dengan tje- 
| pat, dan proletarisasi dan tawa 

ran tenaga untuk dipeladja- 
| kan diluar pertanian bertam- | 
|'bah besar dan tjepat. 
| Tetapi pada waktu ini, ter- 

' utama di Djawa, hampir di- 
tiap kota kaum pertengahan 
itu adalah bangsa Tionghoa, 

totok atau peranakan. Mareka, 
jong membeli hasil tani rakjat 
dan mendjual barang2 kepada 

kaum tani. Sebagian dari keun 
tungan perusahaan mereka me 

ngalir keluar negeri, ke Barat 
dan ke Tiongkok. Karena itu 
tidak heran setelah berdiri Ti 

ongkok Komunis, lebih banjak 

Tionghoa menanam modalnja 

dinegeri kita ini. Pada tingkat 

|desa, tidak mendapatkan tanah 
:jang subur didesa, disebabkan 
“karena koperasi itu "mempunjai 
“bentuk dan pengertian Barat. 

Urbanisasi (peralihan dari de- 
'sa kekota) tidak membawa ba- 
injak perubahan didalam alam 
'pikiran mereka dan urbanisasi 
disini tidak berdjalan dengar 
'sempurna, karena ikatan2 dgn. 
desa masih ada, misalnja orang 

'tis. ) 
Pengaruh didikan Barat. 
Satu hal lagi jang penting 

|ialah, bahwa orang dikota su 
idah terlepas dari ikatan? sosi 
al didesa. Sampai dikota mere- 
ka dihadapkan kepada kebuda 
jaan Barat, dan belum mempu 

sampaikan selekas mungkin. 
Sebagai dikabarkan, menteri 

kehakiman Mulderjje telah me- 
njatakan di Tweede Kamer, bah 
wa Indonesia belum pernah me 
njampaikan  permintaar, penje- 
rahan Westerling, dan bahwa 
kabar2 pers mengenai ini ber- 
.dasarkan salah paham. Ketera 
ngan sekretaris djenderal Ke- 
'menterian Luar Negeri Indone- 
isia kemarin pun tidak menjata 

belum: dapat berfikir setjara kri- | kan bahwa permintaan itu TE- 

1 

inna oa ai 4 
ping mereka masih ada golo- 
ngan tani dan proletariat, Pa 
da umumnja kaum bordjuis ke' 
tjil itu perasaan sosialnja ma 
sih tipis. Selain itu kaum ter 
peladjar pada umumnja sedikit 

LAH disampaikar' (Ant.) 
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terpaksa harus diadakan pembata- ' 

  
dapat diberikan stroom de- golongan jang lemah ekonomis | 

  
| tem kolonial mengadakan pem 

. 3 2 e Ba : aa Indo niai i hubungannja d rakj Se Perajaan jang demiki if Pra NN Sea kaum keluarga Banas No, Ine tie daca Rp. 8150 an bawah barulah bangsa njai ukuran2 (normen) jang agannja dengan rakjat 
ee pena ompal Tg emikian S . dan isinja, dja rang. Inna Lillahi wa Inna Ila | ter Ta dan kau 8 Times NO 20 an Rp. 3050 nesia jang merupakan buruh paru, sehingga menjebabkan Padahal untuk mentjapai kema F 3 su pat4, arak2an dll. Djuga karena itu J|ihi Rodjioen pahlawan tsb. Emas No. 8... RP. 29— la Ini menun , 2 Tapa Magang” apa 

|. dimata dunia, Indonesia terang kat-deradjadnja sebagui suatu '| - 1 ena Cngan dan kepala. Tni MANUN mereka tidak mempunjai kese “Juan bangsa, harus dismobili 
Sa 5 bangsa jan up mengada Alat sni A3 : KL KAT FK KK TKA K KTI KIKI III III KIAT IT IA Ga dana Ananda gjukkan kelemahan posisi bang | imbangan diri (onevenwichtig) Sir golongan rakjat itu. 

5 angsa jang sanggup mengadakan inisiatip sendiri, tidak tju |. : ag $ g : 

"- ma Selaly meniru sadja dari Juar, jang tidak tjotjok dengan 14 5 Indonesia dalam Sun | dam emotioneel. Karena mere ' Menurut Dr. Ismael, bahwa 
P- alam pikiran, perasaan dom Sifat? nasional x £ ekonomi kita diluar pertanian. (5 tidak kritis, maka dengan dalam mengupas kesulitan? 

Es : & # Dari gambaran jang diberikan | sampang mereka dapat didjadi masjarakat kita sekarang ini, 
4 £ - & njatalah, bahwa jang mMengua | an alat bagi golongan? jang harus dilihat tenaga2 sosial di 

5. BERHEMATLAH PAKAI De # sai kehidupan dikota adalah endak menggunakannja untuk dalam masjarakat dan apakah 
M. PN, STBOOM LISTRIK. Fa # bangsa asing, bukan bangsa Itrdjuang politik, Peranan me- hal2 jang didapat dari Barat 

Bi « Tan BAR Magi 5 aa £ kita. : : “ jreka didalam penghidupan po itu menguntungkan bagi per- 
3 aka da mandat sada : Berhubung dengan pada“ 2 Kesimpulan | iitik adalah negatif sedang pe kembangan kebudajaan kita 

n PPn , 2 waktu ini sudah mulai lagi ku- ' 2 xi! Kaum terpeladjar kita, (dian- ngertiannja tentang demokrasi pada umumnja. | 
Et TIDAK TERBIT, rang turun hudjan, jang me- $ S taranja politisi, kerapkali Gdi- jadalah bebas sama sekali, ti- 

Be . Besok pagi, Kemis tgl. 1 Mei ngakibatkan berkurangnja pu- z & | pandang sebagai golongan jang | dak mengenal ikatan2 hukum Dr. Ismael kemuka- 
(1952. perajaan Hari Buruh In- | '2 persediaan ka Rawa e 4 £ mempunjai kehidupan an dan tanggung djawab. Keada | kan 2 kenjataan. 

AN Sen aa na Dek Kementan walet dan merupakan faktor tetpen- an demikian berbahaja dan exj Dr, Ismael menghendaki ter- 
(TIDAK TERBIT. maweias yr ye Duwe es Bday Din ting untuk nasib kita selandjut- | piosief. Hadakga Bs rn 

M3 AN 3 dikurangi djuga. Pengurangan | nja. Tetapi biarpun tinggi ke-| Selandjutnja oleh Dr. Ismael ra ,,geestelijk denken” dan 'ke- 
1) 2 KABANGANZ 1 MEI. pembagian air kepada Djelok ' dudukannja dalam pemerinta- | disebut kaum  bordjuis ketjil madjuan tehnis. Selardjutnja 

Dari KMKB Semarang kita menda | itu. dapat lagi mengakibat- j han, mereka belum tentu  ber- sebagai golongan jang tersen- dikemukakan dua kenjataan 
pat keterangan, bahwa karena kea- | Kan berkurangnja pemberian | k didalam masjarakat. Me- | giri dikota. Mereka t a buh ka Sleh Dr. Ismael, jaitu: pertama pa 3 wa karena kea- : : : i uasa Gl 3 1 Tri dikota. Mereka tum a ea asean Ah Make opi 
daan ig tidak mengizinkan, maka stroom kepada chalajak ra- | reka sebagian besar berasal da- rena adanja pendidikan Barat soal kebudajaan J2. Sangat pen 

dalam merajakan ha” 1 'Mei besok," mai. Benar sementara waktu ri kaum ningrat dan pegawai, ' (Belanda). Dalam pada itu sis ting. Dikatakanrjja, bahwa sela 
ma mentaliteit bangsa Indone- 

xi : di 3 : . 21 , : sia | ubah. maka, . ti: 
asia Pawai2/rapat2 raksasa dila- | gan tidak dibatasi seperti T didalam masjarakat. : batasan2 bagi kemadjuan dan Data aer lg 

ti Aa Na 'sudah2, tetapi hal ini tidak . Setelah diterangkan pandjang perkembangannja sehingga tuk perbaikan penghidupan ek 
| Diizinkan pertundjukkan2, pera- | Japat dbiarkan begitu sadja, lebar penjakit2 didalam masja- mereka mendjadi lawan jang ' nomi. tidak aka “bebikara " 6 
jaan2, upagjara2 dan resepsi2 setem | 2 TE Ron Ka reli ajaran pat. Pertundjukkan2 jg  kelangsu- 
ngannja melalui djam 24.00 diperbo- 
lehkan terus dilandjutkan, asal berla 
ku dalam satu tempat dan para pc- 
ngundjung/hadlirin tetap tinggal di- 
dalam tempat tadi. a 

“bila masjarakat tidak turut 
'serta membantu dengan mema- 

kai stroom listrik dengan Se- 
'perlunja sadja, demikian dida- 

| pat keterangan dari pihak 

' Aniem. 
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“aye 

Janda Ae ENAK AKA AAA 

rakat Indonesia pada waktu ini, 
Sjahrir mengambil kesimpulan, 

- bahwa kemadjuan. harus. lebih 
ditegaskan didesa2. Membawa 
organisasi, alam baru "kedesa 
jang mungkin melepaskannja 

kepada kebiasa'an, tachjul. dan 
kebodohan.  Didesa dimasukkan 
pendidikan dan penerangan, dan 
gotong-rojong setjara kuno dan 
feodal diobah mendjadi goton- 
'rojong sadar dan rationeel, di 
bentuk dalam susunan koperssi 
modern. : NA ANA 

Sogala usaha harus: ber- 
sandar. kenjataan. 
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“ Dikota2 perlu  lebih- Pat 
kesodaran dan- pengertias ten P
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dari kekuasa'an dan perbudakan: 

sengit daripada kekuasaan Ba- 
rat dan wakil2nja, Setelah ke 
merdekaan politik itu tertja- 
pai, maka masih kedapatan, ke 
bentjian terhadap Barat. 

Usaha mentjapai kedudukan 
jang sama dgn. bangsa asing 
karena individueel lemah, maka 
mereka menggabungkan diri 
kedalam partai2 dan kemudi: 
an oleh partai2 diadakan per 
'bedaan diantara jang ada di la 
lam organisasinja dan jg ada 
diluarnja, seolah2 iang ada ai 
luar partai itu bukan kawan. 
Karena minat ' kaum" bordjuis 

dua, kalau melihat sedjarah 
bangsa kita, Indonesia: sa 

jg. lampau telah ' dikundjungi | 
oleh berbagai bangsa .dan 
selama itu Indonesia dari sudut 
kebudajaar selalu menerima, ta 
tapi tidak pernah. memberi. 

kah. hal" itu disebabkan- Bem 
waan (aangeboren'sanleg) as 
kah: karena pengaruh" lingkung. 
an. Ia sendiri tidak pertjaja pa 

da, pembawaan “itu, dan masih 
optimistis dalam menghadapi 
Se Bae aPAn 
resia,' Dr. Ismael berpendapat, 
bahwa kalau hendak Na. 
ngunkan masjairakat Indonesia,   ketjil- itu terlampau “ditudju- 

kan pada soal' itu, "maka mere 

'kavmelipakan 'bahkva-disari- 
Kana Ye Gene 

  ye 

mn Ha Maba nagn : ai 
“masjarakatan pada orang2 jg. 
Hse suntuk itu, tugas 

Sand 

Timbullah pertanjaan: -apa- 

|   
8 
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# mendjadi ketu janja. 

Dull 
Bahwa Antara Dje- 
pang-Tiongkok Ter- 
tjapai Persetadjuan 

OHN FOST Dulles 
(alam seb Bet 

hari Senen jl. menjajakan rasa 
Puasnja berkenaan dengan di- 
adakannja bennjang yan perda. 
majan antara Djepang dan Ti- 
ongkok Nasionalis, Dikatakan 
oleh Dnlles, bahwa dim. soal 
tsb, Amerika Serikat tidak ikut | 
tjampur fargan setjara resmi. 

Dalam pada itu Gikabarkan 
bahwa para penindjau asing di 
Taipeh berpendapat, bahwa pe- 
ngakuan Djepang terhadap ke 
daulatan Tiongkok Nasionalis 
atas daerah2 jang mungkin di- 
kuasai pemerintah di Taipeh 
disamping daerah jang kini di- 
kuasainja, adalah suatu keme 
nangan diplomatik bagi peme- 
rintah Tiongkok Nasionalis. 

Djepang kini tidak mengakui 
kedaulatan Tiongkok Nasiona- 
lis atas daerah2 RRT dan ka- 
renanja masih belum dapat me: 
nerima penggantian kerugian 
dari Djepang (AFP—Ant.). 

  

Pu 

KEMATIAN KARENA TBC 
DI AUSTRALI BERKURANG 
DGN. 2: SEDJAK 1910. 

Menurut berita .,Reuter” da- 
ri Melbourne jg diterima mela- 
lui pos udara, angka kematiar 
ig disebabkan karena penjakit 
TBC di Australia telah berku- 
rang dengan kira2 24 sedjak ta- 

  
hun 1910. Angka tadi adalah | 
merurut PD Abbott dari ke- 
menterian .kesehatan Australi. | 

  

Ditangkap 
Kareaa,Ditudah Yer- 

sangkut Komplotan Ro- 
bohkaa Pem. Pilipiaa 

EKO 
Na dari National 

City Bank. tjabang sebuah 
bank di New York, Senen ma- 
lam telah ditangkap karena di- 
tuduh tersangkut dalam kom- 
plotan komunis jang bermak- 
sud menggulingkan pemerinta- 
han dengan djalan kekerasan. 
Francisco R. Carino termasuk 
anggota pimpinan dari bank ter 
sebut. 

ANG pegawai bang- 

Kepadanja Gituduhkan se- 
perti jang “biasa dilakukan 

terhadap mereka jang ditjuri- 
gai sebagai anggota Huk atau 

komunis jakni memberontak, 
membunuh, merampok dan me 

nimbulkan kebakaran. 

“Kepada wakil pers ia me- 
“njatikan keheranannja, kare- 
ama-baru sadja ia selama dua 

hari diperiksa di Camp Mur- 
phy oleh dinas penjelidik ten- 
tara. Ia menjangkal memasu- 

ki keanggotaan partai ' komu- 
nis atau prganisasi Huk, teta- : 
pi mengaku bahwa ia telah 
membentuk sarekat buruh 
bank dalam tahun 1947 dan 

Ia berhen- 

"ti dari serikat buruh tersebut 

 -ketika dalam tahun 1949 ia ma 
“Suk staf. pegawai bank tadi. 

(CP. 

AT entara Kaomi: 
: teng Di Burma 
Bikes ilonajekang Pada::D.K. :Kete- | te stuan 

  
mempertahankan, telah - di- 

'Standar-disasi mendjadi 400, 

sampai 500 pesawat dalam: 

tiap? bulan. : 
Akan tetapi Sovjet Uni se- 

dang sibuk membi tt 22 apa- 

ngan2 terbang .ce- f 
pan, terutama 

es Puas 
  

Hn 

Dengan sangat tergesa-gesa, 
na terdjadi tembak-menembak 

i minh. 

j ra hak “milik tak 
kannie dalam 

  
dipikirkan R) 

kerandjang dan 

  

ketika disalah satu desa di Indo-chi: 
antara 

seorang penduduk men gun 

  

idiungsikan dasi tempat bahaja 

  

pasukan? Perantiis dan Vie! 
i dari tempat tinggalnja. Perka 

tetani kedua anaknja dimasuk: 

      

  

     
  

Persiapan Sovjet 
Walau Tih Punja 30 Divisi Utk “Se-” 
rangan Ke Barat Terus Mem- | 

perkuat Diri 

ivi 
Sovjet Uni s 
kan ketangkas 
nja belum siap 

lakukan serangan kebarai, 
rang, 

Seterusnja kalangan tadi 
mengatakan, bahwa selama 3 
tahun belakangan ini hanja di 
ketahui perobahan2 sbb. dalam 
angkatan perang Sovjet. 

1. Sovjet Uni memperbe- 
Sar ketangkasan-gerak (mo- 

bility) angkatan daratnja de- 
n£an djalan motorisasi. Ke- 

tangkasan 145 divisinja telah 

mentjapai kemadjuan besar se 
kali, sedangkan 5 diantara 10 
divisi kavaleri jang semula te- 
lah didjadikan divisi-badja, 
jang mengutamakan ketang- 
kasan-gerak. 

# 2. Divisi2 negara Blok So- 
vjet di Eropa Timur telah di- 
perbaiki, tetapi masih kurang 
tjukup sempurna untuk mela- 
kukan serangan. 

& 3. Angkatan udara Sovjet 
telah memperbesar” kesanggu- 
pannja. untuk . mempertahan- 
kan. Produksi pesawat2 pem- 
buru jet MIG-15 jang teruta- | 
ma merupakan pesawat untuk 

     

   
   

   

    

   Ar GS.     Lu 

  

gangan . Makia Besar: Pendapat logeris 

NM ENTERI muda juar ne geri Inggris 

hari Senin ini mengatakan dim. madjolis rendah, 
Nutting 
bahwa 

Anthony 

rintah Inggris sependapa! dengan pemerintah Burma. bah- 
wa ke 

Panda 

Anggota madjlis rendah Phi- 
lip Noel Baker menarjiakan apa 
kah pemerintah Inggris sudah 
ambil keputusan teriang diadju 
'kannja soal tadi kepada Dewan 
Keamanar, Nutting mendjawab 
Tidak. Inisiatif mengenai soal 
ini sekarang dda pada pemerin 
tah Burma. 
Seorang anggota lainnja Woo 

drow Wyatt dari Partai Buruh, 

Dewan Kerawanan 

  

Sani 

pidato? jang 
D D telan diutjankan oleh 
dolegatis 'Perantjis pada kon- 
mengarik ekonomi dr Moskou ti- 

kada jang menimbulkan 
reaksi “di Perantjis selain kete- 

.jang diutjapkan oleh 
Ben ond perkumpulan? kooperasi 
1 inna Tan cognac Rusia 

: teh jang sa- 

   

      

   
        

protes persama- 

urut 
emurunkan - kwalitet 
“perusahaan tsb. | 

“cognac ha- 

lim jg baik. 

ngan akan bertambah besar 
“Tiongkok Kuomintang di Burma Timur itu diadjukan 

  
Ne era. keras | 

: Ang sapan hari berachirnja 

soal adanja apabila 

meranjakan apa 
Gak DEPAN 

ar aja hal jg       

bahwa satu2- 
dilakukar: se- 

tjara prana ialah supaja Pp£ 
merintah Arserika Serikat men 
desak, na supaja Chiang Kai 
Shek narik kembali pasukan2 
Kmihtang tadi dari Burma, 

  

  

  

Berapa pas. Kuomin- 

tang di Purna 
Atas pertanjzan tadi Nut- 

ting mendjawab, bahu 
rintah | Inggeris mengac 

hubuns: 
soal2 lainnja. : 
Ketika Nozt Baker menanja- 

kan,” apakah “ Inggeris 
mendesak Chiang Kai Sh 
Nutting mendjawah bahwa 
njat aan? Dae pasukan 

'Kusmintang tadi . ,djauh dari 
pada jg dot han sungguh2”. 

Mengenai djumlah pasukan 
Kuomintang jang ada di Bur- 
ma-ini ter dapat bermatjam2 la- 
poran: sebagian mengatakan 

ada kira2 5:000 orang, "Jainnja 

lagi mengatakan ada 3 sampai 
4 Givisi. (Beuter—Antara). 

  

peme-   

  

   

    

| kebarat 

' dibutuhkan oleh 

rat itu akan Mer 

kala igan di W 

kah Nutting ti 

| sedia 

ENURUT kalangan jang barjak pengejahuannja tentang 
keadaan angkatan? perang Eropa pada hari Senen ini. 

g memusatkan uSahanja untuk menjempurna- 
“"angkaian perangnja, akan tetapi 
untuk berperang, 

waktu ini terdapat 30 divisi Sov 

tampak- 
Menurut sumber tadi, pada 

jet jang sudah siap watuk me- 
akan tetapi djumlah'ini masih ku- 

Pertahanan Barat. 
Pada wakiu ini, kata kala- 

ngan tersebut diatas, Sovjet 
mempunjai kira? 69 lapangan 
terbang untuk pesawat jet dan 
109 lapangan untuk pesawat 
jang digerakkan dengan ba- 
ling2, jang terletak dalam dja- 
rak dari mana dapat dilakukan 
serangan terhadap angkatan 
perang negara? Barat. 

Menurut kalangan tadi, stra 

tegi pertahanan negara2 Barat 
berpangkalan sepapdiang su- 
nan Rhein. 'Tugas' pasukan2 
ATO ialah unitlik menahan 

Pe aA pertama dan membu- 
tuhkan daerah untuk memper- 
tahankan diri jang letaknja 
antara batas2 dengan Blok So- 
vjet dan sungai Rhein supaja 
dapat menahan serangan tadi. 

Menyrut sumber tadi, pada 
pasukan2 “en terdapat kele- 
maan? s 

si Akotatah perang Ba- 

rat belum m lagi mentjapai ke- 

kuatan iang sama dengan 30 
divisi Sovjet jang dihadapkan 

tadi, selama setahun 
In 

$ 2. Sovjet akan mempunjai 
patan baik untuk meng- 

ambat . anakan persendjataan 
: tu apabila menerima 

| Barat supaja diada- 
ihan dis eluruh Djer- 

dibaryah pengawasan 
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Sovjet terima baik 
p US maka tai an pa- 

| Sukan2 Dorna jang sangat 

negara2 Ba- 

'upakan bagi- 
komando 

kianiah all kata 

ashington tadi. 

pasukan2 
      

4 Un IOI 
  

Menurut kabar jang disampaikan 

Pl-Areta, baruZ ini kepala 
di Solok (Pa 

nberi. tundjangan 

     
   

   

  

        

    

   

  

kepada 7 orang 
telah lulus udjian 

gaan-atas ke 

a membatja dan menu 

yarga tentara itu ter 

ing murid PBH di Air 
jang barw2 ini lu 

jian PBH. 

  

  

(Pia). 

di Sudan 

  

Pa HARI Senen pihak | 
polisi di Khartoum telah : 

menangkap beberapa orang pe- 
mimpin federasi serikat2 bu-j 
ruh di Sudan, sesudah oleh fe- 
derasi tsb. dikeluarkan perintah | 
pemogokan diseluruh negeri ke- 

| pada anggota?nja jang ber- 
11: djumlah kl. 100.600 orang, 

n tentang soal ini dan. Polisi kini senantiasa siap - 
menghadapi segala  ke- 

murgkinan dan telah membu- 
barkan sebuah demonstrasi ke- 
:jil. Pemftokan tsb. adalah di 
maksudkan sebagai protes atas 
penangkapan ketua federasi bu 
run. Moh, Es Sayed Sallam, 
dan wakil ketua Hamza El Jak, 
berhubung kedua orarg tsb te- 
lah menolak untuk menjetor 
uang djaminan, bahwa kezman- 
an dan ketertiban tidak akan 
terganggu. Dalam federasi bu- 
ruh" ini tergabung kl. 50 seri: 
kat2 buruh. (Reuter). 

   Hanja Ts dir Dari 4 Dila: Lu 
Daerahaja Sarkurang D3 25 PC. ? 

jja Th d. Negara? Asia Kemudian 
akan Tanda Tanj ja, 

Bagaimana Politil 
Masih Ru 

Oleh: No: naa 

pADA TGL, 28 
tannja. 
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ta harus me1 oanjhan 2 
dan jg tak Naela 
tan Ie Pen Ba banja| 
itu memang sangat berlainan | an Keadaa 

. Djepang sebelum Perang Dunia 
rapa kal lainnja Djepang tetaptan berobah, 
Adalah penting sekali bagi | 

bara pigara2 tetangganja, un- 

tuk mengetahui didalam hal2 
apa Djepang telah mengalami 
perobahan2 dan didalam hal2 | ! 
apa masih tetap Toner sedia 
kala. 

Suatu perobahan paling njata 
iang terdjadi atas negara Die- 
pang, sebagai akibat Perang Du 
nia ke-TI jl. itu 'adalah tentang 
daerah2nja. Sebelum perang se- 
luruh keradjaan .Djepang 'uas- 
nja 681.012,03 km. persegi. Tak 
terhitung daerah2 jg djuga di- 
kuasai Djepang tetapi jg Jina- 

makan merdeka sebagai Man- 
chukuo (1.303.143 km persegi). 
Mengchiang (Mongolia Dalam) 
jg luasnja kira2 setengah djuta 
kilometer persegi, dan beberara 
bagian dari daerah Tiongkok. 

Djepang dewasa ini adalah 
Suatu negara jg terdiri Jari em 
pat pulau, jg sama sekali Juas- 

nja tjuma 380.175,22 km, pese 
gi. Dengan itu berarti hawa 
Djepang hanja merupakan salah 
satu diantara negara? ketjil ci 
Asia. 

Setiap 24 detik lahir 
seorang baji. 

Lain perobahan jg pn 
Gagak tentang djumlah | 
uk Djep “Tjat wa 

terachir “dibuai “3g 3 Pa 
(tahun 1930) Tana pang 
sedang peniang sajap pengarah 
nja, mentjatat djumlah pendu- 
duk 64.450.005. Kini, terhitung 
kira2 6 djuta orang Djepang 
jg ielah dipulangkan dari be- 
Kas daerah2 Djepang, maka 
djamlah penduduknja mentja- 
tat angka js mendekati 85 dja 
ta, Terlebih pula angka itu se- 
dang bertambah dengan 1 djuta 
djiwa baru sediiap tahunnja, 

Dalam tahun 1951 setiap 24 
detik di Djepang terlahir se- 
orang 'baji, sehingga angka 
penduduk bertambah dengan 
1.314.615 djiwa. Kepadatan pen 
duduk di Djepang pada dewa. 
sa ini merupakan dua kali li- 
Pot lebih banjak daripada di 
India Can Korea, 

njata adalah, 
bahwa Djepang jg. berdaulat 
kembali semendjak tgl. 28 
April il. itu, telah mengalami 

kemunduran tentang keluasan 
Gograhnja dengan 25 persen le 
bih. Orang2 Djepang seumum- 
nja mungkin tak begitu terang 
tertang statistik2 itu, tetapi 

Suatu hal jg 

Djepang menda 

| tetapi umumnja: 
haj Dierang sesudah tg. 2 

Co:r. Istimewa. 

ra Pa Djep. tak lain dari 
itu sebagai kedjadian jg lajak 

tak disambut dgn 
28 April 

keradjaan 

  

ke I samp, 

  

Perte mpuran 

Di Korea 
750. 060 Tentara| (Utara 
Serang Pertabasan 
Di Hudjao Lebat 

lebat 
(DALAM ptudian jang 

kekuataanja terdiri dari 50. 
.000 orang “me 1 span 
Dertaharan ka . 

g Korea. 
datasan Naa t akan 

setjara arut-turut akan 
San serangan2 tadi aa 
Me oleh PBB, Serangan ' 

me
na
 

an
ta

 

   
   

kukan pada hari Minggu akan ' 
tetapi dengan tembakan? arti-. 
leri dan senapan? mesin fihak 
PBB. Satuan? fihak Utara di- | 
paksa men amaka Naa diri, 

tucm2 fihak Utara jg terdiri| 
dari 50 Sampai 1 serdadu2 
menjerang garis2 | rtahanan 

PBB disebelah imut laut Kum 
hwa dengan - granat2 tangan. 

Setelah berlangsung “pertempu 
ran selama 1 djam dan 10 me- 
nit achirnia satuan2 tadi dide 
sak mundur.oleh satuan2 PBB. 

Kapal2 pendjeladjah Ameri- 
ka "Saint: Paul” dan ' “Man- 
chester” memuntahkan pelu- 
ru2 dari meriam2nja dari 8 
dan 6 inch atas meriam2 pan- 
tai fihak Utara dipantai Ti 
mur Korea. 
“"Igwa” menembaki dengan me 
riam2nja dari 16 inch atas ku 
bu2 pertahanan dan sarang2 
meriam pantai Utara tsb. 

PIMPINAN SOSIALIS AMERI- 
A SERIKAT ME- 

NGUNDJUNGI INDONESIA 
DAN NEGERI2 TIMUR 
DJAUH LAIN. : 

Norman Thomas, jang enam 
kali mendjadi tjalon Partai 

|Sosialis dalam pemilihan “Pre- 
siden di Amerika Serikat, se- 

dang dalam perdjalanan good- 

w:ll menudju Djepang, Hong- 
kong, Thailand,. Malajs Bur- 
ma Indonesia dan Pilipina. De 
mikian dikabarkan oleh USIS. 
Perdjalanan pemimpin sosia- 

lis Amerika Serikat itu dise- 
lenggarakan oleh Panitia Ame- 

riko bagi Kementerian Kebuda 
jaan. Dalam  perdjalanannja 
ke Djepang dia disertai oleh   mereka sampai mengetahui 

bahwa kini luasnja tanah jg 
dapat diusahakan makin ber. 
kurang, tetapi djumlah mulut 

ig harus diberi makan tambah 
banjak, Djuga bangsa Djepang 

makin insiaf tentang 'banjak- 

nja deviezen jg diperlukan utk 
mengimport barang2 bahan ma 
kanan, dan hal ini menjebab- 
kan rakjat dan pemimpin2 Dje 
pang dewasa ini lebih memper 
hatikan soal keselamatan eko- 
nomi. 

Politik Djepang di ke- 
mudian hari. 

Bagaimana tjara2 jg akan Ci-   pakai oleh Djepang buat ineaza 
tasi kesulitan2nja itu selandjnt 

Inja, terutama akan sangat ber 
| gantung kepada soal apakah si 

ra2 tetangganja telah bewodar, 

' sebagai akibat pengalamennja 

| dimasa Perang Dunia ke-ll. 

| Tetapi mungkin dalam waktu 
beberapa bulan jg dihadapi su- 
Gah bisa didapat suatu vetun- 
djuk, apakah Djepahg akan me- 

(ngatur politik baru seluruh: aja 

dengan memardang negara? 
Asia lainnja sebagai sederrijat, 
ataukah Djepang akan menerus 
kan politiknja dimasa sebelum 

Perang Duria ke-II jl., sambil 
mengadakan sedikit perobahan 
untuk mengelakkan kekliruan?2 
taktis jg telah mengakibatkan 
kekalahannia. Pada saat ini ada 
lah sukar untuk dapat meniru- 
bang apakah mentaliteit bangsa | 4 
Dieparg sungguh telah berobah 
sebagai kesudahan peperangan 
jg telah Tenan itu. 

  

kapnja Djepang terhadap rega | 

A. Philip Randolph ketua 
| Brotherhood of Sleeping Car 
| Porters, sebuah serikat buruh 
| kereta-api Amerika Serikat. 
' Pertama-tama dia akan meng- 

undjungi Djepang dan  selan- 
Maia negara2 jang lain ta- 

. (Antara). 

Hutan Hitam 
Sumber Uraniom 

Djerman Jg Terpen- 

ting 
EPALA jajasan geologi 

£ negara Baden di Frei- 
dr. Franz burg, professor 

Kirchmeier Wen erangKan bah- 
wa "Hutan Hitam” me 
propinsi terpeniting dari Djer- 

Aa ot Barat jang menghasilkan 

Dewasa ini hutan tsb. meng: 
hasilkan bahan2 untuk diper- 
gunakan guna pelbagai kepen- 
tingan pengetahuan Profesor 
Kirchmeier selandjutnja mene- 
rangkan bahwa bidjih uranium 
telah semendjak tahun 1849 di 
ketemukan di hutan tsb. dan 
suranglimmer” bahan serupa 
uranium, dalam tahun 1792. Bi-   djih uranium tadi: telah. dikete- 
mukan di Hutan Hitam oleh ja- 
jasan tsb. dengan, 'bekerdja sa- 
ma den jajasan. mineralogi 
di Freiburg, Demikian pula ke- 
dua jajasan tadi semendjak 
abad ke-15 telah menemukan 
bidjih perak dan kobalt didae- 
rah Kinzigtal dar kitar Wit- 

tichen dalam daerah Wolfacht 
di Baden. .Semendjak abad itu 
djuga didaerah tsb. telah didi- 
rikan tambang2 kobali dan pe- 
rak, (Pia). 

ta 

risg Heran end PBB ai dita 1g 

Beberapa djam) kemudian sa | 
Tr 

Kapal perang | 

  

3 

Dalam laboratorium Chilcot£,   Morris Plains, New-York, teruslah 
para .ahli mengadakan penjelidikan penjakit2 berbahaja dan 'beru 
saha menemukan obat jang "lebih mudjarrab dari jang diperguna " 
kan selama ini dalam ilmu kedokteran. Pada gambar 
ahli penjakit djantung, Dr. Charles C. Scott "dan Dr. W:H. Hos 
kins kelihatan sedang sibuk dalam. laboratorium, tsb. 

  

2 orang   
  

“ Usul Baru PBB. 

di ee 

Gerilja 
Malaya 

Dapat Serangan Hebat 
Dari Bg. Penerbangan 

Angk. Laut Inggeris 

NGGAUTA dinas pener- 
Ai bangan angkatan jaut 

Inggris jang akan dikirimkan 
ke Perairan Korea sebelum 
meninggalkan Singapura, da- 
lam achir minggu jang lalu 'te 
lah memberi pukulan hebat ke- 
pada pasukan? pna di Ma- 
laya. 

Angk. laut Bana di Malaya 
pada. hari Senin mengumum 
kan bahwa 7 buah pesawat ,,fire 
fly” dan 13 buah pesawat .,spesd 
fury” telah menjerang kamp? 
gerilja di Johore pada Sabtu so- 
re. Pesawat2 ters 3 
hebatnja menjerang « 
dipusatkan di Kota 
didaerah Mersing. 
ci dihudjani dengan b 
ket dan bahai u2 peled: 
Pe kebakarai 
ersebut kemudi 

Sana Sani penerbangan 
pesawat2 tadi diatas Johors 5 
ru dan kota2 didaerah Mersing. 
Menurut pergumuman angka- 
tan laut tersebut semua, pesa- 
wat2 kembali dgn selamat 
pangkalannja masing2. 
ter). 

  

PESAWAT)? R.A.F. SELUN- 
DUPKAN OBAT BIHUS? 
Kementerian angkatan uda- 

ra Inggris menjatakoan Galam 

pengumumannja pada Minggu 
pagi, bahwa suatu laporan jg 
diterima oleh kementerian tsb 

dari Timur Tengah telah mem 

buktikan bahwa -berita2 jang 
tersiar dari beberapa surat ka 

bar Arab mengenai diperguna   kannja pesawat2 terbang RAF 

untuk keperluan penjelundup- 
an obat bihus (drug) antara 

Libanon dan Mesir adalah ti 
dak beralasan, 

Djurubitjara kementerian 

tersebut menerangkan, bahwa 

tiada seorangpun diantara ang 

gota2 angkatan udara keradja 
an Inggris terlihat dalam perka 
ra  penjelundupan sematjam 

itu. (AFP — Ant.). 

  

Kembar Lima 
Di rumah sakit "Stella 
“Maris” Makassar baru 
imi oleh Seorang ibu te- 
lah dilahirkan 5 orang 
anak kembar semuanja 
laki2. Ibu dan . amaik2- 

semua selamat. Per eia 
  

K edjadian2Pd Achir PendudukanSerikat Di Djepang 
ARTAWAN U.P, Ruther- 

ford Poats hari Senin jl. 

'menjusun kedjadian2 pada 
pendudukan 

Serikat di Djepang « pemu- 
Dje- 

buat - dimano- | 

ig mempu- ' 

     

    

   lihan kedaulatan 

pang sbb.: £     

  

   

    

   

   1. Dit 
nga 

        

mendjadi     
   way perintahkm pem 

rombongan  penase- 

hat militer Amerika 

gota2nja terdiri dari bekas 
seksi urusan sipil dari peme- 
rintah pendudukan, guna 'mem 

bantu Djepang memperkem- 
bang ,,kepolisian tjadangan”- 
nja — inti tentara Djepang, 

jang ang- 

, 3, Missi kem. luar: negeri 
Kia mengumumkan . bah- 
wa kedutaan-besar' Amerika 

Serikat akan "buka kembali 
pada saat perdjandjiaa per- 
damaian mulai herlaku. Duta- 

besar Amerika “Serikat jang   pertama sesutlah Djopang ber 

daulat kembali "ialah " Robert 
Murphy. : 

4. Pemerintah Djepang mem 
beri amnesti kepada 1.230.000 
orang tawanan, 3.500 orang ta 
wanan dibebaskan kembali, ra 
tusan ribu lainnja bukumanija 
dikurangi. 

5. Acting menteri luar.nege 

ri Katsuo Okazaki mengumum- 
kan, “bahwa, Djepang'- segera 
akan minta djadi anggota PBB 

6. Djepang “dan “ Tiongkok 
Kuomiktang menandatarigani 
perdjandjian perdamaian ter- 
sendiri di Taipah: dalanr mama, 

  

Djepang. mengakui kekuasaan 
Chiang Kai Shek atas “wilajah 
Tiongkok, jang sekarang atau 
dimasa jad iduduki Steh peme 
rintah Kuom 

1 Semua" pantai: politik Dje- 

pang sila kek fusi Partai. Komu 
nis dan Sosialis sajap kiri — 
merajakan' pemulihan kedaula 
tan Djepang.. Kaum Komunis 
menjatakan bhw: mepeka akan 
melandjutkam perdjoangan me 
reka untk Loragneakn era "per- 

Ss Da      

bali semua pasukan asing, 

8. Radio “Djepang mengu- 
mumkan bahwa lagu kebangsa 
an ”Kimigayo” akan menutup 
tiap2 siaran lagi. 

9.” Pemerintah umumkan 
pembentukan pasukan pendja- 

ga pantai sebagai . pengganti 
"dewan keamanan laut” jang 
dibehtuk sesudah perang. 

10, Tgl 10 Mei wakil2 diplo- 
masi akan serahkan surat2 ke 
pertjajaan kepada Kaisar. (Pe 
rantjis Belanda, Inggris, India   | Sepanjol,. Italia, Amerika Seri 
kat dll). (UP — Ant), 

        

   

                  

   

  

  
ke : 

(Reu- | 

an mertua.” 

  

ng Utara Diadjak . Menjelesalakan 
'Tjara Umum Sosai2 :'Jg:Selalu ./Rin- 

tang! Tertjapainja Gentjatan Sendjata 
OMANDO Perserikatan Bangsa2 mengusulkan kepada 
Utara untuk mengadakan penjelesaian setjara umum 

'bagi masalah? jang hingga kini merupakan rintangan kearah 
tertjapainja gentjatan sendjata dimedan perang Korea, demiki 
an sebuah komumike resmi mengenai sidang lengkap antara 

| kan teliwa, pasu an 
eamungkin akan 

Korea, Lovett 

  

kana EDiepang 'Tak 
a. ja Anakertajapar 

“Ka tanja 

     
   

  

Si Kn . . 

     
   

: Tentang ja 
dingan. gentja A1 sendjata 

kengatakon ba- 

hwa: perundingan tadi kini te- 

lah mentjapai babak jang de- 

mikian sulitnja, hingga “ “lebih 

baik djangan memberi komeg- 
tar dimuka Yana tentang 

soal tadi. . 
L, dhomett mengatakan seterus- 

nja, bahwa selama sekurang2- 

nja 2 minggu jang terachir ini 

5 , ROSE, 1 20SE, LOVE YOU”. 
Batan Tertinggi hari Se 

nja Iva Toguri @'Aguino alias 

Tokyo Rose”, jang ketika Pe- 

adio Tokyo dalam bahasa Ing 

La Dengan demikian maka ia 

harus mendjalani hukuman 10 

tahun. 

KOMPLOTAN MATA2 DIGU- 
LUNG DI DJERMAN 
BARAT. 

Polisi federal Djerman Barat 
mengumumkan hari Senen ini, 

| bahwa kepolisian: Djerman Ba- 
rat telah berhasil menggulung 
suatu komplotan mata2 jg be- 
kerdja untuk ,,suatu negara 

asing.”   delegasi? perundingan di Korea Jang dikeluarkan Senen malam 

Usul2 tersebut dikemukakan ' 
oleh pemimpin perundingan pi 

hak Serikat laksamana, Turner 
Joy. Diduga bahwa, delegasi 
Perserikatan Bangsa2 mung- 

kin telah menjampaikan sebu 
ah daftar baru jang memuat 
ngma2 tawanan Tionghoa dan 

Korea Utara jang djumlahnja 
mungkin dapat diterima oleh 

Utara, sehingga dapatlah diha 
rap barwa Utara akan menge 

njampingkan tuntutan2nja me 

ngenai Soal2 jang belum terpe 

tjahkan,giaitu mengenai per- 

Di Frankfurt am Main, Ksin 
|dan Berlin Barat berhubung de 
ngan itu telah dilakukan pe- 
nangkapan2. 

Pan Mun Jom disebabkan atas 
permintaan peinerintah Ingge- 

ris. Mereka menduga bhw Ing 
gris telah muntjul dengan usul 

usul baru untuk menembus dja 
lan kuntu dalam perundingan, 
akan tetapi belum diketahui 
apakah usul2 Inggris tadi tlh 
dipeladjari oleh delegasi2 PBB. 

  

lainnja. 
Dalam pada itu djurubitja- 

ra kementerian luar negeri 

Inggris menerangkan di Lon 
baikan atas lapangan2 terbang ! don kepada watawan AFP, ba 
dan mengenai penindjau2 ne- 
tral, 

Inggris menjangkal 
Kalangan? di Munsan men- 

duga bahwa pengunduran wak 

tu selama 24 djam dalam pe- 

rundingan jang dilakukan oleh 

delegasi2 'engkap dalam konpe | 

rensi gentjatan serdjata di! 

     
Bh : - 

Laki? & 
2 g 

"hwa PBB telah minta supaja 
perundingan lengkap diundur- 
kan selama 24 djam semata- 5 “ 

mata karena alason2 setem- 
pat. Keputusan untuk mengun 

durkan konperensi diambil 
oleh laksamana Amerika R. 
Lihby, demikian dur 
tersebut. (AFP). 

'Persamaan Hak 
Wanita 

“ Sebab Pertama? Makin Muntjaknja 
.$ Pertjeraian Dim : ) Perkawinan ? 

Oleh: Howard Burrys Copyright ,,Suara Mordokt” 

Sy PORANG ahli Inggris dalam soal perkawinan, 
Brayshaw. jang memegang | djabatan sekretaris Bea | 

ral British National Marriage 
sehat Perkawinan). Manga aa bahwa, persamaan hak 
dengan wanita adalah sebab pertama. semakin memuntja 

   
     

  

uidance Council (Dewan Pgi 

pertjeraian antara suami-isteri. Brayshaw melahirkan pendz 
pat diatas, dalam suatu pidatonja tentang ,,Kekekalan perkz 

winan” pada rapat tahunan British Eugenics Society di Lon- 
dcm, 

Kata Brayshaw di Inggris: 

sadja tertjatat 30.000 pertje- 
raian dalam tahun 1950, dan 

djumlah jang tertinggi ialah 
ditahun 1946 dimana terdapat 
60.000 pertjeraian. Brayshaw 
mempunjai keijakinan, bahwa 
pada masa ini pada tiap2 6 
perkawinan terdapat satu per 

tjeraian. 
“Tidak sedikit alasan2 jang 

dimadjukan sebagai jang me 
nimbulkan pertjeraian itu”, de 
mikian kata Brayshaw. 

Menurut setengah orang ada 
lah lantaran orang sudah Ku- 
rang mematuhi persuruh Tu 
han. Jang lain berpendapat, ba 

hwa perpisahan dan kesunjian 

selama masa peperangan telah 
merusakkan rumah tangga jg 
sebenarnja dapat terpelihara” 
Brayshaw menjatakan, bah- 

wa sebab2 lain ialah sifat2 ego 
isme, "kawin paksa”, kekura- 
ngan perumahan, dan tindak- 

« "Akan tetapi”, Brayshaw me 
neruskan, dalam pandangan sa 
ja sebab jg. pertama ialah per- 
samaan hak antara laki2 dan 
perempuan. 

Dimana, tuan mendapati per- 
samaan hak ini  ditjantumkan 
dalam urdang2 dasar negara 
atau kebiasaan, maka disitu 
tuan akan” dapati banjak djum 
lah pertjeraian.” 

Brayshaw, ig selalu netjes 
pakaiannja. menambah, bahwa 
ia menjokong sepenuhrja, hak 
persamaan antara laki2 dan pe 
rempuan. ,,Perkawinan menu- 
rut tjara moderen ini adalah le 
bih kaja dar: beruntung, dimana 
baik sang suami maupun sang 
istri mendapat kesempatan se- 

   

Perkawiran itu hanja inai 
laksanakan, kata Brayshaw, de 
ngan menuntut pendidikan dan 
mernikul tanggurg djawab. Per- 
samaan : ini akan diperta- 
hankan selama2nja. Untuk me 
rgembalikan djarum djam kebe 
lakang kembali kezaman '“Vic- 
toria. waktu mana sang suami 
mempunjai kekuasaan enuh 
atas isterinja, adalah satu hal 

|ig tidak mungkin,” 

Kaum wanita jang menun 
tut hak sama itu memandang 
tuntutan mereka itu dalam ar 
ti persaingan. Tapi sekarang 

kita telah sampai pada penger 
tian, bahwa disamping persa- 
maan antara 1laki2 dan perem 

Ipuan, masih ada terdapat per 
bedaan penting antara periba 
di dan kewadjiban masing2”. 

Sebagai penutup Brayshaw 
menjatakan, bahwa masalah di 
atas hanja bisa dipetjahkan 

oleh kaum lelaki dan perempu 
an jang sudah, dewasa, oleh 
karena perkawinan pada masa 
ini menghendaki kesabaran 
dan penjesuaian diri, jang dja 
uh lebih besar daripada jang 
sudah2, 

Nona Juanita Frances, pem 
bangun dari British Married 

Womens Association, waktu: di 
minta. memberikan komentar- 
nja “atas keterangan ' Bray- 
shaw, menegaskan, bahwa ia 
tidak dapat menjetudjui pan- 
dangan bahwa persamaan hak 
antara Taki2 dan " perempuan 
adalah sebab pertama dari per 
tjeraian antarg suami-isteri. 

“Pandangan Sedemikian ha 
rus saja peladjari dan pikir- 
kan “dalam2” - katanja lagi.   Inas2nja untuk memberikan apa 

ig dapat diberikanrja. Tapi per 
kawinan sematjam ini sangat 
sulit melaksanakannja,” 

"Akan" tetapi, saja berperida- 
Dati bahwa persamaan hak itu 

mungkin membawa 'pertjetaian 
dalam rumah tangga.” 

1 
A3 

Y 

komentar2 tentang perundi- : 

ngan tadi bertjorak optimisme 

jang “berkelebih2an, (AFP- 
Ant.). yaah 

iven ini telah menolak appel Njo 

rang Dunia II 'mendjadi penjiar 
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Batu '— Lens” buatan DUITSCHLAND 
tersedia compleet segala ukuran. : 

Firma W. KLEIN Opticisn 
KIA SA SSI LIS ISSI I SI SN Ik 

Pakailah Randjang dengan & | 
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BODJONG 23 
SEMARANG 

BENAR-BENAR BERBUKTI 

  PPA PU    
  

    

  

    

   

    

! 
! 
! 
1 

:2 - . : 

Bukti? jang telah njata! 
Rumah2 sakit, Rumah2 makan, | 
Sekolahan2 masak dan rumah? : 
.tangga: telah banjak memban- | 
djiri pesenan kita punja KOM- 
POR ARENG ,,JEHA”. 
Karena HIMAT pakainja areng, 
dan ringan pakerdjaan. 
Jang blon perna pakai silah- 
kan bikin pertjobahan. PASTI 
PUAS!! 
BOUW INDUSTRIE H. Mj. 
»ACIIVUM” v/h Granje Dorp 
Bulu 2 telp. 1232 Semarang. 

   
UU Naa 

MINAT Taat 
SISA AN) 

HN KA 

Mintalah Daftar Harga 1952. 
Toko Pedamaran 90 Semarang, 
Solo Tjojudan 141, Djl. Ngape- 
man 15, Magelang Djl. Tidar 2, 
Salatiga Djl. Solo 58, Ambara- 
wa Margoagung 73A, Kudus 
Depot Aloon2 dan Bitingan Ba- 
ris 22 dan Djl. Station 12. 

LL AL Ls LL LEE LA ALS LL LL LL ALA PLS aa aa Wo era 

  

DITJARI DENGAN LEKAS: 

S3TU RUMAH UNTUK TOKO 
dibilangan SINGOSAREN atau TIOJOEDAN 

di SURAKARTA, 

Keterangan dan penawaran kepada: 

lwlier A3 OK SING Horloger 
BODJONG $1 — SEMARANG.   

  

     
  

  

Turut berduka tjita 
Atas gugurnja 

“Sae, POETRANTO RADITYO 
Ex Anggauta T.P, Cie I Det. II Brig. XVI, warga KUDP 
Rayon IV Semarang. 

P reaci 
"aa 

“ Am. Keluarga Kantor Urusan Demobilisan 
Peladjar 

Rayon IV Semarang. 

DJOKO SOETONTRO. 

  

LELANG 
SAPTU tg. 3-5-52 djam 9 pagi di KARANGASEM 11 

Perabot rumah-tangga jg compleet diantaranja: goede kimder- 

bed, radio, SERVIES, keukengerei, spiegelkasten, zitjes dll., 

(terlalu banjak disebut satu per satu). 

Kesempatan melihat: DJUM'AT djam 4—6 sore. 

Pemimpin Lelang F. van LOO. 

MENERIMA PENITIPAN BARANG2 UNTUK DILELANG. 

  
  

  

MATRASVEER £! k | Untuk menghilangkan segala 
x sakit tulang pegal, pinggang 
Xx pegal, kaki kurang kuat dan 
z | sering tjapei, tangan dingin dan 
K | sering semuten, badan lesu dan ' 
£ "bergerak sangat malas, dan 
z lain2 sakit tulang pegal, 
Kk a » “ : 202222 $  Djamu Ngeres Linu 

Pusat pendjual veernja: Xx 
Industri Galvano Teknik — X (20) x ,SUPERCHROME” 4 | terus menerus membuktikan ke- 
Karangtenga 10 — Bandung.£ | mandjuramnja. Buktikanlah sen 
2 Idola | Siri ini hari. 1 bungkus Rp 0.50. 
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Dengan ini dib 
pada 

JUWELIER 

LL. BODJO   
Bank 
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MAKNA ENAK KAK NA AA KY AO PERAK 

pes-itodek | 

      

  

   

  

    

  

  
    

  

    

      

apa jang 
mengakibatkan

 

gigi putih-bersi
h? 

AD ban giri putib-berih! 
PE SODENT jang mengakihaskan g8! puti 

mengandung Irium, zat berchasiat jang 

aa 
ini 

ji dirua- 

Bak gigi. Zat 10 meresap an Tani 

n terketjil antara gigi dan besar daja P 

nga 
igi 

ang meru- 

Menghilangkan selaput Big! 
g 

sak gigi. Oleh karena itu F' : 

gosok gigi jang paling iseimk 

putih-bersih berarti gigi J 

  
dan bagian j 

Pepsodent adalah
 obat 

mewa, sebab gigi 

ang sehat. 

Segarkanlah mulut sehabis makan 

dengan Pepsodent 
   

   
       

  

          N TN 
NTT N 

“ 
Irrum is the regis- N 
tered trade mark 

of Pepsodent Ltd. 

buatan UNILEVER, 
HL MUA 
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S2” AND THE BUNKHOUSE 
CREW DIPNIT HEAR 
HIM... CAUSE A KNIFE 
IN THE BACK MAKES 

NO NOISE, : 
   EVELYIHNGS 

GUSI, KOoyl Jugoks uks iT, 
SPUR GANES | SHERRYI A 

| HASNIT BEEN “N SHOT WOULD 
HERS TO MURPER | HAB ROUSEP 
ANYONE.- YETI/ 4 THE BUNK- 

kos CREW! 

  

— Segalanja kelihatan  ten-  Rog.... lihat ita!! 

teram sadja, Roy. Spur Gaines 

belum tiba disini untuk melaku 

kan pembunuhannja. 

Tampaknja begitu, Sher- 

ry. Satu tembakan akan mem: 

— Tentu sadja tak seorang 

pekerdia dirumah ini jang men 

dengar... sebab sebilah pisau 

jang  ditusukkan  dipunggung 

bikin gempar semua pekerdja2 
ia 5 F tak memberi suara! 

jang ada dirumah ini. 

KAB al Ui ti H3 . L Seras Ti Kemana 

     
   

  

    

 Gop).. you      
       

7 KEY! SOMEBOPY KiLLEP TH' 
BOS5...AN' THERE THEY GO/ 
A FELILER AN' A WOMAN. 5 gg 

     

  

BE BLAMED 
FOR THIS TOO      WITHOUT £ 

BEING SEEN/ 
: EBODY 

      

   
   THAT DOES IT, SHERRY/ 

FROM NOW ON THE 
GUNSHOT COwMEN 
WILL HUNT US DOWN 

LIKE WOLWES,/    
kami — Hey!! Pemimpin 

terbunuh! ! Dan itulah mereka 
— Dan untuk ini kamupun 

akan mendapat tuduhan pula, 
karena tepat pada waktu ter 
djadinja kau kukeluarkan dari 
dalam pendjara! 

— Tidak, djika kita dapat 
pergi dari sini dengan tak di- 

pembunuhnja!! Seorang laki? 
dan seorang wanita !! : 

- Tielaka kita, Sherry! Da 

ti sekarang di Gunshot kita ' 

lihat oleh seorangpun. Sese- akan dikedjar2 seperti andjing 
orang datang kepintu belakang. liar karena dituduh melakukan 

“ 
t 

diberitahukan kes: 
para langganan dan Chas 
lajak ramai bahwa: . 

KRANGGAN TIMUR 16 — SEMARANG — 

| Mulai tgg. 1 MEI '5S2 akan pindah ke: 

(Podjok prapatan Bod lon g/Duwet) SEMARANG 

  

Negara 
8  Mengutjapkan selamat atas hari kemenangan buruh 
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HORLOGER 
,, 
$ 
1 TELPON. 1233: 
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Indonesi 
  

Xx 
x 
3x 

. , Xx 
KK 
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ANAK KA 3 

BANK NEGARA INDONESIA 
Kantor Pusat Pintu, Besar 7 

Djakarta 

Hasil Penarikan Undian Barang 
KE XI 

Pada Tanggal 18—4 —1952 

SEPEDA LAKI? HIMA/MANSONIA: 

  

Aa 

108031 

THKESERVIES: 

14344 17473 18796 23389 24211 26669 37709 38497 83362 

1 D9OS Aa $ SENDOK PORUOK PERAK BAKAR: 
11709 12567 12677 21903 33502 34252 -38292 41969 50543 66264 
66619 70204 76307. 81953 87357 103030 

BLOK TEXTIEL: 

20521 22856 23929 
45152 52938 “54380 

PARKER ,,51” SET: 
11940 15774 18098 18596 51130 
66783 68154 69785 72798 73600 
100087 100088 104844 

ARLODJI TANGAN LAKI? AUTOMATIC: 

25146 30663 
55511 67291 

31064 31668 35416 41032 41974 
67964 79885 99333 101097 104957 

53678 57390 65382 65730 65971 
80439 87289 92841 94770 99023 

11520 22070 26622 31678 33137 35201 35592 51773 52465 53841 
62640 63518 70002 70733 80489 84260 88317 90688 92933 98946 
99918 104871 106508 

ARLODJI TANGAN WANITA 17 BATU: 

11938 18757 20407 20415 22549 26040 34027 39305 41386 44844 
50814 51613 52234 54307 58889 59962 61001 66223 70802 71801 
18708 98631 100158 

ARLODJI LAKI? 17 BATU: 

13681 15106 16327 16897 19531 24185 24347 28649 28765 28790 
29450 29803 32183. 36885 41946 42518 47167 51213 51795 52825 
54381 60429 63542 65983 71381 - 71412 72313. 72775 13022 73657 
14069 74082 74569 76281 81718 86446 89658 90960 91664 94148 
95313 95338 96319 96848 99516 101349 106284 106742 108968 

SATU DOSIN SENDOK TEH PERAK BAKAR: 
10900: 14226 16364 17537 18953 19616 21821 22724 23480 24314 
26152 26487 27754 34898 36775 38559 42884 43979 46294 49488 
50380 52447 55593 57323 58556 59131 62981 67414 69326 70678 
71923 73698 76395 77148 78935 82302 82610 84280 89254 95510 

97600 100946 102029 102350 106958 107384 108376 108509 108710 

KAIN PANDJANG SWADESI DAN PERMADANI: 
10437 12669 13396 13527 13913 14141 14576 15026 16324 16787 
17201 19274 20928 21780 21938 22011 23979 24513 425696 26232 
28571 29622 30644 30656 31894 32498 34050 35376 38841 40495 
11606 42613 42697 43118 44645. 44848 45584 46317 48383 48841 
49513 49989 50341 50872 51150 51659 52587 53901 55334 56116 
58246 58579 59128 59168 60814 67141 67677 68420 70644 71209 
70169 71394 71612 72302- 74391. 75676 75847 76356 77246 77270 
77199 18216 78143 78026 79165 79492 80911 80134 81291 81663 
82432 82438 85441 85564 87799 88201 90228 90651 90805 91324 
92451 93300 93941 95616 96980 - 22011 23979 24513 25696 26232 
103066 104630 105861 106146 £ 

6 KAIN TJAP JOGJA: 

10390 10796.10783 10809 11465 14045 15745 16110 16584 16622 
17501 17916 18014 18382 18487 18545 19615 20623 21211 21266 
21568 22416 22642 22800 23343 23355 25372 25917 25926 26113 
26988 27039 27388 28070 28779 29946 30759 31225 32106 32410 
32560 32750 33695 34796 35860 36424 36962 37479 37955 38778 
39321 39612 39616 39996 40013 40653 41256 41564 42093 42595 
42769 44077 44272 44320 44576 44842 45319 45431 45884 46233 
16742 47355 48271 48373 48502 48713 49174 49734 50244 "50577 
51201 52236 51271 52357 52455 52745 53996 53999 54302 54828 
55166 55383 55779 56438 56984 57589 57652. 58120 58465 58722 
58819 59421 59427 60548 60795 60909 61577 61979 62052 62821 
62940 63166 63767 63884 64317 64848 64299 64378 64505 64844 
66767 66611 66615 66744 68610 - 69373 70670 72633 72840 74982 
13572 13694 73055 74004 74618 - 75337 75666 75722 75905 76497 
16639 76757 78192 78240 78587 - 78767 73993 80034, 81850 82275 
82328 83938 84054 54098 84389 86202 88081 89823 89426 89379 
90606 91510 92614 92967 93545 93846 94004 94092 94235 94903 
95426 96188 96221 96963 97215 98412 98512 99638 99768 100129 
100934 101074 101715 101774 102041 102539 102965 103227 103811 103958 
104022 104474 104718 106485 106672 107256 107412 107994 108800 109137 
109722   (suara sepatu terdengar dari pembunuhan ini! L 

dalam rumah), “ 
$ 
Y 
T 

1 

  

Fe 1 

PARA AAS SSS SA pdl dara de de dedodad dea dede dodol 

  

      
             

     

     
    

     

(UDJIAN NEGERLIDJAZAH 
IRESMI hanja didapat pada kur- 
isus-tertulis: INST. - DAG. 
"INDONESIA" SOLO. Miontgomery Clift—Elizabeth Ta 
SMA. — SMP. — Meg. bus A Place in the Su :.3 

Irespondensi — Bhs. Inggris — 
(Bhs. Belanda. 
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T ROBIA, fancy-volle fang Indah dalam berbagah 
bagai warna polos dan djuga dengan 

sulaman? tjorak ragam nan beraneka-wamna, 

jang dari ini dapat dibuat japonl-herbagian 

dan kebaju-, 

ROBIA, jang sangat halusnfa, tenunan jang 

sangat tjetjok untuk daerah? kat'istiwa, alange 

kah kuat serta tahan lamanja dan dapat 

Gitjutji biasa dengan sempurna. 

Bjuga tenunan? ROBIA, merakai tanda 

TESILIZED jang berarti bahwa ini tidak mengi- 
sut dan selandjutnja dengan sendirinja mes 

wakai garansi-TOOTAL jang termashur itu, 

ROBIA 
A TOOTAL PRODUCT 

TOOTAL DAPAT DIBELI LAGI! 

(Berhubung dengan keadaan. belum dapat dibeli disenaa 
tempat dan persediaan tidak selalu tetap ada) 

Lengan Importir: HOPPENSTEDT Sm 
"HP/t-5207 
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paototaktatak PLAT STA STATS oi atletik 

UTJAPAN TERIMA KASIH 
Dengan ini kami mengutjapkan bs: jak2 terima kasih ke- $ 

pada Sdr.2 jang telah memberikan sumbangan/bantuan baik £ 
jang berupa moreel ataupun materieel dalam kami memindah- 
kan djenazah dari almarhum Sir. ACHMAD SOBKANTI,. 
Kommandan Polisi, sebagai Commandant Seksi III pada Mo- 
biele Brigade Polisi Rayon Soerakarta, Cie. 5142, jang gugur 
dalam menunaikan tugasnja di daerah Kabupaten Bojolal 
pada bulan Desember 1951. 

Semoga kebaikan dan keluhuran budi dari Sdr.2 itu men 
dapat anugerah dari Tuhan Jang Maha Kuasa. : 

Surakarta, 28 April 1952. 
Atas nama Keluarga Mob. Brig. Cie 5142 Ska, 

Commandant Cie. 
(OETORO) 

EP: Kb. 

. 

(Adv. Lauw-Solo) 

  

  

  

  

, Rex” 5.-7.15-9.15 (i7tah 
  

  

Be ae aa wa (PA jang terbaik dalam tahun 1951. 
dan sudah 8 kali memperoleh Hadiah! 
  

Perhatian: Djum'at/Saptu pagi 

Matinee: djam 10.00 

ORION 5.00-7.00-9.00 (13th) 
Jane Wyman — Van Johnson » 
Howard Keel — Barry, Sullivan 

»Three Guys Named Mike" 
M-G-M's (Siapa antara' bertiga) 

Ini Malam PENGABISAN: 
Metropole5.00-7.00-9.00/13 th.) 

»Federai Agents v.s. 

Prospectus dikirim graties: 
Econ — Slo 

    

WIJNI PILL, Untuk orang prampuan 
hamil, badan lembek, kepaia posing. 
sak t pinggang, perut, tumpa2. Ma- 
kan ini obat tempo waktu bunting. 
Mamah dan anak baji supaja djadi 
sehat 4 Rp,20,— 3 doos Rp.571— 
Gan sasudah beranak lekas makan. 
REGINA PILL, Sampai: 40 hari lama- 
nja supaja badan dan perut seperti 
tempo masih gadis, kentjeng dan 
singset, tempat anak kembali ketiil 

  

  

(idak udar). Istri2 jang memang $ 15 
sunggu2 ingin ajaga dirinja, musti Underworld,, Inc." 
makan in obat Aa Rp. Ka 00S , 
Rp.57,—  MONGORIA PILL. (Obat Serie jll (Tamat) 
sakit Aambeien). Sakit aambeien di- Se lag » 
dalam atau diluar pantat, kalau ma- Mulai Djum'at Premiere ! 
kan Wi obat 3 doos tanggung dapat ames Stewart — Barbar 
lekas baik RP. 87,— 1 doos RP. 30”—. sa Cen. Kena aa 
BORALIN PILL. ' Untuk sakt dian. Jack p ot 
tung. Tidak Tenan tidur, dada rasa tury Fox '” 99 
panas, Sesek, djantung lembek, ber- 3 » 
lu lekas makan in: obat 3 doos sung- Ini Malam, PENGABISAN : 

2 baik Rp.87,— 1doos Rp.. 30,—. : aa # . 

Pen uw PILL, (Obat sakit, Zenuwen). Djagalan 1:00 9.00.13 th) 
Malam tidak dapat tidur, antero ba- 
dan rasa sakit, hati memukul, boleh 
lekas makan ini obat 4 Rp 20—-3 
doos Rp.57,—. SUIRINE PILL. Ini 
obat tanggung dapat bikin baik sa- 
kit kentjiing gwla-nier-eiwit 3ds. ar Gloria Warren Kay ,(Prances 
kentjing tangguno bersh & Rp.20.—! ,,Always In My Heart" 
3doos Rp. 57— Porto Rp. 2—, $ z KEPRI beng 

OBAT KOEKOEL 

THIO GIOK GIEM 
Gang Tengah 22 — Semarang, 

CITY CONCERN CINEMAS 

lom 3 Telegraph Trail“ 
Mulai Djum'at malam (Iseg.um| 

c- 

  

Perhatian: besok malam (1 Mei) Rp. 20,— 

Tidak ada Pertundjukan.     
  

  

  

  

    

  

Grand Isi Malam D. M, B. Ju. 17 tahun) 
5.7. —9,— Robert Mitchum c# Jane Russell 2 

Harja isimaen: His Kind of Woman'ii 
IPREMPUAN PILIHANNJAJ 

4.45-6.45-8.85 Tjinta berahi penuh Asmara 

31 Mulai tg. 2 Mei Djum'ut PREMIERE ,L UX”: 
2— “Errol Flyan Micheline. Preile 5, 

,hdventures of Captain Fabian &: 

james Stewart Pi 

Fhelley Winters ,W IN ta H E Ss T E R 73" 

Royal 5.—7.—9,— Ini Malam D.M, B, Ju. seg.. um. 5 

Dan Duryea 

| "| : (3 
/ Hudiono Sunarto dlm. ' » Si bi n tja n g ! 
Istiat dimainkan oleh Anak2 film bermanfaat untuk 

gat Ibu—Bapak—putera— puterinja |. 
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