
  

Harga Lengg. 

Adv, 80 sen per 

asi-Ekspedisi 2087 Sema 
(bajar dimoka) Ep. 10.—— dida 

Rp. LI. — juar kota, (ditambah Xp. 0,89 utk. meterst) 
m,m. kol. Harga Etjeran 60 sen per lemh. 
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Bertempas di Balai Peradjurit,   
Hari Pali 

ERKENAAN DGN bari Palang Merah Internasional! (S8 Mei) hari ini, sekretaris-djen- 
deral Perserikatan Bangsa? Trygve Lie, telah mengufjapkar pedato di markas besar 

PBB, New York. Antara lain ia mengatakan: ,.Dewasa ini terdapat perhimpuran?2 Palang Me 
rah di 68 buah negara dengan djumlah anggota 100 djuta orang jg bekerdja dibawah satu 
bendera gura meringankan penderitaan ummat manusia, dgn. tiada memandang faham politik, 

selamat dari para hadlirin. Paling muka 

  

Diponegoro" Djakarta, pada tgl. 3 
para siswa S-S.K.ALD. (Sekolah Staf Koma.do Angk. Darat) angkatan ke-2 jang di-ikuti oleh" para 

. perwira dari seluruh Indonesia. Gart ar: Pemandangan 'ketika para siswa menerima 
“NT Djatikusuma dengan njonja. (Ipphos) 

Merah 
Palang Merah Bekerdja Di 158. Negara Dengan Tenaga 

YK MDIK 

  

- 

1g 
PN 

“100- Djuta Orang 
Sambutan Trygve Lie. 

kebangsaan atau keagamaannja 

  

|,Let Alone- 

Agreement” 
—. Habis 

| Usaha2 Pemba-:” 
agunan Stop? 

Perserikatan Bangsa2 men- 
djundjung tinggi bendera ser. 

ta perkimpunan2 tersebut jg. 
membebankan diatas bahu me- 
reka pekerdjaan2 sosial. PBB 
menaruh penghargaan istime- 
wa kepada Pa'ang Merah un- 

tuk pekerdjaan mereka jang 

mulia bertalian dengan kegia- 
tan2 sangat penting bagi-orga 
niSasi kami Saia merasa gem, 
bira dapat mengemukakan be. 
berapa tjontoh kerdj, sama 
itu. Lembaga perhimpunan2 
Palang Merah dan komite Pa- 
lang Merah Internasional se- 
lama dua tahun memiku! per- 

tanggungan djawab guna pelak 
sanaan rentjang bantuan Per, 
serikatan Bangsa? dalam masa 
la kaum pelarian Palestina di 
Syria, Jordania dan Libanon. 
Sedjumlah besar perhimpinan? 

MA pyang Merah Nasional dan ko 
mite2 Belah Bulan Merah (Red 

Crescent Societies atau Hilal 
Achmar—Palang Merah Islam) 
kerdj, sama dengan PBB guna   
  

KaharMuzakar Di. 
tinggal Kawan2nia 
Insjaf Bahwa: Kahar Mengchianati Per- 

djoangan Pahlawan2 Sulawesi 
pa HARI REBO siarg markas staf TT VII (Sulawe- 

si). telah mengeluarkan sebuah pengumuman, dim ma- 
na dikemukakan, bhw menurut 
paikan oleh njonja Salawati dan 
Sulawesi dan kepala staf tentara dar 
Hamid Gali, Usman Balo, Sjamsulbahri, 

berita2 jg baru sadja disa- 
Kaso Masud kepada gubernur 

teritorium VII, maka 
Azis Taba dan peng- 

ikut?2nja telah bersedia utk dgn resmi mendjadi anggota angk. 
perang R.I. dan kesatuan? pembangunan dim waktu sesingkat- 
singkatnja. 

Mereka mengambil sikap ini 

dan mengutuk tjara2 Muzakar 

setelah mereka melihat dengan 
mata sendiri dokumen2 surat- 

menjurat antara Kahar Muza- 
kar dan pemimpir Darul Is- 
lam, Kartosuwirjo dan tjara2 
ia memimpin dan mengelabui 
mata pedjuang2 gerilja, dima, 
na terbukti, bahw, Kahar Mu- 
zakar mengchianati 17 Agus- 
tus 1945 dap pahlawan2 Sula- 
wesi Seatan, separti Emmy 

Saelan, Wolter  Mongonsidi, 
Bau Massepe dan lain2. Seka- 

rang sedang dirantjangkan un 
tuk pelantikan mereka ini dg. 
serentak dengan harapan bah. 
wa Andi Tanriadjeng dan ko- 
mandan2 lainnja bekas CTN 
dapat pula dilantik pada wak- 
tu itu, 

Diharapkan, bahwa peranti- 
kan ini dapat dilakukan sebe- 
lum bulan puasa, agar seluruh 
ummat Islam masuk bulan jg 
sutji itu dengan hati tenang 

dan tenteram. 

Seluruh masiarakat diharap 

supaja turut berdoa, agar ber 

hasillah usaha2 gubernur Sula 

wesi TT VII dalam hal ini Pe 

ngumuman tersebut ditandy ta 

ngani oleh djurubitjarg TT VII 

major Salah Lahde, dan disiar 
kan dalam bahasa Bugis Maka 
sar dan Indonesia dengan ban | 
tuan angkatan udara diberba 
gai daerah di Sulawesi Sela- 
tan. 

  

ANGGARAN BELANDYA Pun 
TAHANAN PERANTIIS. 

Menteri pertahanan Perantjis Ple- 
ven hari Selasa menerangkan dimu- 
ka panitia keuangan parlemen bah- 
wa anggaran belandja pertahanan 
untuk 1952 akan memberi ' kemung- 
kinan kepada angkatan perang 
rantjis untuk  memperbanjak kekuw 

atannja dengan 642.000 serdadu ber-| 

sendjata. Dalam tahua 1951 angka 
tersebut adalah 581.000, 

  

Pe-! 

Pelabuhan Aus- 
tralia Lumpuh 
Akibat Pemogokan 

Buruh2 Dok 

EMOGOKAN UMUM ka- 
um buruh dok Australia, 

jang dilakukan utk. kedua kali- 
nja dim. waktu 5 minggu jang 
feraebir ini, pada hari Rabu te- 
lah menjebabkan 100 buah ka- 
pal terkajrung.katung dipelabu- 
han dengan? tidak mendapat pe 
lajanan. Pada tengah malam? 
Rabu, sedjumlah 27.600 orang 
pekerdja pelabuhan bagian dok 
telah memulai pemogokan 
umum selama 24 djam. Mereka 
dikerahkan untuk menghadiiri 
rapai?2 umum jang diadakan di- 
semua pelabuhan utk. membi- 
tjarakan soal upah.   orang pekerdja tidak ketingga 
lan dalam gksi ini, sehingga di 

pelabuhan tsb 43 kapal terpak 
sa tidak dapat memuat atau 

' membongkar harang2 muatan 

nja, Para pekerdja di Sydney 
ini memulai pemogokannja se 
te'a terdjadi pemetjatan atas 

seorang pekerdja jang menga- 
baikan permintaan 'pembesar2 

“pelabuhan utk. menghentikan 

ibantuann'a kepada organisasi 

(buruh pelabuhan. 'Pembesar2 
pelabuhan menerangkan, bah 
Wa pemogokan ini telah sangat 
' merugikan usaha2 pelabuhan, 

'karena 190 buah kapal jg ter- 
lantar itu semuanja adalah ka 
pal? asing. (Antara) 

enam aman yaaa Menma 

LULUS UDJIAN SEMI 
AWTS, 

Ketua Fakultet Kedokteran 

. kabarkan bahwa telah lulus 
udiian Dokter IL (semi arts) 

| pada fakultet tersebut PH Ma- 

mahit dan R. Sadono. 

  

  

Di Sydney sedjumlah 6.300 | 

  

Mei dilangsungkan pelantikan 

utjapan   

jkepentingan kaum pelarian ini 
dengan memberi tenaga paker- 

dja, bahan makanan dan ba- 
rang2 untuk meringankan pen 
deritaan mereka. 

PBB bersama2 dengan Pa. 
lang Merah Internasional ber- 
usaha terus ' memulangkan 
anak2 bangsa Junani ke negeri 
nja, dari Eropah Timur, 

Setelah petjah peperangan di 
Korea saja mengandjurkan ke 
pada Lembaga. Palang Merah 
Supaja memberi bantuan kepa 

a penduduk pereman di Ko- 

rea, Hingga sekarang lebih da 
ri SeloSin Palang Merah Nasio 
nal gap komite2 Beah Bulan 
Merah memberikan pakaian, 

obat2an dan bahan makanan 
hingga seharga ratus ribu dol- 
lar. Seaip dari itu ada satuan 

/satyan Palang. Merah. dari pel 
bagai negar, jang dikirim ke 
Korea kareng “keuletan serta 
dapat pudjian dari panglima 
tertinggi pasukan? Serikat di 

tidak 
san”, 

memandang pembala- 

Wakil2 dari komite interna- 
sional “Faang Merah dalam 
Waktu2 tertentu mengundjungi 
para, tawanan perang di Korea 
dengan pengawasan komando 
PBB. Sajang usaha2 utk. dju- 
ga mengirimkan wakil2 ke. 
kamp2 tawanan di Korea Uta- 
ra sehingga kini belum berha- 
sil, Maka sudah selajaknja bi 
la kita setahun seka'i merarer 
ingati Hari Palang Merat, In- 
ternasional "agar dengan demi 
kian perhatian kits akan terbu 
ka terhadap pentingnja peker- 
djaan Pa'ang Merah jang besar 
sumbangannja kearah terwu, 
Gjudnja saling pengertian dian 
tara bangsa2” demikian Tryg- 
ve Lie, 

MAJAT SALEH SUNGKAR? 

Tiga orang polisi, jang sedang 
ronda di Lombok Timur hari Senen 

Korea karena “keuletay serta i 

emis 8 Mei 1952 

  

   

Lahir Tiap # 

  

| Produksi Bahan Makanan 

dari pertambahan produksi 
ha untuk 

Dikatakan selandjutnja, bah 
wa 3 soal pokok jang dihadapi 
manusia adalah (1) persediaan 

(3) pendidikan fundamentil. 
Pertambahan penduduk dunia 
lebih tjepat dari pada produksi 
makanan, Djika kita gagal da 
lam memperbesar produksi ma 
kanan di daerah2 terbelakang, 
maka itu berarti Rentjana Pa 

gal 4 telah menderita kegagal- 
an, demikian Andrews. Keada: 
an dalam 10 tahun jang akan 
datang akan berbahaja, djika 
tidak dibikin kemadjuan dalam 
ichtiar memperbesar produksi 
makanan. 

Setiap hari di lahirk 

4 

Andrews menaksir penduduk 

pertambahan dari 225 djuta 
semendjak tahun 1940 dan ba 
ji jang dilahirkan di dunia se 
tiap harinja Ik /'” 55.000. Pro 
Guk pertanian di dunia dalam 
waktu 10 jahun jang lalu te 
lah bertambah dengan 9X, se 
Gangkan penduduk dunia ber 
tambah dengan 134. Negeri2 
jang penduduknja bertambah 

    

     

  

   

     

  

   
   

. tambahnja Djumlah, Pend uduk. : 

TANLEY ANDREWS, direkttir jang baru dari Technical 
» Cooperation Administration (TCA) hari Senen menga- 

kan, bahwa, ber: akan ditentukan 

menghindarkan baha ja. 

makanan, (2) kesetatan dan) .. 

“minggu jang lalu itu ,/dipertim 

55.000 baji. |» 

dunia kini berdjumlah 2400 kan. 
djuta, Mal ini berarti suatu. 

# 
Lebih Kurang Dari Ber- 

Ia Pasal 4 

enry Garland Bennett, jang 
rbang di Iran dalam bulan 

pan dengan UP., Andrews 
unia bertambah lebih tjepat 
@nan, dan TCA akan berusa- 
“ni. 

3 

Dr 

  

Ssikan Pe-' 
"rang Kuman 

P3 

PK OKTER WU LIEN TEH 
“seorang sardjana Tiong 

Boa di Malaya menerangkan ke 
ada 5 orang sardjana Tiong- 

ka. lainnja bahwa menurut ke- 
inannja ja ragu? akam kebe- 

aran adanja epidemi pes dim 
Musim dingin seperti di Korea. 
Para sardjana minta kepadanja 
isupaja keterangannja dalam         

    

   

  

pbangkan lagi”, jaitu jang me- 
amakan tuduhan “Tiongkok 
tentang Gilakukannja perang 
kuman di Korea itu menggeli- 

Dalam sebuah pedato radio 
Ihari Rebo dr. Wu mengatakan, 
"bahwa “dunia telah didjamu de 
ngan serangkaian pandjang tu 
duhan2 jang tidak beralasan, 

Ksedang di Korea tidak terdapat 
keterargan ttg adanja symp 
tom? epidemi. Korea dalam za 
man jang lampau memperoleh   engan ijepat seperti Birma, 

Indo China dan India, produk 
Si makanannja hanja - bertam 
bah, sedikit atau sama sekali 
tidak bertembah! Pertamba 
han preduksi makadan hanja 
terdjadi di . Amerika - Serikat 
dan Kanada 

Menvrut. Andrews diperbai 
kinig keadaan “kesehatan, ter 

utama kesehatan penduduk ta 

pertanian. Andrews berpenda- 

pat, bahwa untuk perbaikan ke 

sehatan itu dibutuhkan djuga: 

pendidikan fundamentil. D'im' 
pertaniar, atau dalam memper 
baiki kesehatan orang tidak bi 
sa berbuat banjak, djika tidak 
disertai pendidikan fundamen- 
til, demikian Andrews, (Ant). 

Keslamatan 
Buruh Russia 
Terdjamin Dgn Baik 

Sekali 
-&m UATU DELEGASI ahli 

listrik Perantjis jang 
mempeladjari kehidupan rakjat 
pekerdja Rusia, pada janggal 5 
Mei telah berkundjung ke pa- 
brik motor listrik di Moskou di 
mata jerutama mereka tindjau 

para pekerdja. Joseph 
Talebre dan Paul Chamong, dua 
anggota dari delegasi Perantjis 
tsb., kemudian menguraikan ke 
san2nja kepada wartawan 
TASS. Menurut mereka, kesela   il. sekira djam 10.15 pagi dipal 72 

djalan Lombok dihutan djati kira2 
70 meter sebelah kiri djalan raja te- 
lah menemukan sebuah kuburan 
segera digali. Kemudian ternjata da- 
lam kuburan itu terdapat seorang 
majat jang sudah tidak dikenal lagi, 
tetapi dalam kubur itu terdapat tan- 
da anggauta DPR dari Saleh Sung- 
kar, arlodji tangan dan beberapa 
tanda lainnja. Majat tersebut kaki- 
kiri sudah tidak ada lagi, begitu dju 
ga tangan kanannja tidak ada, se- 

| dang rangka kepalanja terdapat di- 
luar kuburan, Apakah benar itu ma- 

jat Saleh Sungkar, kini masih dalam 
| pemeriksaan dokter. 

  
146 ORANG TEWAS KARENA 
| KOLERA. 
| Penjakit kolera telah mene- 
waskan 46 orang didaerah Kal 

kuta dan sekitarnja, demikian 
UP hari Senen mewartakan da 
ri kota tersebut. Sementara 

djumlah kematian akibat pe. 

ra dokter menuduh pemerin- 
tah tidak bekerdja giat dan ti 

dak memperdulikan untuk mem 

berantas wabah penjakit ini. 
Menurut kalangan resmi ben- 
tjana wabah pen'iakit kolera da 

lam tahun ini adalah lebih be- 

sar dari tahun jang silam. 

Di MARIA MONTESSO 
RI, ahli pendidikan Ita- 

lia wanita jang termmasjur jang 

te'ah mentjiptakan sistim pen 

didikau Montessggri, pada hari 
Selasa telah meninggal dunia 
lengan tiba? kareng serangan 

penjakit djantung di Noord- 
  

matan buruh dalam pabrik tadi 
mendapat perhatian sungguh2. 

ig. ' 

f 

njakit ini memuntjak terus pa 

Talebre dan Chamont teru- 
tama sangat ketarik dengan 
sistim 'pemberian pertolongan 
kepada buruh jang sakit. Kli. 

nik pabrik tersebut adalah 
sempurna. Demikianpun sis- 
tim keselamatan bekerdja da- 
pat dikatakan sempurna. Se- 
mua mesin diperlindungkan un 
tuk mentjegah ketjelekaan. 
Selandjutnja Talebre dan Cha 
mont mengatakan, bahwa ta. 
raf hidup buruh Sovjet adalah 
banjak lebih tinggi dari pada 
rakjat pekerdja Perantjis, (An 

tara) 

DAKOTA MENDARAT DI 
KUTUB UTARA. v 

Sebuah pesawat bentuk 0-47 
dari angkatan udara Amerika 
jang diperlengkapi dengan ski 
pada hari Sabtu telah mendarat 
di Kutub Utara. Pesawat tadi 
berhenti disana selama tiga 
djam dan kemudian kembali ke 
pangkalannja, jakni lapangan 
terbang  terapung-apung 225 
mil dari Kutub Utara, 

wijk Nederland, dimana ia se- 
dang tinggal dengan beberapa 

teman. Ig mentjapai usia 81 ta 

Hun. Dr. Maria Monribessori ada 
lah seorang pelopor bagi peru 

bahan sistim pendidikan. Piki 

rannja telah dapat mempenga 
ruhi pekerdjaan guru2 serta 

ni, adalah faktor jang penting 
dalam memperbesar produksi 

munitet luas, sekalipun hanja 
' terpisah oleh sungai Yalu dari 
pusat epidemi pes di Manchu- 
ria Selatan. Sukar untuk dime 
ngerti bagaimana kotak2 beri- 

i kuman? pes atau serangan2 

dan tikus2 jang kena infeksi da 

'pat didjatuhkan dalam musim 
dingip seperti itu" kata Wu, 
jang selandjutnja mengatakan 
bahwa “jang masih harus dipi 

ir lebih dalam jalah soal de- 
mn dalam waktu2 tertentu ser 

ta penjakit typhus jang kedua 
nia ditularkan oleh kutu2 din, 
ding jang sudah ada, Penjakit2 
jang sudah luas menular itu 
menular kepada turunan? dewa 
sa ini sedjak bertahun2 dan 
semangkin mudah menularnja 
dewasa ini karena banjak ser- 
dadu2 dan korban2 perang jg. 
terpaksa memakai pakaian me 
reka terus-menerus dengan ti- 
dak diganti2. : 

   

    

YARIP GIA UNTUK DJE- 
MAAH HADJI. 

Berhubung dengan akan di- 
mulainja djemaah hadji ke Ta- 
nah Sutji tidak lama lagi, maka 
para tjalon djomaah hadji jang 
mempergunakan pesawak ter- 
bang GIA pulang pergi dari 
tempat kediamannja ketempat 
keberankatarnja, akan menda 
pat potongan 254 sedang baga 
si jg boleh dibawa dengan tja 
ma? ialah 40 kg. Untuk memin 
ta keterangan lebih djauh me- 
ngenai peraturan istimewa ini, 
panitya?2 djemaah hadji setem- 
pat dapat berhubungan dengan 
perwakilan GIA setempat. Demi 
kian diterangkan oleh pihak 
GIA. 

Deadlock Jg 
 Berbahaja 
Menghantjam Perun. 
dingan Panmunjom 

M 

  

| 

ARKAS BESAR delega- 
si PBB pada perundi- 

yea hari Selasa malam mengan- 
dung perasaan. bahwa perundi 
ngan hampir mendekati djalan 
buntu. Kalangan? jang berdeka 
tan dengan delegasi PBB menja 
takan, bahwa telah ada tanda2 
jang menundjukkan bahwa ma- 
sa menanti” telah hampir ber- 
achir. 

Kiedua belah fihak tidak 
mau mengakui, bahwa mereka 
telah menemui djalan buntu. 

' Tetapi pada hari Senin di 
umumkan dengan resmi, bahwa 
dalam perundirgan tidak ditja 
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Tunggulah nSajembaca- 

Bergambar" Kita! 
o 

  

Wu Sang-| 

Pemantjar Ra- 
“ dio Utk Indon 

40  Pemantjar-radio mobil kini 
Indonesia di Amerika. Pesanan   
fadi telah selesai dan diserahkan 

manto, konsul djenderal Indonesi 

  
(radio Corporation of America). 

kilan Indonesia di New York. Pada gambar: 

ma penjerahan tadi dari wakil presiden RCA Meade Burnett (kiri) 

  

sedang dipesan oleh pemerentah 
tadi dikerdjakan oleh RCA 

Kini sebagaian dari pesanan ' 
dim suatu upatjara pada perwa- 

Raden Mas Dar- 
a d New York, waktu mene- 

La ma e HTI Ma OI 

IIskanderumPen 
ganti 

Suez? 
Churchill Usul Supa- 
ia)Soal/Suez Dipisah- 

Ivs ENURUT KETERANG- 
AN para pembesar Ing- 

gris pada hari Rebo, pembitja- 
raar js ketika hari Selasa j.l. 
dilakukar: antara PM Inggris 
Churchill dan uutabesar Mesir 
Amr Pasha Hu hanja terbatas 

| sampai aspek2 pertalmnan sadja 
dari hubungan antara Inggris 
dar Mesir, Dalem pada itu di- 
kabarkan, bahwa Churchili ber 
harap supaja soal tsb. tadi dja- 

ngak sampai terpengaruh oleh 
perselisihan faham tentang ge- 

lar Radja Faroek. Seperti dike- 
tahui, Mesir menjatakan Radia   

  
  

ngan gentjatan sendjata di Ko- | 

Indonesia Mungkin 

dC ya di Bog 
djahmada tlh dipilih dgu suara 
kerdja mengenai 

soal2 perabukan tanah, telah 

Dalam suatu pertjakapan dengan 
wartawan kita, prof. Kusnoto mene 
rangkan, bahwa konperensi I. R. C. 
ini sangat penting bagi Indonesia, 
karena pada konperensi ini dibitja 
raken banjak soal2 ilmu pengetahu 
an jang beberapa bal diantaranja 
belum dapat diselesaikan dengan te 
pat di Indonesia ini. Nilai jang ter 
penting dari konperensi ini menurut 
prof. Kusnoto terletak dalam kenja 
taan, bahwa berbagai negara ini 
mendapat kesempatan untuk saling 
tukar menukar shasil2 pertjobaannja 
dalam-lapangan ilmu pengetahuan. 

Dalam hubungan ini ia mengemu 
kakan, bahwa delegasi Indonesia 
telah mengadjukan Japoran jg pan: 
djang lebar dalam bentuk ,, working 
paper” kepada konperensi. Dalam 
laporan itu dikemukakan hasil2 per 
tjobaan jang telah diadakan di In 
donesia dalam hal beras. 

Lebih landjut ia menerangkan 
bahwa di India telah diketemukan 
djenis padi, jang apabila mungkin 
ditanam di Indonesia dapat memper 
besar hasil padi di Indonesia. Per 
tjobaan tentang ini telah didjalankan 
di Indonesia, tetapi apakah pertjo 
baan ini berhasil atau tidak, hal ini: 
masih harus ditunggu beberapa @ta 
hun lagi. 

Lebih landjut ia menerangkan bah 
wa di Indonesia orang telah 50 ta 

Hasil Bahan Makarman. 

ROF. KUSNOTO Seiyodiwirjo direktur dari Kebun Ra- 

or dan mahaguru pada Perguruan Tinggi Ga 

mahaguru pada Agricultural College di Coimbatore 
merangkap ketua delegasi India. 

Perkawinan Padi 
-« Menijasi Djenis, Padi Jang Banjak 

Produksi Dan Tahan Penjakit 

Di India Ada Sematjam Padi Jg Bila Ditanam Di 
Bisa Mempertambah 

bulat mendjadi ketua panitia 
penambahan produksi beras dgn djalan se- 

leksi dari konferensi Internasional Rice Commission di Ban- 
dung. Sebagai ketua panitia kerdja jg kedua, jg akan meninrdjau 

dipilih “prof. P. D. Karunakar, 
di India, 

produksinja rendah tetapi tahan pe 
njakit dengan padi jg tidak tahan 
penjakit, tetapi tinggi produksinja. 
Perkainan ini mungkin menghasil 
kan padi jang lebih baik sifat2-nja. 
Tetapi hasil2 pertiobaan ini masih 
sangat berbeda. Ada petani2 jang 
berhasil baik dalam « mendjalankan 
pertjobaan ini ada pula jang“tidak. 

Kusnoto menerangkan bahwa konpe 
rensi itz sampai sekarang berdjalan 
dengan lantjar dan memuaskan. 

Tentang djalannja konperensi prot . 

Faroek sebagai Radja Mesir daa 
Sudan. Didapat keterangan bw 
Churchill telah mendesak, su- 
paja soal Sudan dipisah dari 

soal masa depan pertahanan 
daerah Terusan Suez. 

Iskanderun sbg. 
ganti Suezs? 

Sementara itu diduga bahwa 

Inggris sedang mempertim- 
bangkan pangkalan? mang jig 
akan dapat menggantikan dae 
rah Terusan Suez, akan tetapi 
tidak ada keputusan apckah 
pasukan2 Inggris jg ada didae 
rah Terusay Suez itu dipindah 
kan kesatu pangkalan jg terten 

tu sadia, ataukah dibagi2 anta 
ra beberapa pangka'an ketjil2. 
Dalam pada itu pernah diadju- 
"kap saran, supaja kota pelabu 
han Turki Iskanderun (Alexan 
dretta) bukan sadja  didjadi. 
kan satu2nja pengganti daerah 
Terusan Suez, tetapi djuga se 
bagai markasbesar komando 
pertahanan Timur Tengah. jang 
menurut rantiangan akan meli 
puti "negara2 jang berkepenti 
ngan” didaerah tadi. 

Iskanderun letaknj, 150 mil 
dari pw'au Cyprus, jang ' kini 

dalam komando Timur Tengah 
Inggeris.  Iskanderun -pelabu- 
hannja pada waktu ini sedang 
diperluas dan disempurnakan, 
sedjak tahun 1944 Belum lama 
berselang ini, dikots tadi teah 
didatangkan sedjumlah besar 
alat2 perumahan dan perleng- 
kapan2 bangunan jang kerat2. 

(Antara). 

  
3 KG MADAT DIBESLAG. 

Polisi Djakarta Raya Selasa 
siang telah membeslag 3 kg. 
madat gelap disalah satu ru- 
mah di Djakarta Kota - serta 

menahan 2 orang Tionghoa pe 
miliknja. Madat itu berasal da 
ri Hongkong, jang di-import 

| kemari setjara gelap, Menurut 
'keterangon 3 kg. madat mem 
punjai harga dipasarap Ik. Rp. 
120.000,—. Pemeriksaan se. 

dang dilakukan, 
  
  

Tawanan Harus 

D 
tan kepada pihak utara, 

ra. Pihak utara tidak bersedia   hun lamanja mengadakan  pertjoba 
an dengan “hybridisatie dari padi, | 
jani perkawinan antara padi jang 

  

  

$ 

PRO JUVENTUTE DJADI 
»PRA JUWANA”. 

Baru2 ini di Djakarta telah 
diadakan konferensi oleh Pro 

Juventute seluruh Indonesia. 
Tudjuan konferensi ini jalah 

menjesuaikan status Pro Ju, 
ventute dengan keadaan Bakar | 
rang. Salah satu keputusan jg! 
telah diambil pada konferensi | 
tersebut ialah untuk merobah j 
Pro Juventute mendjadi suatu   pai sesuatu kemadjuan. Radio 

Peking menjiarkan, bahwa se 
djak perundingar: dimulai, ma 
ka kini telah ditjapai ,,djalan 
buntu jang sargat berbahaja.” 

Ne uban, djutaan anak2 dise | 

| luruh dunia, 
| Dr. Maria Montessori dila 
hirkan pada tahun 1870 dide 
kat Ancona, Italia. Ia adalah 
wanita Italia jang pertama-ta 
ma mentjapai gelar doktor da 
lam ilmu ketabiban, sedang ke 
mudian ia mendjadi gurube 

  

Lembaga Kebudajaan Indon 
,Kon. Batavisasch Ganootschap 
van Kunsten en Wetenfchappen 

#sia 

  
  

badan nasional dengan nama 
"Pra Juwana”. Sebagai ketua 
"Pra Jrivwana” telah, diangkat 
untuk sementara walikota D'a 
karta Raya, tuan Sjamsuridzal. 

gar pada Balai Perguruan Ting 
gi di Roma, dalam mata pela 
djaran ilmu anthropologi. Sete 
lah balai pendidikan kanak2 
nja jang pertama dibuka di 
Italia, ia telah menerbitkan 
berbagai buku mengenai pen 
didikan, Pada tahun 1939, dr. 
Montessori tlh, mengundjungi 

Usul2 sekutu tertanggal 28 
. April mengemukakan pendiri. 
'an, bahwa, kaum sekutu tidak 
akan berkeberatan terhadap 
pembuatan japangan2 terbang. 
oleh pihak utara Selama berla 

kunja gentjatan sendjata apa- 
bila pihak utara bersedia mene 
rima baik prinsip kembalinja 
tawanan2 perang setjara “Su- 
karela”. Kemudian pihak uta- 
ra mengadjukan usul ba'asan. 
jang mengatakan, bahwa, mere 
ka barsedia menghapuskan Ru 
sia dari daftar negara penin, 
djau iang “netral”, asal sadja 
mereka diperbolehkan untuk 
melandjutkan pembikinan la- 
pangan? terbang selama gen- 
tjatan sendjiata, akan tetapi 
tetap menuntut supaja djum- 

Dr. Maria Montessori Pelopor Pendidikan Wafat 
India sebagai pemimpin India 
Training Course di Adyar, Ma 
dras, dimana ia telah diinter 
nir sewaktu 'petjahnja perang 
dengan Italia. Pada waktu itu 
pun dr. Maria Montessori 
meneruskan usahanja dan tlh. 
mendidik orang2 India didalam 

Usul PBB 28 April 
Tetap Dipertahankan: . Pengembalian 

Setjara Sukarela 
Keterangan Ridgway. 

JENDERAL MATIHEW RIDGWAY pada hari Rabu ih 
menjirgkapkan tabir jg menjelubungi perundingar2 gen 

tjatan sendjata di Pan Mun Jom, ketika ia memberi peringa- 
bhw. kaum sekutu samasekali tidak 

akan mengalah dlm perselisihan jg masih terdapit, jakri menge 
rai kembalinja setjara sukarela dari kaum tawanan perang uta- 

menerima baik angka 7,000 
kaum tawanan utara jg bersedia pulang ke daerah jg dikua- 
sai oleh pihak utara, dan menuntut bahwa sebanjak 132.000 ta- 
wanan perang harus dipulangkan. 

iah 132.000 orang tawanan uta, 
HA seluruhnja, harus dikembali 

Dalam suatu pernjataan jang di 
keluarkan di Tokio, Ridgway mem 
beri peringatan kepada pihak Utara, 
bahwa pihak Sekutu sama sekali 
stidak dapat dan tidak bersedia" 
untuk menarik: kembali' usul mereka 
tertanggal 28 April itu. 

Dalam rapat delegasi? kedua be 
lah pihak pada hari Rabu, Jaksama 
na Turner Joy (pihak Sekutu) me 
ngusulkan supaja perundingan? se 
landjutnja dipertangguhkan hingga 
pihak Utara menjatakan kesediaan- 
nja untuk mengadakan perundingan 
kembali. Akan tetapi usul laksama 
na Joy tsb. telah ditolak oleh djen- 
deral Nam dari pihak Utara jang 
mengadjukan supaja diadakan per 
temuan pada hari Kemis untuk 
smembuka pembitjaraan2”, 

Truman sokong 
Ridgway 

Darj kalangan ig. berkuasa dik Was- 
hington U.P, memperoleh ketera. 
ngan, bahwa presiden Truman ber. 
maksud akan mengeluarkan suatu 
keterangan ig tegas dengan mana ja 
akan menjokong pernjataan djende- 
ral Ridgway ig monjatakan, bahwa 
pihak sekutu tidak menarik kembali 
usul mereka tertanggal 28 April da. 
lam perundingan2 gentjatan sendiata   Sistimnja, (Reuter.), 

& di Pan Mun Jom, 

g- 

#kan Dari Soal Sudan 

merupakan pangkalan penting 

     



   
   
   

    

   

   

  

    Tanggun 
- Djiwa 

Dari Usaha 8a 
Indonesia 3 

   

   

  

    
Jang duduk dalam pa 

-itu antara Tain ialah Rudjito, 
Kusnan, Notoamiprodjo, Mr. 
Soemarno, Umar Said, Tumbe- 
laka, Keihatu dan Mr. Soeprap 
to sedangkan sebagai penase, 
hat accountant akan bertindak 
Dr. Abutari. Salan satu sebab 
jang merdorong dibentuknja 
maskapai pertanggungan @ji- 
wa Indonesia itu, menurut ka- 
langan jang bersangkutan itu, 
adalah karena hingga seka- 
rang Semua maskapai pertang 
gungan djiwa jang ada di In. 
donesia masih kepunjaan bang | 
sa asing | : | 
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7 . SMP 2 “Pantikalir Bersi 

  

  BRP Solo, Wartawan 
1n, Pe Sekolah? Te | 

Kan da 
   

    

Ma Sea mi ama EN mna Kama 

Menurut Daan tsb. 'Smp2 
Pe Partikulir bersubsidie hanja boleh 

menerima murid lulusan dari udjian 
masuk SMP jang diadakan oleh 
Pemerintah, dan tidak boleh mene- 

"O |rima murid dari udjian jang diada- 
'|kan oleh mereka sendiri. Kesulitan 
iJiang dihadapi oleh Sekolah2 tsb. 
jalah bahwa djumlah murid jg akan 
lulus udjian masuk SMP tahun ini 
menurut perkiraan akan sangat sedi- 
kit “djumlahnja. — Djumlah murid2 
S.R. jang kini menempuh udijian 
masuk SMP ada Ik. 4.000 orang. 

| Dari djumlah tsb. — berhubung de- 
(ngan rendahnja nilai peladjaran pa- 
da Sekolah2 Rakjat pada umumnja 
— menurut perkiraan, hanja ada Ik. 

| 20 pCt sadja jang akan dapat tulus 
atau sebaniak 800 orang. 

  
Kekurangan murid | 

Djumlah lulusan 'ang hanja 
sedikit itu sebagian terbesar 
diterima oleh SMP2 Negeri, 
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Semarangan 
ang 

EEN BEETJE. ! 
- Sir-pong kenal banget suatu ' 
keluarga panggedee jang ting. 
gi banget pongkatnja. Si peng- 
gedee betul-betul intellek, pin | 
ter banget. Maklum, dikit-dikit 

| da keluaran dari Oosters Lite- ' 
. raire AMS Jogjakarta. 

  

| Pa hari jang lalu, maka sisa ge 

  

    
   
   

Xeka tergolong 
| dan Sudah kebiasaan society 

      

|. gasi ke DPKN (PAM) 

  

Tapi sang isteri mintak am. 
pun, keluaran PBH sadja tidak | 

“Namun kareng sekarang me 
SOCIETY — 

tinggi untuk selalu masih sa- 
@ja berbitjara bahasa Belanda 
— Sang ist£ti zorder diploma P 
BH tadi, biar bagaimana djuga 
terus ngotot tak mau ketingga 
Ian mamerkan bahasa Olanda 
nja. Mungkin tekainja. Biar! 
Jundjak-lundjak, asal gaduk. 
Biar pintjang-pintjang, asal 

jalan. Tapi harus saja berba- 
hasa Belanda biar bahasa Be. 
landa jang di-gerilja. Buat apa 

gunanja djadi isteri pengge- 
“ dee, kalay tidak bisa "daaag — 
daaag!” 5 

2. Walhasil, pada suatu ketika, 
sang panggedee dikirim oleh j 
kandjeng gupermen kita ke ku ' 
ar negeri. Ke Amerika, ke Ero- 
pah Barat untuk menambah- . 
memambah pengetahuan. 

Sir.pong saking simpatinja 
terhadap ke'uarga ponggedee ' 
tadi, menemui sang isteri, un- 
tuk menjampaikan selamat 
sambil bertanja, dalam bahasa | 
Djawanja, kromp alus mlipis se | 
bagaimana biasanja pijaji Solo | 
seperti Sir-pong ini: “Berapa | 
bulan, mbakju kangmas beper- | 
gian??" Pakan : 

Kontan dengan tidax disang 

ka-sangka, dinjana,njana, sarg 
isteri mendjawab daam baha: 
sa Belanda jang di-gerilja nja 
itu: Anu, kok dik, Een bcetje 
vier Maan! ...... ... Sekedik-ke- 
dikipun kawan wulan, 

1r-PONg . 
P.S. Untuk mendjaga salah pe 

ngertian harus diterang- 
, kan disini, bahwa -peristi- 

wa tadi, tidak terdjadi di 
Semarang sini. Tapi di Dja 
karta! Pra 

    - sad 

SDR. SUDONO DITANGKAP. 
Pada t ne Mei, Denga Tag 

lu, sdr. Sudono, anggauta st: 
penerangan paritya aksi Sebda 

tjab. Semarang telah ditangkap 
oleh jang berwadjib, Kemaren, 
tg. 7, fihak Sobsi tjab. Sema- 
rang telah mengirim suatu dele, 

: Sema- 
rang untuk mengurus pena 
nan sdr, Sudono tetapi 
ban banana Dah te 
igah diusut perkaranja. 

KERAMAIAN DI LAUT 
TIDAK DJADI. 

Panitya  Penolong Korban 
Pemberontakan ex bat, 126 di 
Semarang minta kita kabar- 
kam, bahwa keramaian di laut 

  

jamu semula  direntjamakan 
diadakan dari tanggal 10 
sampai 20 Mei jang akan da- 
tang TIDAK DJADI dindekom 
atas pertimbangam pihak polisi 
dam lain? instansi, mengingat 
keamanan dewasa ini didaerah 
itu belum sempurna betul, Pi- 
hak polisi dapat  menjetudjui 
diika keramatan itu Madakan 

| pada sidang hari dam hanja um- 

. Ink SATU hari sadja. 

Lan melarikan diri kearah Seia 

111 km sebelah Utara Bumiaju 

"lan, Berhubung dengan ini, maka pa 

   

MEI 1952. 

30 Pemberon- 
.tak Tewas 
Sesudah menderita kekata, ' 

han 40 orang gugur dan beba ' 
Tapa orang Yuka? seperti jang 
telah diberitakan pada bebera | 

rombolan pemberontak kemudi 

tan, 

Setiba merek, di Watudja'a 

(Karesidenan Pekalongan) pa- 
da tanggal 5-5-1952 sisa gerom 
bolan Pemberontak kita serang 

dari 2 djurusan. 
Didalam pertempuraa jang 

Sengit ini gerombolan. pembe- 
Iontak menderita 30 orang te. 
was. Adapun korban pasukan 
kita 9 orang gugur. Sisa gerom 
bolan pemberontak me'arikan 
diri ke Ketaju. Tetapi baru sa 
dja datang di Ketaju mereka 
Sudah mendapat pukulan lagi 
dari pasukan kita, hingga ka- 
rena tergesah2 lerinja “itu, 2 
putjuk Karabjn dan 1 Owen- 
gun mereka ketinggalan tidak 

sempat membawa lari. 

. Menghadapi Kesulitan2 
| (Oleh? koresponden 'kita) "0 

hn pa KALANGAN SMP? Particulir jang : (Suara Merdeka memperoleh kete- sb. jang dikota Solo 
api suaju kesulitan ber Inspeksi S.M.P, Pusat jang 1 K rid bagi Sekolah? Me Pertam 

.antjam bahaja kekurangan mu ' rid, dengan kemungkinan ter- 

|lau pihak Inspeksi tetap me- 
. megang teguh pada peraturan 
| jang ada, maka hal itu akan 

| Djawa Tengah untuk meminta: 

  

         

bersubsidie di 

jang dikota Solo @ 

    

lahnja, sehingga ' $ ada lagi (atau s 1) kelebihan murid? SMP2 Partikulir bersubsidie jang ke 
Semuanja djuga  membutuh- kan murid Mebantan 
orang. Kemungkinan m patkan murid dari 1 4 udjian pemerintah itu lebih di. ' 

  
perketjil lagi, karena adanja 
uSaha2 perluasan dari 'pihak 3 
SMP2 Negeri sendiri. Dengan demikian, maka pihak SMP2 ' Partikulir bersubsidie akan ter “net Wilopo. Gambar atas Wk. 

  

  paksa ditutup, djika pihak In- 

   

  

   

    

          

      
   

£ lal “dibuka wnasa silang “Dewan Perwakilan 
sRakjat bagian kel tahun 4952 jang dihadiri oleh menteri? Kabi- 

nata membuka sidang tsb.. Ga mbar bawah: Dibaris belakang tam- 
pak dari kiri ke kanan, Menteri2 Pertahanan, Sosial, Kehakimar 
Agama, Dalam Negeri dan P.-M. Wilopo. (Ipphos.). 

'Tund 

  

Diterangkan selandjutnja ba 
hwa buat kata2 tsb. diatas ti- 
app2 penganggur dipandang 
membutuhkan sokongan buat 
keperluan hidupnja sendiri ser 

ta keluarganja, selama 3 bulan 
dapat diheri sokongan pengang 
guran berupa -uang jang di. 

|atur sbb: mereka iang tinggal 
| didalam kota? tersebut menda 
| pat untuk diri sendiri Rp 30.— 
untuk isteri atau suami Rp. 15 

| dan untuk tiap2 anggauta ke 
luarga Rp. 5— dengan maxi 
mum Rp, 60.— sebulan. 

Mereka jang tinggal diluar 
kota2 tsb mendapat untuk di 
ri sendiri Rp. 20— untuk iste 
ri atau suami Rp 10— dan un 

  

  

Ketua II DPR. Arudji Kartawi-   
  speksi SMP Pusat tidak dopat| “””” "3 

memberi kelonggaran menge- | «- 2 
nai pelaksanaan peraturan pe. | « Pa Tr) 
nerimaan murid tsb. jaitu de- (ML Mr Ori ce 

- 
ngan djalan membolehkan Se Ia 
kolah2 tsb. menerima murid2 | - 

Akan" Diberikan Dj dari lulusan udjicn-masuk jg. 
mereka adakan bersama. Ka. 

berarti mengabaikan  kepenti- Selasa mengatakan, 
rgan anak2 jang 80 pCt jang | Kan soal pengangkatan duta? b 
tidak lulus itu, naa India. Seterusnja djurubitjara 
kan Sekolah2 usaha rakjat jg. | tidak tahu-menahu tentang ka 
telah ber.status (hersubsidie) 
itu terantjam bahaja untuk 
tutup. ps 

Minta perlindungan. 

ha .mentjapai penjelesaian anta 

Djurubitjara ' kementerian 
luar negeri Djepang Akira 
Miyazaki hari Selasa menjata- 
kan bahwa wakil2 Sovjet Uni 
jang kini masih ada di Dje 
pang “tidak mempuniai urusan 

Beberapa hari jl. suatu dele- 
gasi dari Sekolah2 tsb. telah 
menghadap pihak Inspeksi SMP 

1. perlindungan bagi Sekolah2 | Pang “mengira” bahwa tak la- 
jang telah berstatus itu, dan 2. Ma Jagi perutusan Sovjet tadi 
perlindungan pula bagi anak2 akan pulang ke Moskow. Sov- 
jang 80 nCt. itu, dengan tjara |Jet Uni tidak menandatangani 
mengakui udjian-masuk iang di perdjandjian perdamaian di 
adakan bersama oleh Sekolah2 San Francisco dan dengan de- 

tab. 'mikian antara Sovjet dan Dje. 

  

1 epang Utk Penem- 

patan Kedutaan. Indonesia 
ME kementerian luar negeri Djepang hari 

bahwa Djepang sanga: mengntama 
esar “untuk INDONESIA dan 
tadi mengemukakan, bahwa ia 

: bar? jang mengatakan bahwa 
India akan bertindak sebagai pibak jang netral dalam hal usa- 

Ia Djepang dan Sevjet Uni, 

jang gah” dan pemerintah Dje- ! 

5-5 11 dan akan ditutup .pada 

njak R, 350.   
TAMU2 AGUNG AKAN TIBA 
DI SEMARANG. » 

Kita dapat kabar bahwa pa 
da tg. 14 dan 15 Mei jad akan 
tiba di Semarang tamu2 Agung 
“dari Djakarta antara lain men 
teri DN. Menteri Pertahanan 

|dan wakil2 dari Kementerian 
| Sosial. Selain itu akan tiba dju 
ga wakil Djaksa Agung Menu: 

rut keterangan kedatangan ta 
mu? agung itu adalah untuk | 
merundingkan soal? Jang pen 
ting dan hangaz dewasa ini. 

PASAR TAHUNAN NASIO- . 
NAL DI SEMARANG? 

Sebagai diketahui i Djakarta, 
baru2 ini telah dibentuk sebuah Ja- 

jasan Pasar Malam Nasional atas 

initiatief dari pihak Pemerintah. Pa- 

sar Tahunan jg akan diadakan di 

“Djakarta itu, kemungkinan besar da- 

lam th. 1953 bulan Ag. akan diberi 

sifat agak menudju ke Internasiona- 

da semua kepala2 daerah, jaitu para 

Gupernur diseluruh Indonesia telah 

disampaikan Anggaran Dasar dan 

Peraturan rumah tangga dari Jaja- 

san tsb. untuk difahamkan, supaja 

dapat turut mengadakan paviljun2 

sendiri dari masing2 daerahnja. 

"Mengingat adanja Pasar Tahunan 

Nasional ini, dari pihak Kantor Gu 

pernur didapat keterangan, bahwa 

sedianja pada tg. 15 Mei ini (teta- 

pi terpaksa diundurkan sampai wak- 

tu ditetapkan) akan diadakan perte 

muan dengan kepala2 djawatan ni- 

veau Prop. untuk merundingkan soal 

tsb. Dari beberapa kalangan diteri- 

ma kabar, bahwa mereka akan ma- 

djukan usul supaja Pasar Tahunan 

sematjam itu djuga dapat diadakan 

di Semarang. 

K.H. ZUCHRIEK ME- 
NINGGAL. : 

“Kemarin, tidak djauh dari 
bioscoop Lux, Seteran telah ter 

|diadakan dikantor Papak anta 

| sar Djohar jang telah diputus. 

Lebih landjut diperoleh kcte- 
rangan, bahwa sementara me- 
nunggu keputusan lebih landjut 
dari nihak Inspeks.i oleh Seko- 
lah? Lardiutan Partikulir dae- 
rah Surakarta telah direntiana 
kan untk. mengadakan “Udjian- 
mnasnk hersama. jang akan. di- 
diatuhkan pada tgl 3 dan 4 
Dini iad. terutama untuk me- 
rampnurc anak2 jang tidak lu- 
Jas itu. Pendaftaran utk. udiian 
tsh telah dimulai sediak tel. 

tol 31 Mei jad. Wang udiian ba 
gi tism9 arak ditetapkan seba- 

— ——A— aa . 5 

MASALAH PASAR DJOHAR. 
Menjambung berita kita 

maren tentang perundingan 
ke- 

18 

ra fihak Gupernur Djawa Te- 
ngah dan suatu delegasi Persa 
tuan Pedagang Pasar Djohar, 
lebih landiut wartawan kita 
mendapat pendjelasan dari fi- 
hak Gupernuran, bahwa, perte 
muan tersebut berlangsuncs da 
lam suasana baik dan berdja- 

pang kini masih berlaku kea- 
d2ap perang. Djurubitjara Dje 
pang tadi mengatakan bahwa 
perutusan Sovjet di Tokyo: 
"tidak mem'punjai status di- 
plomasi dan tidak bisa setiara 

langsung berhubungan dengan 
pemerintah Djepang, biarpun 
perutusan tadi ingin memberi 
tahukan sdanja hubungan (de 
ngan pemerintah Djepang)". 
(Antara) . : €1 

PEMINDAHAN CTN KELUAR 
DJAWA. 5 

- tuk tiap2 anggota keluarga Rp 
: 5— dengan maximum Rp, 45.- 

1 : sebulan. Peraturan baru ini 
' ert dima "1 dikeluarkan oleh Kementerian 

5 2 i : i Perburuhan Djawatan Penem- 
! : | patan Tenaga berhubung dgn 

'naiknja tingkat penghidupan. 
i Dengan adanja peraturan tsb, 
| sokongan pengangguran jang 

tadinia diatur menurut Peratu 

ran Menteri Perburuhan R.I. 
| tanggal 2 .Djuni 1950 No. 7/th 
11950, mulai dari tanggal 1 Dju 

ni 1952 dengan Putusan Mente 

ri Perburuhan RI. No. 33/th. 

:1952, tidak berlaku lagi. 
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Djalan Antara Garut- : : 
Tjitjalengka Warna-warta Hollywood 

: Bintang9 lajar putih Barba- 
Dalam BEBERAPA HA ra Payton dan Franchot Tone 

RI belakangan ini djalan jang bakal bertjerai kini telah 
besar antara Tjiijalengka dan Memutuskan untuk sementara 

Garut ternjata tidak begitu Yidek akan mengadjukan per- | z basi or »9 jang “meng kara pertjeraian itu didepan 

gunakan kendaraan bermotor. 
Sepandjang berita jang kita te 

rima, maka pada hari Senin 
ig. 5 Mei sadja telah ada 4 

kendaraan bermotor jang dita| djangan jang akan diberikan 
han cleh gercimbolan dan sega | oleh Frarchot Tone kepada be. 
Ia barang muatanaja diram | kas isterinja nanti. 
pas Djurmlah banjaknja ang, Sesudah Selama dua tahun 

Bola gerombolan dlluga ada | Perdengar desas desus tentang 5 : .. "Kemungkinan perkawinan, ma- 
antara bepeta ama Ma ka pada hari Selasa pemimpin 
bersend “3 “si band terkenal Xavier Cugat te 
gun, sten-gun dan senapan? | In, menikah dengan penjanji 
otomatik lainnja. Abbe Lane di hotel Casablanca 

3. Ba Gi Miami Hanja beberapa 
orang diantara kenalan2 mere 

  

hakir akap tetapi lebih dahu 
ln akan  memperbintjangkan 
sendiri masalah 'pertieraian me 
reka. Jang hendak dipersoal- 
kan merek, ialah mengenai tun   

  Dalam pertjakapan wartawan kita 
dengan Kapt. Darjoko, inspektur 
CTN Djawa-Tengah antara lain di 
terangkan, bahwa dalam waktu tidak 
lama lagi, hanja menunggu pengang 
kutannja sadja, 1 kompi CTN dari 
"Kudus akan diberangkatkan ke Ka 
limantan-Tengah. Mereka semuanja 
pernah berladang, hingga dgn demi 
kian, maka pekerdjaan mereka di 

tempat jang baru itu, akan lebih te 
pat. 

Selandjutnfa dikabarkan, " bahwa | 
Directoraat CTN Pusat telah menie 
diakan pula sedjumlah besar 'alat2 | 
pembangunan rumah2, jaitu pembiki |   lan lantjar. Mengenai tarief pa 

ikan dan ditetapkan oleh DPR : 
Kota Besar Semarang itu dite- | 

rangkon, bahwa, keputusan ter 

ditambahkan diuga, bahwa se- 
gala keputusan DPR KB Sema 
rang berada dibawah pengawa 

san DPD Prop. Djaws Tengah 
jang dipimpin langsung oleh 
Gupernur Djawa Tengah sela. 
ku ketua DPD Prop. Djawa Te 
ngah. 

Dalam perundingan ' terse- 
but, gieh fihak PPPDS diminta 
agar fihak Gupernur memper- 
hmtikan sungguh soal tarief 
Pasar Djohar, karena fihak pe 
dagang menganggap, bahwa 
mereka tak mungkin dapat be 
kerdj, dengan hasil jang lajak, j 
untuk memenuhi pembajaran 
tarief tadi, 

Mengensi soal tersebut oleh 
fihak Gupernur diandjutkan, 
agar fihak PPDS berusaha un 

tuk menarik perhatian para 
anggauta DPR Kota Besar Se 
marang dan selandjutnja mema 
Gjukan inisiatief voorstel utk 
mengadakan perobahan ten- 
tang tarief tadi. Gupernur sen 
diri pun menjanggupkan akan 
mengemukakan soal ini kepada 

$ 
$ 

sebut adalah kompetensi fihak rumah ita terlalu panas, kalau kena 
DPR Kota Besar, tetapi boleh “sinar 

| si tentang pendirian 
iimaka pada 

| adalah anak2 CTN dari Solo. Pada 

nan rumah2 menurut tjonto model 
dari luar negeri,” dgn memakai zink- 
plater. Menurut keterangan, rumah? 
ini dalam waktu Tk. 1 minggu da- 
pat didirikan, tiuma sajangnja rumah 

: matahari. Hal ini kabarnja 
akan difjarikan  djalan bagaimana 
dapatnja diadakan pendinginan. 
Baru? ini oleh CTN Djawa Te- 

£gah telah dikirimkan djuga bebera 
pa orang ke Djakarta untuk” mem 
peladjari tjara mendirikan rumah? 
dari zink. Untuk memberi demonstra 

rumah2 itu. 

tg. 9 sampai J3 Mei 
jad. di Inspectoraat CTN Djawa 
Tengah didjalan Karangtengah akan 

ena pendirian rumah2 
itsD, 

Mereka jang dikirimkan ke Dia- 
karta untuk mengikuti peladjaran 
pendirian perumahan dari zink itu, 

waktu ini oleh CTN Djawa Tengah 
telah dikirimkan 6 anak dari €TN 
Solo untuk mengikuti peladjaran 
'Botanicus di “Tawangmangu. 

MENINDJAU OBJEK? B.R.N 

Ueber Alles 

-tetapi pada upatjara? resmi jg 

ke-2 sadja. Dr. Dheodor Fisuss, 

'agikan penghidupan kembali Ja- 

gu kebangsaan jarg bermulai digondol, kalau terus begini". 
ucengan kata2 Dentschland, kata Doug, Sekali ini pentjuri 

| nesia-Timur selama |.k. 6 bulan, ma- 

ka serta beberapa wartawan 

menghadiri pernikahan ini, 

Tapi Zonder, UeberAiles Douglas Fairbanks Jr. 

Ia Der Weits 

AGU ,,Deutsehland uber 
5 4 Alles” sedjak hari Se- 

Jasa Kp gai lagu kebangsaan 
lagi bagi Djerman Barat, akan 

diundang. 
Pada malam Selasa bebera- 

(pa pentjuri untuk jang ke-3 
Ikali dalam waktu 3 minggu 
telah menggertak di gedung 
Douglas Fairbank Jr. (bin, 
itang film jang terkenal) di 
London. 

presilen Djerman Barat, meres | “Tak lama lagi tidak gkan 
(ada apa2 lagi jang akan dapat 

  
akar cinjsnjikan hanja Iuplet 

Deutsehland uber Alles, uber | dapat menggondol! 4200 do'lar 
Ailes, in Ger Welt” (,Djerman, ' dalam yang tunai dan barang 

  

  

IM INvrur PERATURAN baru dari Kem. Perburuhan 
tentang pemberian sokongan kepada kaum penganggur, 

sebagai kota besar berdjumlak 17 kota, kota? jang tetapkan S 
ialah : Djakarta Raya Bandu 
rabaja, Malang, Medan, Padang, 
likpapan, Pontianak Makasar, Menado Amboina, JOGJAKAR 

| TA dan SURAKARTA. Demikian diberitahukan 
| tan Penempatan Tenaga Pusat. 

| Kali, msalnja di Singapura 
| dangan 5:3/8 Str. do'tar.cont 

ngan hingga sesudah Hu nasa di 

digemari tamu jg. tak yaro, 4 Tu. Sheet Tao: 

     Penganggur ' 
Maksimal Rp 60— Utk Kota2 Besar. 

ng, Tjirebon, SEMARANG, Su- 
Palembang, Bandjarmasin Ba 

oleh Djawa- 

Natsir Dite- 
rima Farouk 

, R ADJA FAROUK (hesir) 
tu hari Senon jl telah me- 

   
Tewas dim balapan 

mobil. 
Seorang pengikut balapan 

mobil bangsa Braziliy M. Aval 
le dan seorang pembantunja 
telah tewas sebagai akibat ke 
tjilakaan dalam balapan “Mille 
Miglia” djarak 100 myl babak 
pertama dekat kota Pole di Ita- 

mendapat luka2. 
Bekas pemain Davis Cup 

Swiss, Charlie Aesehlimann te 
lah meninggal dunia dlm usia 
58 tahun dirumah sakit, ia pes 

Inah mewakili Palang Merah In 
ternasional untuk beberapa:ta 
bun lamanja di Singapura dan 
Sebelum perang dunia ke 2 tlh nerima dalam audiensi Moh. |19 kali mewakili Swiss dalam 

“Nasir, pemimpin Masjumi, | pertandingan? Davis Cup. 
Jang tiba di Cairo dalam perdja 
lanannja mendjeladjah negara? 
Islam Yimur Tengah. Demikian 
merurnf Reuter dari Cairo. Ke- 
pada pers Nasir mengatakan, 
bahwa Ia bertjita2 Akan me- 
njempurnakan kerdja sama jg 
sepenuh-penuhnja antara peme- 
rintah2 Islam ”untuk dapat me- 
ngatasi kesukaran? jang diha-' 
dapi berbagai negeri Islam, Tji 
ta? nasional jang kita per- 
djuangkan adalah adil, kewa- 
Cjiban? hidup kita adalah pen- 
ting dan hari | depan ada 
dipihak kita”. Demikian Natsir 

Kh 
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Pengangkutan para 
Djemaah-hadji. 

Menurut kabar jang diperoleh P.I. 
Areta dari fihak Kongsi . Tiga 
(Stoomvaart Mj Nederlarnd, Konin- 
klijke Rotterdamse Lloyd dan Stoom 
vaart Mij Oceaan), maka untuk 
perdjalanan djemaah hadji tahun ini 
Kongsi tersebut menjediakan sepuluh 
buah kapal. Kapal2 ini ialah, Ta- 
rakan, Talisse, Tawali dan Pulau 
Laut dari SMN, Kota Agung, Kota 
Baru, Kota Gede dan Langkuas dari 
KRI. dan Cyclops dan Phemius 
dari S.M. Oceaan. Menurut taksiran 
kesepuluh kapal ini dapat mengang- 
kut 9.600 orang djemaah hadji. Di- 
samping ini maskapai perkapalan 
Indonesia akan mengangkut pula 

2.100 orang. Djuga diperoleh kabar 
bahwa untuk pengangkutan para 

djemaah hadji ini pemerintah telah 
menjewa sebuah kapal Djepang. 

Harga karet aseli mero- 
sot betul dipasar dunia 

De'ram beberapa har: beakangan 
ini pasar karet sangat sep' dan ha: 
ganja.semak in turun, Pada hari Se 
nin harga hasil bum' ini djatuh se 

turun 
h:ng 

ga. mndjadi-lOl cant -se-pong: jaitu 
harga pembeli untuk sheet kwali 
ter tingoi buat leveran bun Mes. 

Karena sepinja perdagangan “dan 
pesanan karet tidak ada, maka dipa 
sar karet Sngapura terdjadi sedi 
K# sekali pendjualan. diam suasa 
na gelisah pula h'mgga hampir ka 
Ciau. Sebelum harga djatuh menfia 
pa: satu dolar ada sedikt perdaca 

tutup satu cenf diatas tingkah! jang paling Tendah.' SA RA 
Dipasar London Senin pao, #im 

bul kerontjangan karena turunnia 

George Corday, djuara bala 
pan motor dari Swiss telah 
meninggal duniy karena ketje 
lakaan dalam balapan pertjoba- 
an membuat rekord baru, al- 
marhum Corday adalah peme. 
gang heberapa kedjuaraan na 
Ssional Swiss. 

Sepakbola kedju- 
araan Timur Djauh. 

Persatuan sepakbola Singa- 
pura dan Hongkong usulkan 
Supaja pertandingan2 sepakbo- 
la perebutan kedjuaraan Ti- 
mur.djauh jang akap diadakan 
pada tahun ini dilangsungkan 
di New Delhi dan tidak di Kai 
ro Seperti semula direntjana- 
kan. Usul itu dikemukakan un- 
tuk dimndjukan dalam. iperte 
muan besar persatuan? sepak 
bola, internasional jang akan 
Giadakan selama  Olympiade 
Helsinki. Singapura dan Hong 
kong telan mawas 'ukan usul 
itu dengan alasan, bahwa letak 
India adalah dipusat sedang, 
Kairo tidak terletak di Timur ' 
djauh. aa 

  

Consolini lempar 

tjakram 55,95 M. 
Dalam suatu demonstrasi jg 

dilangsungkan di Garda, atlit 
Italia, Consolini Bik telah ber 
hasil mentjapai “djarak 5595 
meter dalam pertandingan lem 
par tjakram. Prestasi ini ada 
lah lebih baik daripada rekor 
Bropah jg dipegang olehnja 
sendiri, jo mentjatat djarak 
5547 meter. 

Rekor duni, lempar tjakram 
dipegang oleh atlit Amerika, 
Gordien dengan 56,97 meter. 

Baskeiball di Semarang 

Di baan Sin You She djil. 

    
| Stadicn mu'ai tadi malam dia- 
dakan pertandingan basketball 
dengan disediakan “piala2. 
Team wanita Hwa Ing jang ber 
hadapan dengan Sin “Chung 
memperoleh kemenangan 23-6, 

sedang team laki2 Sin Yu me- 
nang 39—11 melawan Tsing 
Nien, Dalam waktu belakangan 
ini team Sin Yu madju pesat,   harga karet “di Singapura. Harga 

Dja GWun pWUa. men'jama dasar! 

nundjukkah harga  pag: #u 2914 | 
Danca Se-pon dibanding dengan ! 303, pence harga pandiual pada 
penutupan pasar hari Diimas Tetani dengan muntiwnia" bebera 
pa pesanan dari pihak vembel ter! 
diadilah sedikit nerba'kan. dan ba' 
Tu sadia habis Songah hari karef 
Snox ditawarkan “dengan 'harva 
3014 penco Kemudian keadaan, ya 
sar London diadi tetap tapi sepi! 

Diuca di New York pasar karet 
diadi lemah. Pasar dikini Pln d'pe 
Dgaruh: oleh Singapura. : 

karena banjak tenaga2 baik te 
lah masuk dalam Sin Yu. Nan 
ti malam dap besok malam ma 

Sih ada pertandingan? lagi. Ber 
beda dengan jang dulu2 kaji 

ini pertandingan dilakukan ha 
nja dalam dua babak, tidak 
empat babak, team wanita ti- 

dak terdiri 6 orang, tapi 5 
orang. Pada tiap2 istirahat di 
adakan pertundjukan2 tari2an 
Tiongkok-baru. 

(Aneka Djawa Tengah | 
  

Djerman diatas segala?nja di permata. Pada tanggal 18 
PA ah April il. pentjuri melarikan (DEMAK. Djam malam bagi dae- 

Dalam kuplet ketiga kata? barang2 permata seharga 5000 Pelantikan PDKI rah Surakarta di tsb. diatas tadi tidak terdapat. dollar, Oleh “konanbears "“anurah 2 hapusiias saka 
Persatuan Djury Keseha j : BISALAH PETUNDJUK | TONIL AMAL donesia Djawa Tengah telah patut, Penguatan Petmani IS RR Na Chung Lien Hui Semarang | dilantik resmi berdirinja PDKI Infanterie 15 S.T. XV Surakarta, DER “Kantor “Perwakilan “Hadji bulan depan (Djuni) akan me tjab. Demak pada Minggu pagi mulai tanggal 1 Mei jang lalu bagi 

Ih.donesia tjabang Semarang telah 
kita terima sebuah huku risaiah, jg 
berisi petundjuk2, nasehat2 dan ye- . 
raturan jg sangat berguna bagi r»:a untuk PMI tjab. Semarang, 25 
tjalon djemaah hadji. Selain verisi pCt. untuk fonds pendidikan 
men ndan Imun ansnea pun n2mu-' anak2 terlantar dari Khong 
at gambar2 peta tempat2 di Tanan Kauw Hwee 25 pCt. untuk ru 
Sufji jg perlu bagi para tjalon uje-! Mah piatu laki2 dan 25 pCt. 
waah. untuk rumah piatu perempuan 

di Tjandi.lama. Tjerita diam- 
bil menurut karangannja Pearl 
S, Buck: “The broken Jade” 
atau Hantjur manikan terbe- 

lah, Pertundjukan akan diada 
kan di aula Sekolah Sin You 

ngadakan tonil jg pendapatan 
nja untuk amal jaitu 25 pCt.   

BAT. 421! AKAN TIBA DI 
SEMARANG. 

Setelah melakukan tugas di Indo- 

ka bat. 427 akan kembali ke Se-l 
marang lagi. Bataljon tsb ditunggu   DJAWA TENGAH. 

Pada tgl 13 Mei j.a.d. ini, R. Didi 
(Kartasasmita dari B.R.N. Pusat Dja- | 
karta akan datang di Semarang 
dengan maksud untuk menindjau 
objek2 dari B.R.N. dan objek2 jg. 
diselenggarakan oleh organisasi2 be- 
kas pedjoang bersendjata di Djawa 
Tengah.   Wali Kota Semarang. Seian,   djadi tabrakan sepeda dengan 

jeep, is mengakibatkan seorang 

hadji jg tidak asing bagi ma- 
sjarakat Islam di Semarang, 

jaitu K.H. Zuechrie, meninggal 

dunia. Menurut keterangan, Pak 

Hadji Zuchrie itu, kira2 djam 

4 lebih dari rumahnia di Gen- 
dingan menudju ketempat pe- 

kerdjaannia di Diomblang, seti 

|banja didjalan Seteran telah 
diserobot oleh sebuah jeep, 

hinsva mendanat luka2 berat, 

'Pada waktu Magrib setelah d: 

'bawa dirumah sakit, beliau ter 
'lah meninggal dunia. 

e
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HARGA EMAS DI DJAKARTA. 

| Djakarta, 7 Mei diam 17.00: 
Emas No, 1 Rp. 81,— 

  

KERING ah sok EU ek HN Rp 30.25 

Bias ND. 8 0...» Ro, 29.— 
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djutnja dinasehatkan djuga, 
agar PPDS memikirkan dulu 
masak2 sebelum mengadakan 
aksi2 terhadap soal tarief ini, 
karen, hal tersebut dapat me- 
rugikan mereka sendiri, 

Semenarg itu dari fihak PP- 
DS didapat keterangan lebih 
djauh bahwa hasil2 peni 
ngan tersebut akan dik, uka., 
kan dalam pertemuan jg akan 
diadakan antara Walikota dan 
PPDS, Tentang persiapan aksi 
jang akan didjalankan oleh PP 
DS seterusnja kepada para ang 
gota PPPDS diserukan, agar te 
tap bekerdja giat tinggal te- 
nang dan unduk padg disiplin 
pimpinan 'aksi. 

  

PARTAI PURUH 
PELABUHAN, 5 

Dalam rapatnja baru2 ini dari 
Partai Buruh tjab. Pelabuhan Sema 
rang jang telah berdiri sedjak tg. 
30 Maret j.l. telah disusun pengurus 
lengkap diketuai oleh sdr. M. T. 
Ritonga dan penulis sdr. Bintoro. 
Berhubung dengan akan diadakannja 
kongres Partai Buruh. di Djakarta ' 
pada tg. 14 sampai 18 Mei j.a.d. 
tjabang Semarang “akan : mengirim | 
dua, orang utusan, jaitu sdr2 M. T. 
Ritonga dan Bintoro. 5 

UNDANG2 ANDJING GILA. 
Kantor residen Semarang 

kabarkcm, bahwa undang2 pem 
brantasan. andjing gila 'jg ber- 
laku untuk daerah “kabtipaten ' 
Grobogan sedjak 29 Maret jbl. 
telah ditjabut. 

She dj. Stadion pada tg. 5 utk 
para anggauta dan tg. 1/8 utk 

kedatangannja di Semarang pada 
Ikira-kira tgl. 11 Mei j.a.d. 

di mulai djam 19.30 bertempat 
di Pasar Srondol Djawatan Pe 
nerangan Kota Besar Semarang 
akan melangsungkan pertundju 
kan sardiwara (dagelan) jang 
sedianja akan diadakan "pada 
tanggal 29 April jbl. Usaha ini 
diselenggarakan bersama  de- 
ngan KMKB Semarang untuk: 

i memberi hiburan jang berisi pe 
inerangan2 . kepada . Rakjat 
'umumnja. 1 

3 DJUNI G.B.P. MOGOK. ! 
Mehurut pernjataan dari pengurus ' 

Gabungan Buruh Pelabuhan ' Sema 
| rang pada “hari Selasa tg. 3 Djuni 
:jad, seluruh anggauta dari organi | 
'sasi GBP akan mengadakan pemo' 
gokan umum di pelabuhan Sema 
rang, apabila sebelum tanggal tsb. 
tuntutannja tidak dipenuhi. Pemogo 
kan itu djuga akan dilakukan. dgn 
belum selesainja soal2 tuntutan bu 
tuh dari Nat. Hand, Bank. 'Tuntu- 
tan2 itu mengenai gratifikasi tahun 
1951 dan hadiah Lebaran. 

Slamet A., seorang pegawai beng- 
kel besar D.PLA.D. (DTT 84) hari 
Senin pagi waktu memompa ban mo 
tor Clark, telah mendapat ketjelaxa- 
an hebat. Dengan tak terduga ban 
tersebut telah meletus dan roda be- 
sinja terpelanting demikian hebatinja 
hingga memukul dada dan muka sdr. 
Slamet tadi. Seketika itu Siuga kor 
ban tadi djadi pingsan dan pada si 
ang harinja sekira djam 14.30 relah 
menghembuskan nafasnja jg pengha 
bisan di RST, 

PANITYA PEMBELA TAHA- 
NAN POLITIK KELUARGA 
MASJUMI. 

Dari pihak jang bersangkutan di- 
dapat kabar, bahwa pada tanggal 
12/5 jang akan datang di Semarang 
akan dilangsungkan Konperensi Pa- 
nitia Pembela Tawanan Politik Ke- 
luarga Masjumi sesetempat seluruh 
Djawa Tengah. Dalam konperensi 
tersebut akan dirundingkan menge- 
nai tjara2 penjelesaian para ta- 
wanan dengan setjepat2nja, 

    

  
  

jbl. Rapat pelantikan itu ber. 
langsung dari djam 10.30 sam 
pai 15.15, setelah mana dapat 

| disusun pengurusnja sbb: ke- 
tua sdr. Supratno, wk. ketua 
sdr, Rasiman, penulis Suwardi 
dan B. Sudibjo, bendahari Su- 

wartijah dan Sonto dan bebe- 
rapa orang pembantu. 

$0LO. 
Rp. 1.500.000 utk. 

1 perumahan rakjat. 
Guna melandjukan usahanja men- 

dirikan Perumahan Rakjat, untuk 
tahun 1952 ini Pemerintah Kota Be- 

umum, sar Surakarta telah mengadjukan 
SANDIWARA PENERANGAN, | 1 permintaan beaja kepada Pemerin- 

Besok malam Djum'at 9 Mei | KETJELAKAAN NGERI. tah Pusat sebesar Rp. 1.500.000. 
(satu setengah djuta rupiah). 

Seperti pernah dikabarkan, dalam 
tahun jang lalu Pemerintah Kota 
Besar Surakarta telah " menerima 
uang untuk pendirian . Perumahan 
Rakjat sebanjak setengah djuta ru- 
pijah, dan dengan uang ini telah se- 
lesai didirikan dan dibagi2 sebanjak 
32 buah Perumahan Rakjat. j 

Tempat tersendiri bagi 
tawanan wanita. 

Permintaan Panitia Pembela Ta 
wanan Politik Keluarga Masjumi 
Djawa Tengah di Solo agar bagi ta- 
wanan wanita diberikan tempat ter- ' 
sendiri dan terpisah dari tawanan ' 
laki2, telah mendapat persetudjuan | 
dari pihak jang berwadjib. Hingga 
sekarang ini para tawanan wanita 
itu ditempatkan dibawah satu atap ' 
Hn tawanan laki2 meskipun terpi 
sah. 

Oleh pihak Panitia telah diusaha- 
kan sebuah gedung jang dapat di- 
pergunakan untuk tempat tawanan ! 
bagi para tawanan wanita tersebut, | 

| 

daerah2 dimana masih berlaku djam 
malam di wilajah keresidenan Sura- 
karta seperti tertjantum dalam  Pe- 
raturan OMT. V, Terriftorium IYV., 
djam malam tersebut dihapuskan. 
Penghapusan djam malam tersebut 
disertai tjatatan, bahwa: 

1. Dikeluarkannja ' Pengumuman 
tersebut tidak berarti mentjabut Pe- 
raturan Djam Malam OMT'.V Ter- 
ritorium IV, 2. Bila daerah2 memer 
luken atau menghendaki adanja dan/ 
atau merubah djam malam, supaja 
menjesuaikan diri dgn pasal I dan II 
dalam peraturan OMIV/Territo- 
rium IV. Pengumman tersebut 
ditanda-tangani oleh Fd. Comman- 
dant Suharto, Majoor Infanterie. 
SALATIGA. 

Konp. Djwt. Pertanian 
Pada tg. 5 dan 6 Mei jl. di Hotel 

Kali-Taman Salatiga teah dilang- 
sungkan konperensi watan Per. 
tanian untuk pala kepala2 daerah di 
Djawa-Tengah, Konperensi jg dipim- 
pin Oleh kepala inspeksi Djawatan 
Pertariian Djawa-Tengah Hasmo Su. 
wigio dan dikundjungi pula oleh 
anggauta DP.D. propinsi Abdulwasit 
Notojuwono, Dalam konperensy ter. 
sebut antara laim telah dibitjarakan 
Tentjana pekerdjaan berhubung de- 
ngan musim kemarau, dan pema. 
kajan rabuk hidjau (groenbemester) . | 
untuk memperbaiki dan menambah 
hasil tanamnn. : 

Sehabis konperensi pada sore hari- 
nja diputar film3 pertanian, 
ke.esokan harinja para pengikut 
konperensi lalu berdarmawisata un. 
tuk menindjau beberapa objek. per. 
tarian dalam kabupaten Semarang, 

i jalah BP.M.D. di Gunungpati iv di 
selenggarakan oteh rakiat sendiri de- 
ngan memakai beaja dari uang ha. 
diah Rp. 5000— dari perlombaan 
padi fempoh har., tempat pertio- 
baan tanaman buah-buahan di Unga- 
ran, tempat vemeliharaan bunga di 
Bandungan dan tempat pemberanta- 
san penfakit kool, temvat ner“joba. 
an tanah-kering di Noboredio dan 
Hi buah-buahan di Karangdu.- 
en, 

  

lia, 7 orang pengikut lainnja | 

          

   

        

   

    
   

          

   

    

  

    

   

        

    

  

    

  

   

        

   
  



  

' Tingkaran Badja 
inaga-tenaga kesehatan, 

. pasukan2 Perantjis 

  

“jang bra dari 196.000 orang 

  

|Me 
bojan Sekara 

  

4     
  

Barat: ,,Lebih Ba 

  

    
LB t 5 PADA hari Serin diperoleh kabar, bahwa Rusia telah | Pa Pp memperkuat tentaranja di Djerman Timur dengan 10”. | Jari kekuatan semula, Djurubit jara tentara serikat di Djerman “Kata Plovor | Perat menerangkan bhw apabila tindakan memperku : tenta- 3 Kata Pleven ss al itu akan Aa Pengrun "an djutkan oleh Rusia, maka dim. | rentjata pertahanan Pak : : Sa an aa 

NAN Peranljis Rene Ple | A3 lah Ii rap tahun Rusi ven hari Selasa menerangkan di | Menurut sumver2 jg dapat Tana aprnan eren denagn sa Paris, bahwa Perantjis seka- dipertjaja di Paris djumlah ten | tuang tentaranja utk. memper- | rang mempunjai angkatan pe- (tara Rusia di Djerman Timur | kuat tentara jang telah ada di rang jang terdiri dari 642.000 (kurang lebih telah diperbanjak | Eropah Timur, Akan tetapi pa- orang. jang ditempaikan di jantara 88.000 sampai 42.000 | ra penjusun rentjana2 Nato ta Eropa. ah jni ketika dh. (orang. Penambahan dim kekua- ! di tidak berpendapat bahwa, de | jang lalu hanja 581000 orang. tan tentara ini dilakukan sete- Djumlah anggota angkatan pe- 'lah pangkalan udara ig dipergu tang Perantjis seluruhhja ter- nakan utk angk. udara Rusia we dari 885.000 crang, kata di Djerman @iperlengkani - dgn. Ma TTU Pe 'pesawat2 jet modern. Satuan? 3 ri parleme di Tama utk memperkuat tadi telah di- Gaal Hen an di Krora tadi Peran, Kirimkan ke Djerman Timur tjis Ba Er Opa Na semendjak musim runtok dari 
tahun jg lalu, demikian, sum- 

  
di Indochi n 41000 orang ber2-tadi. Dengan tersia"nja 
didaerah? djajahaanto TS 'berita ini, maka para penjusun 

rentjana operasi dari angk. je- 
rang Nato kini terpaksa mem- 
perhatikan pertanjaan apakah 
Oleh karena itu angk. perang 
negara2 Barat harus “diperkuat 
pula?” 

»Lebih banjak meriam 
dan mentega dikurangi”. 
Rentiana pertahanan nega. | 

ra2 Barat jang sangat baik itu ' 
telah disusun berdasarkan pro 
istam jang telah dibuat setjara 
teliti sekali jakni untuk menje 
diakan tjukup banjak devisi2 
tertara dan pesawat? terbang 
sehinzga ken'ataan “ini akan 

'aksakan kepada Rusia ti- 
san berani begitu sadja 

Barat. Pe- 

— Seterusnja Pleven menerang 
kan, bahwa Perantjis bertu- 
djuan mempunjai angkatan 
darat 1g terdiri dari 12 divisi 
ig penuh perlengkapannja pa 
da achir tahun 1952 27 eska. 
Iron udara dan angkatan laut 
jg berdjumlah 456000 ton. 
Agar supaj, angkatap perang- 
nja dapat diperlengkapi sepe- 
nuhnja, maka Perantjis mem- 
butuhkan tambahan bantuan 
dari Amerik, Serikat sebanjak 
170.000.000.000- frane. Pleven 
menjatakan seterusnja, bahwa 
bantuan jg dimaksudkannja ta | 
di hendaknja berbentuk pesa. ' 
nan2 Amerika akan alat? sen 
djata, jg dibuat dipabrik2 Pe 
rantjis untuk keperluar angka 
tan perang Perantjis “ 

(Antara). 

  
    

    

iren- erang Eropah 
njusun rentjana2 Nato berpen- 
dapat, bahwa Rusia terlebih 
dulu akan memperkuat angka. 
tan perangnja di Eropar sebe- 
lum ia akan berani mengam- 
bil salah suatu tindakan. 

Kuntji untuk melaksanakan 
rentjana -pertahanon Nato ia- 
lah memberi 'peringatan ter'e 

Orang2 tersebut mengatakan, bahwa bih dahulu, bahwa Rusia de- mereka pada he-i sa kira2 diam | Agan Sekonjong-konjong telah 
11.30 siang “telah melihat sebuah | Mulai memperkuat tentaranja 
benda berbentuk wiring. jang nam-| Gi Eropah. Hal ini t2'ah diha- 
pak membara merah. terbang diatas! rapkan berbulan-bulan terlebih 
kota Penang. Dikatakan, bahwa ben- |dahulu oleh markas djenderal 
da itu hanja kelihatan beberana me- |Fisenhower berdasarkan lap»- 

LAGI ,PIRING TERBANG”, 

Beberapa orang di Penang kabar- 
nja telah pula melihat jang biasa di- 
sebut orang ring ”— terbang”. 

  

   
   

    

9 :Bagi 
njak $ Mentega Dikurangi"... 

melalui pintu ialu lintas ke ibu 

nif sadja dan kemudian menghilang 
dengan tiba2. Setasiun - meteorologi | 
didaerah itu dalam nada “itu menja- | 
takan tidak meliha: sesuatu “jang | 
luar biasa. ! 

   

ran2 'ang diterimanja dari di- 

nas rahasi, militer serikat. 

Kini ternjata bahwa menurut 
berita? jane dijerima fadi sete 

  

  

         t 

Meriam Dan 

ngan findakan tadi berarti Ru- 
sia telah melakukan persi-/ 
apan-persiapan untuk mulai | 
menjerang, Jang mereka kawa | 
firkan ialah bahwa Rusia mulai 
membuat lingkaran” dengan 
memperkuat Sentaranja untuk | 
melawan 'tentara serikat, tiap? ' 
kali negara? Barat memperkuat ' 
tentaranja pula, Djika Rusia te 
tap akan melandjutkan tinda- 

  
kan ini, maka rentjanag perfa- 
hanan Barat jang bersembojan. 
» Mer lam? / dan mem: x vega 4 Td 'terpak x 

sa akan dirobah mendjadi ,le- 
bih banjak meriam dan mentega : 
dikurangi”. 

Djenderal Eisenhouwer ti- 

dak pertjaja, bahwa negara ( 
Eropah Barat gkan- dapat ber- 
saingan dengan Rusia dalam 
djumlah serdadu tank dan pe.. 

sawat2 terbangnja.: Akan teta- 

pi staf dienderal Eisenhouwer 
mengakui bahwa negara Ero- 

pah Barat tidak dapat memper | 
tjajakan "pertahanannja kepa. 
da rentjana pada dewasa ini 
jang kekuatan tentaranja ha- 

nja terdiri dari 50 divisi dan 
4000 buah pesawat2 udara da- 
lam achir tahun ini apabila Ru 

sia benar2 melandjutkan usa, 
ha angkatap perangnja di Ero- 
repah Timur. 

AngkaKematian 
. Dipelbagai Negara 
Telsh Berkurang 

TUSAN2 DARI Lk. 60 ne 
Uu gara pada hari Selasa | 
mengachiri pembukaan sidang 
ke-5 dari Grganisasi Keseha 
tan Sedunia PBB. di Djenewa. 
Dalaim pidato perpisahan ke: 
tna WHO, jang kini mengun 
Garkan diri, jani dr. Leonard 
Scheele dari A.S, mengatakan 
bahwa selama 4 tahun berdiri 
Ria WHO angka kematian te 

-lah berkurang di banjak nege 

  
  

Mengelilingi' Hanoi Sbg. Bendungan 
Untuk Menahan Serangan2 Vietminh 

Impian ,,Maginot-Lini” Utk Indo-China Dari 
Dj. De Tassigny Terwudj ud. 

ARIS PERTAHANAN, baru sepandjang 180 mil dari ba- 
G ja serfa dikitari dja serfa 

Para 

dengan 
disekitar kota pelabuhan Hanoi kini telah hampir selesai. 
pembesar menjatakan bah wa garis pertahanan itu didiri- 

i ng djenderal de Latire Ge Tassigny, 
, ran r 

rumah? petak jang sedang di- 

jis di Indo Tjina Garis perta- 
hanan ini adalah benteng Peran ijis jang zerpenting terhadap pa 
sukan? Viciminh jang telah m 
30 kilometer. 

"Maginotline” Tonkip ini te! 
lah dikerdjakan sedjak 14 bu- 
lan jang 'alu. Garis pertaha, 
nan ini dapat dengan tiepat di! 
selesaikan korkat bantuan 4 
bataljon legiun asing iang me: 
nolong insinjur2 sipi! pada pe 
kerdjaan tersebut. Mulai dari 
@uong Yen disudut Timur laut 

dari delta sungai Merah, kl 100 
kilometer dari Hanoi ditempat 
kan kubu2 pertahanan dan sen- 
djata2 mesin. Garis kubu2 per 
tahanan ini memandjang lurus 

kota menudju ke Vietri kl 50 
kilometer lebih kesebelah ba- 

rat laut, Dari sini ia memutar 
melalui djarak 80 kilometer ke 
selatan sampai ke Cho Ben jg 
letaknja "40 kilometer disebe- 

lah barat daja Hanoi,   
Garis pertahanan ini bukan ! 

lah “dinding badja”, demikian | 
diterangkan kepad, U.P. Ia le 
bih banjak adalah penggabung 
an kl 200 “bastion” dari badja 
dan beton jang masing? akan 
ditempati oleh satuan2 dari 50 
orang jang dipersendjatai dgn 
senapan? mesin serta mortir. | 

Djenderal de Tassigny memu ' 
tuskan untuk mendirikan ga-' 
ris ini ketika ia menjaksikan 
kerusakan? jang ditimbulkan ' 
oleh pasukan2 Vietmin pada 
serangan mereka bulan Dja- 
nuari tahun 1951. Ketika itu 
ia mempertimbangkan, bahwa 
suatu djaring perkuatan untuk 

dengan 
tjara jang effektif dapat meng 
halau setiap kekerasan dari se 
rangan2 pasukan Vietminh. : 

jKalangan2 militer segeaj 
menerangkan, bahwa dengan 

selesainja garis pertahanan ini 
bukanlah berarti bahwa pasu- 
kam2 uni Prantjis kini terde- 
sak untuk hanja melakukan 
pertahanan statis”, Mereka me- 
nundjukkan tentang gerakan2 
pembersihan jang - dilakukan 
pada achir2 minggu oleh pasu 
kan2 Perantjis, (U.P.), 

  

endekati kota itu pada djarak 

Dijangan Per-. 
# 

1 tjaja-Pa
da 4 

'»Obat2 
Gaib" 

Teretama Jg Diu- 
mumkan Pers ...., 

1 R. JUAN SALCEDO men 
2 teri kesehatan Filipina 
jang hari Selasa dipilih seba 
gai Presiden Madjlis Keseha 
tan Sedunia untuk 'tahun ini, 
memperingaikan supaja orang 
djangan terlalu lekas pertjaja 
kepada tjeritera2 dalam pers 
tentang apa jang dinamakan 
sObai2 gaib”. Dalam pidato 

pembukaan dari persidangan 
ke-5 dari Madjlis Kesehatan 
Sedunia tadi Dr. Salcedo minta 
kepada Madjlis, agar supaja 
melarang pengumuman? dalam 
pers jang tergesa2 mengenai 
apa jang disebut ,/obat gaib”. 

Kepada para wakil dari 60 
negeri, iang menghadiri ma- 
diis W.H.O. tadi, Salcedo me- 

  

ingatakon bahwa adanja beri- 
.ta2 tentang hal tadi dalam su. 
'Tatkabar2 jang bukan pener- 
bitan ahli2 pengobatan, ada- 

lah berbahaj, bagi bangsa2 se 
Huruh dunic. Akibat adanja ka 
bar2 tadi ialah bahwa orang2 
kurang mengindahkan akan 
faktor2 azasi untuk membe- 
rantas penjakit jang mereka 
derita. Dr. Salcedo mengusul. 
kan supaja pendapatan2 baru 
dilapangan pengobatan baru 
diumumkan kepada chalajak 
ramai, apabila obat baru tadi 
terbukti memang bermanfaat. 

(Antara) 

ANAK2 PIATU KOREA. 
KE PRAUA. 

Lebih dari 200 orang kanak2 
piatu Korea Utara mp3 
umur 15 tahun pada hari Dju 
mahat tiba di Praha atas unda- 
ngan pemerintah Tjekoslova- 
kia. Kanak2 tadi disertai oleh 
T orang guru wanita dan akan 
ditempatkan dalam sebuah is- 

modern, 

ri, Ia memperingatkan, bahwa 
ajika tidak tegora diadakan 
latihan? lebih banjak lagi te-- 

maka ' 
akan sukar bahkan dapat dika : 

takan tak mungkin untuk me 
laksanakan program? banjuan 
WHO. Seperti telah diwarta- ' 
kan sebagai ketua baru dgn 
suara bula: telah terpilih dr. ' 
Juan Salcedo Jr., menteri ke- 
Sehaan Filipina. (Antara). | 

era : 

DJANGAN MEMPERGUNA- | 
KAN BINATANG DALAM 5 
FERTICBAAN2 ATOM. 

Dalam suratnja jaag disam 
paikan kepada pres. Truman, 
Federasi Interrasionaj Pelin- 
Gung Binatang menjatakan pe 
njesalannja atas pemakaian ma 
jam binatang jang manapun 
djuga dalam pertjobaan? atom. 
Pesan tersebut disampaikan pa 
Ca penutupan kongres jang dia 
dakan oleh organisasi? pelin- 
Sang binatang internasional di 
Den Haag. . 

» 
TANDA DJASA UTK. 
PRES. @GUIRINO. 5 

Presiden Ouiriro dari Pilipina pa- 
da hari Selasa oleh Legiun Amerika 
telah ditundjuk sebagai orang Pilipi- 
na jang paling banjak berdjasa da- 
lam usaha2 mengembangkan  demo- 
krasi dan memperteguh persahabatan   
KAUM AGRESSOR AMERIKA 
SEGERA AKAN DIHUKUM, 

-AgresSOr 

  
1 

sampai : 

tana di Praha jang telah diper 
| leh 561 suara (Antara), 

jarg kekal antara bangsa2 Amerika 
dan Pilipina. Pertanjaan tertulis di- 
sertai dengan sebuah medali emas 
telah diserahkan kepada presiden 
Ouirino oleh komandan Legiun Ame- 

rika dalam suatu  upatjara singkat 
diistara. Malacanan, jakni tempat 
kediaman presiden Pilipina. 

Menurut kantor berita RRT 
"Hsin Hua”, harian “Rakjat” 
di Peking mengatakan bahwa 
penentuan hukuman (the Day 

of Judgment) terhadap kaum 
Amerika jang telah 

melakukan perang kuman ham 
pir datang. Dalam induk kara 
ngan tentang ditangkapnja pe 
nerbang 2 Amerika, Kenneth 
Enoch dan John @uin: harian 
tadi selandjutnia menjatakan, 
bahwa dua penerbang terse. | 
but sudah mengaku terus te- 
rang: bahwa mereka ,mengam : 

bil bagian aktif dalam perang ' 

kuman di Korea Utara atas pe 
rintah pembesar2nja. 

Rajendra Prasad 
P:esiden India 

pr AJENDRA PRASAD de- 
S ngan suara djauh ter- 

banjak pada kari Selasa - telah 
(dipilih sebagai presiden - Repu- 
blk India, Menurut angka? fk: 
sil pemilihan jang kini belum 
dibenarkan oleh pihak resmi, 
2901 anggota dari. parlemen2 
pusat telah memilih Prasad, 
sedangkan tjalon lainnja, Dis- 
sime Shah, jang disokong okeh 
partai Komuris hanja, mempero 

  

  

iPeriahanan| 

  

  

  

tis kini melemparkan 

digunakan djuga. Pada gambar 

Pasukan Perantjis waktu 

Ho Chi Minh.     -Pertempuran2 di. Vietnam makin kari maki? seru. Pihak Peran. 
pasu kan? 

pertempuran, sedang 'utk pertama kali pun pesawat? "helikopter 

pakai wntukemengangkut pasukan? Perantjis jg luka2. (Bawah) 
menjerbu sebuah kedudukan pasukan? 

    

Tg 

Bt» sk 3 im      

Sedjak berumur 14 tahun ia 
berkenalan dengan perdjua- 

|»gan, melihat tidak adilnja pen 
| djadjahan, radjin beladjar un- 
tuk mengenal - perimbangan- 
perimbargan dalam masjarakat 
kolonial dan menemukan djalan 

Juntuk melaksanakan tjita2 pe- 
metjahan  soalnja. Isterinja, 
seorang tangkapan politik, mati 
dalam pendjara, jang menam-   

pajungnja “kedalam ukantjah 

helikopter “di- | (atas) pesawat   
  

  

Chon!| 
ana 

Perdjand|ian Tersendiri Jg” Dimaksud 
Sbg Persiapan: Perang 2 
Membahajakan 

Mm 

Seluruh A sia. 

ENTERI LUAR NEGERI Republik Rakjat “Tiongkok, a 
Chou En Lai pada hari Selasa 'telah mentjela penjusu- melemahkan tentara Perantjis 

nan perdjandjian perdamaian dengan Djepang jang dilakukan 
di San Francisco dan pembubaran Kongsi Tiny Dia seba- 
gai tindakan? pelan 
Tjelaan Chou ini term 

  

malam Rabu, 

Dalam statement jang pan- 
djang lebar ity Chou antara 
lain menjatakan, bahwa tinda, 
kan2 pelanggaran tersebut te 

lahj menimbulkan kemarahan 
jang tak terhingga dari rakjat- 
Tiongkok, sehingga mendapat 

tentangan jang hebat pu'a da 
ri samereka! ut pendapat 
Chou, perdjandjian perdamai- 

an jang disusun Gi San Fran- 
cisco itu adalah suatu perdjan 

dian perdamaian tersendiri jg 

Gipaksakan dap karenanja ti- 
dak sjah, sedangkan pembuba 
ran Komisi Timur Djauh menu 
rut pendapatnja telah merusak 

perdamaian dan keamanan se. 
lurus, Timur Djauh dan selu- 
ruh Asia. EN 

Dikatakan, bahwa rakjat Ti 

mur Djauh dan Asia sudah ba 
rang tentu tidak akan tetap 
bersikap “tidak atjuh” terha- 

dap antjama, perang baru jg 
dibangkitkan oleh rangkaian 

tasut2an2 Amerika Serikat itu. 

Selandjutnja Chou menuduh 
bahwa dengan mentjiptakan 

perdjandjian 'perdamaian ter- 
sendiri jang tidak sjah itu ma 

ka Amerik, Serikat telah mem 
perkosa pernjataan PBB ttg. 
i D'anuari 1942, pernjataan 
Cairo persetudjuan Yalta, ke. 
putusan2  Potsdam, resolusi 

menteri? luar negeri Empat 
Besar dalam komperensinja di 
Moskow Calam tahun 1945 dan 

persetudjuan Komisi Timur 
Djauh mengenai politik Dje- 

pang sesudah menjerah. 
Menurut Chou, tindakan2 

ini diambil oleh Amerika Seri 
kat sebagai persiapan untuk | 
mengadakan perang agressif 
baru melawan RRT dan Sovjet 
Uni dan dengan “demikian me- 
ngantjam seluruh Asia. 

Terbuka bagi perten- 
tangan. 

Chou selandjutnja mengenu 
kakan, bahwa perdjandjian 
Friesco, persekutuan  keama- 

nan dan persetudjuan admini. 
Stratif jang bersangkutan an 
tara Amerika Serikat dan Dje 

pang telah menempatkan Dje 
pang dalam suatu kedudukan 
jang terbuka bagi pertentang 
an2 dengan Tiongkok, Sovjet 
Uni dan negara2 Asia jang ber 

|sangkutan. Dan keniataan ini 

nanti akan menjebabkan Dje- 
pang “terasing” di Asia, sua- 
tu hal.jang memang dikeken- 
Gaki oleh Amerika Serikat. De 
mikian Chou. Tentang perse. 
kutuan keamanan antar Ame 

rika Serikat dan Djepang tsb 
Chou menjatakan, bahwa per- 
djandjian ini ditanda-tangani 
untuk memurgkinkan Amerika 
Serikat menguasai kekuasaan2 
militer, politik dan ekonomi di 

Djepang. 

Kemenangan Tiongkok 
adalah kemenangan 

Djepang. 
Chou menerangkan, bahwa ratu. 

Sam ribu rakjat' Diepang telah mon. 
tjeburkan diri dalam .perdjuangan 
untuk. mentjapai kemerdekaan dan 
pembebasan tanah @arnja. Adalah 
mendjadi “ kejakinan rtakjat “Tiotig- 

jang ,,berat dan. menjolok mata”. 
aktub Papoak statement resmi jang dik luarkan oleh pemerintah RRT padahari Senen jl. dan jang di- siarkan oleh kantor berita ,,/Hsin Mwa” dalam siarann 

! menghantam kaum . penghasut 

-g 

'Chenik 
Hanja Tidek Boleh Ting- 

   
gal II 
Kongo Ihpge 
Br PERDANA, menie 

Chenik, dan 3 Crang anggota 

kabinetnja jang pada hari Se 
Iasa diperbolehkan se 

tawan 0 
tjis di pulau Djerba, tetapi ' 
tidak diizinkan memasuki .ko 
ta Tunis dan kota Carthage, 
walaupun mereka beleh ber 
“diam di salah satu tempat lain ' 
termasuk djuga di Perantiks, ' 
demikian diumumkan di Tunis ' 
malam Rebo. Dikatakan se- | 
landjutnja bahwa bekas pem ' 
besar? Tunisia tadi felah di 
minta supaja untuk semenjara 
djangan melakukar kegiatan- 
kegiatan politik. Chenik dengan 
|kawan2nja 'tsb pada malam 
Rebo telah sampai dilapangan 
terbang Tunis dan segera me 
ntdja kerumah mereka ma 
Sing. i 

! 

  
Terdorong utk. men- 

tjiptakan suasana poli : 

0000 Aik jg normal. | 
Kalangan jang berkuasa di 

Tunis mengatakan malam. Re- 
bo bahwa pembebasan 4 anggo 
ta kabinet Chenik itu dilaku. 
kan berdasarkan keinginan utk 
menjiptakan suatu suasana po 
litik jang normal. Kemudian 
kalangan tadi mengatakan ba 
hwa tindakan peringanan huku 
man tsb dapat dilaksanakan ka | 
rena diseluruh Tunisia belaka 
ngan ini terdapat suasana te- 
nang. Tindakan 'peringanan ini 
djuga mengenai hukuman pena 
hanan di rumah, jang didjatuh 
kan atas diri Saadallah. mente 
Ti, pertanian dalam kabinet ' Chenik, Scadalah telah menda 
pat hukuman tsb karena.kcada 
an kesehatannj, tidak mengi- 
zinkan untuk mengangkut dia 
dari rumahnja di Tunis. Kala- 
ngan iang dapat mengetahui, 
menduga hahwa pembebasan 
anggota2.kabinet Chenik itu 
merupakon tindakan pendahu 
luan dari pengumuman daftar 
anggota Tunisia dari panitia 
bersama Parantjis — Tunisia, 
jang akan mempeladjari peru 'bahan2 dalam pemerintahan 

  
Tunisia. (Antara). 

  

kok pula, bahwa  anab'a perdjuan.- 
gan mereka Sendiri untuk msntja 
pai kemerdekaan. pembebasan, de- 
mokras: dan perdamaian bagi Ti. 
ongkok, maka  rakjat Djepangpun 
pasti akan  mentjapai  kemonangari 
serachir. Dem'kian Chou En Lai. 
“ Selandjufnja Chou menuduh pe 

| merimtah Djepang mempersiapkan 
diri utk mendjalankan peperahran 
agtessf atas hasutan Amerika Seri 
Kat. Akan terapi. kasa Chou, “rak 
fat. Tiongkok | sedet'kpiln .tidak da 

, pat menerima adanja- maksud2 ic 
»djahat dari Amerika Serika4" dan 
kaum reaksioner Dijepang itu, se 
hingga merekapun siap sedih utk 

r pe 
| tang. ig kihi sedang sibuk berusaha 
utiftuk memperkosa pula daerah Re 
publik Rakjat Tiongkok. (Attara) 

  
aa “3 Kan bakat pa aNaRa 

| 

t Bebas 

x feri Tunisia, Mohammad : 

do-Tiina seperti djende 

| Madjallah2 ini 

bah sakit 'hatinja, kerena ia 
berpendapat bahwa isterinja, itu 
“tewas karena penganiajaan Pe 
rantjis, Djenderal Giap bekas 
guru sekolah inilah jang seka- 
rarg berhadapan, djenderal Pe- 
rantjis Salan jang "ahli" itu. 

| Lima tahun dapat me- 

je nahan Perantjis 
| Meskipun ia tidak pernah 
mendapat lafihan militer, teta- 
pi pimpinannja dapat menahan 
serangan Perantjis selama lima 
tahun, Tambah kekuatan mili- 
ternja lebih tjepat dari pada 
musuhnja, meskipun menurut 
djawatan rahasia negara? Barat 
Giap menerima perlengkapan da 

.T1 1.000 sampai 3000 ton dari 
RRT sidang Perantjis meneri- 
ma 14.000 ton dari Amerika Se- 
rikat. Tetapi dengan kekuatan 
jang relatif ketjil ia dapat me- 
imukul mundur pasukan? Djen- 
deral De Lattre de Tassigny 
almarhum, jang menjerbu ke- 
daerahnja. 

Strategi Djenderal Giap ialah 

dimana mungkin. Ia mengerah- 
kan 80.000 anak buahnja me- 
njerang berbagai pos, kubu ser- 
ta garis perhubungan Perantjis. 
Untuk melindungi djalan per- 
lengkapannja jg “berbelit-bslit 
dari delta Hanoi—Haiphong ke 
Hoabinh, Perantjis menempat- 
kan disana 15.000 dari 50.000 
serdadunja di Indo Tjina Utara. 
Sewaktu dataran rendah itu ko- 
song, dan sedikit serdadu Pe- 
Iantjis—Boadai jg mendjaga, 
pasukan2 Giap menjelusup ke 

uaerah. jg banjak padinja ini, 
Di Tunis Atau Car- Sampai ke belakang gsdung2 ' 

bangsa Perantjis. Ketika kon- 
yei Perantjis banjak mengang- 
kut perlengkapan Gi djalan pe- 
gunungan ini, Djenderal Giap 
mengerahkan pasukan2nja me- 
njerang serentak. Mendapat se- 
rangan hebat ini, tentara Pe- 

kabinstnja di- |! rantjis mundur dan tg. 24 Pe- 
.0leh pihak” Peran- | bruari mereka mengakui, bah- 

wa korban, jg mati dan luka? 
pada pihaknja 5.000 orang. Me- 
nurut Djenderal Giap kerugian 
Perantjis 22.600 orang. 

Mempengaruhi kecdaan 
Eropa. 

Kemenangan Djenderal Giap 
mempergaruhi djuga keadaan 
Eropa, seperti djuga beberapa 
daerah di Asia. Djika Perartjis 
tidak -mergerahkan dusbelas 
divisinja di Indo-Tjina, persen- 
Giataan Sovjet dan kebangkitan 
militer Djerman tidak akan he- 
gitu ditakutinja. Djika Peran- 
tjis tidak membelardjakan se- 
tidp tahun £ 400.000 000 (disam 
ping bantuan Amerika Serikat 
£ 175.000.000) ekonomirja 
mungkin akan sehat, dan tidak 
Pa berganturg kepada Ameri 

&. . 

Didalam konperensinja th. al 
pembesar2 Amerika, Perantjis 
dan Inggeris mentjoba menje- 
lesaikan masalah Vietnam, dgn. 
memperbesar bala-tentera Bao 
dai jang disokong oleh negara2 
Barat. Penambahan serdadunja 
lebih gampang, tetapi penamba 
han apsir sangat sukar, pemu- 
da2 Indo-Tjina jang terpeladjar 
tidak suka mendjadi opsir2-nja. 
Biarpun bukan kommuris atau 
anti-kommunis, mereka tidak 
mau mengorbankan njawarja 
utk, Baodai, apalagi dibawah se 
Crang djenderal Perantjis jang 
herhantam dengar. dienderal In 

T ral Giap. 
Djenderal Giap seorang jang 

pintar dan giat bekerdja. Sean- 
.dainja tidak timbul pemberon- 
takan dinegrinja, mungkin ia 
akan mendjadi seorang ahli hu-: 
kum Seorang temannja beladjar | 
pada Universitcit Hanoi dian 
ra th, 1930 dan1940 menerang 
kan, bahwa sewaktu berumur 
20 tahun keatas, Giap sangat 
radjin da, giat. Giap jang ke- 
luarganja miskin beladjar il. 
mu hukum . pada Universiteit 
Hanoi, mengadjar petang, dan 
bekerdja untuk pergerakan po 
litik malam hari, Ia djuga ter- 
kenal pandai berpidato, jang 
memompakan semangat kepa- 
da tiap pendengarnja. 

Sedjak berumur 14 tahun 
Giap telah berkenalan dengan 
kommunisme, Ditahun 1926 Ho 
Chi Minh mendirikan “ILemba- 
ga Pemuda Revolusioner Indo. 
Tjina” di Kanton dan menge- 
luarkan mingguan “Pemuda”, 

Bekas Guru Malih Djadi Pan 

53 Pemberontak" 
Pimpi 

— Oleh: Andrew Roth — 

Sx ERUPA DENGAN BANJAK pemimpin revolusi Indone 
9 ahli” dalam masing2 lapangannja, 

kim memimpin 350.000 tentera dan laskar 

dulu dari pe 

KA eTa Se Run Ag AN Un San 

uyen 
Men 

Vietminh, jang 

poa. Sehabisnja studie pemu- 
da2 ini kembali ditanah airnja 
dan mendirikan satu perkum: pulan pemuda revolusioner. 
Secrang dari anggotanja ada- 
lah Vo Nguyen Giap. 

Dipendjarakan waktu 
18 wh. 

Giap dipendjarakan untuk 
pertama kalinja ditahun 1930 
sewaktu ia berumur 18 tahun. 
Ia ditangkap didalam satu 
pemberontakan serdadu? Indo- 
Tjina jang berachir dengan ke. 
gagalan. Perantjis mudah me- 
nindasnja, dan dengan leluasa 
menembaki, menangkapi “dan 
menganiaja tiap orang jang 
bersangkutan dengan keribu- 
tan itu. Penderitaan Giap di- 
dalam pendjara ini memperhe. 
bat perasaan bentjinja kepada 
pemerintah Perantjis. Keben- 
tjiannja memuntjak sesudah 
isterinja ditangkap dan mati 
didalam pendjara, akibat pe- 
ngantajgan. 

Dith, 1941 pimpinary  perge- 
rakan Vietminh memberi Giap 
tugas membentuk satu gercm 
bolan gerilj» untuk memerangi 
Djepang day Perantjis, jang 
pada waktu itu telah kerdja 
bersama. Gerombolan gerilja 
ini belum berpengalaman, dan 
sedikit sekali sendjatanja. Giap 
hanja dapat mengumpulkan 35 
orang sukarela, ig bersendjata 
2 karabijn, 3snapan pemburu, 1 
Mauser dan beberapa tombak 
dan pisau. Kebanjakan anak 
buahnis tidak pernah menem- 
bak, atau melemparkan granat 
tangan. 

Pengalaman dalam prak- 

tek, dan proklamasi ke- 
merdekaan. 

Gerombolan Gian beroleh 
pengalaman dari perkelahian. 
Selama 1944 hampir setiap 
hari terdjadi pertempuran an- 
lara gerombolan gerilja Giap 

' dengan satuan! tentara “Dje- 

-pang menduduki . Indo. 

| Tjina. Didalam satu penjerbu- 

  
membebaskan kira2 100 orang 

Perantjis dari kamn “konsen- 

trasi. Anehnja 'ang memban- 
lu Giap mendjadikan gerom, 

bolannja satu tentera jang ter- 

atur dan bersendjata lengkap, 
adalah Amerika, 

Pada achir 1944 saty rom- 

bongan opsir penghubung Ame 
rika diturunkan dengan pa- 

jung didaerah Vietminh. Mere, 

ka membawa sendjata untuk 
' satuan? Giap dan mengadjar 

' Bantua 

  

: Akan! Sangat Dikurangi :”'Sebalik 
Sepanjol Akan Mendapat Bagaian 

ANITIA URUSAN LUAR negeri madjelis rendah Ame- Pp 

Ketua panitya tersebut, Ja- 

mes Richards antara lain mene 

rangkan, bahwa fonds2 jang 

ditentukan bagi pemberian 

bantuan militer, ekonomi dan 

"program pasal 4" kepada Ti, 

mur Tengah: Timur Djauh dan 
Ameriks, Latin dalam pada itu 
tetap tidak dirobah dam tidak 
disinggung-singgung oleh pani 
tya dalam menentukan pengu 
rangan tersebut. Dikatakan, 
bahwa pengurangan itu ditun 
djukan kepada bantuan militer 
kepada Eropa, jakni dari djum- 
lah permintaan sebesar $ 4.145 
000.000 dikurangi. mendijadi 
sebesar $ 3.316.000.000, sedang 
kan djumlah permintagn bagi 
fremberian bantuan kepada per 
tahanan Eropa jang meliputi 

djenderal Vo Nguyen Giap, 
: j Uturnja baru 40 tahun, dulunja- 

alm arhum Djenderal Sudirman-adalah seorang Had sekolah. Serupa » dengan 

ndudukan Djepang, kinj dari pendjadjahan Perantjis. 

an, gerilja Vietminh ini dapat | 

rika Serikat dalam sidangnja pa 
menjetudjui pengurangan sebanjak $ 1.010.900009 dari 
gram ,mutual Security” (MSA) serta program? bantuan mili- 
ter lainnja bagi pertahanan Eropa 
Truman, Untuk penglaksanaan pi | Im 
Sepesi diketahui telah minta fonds sebanjak $ 7.900.000.006. 

  djumlah sebesar $ 1.819.200. 
000 dikurangi mendjadi $ 1.637 
300.000. 

Bantuan militer utk 

Spanjol. 

bahwa panitya urusan luar ne 
geri madjelis rendah tersebut 
kini sedang . mempertimbang:- 
kan usul verobahan pada ren- 
tjana undang2 "mutual securi 
ty” jang antara lain gkan me 
liputi pemberian bantuan mili- 
ter kepada Spanjol. Jang me- 
ngadjukar, amandemen tsb ada   diselundupkan 

Ke Indo-Tjina, dan kemudian 
250 pemuda diam? pergi ke 
Kgnton mempeladjari. tehnik 
revolusi dibawah pimpinan Ho 
'Chi Minh pada Akademi Wham 

lah anggota Demokrat Clement 
Zablocki. Djumlah bantuan mi 
Jiter jang dimaksudkan untuk 

| diberikar kepada Spanjol itu 
“dalam pada itu tidak dsebut- 
Ikan dengan tegas, 

Sementara itu dikabarkan, 

“di presidennja jang pertama 

MA Sah adan sek Ot ARI 

    

Giap 
glima Vletmiah : Tentara2 : 

ghadapi Pasukan2 
nan Giap 

sia, jang pada umumnja bukan 
Panglima Besar jang 

  

teh aji 2 
Kmud bin Ojeng sedang 

berdjalan-kaki di djalan Tjiham (3 
pelas (Bandung), tiba2 ia dihen 
tikan oleh 3 orang berpakaian 
seragam, jang meminta perto- 
longan supaja jeep mereka jang 
mogok itu didorong. : 

Eb.O. jang tidak menaruh 
tjuriga sesuatu apa mengabul- 
kan permintaan 3 orang sera- 
gam ibu, Tapi tatkala ia sedang 
mendorong, maka tiba? ia dipu- 
kul hingga pingsan. Ketiga 
orang berpakaian seragam itu 
(seerang  diantaranja bawa 
sten-gun) merogoh kantong 
K0. dan mengambil wang se 
Gjumlah Rp. 900.—. Karena lu 
ka?2nja, maka E.b.O. terpaksa 
dirawat didalam rumah sakit 
Rantjabadak. 

mereka mempergunakan sen- 
djata automatis. 

Persiapan pem- 
brontakan. 

Djenderal Giap lalu mengada 
kan persiapan untuk mengada- 
kan pemberontakan umum pa-/ 
da waktu Djepang kalah. Pasu- 

' kan? geriljanja tg 22 Desember 
Giresmikannja mendj2 bala- 
tentara Viciminh, Bangsa Viet- 
nam bermaksud akan mempro- 
klamirkan kemerdekaannja, dan 
merampas kekuasaan. Mereka 
telah memilik Ho Chi Minh Ea 1 
djadi kepala negara, mem 
Aa loe sementara, . Pro 
kiamasi ini akan disertai ae- 
ngan pemberontakan bersen- 
djata, : Es 

Sewaktu barisan?  gerilja 
akan bertindak tg 16 Agustus 
1945 Giap, jang telah “dipilih 
mendjadi ketua Panitia Militer, 
memimpin upatjaranja, untuk 
menggantikan Ho Chi Minh 
jang sedang sakit. Barisan? itu 
bersumpah akan setia kepada 
Rupiblik jang baru diproklamir 

ikan, sambil memberi hormat 
“kepada bendera merah jang 
sebuah. bintang kuning  dite- 
ngahnja, dar mendengarkan 
proklamasi kemerdekaan jang 

| dibatjakan oleh Giap. 

Pemberontakan meluas. 
Perbrontckan untuk merun 

tuhkan kekuasaan Diepang me 
rambat kemana-mana dengan 

tjepatnja, tetapi Djepang jang 
diperintahkan bertahan, tidak 
may mundur. Giap, dengan ban 

tuan seorang sahabatnja, bang 
Sa Amerika, memimpin pertem 
puran di Thai Nguyen, jang 
merintangi djjalan ke Hanoi. 

(Disambung hal. 4) G 

IM.S.A:: & , $ RA 3 woo 

nja | 
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& 

pro- 

jang diadjukan oleh presiden 
ogram? tsb. presiden Truman 

  

Republik 
» Terbaru! | 
. Pulau 'Maldiva”Akan 
iMenghapuskan Pepe- 

rentahan Sultan 

KEPULAUAN MALDIVA 
jang dahulu zermasuk 

wilajah Ceylon pada achir2 ta 
hun ini akan mendjadi sebuah 
republik baru, demikian di 

- Dalam sebuah ,dubrar” 
(Konperensi) istimewa jan 
akan diselenggarakaa jasdan 
bulan Desember tahun ini di 
ibu kota kepulauan tsb., pen 
duduk kepulauan akan “ mem 

blik kepulauan Maldiya dengan 
mana pemerintahan sultan se 
lama hampir 836 akan ber 
Adat... . : 

Dua bulan jang lalu, dengan 
tidak watahu dunia luar, per. 
dana menteri sekarang A.M. 
Amir Didi jang berusia 42 ta- 
hun telah dipilih oleh pendu- 
duk pulau2 karang ini mendja,   sedang wakil perdana menteri 

Ibrahim Didi dipilihnja seba- 
Sai wakil presiden, Wakil 'pe- 
merintah Maldiva hari Se'asa 
menjatakan di Kolombo, bhw. 
republik baru itu ingin mem, 
pererat tali persahabatan de- 
Nfan Semua negara2 jang de- 
mokratig, 
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Perhissan MAS INTEN 
jang pembikinannja HALUS dan MODEL pa- 

aru, adalah RENTJANA dan dibikin oleh 

   

jang sudah 'terkenal : 

' Bodjong! '64:Semarang telp 646 Tn 

REPARATIE segala rupa PERAHIASAN MAS-INTEN 

  

(Sambinkjia hal. Hp. 
VO NGUYEN GIAP 
Di Hanoi Vietminh telah mem- 
perluas pemerintahan sementa. 
ranja. Giap tetap mendjadi 
Menteri Pertahanan dan Pa- 
nglima Besar, dan seorang da- 
ri mereka jang menanda-tanga 
ni Proklamasi Kemerdekaan tg 
2 September 1945. 

Giap, sebenarnja, lebih suka 
menemui orang2 Perantjis di. 
medan perang dari pada dime- 
Gja konperensi. Tetapi karena 
Vietminh masih lemah dalam 
soal militer, Presiden Ho mau 
djuga berunding dengan Peran 
tjis, supaja ada waktu baginja 
untuk memperkuat angkatan 
perangnja, dan supaja negeri2 
iain menaruh simpati. Targgal 
6 Maret 1946 ditanda-tangani- 
nja perdjandjian damai, dan 
diutusnj, Giap ke Dalat untuk 
berunding selandjutnja. 
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Dengan djalan ini kami memberi tahu, bahwa pada hari Saptu, 10 MEI 1952 kami hendak lakukan upatjara pem- 
buka'an PABERIK kami jang baru di 

. Purwodinatan-Utara No.15 
tepat djam 5 sore. : 
Berhubung dengan kepindahan itu, maka kami harap se kalian Sobat handai dan para lengganan suka membuang 
edikit tempo jang berharga untuk turut bantu meramaikan serta menjaksikan upatjara pembuka'an Paberik ka- , 

..mi jang baru itu. Ka Ea “ 
Buat perhatian mana, terlebih dahulu kami menghaturkan diperbanjak terima kasih. 2 

(Tawang) k 
Semarang 3 | 

» 

Hormat kami, 

Paberik Rokok tjap ,PRAOE LAJAR« | 
THIO NO MOL - TA 3 aa | THIO 1E KEE | Pn Mn Ba AN THIO KEE TIE 

N.B. Kepada mereka jang tidak menerima surat undangan karna ke-alpa'an jang tidak disengadja ataupun ke- 
salahan alamat, harap di ma'afkan dan suka anggap advertentie ini sebagai gantinja. 
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naa nama daan 

  

  

  

Berita2 Luar Negeri kabar Kota 

2622 KAPAL AL DJER 
MUSNAH KETIKA PERAN 
DUNIA II. 

Djermap telah kehilangan 
2.622 buah kapal kepunjaan 
angkatan lautnja, diantgranja 
964 buah kapal-silam, ketika 
Perang Dunis, II, Demikianlah 
menurut hasil, penjelidikan 
Djerman jg diumumkan pada 
hari Sabtu ini. Diterangkan se 
terusnja, bahwa 9004 dari ka- 

.pal2 tadi tenggelam karena 
pembomar oleh pesawat2 ter- 
“bang Sekutu atau serangan? 
angkatan laut, sedangkan sisa 
nja ditenggelamkan oleh anck 
buahnja pada achir perang. 

SETASIUN PENJELIDIKAN 
(TJUATJA DI DEKAT 
.KUTUB UTARA. 
(Angkatan udara AS mengu- 

  

bHALAY WARTAWAN, 
Kita diminta wartakan, bhw 

tgl. 15 Mei jad. Balai Warta- 
wan di Bodjiong tak dapat ci- 
p.ndjamkan lagi buat satu dan 
lain keperluan umum, sampai 
ada pemberitaan lebih djauh. 

PEMBELIAN PADI BER- 
DJALAN LANTJAR. 

Pembelian padi oleh pemerin- 
tah di Djawa Tengah, telah bers 
djalan lantjar. Sampai seka- 
Tang telah didapatkan 4000 ton 
padi, jaitu dari daerah2 Banju- 
mas, Pekalongan. Klaten, Wcizo- 
giri, Purwodadi, Semarang dan 

Kendal. Djumlah padi jg telah 
dibeli seperti diterangkan di- 
atas, adalah padi dari daerah2 
jg telah panen, sedang daerah2 
jg akan pantn sudah banjak 
sekali permintaan dari para pe- 
tani utk didjual pada pemerin-   

  
Tetapi Giap bukan seorang ' Mumkan hari Selass bahwa se : : ana .- itah. Dari beberapa d h dite- diplomat. Karena itu ia diberi ' buah setasiun penjelidikan tju ' ngga sap sari rima laporan, bahwa kini para 

    

tugas melatih barisan2nja. Pre 
siden Ho berunding di Peran, 
tjis, dan tidak berhasil. Ketika 
Perantjis mengatakan bahwa 
mereka bermaksug mempergu- 

nakan dataran  Hanoi-Haip- 

hong sebagai batu lontjatan 
untuk menjerang, Giap tidak 

mau menunggu sampai ia dise. 
rang. Tanggal 19 Desember 
1946 ig dan paSukan?nja menje 
rang Perantjis di Hanoi. 

Bantuan RRT bukan sjarat 

terutama. 

Bara? ini negara? Barat ber- 
tanja, apakah Vietminh tidak 
menerima bantuan sendjata da 
ri Tiongkok? Mereka rupanja 
tidak taha, bahwa sebelum ta- 
hun 19850 Giap dan tenteranja 
dapat menahan serangan? Pe- 
ranfjis hanja dengan memakai 
sendjata2 bekas Perang Dunia 
kedua, jang Yapaz dibelinja di 
Bangkok, Manila, Makao dan 
dari bandii2 Yunnan. 

Anak buah Giap tahu betul 
utk. apa mereka berdjuang. Me 
reka jahu, bahwa mereka .me- 
ngorbankan dirinja untuk keadi 
jan dan kemerdekaan, Dan rak- 
jat terbanjak suka. membantu 
mereka. Orang jang berpihak 
kepada Perantjis dianggap 
,pengehianat” jang kerapkali 
dibunuh. Tetapi pembunuhan ini 
tidak serampangan seperti Pe- 
rantiis. Giap memilih orang jg. 
betul? berdosa. Pada hari? sesu 
dah anak Djenderal Tassigny 
towas, serdadu? Perantjis me- 
ngebom kira2 50 kampung rak- 
jat jang tidak bersalah. 

Tentara Vietminh dibawah 
komando Djenderal Giap akan 
mendjadi tentara ketjil jang 
kuat di Asia, biarpun pada 
Waktu ini masih kekurangan 
sendjata, pesawat terbang, me- 
riam besar? dan alat2 pengang 
kut modern. Tetapi dengan ban 
tuan Tiongkok mereka akan 
bertambah kuat. Kepadanja R 
RT memberikan  sendjata2 
Amerika jang dapat direbut- 
nja dari tentara Kuomintang, 
jang tidak dipakainja lagi, ka- 
rena RRT telajy punja sendja. 

ta2 Russia modern. Disamping 
itu penting pula latihan empat 
bulan jang diberikan oleh op- 
sir2 Tionghoa kepada serda- 
du2 Vietminh. 
Dimusim - gugur ditahun 

1950 Djenderal Giap menge- 

rahkan tiga divisinja untuk 
menghantam Perantjis dari ke 
dudukannja disepandjang per. 
batasan, Begitu kuat pukulan- 
nja hingga Perantjis bermak- 
sud mengosongkan Hanoi. Ha-: 
nja kedatangan de Tassigny 
dan sendjata2 Amerika jang 
melepaskan Hanoi dari bahaja. 

Persimpangan djalan. 
- Kini keadaan di Indo-T'jina telah 
mendjadi satu batu udjian militer 
dan politik. Manakah jang akan 
tjepat bertdimbah kuat-sata pemerin- 
tahan dipengaruhi kommunis jang 
mendapat sokongan sebagian besar 
rakjaf, serta sokongan terbatas dari 
RRT, ataukah pemerintahan jang 
merdeka namanja sadja, jang kon- 
servatif, jang berhubungan rapat de- 
ngan satu negara pendjadjah, dan 
dipersendjatai oleh. Amerika Serikat? 

Djika bantuan dari luar tetap se- 
perti biasa, sbal jang menentukan 
sekarang, apakah pasukan2  Baodai 

jang dipersendjatai akan tetap setia 
kepadanja? Ahli2  Perantjis dan 
Amerika Serikat berharap akan da- 
pat membantu pihak  anti-kommunis 
dengan sendjata dan manusia, Teta- 
pi Djenderal 
sukan-pasukan Baodai akan menje- 
berang kepadanja, seperti pasukan2 
Kuomintang di Tiongkok, Djika ter- 
kabul harapan Djenderal Giap, pa- 

atja telah didirikar digumpa- 

  

S.M.P. « B. 
Karang Asem Semarang 

masih menerima pendaftaran 
baru untuk KI. I, KI. II dan 
KI..Dr, 
Peladjaran diberikan pada sore 
hari dari djam 5 sore s/d djam 
8: ana kesempatan utk. 
para pegawe. 
Pendaftaran tiap2 hari dari 
djam 4 s/d djam 6 sore di Ge- 
dung S.R. Karang-Asem Smg. 
MAKAN KANAN YNA I   
Bangsa Indon. 1 (Dj) 
beridjazah, 

« Radio Monteur th, 1941 ?“ 
UN NGKEL Djerman). Nj. Supardi, Nona Suwarsi dan Nona Suhartuti. 

Page bal 5 2 PAN Pe LA at R.22,50 Mulai memberi cursus baru pada tgl. 1 Juni jang akan 
abadraki : ,ONG? Toko Buku Pak ROES datang. Kepada siapa jang akan mengikutinja harap da- 

' Kranggan 21-Telf. 1419-Smg. 2 tang di BODJONG 97 SEMARANG. 5 Tana Semarang. 3 Hormat kami: 

pakerdjain tetap atau kelili- 
ngan. Mengerti djuga tentang 
motor benzine. Tawaran paker- 
djain atau panggilan di alamat- 
kan harian ini dgn no. 3/1904. 

- £ $ 
- Ban ban x Kami mengutjapkan banjak terima kasih kepada saudara2 ' 

ae BU 0.40 Ban aa x T sekalian jang turut serta menghantarkan atau telah membantu 
5 , Ke San . 5 . : . “. mi 

4X6 Rp 0,50 9X14 Rp 2— x Eksema 13 kaki x pena moreel maupun materieel pada meninggalnja sua : 

6X6 Rp 0,50 13X18 Rp 4,—| & isembuhkan dan - gatal 5 
6X9 Rp 0,60. . 18X24 Rp 7,— hebat dihilangkan dengan | SOERATMAN 

Foto Studio BEDAK DAN BALSEM Kp. Mlatihardjo 494 Semarang pada tg. 7-5-52. 

set x Nj. Soeratman 
Nancy : 1 sekeluarga 

” : : AMAN YK KANANNYA Djagalan 36 Semarang. : Dirumah obat & Toko? £ KY ANA KANAK A AAA AAA AAN ' 

PENAMAAN AAA YAA ANA YAA 3 £ 
2. 2 PLS LSP LS SSS LL LS LAS LAS LS LL AE SEAL LS LS PP 

VERBAND-TROMMEL » KIA adala LO Pa 
" i t 853 : 1 

TJEPAT DAPAT lnstituut de Beaute ,, Raha ju Semarang UTK. BIS2: VRACHT-AUTO: 
| PABRIK2: RUMAH-TANGGA 
| (HUIS-APOTHEEK) : PERKE- 

Mempunjai pengalaman tjukup , me P 
menjediakan tenaganja untuk 4444444 AISI IIS ANA 

  

BECLAME TA MAKANANNYA NAN AMANNYA AAA mer 13 
        

        
     

          
   

     

    

   

   

  

   

  
Jang lulus dalam udjian untuk Achli KAMUS BHS. DJERMAN i 

ialah: Nj. Karjadi (Djerman - Indonesia 'Indonesia- 
Mengumumkan: 
Ketjantikan (Schoonheidspecialiste)   

. Nj. 8S. R. NAAMIN. 

  

      

jjg sekiranja dapat dipetjahkan 
Jdalam Iingkungan kerdja-sama 

  

Giap berharap, pa- 

petani tlh insjaf tentang pem- , 

belian padi oleh Pem. itu, ka- 
rena menurut pendapat mereka 
keperluan pembelian padi ini 
adalah utk kepentingan bersa- 
ma. Ada djuga beberapa daerah 
jang petaninja sama sekali ti- 
dak mau mendjual padinja pada 
(pihak lain walaupun ada tawa- 
tan jg lebih tinggi dari pada 
harga jg ditetapkan oleh Pem. 
Berhubung dgn adanja pembe- 
lan padi oleh Pem. maka seba- 
gai akibat di beberapa tempat , 
harga beras telah merosot. : 
K.P.U, UTK PARA PAMONG- 

  

(lan es, jang lebarnja 7 km. dan 
' pandjangnja 15 km dap jang 
terletak terapung2 kira2 230 

' km dari Kutub Utara. 
— 6 orang akan ditempatkan di 
setasiun tersebut sedangkan 
persediaan makanan mereka 

akan diberikan dengan mendja 
'tuhkan parasut. 

PEKARANGAN 330 DA DNG: 
.RUMAHNJA GEBJOK DJATI 
DI DJ. PASAR 153 PATI. 
Keterangan: 

MILIK SIAPA KEPULAUAN 
| BAHNREIN. 

Duta Arab Saudi gi Teheran 
Hamze Gaus hari Selasa menja 

takan kepada pers bahwa pe- 
merintahnj, sependirian dgn. 
pemerintah Irap mengenai ke, PESA. 

pulauan Bahrein. Dikatakan- Tg. 1-5 bertempat di gedung 
nja pemerintahnja akan me- Sekolah Menengah Kartijoso di 
nganggap Bahrein sebagai dae- Taman Progo, dilangsungkan 
rah Arab dengan dasar jang sa" peresmian pembukaan K.P.U./A 
ma seperti Kuwait dan kera- di-ikuti oleh 50 peladjar. ssiba- ! 
Gjaan2 ketjil Arab lainnja jg. gian besar Pamongdesa. K.P.U. 
berdiri sendiri di teluk Persia. tsb dibuka atas usaha Panitia : 

| Ketjamatan Semarang Utara ' DJAMINAN BERSAMA i dan diketuai Ea 
PADA NATO. ketuai Sdr. Hadikusumo. 

Lamanja kursus 1 tahun, dan Dewan perwakilan tetap da mata peladi na on 
ri pegara2 Nato telah menjetu belaajaran “je diberikan jaitu Susunan Pemerin - 
djui suatu rentjana protokol : Sa @matahan, ha hasa Indonesia, budi-pekerti - na 2 , , untuk djaminan bersama anta perekonomian, kesehatan, dan 
ra negara2 dari persekutuan 2 

sedjarah Indonesia. 
pertahanan negara2 Eropah SOLUSI PARTAI DAN dan Nato. Dengan protokol ini GRGANISASI2 ISLAM. 
makg serangan terhadap salah |. Rapat bersama Party2/Organisasi2 
seorang anggauta dari perseku | Islam Kota Besar Semarang jg dia- 
tugn pertahanan Eropah diang | dakan pada tanggal 5/6 Mei jbl. di 
gap sebagai serangan terhadap | Pungkuran dan antara lain dihadliri 
anggauta2 lainnja dari organi | oleh wakil2 dari N.U., GPII, Moha 
sasi Pakt Atlantik. madijah, Gerakan Pemuda Ansor, 

Serekat Buruh Islam Indon, STII, 
KONPERENSI ATOM DI Persatuan Guru Islam Irdonesia dll. 

  

Gunung 212 Semarang 

Dalam Risalah Timbang Peti- 
ma Urusan Lectuur : 

gai 5 Mei gl. terdapat kesalahan 
sebagai berikut: Wk. Kepala 
DUKAD — Lts Sukmadiy sebe- 
naInja harus: Kepala D.U.K. 
A.D. Terr. IV — Lis Sukmadi. 

  

ATJARA SIARAN RRI SMG. 
: Djum'at 9 Mei 

17.00 Pembukaan, 17.05 Rangkai 
an lagu2 Tri Irama, 17.45 Selingan, 
18.02 Adzan, 18.04 Biola dan piano, 
18.15 Ekonomi rakjat oleh Djaw. Eko 
ncemi. Kopra, 19.10 Ibu-Kota hari 
ini, 19.15 Tindjauan tanah-air, 19.30 
Rangkaian irama oleh Lima. Seka. 
wat, 20.05 Siaran pemerintah, 21.00 
Berita bah. Djawa, 2200 Berita ter 
achir, 22.15 Rajuan malam Tossema. 
man, 08.00 Tutup. 

COPENHAGEN. y telah mengambil resolusi antara lain 2 Sabtu 10 Mei 
| Pada tanggal 2 sampai Z1) sbb: Mengingat adanja pemogokan 05.55 Pembukaan, 06.15 Permai 
Djuni jg akan datang di Copen-j di Semarang (pemogokan Sebda) nan piano tunggal, 07.15 Pengumu 

mengandjurkan: 1. Kepada pemerin- man, 08.00 Tutu. i 
tah hendaknja soal pemogokan sege- 
ra diselesaikan dengan bidjaksana, 
mengingat deritaan jg sedang diala- 
mi oleh mereka dan ' masjarakat 
umumnja. 2. Kepada Sebda hendak- 
nja memperhatikan akan akibat dari 
pemogokan atas dirinja orang2 jang 
bersangkutan, hingga tertjapai penje 
lesaian sebaik2nja. F 

PEMBUKAAN SEKOLAH? 

hagen akan dilangsungkan sua- 
tu.konperensi untuk mempela- 
djari soal2 dilapangan tenaga 
atom, dan terutama sekali soal2 

siang oleh Karawitan Studio, 13.00 

17.00 Pembukaan, 17.05 
Kusuma asuhan pak Djangkung, 
18.00 Uraian Staf Penerangan Div. 
Diponegoro, 18.15 Siaran Angkatan 
Perang oleh O.K. Sinar Tjandi, 
19.15 Penerangan rakjat oleh Dja- 
pen Kopra, 20.30 Wajang Orang 
Ngesti Pandowo tjerita Gondang. 
djagad gondang dewa, 22.00 Berita 
terachir, 23.00 Tutup. , 

Eropa. Keputusan untuk menje 

lenggarakan konperensi . ini di- 
ambil oleh .,dewan wakil”, ja'ni 
suatu badan jg anggota2nja ter 
diri dari wakil2 negara2 Eropa | pARwu.. 

dan jg bertugas mempeladjari| Dengan surat putusan Men- 
dan merentjanakan usaha men- i teri PPK ditetapkan: 1. Dikota 
dirikan suatu pusat perjelidikan Salatig, @ibuka sebuah Seko- 
atom untuk Hropa. Keputusan . lah Guru Negeri 4 tahun (SGB 
'itersebut diambil pada hari Sela Negeri) puteri dengan tjata- 

sa atas usul pemenang Hadiah | tan. a. Sekolah tersebut, ditem 
Nobel Niels Bohr, anggota dele | patkan digedung bekas “Kweek 

Pe ' school” di Salatiga, b, Sekolah 
| tersebut pada waktu pembuka 

“kan, terutama disediakan bagi 

1 murid2 puteri igng akan dipin 
"dahkon dari SGB Negeri di Ma 
gelang dan Surakarta. 2. Seko. 

Roy Rog ers 

  
  

  

Negeri di Djakarta, SKP Nege 
ri di Makassar dan SKP Nege 
ri di Surabaja, jang 'diperguna 
kan untuk melatih tjalon2 guru 
dari SGKP (Sekolah Guru Ke 
pandaian Puteri) Negeri di 
Djakarta, SGKP Negeri di Ma 
kassar dan SGKP Negeri di Su 
rabaja, 

PE MMA 

  

  SOLO. 

Pendirian ,,Gedung Bu- 
ruh” di Solo terpaksa 

diundurkan. 

“'Upatjara perletakan batu 

  

519 

12.00 Pembukaan, 12.05 Klenengan 

Pengumuman, 14.45 Tutup. | 
Taman ' 

lah Kepandaian Puteri (SKP) ' 

R. Djokomono Kr. Anjar 2 

Rumah Sakit Tiong Hoa | Wan 

(00. Semarang: 

Ditfari: 
2 2 BIDAN ae £ 

1 PENGURUS ADMINISTRASI jang berpengalaman 

Lamaran? pada Rumah Sakit TIONG HOA I WAN 
Djalan Stadion Semarang. 

  

RALAT ADVERTENSI. | 
SSI KISI SAI SIBER KIKI KE II SKK II III III III II SI IK 

jg dimuat 
dlra ,,Suara Merdeka” tertang- T 

Bekas Pedjoang' 

Aloon-aloon Semarang, 

iselenggarakan dan dikerdjakan oleh Kawanan 

KIKI IK ISI II KI IIA KEKE LL IKA KAKI III IR KI KIIII 

  

5. 

“
 

: Kursus untuk abti Pos dan ahli Technik peda Djawatan 

Pos Telegrap dan Telepon... 
DJENIS PENDIDIKAN: Kursus Ahli Pos dan Kursus Ahli 
Telekomunikasi (Technik) 
LAMANJA DAN TEMPAT PENDIDIKAN: 3 tahun pada 
Balai Pendidikan PTT di BANDUNG. 
HARI PEMBUKAAN: 1 September 1952. 
PENGHARAPAN: Setelah lulus udjian penghabisan di- 
angkat sebagai Adjun — Ahli-pos (Technik) (Peraturan 
Gadji Pegawai Negeri 1950 golongan Va). Dengan tidak 
usah menempuh lain? udjian dapat naik pangkat mendjadi 
Ahli-Pos (Technik) — Kepala (P.G.P. 1950 golongan Vc) 
Mereka jang tjakap dapat naik pangkat lagi mendjadi 
Inspektur (Ingenieur-praktek) dan lebih.tinggi (PGP 1950 
golongan VI). 
SJARAT2 MASUK: 
a. idjazah S,M.A. bag. A, B atau C untuk kursus Ahli- 

pos... 2 1 
b. idjazah S.M.A. bag. B atau S.T.M. untuk kursus Ahli- 

Technik, - 
Cc. Warga-negara Indonesia, belum beristri dan berumur 
“paling tinggi 25 tahun: 

d. djasmani dan rochani sehat menurut keterangan tahib 
dan berkelakuan baik menurut keterangan Polisi/Pa- 
mong-Pradja. 

e. lulus udjian-masuk. 
IKATAN-DINAS: Peladjar mengadakan ikatan dinas 5 
tahun setelah lulus udjian penghabizan. 
TUNDJANGAN DAN PERUMAHAN: Peladjar menerima 
tundjangan Rp. 135.— sebulan dan wadjih tinggal di asra- 
ma dengan pertjuma. 
PERMINTAAN MENDJADI PELADJAR: Surat permin- 
taan ditulis dengan tangan sendiri disertai turunan? idja- 
zah S.M.A./S.T.M. daftar angka udjian-penghabisan, ra- 
por kelas III S.M.A./kelas IV S.TM. surat keterangan ta- 
bib dan polisi/Pamong-Pradja dialamatkan kepada Kepala 
Pendidikan P.T.T. d/a. Kantor Pusat P.T.T. di BAN- 
DUNG. Pegawai Negeri harus melampirkan surat kete- 
rangan Kepala Kantornja bahwa tidak ada keberatan ter- 
hadap kepindahannja ke P.T.T, 

WAKTU PENDAFTARAN: Ditutup pada 30 Djuni 1952. 
  

  
maag “menes 

  
     

   
   

      SPUR...AND THE N U.S. MARSHAL / 
I KNOWED You 

    

    

     
    

  

I TELL YUH 
II BONT DO 
ITL IT WAS 

SPUR 6 
GAINES / 

REACH, ROY, Na » pertama dari “Gedung Buruh OR SWALLER jang mula2 akan dilangsung. 
kan pada tanggal 1 Mei terpak- 
sa diundurkan. Seperti diketa- 
hui Sobsi Solo mengandung 

maksud untuk mendirikan se 

   
   
   
   

    

  

FINDIN' JEFF 
BOLES'S GUN ON 
YOU SURE MAKES 
IT LOOK LIKE YOL 
KILLED HIM, 
GOPHER !/ 

    

      

  

  

    

KI 

  

  buah “Gedung Buruh” dengan 
beaja Rp. 200.000.—. Uang ini 
menurut rentjang akan diper- 

oleh dengan memungut derma 
dari buruh sebesar Rp. 2 se 
tiap orang. Rentjana ini ter- 
paksa diundurkan, karena be. 
berapa serikat buruh telah me 
njatakan  keberatannja atas 

djumlah dermaan jang ditetap 

kan, Pengumpulan derma utk            
— Angkat 

    

gedung buruh kini masih dilan — Bahwa kedapatan pistol tangan, Roy, 
djutkan, | Jeff Boles padamu, akan me atau pelor .akan ' menembus 

ae . nimbulkan dugaan bahwa ka dadamu. Inilah ' pengadilan 
PE ee R A Te mulah jang telah melakukan berbitjara ! 
sukan2 Baodai akan berbalik mela- pembunuhan, Gopher. — Spur.... dan Marshal! 
wan Baodai, Perantjis dan sahabat- — Telah kukatakan, aku 
sahabat Amerikanja. , ! tak melakukannja. Spur Gai: 

Sedjarah negeri itu akan sena nes-lah pembunuh ! 
' tang kepada sikap pasukan2nja, 

kulewatkan Rogers  kedjalan 

ini, 

Aku tahu kamu datang, maka .. 

akan menjerang padaku. Tetapi Ytu terang membuktikan 

( WHeN I NOTicep 
ROGERS HAD JEFFs 
GUN, HE YUMPED ME, 
BUT IT PROVES HE 
LLEP YEFF BOLES/ 

1 3 Z 4 

TAP T GOTTA, PROV A SMEEP- 
CACTUS, YOU ) HERbER HeLrES You 
GOING TO BREAK JAIL.” A COWMAN 
BELIEVE THis | Gets MURPEREPT YOU 
ININ' HOMBRE? | GOT HIS GUN...IT ALL / 

Mean TI APPS IP on 
2 YA AE SN 

    
— Djika kukatakan, Rogers" memegang pistol Jeff Boles, 

  

ia 

bahwa 
ia telah membunuh Jeff Boles ! 

—— Ja, aku pertjaja, Roy. Seorang penggembala domba 

- Cactus apa kamu pertjaja akan omongan orang bohong ini? 
telah 

menolong kamu kelwar dari pendjara. Seorang penggembala lem 
. bu mati terbunuh! Dan sendjatanja ada padamu... semuanja ini 

tjotjok satu sama lain! : 

tipan Sepeda ,,Ngupaja Ura” 

    

  
'Fila Musical jang mentereng dalam Tata Warna jg indah, 

ea KAKAK AAA NA IA KK MARAK AK KAK KAK MAKA 

       ABEN OI SELURUH NDONESIA: 

#BAN SAN YOK PANG” 
KAPASAN 21602180229 
TELP.837U. BURABAIA 

       

    

      

TERBIKIN 
OLEH: 

Ane Aa 
Bisa dapat beli di segala toko obat dan toko-tok 

       
Agen Semarang: 

8. Toko Obat Ngo Hok Tong. 

  
  

  

  

  

1. Toko Obat Toen Djin Tong. | 
2. Toko Obat Hwee Djoen. 9. Toko Obat Tek Sing Tong. 
3. Toko Obat Fie Min Yok Feng. (19 Toko Obat Eng Tay Ho 
4. Toko Obat Hiway Aan Tong. Gang Warung 1. 
5. Toko Obat Eng Tay Ho il Toko Teiy S 

Pekodjan 101. Ne et 
6. Toko Obat Weng Len. Na aa Pa SN 
7. Toko Obat Jensen. 13. Keng Djin Tong Dispensary. “8 

CITY CONCERN CINEMAS ——— 

LUX Ini Malam D. M. B. fu. segela umur) 
Sin Pen OLas Walt Disney's — MUSICAL. 
“5 : 1 . : e te “ Berbareng . | Alice in Wonderland 
5.15-7.15-9.15 Film lukisan jang menggemperkan untuk 

tua dan muda dalam TECHNICOLOR 

8 Ini Malam D. M. B. Ju. 13 tahun) 
ee nan MARIAM — A. Amin — LD. Harris dim. 

berbareng sc ka Kembar 
5.15-7.15-9.15 LUTJU dan GEMBIRAI cc”: 
  

Roxy 7,— 9— INI MALAM Premiere Ju. 13 tahun) 

Chen Chian Chin Kuang Fung Cheh Yeh" 
ju Shi 

Ma na (HUAN SIANG TZB TN) 

  — 

siReox" 

Fred Astaire 
Jane Powell, #4 

Ini Malam PREMIERE 5.— 7.— 9.— (13 tahun) 
s : .G-.M" 

Royal Wedding Pe, 

Ini Malam 
Pengabisan'. .Metropole" 

2” 5.60-7,00-9.60 

M.-G-Ms 
Technicolor 

lni Malam. 
.ORION, DM. B. ga 
5.00-7.00-9.00sm....... 4 (13 tahun)... 

#6, 6S Errol Flyno”' 5 TK E NA 
Dean Stockwell 

»Metropole“ Besok Malam 'Premiere,5.-7.-9... (17 tahun) 
» Kirk Douglas Pj nts.. Paramount" 
“Tai Gerittak »The Big. Carnival — Presents! d3 

.Diagalan" Ini Malam Premiere 6.45—8.45 (17 tahun) 
Fila Tiongkok bikinan VTHE , GREAT WALL“ jang 

Mentereng: Father Marries Again" (ie Chia Chun) 
Dgn Bintang Baru: Cbia Mong-Shih Wei- Chen Chuan 

: Chuan 

  

Sae ae do der de dare ade dedi date St dee Je dr Se eter “St Sir “dd tr Ae 

3 SOLO Mulai tg. 8 Mei 1952 M.G.M.'s 

i") Tarzan Escapes' wi       Weissmuler 

Teks INDONESIA vena 

Tania UII on BODI TAN TIK  


