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—N telah mendesak Perantjis supaja mempertjepat tindakan untuk A ahan? politik di Tunisia. Demikianlah menurut keterangan aan 

|.» Seperti diketahui, ketika bu- | 
| lan jang lalu Blok Asia-Afrika | 

minta kepada Dewan Keama- 
nan supaja soal Tunisia di- |: 
muat dalam atjarg Dewan Ke- 

  

— Perantjis 
. Akan'Kelu- 

arPBB 

  

Nasih Bangan 

TEA 

am kot. d   

    
Etjeran 69 sen 
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amanan erika menja 
takan bl Nfin Mmenge- 
mukokai "Amerika ti- 
dak mati” mpur tangan 
dalam ugg: Y Perantjis dan 

S3 | Tunisia W x menijapai per- 
Setudjuan mengenai  pemberi- 

pada Tunisia. 

Perantjis merasa dirinja 
tersinggung. 

Sementara itu UP mengabar 
kan dari Paris, bahwa 2 hari 
jong lampau kementerian luar 
negeri Perantiis telah menoak 

jadanja nota Ameriky jang 
mengkritik sikap Perantjis da 

2 . #lam menghadapi masaalah Tu- 

  

»Sunday Dispatch” pada da 
mengutip pernja- 

2 

rantjis, Paul Reynaud, jg kata- 
baru? ini menjatakan bhw 

| Paris menjatakan, bahwa me- 
nurut keterangan Paul Rey- 

| naud di Paris pada hari Saptu 
ia katanjs, telah menegaskan 

| sikap Perantjis itu kepada ,,se 
orang pemuka jang sangat pen 
ting” dalam PBB ketika ia me 

o ngundjungi Amerika Serikat 
. pada minggu jang lalu. 

Statement Reynaud ini diu- 
' mumkan tidak lama setelah ter 

Siar kabar2 dari Washington, 

bah, Amerika Berkat: telah 
: a 
: 

| ka tidak lagi akan memberi su 

    

an te ranari . ernadap 

supaja memberi kon 
sesi2 kepada gerakan nasiuna 
lis Tunisia, dan bahwa Ameri 

IS fnisia, tetapi 

menteri Pe- 

djurubitjsra pe- 
merintah ketika malam Sabtu 
tidak membenarkan atau mem 
bantah adanja nota seperti jg 
dimaksudkan tadi, Menurut be 
irita2 jang mula2 tersiar dilu- 
ar ruangan sidang parlemen 
Perantjis, Amerika telah mem 
peringatkan bahwa negeri ini 

Jtidak bisa lebih lama lagi me- 
njatakan blangko terhadap per 

Imintaan?2 kepada Dewan Kea- 
manan, spj soal Tunisia dibi- 
tjarakanm 

Kalangan? tidak resmi me- 
ngatakan di Paris bahwa Pe- 
rantjis marah karena adanja 
nOta tadi, karena Perantjis me 
nganggap bahwa nota tadi 
mempersulit usahanja untuk 
berunding dengan Tunisia. Pa 
ra diplomat Perantjis dikabar 
kan sangat merasa tersing- 
gung dengan adanja tanda2 
bahwa Amerika tjenderung ke 
arah memberi sokongan kepa- 
da tjita2 kebangsaan Tunisia. 
Akan tetapi djurubitjara kedu 
tanar besari Amerika di Paris 
mengatakan tidak tahu mena 
hu tentang adanja nota “jang   

ara blanko djiks masalah Tuni 
sia nanti dibitjarakan lagi da- 
lam PBB. (Antara). 5 

  

dimasudka,, tadi, walaupun ci 
'akuinja memang ada ,,pertuka 
Tan fikiran” gntara Amerika 
dan Perantjis, jong bersifat 
»kontak sehari2” sadja. 
  

  

  

Antar-Universitet 

meterai) |. 

an otcenomi jang lebih luas ke-. 

Hubungan Universitair Antara Perguruan: 
Tinggi Islam/Gadiah-Mada Dgn Perguruan2 

Tinggi Moskow-Peking 
Kebudajaan Islam Di Russia Ment@djubkans Kata 

Purbodiningrat 
. Ppusoonnesar, mahaguru Gadjah Mada, telah 

berhasil mengadakan perhubungan inter-universiter an 
Mada/Universitet Islam dengan Universitet2 Mos 

. kow dan Peking, demikian kawat wartawan ,,/Antara” Amster- 
dam. ingrat, Tahir Tajib dan Runturzmbi adalah go- 
longan terachir dari orang2 Indonesia pengundjung konperersi 

N
T
    

  

ekonomi di Moskow jan Ja Bak 5 

Untuk sementara ini perhu- 
| bungan itu akan berupa pertu- 
' karan bahlan2 pengetahuan, 
tetapi Universitet Moskow ki- 
nipun Sudah bersedia meneri- 
ma mahasiswa2 Indonesia. Ka- 
ta Moskow, kalau perhubu- 
ngan diplomatik antara kedua 
negeri sudah dibuka, bisa-di- 
harapkan perhubungan penge- 
tahuan dan kebudajaan akan 
lebih baik iagi. Sebagai permu- 
laon, kepada Ir. Purbo - oleh 

: Universitet Moskow telah . di- 

  

djandjikan film2 pengetahuan 
dokumenter dan buku2, 

Kebudajaan Islam di 
| Usbekistan 

Menurut kesan Purbo, ting- 

ratan pengetahuan pada Uni- 
versiteit Moskow 'ttinggi sekali, 
begitupun pada Universitet Us 
bekisian, meski .      

  

         

    

  

    
   
     
   

Fembangunan ind 
budajaan didaerah Isla 
vjet Russia ini menta" ubka 
kata Purbo. Ia terangkan, ' 
wa kebudajaon daera, 

memang diandjurkan dan 
pergiat. Purbo sendiri sebai 
ketua Institut Kebudajaon Jog 
js selamanja mendjadi penjo- 
kong pendirian perlunja - 

uajaan daerah diperkembang- 
kan, dan pengalaman jang di- 
dapatnj, di Usbekistan itu ba 

.ginja adalah suatu pendorong 
untuk memperkuat usaha itu 
di Indonesia. (Ir, Purbo terke- 

Itentu sadja dengan diisi 

|dalam kesenian dan C 
nuda. |jaan, terutama dalam tarian 

» | ballet. 

ikan, bahwa bagi L 
perluasan perdagangan akan s 2 2 7 membawa Pbutkat kesedjah- | kaum nasionalis ,,moderat” Tu 'teraan day kemungkinan? ba- jnisia akan menimbulkan keru 

   

tiba kembali di Amsterdam hari Re- 
kembali ke tanah-air. 

kgum tani. Diantara kaum ta- 
“ni ini banjak jang punja ra- 
dio dan mobij serta sepeda- 
motor, Purbo mendapat ha- 

: diah sebuah @ur'an. Ia terang- 
ikan, bahwa dimasa sebelum 
. revolusi, keadaar mesdjid2 di- 
daerah Islam Sovjet Rusia ini 
buruk sekali, tetapi sekarang 
djauh lebih baik. Ia bebas 
mengundjungi para petani di- 
rumah masing2 di bolehkan pi- 
lih sendiri rumah jang mana 
jang ig ingin datangi. 

Kesimpu'an kesan Ir, Purbo 
jang dinjatakan kepada kepa- 
da ,,Antara” "adalah begini: 
Kebudajaan di USSR tinggi, 
kebudajaan kuno tidak ,,dibu- 

muh',.tetapi Lengan Pena 
e- 

ngan bentuk dan nilai2 baru 
kebuda- 

Wakil buruh Runturambi 
dalam pada itu - menerang- 

Indonesia 

u, akan memberi lebih banjak 
g Ilapongan-kerdja daa dengan : L 

Kanan - “pe- ' berikan otonomi jang lebih tu sendirinja “ mengurangi 

   #ngongguran. 

Bertrand Russel: Amerika Tak   nal sebagai ahli kesenian Dja- 
wa), 

Ia tegaskan, bahw, kemerde 
kean beragama besar sekali di 

berbitja- ' Usbekistan, Ia telah, 
ra dengan Mufti dan anaknja, 
dan mendapat kesempatan. un- 

tus masuk kerumah-rumah 

  

hari Sabtu mengatakan, bahwa per 
“dana menteri India, Shri Nehru, ada 
“lah satu2-nja otang jang berpenga 
ruh di dunia jang benar2 netral. 

'Bertrand Russell memberikan iketera 
ngan tersebut dalam pertjakapan de 
ngan harian ,,Daily Mirror”. Menge 
nai ncgara2. Asia dikatakannja, bah 

iwa Inggeris jang telah berlalu dari 

  

iduan Tunisia Terha 

panji Me Supaja Mempertjepat
 Adania Perobahan2 Politik Di 

s T erdjadi Ledakan2 Bom Di Tunisia. 

har pembesar kem. Inar negeri elang dikebondaki Amr aja an, Anne Gede A on. nia n Amerika kepada Perantjis tadi disebabkar supaja masaalah Tunisia dibitjarakan 

  

dap Peri 

Tunisia Pe. 

    

Amerika tak hendak 
     

      

Berita UP dari London me- 

(Sar Inggeris hari Saptu mene- jrangkan bahwa Inggeris akan memihak Perantjis, apabila so 

pada: PBB. Inggeris berpenda- 

fat dalam negeri, jang harus di 
selesaikan 
dan waki!2 Tunisia, Menurut 
pembesar2 tadi, Inggeris tidak 
beritakan tentang nota A 
serika jang dikabarkan telah 
Sampaikan kepada Perantjis 

tadi, Dikatakan bahwa nota ta 
di menundjukkan bahwa Ame 
rika tidak akan menjatakan 
blangko lagi, apabila Blok A- 
sia—Afrika ke'ak akan menga 
djukan permintaan mereka la- 
gi. 

Norwegia adjak robah 
sikap. 

(Berita AFP dari New York 
mengatakan, bahwa wakil Nor   

  
anggauta Lembaga Arab. 

  
| 

wegia dlam PBB, Arne Sun- 
de, malam Saptu telah menja 
takan dalam pidato, supaja pa 
ra anggauta Dewan Keamanan 
jang tidak menjetudjui ditjan | 
tumkannja soal Tunisia dalam 
atjara, menindjau kembali si- 
kap mereka tadi. Kata Sunde, 
keputusan Dewan Keamanan 
untuk menolak dimuatnja soal 
tadi dalam atjara tidaklah se- 
suai dengan semangat bebas 
dari PBB, jang hingga kini se 
lalu tak ragu2 untuk mempe- 
ladjari soal2 jang dihadapkan 
kepadanja. 

Kemungkinan sidang 

Inggeris akan tetap | 
memihak Perantjis. | 

ngatakan, ba-iya para pembe- 

al Tunisia diadjukan lagi ke- | 

pat bahwa masaalah ini bersi- | 

aniora Perantjis | 

     

   

    

       

   

            

    

  

tandingan sepak-bola. Gambar   . Djum'at malam di lapangan Ikada di Djakarta oleh air-commo- 
dore Suriadarma telah diserahkan 'hadiah2 kepada pemenang per 

dore Suriadarma menjerahkan piala sumbangan presiden Sukarno 
kepada pemimpin kesebelasan India ..Aryan Gymkhana”. 

sntamapa manek 

unia Har 
na 

  
    

memperlihatkan, ketika aircommo- 

  

ARI SUMBER Perantjis 
bar, bhw apabila D 

tentara Muang Thai jg gagah 

Segera setelah Muang Thai 
diduduki oleh RRT, maka dja 
lan untuk menudju ke Kambo 
dja, pusat dari negara2 seri- 
kat dari Indo 'Tjina jang) 
kaja raya itu terbuk, bagi me 
reka, Serangan atas Indo Tji 
na ini mungkin akan dikombi- 
/nirRan dengan Seranga, atas 
ibu pasukan tentara Perantjis 
dan Vietnam jang terdiri dari   | istimewa Lembaga 

He en ab" 
Sek. Djen. Lembaga Arab 

145 Iribu orang jang dewasa 
'ini dipusatkan difront2 jang 

Abdurrahman Azzam Pasha ha | terletak strategis itu, 700 mil 
ri Sabtu menerangkan bahwa 
ia telah minta kepada negara2 
anggauta Lembaga Arab, apa- 
kah sebaiknja Lembaga tadi ti | 
dak mengadakan sidang istime | 
wa guna membitjarakan soal 
Tunisia. Pernjataan Azzam 
Pasha ini datangnja sesudah 
sekretaris Partai Ne, Destour 
Tunisia, Salah Ben Youssef jg 
kini ada di Mesir, mehjerukan 
supaja, Lembaga Arab segera 
mempertimbangka, berita2 ten 
tang kekedjaman2 Perantjis di 
Tunisia. Azzam Pasha mene- 
rangkan, bahwa ia telah me- 
njampaikan permintaan Salah 
Ben Youssef tadi kepada para 

Bey Tunis diandjikan 
lagi kerdja-sama. 

Menteri Perantjis Emma- 
nuel Tempe, jang hari Saptu 
menghadap Bey Tunis, telah 
mendapat djandji dari padanja 
bahwa ia akan membantu supa 
ja persengketaan antara Peran 
tjis-dan Tunisia jang banjak 
menumpahka, darah, ini dapat | 

diselesaikan setjarg “ damai. 
Menurut kalangan jang lajak 
dipertjaja, Temple telah me- 
ngemukakan kepada Bey, bah 
wa Perantjis menghendaki su 
paja orang2 Tunisia jang akan 
duduk dg'am komisi bersama 
untuk mempertimbangkan pe- 
robahan ketatanegaraan Tuni- 
sia, selekasnja dipilih, Ta 

Ketjuali dengan Bey, Temple 
djuga mengadakan pembitjara- | 
an dgn Perdana Menteri Sala- 
huddin Baccouche dan residen- 
djenderal de Hauteclocgue. Di 
dapat kabar, bahwa pembitja- 
raan2 mereka tadi mengengi ke 
chawatiran Peranijis bahwa, 
dalam bulan Puasa jang akan 
datang ini akon timbul kerusu 
han? iang lebih hebat lagi di 
Tunisia. Berita ,,Reuter” me- 
ngatakan dari Tunis, bahwa | 
menurut pendapat kalangan2 
jang memperhatikan digana, 

  
suhan? apabila Perantjis tidak 
'ekas2 beertindak untuk mem-   aS kepada Tunisia, 

'#3 ERTRAND RUSSELL,  ahliy India harus keluar djuga dari nega 
filsafat Inggeris jg kenamaan, | ra-negara' As lainnja. 

Negara2 ini akan mendjadi nasio 
nalis dan tidak mendjadi Komunis, 
demikian Russell, jang pada hari 
Minggu telah berumur 80 tahun. 

Tentang Rusia dinjatakannja, bah 
wa bangsa Rusia adalah suatu bang 

sa jg praktis dan akan menghindari 
peperangan, ketjuali djika Rusia ja 

kin akan memperoleh kemenangan 

| setudjuan. 

disebelah utara dari Saigon. 
Belum lama berselang pang 

lim, tertinggi tentara Peran- 
tjis di Saigon djenderal Salan 
telah menerangka, bahwa 'a 
paling sedikit selama 1 bulsn 
akan dapat mempertahankan 
terhadap serangan2 fihak RRT 
atas Indo Tjina, akan tetapi ia 
tidak dapat mengirimkan seba 
gian dari tentaranja untuk me 
njerang fihak penjerang dari 
be'akang. 

Perantjis adakan 
persiapan. 

Meskipun belum dapat dipas 
tikap bahwa serangan RRT 
atas Indo Tjina “akan dilaku- 
kan menurut tafsiran jang ter 
urai diatas ini, akan tetapi pa 
Ya pembesar Perantjis kini te- 
lah mengadakan - persiapan2 
untuk menghadapi serangan2 
ini Dalam hubungan ini paza 
pembesar tersebut menjatakan 
kechawatirannja bahwa fihak 
RRT dalam serangan9 ini akan 
mempergunakan pulg pesawat 

  

Keterangan ,,kalangan 
jang mengetahui.” 

Menurut kalangan ig mengetahui 
di Washingkon pada hari Sabtu. 
Amerika Serika': akan  menjetudjui 
apabila pengaduan Tunisia terhadap 
Perantjs dibiujarakan dalam PBB, 
Gjikaau Perailtjiis dan Tunisia rak 
mungkin dapak lekas mentjapai per 

Akan tetapi kalangan 
tadi menerangkan pula, bahwa ke 
hendak Amerika tadi tidak dibe 
rijahukan me-aluj saluran2 tesmj di 
plomasi. Diterangkan selandjutnjas 
bahwa dari lapoian2 para wakil 
Amer.ka di Perantjis dan di Tu 
nis:ia tidak tampak adanja kemung. 
kinan utk mentjapai persetudjuan. 

Ledakan2 di Tunisia. 
Sementara itu berita Reuter da 

rj Tunis mengatakan, bahwa tenta 
ra dan polisi Peranijis f#elah mela 
kukan penggledahan2 dikota Sfak, 
pantai timur Tunisia, ketika ma 
'Iam Sabu, Sebelum itu ada persio 
baan utk melakukan  demonsttasi. 
Akibatnja 4 orang ditangkap, Dipa- 
sar lernak Sfak telah d.ketemukan 
sebuah bom jg tidak meledak. Se 
buah bom felah me'edak dalam 
rumah transformator listrik di Tria 
ga, 1 mil dari Sfak Rumah Ed 
mond Grimaldi, ketua dewan Pu-au 
Djetba ig terletak kita2 219 mil £e 
belah selatan Tunis, hari Sabtu 
ini telah dilempari bom pula. Ti 
dak dikabaikan apakah ledakan ini 
membawa korban (Antara). 

dalam peperangan. Bila Rusia me 
ngetahui, bahwa ia tidak bisa men 
peroleh kemenangan, maka suatu 
peperangan tidak akan timbul, demi 
kian Bertrand Russell. 

Seterusnja dinjatakan oleh ahli pe 
mikir tadi, bahwa tAmerika Serikat 

“harus disokong sebagai negara jang 
paling berkuasa di dunia. Kemung- 
kinan akan perdamaian adalah bila 
di dunia ini ada satu negara jang 

Kalau RRT Serbu- 
la Akan' Melantjarkan Serangannja 

Melalui Muang Thai? 
Muang Thai Dim Beberapa Hari Sadja Akan Ditak- 
tukkan: Perantjis Sekarang Sudah Siap-Siap. 

  

BRT akar, melakukan serangan umum 
atas Indo Tjina, serarwyan terpenting mungkin akan dilakukan 
melalui Muang Thai. Djurabitjara sumber tsb minta kepada UP 
Supaja Kimanja djangan disiarkan. 

terlalu buruk dipersendjatai tk menghadapi serangan? tentara 
RRT iri, sehingga mereka dgn myidah akan dapat ditaklukkan. 

jg lajak mengetahui diperoleh ka 

Ia menerangkan, bahwa 
berani itu terlalu lemah dan 

pesawat udara jang dipakai 
oleh mereka driam pertempu- 
ran2 di Korea, kareng Peran- 
tjis tidak mempunjsi pesawat 
pesawat udara jang dapat me- 
lawan pesawat2 udarg RRT ta 

. 
s 

Akon tetapi mereka mendu- 

|Dgn Nasionalisme Dil 

1 tentang soal minjak itu meru- 
pakan tanda bahaja”, 

| dan lain?nja. Dalam pidatonja 

   

4 

  

us Sesuai
. 

kan 
Diri 

Timur-Tengab, 

  

an antara Iran dan Inggris 

an jang 
memperingatkan bahwa dunia 
harus menjesuaikan diri dengan 
nasionalisme baru jang telah 
timbul didaerah Timur Tengah 

dimuka dewan “industri di 
»Rensselaer Polytechnical In- 
stitute” tadi Lie mengemuka. 
kan pendapatnja, bahwa seng- 
keta minjak Inggris-Iran itu 
dapat diselesaikan dengan dja- 
lan PBB serta tjabang?2nja. 

| Dikatakannja bahwa Timur 
Tengah .membutuhkkm tehnik 
Gan modal Barat untuk mem- 
iperkembangkan industri mi- 

njaknja, tetapi disamping itu 
.nasionalisme disang merupa- 
kom kekuatan jang kukuh dan 
bertambah kuat, dan nasiona- 
lisme ini adanja berdampingan 
dengan kemiskinan jang me- 

luas serta tuntutan jang se- 

makin kuat supaja perkemba- 
ngan ekonomi itu didjalankan 
untuk keuntungan rakjat, Apa 
bila dalam keadga, sematjam 
ini dilakukan politik jang ber- 
pemandangan luas, jang ber- 
tudjuan partnership jang ber- 
dasarkan kesamaan dan adil, 
maka, kedua pihak akan ber- 
untung. (Antara). 

  

Penjerahan 
Westerling 

Tantutannja Didasarkan 
. Atas Pengaduan2 

| Krimini! 
TAS PERTANJAAN?2 jg 

A diadjukan oleh Pl-Ane- 
ta, sekretaris-djenderaj kemen 
terjian Jjuar negeri, dr. Darma-   ga bahwa serangan dengan se 

3 pada dewasaini oleh RR ' 
1 

dua soal, jakni pertama: tak ! 
lama lagi musim hudjan di Jn | 
do Tjina akan datang dan ke- 
dua: karena tentara Vistnam 

sangat kuat. Dewasa ini Indo 
Tjina mempunjai 4 divisi leng 
kap, sedangkan dalam achir ta 
hun ini divisi tersebut akan di“ 

tambah Yagi dengan dua buah 

lainnja, demikian djuru biijara 

tadi mengachiri keterangannja. 

“akan dilakukan karena wi 

lambat layn telah bertambah | 

Setiawan, menerangkan. bahwa 
ia tidak berkuasa untuk meng.. 
umumkan isi teks permintaan | 
pemerintah Indonesia kepada 
pemerintah Belanda mengenai 
penjerahan Westerling. Jg di 
terangkan olehnja ialah bhw 
pemerintah telah mengemuka- 
kan alasan? kriminil untuk pe- 
njerahan Westerling tadi Ia 
memperingatkan selandjutnja, 
bahwa alasan sematjam itu te 
lah dikemukakan pula ketika 
pemerintah mengadjukan per 
mintaan kepada pemerintah Si- 
ngapura supaja Westerling di. 

  

     

  

MMA AS LPM ea Masa 

(PIA—UP). ' serahkan kepada Indonesia, 

Men-Demokrasi - 
  

D 
mendapat perhatian besar daa 

orang pun jg dapat mengemuk 

njatakan adanja klas? 

“Disamping pendapat2 setu- 
dju tentang adanja ,,pendemo- 
krasian”, terdapat pula keingi 

da itu harus diusahakan sehing 
£a dapat mentjukupi 
han ilmu pengetahuan dewasa 
ini. Bagian atjora lainnja, pe- 
da rapai2 babak pertama ber- 
djalan lebih lantjar, karena ti 
dak mengenai suatu masalah 
jang pelik seperti atjara ,,pe- 
robahan bahasa Sunda”. Seper 
ti diketahui, MA Salmun dim. 
preadpisnja menghendaki supa 
ja bahasa Sunda halus ' ditja- 
but funksinja sebagai bahasa 
jang membedakan tingkatan2. 

Disamping itu Satjadibrata 
memadjukan preadpis jang sea 
kan2 mengekang ,,perkembang 

dan menghendaki supaja da- 
lam keadaa, masjarakat apa 
sadja bahasa Sunda tidak me- 
ninggalkan ,,patokan2”,   
kan Bahasa Sunda 

IANTARA ATJARA? dari konperensi bahasa Sunda jang 
beriangsurig pada babak pertama kemaren di Bandung 

ternjata, bahwa masalah ,,mendemokrasikan” bahasa Sunda 

Berbitjara pada pertemuan itu pemuka? 
da” jg masing2 memadjukan pendapatnja, 
pis, maupun berupa debat, tetapi pada kenjataarm ja tidak se- 

ukakan pendapatnja jg terang? me- 
nentang aliran ,,pendemokras'an”, 
ugemukakar bahwa bahasa halus 

ti kalangan masjarakat Sunda. 

nan2, bahwa djuga bahasa Sun | 

kebutu- | 

| kebudaj: 

Injelami djiwa demokrasi jg se 

kat luas, 

ka ,/didemokratiskan”, Bujung 

an” bahasa Sunda dewasa ini | 

Utuy Sontani sebagai deba- | h   ter, selain mengemukakan pen- 
dapatnja, bahwa djiwa baru 

Mengerti Soal2 Asia 
paling berkuasa. ,,Saja tidak 
melihat Rusia jang paling berkuasa, 

1 maka itu kita mesti sokong Amerika 
Serikat,” demikian Bertrand Russell, 
Tetapi hal ini tidak Berarti, bahwa 
Inggeris tidak harus  mendjalankan 
pengaruhnja guna mentjegah A.S. 
mengambil tindakan2 jg kurang pikir. 

Menurut Bertrand Russell, Ameri 
ka Serikat misalnja tidak mengerti 
soal Asia, Amerika kuatirkan peru 

  

sukabahan, sedangkan dalam 

memakai waktu paling lama. 
»bua sedang dan mu- 

baik berupa pread- 

meskipun masih ada jg nie- 
ibu sekarang tidak lagi me- 

dalam bahasa Sunda jg sedang 
tumbuh itu mustahil dapat di 
kekang oleh ,,pemangku? kebu 
dajaan”, djuga menghendaki 
supaja pendemokrasian bahasa 
Sunda itu disertai pula dengan 
keharusan bagi pemangku? 

? supaja turut men 
demokrasikan djiwanja dan me 

£ tumbuh didalam masjara 

Bujung Saleh diantaranja da 
lam debatnja mentjela penda- 
pat2 jg mengatakan, bahwa 
»bahasa rakjat” atau ,,bahasa 
kasar” adalah ,,hira” sehingga 
sering2 dikatakan , bahasa kam 
pung”. Terhadap suatu angga- 
pan, bahwa kau bahasa Sun- 
da itu akan djadi primitief dji 

Saleh berpendapat sebaliknja 
dan menjatakan, bahwa dalam 

. | katjau-balau dan ber- 
tingkat-tingkat itu bahasa Sun 
da itu adalah primitief. 

Sidang dilandjutkan malam 
arinja dengan pengharapan 

akan dapat mengambil satu ke 
simpulan atau putusan, 

beberapa 
hal perubahan ini perlu untuk me 
ngalahkan Komunis. Menurut ,,Dai- 
ly Mirroe” achirnja Bertrand Rus- 
sell mengatakan, bahwa Inggeris ha 
rus mengharapkan kemenangan djen 
deral Eisenhower dalam pemilihan 
presiden Amerika jang akan datang, 
karena djenderal ini akan melenjap 
kan'rasa takut jang tidak beralasan   di Amerika. (Antara) 

SN MA ag Rn mere garme e a nnan ja    
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Ne PN 

Sajembaca Kita Umumkan 

Tanggal 20 Mei 1952 
PN ran RAN APAWENAN RAM Lk urat 

  

nama maa. 

Pelopor Kebangu- 
nan Nasional (4) 

  

   

Bak, LN 

PANGERAN DIPONEGORO (1785—1835). Ningrat jany ber- 
djuang bahu-membahu membela Rakjat djelata. Kasatris besar ig 
teguh hati dan berpantang mundur sampai achir ha' . 1850 
ditangkap dengan tipu-daja oleh Belanda, setelah Be! 
sia mematahkan perlawanannja jang telah memakan lebih 15.000 
tentara Belanda dalam masa 5 tahun. 8 Djanuari 1835 
gal dalam pembuangannja di Makasar dalam usia belur: 
kat tua, jakni 49 tahun. 

  

    

   

  

- 
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. TUNKU IMAM BONDJOL 1772-1864). Pembela Agama Islam. 
1821—1837 (16 tahun) memimpin perlawanan menentang Belan- 
da. 1864 berpulang dalam pembuangan di Minahasa dalam usia 
92 tahuf. Nama dan perdjuangannja tetap akan terguris sebagai 
kenang2-an jang maha-indah dalam hati setia Putera “Indonesia, 

  

3 

Dr.. WAHIDIN SOEDIROHUSODO (1857 —1917). Bapa Pem- 
bangkit Djiwa Kebangunan Nasional. Pendiri ibu pergerakan In 
donesia (Budi Utomo, 20 Mei 1908), jang mengorbankan harta, 
tenaga dan fikiran serta berdjuang dengan menghindari perten 
tangan2 sedapat mungkin tapi penuh “ketabahan dan keuletan. 
Menutup mata di Jogja 26 Met 1917 dalam usia 60 tahun.     
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4. 5 ra kita Negara. muda. Penjelenggaranja- 
muda? Gemikian segala sifatnja selalu tidak pun masih 

  , terlepas dari sifat iealis is — sifat jg sesuai benar dgn alam 
: dan djiwa muda. 

La — ang demikian tadi sungguh menggembirakan. 
Tanda bahwa Bangsa dan Negara kita itu hidup, ber-tjita-tjita 
dan dinamis. Namun bila idealisme ini dibawa kedalam segala 
Baar iga, tidak mengingat keadaan dan kemungkinan, 
nistjaja idealisme tadi hawja akan berbalik mendjadi lamunan 
sadja. Lamunan jg kosong, hampa, tak mampu menelorkan se- 
Suatu hasil jg bermanfaat. Buktinja sudah tiukup banjak. Ber- 
timbun2nja Plan Ini Dan Plan Itu: Rentjana Iri Dan Rentjana 
Itu di I a, zonder bisa diwudjudkan, ada- 

nja idealisme jg tidak di-iringi oleh 

: verhoudingen jg ada dalam 
kit x malkarang menjaksikan lagi suatu 

    
   

    
    

   

    

    

    

   

            

   

  

    

  

   

    

     

  

  

idealisme jg kurang -rieel. Di Bandung sekarang sedang dilang- 
sungkan suatu konggres utk men-,demokrasikan” bahasa Sun- 

|. Ga, Kita bisa mengerti dan menghargai maksud dari para pe- 
—... moga (initiatiefnemers) dari konggres tsb. Jaitu, dalam pokok- 
» nja me-revolusikan bahasa Sunda jang penuh liku-liku dan per- 

an2 itu, mendjadi suatu bahasa-daerah umum jg tjukup so- 
bisa digunakan oleh seluruh lapisan dgn zonder mewu- 

erbedaan k sen-sosial dari si-pemakainja.. | 
| bila demikian itu maksudnja, tindakan 

la bedanja dgn seorang pengendara kereta 
ja didepan kuda-penariknja”. Djelasnja, 
ebab bukannja bahasanja jg harus di- 

ikainja-lah jg terlebih dahulu dan 
an. Bahasa hanjalah suatu alat jg 

h. jg menghidupkannja. Tergantung 

   

au tidak sesuatu bahasa itu. Tjontoh- 
| Gjalan fikiran konggres Bandung 

jg bisa mengatakan kalau bahasa Ingge- 
Sebab djauh nian bedanja bahasa Shakes- 

I ' English atau Oxford dgn bahasa London— 
. Cockney. Sama sadja dgn perbedaan bahasa ,,menak” .,lemes” 
atau ,,kasar” dim bahasa Sunda. Tetapi dalam prakteknja, tak 
ada orang jg bisa mengatakan, kalau bahasa Inggeris itu tidak- 
demokratis. Ini djustru karena sifat demokrasi itu sudah sede- 
mikian mendalamnja dim djiwa bangsa Inggeris, hingga mereka 

bahasa tadi sehari-harinja tidaklah akan ber- 
yudjudkan perbedaan kedudukam sosial mereka 

bahasa sebagai di Inggeris itu, bisa 
Ikan orang2-nja semua benar2 de- 

ali menanamkan kesedaran demo- 

    

       

     

  

    

  

   

      

  

   

  

   

      

   
    

      

    
"ai orang Indonesia dulu, tetapi bukannja men- 

————— Ditilik dari sudut tindjauan diatas, maka kong- 
res di Bandung itu, sekali lagi hanja merupakan tjontoh 

. lealisme jg kurang rieel. Atau paling banter suatu debat aka- 
demis jg tidak berguna, jg hanja membuang-buans Ta sa dja, tapi tak memberikan manfaat jg segera bisa di-kenjam 
oleh masjarakat, Pia 
  

my | HALO SDR. DIJONO. 
||. Di kantor seksi polisi Purwo 

dinatan Semarang telah disim 
# |pan sebuah dompet terisi su- 

|rat2 penting atas namanja sdr. 

     

        

    

      

   

  

woredjo) jang telan diketemu 

  

mi otobis di pasar Djohar. Jang 
, berkepentingan dapat berhubu. (Pu ngan dengan seksi tersebut. 

    

  

   

    
   
    
   
   
    

  

   
   

    

  

   
       

  

    

   

    

   
    
   

D. : 
1 pertemuan Hn P 

“wartawan: a hari Saptu 
aln Pak setan dari Ke 

erian Luar Negeri RI me 
ikan pendapatnja menge- 

“luar negeri dan ke 
| negara kita. Diterang 

ahwa keadaan di negara 
barat, Amerika. umpa- 

i negara meningkat, namun 
diana Hape kesulitan, joitu 
tjara bagaimana ,,dilemparnja” 

Dea 3 

  

  

  

  

    
  

  ik dapatkan posar bu 

1 la, CN 

“Produksi dalam negara kita 

i kini belum memadai produk. 

1 telah serdjulkam perhatian- 

       

   
    
     
   

   
    

    

produksi. Mungkin dengan 
52 | akan bandjirnja barang2 Dje 

Ipang, kedudukan industri Na 
'sional akan mendapat sedikit 

Igontjangan, tetapi hal itu tak 

Demi | perlu dibuat ketjil hati, karena 

menga | pemerintah nistjaja akan me- 

.aibi maroh perhatian sepenuhnja. 

  

  

F 

Dijono di Tawangredjo (Pur- | 

kan ditempat pemberhentian . 

| produksi itu keluar ne 

ang: negara2 barat 

pahit getirnja jang 
Sim Senang 

    

          
   1 

intah Belanda meniupmiup-| ' & 

|| kan kedalam masjarakat: ita 

| sebagai musuh jang pa'ing be 
| sar bagi kemanusiaan. 

Dan negara komunis sendiri te 
lah mendjadi kenjataan puja 
kini jang meliputi hampir dari 
setengah daerah dunia ini. Dji 
kalay memang komunisme itu   

ada satupun djuga manusia 
didunia ini jang mengabdi ke 
pada ideologi komunis itu. Se- 

landjutnja Tambunan tegaskan 

pembukaan kedutaan di Mos- 
| kow itu bukanlah kita berarti 
pro kepada komunisme tetapi 

didorong oleh kepentingan per: 

' kembangan perekonomian kita 

' sendiri Negara2 Merdeka jang 
lain seperti negeri Belanda 

pun negara2 jang masuk blok 

| Amerika tlh banjak pula mem 

buka kedutaannja di Sovjet 
itu untuk kepentingan kehidup 

&n perekonomiannja sendiri, 

    

  

ANGGARAN, BELANDJA 52 
ANIS DJAWA TENGAH. 

| Melah banjak diterima usul2 
dan mosi? dari. berbagai seksi 
oleh sidang propinsi Djawa Te- 
ngah pada Sabtu jl. jg Dantinja- 
akan diperdjoangkan lebih dja- 

"uh pada pemerintah pusat, an- 

tara lain mengenai anggaran pe 
ngeluaran dan pemasukan pro- 
pinsi utk tahun 1952 dgn bebe- 

. rapa tambahan lagi antaranja 
tambahan pembeajaan perusa- 
haan2 dan tambang? jg kini ba- 

.njak didapatkan dim beberapa 
.si-pemakai itu nanti, maka akan kabupaten di Djawa Tengah, se- 

Klantung  (kab..Kendal) sebe- 
sar Rp 1.500:000. pabrik rabuk 
Z. A. sebagai nevenbedrijf tam- 
bang minjak di Klantung dsb: 
“sebesar Rp. 300.009| tambang 
kuningan dan mangaan di Tirto- 
mojo (Wonogiri) sebesar Rp 1. 
100.000 dan mendirizan, perusa- 
haan pertjetakan pemerintah: 
Djawa Tengah 'ig beajanja di- 
butuhkan Rp. 2.100.000: 

| Beberapa mosi jg uk: 
oleh seksi2 antara lain soal pem 
beliah paksa tanah partikelir 
umpama tanah miliknja tn. Liem 
Tong Liang“dam Karangbalong, 
tn. Yap Tjong Djien di Karang- 

aju (Semarang). Tanah?2 itu di 

diberikan kepada rakjat. untuk 
memperhebat hasil produksi ta- 
naman. Mendesak pada DPRD 
utk diperdjoangkan lebih djauh 
supaja DPU Djawa Tengah di- | 

kepada. pemerintah: serahkan 1 
Djawa Tengah. Achirnja Idids- 

“sak kepada sidang supaja diberi |: 
| keuangan lagi (tambahan) bagi 
|djawatan Perikanan-darat sebe- 
sar Rp. 727.000.—. ' 

peladjari mosi2 ' dan uSul2 si- 
dang menjetudjui membentuk 
panitia2nja terdiri dari para 
anggauta2 DPR jg faham dalam 
soal2 tsb. Sebelum sidang ditu- 
tup, Gubernur Budiono selaku 
ketua DPD memberikan kesan2- 
nja, berhubung bulan Puasa si- 
dang akan reces. antara lain di- 
Sampaikan terima kasih tas 
semua bantuan jg ditjurahkan 
oleh DPR utk kepentingan ne- 

gara. Ditegaskan leh pak Bu- 
diono, bahwa dgn rasa gembi- 
ra dapat diterangkan, jg DPR: 
Djawa Tengah adalah satu2nja | 
DPR di Indonesia jg merentja- 
makan anggaran belandja tahun 
1952 dgn seteliti-telitinja. 

PERTJOBAAN PEM- 

|. Saptu siang, kira2 djam 
11.15 dirumah pendjara Mja- 
ten terdjadi pertjobaan pemb 
nuhan, jang dilakukan oleh se 
Orang tahanan bernama S bin 
N. terhadap seorang tahanan 

la | lain bernama D. Korban menda 
pat luka2 berat di 7 tempat 
punggungnja bagian belakang 
dan menurut penjelidikan, S. 
bin N, itu menggunakan poto-| 
ngan besi plat. Dn ag 
Sebab2nj, iang djelas belum. 

diketahui, tetapi menurut ka-   bar, katanja, urusan djudi, 

  

     

    

kemunis itu telah -mendjalar Besa 

kesuluruh pelosok dunia ini, |" 

djahat dan djelek maka tak'| 

j iditadjukan: 

| Untuk menetapkan dan mem- 

Lilisi dan terkeha" djahat, 

  dan 

    

      

         
    

    

   

di,Washingtoyr, 

    

            

    

  

   

  

2 
OLI OIL IAI 2 

Pama utk Urusan Timur 
utk mengadakan perubahan dim 
Itanda-tangani oleti 

€ HR 
Tentang missi Pa'ar ke Mos 

Ikowitu jang berangikot kesana 
Jpada achir bulan April, warta 
(Wan “Antara” mengabarkan se 
landjutnja ,bahwa missi itu jg 
bertugas menjelidiki kemungki 

perwakilan dipk 
Ta Indonesia dan Sovjet Rus- 

sia, telah dianggap berhasil tu 
gasnja, baik oleh perutusan In 

  

   

Vishinki jang telah menanda 
tangani dokumen pernjata 
an tentang berhasilnja perutus 

Jan Palar itu atas nama Rusia. 
Dokumen itu jang telah ditan- 
da-tangani oleh kedua pihak, 
mengandung djandji (commit 
meni) kedya pihak untuk me 

ngadakan pertukaran perwakil- 
(an diplomatik dikedua negara 
masing2. 

Vishinski telah menjatakan 
penghargaannja atas usaha 
'missi Indonesia itu jang dise- 
'butnja bukan sadja mewakili 
pemerintah Indonesia tetapi 
djuga mewakili rakjat Indone 
sia, sebab didalam perutusan 
itu duduk sebagai anggota wa 
ikii2 partai besar seperti Mr. 
Jusuf Wibisono (Masjumi) 
dan Mr. Sujono Hadinoto (PN 
TI). Seperti diketahui djuga Mr 
Moh, Yamin adalah anggota 
'missi Palar ke Moskow. 
| 0 TT 
KETJURANGAN OLEH IM- 
PCRTEUR »TAN MOET” 

“Baru2 ini telah.ternjata ada 
ketjurangan dalam soal import 
jang dilakukan oleh importeur 
sTan Moei” merk ,,Djie Wo 
Hat” dari Gang Warung No. 18 

|Semarang, ketjurangan mana 

bersifat pemasukan barang2 
|jang tidak sesuai dengan apa 
jang telah Gi-idzinkan dengan 

  

me 

futnja dengan lain2 ketjurang- 
“an ,maka sementara dilakuken   

: “penjelidikan - dan- pengusutan 
butuhkan utk disewakan, atau.) Nate Iandjut, oleh Kantor Pu- 

sat Urusan Import pada impor 
' teur tersebut dikenakan schor- 

“sing untuk waktu jang tidak 
|ditentkan. e HN 

B.BI. TJAB. SEMARANG. 

Susunan pengurus  Kepanduan 
Bangsa Indonesia tjab. Semarang 
Sbb.: pelindung Walikota Hadisube 
no, penasehat kesehatan dr. Suparto, 
penasehat kehakiman mr. Surjadi, 
pengurus tjabang bertempat di djl. 
Blimbing 51 diketuai oleh dr. Rus 
tamadji, kwartier tjabang bertempat 

Idi Halmaheira 1/18, komm. tjabang 
Sutyono Hadisugondo, komm. pandu 
Sugijo, komim. pandu puteri nji Ret 
'20 Maendro Ngalim, penulis Sudar- 
S6no, 'instructeur ' umum  Surjadi. 
|Lebih. djauh kwartier tjabang kabar 
Ikan, bahwa tidak lama lagi KBI 
'tsb. akan mengadakan latihan untuk 
-pandu2 laut, para pemuda jg. mem 
kpunjai hasrat “ dapat mendaftarkan 
nama pada-sdr. Suhardi, Kp. Djam 
be 280 dan/atau sdr. Sutyono Hal- 
imaheira 1/18. Semarang. : 

SUABA TEMBAKAN. 
Kemaren sore, kira2 djam 5 

terdengar suara tembakan dibe 
lakang Kantor Papak ig mem- 
bikin orang2 di pemberhentian 
bis dan sekitarhja mendjadi bi 
ngung. Segera dilakukan penje 
'lidikan oleh pihak jang berwa 
djib dan terdapat ditempat tsb, 
-seoran i 

| 

  
jg namanja belum di- mbu |ketahmi, kena tembakan diba 

gian badannja, mendapat iuka2 
berat. hingga perlu diangkut 
di rumah sakit, 

tara, korbap ini adalory seorang 
“jang telah lama ditjari oleh po 

i da Apa 
'sebahnja, terdjadi penembakan 
itu, belum diketahui, karena si 
“penembak melarikan diri, se- 
“dangkan korban itu, belum da- 
| pat “didengar keterangannja,   

untuk menindj 
kap2 de nga 

glaksaraan 
. Mukarto 

i PEMBUKAAN ambassade Indonesia di” Mesidw 
“merupakan barang jg baru, tetapi hanja 

maksarnan 
terangkan oleh 

an2 pers di 
ikan oleh Mukarto, 

lari Pemerintah Pusat telah malai mengadakan 
Johis Alison, pembardu Menteri Luar Negeri 

“Subardjo dan Cochran 
Oa Pagap Ke 

nan mengadakan pertukaran : nana 

'donesia sendiri, "maupun oleh ' 
Menteri “Luar Negeri Russia, 

deviezenvergunning. Karena so ' 
al ini mungkin ad, sangkut-pa ' 

| | Tjisalak, Diantara” sedjumlah 

enurut penjelidikan semen 

  

   

  

     

engku Buwono" telah “berkun- 
. Gambar: Menteri Perta 

» Panglima Territortut Overste- 
rnug Dr. Isa. (Ipphos). 

Sadis: Kata 

    

       
  

     

  

s2 
Gariprda hasil missi 

Menteri LN. 
gedung . parlemen. 

1.01 1 hahwa Duta 
Mr Ak, Sestroanaidjojo selaras. 

Djauh mengenai kemungkinan? 
perdjardjian MSA jg telah di- 

Tg 

kaged 

| Dim Soal 

| menerima bantuan ekonomi 

4 |tuan tadi diingini 

serupa 

“hwa 

    

Akan Ada Penghematan D 
Lu eahe. Bisa 

“ALAM SIDANG kabinet : 1g 
D Salam ma na dilfitjarakan politik luar ne- 

lewan menteri tekah menetaph 

Iinja atas pe jaan MS 
Djepang. Menteri penerangan. A 

' Sabtu pagi, 

geri pemerintah, ' 

  

dan 

ipada pers, bahwa rintah 

| Akan tetapi pemerintany ha- 
saf, bahwa .perubahan2 ini ha 
rus dapat disetudjui oleh ke- 
dua berah pihak. Dalam tubu- 
ngan ini menteri Mononutu me 
nambahkan, bahwa pemerintah | 
terah menjatakan bersedia utk 

dan tehmik dari Amerika, Ban 
oleh .peme- 

rintah diterima dalam bentuk 
jang diberikan oleh 

Amerika kepada Birma. 

Perhubungan dgn 
. Djepang. 

Mengenai perhubungan2 In- 
donesig dengan Djepang mente 
ri Mononutu menerangkan, ba 

pemerintah — Indonesia 
ingin sekali membuka perhu- 
bungan2 itu, Disamping aspek 
aspek internasional, terutama 
faktor2 politik daiam negeri 
harus diperhatikan oleh peme- 
rintah dalam hubungan ini. 
Atas pertanjaan achirnja men 
teri Mononutu menerangkan, 
bahwa pemerintah Indonesia 

sebanjak mungkin akan berusa 
ha utk memberi-tahukan par 
lemen tentang semua soal2 jg 

berhubungan dengan politik ju 
ar negeri pemerintah. 

Pi 

  
Lagi Gerombo- 
lan Membegal 

Otobis - 

t 

. )D TOBIS ,Nationa?” tra- 

La Ta ba 5 baru? im di an kampung 
Tjimeuhmal, katjamatan Tji. 
salak (bagian Selatan kabupa- 
'ten Subang) telah dihentikan 
Olei sebuah gerombolan bersen 

| djata. Para penumpangnja di- 
|suruh turun untuk digeledah 
dan diambil barangnja, Dianta- 
Ta para penumpang | terdapat 
Lk, Tana Ia mendjauh-' 

|kan diri dari para perumpang 
|lainnja dan kemudian Dato, 

| parkan sebuah granat kepada 

“gerombolan itu jg merupakan 

    
. Rjebabkar  matinja beberapa ' 
“orang Sari gerembolan itu. 

Tentara itu tidak mengeta- 
hui, bahwa tidak djauh dari 
k'ompok gerombolan itu terda 
pat lagi sebuah klompok jang 
bersembunji. Klompok inilah 
menembak ientera itu hingga 
gugur, Dikatakan, bahwa dari 
pihak penumpang terdapat dju 
fa 2 orang jang mendapat lu- 
ka2 berat, sedang dari pihak 
gerombolan iang mati kareng 
lemparan geranat adalah 3 
orang. Kabar selandjutnjx me- 
njatakan ,bahwa sebuah: pasu 

.kan tentera kemudian menga 
dakan pembersihan dan da- 
lam pertempuran2 jang terdja 
Gi  dikampung2 Tjikeujeup 
dan Silulumpang, dari pihak ge 
rombolan terdapat 6 orang ma 
ti dan 3 orang tertangkap. 

Korban? tembakan gerombo- 
lan sekarang dirawat di Sume 
dang 

Dapat ditambahkan, bahwa 
beberapa hari sebelum pentje- 
gatan bis itw terdjadi telan di 
signalir 4 kira2 200 orang 
gerombolan sedang bergerak 
dari bagian Utara kearah bagi 

jan Selatan daerah ketjamatan 

rtuskan untuk: 

Ng rupa2 keperluan. 

  
| itu, ada kurang lebih 150 orang 
jang bersendjata. 

AGEN DJAMU NJONJA 
MENEKER. Ne 

Perusahaan  djamu njonj 
,Meneer” di Tenda jung 3 
dah terkenal kini membuka 
agen baru lagi di Djalan Mata 
ram 942. Berhubung pembyka- 
an agen baru itu diadakan un 
dian kepada para pembeli dgn 
hadiah2 barang jang indah, ja 
Hu speda, Iontjeng, dan lain? 
matjam perabot rumah tang- 
ga. 4 

RAPAT PRPS, 

! Besok sore Selasa tanggal 20 
| mulai djam 18.00 bertempat 
di Lido akan diadakan rapat 
anggauta.oleh Persatuan Ru- 
mah Penginapan Semarang un 
tuk mendengarkan laporan pe 
nulis dan laporan keuangan ser 

ita mengadakan pemilihan pe- 
'ngurus baru 1952/1953. Para 
| anggauta PRPS ditarap mem- 
| perlukan datang. 

PERLOMBAAN KABANG- 
MENGARANG. 

Oieh IMA  Bouwspaarkas 
»Noesantara” jang berdiri 'se- 

! djak 1941 di Tasikmalaja, kini 
diadakan perlombaan karangs 

| mengarang, maksudnja untuk 
. membangkitkan, semangat ' me: 
(nabung kearah pembangunan, 

  
| Radio. Republik Indonesia, 
dapat dianggap resmi. 

| tanggal idzin' pembelian. 

|baik di Djakarta maupun di Sura. 

| Nah saja tanjakan pada penalis dari 

“mijan itu menurut hemat saja sudah 
“#tjukup djelas, 
| pendjelasan   | isinja harus bersifat andjuran 

menabung, Me. 
. bersifat 
'bingga tida boleh diberitahukan? 

Bbrp. perdjandjian 

persetudjuin MSA 1 telah ditandatangani 
(dan Coehran diadakan perubahan?, 

Putusan2 IRC! 

Kabinet 
Im Soal!WSA Akan Diadakan Perobahan: | 
'erhubungan!Dgn Djepang Akan Diadakan 

Im Pengiriman Pegawai2 
Negeri. 

jg dilangsungkan pada: hari 

permabungan?2 Indonesia. dgn 
. Mo.tonutu, menerangkan ke- 
berkeinginan  supaja dal 

' oleh Subandjo 
4 

'"#EPUTUSAN2  ter- 

IX penting jg diambil 
dim komp. IRC, (konpe- 
rensi Beras International) 
di Banclung dan telah di- 
tutup Wjum'at jl. itu da- 
pat disimpulkan . seperti 
dibawah inis 

v 

SI, Di Bandung telah dimulai de 
ngan menifik-beratkan  'pekerdjaan? 
ILR.C. kepada aspek2 sosial” dan 
ekonomi dari menghasilkan beras, 
Dalam konperensi sebelumnja jang 
diadaken :dii' Bangkok dan  Rangoon 
semata2 hamja dibitjarakan aspek2- 
nja dipandiIang dari sudut technik 
berdasarkan! ilmu pengetahuan. 

£2. Perkjmbangan dinas? penera 
ngan dilap3.ng produksi beras: dipel 
bagai negar'a telah diselidiki di Ban 
dung. Dalam hubungan ini R.A.O: 
diminta ugituk mendirikan pusat pen 
didikan dffapang penerangan, jakni 
di Asia Tenggara dimana para pe- 
gawai dari 'pelbagai negara. dapat 
dididika - 

#3. Konperensi beras di Bandung   perdagangan, 
Menurut komunike resmi jg 

Gikeluarkan setelah sidang de- 
iwan menteri pada hari Sabtu 
siang, dikatakan, bahwa pembi 
tjaraan2 mengenai beberapa so 
al dalam hubungan . Indonesia j 
dengan luar negeri, kerak akan ' 
Gikemukakan dlm keterangan 
pemerintah. dimuka parlemen 
Lehin landjut dikabarkan, bah : 
Wa. antara lain pemerintah tlh 
menjetudjui beberapa perdjan- 
djian perdagangan jang telah 
dibuat dengan Italia, Austria, | 
Swedia, Norwegia, Peranjtis, | 
Denmark, Finlandia, Hongaria, 
Polandia dan Portugal dimasa | 

jang lampau. f 
Selandjutnja kabinet memu '! 

mengadakan j 
penghematan dalam pengirim- | 
an pegawai2 keluar negeri gu ' 

Achirnja kabinet  menjetu- 
djui. rantjangan undang? ten- 
tang perubahan “Goederen- 
geld Ordonnantie", rantjangan 
Peraturan Pemerintah tentang 

pemungutan bea-masuk atas 

barang2 jang diperlukan Oleh , 
Angkatan Perang, pengangkat- | 

an mr, Sutikno Slamet sebagai i 

komisaris pemerintah pada De | 

Javasche Bank utk mengganti | 

dr. Samitro Djojohadikusumo ' 

gang telah mendjadi menteri | 

keupngan, pemberian bintang | 
Denmark “Knight of the Denne 

borg” kepada s 

ALI Ai Jusran, serta lain2 

soal routine. 

MATA UANG BANGSA 
RUMAWI DIKETEMUKAN . 
DI TUNISIA UTARA. x 

Diwartakan dari Tunisia Utara | 
pada hari Sabtu bahwa telah dikete- ' 
mukan uang emas jang berasal dari 
aChir Zaman Rumawi. Ahli2 archeo- 
log telah menemukan 60 mata uang 

| emas didalam tempat bunga Byzan- 
tine, jang terpendam di tempat ke- 
“diaman bangsa Romawi, jang terke- 
nal dengan nama ..Bulia Regia”, ki- 
ra2 112 mil Barat Laut Tunis. Didu- 
ga bahwa mata uang tadi dibuat di 
Istambul. Gambar2 dari kaisar bang- 
Sa Romawi, Tiberius, kaisar Junani, 
Phocas, dan Meaculus, seorang ke- 
pala pemerintahan di Asia pada za- 
man dulu, terlihat pada mata uang 
tsb. Beberapa mata uang bergambar- 
kan salib. 

Surat Kiriman 
0 nang ! 

SEMARANG, BAGAIMANA 

Yuan Red Jth, 

Laua pe.mu-aai bulan Mej 1952 
karun surat2 kabar dimuat berita 
Kemontean Perekonomian, jaitu 
pengumuman, bahwa mulai 1 Mei" 
1952 pendjualan kendatraan bermotor 
Sempai pang tinggi 350 cc, “men. 
djatii bebas, dengan demik:an para 
importir dan dealer diperbo-ehkat 
mendjual. kendalaan itu termasuk 
ajuga seooler, dengan tidak periu 
102in dari prjotiteitscommissie, Be 
Tita itu pun sudah disiarkan oleh 

hingga 
Lebih djauh 

juga telah diumumkan keputusan 
Gari Kementerian Perekonomian, bah 
wa miilai tanggal .1 Mei 1962, ber. 
fangkutan | dengan pendjualan ken- 
(daraan bermotor diatas 350 ce. sepe. 
da2motor berat, boleh ajuga didjual 
terus apabila sudah 4 tahun sesudah 

Keputusan jang sudah diumumkan 
diatas itu sepandjang tahu sala, 

baja, sudah berdjalan lantjar, ke- 
tjuali di Semarang peraturan tsb. 
masih belum berdjalan Hal tsb, ver. 

prioriteitscommissie, ' menutit. siapa 
katanja sudah dimadjukan pertanja- 
.kan ke Djakarta dan didapat diawa. 
ban & baris perkataan, jakni: kata- 
nja tak dapat diumumkan, 

Sungguh saja tak dapat mengerti. 
Pengumuman Kementerian Perekono. 

apakah masih perlu 
lebih  djauh? Dan 

bila: benar masih diperlukan 
'pendislasan lagi, apakah Pan 
jang dikatakan 4 baris perkataan itu 

»top-secret” untuk amum,   

| tu ,,Brigade Penindjau” jang tu 

| gasnja, diwaktu libur mengada letnan kelas I kan peniaiahah didesa Hie 

  

besar merntjurahkan perhatian terha 
dap penanaman padi ditanah kering. 

: Masalah ini sangat penting artinja, 
oleh karena Juas tanah persawahan 
terbatas, sedangkan "penanaman di 

tanah? kering belum banjak diselidi 
ki dari sudut ilmu pengetahuan. Se 
perti diketahui penanaman padi di 
tanah ladang dipelbagai negara te 
lah mengakbatikan erosi dan pema 
kaian setjara tidak ekonomis. 

“4. Selain dari kedua pusat Ia 
tihan, jakni sebuah untuk seleksi 
padi dan sebuah lagi untuk masalah 
perabukan, kepada F.A.O. diminta, 
supaja mengadakan dua pusat lati 
han tain, jakni dilapang standardisa 

| si djenis beras dan dilapang pemba 
waan padi kepasar. 

“5. Kenjataan bahwa Djepang di 
terima mendjadi anggota LR.C. pen 
ting. artinja, oleh karena Djepang 
dilapang produksi beras sudah men 
tjapai kemadjuan2 pesat. Oleh dele ! 

. gasi. Djepang kepada konperensi j 
| Bandung tidak kurang dari 30 helai j 
working ' paper “penting jang di- 
adjukan. 2 
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India XI kesandung di 
Bandung. 

Dalam pertandingan jang ke 
lima kali kes. India Aryan 
Gymkhana kemaren di Ban- 
dung (Persib) telah kesandung 
dan harus telah ' kekalahan 
4—1, sampai waktu istinahat 
siand masih katjamata (0—0). 

Kompetisi PSIS 
Kesudahan kompetisi sepak- 

bola kelas i di Semarang, hari 
Sabtu Union — Poris 3—1 dan 
hari Minggu Polisi — Garni- 
z0oen 4-4, 

CHTES ke Djawa Barat 

  

Kes, Ar Semarang pada 
awal bulan Djuni akan menga 
dakan trip ke Djawa Barat. 
Tanggal 8 akan main dengan 
kes. BBSA dan tanggal 9 de- 
ngan kes. Chung Hua,: kedua- 
nja di Djakarta, tanggal li ma 
in dengan YMC dan tanggal 12 
dengan kes. Sukabumi, kedua 
nja di Sukabumi, tanggal 14 
mai, dengan Chung Hua Ban- 
Gung dan tanggal 15 dengan 
kes. IM.  keduanja di Ban- 
durg. Kita, pudjikan succes! 

    

  

RRI SEMARANG 19 MEI 1952. 
17.00 Pembukaan, 17.05 Ta- 

man Peadjar oleh SM III, 
18.00 Krontjong aseli' OK: Se- 
tia, 19.10 Ibukota: Hari ini, 
1915 Tindjauan luar negeri, 
19.30 Ria malam Seru Serodja, 
20.05. Siaran Pemerintah, 20.30 
Rudjak ulek Semarangan, 
2115 Tindjauan tanah it, 
21.30 Irama dari padang pasir, 
2215 Rajuan malam Lima.Se- 
kawan, 23.00 Tutup. 

SELASA, TG. 20 MEI. 
05.55 Pembukaan, 0610 Re 

veille kemudian lagu2 penga“ 
wal Hari Kebangkitan Nas. tg 
20 Mei oleh Staf Musik Divisi 
P. Diponegoro, 07.10 Selingan 

“ (ph), 08,00 Tutup. 
12.00 Pembukaan, 13.00 Pe 

ngumuman, 13.40 Gambang 
Kromong aseli Subadi cs, 14.45 
Tutup. f 

17.00 Pembukaan, 17.05 Se- 
rua, Sekuntum Seridanta dise 
ling pembatjaan sjair, 18.00 La 
gu2 mars oleh staf musik Div. 
P Diponegoro, 18.15 Petang ri 

ang Ta Chung Sze guintet, 
1915 Sengkala genderang, pe- 
san Walikota, roffel genderang' 
1930 Genderang djaja,. sebuah 
langensuara, 2005 Siaran pe- 
merintah, 21.15 Manasuka o'eh 
Tossema, 22.00 Berita terachir 
23.00 Tutup. ge 3 

  

|Aneka Djawa Tengah | 
  

SOLO. 

»Brig. penindjau.” 
Ikatan. Pemuda, Peladjar In 

donesia telah membentuk sua 

terantjam. bahaja- lapar. 

Censuur atas surat2 

di Solo hapus. 
Wartawan Suara Merdeka 

mendapat keterangan, bahwa 
Censuur. atas surai2 jg masuk 
maupun jg keluar Solo kiri te- 
lah dihapuskan. Hal ini adalah 
berhubung dgn telah kembalinja 
keamaran bagi Daerah Sarakar- 
ta, dan telah ditjabatnja kekua- 
saan militer terbatas atas Dae- 
rah Surakarta dan dikembali- 
karizja kekuasaan kepada Peme 
rintah Sipil sedjak tg. 10-5 jl. 
Seperti diketahui, censuur atas 
surat2 tsb diadakan berhubung 
Cgn timbulnja Kekatjauan? aki- 
bat pemberontakan ex-Bataljon 
426, 

PEKALONGAN. 
Peristiwa sekolahan 

Tiong Hwa Hwee 
Kwan Pekalongan. 

Sudah sekian lama di Pekalongan 
telah timbul perselisihan dalam seko 
lahan THHK antara guru2 disatu 
pihak dan guru kepala serta ketua 
pengurus dilain pihak. Jang mendjadi 
“pokok perselisihan adalah tentang 
pemetjatan terhadap: empat orang 
guru oleh guru kepala dan ketua pe 

- ngurus. Atas permintaan dari para 
guru, Chung Hua Tsung Hui Peka 

  
longan telah mentjoba untuk membe Pp. 
reskannja, akan tetapi achirnja ga- 
gal sehingga kemudian telah diada 
kan rapat para orang tua murid, 
jang kesudahannja telah dapat diben 

(tuk satu. Panitia Orang Tua Murid ' 
guna mentjari djalan bagai pembere- 
san jang bermanfa'at. Dalam usaha- 
nja Panitia tsb. dari baik pihaknja 
gutu kepala maupun ketua pengu- 
rus kurang ngandjukan  goodwillnja, 
sehingga Panitia ini tidak dapat bes 
kerdja sebagaimana mestinja. 

Achirnja pada tanggal 10 Mei 
1952 Panitia telah mengadakan 'ra- 
pat para orang tua mutid untuk me- 
njerahkan hal ini kepada para orang 
tua murid guna mengambil suatu ke- 
putusan. Nu 5 

Dalam. rapat ini sesudahnja Pani- 
tia memberikan  lapuran, pendapat? 

mn ama 

Untuk menghindarkan salah me. 
ngerti”, saja rasa tidak ada “jelek. 
nja bila pihak Kementerian Persko. 
nomijan menaroh perhatian. 

Hormat saja, 

Semarang:-17 Mei 11969,   

| kerdjahan 

nja dan pemandangan umum, telah 
diambil putusan2 sebagai berikut: 
1. Pemetjatan atas dirinja empat 
orang guru itu dianggap tidak sah, 
2. Periu selekasnja membentuk susu- 
nan pengurus baru dari T.H.H.K. 
Pekalongan, 3. Sebelum terbentuk 
susunan pengurus baru segala pe- 

dari . pengurus: lama di 
Oper oleh Panitia. & Mengangkat 
badan verificatie commissie jang ter- 
diri dari tudju orang guna -memerik- 
Sa segala pekerdjahan pengurus jang 
lama terutama dalam hal keuwyangan. 
Pentjalonan pengurus baru akan di- 
lakukan oleh Panitia jang kemudian 
akan di stem. oleh para orang tra 
murid. 

gunduli.” 
Tanaman tebu didaerah Pe- 

kalongan seluas Ik. 770 ha jg. 
kalau digiling dapat menghasil 
kan gula Ik. 180.000 kwintal 
seharga sedikitnja Rp, 18.000. 
000. telan lenjap ,,digunduli" 
pentjuri Pentjurian baru dike 
tahui pada permulaan bulan 
ini, Siapa pentjurinjox belum di 
ketahui, kabarnja belakangan 
ini banjak batang tebu diang- 
kut dengan perahu dari pantai 
Tegal menudiju ke barat, Sela- 
in 6 paberik gula jang mende- 
Tita, kerugia, karena ipentjuri 
an itu, pun rakjar jang menje- 
wakan sawahnj, menderita mi 
gi djuga berupa hilangnja pre 
mi jang gemestinja akom dite 
rima tidak lamp lagi. 

KLATEN. 
Membantu kelaparan 
Pada tanggal 9 Mei 1952 
anak2 sekolah Rakjat. VI 

andansimping,  Ketjamatan 
Prambanan, Kabupaten Klaten 
telah memberi sumbangan se- 
banjak 10 1/2 liter beras kepa- 
da Palang Merah Indonesia Tja 
bang Klaten. Maksud sumba- 
ngan itu diberikan berhubung 

1 

dengan hari lahirnja Bapak Pu- 
lang Merah sedunia pada tang- 
gal 8 Mei, 1952: hal mana jang 
selandjutnja, agar dibagikan ke 
pada penderita: honger. oedoem 
di daerah Kabupaten Klaten. 
Keinsjafan anak2 sekolah ter- 
sebut, jang besar sekali 
faatnja, baiklah dipudjis suatu 

'tionto anak2 sekolah lainnja, 

BLORA. 

man- 

20 Mei di Blora. 
Untuk memperingati hari Nasio- 

nal tgl 20-5 jad, hari Senin jl dikan- 
tor Djwt. | 
telah diadakan 
panitya. Dipilih sbg ketua panitya 
sdr. Soehirman dg wakil Th. Sastro- 

Penerangan - kab. Blora 
rapat pembentukan 

wardoja, |. 
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“buah dewan pertahanan Pasi- 
“fik jang anggauta2nja akan 

mendesak 

    

Kita Bisa Li : 
RRT Dgn Sebaik- 

Baiknja 

MILK AMANA Wutaaan 

3 angkatan laut Amerika Seri- 
kat, menjatakan dalam suatu| 
Interview.radio pada malam | 
Saptu, bahwa angkatan Jaut | 

  

  

    

Amerika Serikat mampu me- | 
laksanakan biokkade atas Ti- 
Oongkok Darat ma nm 
tah Arserika 1 mel 

  

pak: Ian NE SUN. 
kan hal? apa sekiranja jang | 
Tepat Pa Lae 

   
   
   

1g. 
“-rangikin oleh gb Te 
dalam. suatu | pertjakapan an ba Pl-Aneta di Den : 

jasukmana memberikan keterangan tsb sebagai |. 
kesimpulan daripada suatu penjelidikan saksama jg telah dila- '| 
kukanrga di negeri Belanda sedjak beberapa bulan bulan: n 

jara2 bekerdja jajasan perburuhan Tan ae 
Setuaa pengusaha nga sosial Mistis, h 

Haag. Tuan Te 

| gan ini mengenai tjar 

Ber-Suara 
Barat Djangan Mau “   setjara K3 

Atas, SANA al ? 
Jaut Amerika | 

dapat: mendija'ankan dan man, 
Der enarkan 'blokkad: 

ongkok, Fechiteler.n 
Wab: ,,Tentu sadja 'a la pe- 
merintah memutuskan, ra 
blokkade harus: didjalankan. 
Akam tetapi dalam hal ini sa- 
ja perlu mendjelaskan, bahwa 
soal mendjalankan/tidaknia se 
suatu blokkade adalah, Suatu 
haj jang tidak harus diputus- 
kan pan pngkatan laut” 

  

   

   

      

menurut p Pearatan pertikai 
an antara Inggeris dan Ameri 
ka mengenai soal komando dae 
ah Laut Tengah adalah bukan 
Suatu pertikaian jang sangat 
kritik. (Antara), 

  

“nelikta Dekati, 
Inggeris? | ' 
EBUAH KARANGAN da 
lam madjalah Rusia ,,Re- 

View” jg terbit dlm bahasa Ing- 
gris, dan ditulis hari Djaum'at di 
katakan, bahwa tidak adalah ks 
Sukaran? besar ztk memulihkan 
kembali perhtibangan Inggris— 
Sovjet sebagaimana biada. Dlm, 
Suatu karangan jg mergenrika- 
kan ,,perdjandjian Rusia—Ing- 
Bris sepuluh tahv»” jg dimuat 

madjalah isb, dinistakan, 
tidak aca kesukacan2 be- 

bahwa tidak ada per- 
eritorial atau ekonomi 

antara Inggris dan Sovjst. 

Sebaliknja, banjak pemim- 
pin2 dalam lapangan politik 
dan perdagangan di Inggeris 
berkejakitan ,bahwa kerdja sa 
ma dalam lapangan "ekonomi 
dan pena an aan Ggn USSR 
akan merupakap suatu sumba 
ngan untuk mengatasi kesuka 
ran2 ekonomi jang dewasa ini 
sedang menganijam Inggris. 

(AFP). 

   
   

  

Mengalah: Pada ' 2 
Santa atanja 

  

nj p 

  

A 

Aa pem can M Kirin. 
tonja pada upatjara Gp 
ulang tahun parlemen. Ia di- 
sambut dgn Nana ta 
riuh ketika ia mendaakan: dp w 
Barat tidak akan melupakan 
negara? ,satellit” Sovjet dar 
bahwa Barat akan selekas mung 
kin ,,membebaskan” mereka, 

Franco mendapat sambutan 
tepuk tangan jang lebih hebat 
lagi ketika ia menjatakan, ba- 
hwa dalam perundingan? jang 
diadakan dengan Amerika Se- 

rikat kedaulatan Spanjol akan | 
dihormati. Dan sambutan te- 
puk tangan hadliri, itu me- 
muntjak ketika Franco mene- 
rangkan, bahwa kartu pemba- 
gian sudah akan dapat diha- 
puskan sesudah tanggal 1 

f Djuni jad. (Antara). 

  

TEMPARATUR 45? C. 
DITEMPAT JG TEDUH. 
India Tengah dewasa ini 

bertemparatur sangat ting 
gi, jaitu meningkat sampai 
45" ditempat jg teduh. Di 
Madhya Bharat selama 
minggu jg lalu 9 orang te- 
lah meninggal karena se- 
ngatan matahari (zonne- 
steek). 

BERKELAHI KARENA PERTUN. 
DJUKAN. 

Pada malam Sap! & Gi Paris. ter 
djadi perkelahian antara orang? ig 
sedang melihat suatu perrundjukan 
jg mengramba'ikan seradu2 Ameri 
Ka d' Korea sebagai pirljaha'2 ps 
rang jr kediam. Perkelahian ni 
ferdjadi dantata orang2 kiri dan 
crang2 anti-komun:s. sehingga poli 
Si Serpaksa mengambil tindekan un 
tuk menghentikarnja. Sebagai aki. 
bat perkelah'ah ini. 3otang siang 
ku kerumah TN 

  

Hinaan Australia 
Tak Mau Mengada kan Persetudjuan2 

Dgn Negara2 ,Kulit-Berwarna'? 

D 
panggil pulang, berhubung dgn 
Washington. bahwa Australia 
jg diadakan dgn sesuatu negara jg bukan kulit-putih”. 
itu mengatakan bahwa sistim 

ALAM SENAT Pilipina hari Sabtu terdengar tuntutan | 
dga amarah, supaja perwakilan Pilipina di Australia di siapkan segala tindakan: 

sebuah berita jg diterima dari 
menolak setiap persetudjuan 

Berita 
pertahanan Pasifik hanja bisa 

terlaksana, karena Amerika Serikat bergandengan dgn Dje- 
pang dan Pilipma jg keduanja bukan megan Kaukasia. 

Berita itu mengenai ' suatu 
rentjang untuk membentuk se 

“terdiri atas Amerika Serikat, 
Arustnaiig da, New Zealand. 

Lima orang senator Pilipina 
SUp3ia perwakilan 

Pilipina di Sydngy jang dipim 
pin oleh, duta Pilipina, Roberto 

Regala Regarda, dipanggil pu- 
jang bila berita2 ternjata. be- 
nar, Salah seorang senator 
memperinga'kan peristiwa da- 
ri seorang Sersan “tentera Ame 
rika Serikat turunan Pilipina, 
jang harus ami kesuli- 
tan2 sebelum kepadanja dibe- 
ri idzin menemui dtak isterinja 
di Australia, karena ia bukan 
seorang berkulit put h. Seorang 
senator lainnja, anggauta 

    

    

   
         

Aas Di 56 
dari penolakan. sepert dit 

“ ktn oieh pihak Anstra itu | 
jakni un'uk mekpktakan ses 
atu persetudjuan dengan | bang 
sa2 jang. bukan darah Kauk 
sia, Seorang diuru bitjara 
menterjan Iwyar negeri Pilipina 
menerangkan, bahwa berita ter 
sebut kini sedang. L 
lalui saluran2 diplomatik, 

1 (Pp 

  

PERUNDINGAN2 MINJAK 
IRAN-RUSIA,. 

Menteri Iran urusan ekono 
mi pasional dr. Ali Amini «lh 
diadjak berunding o'eh peme- 
rintah Rusia tentang pembeli 

eng yan Manan 

an minjak Iran, demikian di- | 

3 | mengadakan Ta atas daratan ! 

diselidiki me | Pang 
(diberikan keterangan 

Kampanje Ra- 
dio Peking... 

Hoa Batu Lontja- 
kian, TA erik Utk... 

Serang RRT? 

 ADIO PERING padz hari 
Djunvas menjiarkan sua- 

ming” jg mond'uh polisi Inggris 
telah mempertimbangkan mela- 
kukan ,pemelzasi “atas daerah 

Tiorzkok dan memantjing ke- 
ka'jauan dgn polisi Tiongkok.” 
Herian itik setangjutnja menu- 
Cah bahwa perdana menteri Ing- 
gris, Wi'6to» Uhurehill telah se 

| tadju merobah Hongkong seba- 
Amerika utk gai. pangkalan 

gkok. 

Menurut siaran tadi jang di 
| keua b dari harian "Kwanming” 

  

| persetudjuan tersebut telah: di 
'rundingkan baru2 ini di Singa 
'Tpota antara Inggris, Perantjis 

  

dan Amerika. Harian itu menja 
takan, bahwa ahli2 militer Dje 

telah didatangkan ke 
“Hongkong dimana mereka th 

tentang 

kedudukan topografi. Dikata- 
kan pula bahwa menteri luar 
negeri Amerika dar djenderal 
Marshall ' telay memandang 

Hongkong sebagai tempat  te- 
pai untuk didjadikan  pangka- 
lan agresi, Siaran2 anti Hong- 
(kong ini merupakan jang terbe 
sar dari siatan2 ang selama   wertakan ole harian “Nabar 

de” di Teheran, pd. hari Rebo, 
ini dilakukan oleh Radio Pe- 
king, (AFP), 

  

tu karangan dari harian ,,Kw am 

  

     

    
   

ketua. Dewan Ekon., di 

  

jeobelakan 

dian akn KAA 

“Adapun tindakan? jang ta 

untuk mempertinggi producti- 

  

disiplin pada pem aa 

ta mengatur upah 'menutut 

prestasi buruh: 2. pembagian 

perantaraan perusahaan: 
menetapkan upah minimum ba. 

gi djenis2 perusahaan sorta 
pembagian kelas? untuk Bepn 
Sehingga 2 dapat memenuhi 
keperluar, hidupnja, jang | perta 
ma: 4 mengharuskan djami- 
nan? sosial lainnja, sebagai pe 
Tawata, diwaktu sakit, peru- 
mahan, djaminan hari tua, 

Selandjutnja. haruslah diba- 
ngunkan suatu aparatur, se- 

   
pihak buruh. dan kepe 

| ekonomi dari. pihak pen 
mendapat kedalnibarlapatn : 

Pemakaian yndang2 menge- 
nai perselisihan perburuhan, 

'jg dalam prakteknja mendjadi 
“pengurusan 'berbagai masalah 
sosial, dipandang dari sudut de 

' Mokrasi, prinsipil tidaklah da 
pat dibenarkan. Dengan ini pe 
merintah memikul tanggung 
djawab, jang seharusnja dipi- 
kul sendiri oleh 2 perusa 
haan serta buruh, Didalam 
prakteknja, hai seperti tsb di 

(atas itu djuga merugikan kpd. 
“prestige pemerintah sendiri, 
oleh karena dengan demikian 

pemerintah senantiasa berpi 
hak. Salah satu pihak akan di 
persalahkan oleh pemerintah, 
sehingga ia akan menentang 
pemerintah. Sebaliknja tidak 
satu pihakpur jang bertang- 
gung djawab atas keputusan 
jang diambil oleh pemerintah 
itu. Oleh karena itu haruslah 
diadakan Suatu badan dimana 
pengusaha dan buruh bersama | 
sama dapat mentjari suatu pe 
njelesaian bagi masalah2 perbu 
ruhan jang bersangkutan, ser 
ta bagi politik perburuhan pa 
da umumnja. 

  

Perlu sematjam ,,Stich- 
ting v.d. Arbeid. 

Djuga di Indonesia saja me- 
hihad ke kemungkinan. untuk men- 
dirikan suatu. badan jg serupa 
»Stichting van de Arbeid” di 
negeri Belanda, jakni suatu ba- 
dan hukum perdata. dimana bu 
ruh dan madjikan berunding 
dergan merdeka. Selandjutnja 
harus didirikan suatu. badan 
hukum publik sematjam Soci- 
aal economischs raad dinegeri 
Belarda, dimana | rintali 
berunding dengan pihak buruh 
dan madjikan, ! serta memper- 

  
hu- 

kum. Di Indorasia, oleh karena 
itu 'terlebih dulu perla adatija 
kerdjasama antara semua seri- 
kat buruh jg bonafide. Menurut 
pendapa4 saja. Sobti tidaklah 
Parus disertakan, Ta 

Djuga diantara para. pengu 
saha, baik Indonesia, Tiongtoba 
maupun Beanda, harus ada 
kerdjasama. Apabila kedua pi 
hak dapat mentjapai suatu ba 
dan jang melingkungi seluruh 

nja, maka bersama dengan pe 
merintah  dapatiah ditjapai 
suatu politik upah dan harga 
jang berpimpinan, hal mana 
akan berakibat baik bagi stabi 
litet sosial, 

  
“ Baru apabily tudjuan2 jang 
langsung ini tertjapai, maka 
dapatlah “kita -menjelesaikan 
soal2 djaminan 'hari tua, tun- 
djangan pengangguran serta 
pembentukan dewan? perusaha 

an. Soal jang terachir ini, pa 
da. waktu ini mendjadi pusat 
perhatian. di Nederand dan 
inna 

| Soal-tersebut sebenarnja ada 
F lah bertalian dengan hak turut 
tjampurtja buruh didalam so- 
al2 perusahaan, bukan 'sadja 
jg mengenai hal2 kesosialan, 
melainkan djuga mengenai s0- 
al2 ekonomi. Ini adalah soal2 
demokrasi sosial jang bu- 
kan sadjaz dihadapi oleh Indone 
sia, melainkan djuga oleh ne- 
gara? lain. 

Demikian kesimpulan2 tuan 
Tedjasukmana, sebagaimana 
jang dinjatakan kepada kores- 
ponden PI. Aneta, Selandjut- 
nja atas pertanjaan ia mene- 
rangkan, bahwa dunia pengusa | 
h- di Indonesia pada waktu ini 
ea mengorganisir dirinja 
kear: 
dudiik perusahaang Indonesia, 
Tionghoa maupun Belanda. — 
Tn : Sa Ma Koma po km ket 

5 ini “a : ang an politik perburuhata ena an x 
aka men " menguasai upah dari harga. Perputaran 

| kenaikan « can (harga itu,hanjalah dapat diatasi. dengan. | 
susu polit ksana “| Ui lapangan: In”. “demikian dite- Kk 

rus diambil itu, "menurut pen- | 
dirian saja ialah: 1. tindakan2 

vitet. kerdja dengan djalan me | 

ag
 

      

       

    
3 

nambah “waktu bekerdja. serta. 
tindakan2: untuk man dgan 39 

hingga kepentingan panah dag) i 

'beras kepada buruh: dengan 149 

| Politik Kimarika Menurut Na 

s1 hadapi 

LENKOAN | LUAR negeri 

kaan. untuk berunding dengan 
tenaga? sosial jang dynamis di 
dunia, kemerdekaan untuk me 
lakukan tindakan2 tegas jang 
bertalia,, dengan tjara hidup 
rakjat dan jang mentjermin- 
kan pula seluruh pandangan 
konstruktif dari Ameriks. A- |   

  

suatu jajasan, dimana. | 

mur | 

'PERA 

cheson selandjutnja katakan, | 
bahwa »tidak tjukup diperhati : ai Manan Naaah 21. ) 4. " perhatian pada Si KH kan” 3 sjarat penting jang per menghendaki supaja hibungan- jar pe aa Teiaki 3 ly untuk memblokkir gerakan ' ,nja 
Kemunis untuk menguasai du hubungan antara Inggris 

| Kanada. Dalam suratnja 
tu gabungan negara2, dalam | da harian .,, 
nia, diantarania: 1. tiadx sua- ' 

mana tidak ikut serta Ameri-. di Stokes menga: mengatakan, baitwa menerus dapat mengikuti stand da- ka, akan sanggup untuk meng & Aga ini lam segala pertandingan, djika meli- hadapi kekwasaan Sovjet atau : kan 11 ia 1. ahengada hat kepada ,,penundjuk keadaan” ini. ambisi2 Sovjet dap Amerika : 
sendiri tidak akan sanggup pu 
la untuk menghadapi antja- , 
man itu, 2, Amerika barus " 
memperkembangkan politik ser' | 'nginan mereka adalah sbb: |ta rentjana, jang lebih iuas da ' 
Tipada kepentingan2 nasional 
langsung dari Amerika. Ameri 
ka harus memperkembangkan 
politik serta.rentjana, jang tju $ 
kup luas untuk menggabung- 
kan kepentingan2 mereka, jg. 
Haa Dean u dengan Ame : 
riks: kalay disini dibi'jara- Is 
kan alan kekuatan didunia | Sudan, kaan “mereka sudah 
jang moderr ini, maka jang di ' mentjapai 
maksud ja'ah sesuatu jang ha | nasib sendiri. 
nja meliputi kekuata, militer, ! 
tetapi diuga kekuatan ekono- '! 
mi. politik dan moral, har 

Acheson mengutjapkan pida supaja 
tonja bada diamuan makan ta "pai 'mencrima hak ' menentu- 

jang. diselenggarakan Kah hasib sendiri dan: pemerin-' "unan 

Ccleh angkatan FSrsendiata A- 
mserika, 'alam mana djuga ha | 
dir presiden Truman, 

pah-Timur 
K OBRESPONDEN DIPLO- 

MATIK dari harian Kon 
servatif Inggris "Evening K 

  

News” pada kari Djum af me-j 
wartakan, bahwa djenderal be- |! 
sar Sovjelt Rokossovsky, jg men |: 
djabat panglima tertinggi ten. j' 
tara Polandia, baru? ini 'telah 
selesai mengadakan  perdjala- | 
nan pemeriksaan ketapal-batas 
Djerman dengan Polandia, ber 
taliar dengan rentjana untuk 
mendirikan sebuah organisasi 
di Eropah Timur jg akan seru 
pa dengan Organisasi Perdjan 
djian Atlantik Utara. 

  

Dalam perdjalanan-pemerik- | 

saannja Rokossovsky disertai : ar 

oleh djenderalbesar Konsev, perm 
djenderaj Von Paulus, jaity ko 
mandar pasukan2 Djerman jg 
dikalahkan dipertempuran Sta . 
lingrad, dan seorang djenderai | 
Tjekoslowakia. Menurut kores- ' 
ponderi. “Evening News” mar- ' 
kasbesar” “NATO Eropan: LA 

itu akan | bertempat di 
Warsawa, sedangkom djenderal 
besar Rokossovsky: akan mem- 
punjai tugas jan: sama seba- j 
gai djenderal Dwight Eisenho- 
wer hingga sekarang ini. (An 
tara). Ek 

kalis th 

MESSALI Hapa Dinawa Kp 
NTIIS. .   Messali Hadj, 1 

stomalis Aldjazai 
lam Sa 
tu 1 

Bani tel dita an dd Hadj, jang telah ng) 
Aldjazaira (Algaria) pada hari 
Rebo berkenaan dengan  keru- 
suhan2 di Orleansville dalam 

| mana 2 orang demonstran telah 
'tewas, akan diangkuy ke suatu 
Tn di Perantjis Barat dan 

  

  galkan propinsi tadi 

   
       

    

      

  

. Pada ag 14 Mei 1952 di ge Kesal Pertemuan ni Djakarta di | angsungkan resepsi kongres dari Partai" Buruh. Gambar: Peman : 
dangan ketika Pp: M. Na Batita kata sambutan. 

   

   

Amerika Sena Zonder Kawan Tak Sangkup Meri 

Demikiatilih Mesir Nipta letak 75 mil sebelah Lihat Hubungannja Dgo sinki, Maa kota Na an 
Sudan, Kata Stokes | dikelilingi danau? Perdjala- 

lam pemerintahan Buruh Iog- | 
| gris, hari 1 Sabtu mengatakan 

! G1 
1 

bungannja terhadap" Mesir ha- 
rus sama: dengan “hubungan 
Inggris terhadap Kanada, 

! akui sebagai kepala negara ti- 
tu “Epi ! dari Sudan. 

dja. Mesir dan Sudan” ini ten- 

“ngatokan, bean. untuk per- 

bg Pa dibiarkan begi- uap” 

  

      

    

   

  

    
   

  

    

  

eri 

| menutup djalan “ 

akan dilarang untuk meudng 

JA SIA 

  

Hi Tag 2 

de    

Sudah, beljulang aabania | 
n S0 kota dan penduduk 

| Fibiasa bekerdja-bersama untuk 

Juar 
kelak, 
negeri 

Dewasa 

"| mendjadi tuan 

8 bagi tamu2 "ana, 

  

: 20 1 tem: 
Ipat pemondokan Ta 40.000 te 

“|ltamu dirumah2 keluarga2 bia- 
“Isa, Perlu disebut disini, bahwa 

kota Helsinki hanja berpendu- 
| duk kira2 500.000. Aa Ha- 

nja karena ke 

  t Topos 1 

  

  
       Pe- 

meriksaan2 s 
telah disusun 
menundjukkan Pa Kah 
dan Pa ae ten- : 3 fang rum jang disediak Acheson s3 bagi para tetamy tadi. bana 
Pa ini 1 Tapinja 
(hingga sedapa misal Russia. : . tetamu? dari Pe aa 
: Ama : ai Dju. | tempatkan dir keluarga2 
jang pandai berbahasa Peran- 

  

maat malam membela pemerintah. Amerika: ia 

Gb Be 2 1 mem n pertahanan jang »,$ 5 nisme. Dinjatakannja. bahwa tudjuan Amerika : an untuk Letak tempat2 per- mendjaga keslamatan daerah ,,dunia merdeka” dalam tandingan tindakan? jang positif dapat dilakukan anak mie 5 adaan sosial dan ekonomi. : Semua tempat bertanding, ' 
k , Dan kekuatan jang akan di- Spt. tas | 5 ak Setau obati dan ti- 

'bentuk oleh Amerika jalah un lain hanja ad, satu Kok an tuk mendjamin supaja Ameri- D “Ka ban Saja Tki eketjua- 
ka terus mempunjai kemerde- SN ana 4 bantialomba, empat buat Kaan untuk memilih, kemerde- J Modern, jg. akan diadakan di Hameenlinns, ter- 

ICHARD: be- STOKES,. han dengar mobil atay kereta- 
kas Lord Privy Seal” da 'api kesang memakan 

“waktu king ri 

Scoreboard modern. 
Salah suatu jang janga menarik 

R   

  

dengan Sudan itu Aa dern. Scoreboard (papan jang me- 
dan nundjukkan angka” dalam pertan- 
ea dingan) ini didjata...an dengan te- 

naga listrik. para penonton ferus- 

Hasil2 pertandingan akan: segera da- 
pat dibatja pada Papan tadi, Fingga 

“1 | misalnja pada perlombaan2 lari, ha. LIsilnja akan diumumkan hampir pada 
sesaat. pelari jang bersangkutan 
mentjapai garis finish, Dalam tempo 
3 atau 4 menit sesudah finish ter? 
fjapai, maka tempo jang tertjapai 
oleh atlit2 tadi akan Ius 
Scoreboard: ini dilajani oleh 7.000 

  

   
      arik kes 

R1. Status Sudan dalam hu 

  

Be Ka RAN Tn PA PA BR 

ak 

|senata Persiapan Utk Menerima Pertandingan 
Hampir. 

  

    

wanita jang akan 

kan disekolah | 

Sekolah 

lang | diperlengkapi Wa 
tidur bagi 
orang, djuga “mempunya cl, 
ruangan ger 
tjutji pakaian dan 

    

  

nia, djuga berkesempai 
keindahan 'alam F 

turan2 keuangan pg, dip 
| memungkinkan para tetamu 
' mengeluarkan Ta 
uang Finlandia : Y den 18000 biasanja, jaitu semula 
mark (kira2 £23) sean 
(kira2 £30). Semua 
tempat2 indah di Fi 
pat2 jang bersedjarah, 
tarkan dan dibajar ' 
dikantor kantor pet 

  
untuk restoran. 

    

ai 

8 

     

akan - 

penghuni para jang pa ni 
ling berat tangg 
tuk mempers desa € yan- 
piada ini, Rai ik —djami- 

kerdja telah mereka tjurah- 
Ikon untuk mendirikan kota 
mahasiswa” tadi. 

Suatu desa" istimewa lain- 
nja ialah K 21 
menerima 50 0 adit, 
kan di 14 gedung. 600 Atlit 

serta dalam 
Olympiade ini, 2 dai 

   

Aa atlit samp ini ketjuali 
na ruangan2 

atau 2 
aula, 

manjerika, 

Berapa biaja para 
Para tetamu dari luar negeri. te 

tjuali dapat menjaksikan. aa 5 
du- dingan2 aritara' agan Lao 

era- ! 

unak, 
matuk 

(mata 
dari : 1 C 
Fin- | | 

  

Semuanja 
- Je Terbarw: Dan Paling Modern Akan Dipergunakan Utk Te “8 

Kesudahan me 
.     

kantor-pos besar Ot u 
rensburg, Djerman-Barat. : 
kisan tadi, dialamatkan La 
kanselir Kotrad Adenauer dan 
dirhawatirkan barang tsb meru- 
pakan sebuah bukti lainnja tau- 
tang pertjobaan membunuh dr. 
Adenaner. 

Atas perintah pihak jang 
beriwadjib kemudian paket tsb 
disimpan sementarg menunggu 
ahli? dari ikepolisian ga 
Wwijk Holstein, jang segera da 
tang ke markis-besar kepolisi 
an di Aherensburg. Dengan ha 
ti2 mereka membuka paket itu 
akan tetapi ternjata bahwa, isi 
nja seekor kutjing jg mati......   KERUGIAN RRT DI INDO 
HINA. 'c : 

Kira?" 10000 serdidy RRT 
1000, jg luka2 telah kembali di Kwei 

masing2, terhitung 2 uang makan 

Satu kartjis kelas 3 kereta api di 

Finlandia, untuk 
djauhnja 750 nil hanja 

Ongkos hotel 
kamar falah antar 30 
keatas, tefapi hotel? jang 
murah: Harga-basis buat 
Siang di-restoran kelas 1 

jang 
berharga 

2.040 Rinmark (kurang dari £ 335). 
untuk satu 

rata-rata Finntark 

kerjil lebih 
"makan | 

ira 

200 Finmark (6 shilling) maket 
malam 350 sampai 
tapi belum lagi terhitung roti 

550 Finmark. Te! 
danj 

kopi dll, hingga achirnja rekening ' 
mendjadi 2 kali lipat. 

Jang sangat ! 
dari persiapan? ,, 

— rakjat 
Finlandia 

pihak resmi dan 
umumnja rakjat 
akan sport, dan setjara 

bekerdja-bersama . dengan 
hingga hasil, dari organisasi 

ympiade Mean rapi ini ialah Oly 
dibanggakan. Perlu Pria 
sini, bahwa bangsa   & 2. Radia Mesir haris di- buah bola listrik, in merupakan 

angka2 dan haebi: Dipa La 
janan seoreboard, official jang ber 
wadjib mengetik hasil2 pertandingan 
atas mesin tik biasa, tetapi jang di- 
hubungkan dengan lampu? tadi deri- 
gan langsung. | 

Keadaan di desa2 | 

Suatu tjontoh dari kana 
sama resmi dan sipil ialah de- 
sa olympiade. Otaniemi. Tech, 
letaknja hampir 6 mil dari pu: 
sat Kota Helsinki Desa” - 
adalah asrama mahasiswa2 
Iytechnik, terdiri dari 9 pa 
dung besar jang dapat. mene- 
rima 1.400 atlit. Disana ters 

dapat lapangan atletik, Iapa- 
ngan sepakbola, tennis, bas- 
ketbal! ak, dan skcmar mandi 

(steambath) Finlandia 

jang terkenal itu. Mahasiswa2 

Sekar Ra 

In boleh dirobah oleh bangsa 

hak . Tran aan   
K3, Pemerintahan” “bersama j 

(cendominium) 
Ss: berusaha " sekuat 2nja, ! 

Sudan” selekas2nja da- ' 
    

tahan, serdiri 
Selandjutnja Stokes al. me- 

tama kalinja. sesudah berta- 
Sa “Mesir ' sekarang 
mempunjai pemerintahan. jang 
kuat, teguh pendiriannja, dan 
Gjudjur, kes nj Su- 

  

“nadi ian si Hr nk 

“pada hati Sab'u  pemern : 
bi. Popup utk menolak 2 Ta 

s ng In BR Et hit TE 
persengkelaan antara | » Ora. LAGI DI 
tadi Dalami karangan |Y TVORA 

Keterangan kalangan | aa pelabuhan Livorno, 
Italia, hari Kemis telah menga 
data: pemogokan-protes sela: 
2 3 djam, jang menimbulkan 

selama 3 diam. me 

   

Ani 

  

        

  

Mnet 

setjara kategoris,. 

  

    
   

lah suatu bangsa 'jang 

tetapi menu djuta djiwa, 
kemauan jang hasrat dan 

pada 
gemar 

“aktif pula — 
eratdiai 

serb a 

dapa: 

aa 

.. di 

djumlahnja, jaitu hanja kira-kira 
an 

hingga dalam organisasi ig bersifat 

sportif dan damai ini mereka 

mentjapat hasil jang SUNGJUN 
| ketjil. 

“Projektil: 
. Peluru 
L t Collins Pain Segala 

alih” Jang Terbaru 
JENDERAL COLLINS dari Angk, darat Amerika hari dana? menerangkan, bahwa arigk. darat Amerika kini ' 

telah memiliki suatu kanon jang dapat digutakan baik untuk 

: & 
BELA 

nd 

penembakan Png 

| jg menjatakan ini 

|. berapa lama Jagi. 
atomprojektil jg digera   | djukan: betund Kd Nan 2 lawan polisi. 3 Bt esaian H tentara | AAA mela Teng 

Ba Sa, ini eling, aa   
   f ne bunga Pan 

“Pp 1gnja #5 sampai 65 
cm, Baunja ' kurang sedap, 
da tetapi warnanja sangat 

sad 
  

   

      

      
    

      

        

  

     

    

  

   

    

      

   

   
     

dirantjangkan" 

projektil baru, 
| djarak lebin dj 
(ana an Ten 

1 suatu bani 

| nja menjatakan,. 
perkembangan pro 
Hah ditjap aa 
dan Pen Jonan | 

     
gupkan pasukan 

pasukan2 lawan 
sar, baik an emng 
buruk maupun 

| pai kemadjuan2 pesat 
pangan projektil   

  

kermidikan (gui 

dar bergung, 

Djendenal Collins selam 

, pergunakan, Pro ektil: ini 
mikia,, Collins, dapat 1 

  

   
ta mengukur kekua! ti 

| gelap. Selandjutnja. aa
, it 

va di 
he) la 

Ki kmgmbaa R2 Ca) si UN 

Hak 

| lin, ibu kots propinsi Kwangsi, 
dari Indo China, demikian di- 
wartakan dari Taipeh pada ha 
ri Rebo. Dikatakan bahwa ser 
dadu2 RRT, jg telan. »memban 
tu, tentara: sukarela pihak Ho 
Chi Minh”, telah menderita ke 
kalahan besar dalam pertempu 

tjis baru2 ini. deng 

Tulang2. 
Kuno, : 

Pa Dikira! 5030 - 
|Yulang2 Nenek-Mojang 
: Bangsa Indian 

Di: CRBEK m O. 
homa timur-l 

ka Serikat, telah dik 
talang? manusia. jan 

| 

AP   
perhati tan! 

Oiya ' 

piade di Helsinki ini ialah patan 

    

  

perkiraan para ahli “Ia . 

Balai Perguruan Tingos @ 

hema sekurang rang data 
dah berumur 2 Ka 
Iang manusia tadi bertengko-. 
rak sempit, & pandjang: bang: 
Sa-kulit merah jang ng 
masih ada di ai itu me 
tengkorak hampir bundar, hing 
ga. para ahli menduga bahwa 
tulang ( jang diketemukan d 
Creek Bank ini adalah nenek- 
mojang bangsa kulit h jg 
berlainan sifat djasmaninja, 2 
  

  

  

Atom 
sNikko 

projektil biasa. Djenderal Collirs 
dihadapan dewan. 

“ena di San Francisco menja 
dim suatu fjeramah pernia- 

takan selandjutnja, bahwa tidak 
ji angk. darat Amerika akan 

dgn 

ili "Kita kini telah pula memi 
ki meridm untuk projektil 

t- 
atom jang Sana 

“hnja ada daa mai 

'Inangkis nan 
“Imenjatakan: bana ini ci sedang 

1g menyunia 

   
   

  

    

radio. Ia menambahkan: 

dari' bawah kepada, suatu tua 
djuan diudara, demikian, Col- 

dan mengang perlu lins. Ditambahkammja, bahwa 
bahwa. pengianad perang kita Projektil2 ini sangat i 
|dalam medan2 pertempuran da | artinja apabila ada setangan di 

| pat Si ah ja Ka Amerika. 
| garis2 pertem 
"maupun dalam ep UI Dea '»Nikko”. 

bila sekiranja terdjadi Jedak Dalam hubungan iri | Ag scelan 
Gjutnja mengatakan. hb 
rakan?' pertjobaa,, Ta La aa 

'telah dapat memberikan 
perasaan na terhadap 
nja. 

»Nikko”, djenis 
projekti jg: Gaft dikemudikan 
ini ' dinamakan, demikian 
Collins, dalam japangar pertjo 
baan Wihite Sands di New Mexi 
Co telah ditembakkan “kepada 
pesawat? terbang . De benada. 
pada djarak djauh dan : 
daripada pesawat2.jang hingga 

    

, x | dewasa ini pernah ter 
Walaupun djendSrat Collins 

-pertjobaay itu, te 
| tapi selandtutnja dala ka- 

waktu. | har, bawa ”Nikko2 dapat me 
nembak djatuh 17 

| pelempar bom ukuran sedang 
|jang mempunjai ketjepatan 
250 mi sedjam. 

|. Coting masih menjatak 
bahwa projektil jang dapat ai 
kemudikan itu pada putjuk 
nja diperlengkapi dgn atom. 

Mengenai  kanon  projektil 
atom tadi Collins achirnja me 
njalakan, bahwa hal ity ada- 

hasil penjelidikan  berta- 

  

    

ran melaWap pasukan? Peran: 5 

kan dengan djenis projektil ini 
kita 

tidak, menjebutkan hasil2 jang 

pedawat   1g ge 
P



  

     
   

  

    

    

De Javasche Bank & 2 
Nederlandsche  Handel-Msatschappij, N.V. 

" 

     | Nationale Hande una 

A 
e
a
t
 

3 

aarbank te Semarang 
Bank Timur N.V. 

| memberitahukan ' bahwa mar 
akan ditutup pada hari: 

      
     

  

| Menteri Perekonomian tentang 
SURAT KEPUTU 

hapusan surat putusan harga No. 1300/KP/841 tgl, $ Mei 1952 mengenai harga barang2 jang dimaksud dalam surat 3 keputusan Menteri Perekonomian tentang. kewadjiban me. | ngeluarkan paktur tertanggal 8 Mei 1952 No. 1256/KP/841, Pasal 8 Jahe situ | 

  

) No. 1366/KP/841. Kau? Djakarta, 16 Mei 1952. 
Men Teko       'ekonomian 

Memutuskan: 

Si
 

jai
 

Mentjabut kembali surat penetapan harga Menteri Pereko- nomian No. 1300/KP/841 tgl. 9 Mei 1952 mengenai pene- tapan harga barang2 jang dimaksud dalam Peraturan bag tertanggal 8 Mei 1952, No. 1256/PK/841 pasal 6 
Surat putusan sini berlaku mulai pada hari diumumkan. 

Menteri Perekonomian, 2. a.n.b. 
1 Kepala Kantor 

    

     

      

  

an Harga, 
Drs. COEMALA NOO 

Diumumkan pada tanggal 16 Mei 1952. 
lian “Ha Kepala Kantor Pen 

  

Tentang larangan menaikkan harga. 

No, 1367/KP/841. Djakarta, 16 Mei 1952. 

e . Kepala kantor pengendalian ' 
$ . harga 

  

: —. Tamahn-Progo 12 Semarang. Cursus Kilat. TT 13 
Trima murid untuk bulan Djuni 1952. pendaftaran tiap? hari djam 2 — 6 sore. PA Menata" 

  

    

      

    

   

» Untuk luwar Kota diberikan peladjaran dengan surat, Memberi peladjaran diantaranja buat roti2 dan ku- 
wih2, Warmbollen, Sobek, Tawar, Sausijs, Kedju, Kismis, Room- « hoorns, Soesmaker, Bladerdeeg, Bolu Kukus. Bak-Pao, Wafels, Gan lain2 matjam lagi. Mn Me 

Bagi wanita bangsa dan Warga Negara Indonesia ada ke- sempatan untuk dididik mendjadi Perawat (dahulu Verpleeg- . Ster 1ste klasse) idjazah B. Ne Ka 
Akan dididik di Bogor selama 3 tahun. Selama pendidikan harus tinggal di asrama dengan diberi uang saku. 
Setelah mendapat idjazah mau meadakan ikatan dinas de- ngan Pemerintah sama lamanja dengan masa pendidikan dan NG dipekerdjakan dengan gadji menurut peraturan Peme- 

  

Yam”... anu   

SU RAT Keputusan Kepala Kantor Pengendalian Harga | 

  

  

    
   

     

Mengingat pasal 3 ajat 2 dari Peraturan Paktur, jang di- 
. tetapkan Keputusan Menteri Perekonomian tgl. 8 Mei 1952 No. 1256/KP/841. 
PA eta ai 3 

“ Memutuskan: 

a-harga jang ditawarkan diperhitungkan untuk ba- 
82 persediaan lama jang termaksud dalam pasal 1 bab f 

dari ,,Peraturan Paktur” tgl. 8 Mei 1952 No. 1256/KP/841 jang 
| berada dalam kekuasaan pedagang ketjil pada tg. 9 Mei 1952 

| tidak boleh lebih tinggi dari harga2 jang ditawarkan atau di- | perhitungkan pada tanggal 8 Mei 1952. 

“Pasal 2. 

     

   
   

    

2 Kepala Kantor Pengendalian Harga dalam keadaan istime- 
. wa dapat menetapkan harga lain dari pada jang tersebut dalam 
“pasal 1. - , 

  
5 

Pasdi 3. 

Peraturan ini dapat dinamakan ,,Surat Keputusan tentang 
larangan menaikkan harga”. 

“2. Peraturan ini berlaku mulai pada hari diumumkan, 

j Kepala. Kantor Pengendalian Harga, 

Drs. COEMALA NCOR. 

Diumumkan pada tanggal 16 Mei 1952. 
Kepala Kantor xengendalian Harga, 

Drs. COEMALA NOOR., 

    
Foto Tustel Rolleicor I Lens 

$ f Sinar F/3.5 
Voigilandet Perkeot Lens 3 MEN 

Skopar F/4.5 
isi Cer Pk . 1" 39 F' Ti 

1 Manga KOP 3 imo | Tua Kembali" Muda | Yotgtandervito1 oo ,skosrr/as Rambut putih djadi hitam 
AA aia dapet Peti" Om T/#Olrjap foto ,.Empat Bintang” 

ss». Tanggung 1007p tidak luntur. 
Foto »King Stadio“ : tp HARGA: 

Depok No. 40 Semarang. 5 Gr. R 25,— Dan 3 "9 Ag 
NT Special untuk didjual lagi ke- KURSUS MENGETIK '—” untungan bagus. 

»FORTUNA“ 
Dj. Raja 85 (Gapura Djiglong) PBL UAN 

  

  

—. Terbikin oleh: 
TABIB AMIRODIN 

!Depan Kusumojudan 95A Solo. 
Persediaan mesin tulis lengkap. Agen: : 
Masih menerima mei tani Oil Ngupasan 12, Jogjakarta. 

untuk rombongan: " KASIM DADA Kp. Melaju 30 
a) pagi » Semarang. 
b) Pen Ta 

enjele 
Se     

AM MA ANA ag PL aoi 

KG 

Pk 

PABRIK TT MATA AM oinovo 11-15 | 

1. Wanita bangsa/ Warga Negara Indonesia. 
2. Tidak bersuami. , 
3. Umur 19"— 25 tahun. : 5 

4. Beridjasah "8.M.P./Mulo atau jang sederadjat dengan 
itu, 

5. Mempunjai surat keterangan “dokter jang menerang- kan pan patah sjarat2 kesehatan untuk mendjadi Pe- rawa: " ag 
6. Mempunjai surat keterangan dari Polisi setempat jang menerangkan bahwa ia berkelakuan baik. 
7. Harus memadjukan surat permohonan jang dialamat- kan kepada Pemimpin Djawatan Rumah? Sakit Djiwa, djalan Tjilendek No: 82 di Bogor disertai dengan sali- han idjazah dan surat2 keterangan jang tersebut diatas jang dibutuhkan selambat-2nja harus diterima tanggal 15 Djuni 1952. | Nania " 

BOGOR, 13 Mei 1952. 
j &.n. Menteri Kesehatan R.I. 

Pemimpin 
Djawatan Rumah? Sakit Djiwa 

(Djawatan Urusan Penjakit Djiwa) 
(Dr. MARZOEKI MAHDI) 

| Pada hari Saptu, 31 Mei 1952 djam 10 pagi dihadapan Ven- dumeester bertempat di Gedung Balai Harta Peninggalan di Djurnatan Semarang akan didjual lelan 

dua persil hak Eigendom 
nomer2 perponding 1068 res. dan 1420 res., terletak di Unga- ran, desa Banjumanik, surat2 acte ttg. 13 Maart 1952 nrs. 166 dan 167, terdiri atas namanja Njonjah F. W. Bergmann, isteri dari J..K. H. Bianchi. Persil2 tersebut ditempat dikenal sebagai »Huize Anita”. / 2 

Atas nama Pa Trek 
@ JANSEN 

tjara Semarang. 4 

Perlombaan Karang-Mengarang 
tentang pentingnja menabung. Disediakan hadiah uwang puhu “| han ribu rupiah. Sjarat-sjaratnja boleh diminta kepada: 

I. M. A. Bouwspaarkas , Noeshntara” 
di Tasikmalaja. 

ACHLI ILMU FALAK. (Occultist) 
Kesulitan dalam hal2 seperti penghidupan,- perdjodoan dan - rara an akan Tah djawaban2 jang Ta dan serbukti Rahasia ggung dipegang teguh. Kirim pertanja- an berikut keterangan Nama dan. Umur dalam satu cwvelap dgn poswesel 10.— rupiah. Kepada: 

— MAG. RAWAL'— Ketakpcs: 170— Bardung. 

  

   

  

    

   
   

TELEPUN S.3872 SURABAIA. 

PERTANDINGAN 

—.. dl Stadion Sriwedari : 
Hg 43 SSURAKARTA an T 

REBO 5, XI INDIA — “PERSIS 
Mulai pk. 16.30 (ARYAN GYMKHANAJ ISOLOJ 
PERSIS diperkuat dengan Ex. Pemain? PERSIS, diantaranja 
SIDI, SOEDARTO dil. 
Harga tempat Rp. 12,— Rp.3,— Rp.4,— 
DJAWATAN KERETA API SEPESIAL MENJELENGGARA- 

IKAN KA. LUAR BIASA UNTUK MEMBERI KESEMPATAN 
PARA PENGGEMAR SEPAKBOLA DILUAR SOLO JANG 

| DATANG DARI DJURUSAN: 
Ta Semarang dan Jogjakarta 
HABIS MELIHAT PERTANDINGAN TERUS DAPAT PU- LANG, TIDAK PERLU MENGINAP DI SOLO. MERINGAN- 
KAN ONGKOS. 
D0 TARIP PERDJALANAN K. A. TERSEBUT. 
| KA, Luar biasa K.A. Biasa Personen Snel 

  
Semarang ' Br. 13.50) Jogjakarta Br 13.18Br. 15.00 
Kedungdjati ,, 14,291 Klaten » 14.20, 15.31 
Gundih » 1541) Tjepper ag SERA pa TA 

| Sumberlawang,, 15.28 Delanggu Hn Ten 3 — 
pe, i Salam ». 15.401 Gawok ban daa rn 

Kalioso ” 15,51 Purwosari » Te » 15.55 
Solo-Balapan Dt. 16.037 Solo-Balapan Dt. 15.26 Dt. 15.58   Pulang dari SOLO BALAPAN dengan Kereta Api Luar Biasa. 
Kedjurusan Semarang Br. pk. 18.50, datang pk. 21.01 
dan berhenti di Setasiun2 seperti waktu datang dari 
Semarang . 
Ke djurusan Jogjakarta Br. pk. 18.48, datang pk. 20.28 
dan berhenti di Setasiun2 Purwosari, Gawok, Delang-, 
gu, Tjepper, Klaten dan Jogjakarta. 

Di Setasiun Solo Balapan dan Purwosari disediakan Voorver- 
koop Kaartjis untuk melihat pertandingan. 
Keuntungan bersih 5096 untuk Panitija Hongeroedeem Solo. 

1 ? PENGURUS PERSIS. 
Pergunakan kesempatan jang djarang terdjadi ini. 

t 3 si 

Mulai HARI INI (tgl. 19/5-52) di »SUARA MERDEKA” Bag. 
! Administrasi disediakan Voorverkoop sampai hari REBO siang 

(tgl. 21/5-52). : 

PERTANDINGAN DI DJOCJA DIMADJUKAN TGL. 20/5-52. 

i 

    
baik dalam hal tahan lama maupun ketjepa: 
tan dengan ban sepeda-motor GOOD YEAR 
De Luxe All-Weather”. Telapak-ban jang   liat dan dibuatnja dengan sjarat? jang berat 
serta diudji, demikianpun badan jang ham- 
pir ta'kan mendjadi rusak ini, telah dibukti- 
kan seluruh dunia olehnja akan kesunggu- 

"'hannja dan dapat dipertjajainja. 

V Cebih) banjak orang berkendaraan de: 
P3 ngan memakai ban GOODYEAR 

" dari pada lain merek   
  

mu
kk
im
gu
ka
 

  
  

    

    

  

   1 KIND OF HIPE- 
OUT NEAR HERE? 

    

  

    
     

  

    
| — Supaja kemudian kau dapat ' 
mempendjarakan aku, Cactus? Ti. 
dak! Sheriy, tahukah kau barang 
suatu tempat sembunji didekat 
sini? 

— Ada sebuah pabrik pemoto- 
ngan kaju jang sudah tua di Tim. 
ber Canyon! Tak ada orang lang 

dapat menemukan kita disana! 

— Roy, pasukan pengedjar darj 
Spur Gaines makin mendekati. Ka. 

  

1 "3 lau dapat tangkap padamu, pasti 
4 $ kamu akan mati. Lebih baik me. 

0 nyerah sadja kepadaku 

  

disana dan kembali buat djemput 
saja setelah hari mendjadi petang! 
Saja akan tjoba menahan pasukan 
pengedar itu disini! : 

— Roy, kamu itu gila! 
tak Fr menahan mereka seorang 
diri i 

    

CACTUS IS PROBABLY & WP” 
"RIGHT... BUT ITS $ 
WORTH A TRY/ 

| NS 
NA NY 3 
YG 1 Yan 

     

     

| 

BAB PA MA na Tan | 3 

Minumlah ! Aka | »The Enforcer : 

cape Mena — penitenggung 1002 PUAS | “Besok Malam PREMIERE — Baiklah! Sembunjikan Cactus ''— Mungkin Csctus benar...... Terbikin dari bahan-bahan, 4.45-6.45-8,45 (13 tahun) 
Tetapi hal demikian patut ditioba! 

Kamu   
  

   
ilihan jang mengandung ha- 

Tn VITANVINE, 

  

001 
Untuk SEMARANG: : 
TOKO EXCELSIOR, TOKO AMERICAN, 
TOKO SELECTA, TOKO KAUW dan semua 
IMPORTIR2 AUTOMOBIEL, 
Selandjutnja Agen-Agen diseluruh Indonesia. 

D/VEAR 

"1 Tempat pendaftarang - 2, 

“KLT GRI. Gendong 1144 Smg.   

  
Y Mengenai keuanganmu, tjita?2mu dikemudian hari, pilihanmu | 
'katas kawan hidupmu seluruhnja, kami berikan pendjelasan | 
“berdasarkan ilmu pengetahuan tjara bagsimana kau 
! memperbaiki kedudukan dan peribadimu. 

dapat 

M.S. RAHAT 
OCCULTisT 

Seteran 199 — Telf. 1123 Semarang. 

| Isi Malam D.M.8. 

sROx” 5.—7.—9.— (1? tah.) 
Kirk Douglas — Virginia Mayo 

«ALONG THE GRBAT DIVIOR” 

»@rion” 5.-7.-9.- (17 tah.) 
seLouis Jourdan — Debra Paget& 

»Bird Of Paradise" 
20th Century FOX Technicolors 

Djagalan 7.— 9.— (13 tah.) 
“Li Li,Hua — Shih Wei , 

»Yen Yeng Tian” 
Film Tiongkok paling Baru 

 PENGABISAN: 
Metropole 7.--9.— (17 tah.) 
Tia Humphrey Bogart dalam, 

  

  

Te Tn TI 
AN ana 

MN 

    
PA Na LO 

  

Reed Headley — Sheila Ne 
pun 4 «ZORRO'S FIGHTING LEGION 

Dj. Kestalan 98, 
80 L Oo. 

  

Na 
Druk, VII no, 584/111/A/718. 

  

  

  

PEH TJUN - JAPARA 
tg. 28 MEI 1952 di Pantai Laut » Kartini”. 

Dirajakan oleh C.H.T.H. setjara 

BESAR-BESARAN. 

Diadakan matjam? : i £ PERMAINAN ). djuga untuk anak2 &  PERLOMBAAN dn Ta 3 j $ RESTAURANT? dll. 4 

Istimewa diadakan Traject 

MOTORBOOT Ke Pulau Pandjang p.p. 
Para Pengundjung diberi kesempatan . ! 

MANDI Di LAUT dengan TJUMA2 

KUNDJUNGILARH ! TENTU PUAS! 

100 ”/, AMAL - 
(Panitija Peh Tjun CO. HT. H. Japara)   

  

MINJAK OBAT BAN LENG 
Dapat diminum untuk men jembuhkan: batuk baru stau lama, sakit tenggorokan sakit perut dil. Bagi bisul2, kudis2, gatal3, digigit binatang ber. bisa, kena &pi, dapat lekas hilang dengan digosok. kannja. Apabila merasa lelah atau salah urat, dari sport atau djatuh dapatlah Ban eng digosokkan (dipidjet) dan dirainum, semua itu penjakit lekas sembuh. Karna: Ban Leng telah dapat banjak: seka. d 1 surat pudjian dari Tuan2 jang terkenal! jang mi sudah disembuhkan oleh Ban Leng inj, dari ma- sj tjam2 penjakit, Kalau Tuan suka batja surat2 pu- kj Gjlian tsb., kami bisa kirim sama Tuan, 

fl Ban Leng dapat dibelih pada semua toko3 Obat f Dil: kalau tiada: boleh kirim Rps4,50 Kami nanti " JXirim 1 botol sama Tuan dengan  tertjatat, R3 
     

     

    

  Djl, Bawean no. 22 Tilp no. 2207 8, 8 raha "ML LE, LL ayat angan - 

| Kita dapat: 
— Berlatih mengarang 

! — Berfikir 
— Bergembira 

Dalam tengah bulanan pemuda & kanak2 

PUTERA 
kini sudah sampai no. 2. 
Langganan sekwartal ...... R. 3,— dibajar terlebih dahulu. 
Iklan berdamai. 

Maen ngan 

Alamat redaksi/administrasi 
PUTERA 

Kartodipuran 102, Solo.   
  

Maan maan mam SE nama apaan Ia uan Da SN SN NBA 4 

S.M.?. PUTERA-RAKJAT. 
Djl. Widesari — Semarang, 

Pendaftaran murid baru dimulai t2. 23 MEI 1952 untuk kas XL t MU (murid & pegawai/buruh). in Sjarat masuk: Idjazah S.R./Ktr? jang sah. 2 Uang pendaftaran: Rp. 5,—, Uang sekclah: Rp. 10, 
RA 

gekolah dimulai pukak 17,00..5.s0re). 
  

00-—12,00 
Tiap hari kerdja 17.00—18,00 

£.-3 
: Tiap hari kerdja 08. 

&. SRADgjl. Widosari Smg. 

  

SEA MA NAN A AAA AA NA NA NA ANA AAA KAA ANAK KANAN 

Pengumuman 
Untuk semua Sakolan? R4rjat, Tandiutan Pertama dan 
Atak Negeri dan Partikolir dalam Daerah Djawa-Tengah. ' 

  

Untuk memperingati 

Hari kebangunan Nasional 
pada tanggal 20 Mei j.a.d. ciandjurkan 
tsb. tap2 Sekolah mengadakan upatjara peringatan, 

Atjara dsb. harap diatur dengan sebaikInja sesuai dengan 
suasana dan sifat hari 

  

£ 

Ksorrinator Inspeksi Pengadjaran/ 
Did.ra-Tengah di Semarang, 

PP SKAGIAN. 

(Bapin o-S5omarang) 

TELAH AHA KR GAME ARA AKA NAN MANAH, GAN APE AP ANA Hp IK AKA AR 

AL Ae Maa Da am nga PAN aga Hana 

  

  

  

TE CITY CONCERN CINEMAS 
LUX 5.—7.—9,— Ini malam Premiere (13 tahun) 

Lisa DANIELY  — «5 Hugh Mc, DERMOTT 
»LILI MARLENEs 

Grand 5.— 7.— 9.— Ini Malam premiere 13 tahun) 
Wayne MORRIS 
Preston FOSTER she Big Gusher" 

Royal 5.— 7.— 90— Ini Malam Premiere (13 tahun) Soekarno — R. Umami BN 

  

  

- 

BUNGA BANGSA Film IRdonesia Pra 
jang Menarik $ 

INDRA 5.—7.—9.. Ini Malam penghabisan (13 tah.) Ali Rahman 
27 ubaida »R AJ UAN S Ux MA 

"4 Besok Malam premiere 4.45 — 7, m 9,15 (13 #hun) 

kan YEsurns mBLACK- ARROW"! 
Columbia Super Serial Bagian | 

Roxy 7. 9. Ini malam premiere (17 tahun) 2 Chih Ju Lie — Wei Tsun —  Cbao Ming “va 

'.SIAO CHENG TZE CHUN“ 

Lama aa ae aa aa tg LP ML AA, Pi AA Done Da Na Lag ga, ata 

SOLO Mulaitg, 18 Mei 1952 D. MB. 

The Fiying Missile ce» roro 
5 BOM TERBANG 

tea Main djam 4.30.7-9. Teks Indonesia 
Map Sa Sea TA UN UU a BU Naa Pt Wage ag Pang ang 

   

  

Dikeluarkan oleh: Rumah Obat Tjeh She Te gk... 
& 

  

agar supaja pada hari , 

peringatan (sb. oleh Kepala? Sekolah 
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