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Ha | maan Oa | B.'. : : 

| 2 3 IPIO residen Dan | MOSkoOw Mau Terima U.RI 
| Ad GELOS sa de residen Dan YORK oi, io 
| " 25 sasis sai Pata Tt. HAMAk2 Pemerentah .Harus Berani | Menghantam 2Barrikade2 Pengha- 
& ropagandakan Kartosuwirjo Untuk Dapat Me- |- Ka : pt «Ilang Pedagangan ladonesia:Biok Sovjet 2 

C GA nambah Pe garuh La gi sa 3 
k00. Kesan2 Perdjalanan Dari Moskow. e 1 Kartosuwirjo Akan Menje lundup Ke Semarang Djuga? II EMARIN SORE BERTEMPAT di Balai Wartawan Djakarta, telah dilangsungkan kon- 

Ann 16 " : — Oleh: Wartawan Kita Serdi diri. — " Te sn 
! perensi :3 Sang 2 Png me i enam jg telah mengundjungi Konperensi Eko 

: Nae na $ “ 
BUS 

nomi Sedunia di Moskow ial Ot. Ir. Purbodiningrat dar Runturambi. Mereka ini bersama , 

i INWENJAMBUNG BERITA KITA dentang rentjana kundjingan pemimpin ,/Darul Islam” | Ir, Tahir Tajib telah tiba di Djakarta pada hari Rebo sore, setelah LL Kn, menindjau ' 

5 YB Kartosuwirjo, lebih dja uk wartawan ,,Suara Merdeka” jang chusus mengadakan penje- 
regara? di belakang tirai besi” Mereka ini merupakan angkatan ke-2 dari delegasi Indonesia": 

lidikaw soal ini mendapat keterangan? dari fihak resmi banya menang baru? ini Kartosuwir- . 
.ig berangkat pada tg. 24-3 dan melalui Amsterdam dar Praha tiba di Moskow pada tanggal! « 

, jo bersama adjudantnja disinjalir berada di kota Madiin. Menurut kabar lebih djauh dapat | 
50 April, : 1 Adat) s 8 

p "ditambahkan, bahwa beradanja di Madiun itu ialah habis rengundjungi kota Surabaja dan 
Nat serang | iak berkuas, penuh dan ma- | dalam arti kata Barat, dimana Tau 

|. Krian (kurang lebih 25 km. sebelah selatan Surabaja, terletak di djalan besar Surabaja— 
tas Burhodaingrat menereng | sih menggantungkan du pada | nia hidup susah-pajah, tapi adalah 

13 Modjokerto). Dari Madiun menurut rentjaxa semula dari Kartosuwirjo jg kini djuga sudah. 
kan, kepada pers, bahwa penje kekuasaan pemerintan Indone- | negara kaum pekerdja (een rijk ven 

|... Giketahul oleh fihak jg berwadjib, dia bermaksud mengundjungi kota POmORaA 2 uan 
Ban Aan Kanak sebal gn (ala. Lain halnja den dana | werkenden),” dimana kaum Intlek 

| | 
: : 

tional ini Tn ne - Eaaoria 2 au T Te tuil, profesor2 dll, termasuk pula 

' Hasil2 penjelidikan menjata Banjumas kembali ke Djawa : Me WB eh 
|| kung oleh rakjat Moskow selu Ja Jg te- kaum pekerdja. Demikian  ketera- 

| kan, bahwa Lapar Ine gBE Na Ksoojangan ai Ka A sia Penuh| Dena, Menjambntan diadakan |lah mengadakan kontrak da- (ngan Ir. Purba pada peran 
6 ri perdjalanan Kartosuwirjo ta2 di Djawa Tengah ini pun | an alun : 

aa eat aa 1 aa ari Bana Me P i 

|. itu selain untuk mentjari pe- untuk maksud geraka,, “Plan S d ah pada Pa NN aa: pan Pa emerintah harus bera 
| ngatuh sebagai mana pernah Ramadhan” tadi Da am hal 2 2 ar “8 

mang 1. 3 Mei ralat Darto Tawaran2 dan permintaan2| "1 menerobos barikade. 

(G “Gikabarkan dalam “Suara Mer. ini, fihak jg berwadjib di Der 
dial-Ojodjal dimuka gedung Trs Sovjet dan RRT pada Indone- |,, Anggauta delegasi Na 

deka . jang lalu, king terpen- wa Tengah djuga Sudah siap IK CAVELL DARI de- 
de Union jang dipergunakan se | sia Sangat besar. RRT Sang- Boa Waka Gen an peng akar di 

) ting jalah untuk menjiapkan sedia, untuk menghadapi ke- partemen perdagangan bagai gedung konperensi, dan | gup memberikan beras untuk | Moskow menjatakan pada pers. bah, 

j aksi “Plan Ramadhan” jang datangan Kartosuwirjo jg di- | Kanada hari Rebo: ngat 
anggota2 delegasi Indonesia mengatasi kesulitang jang ter | V9 Kundjungannja pun adalah untuk 

| hendak didjalankan oleh DI se duga akan terdjadi dalam ha: | kan, bahwa apa jang terdjadi di 
pun disambut dengan tempik 1. AI IN Pat Ma aak mena Ingatan ai 

: : 5 F : Sk aa Ig SN : F . 5 2 
5 - p: dapat di Indonesia, Sovjet Uni | gala komplikasi jano ada didunia de. 

C. fjara serentak. “Aksi Rama- 'ri? belakangan ini. Diketahui Asia dimasa ini akibatnja akan 
| Sorak jang meriah. Diterang- menjatakan ingin membeli ka | Yasa ini, terutama mengenai soal 

|. han” ini dirasa perlu adanja nja “Plan Ramadhan” o'eh ig | rasakan ,oleh anak? kita”. || 
|kan, bahwa konperensi tsb. di ret rakjat dari Ind ia. Ind naa na Gerak am Khtarang 

leh fihak ,,D.I.”, gu per berwadjib pasti berakibat ga- | Dalam pidatonja di hadapan || i hadiri oleh kl. 500 orang seba » Nan man Deannga tot Ink demi peter 

8 oleh fihak ,,D.I.”, guna memper berwadjib p rakibat g : 3 
: Purbo kamnja, te:dapat diskriminasi dalam 

£ LARAS : Dasa 2 Kar 'irjo ta | Perkumpulan wanita Kanada, 
gai utusan2 dagang, kaum bu |“ urbo menerangkan tidak me- | kannja, internasiona snj 

A kuat propagandanja, karena galnja uscha2 Kartosuwirjo ta | Caveli mengatakan, bahwa ada 
ruh dll, Ir Purbo Laba k ngetahui adan ja berita. bahwa | Pe dacangan internasional, je manje. 

p ternjata achir2 ini rakjat su- | di, gagallah rentjana propa- lah Asia Ie melarala membua | 
bahwa konperensi Ini Tekanan Sovjet Uni hanj, mau beli kx negaia2 bea Ta 

| dah terbuka matanja dan me-|gandanja jg hendak meman- sedjarah paling banjak. 
suatu konperensi dinas, melain | ret jang berkwalitet tinggi menegang 

r ngutuk segala perbuatan? jg. tjing pengaruh. Dengan adanja Dikatakan seterusnja, bah- 
kan dimaksudkan untuk me- Mengenai soal pengangkutan Pe aan aka Sayan SN 

' destruktief dari “DI Kartosu- Jusaha2 tadi, kini tampak dje- | yg rentjana Marshali 2 telah 
ngumpulkan para pedagang da dalam hubunga, djual-beli ini, |rintangi hubungan dagang 1g sehat. 

. wirjo itu. Deng an gerakan Ra- las, bahwa Kart esuwirjo dgn MN LT ND 
ri seluruh dunia untuk menga- | sovi 2 D:. ! |Akibatnja ig terpenting adalah me- 

itu. I takan Ra : : mentjegah Eropa ditelan impe 

U 2. | Sovjet Uni menjerahkan soal radjalelanja pengangguran dimana? 

madhan ini, DI hendak mendja | D.I.-nj, mulai kurang Igku Pes | rialicme Komunis. “Dan kini ki dakan rentjana memperbaiki transport kepada Indonesia, ta |seluruh dunia, “Temorone Ola la 

lankan siasat baru guna me- Ingaruhnja dikalangan rakjat. ta mengadakan rentjana seru- 
maa dag en Be aan |Pi kalau Indonesia tidak me. | “daan Bea demikian, maka neng: 

, NN La : x | ' O g r k Per 
. 

: L 3 ma- 3 ea : rapa negara telah berani mewudjud. 

Pa, ruak Lee Surabaia tenteram. pa Itu untuk Asia, Rentjana Lagi gambar Pekan Kanak? di Djakarta. Gambar atas: Presiden sing2 hana Mata Knkttah” njanggupinja, maka Sovjet U- kan konttak2 “dagang dengan Sorot 
suwirj aa an “Plan Rama. | Sementara itu dari kepalx | Kolombo merupakan bagiannja sedang memimpin Kanak2 menjanji. Gambar bawah: Pemandangan | |kan soal2 dagang. Konperensi |ni sanggup menjelenggarakan | ani dan Ban San 

? aa tni Sudin diketahui |POlisi keresidenan Surabaja, | Tetapi musti diingat, bahwa ketika arak2an Guntur Sukar noputera sedang mengemudikan pe- | |tsb sesudah pembukaan resmi di pengangkutan ini, asal sadja | saat “Ytu tidak, berani, sekalipun 

an Aja ! ea | komisaris Sutarto, diterangkan | berhasilnja kits diEropa ilh 
didjamin dapat mengambil mi | hanja membuat concept, dan mena 
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i Ha 
gondaliarny k: ian ini terdapat di- 

J Pu 
ari dim me i amanat pres hru m 

Tunisia ” | rintah Djerman Barat dan ne- Dea M Tetotst dan Komina Tante an2 pendjahat2 itu. Menurut puntjak menara. . Walaupun se 9. Spa beb : pera 1. kitnan Tee An an ba 

bali Ke D.K.?  gara2 Barat jang dapat dika |: aan Anna. dandjutnja, diduga se- landjutnja seluruh alan. Na.) 9 “ap F7a3 dan RRT mau | 5 ivikan?2 jg pedas terhadap komunisme. 
5 MN ean Ul bsa telah selesai sekali2 bu- |srpARTOJO (SOBSI) DIKE- |Yangan itu terdorong oleh ala- : trik dimatikan, namun menu- 30UJ : n P Dikatakannja, bahwa koe tapi ia dalam pada ft Te 

naa lana Bea aa ai oa " 5 ln san2 politik. Belum diperdapat Yut keterangan seorang sardja| beli karet rakjat : Le rini na 

ARTAWAN UP mewaria demi |(NAKAN 1 TH. HUKUMAN perdapa : : ve |dang-kadang adalah perlu utk. mukakan, bahwa he l 

: w Kan dari PBB, bahwa ce” KIT furftuk perdamaian, demi 2 Pa Eta kepastian apakah sipenjerang Na, kemungkinan meledaknja Indonesia. | 55 5 - Naa RR Ng Non emng 

” kan dari PBB, bahwa se- kian Grotewohl, jang seterus- |PENDJARA. 1 : h atom itu masih tetap ada, ,,Sa re jingat kepada pengorbanan ma berselang RRT telah disebut2 

kali : 'akan di- Kian Grotewohl, jang Pengadilan Negeri di Medan harj|itu bangsa Belanda ataukah & aa an Aa aa: ha besar jang telah dibajar se | sebagai suat dim 

adakann ang Umum Istime Njx menijela djawaban negara | sena alan mendjatuhkan hu. |bangsa Asia, (Antara). Ja akui, bahwa lutut saja ber- Diterangk leh Ir. Purbo Jang Kn Sebagai Suatu negara dimana 

idang U 'Istime 
k : : gkan oleh 

: 

nnja silang Umum Istime " : tahu! i t im Ha lama Revolusi Rusia jang la- | korupsi dan perda angan2 ge- . 

w embit, 1 sengketa negara Barat terachir terha- |kuman 1 tahun pendjara dipotong setar din Saja mandi keri- sejand tnja, bahwa antara : impi j 1 mata Wa 

wa utk mem , hegar waktu selama ia berada dalam Ya ngat”, demikian Clark ketika | ““anajutnja, : lu, Djika pemimpin? Sovjet se |lap telah diberantas hingga se 

3 
Pjerman Barat 

inannja bahwa masalah terse | 

    Pemanas san Le apinya) PN Mabagaa dengna al Dapilarenan kaum diktator ma- | mw 5 | kerdia, dimana duduk pula ang Njak untuk kembali ke pang. | Fentuntkan Dal in! kepada pemerin. 
djib, hingga pasti sulitlah bagi , : 

1 Ay San t onesia, jg masih terikat ke 
Karto 5 untuk melaksana |J2 ,Pelum dapat keterangan aa herman pasfi utk me- . T# 53 NN gota2 delegasi Indonesia, se- aa al ditanjakan, | pada KMB, dem'kian Runtuemi, e 
Le aa, PO Pa |Wlnvio Agra an | Menghatap mt ot ng (ETC OOOLOLT Memo u a a Teanna Se ea Gede (Am ha 
5 n : EK, : tosuwirjo di Surabaja, Pun ki- | tx menghadapi suatu soal jang RAL - Runturambi dan Ir Purbodi- |da saat ini dapat melaksana- | demik'an Runturambi, untuk segera 

anja tadi. : : ni kota Surabaj, sudah men- mendesak”, demikian Cavell. 
nirgrat. Tiap2 delegasi diberi | kon hubungan dagang dengan | memetjahkan kesulitan? kita, seper, 

djadi aman, hingga dari fihak '! 
kepolisian sudah diusulkan ada | 
nja penghapusan djam malam 
di Surabaja (Satu2nja kota di 
Djawa Timur jg Masih dikena- 
kan djam malam). Sedjak di- 
tangkapnja pemimpin gromb 

ilan Malik, pembegalan2 H 
lanan2 daerah Bangil pun 
ada lagi: pun seorang “kompi 
komandan” Malik, jg bernama : 

Djuga akan ke- 
— Semarang. 

Lebih djauh wartawan “Sua 
ra Merdeka” dapat mengabar- 
kan, bahwa dari Ponorogo Kar 
tosuwirjo hendak menudju ke 
Solo dar Jogja dan kemudian 
ke SEMARANG terus melalui 

   

  

    

besar Indonesia di Ing-    

         

  

    

  

  

(kaum Komunis melakukan ke-. 

.ka memberikan alasan kepada 

(Antara) 

  

PRESIDEN BESERTA KE- 
LUARGANJA KE BLITAR. 

Kemarin pagi kurang lebih 
djam 08.00 Presiden Sukarno 
dan keluarga bertolak ke Blitar 
lengan pesawat terbang mela- 
lai Surabaja. Djam 10,00 Presi 
den ditunggu kedatangannja di 
lapangan terbang Perak Suraba 

    

    

USA Ke Djakarta 

ka Serikat, ketika hari Rebo 
mengatakan di Singapura bah- 

Djauh. Diterangkarpja, karena 

giatan? subversif, maka mere- 

jg bersangkutan 
utk menekan gerakan buruh. 

Thomas, jang ketika terdja 
di kerusuhan2 di Tokyo pada   Perang- Saudara 

Menghantjam Djerman Ti- 
mur Dan Barat 

Batas Djerman Timur-Barat Akan Ditutup. 
ERDANA MENTERI Djerman Timur, Otto Grotewohl, 
malam Kemis mengatakan bahwa kontrak perdamaian 

»belah membawa Djerman mendekati suata 
perang saudara dan perang duria ketiga”. Grotewohl mengu- 
tjapkan kata? itu dim pertemuan Front Nasional, jg meru- 
pakan dewan tertinggi dari Partai Kesatuan Sosialis dan par- 
tai2 lainnja di Djerman Timur, : 

Toh Kem- 

  

Persetudjuan antar, peme- 

    
   
   

    

  

    

antara Perantjis dan Tunisia dap nota Sovjet mengenai per- 

Hari 1 Mei ada dikota tadi, me 
ngatakan bahwa kini kemung 
kinar, lebih besar bahw, un 
Cang2 untuk memperbatasi ke 
merdekaan gerakan buruh di 
Djepang, jang diusulkan oleh 
"pemerintah Yoshida itu, akan 
diterima baik oleh parlemen, 

Thomas telah mengundjungi Dje. 
pang, Hongkong dan Rangoon, atas 
usaha ,”World Congres for Cultural 
Fieedom” (WCCF, Kongres Dunia 
untuk Kemerdekaan Kebudajaan) 
dan sesudah tinggal 2 harj di Singa- 

kpura, ja akah me'andjutkan perdija. 
lanannja ke Djakarta dan Fil-pina. 
WCCF adalah suatu organisasi jang 
bersifat non-governmental, ig me. 
Mentang pengendalan kesenian oleh 
pemerintah: menurut Thomas, pe. 

hanan terhadap S'dartojo, anceora 

  sawat terbangnja RI. 1001. 3 (Ipphos). 
  

    

Djakarta. Ketika bel pintu 
berbunji, lalu dibukanja pintu 

diserang oleh 2 orang jang Su 
dah siap dengan revolver dita- 
ngannja. Kedua orang itu me- 

an Sipenjerang dan sesampai- 
nja dibawah kedua orang itu 
menjuruh Harjono berdiri de- 
ngan belakangnj, merapat ke- 
tembok. Pada ketika itu Harjo 
No berhasil menubruk tangan 
salah seorang penjerang jang 

danja. 
Kemudian kedug orang itu 

memukul kepala Harjono de- 
ngan revolvernja masing2, te- 
tapi keributa, jang pada keti- 
ka itu terdjadi, dan teriakan2 
Harjono telah menarik perhati 
an. telangga2nja. Kedug penje 
rang itu lalu melarikan diri 
dar Harjono dengan lekas di- 
bawa kerumah sakit, Ternjata 
ia hanja mendapat luka? ri- 
ngan. : 

: Seorang Djurubitjara peme- 
rintah Belanda telah menja- 
takan kemarahan pemerintah- 
nja, berkenaan dengan serang- 

Mr. Susanto kun-   
hendak lepaska, tembakan pa 

nuh Atase Militer Ki- 
ta Di Nederland 

Overste Harjono" Hanja Mendapat Lu- 
ka2, Ringan, 'Motief, Politik?: .Dan) 

Slapa Pembunuhnja? | 

A
A
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Seorang Sardjana Jg: 
Memperbaikinja Geme- 

S EBUAH SENDJATA atom 
jan, 

wat, ketika pada hari Sabtu 
akan ditjoba di Las Vegas (Ne 
vada) tidak meledak, Sendjata 
jang berbahaja inj kemudian 
dikosongkan oleh seorang sar 
djana jang sesudah selesai me 
ngerdjakannja mandi keringat 

akibat hatinja jang 
berdebar-debar karena melaku 
kan pekerdjaan jang berbaha 
ja itu, 1 

Sesudap beberapg djam ali- 
ran listrik dimatikan barulah 
di-idzinkan seorang Sardjana 
menaiki menara tadi iang pe- 
muh diliputi dengar kabut. Pe 
kerdjaan jang berbahaja. ini 
diserahkan kepada John. R. 
Clark, wakil pemimpin pertjo- 
baan atom tersebut, - 

Clark menaiki menara dika-   wani dua orang rekannja, Bar 
ney O'Keefe dan John Wienke. 
Selandjutnja Clark mengguna- 
kan lift (denga, sendirinja ali 
ran listrik tidak dimatikan) ke 

petjahkan dlm beberapa panitia 

kesempatan untuk memadju- 
kan kesan2-nja mengenai ke- 
adaan perniagaan dalam nega 
ra2nja masing2, dan delegasi 
Indonesia mun telah menjampai 

| kan kesan? ini. 
, USSR mau terima 

uang Republik. 
Selama skonperensi 

sung delegasi Indonesia , telah 

Si Indonesia mereka, ingin mem 
belinja. 2 

Waktu ditanjakan oleh dele- 

R.L, mereka kesemuanja menja 
takan kesediaammnja, de 
legasi USSR menjatakan kese- 

Dikatakan, bahwa mereka 
mau menerima uang RI de- 
ngan Sjarat, negara2 tersebut, 
di-izinkan pula membeli ba- 
han2 serta barang? dari Indo- 
nesia dengan uang itu. pula. 

Sebagai patokar uang dollar U 
atau pound sterling. 

Ir, Purbo menerangkan, bahi- 
Wa harga2 barang2 Sovjet Uni 
jang disediakan untuk perda- 
gangan luar negeri djxuh lebih 
rendah jalah 257 dari harga2 
barang? tersebut jang disedia- 
kan untuk konsumsi dalam ne 
geri. Sekalipun hanja 794 dari 
budget Sovjet Unie jang diper 
gunakan untuk perdagangan 

“luar negeri namun djumlah 
Lini berkali2 lipat kalau diban- 
| dingkan dengan djumlah terse 
but dinegeri kita, demikian Ir. 

  
anggauta2 delegasi Indonesia 

Tentang penetapan koers uang : 
RI dengan Roebel akan dipakai , 

  
ti soal tingkatan hidup rakjatf dan Sovjet Uni dan RRT, maks di | pengangguran, kalau kta berani On djawab oleh Ir. Purbo bahwa 

pada pokoknja dengan adanja. 
politik bebas: .mestinja dapat 
|terlaksana hubungan dagang. 

! tersebut. Sebab kalau kita be- 
nar2 bebas, maka kita bisa me 
nerobos segal, rintangan2, de- 
mikian Ir, Purbo, 

| 
lau pemerintah kita Mmenjediakan 'segala faciliteitan pada para peda. 
gang kita, maka akan bisa terlaksana 
hubungan dagang Gengan negara2 tersebut atas dasar persamaan, ke. Gaulatan"dan perdamaian Kita bisa 
Segera mendapatkan barang? jex her 
Sifat membangun, untuk produksi 
nasional kita. 2 

Kalau pemerintah bertindak ke. 
atTah ini, maka pasti ja akan menda. 

Rakjat Sovjet Uni ter- 

  

  
tah Sovjet-Uni, melainkan dari pihak 
lain. Waktu orang2 Uzbekistan ray IVAN KEMPEN” DIGEDOR , ORMAN- THOMAS, pe- |: i Sen daa Nana : gasi Indonesia, apakah negara? | persi nil hadji ke Mekah, mercka SIANG2 HARI. 5 mimpin Sosialis Ameri 2. ea pada an djuga 2 tar Mandi Keringat..... mereka mau menerima uang ini mendapat larangan dari pihak ! Toko emas & brilliant Begeer van Kempen” didjalan Nusanta 

ra Djakarta, Selasa siang anta 
| Ta djam 13,00—16.00 telah dige 

Inggeris untuk melalui daerah? jang 
| dikuasai Inggeris. wa Komunisme Sangat merugi- njuruh Harjono turun ke ba- tu na kl. 100 Naa diaan ini dengan surat JAM | Keadaan rakjat Sovjet Uni baik dor oleh sekawanan pendjahat 

kan gerakan buruh di Timur ah. Harjono turuti perminta- | dan dililit dalam djaring ka | resmi, - Ikekali, penghidupannja terdjamin. jg. tak dikenal, jang merampok Mereka tidak usah lagi memikirkan 
kesulitan2 hidup seperti di Induse- 
sia, sehingga banjak kesempatan un 
tuk memperkembangkan serta mem 
pertinggi kebudajaan dan kesenian. . 
Demikian pun dalam pengetahuan 
teknik mereka sangat mendalam ilmu 

,hja. Oleh karena itu pula rakjat 
'Sovjet-Uni mau hidup damai dan 
'ingin adanja perdamaian dunia. Ne 
gara Sovjet-Uni bukanlah negara 
kaum buruh (rijk van arbeiders) 

Kritik Pedas Nehru 
penjo:Kak Dapat Memudji segala-Galanja 

$Dari Russia Dan RRT“ 

ERDANA MENTERI India Shri Nehru pada hari Ke- P mis menjatakan dlm parlemen, bahwa ia mengagumi ke- njataan? jg telah terwudjud di Sovjet Uni dan RRT, tetapi ia tidak dapat memudji segala?nja di kedua negeri ini. Dalam pidatonja jg diutjapkan sebagai penutup perdebatan selama 

sedjumlah besar barang? perhi 
asan mas, brilliant, arlodji2 ta 
ngan emas bermata berlian dan 
sebagairja, seharga Rp. 120.009 

Seperti diketahui, beberapa 
waktu jl. djuga toko emas 
»Olieslager” didjalan Nusantara 
itu djuga. pernah mengalami ke 
rugian besar akibat kundjugan 
5.0orarig perampok bersendjata 
diwaktu sore hari ditokonja, 

    

. maa Ne ana Zi - | Sobsi Sumater: Timur. Sepetti “Gi 175 5 ig, tiba kembali dibawap ...... . Balika Tas be. (Karang harus memilih, SangguP | akar2nja. Akan tetapi achir2 

Maa Ba bhw PBB akan Bian Ma aa Dior. Pena ea ketap. “ditahati $ djungi Blom. MN tidak ada Ma Tanya Meng kah mereka untuk membajar | ini pemerintah RRT mengu- 

Be kembali?” “ekeslah | Su iAn | perd: Oleh molisi sedjak 14 Desember dos, | Acting Komisaris Agung In. - narnja jg mempunja ig pengorbanan jang demikian be | mumkan bahwa korupsi an 
»menindjau kembali “1 | man, : dipersilahkan telah memuat dua tu- donesia, mr. Susanto Tirtopro nuhan jang telah dilakukan jatau perusahaan2 dagang jg 

   tsb, djika dlm beberapa minggu lisan dalam madjaiah Sobsi Suma. 
lera Timur Pembebasan?” penerbi. djo, pada hari Kemis pagi te atas dirinja letnan kolonel Har besar, sehingga pembitjargan2 

Sarnjs itu, demikian tanja Ne- /njata telah meluas dinegeri itu hru, 

Ini tidak terdapat kem Dikatakan, bahwa penanda- | tar bulan Agistus.September Tes | lah, menonind jungi sekretaris jono, Atase militer Indonesia | hanja merupakan penindjauan dan bahwa  pemerintafs seka- 
3 penking (kn. peranan Man! Pengaman , persetudjuan kon- | jafis Isma menurut pendapat jang negara Belanda untuk urusan itu pada waktu ini Givewot di kemungkinan2 untuk melaksa- | Mengenai Republik Rakjat |rang sedang mengambil tinda- 
langsung antara Perantjis ' dam ' irak tadi "telah menghantjur- Tunisia jg sedang diusah aa (kam usaha Djerma,, Timur un 
ita. : Ly... 1tuk mengadakan persatuan de 

Bagaimana penindjauan kem ' ng "pemerintah dan parlemen 

  

   

  

bali itu akan dilakukan kini | Dierman Barat 
belum lagi djelas, tetapi menu | Pn Na F 5 

- Perbatasan Di. Timur 

betwadjib merupakan hasutan dan 
enghilaan (minachtmg) terhadap 

pemerintah Sukiman. Tulisan? itu, 
jalg masing2 berkepala 
demokrasi hendak : 
»Kliek . Sukarno-Sukiman” adalah 
merupakan kritik 'terhadap razzjia 
Agustus 1951,   rut saran2 para diplomat jang $ 

mengetahui, banjak kemungki | dan Dijerman Barat 

akan ditutup rapat. 

luar negeri, mr, NS Blom. Pa   
Kemana | - 

dibawa” dan Susanto itu, 
da waktu perkundjungan mr. 

pemerintah Belan 
da dengan resmi telah diberita 
hu mengenai pertjobaar pembu 

rumah sakit  Bronovo, di 
Den Haag. Hanja anggaata? 
keluarganja serta pegawai2 
djawatan resersi diperbolehkan 
menemuinja, 

nakan hubungan dagang dike- 
mudian hari. Pembitjargan2 In 
donesia tertunda waktu sampai : 
pada tingkatan  “draft-con- 
tract”, disebabkan wakil? kita   

Kekurangan Begroting NegaraTakBisaDi-Elakkan 

kan2 seperlunja untuk menin- 
dasnja, Gambaran kexdaan se 
benarnja di RRT tidaklah sesu 
ai dengan apa jang dibajang- 
kanmja, demikian Nehru. 

Tiongkok, Nehru menjatakan, 
i bahwa ia akan merasa bahagia 
“djika dapat mentjontoh bebe- 
'rapa penglaksanaan2 jang te- 
“lah tertjapai dinegeri itu, Te- 

  
India dapat diban- 

dingkan, 
P.M.: Nehru “selandjutnja menjata   

dja.menerobos barikade jig ada, Ka. . 

TOKO BRILLIAN .BEGEER  : 

  

' NS ya 5 : - 

Kongan penuh dari klas kaum 

Duta bes Klowor baru? ini sudah ditang | ja dan dari lapangan terbang ia ENGAN SETJARA menta'djubkan Lef, Kol. H-T, Har. | berkesempatan mengadakan hu djamin hidupnjas jg. | boub den dan man Sari Kas Kaum 
geris, de. Subandrio berserta ap di Surabaja: penangka- | memudju kestasion Gubeng (Su : D jono Atase Militer Inio ia di Nederland telah dapat bungan langsung dengan wa 1 J : P Jas Jg turambi falah belbitiata aa Ta " 

njonja-asjik mengagumi sebu- pan tersebut berakibat makin | rebaja) untuk kemudian dengan | menjelamatkan diri dari : 1 utk membunuh dia jarg | kil2 dari Hongaria, Djerman Ti dipikirkan hanja: mem Desak na a koperasi" tani 5 
da akan petai ieeva | Smonnin koto Surabaja Ban |koreia apb meialut Malang, me | dilakukan oloh £ orang jane pants bana panah dan Tar ma | USS, Waka? meparas imi Co|. Pertinggi kebudajaan, | Logis pat, Tentukan padanan 

i 1 sekian bai enja barang Iu. 3 5 " Nee sabuk Hear CL JUL tar, Sapbu djam,.14.00.| Jam , Sefua penje £ 1 LA na. Ae eri pgkap .d: . 9 ol, Mai 91 Oa ng “ag AI . 4 $ CatTi-—- Indonesiay seb: “kebutuhan ena 

— Kesenian Indonesia jg kini se- pelabuhan “Pend fans ch ng jang akan « atahg, ia akan ber| | tATJONO “ berada Sakit dengan mendapat luka? ri. mana menjatakan kesanggu- Ir. Purbodiningrat menerangkan Hn Ban Tn Karet 12 

dang dipamerkan di London. 
tolak ke Djakarta dari Suraba . ngan dikepalanja. Keadaannja tidak mengchawatirkan, De- pannja memberikan barang2 JS | bahwa ia pun telah mendapat kesem Peang Letakan Dae Pa i 

| 2 
ja. Maksud ke Blitar adalah sei Mikian dikabarkan oleh AF F. dari Den Haag. ' D oleh onesia, sam patan berkeliling di Sovjet-Uni, teru 1 msi di Moskow mengatakan, bah. 
LG ai kundjun kelua m3 2 : Na pai kepada barang? kapital me tama kedaerah2 Islam, seperti Uzbe | wa perajaan jo dihadIiri oleh 15 diu.. 

Kai ib Tan rga, Menurut AFP, Harjono pada reka sanggup menjediakan Se kistan. Dikatakan, bahwa cemerde ta manusia ini adalah mewudjudkan . 
2. aja, malam . itu dibangunkan oleh 1 baliknja mereka membutuhkan k aa ta ta bgi ekat bulat untuk berdjuang mem- 

- : £ : - 2 Fa aan agama terdjamin seluas-luas ja. | pertahankan perdamasan dunia, ig 

| 2 : : Na Na an 2 : : bahan an ret, kopi, teh, ae ping Na bagus jg sudah ' patut dramb'i tiontoh oleh rakiat2 
- . corang Jang : an Aa Ki KH H5 timah sa ukan bahan? men- ada, kini didirikan pula  mesdjid2! diregara2 lain 

Pemimpin Soslalis danja, bahwsx ia akan meneri- 4 3 Medjen id tah sadja pun barang2 produk- baru. Djustru rintangan  kemerdeka 
3 

| : : Da naa e en er . 
ma sebuah kawat penting dari |$ '£ 

an tidak datang dari pihak pemerin & 
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but nantinja akan dikembali ' 3 ce : . re |kan, bahwa India dapat ' dibanding 4 
Ka Lepeda" Dewan Keamanan. | kas, 2 /Y ENTERI KEUANGAN | tidak berbuat ypa2 untuk “mem perhatikan, Kalau pembelian bahwa Soal tersebut belum la dja tahun 1950 dan 1951 Ta kan dengan tiap negara lainnja, ' 

3 —— hana ana Samba Pn dr. Sumitro Djojohadi- | perbaiki keadaan. Keadaan? se | it, diadakan, kadang2 penje- | gi dipikirkan, Jang penting se na toh uangnja telah habis di Ljika orang ingat akar Abe" Jang YUGOSLA VIA ,,TAK AKAN inereljaai "PN an Matan aa kusumo menerangkan, bahwa | karang ini adalah warisan da | lenggaraannja kurang lantjar | karang, katanja, ialah menga pakai, Sumitro menjatakan, ba ' telah terwudjud selama 4 atan 5 ig 
BERPERANG” UNTUK” blik. Rakjat Djerman setelah perdjan kekurangan anggaran belandja ri bekas pemerintah jang lalu. karena organisasi jang diperlu Makar suatu stockopname dari 

  

hun jang lampau ini, hwa segala jang berhubung de 
: , 3 : , #3 pe 4 api: ta mi : ia j ig itin $ ! dja baik Mengenai pidato pemimpin partai 

TRIESTE. diian Bonn ditanda-tangani, demiki Ta :| Kesalahan2 pemerintah jang | kan belum diatur, lapa jang telah Gitinggalkan | ngan anggaran belan 5 0 PENA ap 
Marsekal Tito pada hari Rebo na AR atu Jetwangan Un tahi Un 1952 ini, sebagai lalu dalam soal keuangan me- | oleh pemerintah jang lampau | ymtuk tahun ini, maupun utk Pn Naa baru? Tn 9 me 

menerangkan kepada seorang kores- Pars pembesar daerah Sovjet di jang diterangkan oleh perdana nurut menteri Sumitro, ialah Pertanjaan apakah kekurang Pekerdjaan tersebut sekarang | tahun 1950/1951 akan dibitja Watakan bahwa amanat presiden 
ponden dari sebuah madjalah Chili, 
bahwa Yugoslavia sekali2 tidak akan 
berperang mengenai Trieste, Tito se- 

landjutnja menegaskan, bahwa ma- 
salah tersebut harus diselesaikan de- 
ngan djalan damai, | 

Djerman, atas pertanjaan kaum pe 
ngusaha industri menerangkan, bah 
wa perbatasan antara Timur dan 
Barat akan ditutup rapat2 setelah 
perdjandjian Bonn ditanda-tangani. 
! (Antara) 

  

menteri Wilopo dimuka parle- 
men baru2 ini, memang tidak 
dapat dielakkan lagi, Kekura- 
ngan anggaran belandjc tadi,   .bukamlah berarti bahwa. kita 

karena terlampau banjak me- 
ngeluarkan uang guna kon- 
sumpsi sedangkan pembelian 
alat2 jang perlu untuk mem- 
pertinggi produksi kurang di- 

Lemusca « 

N 

Budesaan Indonesia 
»Kon. Bataviasse 

“ilanen Watenschapp: 

an anggaran belandja jang me 
nurut perhitungan akan ber- 
djumlah Rp. 1000 djuta gkan 
ditutup dgn mentjetak uang, 
menteri Sumitro menerangkan 

h Lenrcischan 

  

masih dalam persiapan perang 
kaannja sadja, Atas pertanja- 
an apakah menteri masih me- 
raSg perlu memadjukan kepa 
da parlemen anggaran belan- 

a
a
 

Prasad adalah suatu ,,pernjataan pe 
rang terhadap rakjat India,” Nehru 
mendjawab dengan tegas bahwa apa 
bila Gopalan berpendapat demikian, 

ntaka memang benar ada perang an 
tara dia dan kita”, (Antara) 

rakan dulu dalam sidang kabi 
met, dan didalam keterangan 
pemerintah dimuka parlemen 
dalam babak kedua, soal2 tadi 
akan didjelaskan, (Pia). 

 



   

    

  

   
Jang sanga 

| hatian dalam k    

   
   

  

terian2. Keuangan dan Dalam 

    

kan ama aa ang , 
Tn batal Lan n 

    

ungan-keuangan diantara 
dan daerah2 itu. Diha-     

        

  

  
Ka jang ber- 

n, daerah2 :Peppakah 

    
  

Peristi wa x Hartono     

    

    

  

   
   

     

  

   

  maa 

Oa PE EN Berita tentang per iOiilaan pembunuhan atas 
— dirinj, let, kol. Harjono, attase militer kita di Den Haag, oleh 
. Gua orang jg tak dikenal, dgn kata Paling Junak, dapat kita 

YA namakan sebagai satu berita ig “sangat mengagetkan”. 
LL A— Kita katakan mengagetkan, karena hubu- 

23 Ngap “diantara negara Belanda dan negara kita sebagai dua 
. partner dalam satu “Uni adalah tjukup baik, Walaupun da- 

- lam hub 1 tsb masih terdapat djuga beberapa pertenta- 
ngan politis : jg belum dapat diatasi. Tetapi pertentangan2 po 

“itis ity-masih dalam keadaan jg sedemikian rupa, sehingga 
biar bagahtana “djuga kita tidak dapat pertjaja bahwa .ke- 

| adaan tsb dapat menimbulkan adanja anasir? di negeri Be- 
landa, jg karena tak puas terhadap beleid pemerintahnja, 
lalu mendjadi mata-gelap dan hendak mem-forceer urusan 
dengan melakukan satu pembunuha,, terhadap seorang wa- 

FT kil resmi dari negara: kita di ibu kota Den Haag itu. 
Ga Oleh karena itu, maka dengan menjesal sekali 
disini kita harus menarik kesimpulan, bahwa peristiwa Harjo- 
no itu nistjaja tidak Jain tentu ada bersangkut-paut dengan 
perkara tuntutan pemer kita terhadap penjerahan Wes- 
terling. Karena kimf tjukup diketahui bahwa Westerling masih     

5g 
. 

   

                      

   
   

     

jg berulang-ulang setjara terus-terang telah menjatakan tidak 
- senangnja apabila sampai Westerling itu diserahkan kepada 

| pihak kita utk diadili, Hanja dari pihak kliek Westerling 

tetap baik diantara negara Belanda dan negara kita. Dan ha- 
nja pihak itu sadja jg dapat menarik keuntungan apa bila hu- 

. bungan Giantara kedua negara tsb mendjadi makin buruk. 
— — — — — Berdasar atas kesimpulan kita tsb diatas “itu, 

| tah Belanda, supaja segera bertindak jg tegas dalam perkara 
3 2 aus itu. Berantaslah segala akar2-nja, 
'Westerling pada kita: Kalau tidak, nistjaja dari golongan itu, 
bisa datang pula lain2 perbuatan jg dapat memperburuk hubu- 

« ngan diantara negara Belanda dan negara kita. Dan kita jakin, 
bahwa kedua aa tgn menginginkan hal jg demikian itu. 

  

  

  

BLN. RAMADHAN. 
Kantor Penerangan Agama 

#-.i Propinsi Djawa-tengah mengu- 
mumkan, bahwa 3 aan ar 

ar F3 si hitungan uloma falak dalam 
| GEROMBOLAN. Rozap. $ | kota Semarang, selama bulan 

' Puasa Waktu buko dengan me- —.. Sefjara diam2, kuran lebih 3. bu. 3 
lan jl. CcPM dan 3, Semarang yamakai djam umum/radio ada 
telah dapat membongkar »Grombo- | 

| lan Rozad” jang berpusat di Sema 
» rang dengan mempunjai .tjabang2: 
. nja” di Bandjarmasin, Surabaja dan 

Djakarta. Grombolan tsb.. telah me 
lakukan pemerasan, penipuan dan 

— lain2 kedjahatan Jean, rape gh 
inakan stempel2 palsu bertanda: , 
menterian Pertahanan Markas Besar | 

' Polisi Militer”. Berkat penjelidikan | 
jang teliti, achirnja Rozad beserta: 

—. beberapa anggauta : .pusatnja telah | 
| dapat dibekuk batang “lehernja dit 

' Kendal, kurang-lebih 3 bulan jl. Ber 
» kat pengakuannja, dua minggu jl: 

| dapat ditangkap lagi di Semarang | 
(. f orang sisa gerombolan Rozad. 4 

Orang ini pada tgl. 29-3-52 djam |. 
2 siang telah melakukan penggedo- 
ran di pabrik limun ..Hugeia” Pur 
wWodinatan dengan hasil” uang kontan | 
Rp 10.000 serta beberapa ,,surat2 
berharga” ( geldwaardige. papieren) J1 
lainnja. Dengan ditan kap nja. ang| 

| gauta2 gerombolan Rozad di Sema 
LL rang ini, CPM mengharapkan dapat 

—
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.djam 18.01: tgl. 5 pada djam 
18.00: tgl. 9 pada djam 18.01: 
tel. 13 pada djam 1801: tgl. 
17 pada djam 1801, tgl. 21 
djam 18.02, tgl. 25 djam 18.03, 

20 Sea Gian 18 04 dan tgil 
Ta pada djam 18.04. 

DISERANG PENGATJAU. 
iRumah administratir — perkebunan 

(Biting di Bodja, menurut Kabar telah 
didatangi segerombolan  pendjahat, 
terdiri hampir 16 orang dan bersen 

idjata api otomatis. Sebelum pendja- 
:hat masuk telah dilepas tembakan2 
kedalam rumah, untungnja admini- 
'stratir tidak ada dirumah. Sebab ti- 
dak dapat balasan dari dalam  ge- 

| rombolan segera menjerbu masuk dan 
mengangkut barang2 seharga Rp.2000 
serta uang tunai sebesar Rp.800, le- 
bih djauh dibawa djuga 
mauser dan 1 pistol. Diduga itu ada 
gerombolan pengatjau dari Sujud cs. 

    

   
    

     

a
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menggulung seluruhnja tjabang2 ge: BERITA KPU/O. 
rombolan Ro ng berada di kota) Berhubung dengan kepinda- 
kota lain. tg Ta PN yi .han sir. Soenoko ke Sunda-Ke- 

. ag elah ditundjuk pengganti 
" agai penulis KPU/C Se- 

, sdr, Hermany Djuma- 
gawai , surat me- 

ggi-| njurat dil. 'harap dialamatkan 
na-| pada sdr, tsb. di Progo III/38, 

, 1 di D .mu- PDA, siswa jang tak dapat me-j 
| Jai bulan ter. Kp sea da jg me- ndjungi kuliah Harare rn 

mulai pekerdjaanmja | beritah: pada alama 
bi . jang berkali2 tak! 

.diperc "2 Na undjungi kuliah dan tidak | 
an panam Pang ol ne memberi ebanatn” “dianggap 
Ta 5 14 pa- gaga mann ar diri dari KPU/ 
Tn 0 He ada Lah ha tg 

Kalau Exw Suan i Bara 
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Rebo mlam kira2 pukul 19, 45 didalam rumah, Nji Marjati, 
penduduk kampung Sukarisi, desa Padasuka, Bandung terdjadi 
keributan seolah2 ada ah jang sedang mengamuk merusak pra- ! bot2 fumah tangga. nurut laporan kepada jang beriwadjib, 5. ternjata pada saat ita r Pa Nji Marjati itu telah dimasuki seo- jt rang laki2 jang meri amp arang2 dan perhiasan njonja rumah 
dan kemudian merusak f tumah tangga. Setelah puas mele- 
paskan amarahnja maka laki2 ita pergi entah kemana. Nji Marjati 
ternjata tidak berdaja melawan laki2 tersebut jang dikenalnja  se- 
bagai bekas suaminja, Njonja tumah kerugian barang2 kira se- 
harga Rp. aa : Latina 

2 

   
   
   
    

  

1 umbar Penghidupania 
ri kan na Konmperensi tema 

4 | technisnja, 
| terdiri dari orang2 

Namun Wari staf Kemen- 

egeri untuk  mempeladjari | 

| dengan adanja suatu | 

  
. wa tanah itu, harus mempunjai funk | 

“Gi negeri Belanda. Aan dan mempunjai banjak kawan2, 

— itulah terdapat alasan2 utk tidak menjukai adanja hubungan jg ngan lain? djawatan peak ker- 

maka sekali lagi kita mendesakkan perhatian kepada pemerin- 1 

dan serahkan 

Ipa.jang berhak memilih dan soal 

lah sbb: tgl, 1 Ramadian pada. 

HLJATATAN EMAS DI DJAKARTA. 

1 sendjata 

| Sampai, 7, sore dari djam 16. 

Lana 

  

  

(menteri Ian. 

     

panitia ini Tb . 
dari Ke-jx 

  

   

  

   
   

  

     

11 set 

“1 stel 

   lelaki 
          

              

apat: 1 

  
Menton Dala Negeri. sa Si 

“Soal, agrara. 
Tentang soal agraria, Ht .Rum 

menjatakan bahwa sesuai dengan 3 
lain2. usaha pemerintah, kita masih | 
memakai suatu ur 2-pokok, di. 
mana ,agrarische wet - jang mendja- 

di dasarnja, tetapi . .undang2-pokok 
Ting sedang diusahakan akan. ,.meng- F3 

  

       

gantinja. Pendirian Pemerintah tere ot 
| hadap . soal agraria ini ialah . bah-| 

si sosial dan. harus dipergunakan 'se- 
bagai suatu sumber penghidupan 
oleh, rakjat. Oleh karena itu an 
agraria ini harus disesuaikan dengan 
politik keuangan dan ekonomi nega- 
ra, jang mementingkan diterimanja 
kapital asing bekerdja di Indonesia. ' 

Mengenai soal tanah di Sumatera 
Timur dewasa ini menurut . Menteri 
akan diadakan suatu undang2 ter- 
sendiri: 

Soal keamanan. 
Ditanja apakah kini sudah: 

ada suatu pembahagian tjara 
baru Pena Lan? pa- 
mongpradja-polisi-tentara ter- 
“hadap: pemeliharaas keamanan 
didaerah2, Menteri mengata- 

Maka itu' masih dipakai seba-' 
gai dasarnja instruksi "Peme- 
rintah RI tahun ne, 
Gubernur day / Residen . meme: 
gang spolitiek politioneel-be- 
leid” Dalam pada itu oleh! 
PM Wilopo didalam - komperen-. 
si telah diterangkan, supaja | 
diantara kepala2 daerah de: 

    

djaisama, 

Soal pemilihan: umum. | 
Dikatakan seterusnja oleh Menteri 

wa undang2 pemilihan umum | dihar 
rapkannja dalam bulan depan . ini 
akan. sudah dapat dimadjukan kanan 
da parlemen. Sebagai . langkah. 
tama dari undang? pemilihan camum | 
itu akan ditentukan. tentang spt isias 

   

  

TER   

  

bagaimana  pendaftarannja. Pemi- 
lihan umum ita sendiri, menurut ren- 

|fjana: undang2 'itu, akan, bersifat 
langsung. Achirnja diterangkan oleh 
Mr. Mhd. Rum, bahwa PP No. 39 
beserta mosi Hadikusumo itu, tidak 
lagi kini. mendjadi' persoalan: pun fi-| 
dak didalam program pemerintahan 

sekarang ini. Ditanja “bagaimana 
pendapatnja terhadap utjapin2 jang 
mengatakan, bahwa pemerintahan 
sekarang ini adalah sangat “Java: 
centris, Menteri "Dalam . Negeri itu 
menerarigkan: Tidak ada dasar jang 
njata dari utjapan2 jang demikian |. 

itu. z 

Tertjatat dipasar Djakarta pada 
tg 21 Mei ajam 17.00: 

kan bahwa soal ini masih sulit. i. : 

didalam konperensi persnja itu, In 5 

    Maia? - Gunting disini - 

   
   kan mem kirkan setja 

batasi usaha pihak asing di In 
tia tsb. akan lenggaraka 
bagai gclengan, dimana an dil 

pihak pengambil inisiati 

—- 

Para Lang ganan. 

- Mmpapaan, LAGI NAMA2 ORANG? TERKEMU- 
JG. GAMBARNJA PERNAH TERMUAT ALAM 

1 Polshorloge merk ,,TITUS” utk. 

. Wanita. 

sepulu Ms Mai Pengin js. berupa 
1 £ aan : 

  

ar Tebakan No. 3 

  

EA ANA NAN AR AR ARP $ 

   

: : 3 

lux Parker P. 51. 
Winkler Prins Eneyelopedie. 

atau 1 TA Lux utk. 

Philips Pula amen 

  

Suntik disini — 

“harus Tuan Njonja kenal! 
23 : 

...omocorenenutanananana 

  

“Gunting disini 

didirikan suatu jpanitia jang 
ra chusus bei betapa dapat mem- 
donesia, Hari Djum'at ini pani- 
am. pertama Cengan 'ber- 

Kakan angan? tsb. Dari 
keterangan, bahwa kini 

dari terdesaknja bangsa In 
madjukan pe an oa kita politis me kalau ekonomis ' kita ditjengkeram h bangsa asing Abal € pengambil inisiatip itu menjetudjui pendapat ketua De- .wan penangan Indonesia. Pusat ma antaranja . berbunji de- 

og Peiathannn aa 
Santan ak 18 3 : 

“ina ! mendapat ma isu- See 1 dah  sewadjarni , inn pg 
anna Sa “undang? 
untuk membatasi orang2 asing 
agar djangan leluasa “seperti 
sekarang membuk, perusaha- 

|an2 di Indonesia, keperii! -dju- 
| ga halnja dengan di ana 
(Serikat, Siam, India dan : 

ra2 ba 

Pakta 
ekonomi didalam negeri bisa 
berpindah, berangsur2  keta- 

ngan bangsa Indonesia”. 
Pihak itu beranggapan, ba- 

hwa Pemerintah hanja bisa 
mengadakan tindakan dalam 
hal serupa 'itu, kalay ada pen- 
.dorong. dari rakjatnja. Karena- 
nja di Surabaja dirasa perlu 
adanja,. panitia dan aksi: seper- 

lunja 'dalam hal undang2 men- 
tjegah 'bangsa asing ,,mentjeng 
keram” ekonomi rakjat disini. 
“Dalam rapat itu akan dibi- 

tjarakan: 
“Supaja undang2 tersebut itu 

segera diadakan, jaitu tegas- 
inja: supaja semua wafung, 
'toko, perusahaan jg dapat di- 
djalahkan oleh orang Indone- 
'sia tidak diidzinkan di 
kan oleh bangsa 'asing. Supa- 

  

: Ja orang asing dilarang men- 
2 'desak berumah dikampung2 
dan didesa2. Supaja, djumlah 
orang asing jang masuk di In-   

Kelagikezan Dim 
Kabinet Presiden 
Buku Buka Penting! 

Ikut Terbakar 

ANTOR- BESAR Polisi 
Djakaria Raya harjy Re 

bo mengabarkan bahwa pad: 
hari Selasa djam ' 17.30 tr 
telah terbit kebakaran . dikan 
tor kabinet en, djalan 

Merdeka, 'Utara 17 Djakarta, 
Akibat kebakaran ini, maka se 
@djumlah buku? pentin 
diterangkan buku?” 2 Lane 
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D tawan kita ai Djakarta 

la Jajasan K 
bahwa untuk 

  

   
   
Suriaatmadja terangkan, seper 
ti umum telah mengetahui, ba- 
hwa tudjuan pemerintah men- 

lah suatu djalan untuk menge- 
tasi kesukaran jang ditimbul- 

lan memintak -borg dan: lain2: 

dig, borg jang dikehendaki 

menjediaikannja. Maka menga- 
tasi kesulitan ini, pemerintah 
telah mendirikan Jajasa, Kre- 
dit di “Pusat dibawah Kemen- 

trian Perekonomian untuk 
mendjamin para 

para pengusaha2 rakjat dari 
daerah memintaknis jaminan 
kredit ini, maka pemerintah te- 
lah memutuskan untuk mendi- 
irikan tjabang Jajasan Kredit 
ini ditiap2 propinsi. 

la Djawatan Megan Rakjat dan meran: 
dari Kemonte terian Pn 

Malas pemberian kredit 
Pengusaha pengusaha rakjat ja 

dirikan Jajasan Kredit ini ada 

kan oleh para bank dalam 
. memberikan kredit kepada 
pengusaha - pe a rakjat 
jang membutuhkan « dengan dja- 

Pada: umumnja, kata Suriaatna 

“bank itu tak dapat rakjat kita 

pemindjam 
itu, mendapat kredit dari Bank 
Berhubung dengan banjaknja 

Pengusaha jg dapat 
, djaminan. 

   
Bab gura Pemindjam 

“ « Dapat. Kredit Bank 
Sjaratnja “Djaminan: Orangnia Djudjur: Perusa- 

Ihaannja Untung. 
'— Korresponden Sendiri. — 

ALAM PERTJAKAPAN 'istinewa '#g'antakukan oleh war' | 
dengan “Suriaaftmadja kepa: 

sekali kepa 
terangkan 

para 
ng membutuhkan djaminan Ja 

maka pemerintah telah memutuskan akan mendi 
' Jajasan Kredit ditiap? propinsi. 

Pa aa pg, D ihnja atas kebidja n ra gubernur 
1 ja dan menetapkan . - 

Dalam pem- 
proprinsi itu akan 

sekali para pengurusnja. 

Bld-Australia 
Tetap Solider 

MK ENUNTU KETERA- 
NGAN seorang pembe- 

sar diplomatik “di Washingiton, 
peinerintahk Australi dan peme- 
riniah Belanda masih tetap so- 
lider dalam menghadapi soal 
Irian Barat. Pembesar tadi me 
nerangkan, bahwa perdana men 
Australi Menries dan dutabesar 
Belanda di Amerika Serikat Dr, 
van Royen ketika malam Selasa 
telah mengadakan pembitjara. 
an di Washington, 

Jang mendjadi pokok pewmbi 
tjaraan ialah berbagai2 soal, 
diantaranja soal Irian. Dikata 
kom seterusnja, bahwa kedua 
pemerintah tetap berpendapat, 
bahwa - Belandx setidak2nja 
untuk sementara ini . djangan 
sampai melepaskan Irian Ba- 
rat, berhubung dengan letak- 
nja jang strategis da, karena 

Aa 
La
b 

Dim Soal Irian-Barat 

Sfaktor. 

Menit Suriaatmadja para berbatasan dengan Irian Ti- 
pengusaha? rakjat jang dapat | Mur (Irian Australi). 
dajaabi oleh Jajasan Kredit MI ' 
ini bergantung kepada tiga | PERATURAN KEADAAN 

1. Orangnja djudjur | BAHAJA DI SINGAPURA 
"2. Perusahaannja menguntung | DIPERPANDJANG. 
kan, 3. “Perusahaannja masuk 

Atjara kompetisi. 
Sapbu, 24 Mei: 

Polisi I — Pragala (Salatiga) 
Stadion, CHTCS 25 — Poris 2a 

Ml Sportlaan, Garnizoen 2 — $SS 
2 Kalisari, Union 3a — “Polisi 

1h3 Seteran, 
(Miagg, 25 Mei: 5 
CHTCS 3a — Union 8b Sport- 
iaan. Pertandingan2 dimulai 

'djam 16:30. 

PBSI-tournament 
PBSI tjabang Semarang pada tg. 

24,25,31,:Mei dan “1 Djuni jad. di- 
geianggang KUO KUANG di Ka- 
rangturi akan melangsungkan per- 

tandingan2 bulutangkis ' untuk  me- 
nentukan ranglijst 'dari pemain2 ang- 
:gauta PBSI. Djumlahnja jang ambil 
bagian: untuk single puteri 16 orang, 
single lelaki 32 orang, mixed-dobbel 
16 pasangan dan “dobbel “lelaki”z2 
pasangan. 

Tiap2 Saptu dan “Minggu sore 
diadakan pertandingan2 “dimulai 
djam 16, dan tiap2 Minggu-pagi 
-djam 6.30.   Andre Bernard djuara 

Tour de France. 
UP mengabarkan dari  Aurillac, 

bahwa Andre Bernhard dari Peran: 
tjis telah keluar sebagai djuara dari 
balapan sepeda internasional Route 
de France djarak 1235 Km. dari-kota 
Caen kekota Aurillac “dalam waktu 
58 djam 50 menit 8 detik. 

Varia Olahraga. 
— Pengurus PBSI tjab. Palem- 

bang “kini sedang menjelesaikan su 
rat menjurat mengenai maksud tja 
bang tsb. akan mengirim utusan 

penindjau dalam pertandingan mere 
but “Thomas Cup di Singapura .achir 
Djuni jia:d. 

— Untuk menghemat beaja, -kon 
gres ke-3 dari Ikatan Pentjak Silat 
Indonesia, jang: sedianja akan dilang 
sungkan .di “Sumatra, diputuskan 
akan diadakan di Bandung pada bu 
lan Agustus j.a:d. 

R 50.000— utk 
perbaikan stadion 

Pemerintah daerah “kabupa- 
ten Banjuwangi menjediakan 
uang sebesar Rp. 50.000- untuk 
biaja memperbaiki stadion di 

Banjuwangi. Adapun stadion 
itu dibuat pada tahun 1951 
atas uSaha bupati Banjuwangi 

1 

  

  renijana pemerintah. Parag pe- 
ngusaha jang mentjukupi tiga 
sjarat itu jang akan dapat di 
dijamin oleh Jajasan Kredit da 

ri Bank, 

Tjaranja mendaput 

krelit. 
Djikalau para pengusaha te- 

lah mendapat djaminan dari 
:| Jajasan Kredit mendapat Kre- 

dit, maka pars pengusaha da- 
pat memintak kredit itu kepa- 

Jajasan Kredit. Selama ini ka- 
ta Suriaatmadja, Bank jang 
dipergunakan oleh Jajasan 

Kredit dalam menjalurkan kre 
dit ini kepada pengusaha-pe- 
ngusaha itu adalah Bank De- 

sa, Bank Rakjat Irlonesia, 
Bank Negara Indonesia dan 

pada Bank (Industri Indonesia. Teta- 
pi untuk kemudian hari Jaja- 
san Kredit akan memperguna- 
kan lagi 2 Bank partikulir un- 
tuk menjalurkan kredit ini. 

Tentang rentenja uang | 

pindjaman ini. ' 
Selama ini rente jang dipu-   

tor Kabinet Presiden. 
Menurut .polisi, kebakaran 

tsb disebabkan oleh sebuah 
kookplaat” listrik jang menja 
la dan tidak dipadamkan keti . 
ka kantor aka, ditutup, Berhu . 
bung dengan terdjadinja baha ' 
ja api ini, maka seorang pega 

wai kantor itu kini dtahan po 
lisi guna didengar keterangan 
nja. 
  

seperti. tihabnga | di Pilipina. Da 
lam rapat itu djuga hendak di- 

  

Listrik jang diketuai oleh Residen 
Milono, sah pagi telah dilangsung 
kan rapat mengenai pembatasan lis 
trik jang harus diadakan dewasa ini. 
Sebagai diketahui, sampai kini. 'pera- 
turan,telah diadakan pada waktu2 
tertentu, ialah pemutusan aliran 11) 
djam. pada pagi-hari dan 115 djam 8 
pada sore hari. Adapun pembatasan 
tsb terpaksa diadakan “untuk -mentje- 
9ah makin besarnja kesukaran jang : 
disebabkan karena kurangnja air Ra. 
wa Pening jg. selain untuk mengge- 

| takkan tenagalistrik djus ja dipakai 
untuk mengontjori . Ta “tertentu, 
Maka kini oleh Panitya diputuskan 
untuk seluruhnja dengan tiada terke 
tjuali 10 prosen penghematan, Djadi 
djika setiap rumah tiap memakainja 
menghemat dengan 10-prosen dari ke 
kuatan jg biasa dipakai, umpamanja 
sadja dengan memadamkari satu atau . 

   

karan akan lekas dapat diatasi. Da- 
Jam pada itu, untuk Sae ma- 
kin besarnja kesulitan lekas 
dapat diatasi, maka ai iri Senin 
26 Mei jad. ini Kedok aed .alitan 
ig semua diadakan 1Y5 'djam setiap 
pagi dan sore akan ditambah sen 
gai berikut: pagi hari dari ga 

sam 
pai 18.30. Kemudian jg terang harus 
dibebaskan dari. pembatasan, 'ini ber- 

  

Sakit, Rumah Pendjara,-Pos2 'Tenta 
tra Dan Kepolisian, Pertjetakan surat 
kabar, dilapangan2 terbang, DKA, 
RRI dan continue-bedrijven, Panitya 
menjerukan kepada segenap pendu- 
duk supaja membantu usaha penghe-   matan ini, supaja tindakan) 
tegas tak perlu diambil, Ge 

Oleh Panitya Pembatasan Aliran ' 

dua lampu, maka diharapkan kesu- .. 

kum 3 tahun. Truck 
lebih itu belakangan diketemukan di Ma- 

ngan 9 Djuni jang akan da- 
tang di Semarang akan diada- 
kan kongres jang kedua dari 
perserikatan perkumpulan? Ka 
tholik diseluruh Indonesia, ja- 
itu Chung Chin Litn Ho Hui, 
dimana 14 wakil2 dari berba- 
gai'kota akam datang mengun- 
djungi, diantaranja dari Pa- 
dang, Palembang dan Bandjer 
m 
“Preadvies2 adalah dari mr. 

Khouw Hwie Tien Djakarta, 
drs. Oei Liang Lee Jogja, dr. 
Su Chuan Tee dar Tan Tiauw 
Lam Semarang, Antara lain 
dr. Su Chuan “Tee'akan me- 
'nganalisir laporan2 dari kon- 
gres Leken-apostolat di Roma ' 
pada bulan Oktober 1951. Apo 
stolis vicaris mgr. Sugyopra- 
'noto akan mengadakan chot- 
“bah pembukaan, s malam 
resepsi jang akan berlangsung 
di Gris akan dikundjungi dju- ' 
ga oleh internuntius mr. de ' 
Jonghe @'Ardoye, 

SEROBOTAN . MOBIL, 
Pengadilan negeri Semarang telah 

memeriksa hari Rebo jl. perkara se- 
robotan jeep milik DKA, terdakwa 
mengaku tapi berhubung masih per- 

fu didengar beberapa saksi lagi, per 
hubung pekerdjaannja lalah: “Rumah kara 8 P g ditunda. Lantas diperiksa per- 

kara serobotan truck milik - Aniem. 
Oleh hakim didjatohkan hukuman sa 
tu tahun kepada terdakwa, seorang | 
terdakwa lagi jang. mengantjam de- 
ngan pistol pada sopir truck dihu- | 

jang diserobot 

“diun “didjual seharga Rp 15,000, 

  

momen. 

an me En Rp. 3125| donesia dibatasi sampai lebih ! bitjarakan Ns Pee ana mendja- 
Bimas NO 3 LO BBI ae 'kurang 100 orang setahunnja,' lankan aksi? 

HEMATLAH ALIRAN KONGR. UMAT KATHOLIK. TIMBANG TERIMA 
LISTRIK. 5 Dari tanggal 6 sampai de- |IPPI SEMARANG. 

Tanggal 20 jang lalu djam 
17.00 dilangsungkan timbang 
terima pengurus lama pada pe 
ngurus baru dari IPPI jab. 
Semarang, Kini jang mendjadi 
ketua umum 'jaitu sdr, Arie 
Soetardjo, .penulis sdr. Soedii- ! 
to, bendahara sdr. Soebijant». | 

PERUBAHAN MENGENAI 
TJUKAI TEMBAKAU. 

Diperoleh berita, bahwa mu-' 
lai 1 Djuni jg akam datang ' 
tjukai tembakau untuk rokok2 
buctan tangan dipungut atas 
dasar harga: buat sigaret kre- 
tek, kelembak menjan dan 
lain2 5 sen Sebatang dx, rokok 
daun (Strootjes) 21/, sen seba. 

. tang, Berhubung dengan itu 
' oleh jg“berwadjib djuga dite- 
| tapkan djumlay' batang dalam 
tiap2 “bungkusannja  maksi- 
mum . berisi 5, 10, 15, 20, 5011: 
dan 100 — ketjuali 'rokok klem 
bak menjan ig boleh berisi 2 

.dan 3 batang. 5 
| Sebagaimana diketahui sebe- 
Jum itu isi bungkusan ditetap-, 
kan oleh pengusaha sendiri 
dgn ditempeli banderol. 

Peraturan tersebut dilaku- 
kan sambil menunggu dan 
mendahului akan Pe 
ijukai-tembakau baru, kini 
kabarnja sedang Skodlan : 

"kam, “berhubung adanja kestka 
|ran2 ig dihadapi oleh industri 
rokok kretek terutama dalam 
|soal bahan2  fjengkeh migal- 

nja, " baka sidbit swag bahwa HP MAN 

  
  

  

djumlah 10X. Jaitu Javase 
"Bank mengambil 34, Jajasan 
Kredit 395 dan Bank2 jg menje 
lurkan 495. Tetapi besar ke- 
mungkinan untuk pindjaman 
jang akin datang rente ini ha- 
nja berdjumlah 7 atau 1g sa- 

' dia Tag" f 

  

RRI SMG. TG. 23 MEI. 
17.000 Pembukaan, 17.05 Ta 

man peladjar SM III, 18.00 Ad 
zan, 1802 Lagu2 gambus, 
18.15 Soal pertanian oleh Insp. 
Pertanian rakjat Djawa Te- 
ngah, 1915 Tindjauan- tanah 
air, 19.30 Krontjjong dan lang 
gam OK Panorama, 20.05 Sia- 
ran pemerintah, 21.15 Irama 
Tapanuli (tape), 22.00 “Berita 
terachir, 22.15 Gema malam 
Tossema, 23.00 Tutup. 

Saptu, 24 Mei '52 

05.55 Pembukaan, 07.10 Seli 
an (ph), 07.15 Pengumuman 
“00 Tutup. 
12.00 elibukan. 12.30 Ane 

ka, Irama Ringan (ph), 13.00 
Pengumuman, 14.45 “Tutup, 

17.00 Pembukaan, 17.05 Ta- 
man ' Kusuma asuhan pak 
Djangkung, 18.00 Uraian oleh 
staf penerangan Div. Diponego 
ro “18.15 Mamnasuka untuk A:P. 
.oleh OK Sinar Tiandi, 19.15 Pe 
nerangan rakjat oleh Djapen- 

:kota, 20.05 Siaran Pemerintah, 
20.30 Klenengan patalon kara 
'witan studio, 21,00 Berita bah. 
Djawa, 21.15 Wajang kulit tje 
rita: (Bagawan “Palasara”, 

122.00 Berita terachir, 22.15 Te 
ruSan Wajang kulit sampai dj. 

'5-pagi, 
  

KAIN PUTIH UTK NJONJA 
SUKARNO 

Rebo pagi direktur Internatio dr. 
ir, Muller dengan wakilaja tuan TJ. 
Boer telah menghadap njonja ir 
Spekarno diistana Metdeka untuk 
mempersembahkan 5 blok kain putih 
tjap Sen”, Karena waktu ini njonja 
Spekakas sedang gering, maka mere- 
ka diterima oleh “presiden sendiri 

da Bank jang ditundjuk oleh | 

Dewan Legislatif Singapora 
pada hari Selasa telah memu- 
tuskan untuk memperpandjang 
peraturan? keadaar bahaja un- 
tuk kota tersebut engan tiga 
bulan lagi. 

Usman Sumodinoto dan beaja 

Rp. 100.000. Uang ini didapat 
dari keuntungan pendjualan 
gula kepada rakjat dengan se 
tiap kilo dinaikkan harganja 

Rp. 0.10.   
Aneka Djawa lengah | 
  

J OGJA. 
Menteri Pertahanan 

di Jogja. 
Pada hari Sabtu jl. tiba di 

Jogja Menteri Pertahanan Ha- 
mengku Buwono, setelah me- 
ngadakan penindjauan di Su- 
rabaja dan Malang. Kedata- 
ngannja disambut oleh Pangli- 
ma Divisi Diponegoro dan op- 
Sir2.. Kemudian “Menteri me- 
njaksikan defile anggota batal- 
jon 412 dan latihan perang jg. 
diadakan selama 20 menit. Se- 
bagai atjara terachir Menteri 
memeriksa asrama “bataljon   

ngut oleh Bank adalah ber- 

  

412 guna mengetahui baik bu- 
kruknia sistim asrama anggota 
Angkatan Perang dengan ke- 
luarganja. 

Menteri tinggal 
hingga Selasa. 

Patut dikabarkan bahwa su- 
rat2 kabar di Jogja sangat 
membatasi pemberitaan sekitar 
kundjungan Menteri Pertaha- 
nan, berhubung dengan dari 
pihak pimpinan tentara tidak 

,diberi kesempatan bagi warta- 
| wan2 Untuk mengikuti selan- 
djutnja atjara. Berhubung de- 
agan itu wartawan2 di Jogja 
bermaksud mengadakan pem- 

di Jogja 

Ibitjaraan dengan pimpinan ten 
tara setempat guna mendengar 
kan keterangan? sekitar lara- 
ngan tersebut. 

MAGELANG. 
Hongeroedeem didae- 

rah Temanggung. ' 
Nj. Kwari, kepala Kantor 

Sosial Daerah Kedu menerang-' p: 
kan, bahwa menurut laporan 
jang diterima, didaerah kawe- 
danan Tjandiroto, kabupaten 
Temanggung, telah kedapatan! 
penderita hongeroedeem . seba-! 
njak lebih kurang 350 orang. | 
Untuk memberi pertolongan ke! 
pada mereka oleh Djawatan |- 
Sosial setempat kimi sedang di- 
usahakan buat mentjegah men 
djalarnja bahaja penderitaan 
penduduk jang sangat menje- 
dihkan itu. 

Dikabarkan selandjutnja, me 
nurut hasil penindjauan jang 
lalu didaerah kabupaten Kebu- 
men, didesa  Kaligending dan 
Wadaslintang terdapat 117 
orans menderita penjakit ho- 
ngeroedeem.  Semuanja kini 
sudah ' dalam perawatan Dja- 
watan Kesehatan. 

SOLO. 

Pemakaian listrik 
setjara gelcp. 

Dalam rapat ,Panitya 'Liste- 
rik” di Solo baru? ii diantara 
nja telah dputuskam bahwa pe 
merintah akan membuat surat 
perintah unuk ,,Solosche Hlec- 
triciteitsmaatschappij” guna me 
lakukan putusan panitya terse 
but. 
Adapun keputusan panitya jg 

dimaksud itu jalah- mengenai 
pembongkaran sambungain2 pe 
makaian listrik setjara gelap. 
Putusan ini tidak diberi sarik- 
si2, tetapi bilamana SEM dalam 
mengerdjakan pembongkaran 
itu mendjumpai kesulitan2, ma 
ag dapat diminta bantuan dai | 
polisi, Pembongkaran ini harug 'ngan Pemerintah 

dilakukan bersama dengan apa 
jang disebut ,,Panitya Ketjil” 
jang ada dikampung2 dan ter 
diri dari lurah, wakil rukun te 
tangga dan seorang pemuka 
jang ditundjuk oleh lurah dan 
R.T. “Lebih landjut “ diperoleh 
kabar, bahwa pihak SEM telah 
mengadjukan sebuah konsep ke 
pada ,,Panitya Listrik” untuk 
dipertimbangkan. Konsep ini isi 
nja diantaranja sbb.: ' 
“1. Pemakaian aliran listrik 
diperumahan dan didjalan2 di. 
kampung2 ditentukan masing2 
25 Wait. 

2. Lurah mengawasi jang ter 
sebut dalam fatsal 1 “diatas. 

3..Barang2. . pembongkaran 
oleh pamong-pradja diterima 
kan' kepada Balai Kota... ' 

PURWODADI. ' 
Truck mensalinsi ha 

bier dan 7 orang 
luka parah. 

Belum lama berselang di 
Gubug terdjadi ketjilakaan, ka- 
rena truk menerdjang tempat 
tukang tjukur, sehingga me- 
'njebahkan 7 orang perlu dira- 
'wat dirumah sakit. Duduknja 
kedjadian sebagai berikut. Di- 
'dekat koplak Gubug ada truk 

| berhenti, sopir pergi ke wa- 
'rung, tetapi kuntji tidak diam- 
bil. Berhentinja truk 'itu dimu- 
ka mesin wales jang sedang 

ibekerdja. Machinist wales -ber- 
teriak-teriak agar truk diadj “3 
kan. Kenek truk tidak 
andjang lebar terus dist ga 

Ta didjalankan, tetapi apa' 'a- 
jtjur, karena memang belum 
| mahir, truk menerdjang bar- 
Jbier dan masuk selokan “dg. 
menerdjang orang jang sedang 

' berdjalan dan tjukur, diantara- 
nja ada seorang perempuan 
jang terdapat dibawah truk, 
“tetapi tidak mendapat luka2. 
Sedang 7 orang lainnja luka2, 
jang sedang bertjukur luka di: 
#lehernja. Perkara tsb. telah di- 
tangan pihak kepolisian. 

PEKALONGAN. 
Sekitar pentjurian tebu 

Tentang ,,digundulinja” tana- 
man tebu paberik di daerah Pe- 
kalongan sampai seluas 770-Ha, 
lebih djauh dari Tegal diperoleh 
kabar, bahwa djumlah itu su- 
dah mendjadi lebih kurang 
1.000 Ha diantaranja 250 Ha di- 
bakar orang dan lainnja senga- 
dja ditjuri oleh. gerombolan. 
Untuk memelihara dan mengu- 
sahakan tanaman tebu tahu, jg 
akan datang kabarnja kini se- 
dang diadakan “ pembitjaraan, 
oleh jg berwadjib setempat dgn 
pihak Pengusaha gula di Pang- 
kah, Karangsembung, dan Dia- 
tibarang guna mengadaken 
»kombinasi - kapitaal” sebesar 
Rp 60.000.000, jg dipikul ,,fif- 
ty2” oleh kedua, belah pihak. 

Dalam pada itu dikabarkan, 
bahwa kepada rakjat telah di- 
beri penerangan agar mengin- 

sjafi kepentingan tanaman tebu 
itu jg djuga mendjadi tanggu- 

@endiri, 
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| nara 
“darura Pa ja 

| suntuk menghadapi tiap perkem Gea 
. 'bangan Gikemudia,, hari. “Me- maa 8 
| nurut @uirino pemerintah Eli Kk 

Pu tam, Na In 
o.1ja apakah “peringatan” itu, | 60.000 orang seharinja, sedang 

“bahwa beberapa kini as i 

  — tas jang mesiwati desa Djati. | 
| Sebagai diketahui desa Djati 

| itu letaknja antara ketjamatan 

- djadjar serta terletak pada ta 
| Pal batas dengan kabupaten | 

& 'Tjiandjur. Keadaan didaerah 
2 itu mendjadi hangat, 
2 & 'pendj Cja 

3 Mata dihapuskan.- 

  

      

  

Panoosin 
NN 3 Panel Kang I   

  

  
   aa dipanen n 

  

pina telah menerima “peringa 
tetapi tidak didjelaskan ' ni 

Ten, rupa2nja berasal dari | X8 ber 1 K 
ington - “Mereka meng makin berkurang. 

hendaki supaja, kita ar | Dodd, jang baru sadja kem- 

NN ana nga apa m n ter K” Re 5 demikian kata Ouirino, Danau agan, Lp 
aian ti mungki,, ter Tak benar Amerika |wudjud sebelum masalah? ba- 

Le ena haja kelaparan dan kekura- 
Menteri luer i Amerika, (ngan makanan dipetjahkan. 

pera pada Kali, Rebo membaman | Dikatakannjo, bahwa keadaan berita? jg 1g. me ndasmkaf. bahwa Ame bahan? makanan dunia telah 
Fika Serikat telah memberi peringa hertambah buruk semendjak 

    

  

tan k “sahabat ij ea Pond, Heh Aan | 'perang dunia kedua, sekalipun terdjarlinja / 2 komunis 2 produksi bahan makanan du- SarZan didaerah “, 
Acheson selandi' 

pula. bahwa ja 
Tekanan penadan 
geri Inggris, 

1 'nia telah naik dengan 9X se- 
(mengadakan idjak tahun 1936. Menurut menteri tar ae | Dog sedjak waktu itu pendu- 

  

ja Inggris asngusahatan suatu , duk dunia telah bertambah de- 
jelesaian n r Pak at “perdana « - | ngan 1425. (Antara). 

maian kolkrak” 
Batok “Anton Sa Pam! PENAMBAHAN BEAJA PE- 

mash iRANG KOREA UNTUK ANG- 
perdjan ! 

ndjian ai 
ditanda | 

harus diselesaikan. 
dilan Ku dan per 
halan Eropah ca 
ngalli. 

PRA PERANG. A.S. 

Madjelis rendah AS pada ha 
ai Selasa telah menerima baik 
“pentjana undang2 mengenai 

djumlah tambahan, jimg sa- 

'ngat dibutuhkan untuk penje- 
lenggaraar perang Korea, sebe 
sar $ 1-401.000.000. Djumlah 
adit terbagi sebagai berikut: 
unsuk angkatan darat $ 1.128. 
000.000, untuk angkaian 2 
$ 38.000.000 dan untuk ang 
tan udara $ 235.000 000. Dika 

takan bahwa perang Korea ki- 

  

RAH PE BA? 
SOAL TUNISIA OLEH 
DEWAN KEAMANAN? 
Kementerian luar negeri Pe- 

rantjis hari Rebo telah mem- 
bantah berita jang berasal 
dari markasbesar PBB jang 

. bahwa Sekarang Perang 

soal Tatap oleh 
: K t ru- | 

aa “kem. -Yuar Kep 1000:000 setiap tahun. Rentja- 
rantjis, politik Perantjis me-' na undang2 tadi kemudian dite 
mapan 2 soal ini tidak Tana ! Tuskan kepada senat AS. 

   

| Keehat Mekakan MAkin 
Kurang: Penduduk Dau- 
sia Tambah: 60.000 . 

i Sebari e 

  

inders Mengusulkan 
n Atas Dasar 

Penjelesaian: TAN 
& " ' Menolak. 
Sg son Pa eng Korr, Istimewa, — 

way, kata Nano 
tera PBB 
inta TN 

ni meminta besja kira $ 5.000: 

    

omb Hanan mane mp Yampak.: 
: Aktip ol Djawa-Barat 

      

     
2 jang dilakukan oleh gerombo- 

g geli rakjat disitu. Rak 
karena dalam tiap penggarongan orang? da- 

7 Fi gerombolan itu selalu berkata: Ba rumah akan dima- 
Teki Dian kia biar kaja, semua akan dapat giliran”. 

Dapat dik bk kan bahw: 
Tombolan bergerak leluasa Si 1 SL «Tuntutan | 

: Mesir.    
daerah ketiga d 
dengan menggunakan 1 

ketjamatar Tjililin dar Batu-| 5 
3 03 Sudan. 

Suran KABAR MESIR 

jang banjak pengaruh- 
nja ,,Al Ahram” pada hari Re- 
mo mewartakan, bahwa dalam 

sedjak 
n tentara didesa La | 

   
agaa    

300 orang bersendjus: el 
dan berpakaian ser. 
gam didaerah Lita 

03 bangan. 
300 Orang 'bersendjata dan 

berpakaian seragam ma'am Se. 
lasa bekandi 2 ama kar 

saran Inggeris mengenai 
salah Sudan. dan tetap menun- 
tut supaja Inggris mengakui 
radja Farouk sebagai ,,Kadja 

Mesir dan Sudan”. “Dikatakan- 
nja, bahwa djawaban Mesir itu 
merupakan djawaban terachir 
jang tidak dapat dirobah2 lagi. 

Sementara itu menurut hari- 

  

   

    

ran A PenijAkuan “Fa- 
rouk Sbg Radja Mesir- 

jang Ba Am 

Nami pb at, 

| ketika malam kala 

rang, 

    

     

   

    

    

     
   

      

   
   
   

  Y- 

nja 50 tahun) dan um 
nja 45 tahun). 
tsb | kemudian 

bar'itu, ag t 
na -djurusai 

  

k 9 obi An tes! 

was dan 109 Punya 

rakjav djadi abu. 
9 Orang tiwas, 3 orang men 

dapat luka? an 100 bu- 
     

  

sa 1 kira2 
pukul 24.00 sebuah “serombol | 
an menjerang . desa Gumungla- 1 

didaeray “ketjamatan 

Bantarrudjeg, kabupaten Ma- i 

Lnjak 
' vusui2 balasan Mesir jang 

“lah dikirim ke London itu, te- 
4, beberapa kalangan di | 

“ Kairo menjatakan, bahwa 'pe- 
erintah Mesir bermaksud me'f 

. |tapi 

1 2h rakjat semua 

Ian tersebut pembesar2 Mesir 
tidak bersedia memberi ba- 

keterangan mengenai 
te- 

heruskan pembitjaraan2. me- 
genai masalah Sudan 
ke antara pemerintah Mesir 
dan rakjat Sudan, (Antara). 

orban2 jang tersebut ada 

Nai banjaknja anggota gerom 

ar Rumah 

R. TIAP MALAM didesa2 Djati, Tjigondewa dan pada achir2 ini”. 
semjuanja te Tma suk Gaerah ketjamatan Batu- 

lang. . 

gka. Sepandjang berita 'F 

Kesatuan ' 

bolan “itu adalah sama dengan 
gerombolan iang pada tang- 

gal 6 Mei tlh menjerang kam- 
pung Kirangsa (djuga terma- 

Suk ketjamatan Bantarrudjeg) 
dan mengakibatkan: 5 orang 
penduduk tiwas, 2 orang luka2 
125 buah rumahhabisdibakar, 
100 kwintal padi, 40kwintal ka. 

tjang, 15 kwintal djagung, 100 
@kor kamhing, 125 ekor ajam 
habis digarong. (Antara), 

  

achiri penum'pahan darah di 
Korea”: Dalam rentjang itu ! 
Senator Flanders .mengusul- 
kan sbb: 

1. Amerika Serikat membe- 

kok. Flanders ' mengatakan, 

Satu2nja masalah jang meng- 
gelisahkan Tiongkok (RRT). 

2: Daerah sungai Yaly dine- 
tralisir dan dikawal oleh .ke- 
satuan2 polisi bangsa Asia se- 
luruhnja. Hal ini, kata Flan- 
ders, ,,akan melenjapkan ke- 
tjurigaan pihak RRT terha- 
dap kita”. 

3, Amerika Serikat harus- 
lah memegang pimpinan da- 
lam pemulihan Korea Utara 
dan Selatan, Hal ini, katanja,   
akan djauh lebih murajy ong- 
kosnja daripada bea menerus- 

'kan peperangan 

Dunia akan merijebudiui? 
Flanders mengatgkan, bah- 

wa rentjananja itu akan men- 
dapat ,persetudjuan dunia”, 
dan menambah: 

»Sekarang sudah masanja 
kita menghadapi soal perda- 
maian ini dari segi baru. Kita 
tidak pernah bertindak setjara 
bidjaksana dimasa jang lam- 
pau”. : v 

Dalam :pembitjaraannja . de- 
ngan presiden dan Menteri 
Luar Negeri Acheson 'bebera- 

pa waktu jang lampau, 
Flanders, oleh kedua pembe- 
Sar itu. kepadanja dikatakan 
bahwa kekuatan militerlah 
merupakan satu2nja bahasa jg 
bisa dimengerti oleh pihak Ko- 
munis. 

Flanders mengatakan, bah- 
wa utjapan diatas ditafsirkan- 

nja Sebagai penolakan atas ren 
tjananja itu. ,,/Tapi”, katanja, | 
»kita masih sadja: 

dari tempat jang salah dalam 
mengusahakan 
perdamaian di Korea”. 

dari Wyoming, menjatakan 

ri djaminan, bahwa Korex ti- TT 

dak akan dipergunakan seba-' 
gai pangkalan operasi terha- ' ““ 
dap Republik Rakjat Tiong- 

bahwa hal diatas merupakan : 
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dalam kedu 
  

Mengenai Undang2 Taft- 
Hartley, (larangan mogok) se- 
orang sahabat dari djenderal 
Eisenhower me takan, bah- 
Wa ia tidak jakin Eisenhower 
akan terlibat dalam perdeba- 
tan mengenai isi sebaris demi 
sebaris dari undang2 itu. 

Sahabat ni menjatakan ke- 
jakinannja, bahwa bekas Pang 
lima Nato itu berusaha men- 
tjari djala, tengah antara 
pendapat2 madjikan dan bu-   

ikata | 

“berkeliling, 

tertjapainja 

Sementara itu Senator Hunt 
ia 

jakin ,,kita memasuk taraf jg. | 
maha genting dalam pepera-     

: | telah melemparkan -kata2 ke- 
ngan Korea” oleh, karena ,,kita 

ras terhadap-pihak Utara da- 

jam perundingan2 perdamaian 
Hunt me- 

ruh. 
|. Mengenai politik pengelua- 
“ran uang untuk keperluan da- 
lam negeri, djenderal itu se- 
ring mengeluarkan utjapan, 
bahwa dengan tindakan pem- 
borosnja, Amerika menjerah- 
kan dirinja sendiri ketangon 
Komunis. 
“Djenderal Eisenhower jakin 

| benar atas ekonomi jang prak- 
tis jang dapat didjalankon da- 
lam mengatur anggaran be- 
landja pemerintah,  “katanja 
lagi. 

Soal bantuan militer. 

Eisenhower tidak menjukai 
diberikannja - bantuan militer 
dan ekonomi terhadap negara2 
jasing, Gjika ia tidak jakin ban 
tuan itu tidak untuk kepenti- 

nga, bersama. Djenderal Eisen 
'hower dengan tegas mengata- 

njatakan, bahwa suasana jang 
sedemikian mungkin akan 

membawa peperangan jang se 
benarnja, jang dengan sedih 

akan merupakan ayal dari Pe- 

£. mengandjurkan: “Ridgway 
dan Mark “Clark dipanggil 

memberikan keterangan me- 
ji agenai peperangan di Korea. 

| Seperti diuga kalnja dengan 
Flanders, Hunt adalah anggo- 
ta Komite Senat untuk urusan 

Angkatan Bersendjata. 
saia ET 

“| DIERMAN BARAT BELI 
. OBAT2AN BAGI PENDU- 
DUK SIPIL KAREN. 

Pemerintah Djerman Barat     
djawabannja terhadap usul? j pada kari Se'asa telah membe 
Inggris jang 'terachir pemerin- ' ri kuasa kepada menteri da- 
tah Mesir telah menolak saran j Jam negeri Djerma, Barat, Ro- 

ma- bert Lehr, untuk memberikan 
kredit kepada Palang Merah 
Djerman guna pembelian | 
obat2an bagi penduduk 

rang Dunia III atau Hunt dju- 

sipil | | 

kan kepada negara2 Barat, ba 
hwa djika negara2 itu tidak 
memperlihaikan kegiatan jang 
Sunggut2, untuk. membangun- 

kom pertahanan merek, sendi 
Ti, maka orang2 Amerika jang 
membajs or belastingnja kepada 
kas negara akay berhak me- 

minta dikuranginja bantuan un 

tuk luar negeri, demikian kata 
sahabat “Bisenhower - seterus- 
nja, 

Djawaban atas sikap djende 
ral Eisenhower mengenai 'pe- 

ngurangan padjak telah. dibe- 
2 rikannja dalam pandangannja 
mengenai desentralisasi peme- 
rintah federal dan perkemba- 
ngoin USaha2 merdeka. 

Udjud untuk mendapat laba 
adalah besar 
memadjukan tenaga produksi 
Amerika dan djika laba ini di 
rusakan oleh pengengkan pa- 
djak jang sangat tinggi, maka 

akibatnja akan membahajakan 
bagi negara lambat laun, de- 
mikian kabarnja: pendapat Ei- 

  
Korea. Kredit tadi berdjumlah | genhower, 
200.000 mark, demikias, Aa 

  

Henjan koperensi “Berhubung 

Latihan militer 

universeel: ? 

gunanja untuk |" 

'ia iakin ig penting dalam 

para Gubernur, pada tg. 18 
- Mei bertempat dirumah Wali Perwira? SHAPE pertjaja 
Kota "Djakarta dilangsungkan | djenderal  Eisenhower akgn 
resepsi. Gambar: Djendral Ma 
Jor Simatupang berkenalan nja diadakannja 
dengan-para- Gubernur. : Y 

memberikan sokongan sepenuh ' 
latihan mili- 

  

   

    

     

   

    

bertempat  dige dung Pertemuan PNJ. Surabaja di- langsungkan pertemuan Gabu "gan Koperasi Perikanan 'Laut selu- uh Indonesia. Gankar Sar dian sedang Pena pracadvis, 

  

  

  

    

   

  

   

       

   
€   Aap top). TA 

Presiden 
. Apakah! Kemungkinan 'Nanti Jang 

4 Akan Dikerdjakannja?' 
Oleh: Kenneth Ungermann.. 

GAHABAT2 dari djenderal Kan Yap taluja 
memberikan garis2 besar tentang.apa jang 

menurut kejakinan mereka merupakan, pendapat 
Eisenhower mengenai beberapa soal2 penting, jang 

ukannja sekarang belum dapat dinda 
takan dimuka umum oleh djenderal itu." 

Ridgway: 
Yak Optimistis Menge- 
nai Persetudjuaa Korea 
Russia Terus Perkuat 

Diri 

. Dipa pers di AM AON BERGNSI 
Moral Bidgway mengatakan ye 
ri Rebo, bahwa Sovjet Uni dim. 
waktu 12 bulan jang telah si 
lam telah menjusun “kekuatan 
Ta di La ea “Menu 
ru Ridgway, telah aa 

besarkan ' pasukan u 

  

aga dengan itu .ka- 
um Kdmunis di Korey telah 
menambah potensiil militernia 
sehingga kini tenaga offensif- 
nja - mendjadi' lebih besar. 
Achirnja Ridgway men jatakan 
bawa sekalipun begitu ia, per 
tjaja pasukan2 PBB “sanggup 
menolak setiap serangan ka- 
um Keomunis. (Antara). 5 

Tidak optimistis me 
ngenai rundingan di 

Panmunjom. 

Dj. Ridgway dlm-rapat raha ' 
sia di Washington hari Re-: 
bo membitjarakan Soal rundi- 

ngan perletakkan sendjata di 
Korea dengan anggota2 pani- 
tia angkatan -bersendjata dari 
senat Ameriks, Setelah konpe- 
rensi tadi, serigtor Styles Brid 
ges (republikein) jang Sar 
hadiri konperensi.rahasia itu, 
telah ditanjakan oleh para war 
tawan, apakah djenderal Ridg 
way optimist is men, enai rundi 
ngan di F dar 
wabannja adalan " 

Tetapi senator Bridges selan 
djutnja menjatakon, : ia 
tidak mengetahui, apakah itu 
berarti bahwa di Korea akan 
terdjadi lagi pertempuran 'se- 
tjara Renanann 

  

menpimlnyaka nari res 

perangan ialah. , kewaspa 
Seorang perwifa,. tida, pada 

: Inesig, mendjadi 

       

at dari 

      

Topan Tenan keras pg 
'kditik perdana-menteri Yoshida 

| jans sekarang, Ia mengatakan 
| bahwa pemerintah Djepang ti- 

dak berlaku waspada terlebih 

Gulu terhadap keributan pada 
|1 Mei itu, sebab Yoshida senan 
tiasa lidak mau 'memperhati- 

|kan segala peringatan jang di 
“berikan oleh beberapa kala- 
ingan tertentu. Ia mengatakan,   “bahwa pemerintah Djepang sa 
ngat “pandang €nt€ng” organi 
sasi dan kekuatan politik dari. 

| gerakan, komunis. Djuga ia me 
njesalkan bahwa pemerintahan 
Yoshida hingga kini tidak mau 
menjatakan dengan tegas, bah- 
wa persendjataan kembali ba- 
gi Djepang itu hanjalah sema 
ta-mata untuk" kepentingan 

. membela difi terhadap bahaja 
dari dalam negeri sendiri bela 

ka..Ia berpendapat, bahwa Dje 
pang harus mempertjepat per- 

laksanaa,, rentjang mempersen 
djatai diri kembali, karena ne | 
gara sebagai Russia hanja me 
mandang” kepada negara jang 
kuat, 

Tiongkok Nasionalis 
pernah minta bantuan 

Djepang. 

  

CHIRO “Hatoyama seorang politikus Pjepang jg. “ternama “dan 
1 ptgantakan penda 

1gjatakan “bahwa ia tilak menje 
tudjui pikiran sematjam ita, 

Kepada wakil? Tiongkok Na- 
sionalis itu. ia katanja perrtah 
mendjawab,' : bahwa :ia tidak 
ingin melihat lagi terdjadinja 
pembunuhan, oleh serdadu? Dje- 
pang terhadap orang2 Tiong- 
hoa. Tetapi Hatoyama menjata 
kan kejakinannja, bahwa Dje- 
pang wadjib turut serta. dalam 
sesuatu persekutuan utk. mela- 
kukan pertahanan setjara ko- 
lektief, Pan persekutuan sema- 
tjam ibu barus berlaku untuk 
daerah2 Asia (termasuk Tai- 

wan) jang mungkin mengalami 
serbuan dari pasukan? komu- 
nis di kemudian hari. 

Hatoyama mengakui, bahwa 
Korea Utara dan RRT melaku 
kan pertempuran di Korea se 
mata2 akibar. dorongan Russia. 
Tetapi bersamaan dgn itu, Ha 
toyams mengemukakan 'hara- 
pannja agar RRT. akanmemu- 
satkan perhatiannja kepadake 

| madjuan didalam negeri sendi 
Ti, dan tidak akan mentjampuri 
urusan . didalam “negeri. Dje- 
pang. 

  
Tetapi apa djua, Hatoyama 

berpendapat segala sesuatu se 

betulnja ikan berkisar kepada 
, Sikap Russia dihari kemudian 

Tetapi Hatoyama menentang 

pikiran, jg. menghendaki supaja 
dikirim,tentera Djepang keluar 
negeri utk. turut berperang, se 
perti ke Indo China mitsalnja. 
Ia mengatakan bahwa Djepang 
dapat membantu memperkuat 
pertahanan negara2 ,,merdeka” 
di Pacific, dergan djalan mem 
perkuat pembelaan negaranja 
sendiri. Sebab negara2 komunis 
tak akan dapat menjerbu k2 Ta: 
wan atau ke Philipina, apabila 
tidak lebih dulu menghantjur- 

di kan pangkalan2 pembelaan Die 
pang. 

Menurut Hatoyama, wakil2 
Tiongkok Nasionalis pernah da 

tang padarja, urtuk mendapat 
kepastian apakah Djepang ber- 
sedia kirim utk. bantu 
Tiongkok Nasionalis merebut 
kembali tanan-daerah Tiongkok 
apabila utk itu sudah tiba wak 
tanja. Tetapi politikus jang ber 
haluan konservaif itu, jg. mem 
punjai kemungkinan besar akan 

mendjadi Tah sen nia koninda, me 

  

terhadap Djepang, dan kepada 
besar-ketjilnja bantuan “jang 

dapat diberikan Amerika kepa 
da Djepang. Tetapi ia mengan 
djurkan, hendaknja rakjat Dje 
pang “djangan 
mengharapka, bantuan ekono 
mi belaka dari Amerika. 

  

PASUKAN DJERMAN 
AKAN DILATIH DI 

is 
: 

| 

| 
| 
| 

INGGERIS? 

Menteri negara urusan 
pertahanan Inggeris, | 

Birch, hari Rebo mene- 

rangkan dalam madjelis 
rendah, bahwa kemungki- 
nan pasukan2 Dierman di 
latih di Inggeris telah di- 
rundingkan. tetapi kepu- 
tusan mengenai soal ini 
hetan diambil. 
  

  

  

Bahasa-S unda 
& Tak Ada |Gunanja: -“Memadjukannja “ 

Apa “Bila Itu Berarti Persatuan: 
Indonesia: Djadi Petjah-Belah 

Aa baba 
bahasa Sunda jang hari 

apabila hal itu berarfi bahwa 

Putusa, ini tlh diambil ber- 
hubung dengan praeadvies tu- 
an RA. Afandi dari Pa 
dalam mana ditegaskasnia ,ba 
hwa "angkatan muda Sunda j 
hanja bersedia membantu usa , 
ha memperkembangkan bahasa ' 
Sunda, apabila usaha ini tidak : 

Imenjebabkan persatuan Indo- 
petjah belah. 

“Apabila membawa akibat se-   staf Eisenhower. menjatakan 
baru ini kepada - saja, ' bahwa | 
"orang tua" itu' telah memberi- 
kannja beberapa nasehat. Per- 
wira itu “mengutip utjapan 
Eisenhower sbb: “Bikinlah ke- 
salahay setjara  pelahan-lahan 
dan bila-kamu mendjabat pang 
kat panglima'tertinggi dan ha! 

perti jng disebut belakangan ' 
ini, maka angkatan muda Sun 
da tidak akan menjokong tu- ' 
djuan tersebut bahkan berse- | 
dia untuk mematikan bahasa 
Sunda." 

Konperensi berpendapat, ba- 
hwa tudjuan untuk memper- 
kembangkan kebudajaan dae- 

rus mengambil keputusan sulit, 
sedang orang ig akan memberi: 
nasehat kepadamu “tidak ada, 
migka ambillah. sedjarah seba- 
gai bimbingan, bagimu”. 

rah harus bertudjuan untuk 
.memperkaja kebudajaan Indo 
'nesia pada umumnja. Dalam 
Tangka dari tudjuan ini maka 

  

ter jg universeel, oleh karena 
(Ipphos). “- 18 aa 

  
  

Kedatangan 
31 Ouirino 
Mn ban Awal Djuli? 

D' DALAM KETERANGAN 
NJA kepada »Antara”, 

Direktur Kabinet Presiden, Mr 
A.K. Pringgodigdo menjatakan, 
bahwa - kedatangan Presjden 

| no ditunggu di Djakarta 
'diantara tanggal 5 dam 10 bu- 
Ng (Djuli tahun ini, 'terkefjualj 

jika suasana — internasional 
Yang yah? tidak dapat mengizin 

residen Pilipina 'tsb untuk 
Mayang kam Lamp darahku 

| ke Intoneata jang telah "lama 
| direntjapakan itu, Keterangan 

ini diberikan oleh Mr. Pringgo 
digdo berdasarkan kabar ter 
achir jang telah NN oleh 
Istana Merdeka, 

I 

  
  

  
semata-mata , 

  
SUATU PUTUSAN penting dari  konperensi 

Senen ielah diachiri di Ban- 
dung "ialah keputusan jang diambil dengan Suara bulat, bah 
wa, tidak adalah gunanja- untuk memadjukan bahasa Sunda 

persatuan Indonesia mendjadi an 
terpetjah belah. Konperensi memogang teguh 2 kerakjatan 
Indonesia jang jermaktub dengan kata2: satu bangsa, Saru 
negara dan satu bahasa untuk seluruh Indonesia. Y 

sa Sunda dalam 
sebagai anggota para ahli d'im. 
lapangan ini di Bandung. 

engenai  tudjuan untuk 
"mendemokratisir” bahasa 
Sunda antara lain diputuskan 

| bahwa suatu bahasa baru dpt 
' didemokratisir apabila didjalan : 
“kan bersamaan dan sesuai de | 
ngan 
rakat”. 

“demokratisering. masja 

Perkembangan ba- 

hasa Sunu. 
Berkenaan dengan tudjuan 

untuk  memadjukan “bahasa 
Sunda 'ini, telah diambil bebe 
rapa putusan jg konkrit. Kon- 
perensi mengadakan seruan ke 
pada masjarakat untuk meng- 
ambil langkah agar bahasa 

Sunda dapat didjadikan baha- 
sa ilmu pengetahuan. Selandjut 
nja diminta mengadakar ker- 
dja sama antara pelbagai in- 
stansi supajy  memperbanjak 
penerbitan? buku2 dan madja 

lah2 bahasa Sunda, i 

Achirnja diserukan kepada 
pemerintah supaja dalam. seko- 

lah2 rendah an landjutan dju 
ga diber'kan mata peladjaran 
kesenian dari pelbagat wi'ajah 

Indonesia, | 

“arep,aa Usung) uep 
sejusunYOp Org. Leyilpbusuw "Bp. 

"IMS ESBUBG Werep Inang VeNYau | 
SU Injun LtusadO1d Luntur Kutu n 

NN 3 N 

Tn IYAN 

pk os Uh 

Bantuan Militer Djepang 
, @eanalt Diminta. Oleh : Taiwan Untuk Adakan Serbuan 

H | Ke Tanah Oaratan Tiongkok 
: | Yoshida Tak Pierliifkan Peringatan2 Kawan: Kekutan Dan Organisasi 
Haa .Kominis Djepang Tak Boleh Dipandang Ketjil. 

telah ban pengala- jak Dept 
patnja bahwa adalah lebih mun gkin bahwa kaum kom 

merebut kekuasaan dengan djalan melakukan revolusi dim. negeri, 
luar, mitsalnja dgn. menggunakan 'tentera?2 RRT 

“Utara, Ia. mengatakan djuga, bahwa kaum komunis Djeparg sudah sekian waktu berusaha 
xelak ukan infilrasi diberbagai kantor pemerintah dan kantor2 polisi, serta mereka itupun 

n tjoba, menguasai segala sesuatu jg. berhubung dengan pemilikan umum nan 
mere but kekuasaan “dikemudian tea: 

ajan “Korea 

  

R. C. MILLER dari sya: 
1 ney hari Rebo berusaha 

membuat: “budjan di daerah? se- 
belah Utara Australia jg hingga 
kini masih tetap kering. Hal tsb 
akan dibuatnja dgn pertolongan 
jerman. L....... 
Miller bermaksud utk menem- 
patkan 3 buah 'katja besar di 
pantai Darwin, Menurut ketera- 
ngannja tjahaja2 dari tjermin 
dapat mempengaruhi lapisan? 
udara jg agak tinggi “dan dgn. 
itu dapat menimbulkan hudjan. 

Pada tahun jang lalu Mil- 
ler telah berhasil dengan meng 
gunakan . tjara. ini. menimbul- 
kan hudjer di New South-Wa- 

"les. Miller menerangkan | bah- 
'wa pendapat baru ini didapat- 
'nja dua tahun jang lalu .de- 
ngan. tidak .disengodja, ketika 
ia mentjoba tjermin untuk me 
narik tenaga listrik dari uda- 

tra, Dikatakannja bahwa pertjo 
baannja itu gagal karena seti 
ap ia mengusahakannja. selalu 
turun. hudjan. Dikatakan selan 
djutnja, bahwa :gpabila musim 
kemarau datang terus mene- 
rus maka waktu itu adalah jg 
terbaik untuk mentjoba men- 
datangkan Luna. 

  

Pangkalan 
Kutub Utara 
Tak DiadakanOleh Rus:, 

|sia, Le neo 
«. Kan MelatuaUktk 1 

Pengetahuan 1 
SOVIET: UNI TIDAK 

mempunjai niat “untuk 
membuat. pangkalan? militer di 
daerah Kufab Utara, demikian 
kata, radio Moskow “berkenaan 
dengan hari ulang tahun ke-15 
dari ekspedisi pertama Sovjet 
Gi Kutub Utara. .. Radio 
mengutip karangan dim. has 
rian tentara Sovjet jang. ditulis 
oleh Michael Vodopinou(?), se- 
orang penjelidik bangsa. 'Rus 
mengenai daerah Kutub Utara. 

Dinjatakannja, bahwa ek- 
spedisi Sovjet itu'bersifat '1- . 
mu pengetahuan semata2, Ta- 
pi Ametikg hendak ,m 
nakom daerah Kutub Utara , 

bagai pangkalannja untuk “se- 
rang Sovjet Uni. Dengan ada- 
nja Statement2 bersifat ilmu 
pengetahuan jang pertama ttg. 

! daeramn Kutub Utara, sekali 
terbukti bahwa rakjat Sovjet 
ada'ah unggul dalam lapangan 
ilmu pengetahuan, kata harian 
tsb. (Antara), 

KORBAN AMERIKA 
DI KOREA. 
Kementerian pertahanan Ate 

rika pada hari (Rebo mengu- 
mumkan bahwa djumlah . kor- 
ban pasukan? Amerika di Ko- 
rea sekarang berdjuralah 108. 
107 orang Djumlah ini ialah 

.214 lebih banjak dari pada pe 
harus didirikan jajasan baha- |1£umuman pada minggu jang 

mona duduk : | “5 

     
— Kementerian pertahanan A.S, 

mengumumkan bahwa pada tanggal 
4 dan 5 Djuni jad..komandan2 dari 
semua daerah angkatan darat Aa 
termasuk djuga daerah Pasifik, akan 
mengadakan konperensi tahunan . di 
Nk (Kementerian pertahanan 

— Dalam sidang ke — 14 dewan 
ekonomi dan sosial PBB pada hari 
Selasa dewan tersebut telah memilih 
Sayed Amjad Ali dari Pakistan se- 
bagai ketua baru. 

— Menurut kalangan? jang lajak 
dipertjaja di 'Belgrado pemimpin2 
komunis Rumenio kini sedang mela- 
kukan pembersihan setjara besar — 
besaran dikalangan polisi militer dan 
dikalangan para pegawai dinas kea- 
manan negara di Rumania. Pember- 
sihan2 terutama ditudjukan terhadap 
Oopsir2 jang telah masuk dalam ang- 
katan perang sebelum kaum :komu- 
nis. berkuasa. di Rumenia. 

— 13. orang buruh tambang Pe. 
rantjisspada hari Selasa telah te- 
was, kat'ena gas methan telah mes 
masuki terowogan dalam mana :me- 
releaedang bekerdia." Tar owongan 
dari tambang batu bara »Prugiers” 
didekat Clermont-Ferrand dimana 
ketjelakaan tadi. telah terdjadi, " ter- 
letak 1.800 kaki dibawah permukaan 

“ens. 8nd unsnstp BEN UOY Sea sh, bumi, 
Bast epins UVBIOsESNSON TSPU Lara | 
UuMOp ULIG GUBPLU Terduepos 
WesIo,sesnsar UBNWONIA Uayepe D 
Ute Uta nyYemos BIBU Jut ue:3 
O1d  FTINUOM CPUNS ESOIrEG | Lek 
Mjpewew Ainjun uruidOad tunutir 
“Iu” nYens unsnsip erna ptreteg 

NInd Uempelpid susu tiny 
Tpuefudd grisey 'Usp eptihs Upgron 
SESNSON EP ESEUI Pena 
ram3 A89I  UPpBI MJENS: UBI 
“Uu Yndun aa vustes wotape 
RAT "Tedapt ag Ieregotnog 

& Mellofranco, kuasa usaha Bra- 
zilia di "Washington, pada hari . Se: 
lasa sore telah menjerahkan kepada 
Edward Miller, pembantu menteri 
luar negeri A,S., piagam ratifikasi 
perdjandjian perdamaian  Djepang 
Seperti diketahui telah mulai berla- 
ku setelah beberapa minggu jl. pe- 
merintah AS, mendeponir sendiri di 

| Washington piagam-ratifikasi-nja, 
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5 kurung, tapi setelah lolos dari 

"ai 30 

Solo, Rebo, 21 Mei, 

r0xton begitu besar 

  

SN ja Pe emuan $ Si LH AN 

MET aen Sesilaa Telan Aha bagi 

1 Meportasa ientiru 

ea laa Gapura Wa 
. Sema. mango Ran dosa--Soo pa Nana 

    

   

Beluni peruah Bobby Pokmodari dapat La an 
besar seperti so dilangsung! 

  

   

     

      

IE niaasan 

aa ai pura PAKISTAN D1 sma. : 
Pert 

  

an tara wartawan2 Semarang de- 

    

   

        

“4 ae ix at Kemben Ti 
mengagumkan. arisan depan 
tak kelihatan kehabisan finish- 

|. Ang touch, pendjagaan bela- 
, pakup safe, terutama 

Arickana boleh, dikata 
6 tembok 'jang ukar di- 
temitas. 1 
Pihak ' Persis main sangat : 

geforceerd di babak pertama, : 
berhadapan dengan lawan jg . 
bernapas kuda, sebenarnja ha. 

: . Tus bisa tahan napas, tjoba t: 
| Gak terlalu ngotot, nistjaja 

'o bisa memperoleh Mn - 
an, tapi dibabak kedua mere- 
ka telah perbaiki. Hampir ra:a 
rata pemainnj, berfighting 
rit dan Sean 
menurut anggapan kita ada Is 
bih tepat. 

20 menit terus pihak tamu di 

kanan luar Massey 
toblos djaring Persis pertama 

“kali (1—0 buat India) dan 3 
| menit kemudian disusul men- 
djadi 2—0 ditjetak oleh center 
voor Narayan. Dekat halftime 
'terdjadi corner,  kiridalam 
Yayareta merobah stand dja- 

Kira? 2 menit tempo finish, 
standnja seri, 4—4. Kesuda- 
han i ini sungguh diluar dugaan. 

 Balans rugi-untung. 

una & Tenaga Ta 
1 di Ban- 

ogja dan 1 di So, 
"1 total telah ear oleh kes 
“India itu 14 goals tapi gawang 
.nja kemasukan 13 goals, dari 
“7 kali main telah menang 3 ka 

AI Pot Ian agak MANA kali | 

Kabar Kota 
TUNDJANGAN KEMAHALAN 
DI DJATENG. 

  

- giwai-negeri jang tadinja masuk 
. perhitungan rayon v1 mulai Mei ini 

| masuk rayon VII jang perhitungan- 
6 nja sebagai berikut: 

  

7 

5 

.. 99 pct dari gadji Rp 100.— jang 
: pertama, 94 pct dari gadji Rp 100.— | 
. g kedua, 89 pct dari gadjif 

“ Rp 100.— jang ketiga, 84 pct dari 
gadji Rp 100.— jang keempat, 79 
pct dari gardji Rp 100.— jang keli- 
ma dan sisanja 40 
Berhubung berobahnja rayon terse 

but sebanjak 1.300 daftar gadji pe- 
gawai2 Pemerintah di Djawa Te- 
ngah, ketjuali daerah Jogjakarta dan 
Surakarta, jang diurus oleh Kantor 
Pusat Perbendaharaan Semarang (pihak 
an setiap bulannja berisi sebesar 
:20.000-000.— akan bertambahi 30 

pet. 
“SOAL REBOISASI. 

Tg. 20-5 Kepala Djawatan Ke 
'hutanan Djawa dan ag. 
Ir. Binkoop telah menindjau 
daerah Pati, maksudnja untuk 
memetjahkan soal reboisasi di 
daeraah Pati jg pada sebelum | 
perang telah Sa lapat perha- 
tian dari pihak F Kehutanan utk. 
ditanami pohon jg dapat hidup | 
dan berguna bagi daerah itu, 
luasnja 2.937,1 H.a, Daerah tsb. 

ack mengenai pulau 

6— A4 sa Soio S 

Tundjangan kemahalan bagi pe-! 

    

duta Pakistan beserta is 

teri jang singgah dikota ini pa 
je da aan kembali da- 

Iri penindjauannja ke Jogja, So | 
. Ho, Surabaja dan djuga pulau | 

Bali, Melihat kebudajaan dan 

  

    

  

Sedikit oleh duta Hamdani   
» Gjuga dibentangkan tentang per 

sengketaan India—Pakistan me- 
ngenai masalah Kashmir jg kini 
3 diadjukan dimuka PBB 
i 

Partai2 bahjak pula di Pakis- 
tan tetapi tidak sebanjak di In- 
donesia. Jang perlu kita kemu- 

, menurut keterangan tn. 
tsb, semua pegawai2 

negeri di Pakistan tidak diper- 
'bolehkan mendjadi anggauta se 
'suatu partai, djadi harus bebas 
'dari politik. Komunisme disana, 
ada djuga akan tetapi tidak 

S9 Sampai terbentuk mendjadi sa- 
tu organisasi. 

| Kepada Nj. Hamdani kita 
tanjakan mengenai pergerakan 

spi- wanita disana. Hanja ada satu 
organisasi wanita di Pakistan, 
ialah jg diberi nama: All Pa- 
kistan Woman Association atau 
disingkat APWA. Organisasi ini 
tidak berpolitik, hanja mengu- 
Tus sektar kesosialan sadja. 

Dari Semarang duta Pakistan 
isterinja itu, hari jini 

kembali ke Djakarta. 
SAM POO KETJIL. 

Menurut naluri tiap tanggal 
1 bulan 5 penanggalan Tiong- 
hoa (Imlek) diadakan pawai 
jang biasa disebut Sam Poo ke 
tjil ,untuk memperingati tepe- 
kong (artja) Poo Sing 'Tay 
Tee, berangkat dari klenteng 
Tay Kak Sie Gang Lombok, me 
nudju ke Boom-lama, kemudi- 

jang ada klentengnjs. Arak? 
an Sam Poo ketjil tahun idi di 
adakan pada besok pagi, Sab- 

KEPANDUAN PUTERA 
INDONESIA. 

Berhubung jamboree dari | 
KPI, besok pagi (Sabtu) djam 

“7 diadakan gerak djalan be- 
rangkat dari lapangan 'Tjita- 
rum, Minggu malam diadakan 

berangkat djam 19 liwat Mla- 
ten, Djurnatan, pasar Djohar, 

'Belakang-kebon, Pontjol, Pen- 
drikan, Bodjong Depok, Pelo- 

jiran, Seteran, Brumbungan, dj. 
| Mataram, Kebon-Tionghoa, Ka 
rangtempel, Mlaten da, kem- 
bali Tjitarum. 
SBKB TJAB. SEM. AKAN 
AMBIL TINDAKAN. 

Dalam surat jg baru2 ini di- 
kirimkan oleh SBKB tjab. Se- 

ng ke P4 pusat di Dja- 
karta dan P 4 daerah dinjata- 
kan, bahwa mereka akan me- 
nentukan sikapnja utk memper- 
kuat keputusan P 4 pusat, bila 
pihak pengusaha tidak menun- 
djukkan djalan penjelesaian, 
Diserukan supaja P 4 pusat me 
ngambil sikap tegas terhadap 
keputusan jg dilanggar dan ti- 
dak dita'ati oleh pengusaha2 

    

pawai dengan membawa obor 
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1 Dj ALAN BEBAS 
ALL CHROOM. Natan vOoR duh AC AYANG made in Germany 

.. nona dan menarik 
. Konstruksinj a kuat 

in 4takt koping dlitor (Pemakaian bensin 
—. “taksusahfditjampur” olie) 
. Harga ringan ON, Datuk. 

MODEL 
11952 

Se ata 

Dil. ov. s Siamet Rijad Rijadi 

SOLO: Tah. 
  

  

  

  

   " in 

. die 

Na 

   

   

'Gorb- BETAALDE, " 
arang GPLEIDING | 

'Onze 2m we en handels-afdelinge 

" vereiseneen uitgebreid administratie! apparaat. 

Jongelui van elke landaard met cen middel- 
bare schoolopleiding en interesse voor moderne 
administratieve methoden kunnen zich in dit 
gedeelte van onze organisatie een goede 
toekomst opbouwen. 

Dok voor oudere administratieve krachten, 

opgedaan zijn op onze boekhoud- en controle- 
afdelingen zelfstandige, goedbetaalde posities 
vacant. 

afspraak zullen de Agenten 
kantoren te Djakarta, Surabaia, Semarang, 

8 Medan, Makassar en Palembang, en onzef 
Sub-Agent te Bandung gaarne deze-mogelijk-1 
heden met sollicitanten nader bespreken, 

    

    

   

pe 

alle belangrijke centra vzn Indonesia 

     
    
      

  

      

     reeds de nodige practijkervaring hebben 

  

        

  

voorafgaande telefonische of schriftelijke 
van onze    

      

   

    

De ingenieurs van Indonesia 
  

sedert 1889 1. s 

:Surat, Kiriman « RAPAT TAHUNAN 
Tuan The Kiem Djoej. telah me 

mulis ,surat terbuka” pada iel 15 
| Mei jl. dalam harjan ini, fuljsan 
mang ada menjillgguhg panitya Pa 
sar Malam Semarang 1950. 

Seperti umum sudah Manan 
pendapatan keufitungan dari PMS. 
1950 ifu telah sudah dibagikan di 
hadapan umum djuga, dilalam sua   tu pertemuan besar pada tahun '50 
di gedung Chug Hua Ta Chung 
Sze, hingga hanja tinggal restant 
saldo ketjil didalam kas jang tersim- 
pan sampai pada saat ini didalam 
kluisija De Javesche Bank, pada 
bendahara Sir. G9 Soen Khing, sal 
Io mala ada berdjumlah 
(Tiga ribu lima ratus empat puluh 
tiga & 27/100 Rupiah). jaig mana 
akan sebagian dibuat menerbilkan 

: versiag sillgkat jad bagi umum. 

Pembukuan2 sudah lama selesai, 
dan pun bagian2 pada Rumah2 Ta 
tu di Kebon Dalam dat, Tanah Pu 
tih berikus Sekolah2  Parkticuljer 
Chung Hua Chiao Yw Hsieh Tsin 
Hui dan Sekolah Rakjah CH.H. di 
Karangturi dll. telah dilakukan dju 
ga dalam tahun 1950 oleh CHTCS. 

Kami menjatakan kemenjesalan 
sangat tentang agak terlambatnja 
penjekakan verslag siNgkat itu, mes 
kipun kami telah mendapat ,.Ac 
gu & descharge” dari Verificatie 
Commissie ig dikepalai oleh Tuan 
Tjiong Eang Hoei, jg setelah meme 
riksa keberesan pembukuan2 P.M.S. 
1950 antara lai menjatakan 
dalam surat keteranganhja sbb. 
»Menurut pendapah saja buku? ini 
ada sempurna. Pembukuan? ada ra   bengkel di kota ini, menurut 

Ihukum2 jang ada. 
KLINIEK PENJAKIT MATA. 

k lama lagi di Kudus 
dan Pati oleh Djawatan Kese- | 
'hatan Djawa Tengah akan di- 
buka polikliniek penjakit mata 
jang masing2 mengambil tem 
pat dirumah sakit umum. Pem   dapat dikatakan gundul dan ti- 

dak ada pohon2 jg ditanami, ka- 
rena tanahnja tidak tjotjok utk 
segala matjam pohon. Bila soal | 
ini dapat diatasi, maka daerah 
tsb akan : .mendjadi pap 
makmur. 5 aah : 

Sa 

  

bukaan tersebut jang segera 
! disusul pula oleh 3 buah jang : 
"lain dan masing2 ' membujuh- 
“kan biaja Rp, 10.000. — seta- 
"hun ikan merupaka, tambah- 
an dari sebanjak 24 buah jg 
Liong dan 1. # Ta Tengah. 
    

pi dan teratur serta administratie 
ada rifgkas sekali”, 

Oleh karenanja dengan resmi “pa 
da kemarin dulu kami telah me 
ngundang pada pegawai CHTH. 
lu ig menulis ,,surat terbuka” ta 
di akan datallg memeriksa sendiri 
segala sesuatufnja tirumah Ex-ketua 
dan atau dirumah penulis akan te 
tapi djawabannja ,,tidak bisa”, mes. 
Kipun kami sudah mengirimkan sa 
tu mobil extra untuk mendjemput 
nja. Pun djandjinja akan datang 
sendirj pada esok harinja telah ti- 
dak ada djebulnja. 

Sekean dan !erima kasih. 
Semarang, 17 Mei 1952 

Hormat kami, 

an. Panitya P.M.S, 1950 

Penulis : 

(Go Boen Liong) 

Rp.3.54327) 

N.V. Apotheek ,,WIDJAJA", 
Di Surakarta. - 

Dengan hormat, 

Menetapi anggaran dasar kita, fatsal 15, bersama ini kami 

djungi Rapat Tahunan, besuk pada hari Kemis sore, tgg. 5 
Juni 1952, mulai pukul 19.36. di Tjokrokusuman, — Kalurahan 
Kemlajan “Solo. 

Prabot2 untuk keperluan tsb. diatas, mulai ini hari terse- 
3. Na dapat diperiksa, di kantor kami, Djalan Slamet Rijadi 

Surakarta, 20 Mei 1952. 
Hormat kami, 
DIREKSI. 

  

2 angan 

MINJAK.OBAT BAN LENG 

Dapat diminum untuk menjembuhkan: batuk haru 
atau lama, sakit tenggorokan sakit perut dil. 
Bagi bisul2, Nana. gatal2, digigit binatang ber. 
bisa, kena api, dapat lekas M3. dengan digosok- 
kannja. Apabila merasa lelah atau salah urat: darj 
sport atau djatuh dapatlah Ban Leng digosokkan 
(dipidjet) dan diminum, semua itu penjakit lekaa 

sembuh. pat 

  

    
     

   

     

    

  

d4 
: tjam2 penjakit, Kalau Tuan suka batja surat2 pu. 

H djian tsb,, kami bisa kirim sama Tuan. 

4 Ban Leng dapat dibelih pada semus toko3 Obat 
DI. kalau tiada: boleh kirim Rp.6,50 Kamj nanti" 
kirim 1 botol sama Tuan dengan tertjatat. 

Dikeluarkan oleh: Rumah 
Djl, Bawean no. 22 Tilp     Obat Tjeh She 

no. 2207 8 Barata 

  

John Garfield 

meninggal. 

Pemair, film Johm Garficid 
pada hari Rebo diketemukan 
telah meninggal dunia, ditem- 
pat kediamannja di New York. | 

John Garfield dilahirkan di 
New York. Ia tammat sekolah 
buat anak2 jang nakal. Disam 
ping permainannja untuk film, 
ia. terkenal djuga sebagai pe- 

   Habis mandi 

AIA 
Aa dog 

Kulit: tinggal. segar: - dan 
kering Menjembuhkan dan 
“.mentjegah eksema 

Dirumah obat & Toko? 

  

      
        

      
  
    main Sandiwcra di Broadway. 

  2 mem tmamn ama 
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pen 
0 SHERRY ROSS, SHELL 

KL nNTo sPuR GRINES! Lk, 

   

  

   

  

    
    

aah jang ditudu 
gembala lembu untuk kepentingan 

Ross, 

sendjata Spur Pan 

fa bari pinbitukan atas 

dian dikedjar oleh gerombolan pendjahat Spur Gaines 
— Gerombolan dengan tjepatnja datang kemari. 

salah ambil djalan hingga tak dapat berdjumpa 
Sherry tentu dengan tiada tahu-menahu 

  
    

  

diri peng- 
para penggembala domba kemu- 

ss... 

Djika aku 
dengan Sherry 

akan menghadapi 

  

L WON'T TAKE BITHeR Le 
FORK/ IF YOU CAN MAKE 
THE RIM UP THERE, TRIGGER, 
wE NG Li ha “EM £    
  

— Aku tak akan ambil dja- 
“lan berputar! Djika kamu da 
pat mendaki ditempat ini, 
Trigger, para pendjahat akan 
terperdaja! ! 

eka Na Una 

Ng 
NA 

  

IF .GAINESS POSsE-TURNSN 
BACK, MAXBE I CAN FIND ga 
TIMBEZ CANYON WHERE 
SHERRY'S HIPIN' THE 
MARSHAL ...TRIGGER, DOWN £ 

BADAN RONGSOK DALAM 
IO DJAM GAGAH KEMBALI 

MAHA TONIK 

Bang 
OBAT KUAT JANG - 
MENGEDJUTKAN DUNIA 

HARI INI: 
LESU LEMAH Ii 

  

  S YS N 
SNN AAN MEN 

— Djika gerombolan Spur 
Gaines berbalik, mungkin da- 
pat aku menemukan Timber 
Canyon, dimana Sherry  me- 
njembunjikan ' Marshal 
Trigger, turunlah 1! !   

mengharap kedatangan segenap pemegang sero, untuk mengun- i 

    

    

      

   

    
   

    

   

   

  

     

   

  

  
  

6x9 cm Rp.0,50 6x 9cm Rp. 1,50 | 

6x6 cm » 045 9xl4cm ,, 2,50 
4x6icm ,, 03513x18cem ,, 5— 
3x4 cm , 03018x24cm , 8— 

Dj. MATARAM 345 
(KT, Turi s Er, Saru) 

GUNTINGLAH ADPERTENSI INI! 

FNYYYNYA NA AN AAA AAA NI 

Buat LEBARAN, ad. 
Kami baru trima: 

/ Satu COLLECTIE 
jang ISTIMEWA: 

rupa2 Dames & Heren 
SA 

| 

Dari : 

i 

: 
VUr PENS : | 
  

TIFORT | 
uperautomata 

aa   
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SoLo .Mulareg, 2! Mei 1952 D. MB. 
The Thougher they Come 

Preston Foster 

Main djam 4.30-7-9,- 

  

       
9 

TAI AI 
Pal Ie Tana    

  

    Ma 
Id NE D4 
SWISS . MADE      

    

  

    

SHEAFFER'S CHREST DE 
LUXE Parker P. 51. 

TIO 
Juwelier Horloger 

Bodjong 58 —  Teip. 1514.     

  

  

Ini Malam D.M.B. | 

.Rex" 5.—7.—9.— (17 tah.) 
  

Pier Angeli 4 
IJohn Bricson ajak eresa 
  

»Orion” 5.-7.-9.- (13 tah.) 
George Montgomery — Paula Corday 

»The SWORD Of MONTE CRISTO” 
(Super cinecolor) 

Metropole 445 —6.45—8.45 

Djagaian : 7.00-9.00 (13ch.) 
Reed Headley — Sheila Darcy 

.ZORRO'S FIGHTING LEGION" 

  

  

  

nan 

  
Teks Indonesia 

    

  

  

En » 
Be 

Kakanda tak sanggup menung- " 
? | 

LMA ADALAH Hemat | gu lebih lama! 
setelah disaring dengan Ja, ia girang dapat membantu Filmetta 

kain dapat dipakai kembali, dengan membuka satu blik minjak-Filma, 
Ba menidah, ap pemasakan. .sebab ia tahu bahwa semua jang dimasak 

dengan minjak-Filma lezattjita rasanja. 
Hanja jang tidak diketahuinja — tetapi 
Filmetta tahu akan hal ini — ialah bahwa 
minjak-Filma selamanja bersih, segar dan 
menjehatkan badan. 

2 KALENG - HASILNJA SAMA DJUGA BAIKNYA 3 UN v e A 
, minjak untuk menggoreng 

51 F2-M, 

Afdru k ida. besark 4 $ Na NN DEK Ta S3 an 

pnoton Ine “ | 4 SUDAH SEDIA LAGI HIDANGAN UNTUK 8 
Afdruk: Membesarkan : | | BULAN PUASA: “NI 

KORMA 
(dalam blik) 

KWALITEIT No. 1 — 

BERSIH SERTA LEDZAT RASANJA. 

Silahkan bikin perhubungan dengan alamat tersebut: 

Y.!. BADAT 
. Jmporter - 

Exporier & 
Commission Agents 

Blakaag Kebon 17 — Telp. 1341 Semarang, 

  

  

  

LL EA ma ma La nat 

Innalillahi Wa Inneillaihi Rodji'un 
Trima kasih kami haturkan kepada handai taulan dan 

teman2 sedjawat dari Det. Angk. Div. Diponegoro, atas 
bantuan dan penghormatannja terachir waktu mening- 

  

galnja 

Sdr. MOCH NOER 

pada tg. 20 Mei 1952. djam 13.00, terutama kepada Dr. 
Soetomo jang telah merawanja selama sakit di R.S.T. 
Semarang. 

Keluarga jang berduka-tjita: 

1. Bunda Nj. Asiek 4. Moch Dijoeri 
2. Seemichrad/istri 5. Moch Alie 
3. Moch Jasin/istrj 6. Moch Djaldi 

Pe nan 

S.K.P. SUSTERAN SOLO 
S.K.P., Susteran (Berswbs'die) Solo masih menerima 

pendaftaran murid baru — Jang diterima jalah murid- 
murid jang telah lulus dari Udjian Negeri. 

    

LL na ang 

  

  

Pendaftaran pada: 

Susteran Dj!. Kusumojudan 6 Solo 

sda S, F P.S 
MN 

. Solo 

  

  

  

  

    

CITY CONCERN CiNemas 
Lux 5.—7.-— 9,— Ioi Malam Penghabisan (17 tahi tabun) 

— Lisa DANIELY Hugh Mc. DERMOTT 
»sLILLI MARLENEs The Girl from Cafe 

CIGALE ! 

Besok malam Laraine Day - Kirk Douglas - 
Premiere Helen Walker dalam 
2KUux 66 Ti3Itah Sur My. Dear Sgeratarp “8 1 2eahung 

Kotjak dan: Lutju Terus Ketawa 
INI MALAM PREMIERE Ju. 13 tahun) 

  

  

Keenan Wynn 

cg 

Grand 
4. 45-6.45-8.45 Tony Martin - Janet Leigh - Gloria De Hauen 
seberbareng .' : Eddie Backen - Ann Miller | 
Rey aiis. nTWO Tiekats To Broadway” 5.15-7.15-9.15. 

: Dua tjaiom untuk Broadway Technicolor 

Robert SCJUTT 
Adele YERGENS BLACK 

Columbia Super Serial 

Besok Malam BAGIAN Kell TAMAT 
Roxy 7.— 9,— lol Malam Penghabisan (13 ,tahua) 
DON WINSLOW OF THE COASTGUARD 

Heibat dan Gempar Bagian ke j 

Besok Malam DON WINSLOW 1 

La 

penghabisan (13 tah.) 

ARROW"» | 
Episode I aa 

rusa 

LAMA BAN See KENA RSA MAN 

Druk. VI! no. 584/ILI/A/718, 
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