
   

    

(Minggu Depan : / Ditetapkau , “'Diendral an 

ia di Djepang ita, Jang sutah || 
| Gjelas te jg akan diangkat |! F 

“akan diambil dari kalangan staf 
enterian Luar Negeri di 

Djakarta dewasa ini. Hal ini ki- 
ni masih didalam pertimbangan, | 

menurut kabar dari 

     

    

ik jg biasanja mengetahui, 

| Direntjanakan pul 
| menarik kembali ke b 

| plomatik Indonesia di Tokyo se 
bungan | karang ini. Mengenai 

$ Indonesia — Djepang itu sen- 
' Giri, Pemerintah baru? ini te- 
| lah memutuskan untuk menun 

| da dulu soal pengakuan Indone 
| sia kepada Djepang. Djuga te Sa na | lah ditunda soal mengada 
: kembali perundingan2 Indone- sia — Djepang sebagai landju 
( tan dari usaha2 delegasi Dju- 

| anda baru2 ini. Dan didalam 
| masa penundaan ini, Pemerin- 
. tah Indonesia akan membuka 
| perwakilan berupa konsulat- 

| djenderal| di Tokyo. (Antara). 

    

“IMPORT DARI DJEPANG 
"DIHENTIKAN? 
, Kemarin beberapa ex- 
. portir Osaka menerima ka 
. wat dari Surabaja jang me 
ngabarkan. bahwa Peme- 

-rintah Indonesia telah hen 
ikan import dari Djepang 
seluruhnja. Demikian pem 
bantu ,,4ntara” di Tokyo 
|kabarkan. Kalangan da- 

' nerima kabar itu dan pe- 
.ngaruhnja, ialah bahwa 
Hang textil bursa segera 
merosot, tetapi kabar itu 

tidak begitu dipertjajai 
karena bukan dari Djakar 
ta. Walaupun demikian 

hampir semua harian di 
Osaka pagi ini memuat be 

rita itu dengan agak setja- 
ra besar2an. 

ami ta 

Bantuan Politik 
Itulah Jang Diharapkan Westerling 
«1 Dari Pemerintah Bolanda 

Menurut Westerling di Nederland Masih Ada Par- 
tai2 Jang Mau Bantu Gera kannja. 

Mi Dukur KAWAT wartawan ,,Antara” dari London, 
2 harian jang Mn Ahad ,Observer” di ape 

ah memuay intervieuw korrespondennja di Den Haag dgn Wes Oleh Westerling dikatakkan 
Sa Indonesia dari : 
jang telah menijiderai kepertja 

k : . 

| halangan terh 
Man Menuru: Westerling 

maka tindakan militer tidak perlu memegang peranan jg. 

Apa jang diperlukan, menu 
rut pendapatnja, adalah meng 
organisasi opposisi jang ada 
diantara rakjat sendiri untuk 
menentang kekuasaan jang di 

Pa 5 
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(untuk | 
jakarta | 
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| Dp ESIDEN DJENDERAL Peranijis. 

Undang? imigrasi baru, jang un 
'tak pertama kalinja akan mem 
bolehkan warganegara? negeri? 
Asia beremigrasi ke Amerika 
Serikat dan mendjadi wargane 
an aa setelah dinatura    

  

Presiden Hatta 
penindjauan dipelbagai 

Seperti telah diketahui, wakil 
dakan perdjalanan r 
Tengah. 

habis 

tempat di 
menga- 

| Suma:ra 
Gambar: Wakil Presiden Hatta sedang memperhatikan 

|dian bert 

|gi oleh Harjono: “Surat2 apa?”     bendungan air di Air Santok di Pariaman. 

Tunis ,Diperlunak' 
Bebanuntat Sari Bea 3 MANGA Malam Dihapuskan—450 Tawa- 

: nan Dibebaskan 
. PBB Mungkin Tindjau Kembali Masalah Tunisia. 

“N gue dim pidato radionja jang diutjapkan pada malam 

dikeluarkan pengampunan termasuk 

Sementara 

djuga, bahwa walaupun ke- 

mungkinan2 akan diadakannja 
Suaty sidang umum istimewa 
PBB untuk membitjarakan 

masalah sengketa Perantjis — 
Tunisia pada hari Rebo tam- 
paknja sangat ketjil, namun 
ada terdapat tanda2 bahwa 
PBB mungkin akan  mengusa- 
hakan ,,penindjauan kembali” 
terhadap masalah bersangku- 

Boleh Imigrasi 
Ke Amerika 

Tiap Tahun 100 Bangsa 
Asia Diperkenankan 

Masuk Amerika 

Sy Nat AMERIKA Seri- 
kat ketika malam Djum 

'at telah menjetudjui rentjana 

ngan2 jang langsung diada- 
kan antara pihak2 Perantjis 

penting dalam satu dua ming 
..Bentjana, ul 2 jang |gu jang.akan datang. . Dalam | 

djakan oleh $ r MeCar | pada itu tjara melakukay pe- ran tadi menetapkan, bahwa | nindiayan kembali tersebut 
tiap2 tahun Amerika Serikat 
membolehkan kedatangan imi 
Pa dari Asia sebanjak?2nja 

belum begitu djelas, akan te- 
tapi kalangan2 diplomatik jg. 
lrjak mengetahui di Washing-: 
ton telah memberikan saran2,     

Itang di Amerika Serikat tiap2 
tahun — dari bagian2 dunia la 

djalankan oleh Djakarta. Ke 
wadjiba jnang pertama2 ada- 
lah adanja suatu pemerintah- 
an di Nederiand jg mau mem 
berikan bantuan pada politik 
jang demikia, itu, Di Neder- 
land menurut Westerling, seka 
rang terdapat pariai2 jg mau 
membantu tudjuan itu, tapi 
mereka satu sama lan tidak | er 3 
bersatu d artai2 tersebut ti : L sa Ba ersatu day, pa Pat Nk Bi dodat “dika: | 
dak mengadakan opposisi jang 
effektif terhadap pemerintah ' barkan, bahwa pada bulan ini 

Belanda sekarang, pada hal ' Indonesia telah mendapat tem- 

persetudjuan2 jang telah di-j pat jang lumajan dalam pers 

tjapainja, tidak dipenuhi ojeh | 
pemerintah Indonesia, demiki- | a42 jo se 

sanja Westerling dan 

| 

$ 

an Westerling. Dikatakan, ba 
hwa kegagalan jang dialami di 
Bandung ada'tah karena terlam 
batnja pengiriman sendjata2 
jang telah didjandjikan. Ia ti- 
dak mengatakan, oleh siapa 
persediaan sendjata itu didjan 
djikan. Ca 

|. Kechawatiran 
»Observer” 

Didalam laporannja itu war 
tawan "Observer” tadi menja 
takan kechawatirannja, bahwa 
dengan muntjulnjg kembali 

s 

  

Ti pemerintah 
jaan pemerintah Belanda Na 
p madjunja komunisme di Asia 
seterusnj 

Djum!'ah imigran seluruhnja 
jang akan diperbolehkan da- 

bahwa adalah mungkin untuk 
mengembalikan masalah itu ke 
Dewan Keamanan. 

Perantjis mungkin 
innja — sebanjak2njs 154.897 : ja sebanjak2nja setudju. 
orang. Ketjuali itu, MceCarran 
Act ini menetapkan bahwa se 
tiap imigran akan. dikenakan 
screening jang lebih keras dan 
jang terutama akan diterima 
jalah pekerdja2 jang terlatih. 

: (AFP). 

Kalagan PBB jig langsung telah 
ikut serta dalam pembitjaraan2 me 
Ngenai masalah Tullisia pada hari 
Rebo menerangkan, bahwa menu 
rut pendapatnja Perantjis mung 
kin akan melepaskan keberatan2nja 
'terhadap dibitjarakannja masalah 
Tuliisia dalam PBB djika dan apa 
bila menuru: pendirjianPBB, terhi 
tung pwa Amerika Serikat, wak'u 
nja sudah tiba untuk menindijau 
kembali masalah bersangkutan. Ka 
langan Amerika Serikat  menerang 
kan, bahwa apabila soal tsb ' pada 
saat ini diadjukan kembali kede. 

€i pan Dewan Keamanah, maka ,,mung 
:irkin kamj akan mengeluarkan lagi 
.. Isuara tidak setudju”, akan Fetapi 

menegaskan. bahwa sikap demikian 
ini ,,tidak lebih lama dpt dibenarkan 
apabila situasi didaerah protek bra: 
Afrika Utara jju sampai bulan de 
pan tetap sebagaimana sekarang” 

Tidak ada tekanan 
dari Amerika. 

.Sementata itu menterj luar nege 
ri Amerika Serikat. Dean Acheson, 
dalam Konperensi pers pada hat 
Kemis menerangkan, bahwa  peme 
riNtah Amerika Serikat tidak pe 
nah berusaha untuk memaksakan 
sesuatu pendirian politik kepada pe 
merintah Perantjis. Keterangan ini 
diberikantiia, ketika diminta untuk 
memberj komentarnja atas berjta2 
pers jg mengatakan, barwa peme 
ritisah Amerika Setikat melakukan 
tekanan2 atas pemerintah Peran 
“jis. sehingga Perantiis menempuh 
sjasat politik 'ig lebih lunak ber 
kenaan dengan masa'ah Kalcaa “ 
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bhw. tudjuannja tetap utk 
nerintah negara kesajuan 

snja, dalam  usahanja 

Westerling sebagai simbool da 
ri imperialisme Belanda jang 
agressief di Asia Tenggara dan 
bantua, jang didapatnja dari 
golongan2 kanan di Nederiand 
akan tetap mengobarka, senti 
men2 anti-Belanda di Indone- | 
sia. Dan perasaan anti-Belanda 
di Indonesia akan meliputi pu 
la perasaan anti terhadap ne: 
gara2 Barat jang mempunjai 
simpati terhadap Nederland. 

  

  ' MR. SUDJARWO PENGGANTI 
| MUKARTO Di P.B.B.? 
|. Sampai sekarang masih be- 
lum ada ketetapannfia | siapa 
jang akan menggantikan Mu- 
karto selaku wakil ketua dari 
delegasi (Indonesia di PBB, 
berhubung dengan pangangka- 
tannja sebagai Menteri Luar 

Indonesia dim pers| Negeri sekarang ini. Fe mi 
$ tjis. | ada disebut2, bahwa djabatan 

Perangi al mk alamat Drop Ain 
Sudjarwo,' kini coumsellor pa- 
da kedutaan Indonesia di Lon- 

an Inax Negeri di Djakarta me 
ngenai pentjalonan ini masih 
belum sedia memberikan sesua 
tu keterangan. 
Hana dinjatakannja, bahwa 

soal penetapan pengganti Mur 
karto itu masih didalam. 

| timbangan, 

   erantjis, berhubung dengan 
erita2 jang “sensasionil, Mi- | 

»,pe- 

rang bendera antara Indone- 

Sia iang berpenduduk 80 dju- : 
ta. dan Monaco dengan pendu- 
duk 20.000 djiwa” sebagai di- 

ketahui, benderanja adalah se- 
rupa, Semendjak tg. 13 Mei, 
Le Figare mulai dengan me- 
muat reportage besar tentang 
Indonesia jang di tulis dara YEMOHONAN kam " sekar 

wartawannja j ang terkena. kan Tionghoa kepada pihak 
James de Coguet jang baru2 berwadjib untuk menarik kembali 
ini mengadakan perdjalanan 

ke Indonesia... Reportage ini. 
berkepala Democracie 

sous jes Tropigues”. (Antara),' 
resmi tidak bisa dikabulkan sa f 
pemerintah — (Kementerian 

Jean de Hautecho 

Djum'at menjatakan, bahwa untuk bulan Ramadhan ini telah 
penghapusan djam ma- lam untuk seluruh daerah dimu lai dengan malam Saptu ini dan 

pembebasan 450 orang jang telah disingkirkan darj ibukota. Djumlah tsb. kata Hauteclogue, adalah epertiga dari 
djumlah seluruh orang9 jang dikerakan tindak tsb. 

itu dikabarkan. 

tan apabila dalam perundi- 

  

   

ig lain ke-kuning?2an rambuinja: 

| tiba2 menodong dgm pistolnja, 
Setelah menjuruh Harjono 

Kedua , enjerang itu kemu: | 
nja kepada Harjono: 

“Mana surat2?” Didjawab la- 

La'u sipenjerang bertanja la- 
gi: Apakah iang dihadapi me- | 
reka itu betul2 Harjono. Sete- 
lah oleh Harjono ditundjukkan 
rijhewijsnja, Harjono disuruh 
oleh sipenjerang untuk berdiri 
merapat ketembok. Pada keti- 
ka itu salah satu dari penje- 
rang hendak melepaskan tem- 
bakan dan pada saat itu djugx 
ia ditindju oleh Harjono, Tem 
bakan pertama bungkem (ket- 
sen), Kemudian Harjono dipu 
kul oleh sipenjerang dengan 
gagang pistolnja. Sementara 

'itu sipenjerang beberapa kali 
mentjoba menembak Harjono 
dengan pistolnja, tetapi pistol- 
nja terus bungkem. Karen, pu 
kulan2 dengan gagang' pistol 
jang mengenai kepalanja, Har 

  
melepaskan tembakan terha- 
dap Harjono. Pistolnja mele- 
dak, tetapi Harjono selamat ti | 
dak kena pelurunja. Disebab- , 

  
Pengikut Westerling. 

Oleh wartawa, “Antara” di-     kabarkan pula, bahwa perlu di   
Gan Tunisia dewasa ini tidak 
tertjepai sesuatu kemadjuan | 

! 

Seorang diplomat te'kemuka di 

karang kedua penjerang itu be 

Pihak resmi pada Kementeri 

ketahui Sekretaris Djenderal 
Kementerian Kehakiman “ 
Besar ,jang kini sedang di e' 

sar ke Nederland “ada hubu- 
rgamnja djuga dengan perka- 
ra Westerling, jang penjerahan 
nja dengan resmi telah dimin- 
ta oleh pemerintah Indonesia 
kepad, pemerintah Belanda. 
Berhubung dengan serangan 

atas djiwa Harjono itu, peme- 
rintah Belanda telah menawar 
kan perlindungan polisi kepa- 
da Kuasa Usaha Indonesia di 
Nederland, Mr, Susanto Tirto- 
prodjo dan stafnja, Polisi Be- 
landa masih terus melakukan 
pemeriksaan, tetapi sampai se- 

lum tertangkap. Menurut duga 
an2 orang, kedua 'penjerang 
tu adalah pengikut2 Wester- 
ling. Demikian wartawan “An 
tara” di Nederland. 

Berkenaan dengan pertjoba- 
an membunuh Let. Kol, Harjo- 
no, djurubitjara Kementerian 
Penerangan menerangkan, bah 
wa pemerintah sangat menje- 
Salkan peristiwa itu. “Seluk- 

beluk jang sebenarnja belum 

tang peristiwa itu mengan- 
dung dua pandangan jang ber- 
bedaan”. Tentang keamanan '! 
warga negara Indonesia jang | 
lain? dinegeri Belanda — me- ! 
reka kira2 1.800 djiwa — dju 
rubitjara Kementeriar Penera- 
ngan berpendapat, bahwa ala:2 
keamanan Belanda akan dapat 
melindungi mereka terhadap 
kedjadian2 jang demikian dan ' 
bahwa mereka dengan segera 

akan dapat menjelesaikan pe- 
ristiw, jang istimewa menge- 
nai Letnan. Kolonel Harjono 
ini. “Kami masih belum menge 
tahui sebab-musabab peristi- 
wa itu, Dan tentang orang2 jg 
melakukannja, mereka itu 
mungkin adalah orang2 tenta- 
ra atau bekas tentara — meli 
hat tindakan jang hendak me 
njuruh Let. Kol. Harjono ber- 
diri dimuka tembok, — tetapi 
mereka mungkin pula bukan 
orang tentara”, demikianlah 

djurubitjara. 
Berita mengenai peristiwa pertio- 

baan pembunuhan atas dirinja sita. 
che militer Indonesia dinegeri Be- 
landa ternjata telah menimbulkan 
kegusaran dalam kalangan parlemen. 
Mengenai peristiwa tsb., ketua. Seksi 
Luar Negeri Mr. Soenarjo menerang. 
kan, bahwa soal itu dianggapnja 
mempunjai dasat2 politik dan oleh 
karena itu seksinja akan mengikuti 
kedjadian itu dengan saksama. 

Sementara itu ketua Seksi Keha- 
kiman Mr, Iwa Kusumasumantri, 

  
  

per- | 

pernjataan penolakan mendjadi war 
ga-negara Indonesia sekarang telah 

oleh 
Kehaki 

berpendapat, bahwa neristiwa rertio- 
baan pebunuhan itu seharusnia ti- 
dak boleh terdjadi terhadap seorang 
anggota perwaklan diploma-ik ig 
mempunjai 'immuniteit. 

  
man). Menurut keterangan pemerin 
tah pusat kepada kantor Urusan 
Peranakan dan Bangsa Asing, satu 
satunja djalan untuk mendapatkan 
kewarganegaraan Indonesia bagi jg 
berkepentingan ialah — menurut pa 
sal 5 Undang2 Dasar Sementara — 

ang Pakai Lentjana RMS—Didu- 
|. ga Djuga Pengikut Westerling 

I! Parlemen Indonesia Menduga Ada Background 

000. Politik Dalam Peristiwa Ini. 
NENTANG PERTJOBAAN hendak membunuh Let. Kol. 

T Harjono jg dilakukan oleh dua orang jg tak dikenal | 
Neflerlami mengabarkan lebih lan- 

jang satu berambut hitam, 

. Seorang daripada kedua penjerang itu me- 
makai lentjana RMS warna hidjau--putih-merah. Mereka dgn 

tel: uruh Harjono turun ke parterre, lalu mereka 
Ne apakah betul Harjono Oleh Harjono didjawab ,,be- 

tache militer Indonesia di Ne. 

bo malam jang baru lalu Isi da jono djatuh dan ia masih terus |ri kabar mengenai kedjadian dipukuli. ita jang telah dikemukakan Sipenjerang jang satu lagi | leh Lamping didalam pertemu 
Mm, umumnja adalah 

seperti jang telah tersiar dida 
lam pers kemaren. Dalam pada 
an Tuning sendiri kepada Dr. 

kan keributan jang terdjadi turut mer. Pa | 
itu, kedua penjerang itu kemu- djadian jang Fire Te - 
dian melarikandiri, Ti Let, Kol. Harjono itu. 

mai pertjobaan pembunuhan 
terhadap attache militer Indo- 

Jnesia itu, kemaren dulu malam | 
telah |diterima oleh Sekretaris 

derland, menginap - dirumah |Djenderal Kementerian Luar | Harjono di Den Haag. Seperti aa : 
ketahui kundjungan Mr. Be Haag. Bagaimana perkembang ' 2 5 e | an keadaan dari peristiwa ini, Wan, Dari surat-menjurat tadi masih belum dapat diterang- ' Sapat terlihat, bahwa pemerin | kam lagi oleh djurubitjara Ke- | tah Iran telah berdjandji akan | menterian Luar Negefi, kare- | melakukan hal2 jg terientu, jg 

na Oleh Kementerian Luar Ne 
geri 
Jang lengkap dari Kuasa Usa- 
ha Indonesia di Nederland. 

Negeri di Dja 

pemerintah Indonesia dengan 
memakai saluran2 jang lazim- 
nja menurut azas2 diplomasi 

landa mengenai peristiwa jang 
terdjadi di Den Haag Rabu ma 

s Mossadegh Tjemaskan diketahui. Berita2 pers ten- Timbulnia Kerusuhan2 
bi Iran 

  

    

“ 

sedang 
Mereka berumur masing? kira? | 

ketika Harjono membuka pintu, | 

  

Tindakan 
'Pemerintah . 
“Indonesia ' 
'Segera Akan Diambil 
Nagan Tag) Pemerintah 

landa Mengenai 
Peristiwa Harjono 

Para DJAM 11.00 kema- 
: ren siang ini Komisaris Tinggi ' Belanda di Indonesia, Lamping, telah menemui Sekre 

taris Djenderal . Kementerian 

  
    
  Luar Negeri 'Dr. Darmasetia. | — -—- wan juntuk menjampaikan hal jang telah tenabal dengan Ta Su asana 

derlard Let, Kol. Harjono Re 

Perdjandjian Rusia-Iran 

sar Iran.di Moskow ketika hari 
Sovjet Andrei Vishinsky, 

Nota Sovjet tadi mengenai 
Surat-menjurat antara Perdana 
Menteri Iran Mossadegh dan 
dutakgsar Amerika Loy Hen- : 

derson, . mengenai. pemberian , 
bantuan dari Amerika untuk | 

. Suaty kawat ringkas menge- 

  

:- Indonesia di Den:   
bersifat militer dan politik, se- i 
bagai pembalas bantuan mili- : 
ter dan keuangan dari Ameri- | 
ka, Hubungan persahabatan an | 
tara Iran dan Sovjet, sebagai- | 
mana tersebut dalam berita ! 
"Tass” tadi, tertjantum dalam ' 
perdjandjian Sovjet-Irar keti- 
ka tahun 1921. Menurut berita 
AFP, adania djandji2 Iran ke- 
kepada Amerika, bahwa Iran 
akan mengadakan hubungan 
lagi dengan missi militer Ame 
Tika di Iran, terdapat dalam 
pernjataan2 resmi menteri per 
hubungan Iran M. Bouchehri 
ketika tgl. 26 April dan pem- 
bantu menteri luar negeri Ame 
rika Serikat Michae! McDer- 
mott ketika tanggal 25 April. 
AFP mengutip siaran Radio 
Moskow, 

belum diterima laporan 

Tetapi sudah djelas, bahwa 
i 

akan Segera mengambil tinda- 
kan terhadap pemerintah Be- 

lam itu. (Antara). 

Air-Mata 
Viossadegh 

  

Kalangan diplomatik di Mos- 
kow pada umumnjs menaruh 
arti jg penting kepada nota So 
vjet kepada Iran jg mengan- 
dung tuduhan, seakan-akan 

tinap g-li na "Iran telah menjerahkar penga- 
menteri Mossadeg dari Iran pa' WoSan atas angkatan perang- 
da hari Kemis menjatakan, bah Yja kepada Amerika Serikat. 
wa keberhentiannja nanti mung ' Menurut tafsiran Sovjet, kese- 
kin akan di susul oleh kerusuh diaan Iran untuk menerima 
an? dan kekuasaan, Saja Su- bantuan militer dari Amerika 
fiah berusaha dengan segala da Serikat adalah bertentangan 
jasupaja jang terletak dalam dengan isi perdjandjian Iran- 
kekuasaan saja untuk Sovjet tersebut jg didasarkan . 3. 7 

an negara dan rakjat”, demiki | kepada “perhubungan baik se- an Mossadeg sambil tersedu-se ,, ad temanaa 
du. Ja di-interviu oleh warta-' 0032 sea. wan UP ditempat kediama,,nja Sementara itu AFP mewarta 
: 1 Ar kan dari Washington, bahwa jang didjaga oleh barisan her &“ ee . sendjata sedjak djiwanja ter- djurubitjara pemerintah Ame 
antjam berhubung dengan tim Yika Serikat hari Djumahat 
bulnja kerusukan2 oleh golong menjebut nota protes Sovje: 
ay Islam. kepada Iran tadi suatu pertjo 

: (baan untuk menakut-nakuti: 
Seterusnja Mossadeg mene- jTran dan Supaja negeri tadi 

rangkan: ,,Saja tidak akan djangan mau menerima bantu- 
menandatangani sesuatu Per- | an dari Amerika, 
djandjian jang merugikan ba- TA e 
gi kedaulatan negara dan se-| Kalangan Na Man 
andainja toh perdjandjian se- |tOn mengatakan, Wa, Panu 

ENGAN AIR-MATA ber   

Russia. Memprotes Tindakan iran Ten- 
tang Bantuan Militer, Amerika 

Oon UNI telah menjampaikan nota kepada Iran, dim 
mana dinjatakan bahwa hubungan baik antara Sovjet 

dan Iran akan tersinggung, apabila Iran mau menerima ban- 
tuan dari Amerika jg mengandung beberapa kewadjiban jang 
bersifat militer. Demikianlah menurut berita ,,Tass” pada 
hari Djum'at kemaren Nota tadi disampaikan kepada dutabe- 

  matjam itu ditandatangani te- | 31 Amerika kepada Iran bukin | Na vans (lah Suatu hal jang baru: yer- 
lak, makg orang lainlah jang tjobaan2 Sovjet seperti terse- 
basal melakukennja « Ta Pg but tadi telah dilakukan semu 
landjutnja memperingatkan ke la, tetapi tak berhasil mena- pada Inggris dan Amerika | kutkan Iran, kata mereky. 
akan antjaman jang semakin Dalam hal ini seorang pem : 
besar dari pihak komunis. 3 : besar tinggi pemerintah Iran | 
»Agaknja mereka tidak sadar, | hari Djumahat telah memban- ' 
bahwa, antiaman itu akan me- tah tuduhan2 Soviet, seakan? 
rupakan bahaja jang sama be- | Iran telah menjerahkar penga- 
sarnj, bagi.mereka seperti ba- wasan atas tentaranja kepada 
gi kita”, Amerik, Serikat , dan melang- 

: 
i 1   

b lh .rangan resmi jang diperoleh ,,Anta 
ar ta”, 

Kem oa L ! . Selandjutnja terdapat keterangan, 

|bahwa pernjatran resmi ita diumum 
harus menunggu sampai ' keluarnja .kan ialah oleh karena di beberapa 
Undang2 Kewarganegaraan (Un- daerah, baik dengan melalui perkum 
dang Naturalisasi), Demikian kete-' pulan CHTH setempat2, maupun de 

  

Lembaga Kebud 
Kon Baraviaasch Gencotschap 

| van Kunstan en Wetanszhappan" 

“14an Indonesia 

    

Tegang 

Ih. 1921 Digugat2. 

Rebo, oleh menteri luar negeri 

£ar perdjandjian Sovjet—Iran 
dari tahun 1921, kareng Iran 

mau menerima bantuan militer 
Amerika. Disebut2nj, perdjan- 
djian tahun 1921 dalam nota 

Sovjef. tadi agak.menimbulkan 
kegelisahan di Teheran Per-     djandjian tadi membolehkan 
tentara Sovjet memasuki Iran, 

apabila “pasukan2 asing jang 
bermusuhan dengan Sovjet Uni 
memasuki wilajah Iran”, 

Akan tetapi, kata djurubitja 
Ta pemerintah Iran, perdjandji 
an tadi terutamg menegaskan, 
bahwa Iran tidak akan menjo 
kong maksud2 agressi kaum pe 
nganut Tsar (kaisar Russia) : 
terhadap republik Sovjet, jg. . 
ketika tahun itu masih muda, 
atau ' membolehkan wilajah : 
Iran untuk didjadikan batu- ' 
lontjatan serangan Tsar terha 
dap Sovjet Uni, (UP). 

1 

   
      

Tg. 19 jl. di London telah di 
adakan pameran barang2 ke 
senian Indonesia. Diantara jg 
dipertundjukkan ialah mode 
wanita Indonesia. Pamzran 
tadi diselenggarakan atas ini 
siatif kedutaan Indonesia di 
London. Pada gambar: semen 
fara wanita2 pekerdja keduta 
an jang pada ketika itu men 
djadi manneguin mempertun- 
djukkan mode wanita Indone   sia. 

  

1 Kompi RMS 
Menjerah 

Resimen, Pertama RMS 
Sudah Lenjap 

IWLINURUT keminike ko- 
SSmando pasukan HL di 

Ambon, pada tg. 20-5 jbl. sa 
tu kompi Angkatan Perang ,,R. 
M.S.” di Seram Barat telah me 
njerahkar, diri pada T.N.I. leng 
kap dengan sendjata2nja, Pa- 
sukan ,,R.M.S.” ini berada diba 
wah pimpinan Let. Kol, Corput - 
ty bersama pembesar? militer 
,R.M.S,” lainnja jaitu Kapten 
Maspateila, Kapte,, Lopulalan, 
Kapten Lestru, Kapten Lesnus 
sa dan Kapten Sopacua. Penje 
rahan ini oleh penduduk diraja 
kan setjara besar?an. Denga, 
penjerahan ini maka seluruh 
resimen pertama dari Angkatan 
Perang ,,R.M.S” telah lenjap 
sama sekali. Demikiay, bunji 
kominike 'tsb. 

  SN mma nama 

“Tanda? Perang 
9g 

“ Kemungkinan, Petjah Perang USA- 
Russia-.Makin Djelas ? : 

tan EORANG djurubitjara untuk presiden Juan Peron dari 
dari Argentina dalam keterangamnja di surat kabar ha- ri Kemis menjatakan, bahwa kini 

Serikat memutuskan untuk berperang dengan Rusia. 
ada tanda? bahwa Amerika 

Dalam segala hal Amerika menundjukkan, bahwa 'ia sudah mengam- bil keputusan untuk berperang dengan Rusia. demikian war- 
tawan Descartes dalam harian 
terpenting dari presiden Peron. 

Wartawan tersebut biasanja 
menggambarkan pendapat pre- 
siden Peron dalam soai2 inter- 
nasional, Dikatakan selandjut- 
nje, bahwa Rusia tidak akan 
melakukan “serangan, Tetapi 

djika Rusia menjerang, sera- 
ngan mi tentu guna mentjapai 
Suatu hasil jang tertentu. Me- 
nurut Descartes, dijiky  melem 
tus pertempuran Rusia gkan 

,memantjing” musuhmja me- 
masuki Rusia seperti ia pernah 
melakukan dengan Napoleon 
dan Hitler. (Antara). 

PERDANA MENTERI TIBET 
DIPETJAT? 

Perdana menteri Tibet, Luk- 
hang. diduga telah diberhenti- 
kan dari djabazannja oleh Dalai 
Lama atas tekanan pembesar? 
RRT, demikian diwartakan oleh 
harian Inggris jang terbi di 
New Delhi ,,Statesman” dari 
korespondennja di Kalimpong. 
Menurut koresponden tsb. ala- 
san pemetjatan Lukhang itu 
ialah karena ia telah minta ke 
pada pembesar2 RRT supaja 
meninggalkan Tibet. (Antara), 

'rakjat tani Birma.   Penolakan Ke Warga-Negaraan Tak Dapat Ditarik 
ngan melalui instansi2. pemerintah 
seperti Gubernur, Bupati dsb.-nja 
telah banjak permintaan dari golo 
ngan peranakan Tionghoa, jang me' 
ngandung maksud hendak menarik 
kembali pernjataan penolakan kewar 
ganegaraan jl. telah dilakukan. 

»Democracia” suatu harian jg. 

Usaha Baru 
Bagi .Asia 

19 Matjam Iedustrie Pe. 
rumahan Akan Diba- 

ngun Di Birma 

R ap LIEM, seorang 
Tionghoa kelahiran IN- 

DONESIA, adalah orang jang 
terutama di-sebut2 dalam suatu 
karangan berkepala ,,Liem me- 
mimpin usaha baru bagi Asia”, 
Karangan ini ditulis oleh Fran- 

  

cis William, bekas djurubiijara : 
dari bekas perdana menteri Cle 
ment Attlee, dan kini wartawan 
harian ,,News Chronicle”, Usa 
ha baru tadi adalah industri pe 
rumahan jang sedang dipela 
djari Liem dan dua orang rekan 
nja, Wong dam Debivort atas 
permintaan pemerintah Birma. 
Mereka itu dalam dinas Perse- 
rikatan Bangsa Bangsa, 

' Liem cs. mengusulkan supa- 
ja Birma memperkembangkan 
19 matjam industri peruma- 
han jang. dapat memberikan 
pekerdjaan kepada dus pertiga. 

Usaha ini 
membutuhkan sedikit biaja 
dan memperluka, hanj, 26 
ahli tehnik PBB. Menurut pen- 
dapat umum, industri terse- 
but adalah lebih berguna un- 
tuk menstabilisasi keadaan 
rakjat tani di Asia Tenggara 
dari pada projek2 jang besar 
dan meminta biaja besar pu- 
la. (Antara), -   

TO
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: N Bilatitain harus mempela- | 
membatja Kitab ,,AL - WAHJU", 

ab Hae paling achir disusun 

Ba Peba Kulit tebal, "Tjetakan | 
rapi tj Rp- 10,50 sebuah. Dapat dibeli dimana-mana atau 
papi ta kepada Pemer Vitoja, 

Isinja: 
1. Suara dari Langit. — 
2 Kana 

dalam tudjuh Logat. aa 

    

   

     

      

sy Ma dan 

  

hun pada, sebelum | 
(di Atun2 Semung Miaskon 

, Gimana b 
njak didjual matjam2 kuwih2, 
makanan2 dan lain2 dan “un: 

tuk menggembirakan anak2 di 
dasarkan djuga rupa2 barang 
mainan. Kali ini Doegder di 

Alun2 nampak agak ramai, se 
|lain para pendjual biasa, dju- 
ga disebelah yan, ada Len, 
djukan SARA: raaimc 
dan lain2, 

Jang paling banjak nampak 
tiap tahun jaitu warak2an, be 

    

  
dan Nai Sg Lp — 

Gurka sai abi Muhammad. — 
Nan nt 

jau Logat Durin. 3 
Ke Mekah dengan Madinah. — 
Rahasia Huruf jang pada permulaan arti @urin.-— 
Megloka, meniru @urin. — 

1 huruf pokok Kebudajaan Islam. — 
“dan @urir Madinah. — 

: apeladjari @uriin. — 

   

aa 
4, 
5. 
6. 
K 
8. 
9. 

da,    
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  SN SEA Pa KPRI 

TENTARA NASIONAL, INDONESIA 
. MARKAS BESAR 5 ANGKAYAN DAKAT   

Djaw: n Darat, memberi kesempa- 
: ya knpa #nesia untuk dididik mendjadi: 

1. Peraw 
2...Ac 

2. Berumur : Pa Ha aa 
“3 Anna sehat Ciinggi Habibie aja 1,55 m). 
4. Belum 
5 Ta tjalon peladj Perawat Gigi, beridjazah 

2 M.P. bagian B Ae Petaajat dengan itu. 
hp. Untuk tjalon peladjar Achli Technik Gigi, ber- 

250 djazah- can ag BN 3-tahun atau jang sede- 
radjat dengan itu. 

# Heran Pa. Ma naa 1 ladjaran. sek nja 3.tahun, selesai pela 
“# en Da dimana sadja, diseluruh Kep. 
Indonesia. Li 

diharuskan bertempat ting- 

“ IKK selaya “banda diberi paggitat Pradjwrit N — Kopral, : 
eri t tundje "uang saku sebanjak gadji pokok ' 

Iv. Setelah lulus 1 ut dian penghabisan diberi pangkat Sersan ' 
. Kesehatan. , 

    

    

   

an Ikatan Dinas Tentara, | 

? in 3 tahun, untuk keachlian dan | 

'bek?Zan, dan lain2, djaman du- 
| lu mainan2 ini ada telornja, te 

|tapi mungkin karena harga te 
: lor mahal, maka warak2an itu 
"tahun ini banjak jang tidak 
“bertelor”. 
Dalam keadaan jg ramai ini, 

tjopet2 meradjalela, mengintai 
saku? jg tak terdjaga, maka ti- 
dak ada djahatnja mendjaga 
hati2 kantongnja bila nonton 
Doegder, terutama anak2 sajo- 
'gja djangan memakai perhia- 
san. 

| Perkumpulan Sin You She di: 
» Ikota ini # memperingati genap | 
1 Jberdirinja 7 tahun dgn meng- 

ira bertempat di aula gedung ' 
olahannja di dj. Stadion pa- : 

perhatian besar. Tjeritanja isti | 
mewa pun dekor2nja baru se- 
Imua, sedang pemain2nja mem 
'djalankan peranan dgn sempur 
na. Diantara bedrijf2 ng ng 
dgn njanjian2 Tionghoa paling 
baru dan pertundjukan ekstra! 

She jg menarik. Buat ongkos2, 
jaitu bikin dekor2 dll. telah &. 
keluarkan sedjumlah Rp 20: 099: 
lebih. 

Nanti malam dan besok ma- 
lam masih diadakan pertundju- 
kan sandiwara sematjam itu, “ 
karena saking banjaknja penen 
'ton, pertundjukan dilangsung- 
ikan 3 malam berturut2. Pen- 
hdlapatan kartjis derma utk 3 me 
Tam itu Ik. Rp OT. 000-—. 5 

  
j 

  

da tadi malam, dgn mendapat | 

dari murid? sekolah Sin Yos | 

   
Onder seksi 2x ahanikrmp 

tadi malam: telah memperinga- 
5 ulang tahun ke 32 berdiri- 
nja PKI dengan mengadakan 
resepsi bertempat di GRI Gen- 
dong dengan mendapat perhati 

   
   
   

        

an esa ari para undangan, 
waki'2 organisasi dan partai 
politik, Oleh sdr. Achmad Dja 
ja telah dib an riwajat 
PKI di Semar: edjak. ber- 

arang, ke 
1 dari PKI 

ka: pendjarig lebar riwajat 
partai, Ditegaskan Bini ba | 
hwa perusahaan2 ino jang 
kini masih ditangan bangsa 
asing perlu lekas dinasiona!i- 
sir. PKI, kata sdr. Loekman, 
adalah anti DI, anti pengatjau ! 
jang merugikan negara dan 
rakjat. 

Telah diterima banjak surat 
surat kawat pemberian sela- 
mat dari partai2 Komunis luar 
negeri, antara lain dari India, 
Australia, negeri Belanda, dan | 
lain2. Wakil2 partai, organisa 
si memberikan sambutan? se'a 
|mat pad, malam resepsi itu, 
jang Ae dengan me- 

adakan pertundjukan sandiwa- Wu 

' SIDANG Tn KOTA. 

Kemaren pagi dan diterus- 
| kan sampai malam harinja, DP 
1E Kota Semarong mengada- 
(kom sidang dan memutuskan 
'al, mengenai uang sidang bagi 
anggauta ditetapkan menurut 
instruksi Kem, DN. jaitu Rp. 
20: — tiap sidang, uang kehor 

kos2, | matan bagi anggauta DPD tiap 
bulan Rp 525, representasi un 
tuk ketua DPR tiap bulan Rp 
525:— . Disetudjui djuga mem | 
berikan tundjangan sepe uang 
da untuk pekerdja diluar jang 
tidak dapat kendaraan dinas ti 
ap bulannja Rp. 20,—: Ganti- 
nja sdr. Mertodidjajo almar 
hum, sebagi wakil PIR dalm 
DPR Kota jaitu pak Roosnian, 
Hari ini sidang dilandjutkan, 

  

I Honidan 
“dan Sipil, Ta 

Na 
100 1 tut pu 

Pe "8krak” 

    
3 bagaimana pendapat 

Timengenai ini, didjawab bahwa 

N ba 

pusat La membentang- | 

  

Bkut 90 ton sampah, 
an oleh buruh2 Sebda 
“js bertimbun di dja- 

: sangat membasajakan bagi kesehatan 
Ikan NN mpyot: 

aan | Kesehatan Kota itu 
diambil inisiatif, utk meng- 

inisiatif jg baik se- 

   

- 

) rasa Batan, dr sendja- 
jang biasa dipegangnja. Pe 

a2 ex-TP dalam hal ini pa 
kita hargai goodwi.l.. 

nja dalam menjokong inisiatif 
ini. Berpuluh2 dari mereka de 
ngan giat turut membantu. Ke 
tika. mereka tanjakan teriebih 
|dahuln kepada pihak. SOBSI 

mereka 

  

'SOBSI: sam, sekali tidak ber- 
Ikeberatan. 

Semua ikut membantu. 
, Djuga | para wakil? Yakjat ko- 
ta besar Semarang, jg mendjadi 
anggauta DPR kota, .ig sedianja 
hari ini mengadakan rapat DPR 
Kota, sudah berpakaian parlen- 

te dan netjis, pakai djas buka 
dasi nglawer, urungkan mak- 
sudaja, semula hendak main de- 
bat2an. di rapat. Dengan suara 
ibulat zonder ada suara Oposisi, 
sekali ini para wakil rakjat DPR 
tadi bisa seta-sekata” menjing- 
Singkan lengan badjunja, utk. 
benar2 membuktikan. “armasja 
'bagi rakjat jg mereka waki:i- 
nja: mereka ikut. gugbi-gununsg, 
membersihkan kota!!! 

. Sidang dischors utk. 2 djam. 
Pak perduli sharskin, tak per- 
duli dasi Sutera, djas badju ga- 
bardine habis sctr ikan, samua 
'tjantjut taliwondo membawa sa- 
(pu dan ekrak terus terdjun me- 
TEA ne Aa 
Pak Walikota djuga tak mau | 

kalah, melopori pembersihan: 
fihak ketentaraan dan kepolisi 
an pun demikian. Tak pandang : 
pangkat, tak ingat bintang 
atau setrip, semua sama2 meme 
gang sapu, ekrak, tjangkul. ' 
»Sendjata pembersihan” ini 

| meskipun agak tjanggung2 me 
'megangnja, tapi mereka pun 
menundjukkan kesanggupan, 43 
pat mempergunakan alat2 tadi, 
tidak kalah kalau mereka me- 
lajani Ja atau bajonet. 

. H1 tempat ,,pusat 

sampah. 
Pak kapten Suwagio koman- 

.dan 'CPM sekali ini tak menge 
Gjar2 pendjahat atau penggang 
'£u keamanan, tetapi ikut ter- 
djun memberantas penggang- 
gu kesehatan, menghantam 
'Sampah, 

Dua djam “barisan sukarela 
' pemberantas sampah” ini be- : 
'kerdja: 1.500 orang dengan 40 
truck bergulat membersihkan ' 
kota Semarang di 14 tempat 
“Pusat Sampah”, di-ikuti pan- | 
dangan heran dan bangga dari | 
“penduduk. Penduduk Sema- 
rang gembira, girang, 
bapak2 pemimpinnja menun- 
djukkan sifatnj, pemimpin se ' 
djati, membela dan. menang- | 
gung keselamatan rakjat jg. 
dipimpinnja. 
Sampah di Semarang akan 

lenjap, rakjat dapat bernafas 
lega lagi, puas bahwa bahaja 

antjaman 'penjakit menular da 
pat dihindarkan,  Pemandang- 
an kota kembali djodi bersih   -lagi, 

1000 Basa 
| mendjadi 
' 1000 Langganan 

bahwa : 

HARIAN INI! 

Hadiah kedua: 
Hadiah ketiga: 

  

   

    

   M
e
m
e
 

m
a
n
i
a
 

3
 

2 

RUMAH OBAT... 
Minggu, 25 Mei dibuka ru- 

mah obati van Gorkom djam 
8—12, Dari tanggal 26 sam- 

''pai 31 Mei dibuka rumah obat 
| Rathkamp dan van Gorkom dj. 
83—19, Koo Hwie, Sik Iang dan 
Numa djam 8—417. 

BERITA PENANY 
| Langganan sdr. Rk. S., Pos Ten 
| tara, Semarang. — Tgl. 6-3-1349 
! (Hidjrah) djatuh Masehi tgl. 1 Agus 
' tus 1930. 

Langganan di Dit. Halmahera, Se 
marang. — Tgl. 23 Nopember 1932 
djatuh .hari Rebo Legi tgl. 24 Re- 
djeb tahun Dal 1863 wuku 'Tambir 
mangsa kanem. 
Langganan di Djl. Raja, Kendal. 

— IL. Hari Senen Wage tak terdapat 
dalam bulan Redjeb th. Masehi 1906. 
II. Senen Pon 5-12-1932 djatuh 6 
Ruwah th. Dal 1863. INI. Saptu Pon 
8-6:1935 djatuh 6 Mulud th. Djima 
kir 1866. IV. Minggu Paing 28-3- 
1937 djatuh 15 Suro th. Ehe 1868. 
V. Senen Wage 9-1-1939 djatuh 17 
Dulkangidah th. Djimawal 1869. VI. 
Tgi. 15-3-1944 djatuh 19 Mulud th. 
Alip 1875 harinja Rebo Legi bukan 
Senen Kliwon. VII. Kemis Legi 
3-6-1946- djatuh 12 Redjeb tahun 
Djimawal 1877. VE. Tgl. 20-6-1939 
djatuh 2 Djumadilawal th. Dje 1870 

: harinja Selasa Legi bukan Senen 
"Wage. IX. Saptri Legi 15-9-1951 
#djatuh 13 Besar th. Djimakir 1882. 

Langganan di Kp. Ngentak, Ma 
| gelang. — Pertanjaan Sdr. tak da 
ii pat didjawab, karena tanggal anfjer2 
, kurang tegas. 

j MALAM PERPISAHAN, 
Minggu ma'am tanggai 25/26 

Mei jang akan datang dimulai 
djam 18.30 bertempat di aula 
SMA negeri B. di Djl. Oei Ti- 
ong Ham akan diselenggara- 
kan malam perpisahan oleh pa 
hitya perpisahan Ex. tentara 
Peladjar Semarang. 

SGALAN. 
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"at Untuk Para Na 

MENGENAL LAGI NAMA? ORANG? TERKEMU- 
KA JG. GAMBARNJA PERNAH TERMUAT 

Hadiah Pertama: 1 set lux Parker P. 51. 
L stel Winkler Prins Eneyelopedie, 
1 Polshorloge merk ,,/TTTUS” utk. 
lelaki atau 1 Polshorloge Lux utk, 

Wanita. | 

Hadiah demak 1 Philips Fbodamra)" 

Ijutaja sepuluh Hadiah-Penghibur jg. berupa 
| nasa jg. berguna. 

  

tebak No. 4 
1 keempat je Naga Aap Mirna kenal! 

.man penerimaa, peladjar? ba- | 
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Tea NINA AG 

LATIHAN TINDJU. 

Atas usaha tuan van Loo, 
Sedjak permulaan bulan Mei ' 
di Karang-Asem 11 telah di- 
buka tempat latihan tindju 
(boksen). Ringga kini tempat 
latihan :ersebut mempunjai 15 
murid jang mendapat peladj- 
ran theorie dan praktek. ber- 
tindju, seminggu dug kali. Se- 
mentara waktu tempa: latihan 
ini belum dapat menerima pe- : 
ladjar2 baru, koreng dewasa 
ini semua peladjar sedang di- 
beri latihan2 chusus untuk 
mengadakan demonstrasi, di- 
mana hasilnj, nanti akan di- 
serahkan guna amal penderita 
kelaparan, Para peladjar se- 
muanja tak dikenakan uang pe 
ladjaran atau iuran, kgrena se- 
gala alat2 kebutuhan tempat 
latihan tadi (ring, bokshand- 
schoenen dll) semuanja dise- 
lenggarakan oleh Dinas Usaha 
Kesedjahieraa,, Tentara. 

Pun peladjar2 jang kini se- ' 
dang dilatih disana Sementa- 
ra ini hanjalah anggauta ten- ' 
tara sadja. Nanti bila keadaan ' 
sudah mengizinkan, pun dari | 
umum diperkenankan mengi- | 
kuti latihan disana, Pengumu- : 

ru akan disiarkan dengan ad- 
vertensi. Disamping adanja 

: tempat2 latihan tjabang2 olah- 
raga lainnja seperti pentjak, 
badminton dsh., pembukaan | 
tempat latihan tindiu ini boleh 
dianggap Suatu kemadjuan ba- 
gi kota Semarang: Mudah?an 
tjita2 jang bagus ini menda: | 

-pat sambutan jang memuas- | 
kan dari kalangan pemuda pen 
tjinta olahraga umumnja, 

  

  

   
   

      

    
    

   

      

    

   
   

Kg Batin “nahan WN 

tidak tepat dsb. 

3 s tunduk kepada: Tata-tertib Tentara. 

jukan lamaran (ditulis sendiri), 

andung, dengan disertai lampi 
riwajat hidup. 

2. Salinan idjazah dan salinan daftar angka. 
3. 2g ket erangan. dari dokter, pernjataan berbadan | 

    t keterangan dari Pamong-Pradja ' atau Polisi, 
jataan berkelakuan baik. 

rat idzin Ta orang tua atau walinja. 

Fan 2 takan p padi 1 15 Juni 1952. ran di pada tanggal 15 Juni 
2 jang memenuhi sjarat2 akan dipanggil untuk 

Giudii. dan jang tidak Taken sjarat2 tidak akan diper- 
hatikan. 

1952, 
3 Pa DARAT 

v1. 

    

    

  
   

Pong dan ALAT2-NJA. 
| sebagai ELA.-E,B,-E.C.    

     

  

SOM tap” ,BOKAJA” 
rija supaja dapat tambah sehat, 

enjakit kurang darah, kepala pe- 

muka Tah pinggang pegel, datang bulan 

Pusat pendjual 
KONG DJIN TONG 

.- PEKODJ AN 105 Telp, 1885 SEMARANG, | 

TA 

serta melenjapkan P 
ning, badan lesu, aa

 

  

  

     

an kepada aa /D. ana, Djalan Lem- | 
    

  

| AHLI CC 
en stoa ! 

7 2x Mag. penat 

  

  

  

  

UNTUK MENDJAGA KESEHATAN) mwumuan. 
ANGGUR BRANAK 
AN ANG GTHAY 

uk wanita hamil) 
ANGGUR RO KOLESOK 

#berhan tenaga 
Mn OBAT, HATLION ii : 

tenaga suda 
dapat kombali semoga To 

Terbikin oleh: 
Rumah Obat 

KONG TJIE TONA 
1 sn 106 - Telp. 816 

. SEMARANG | 

  

| 

Djamu Ngeres Linu terus 2 
nerus membikin tiap Pembeli-) 
nja mendjadi Langganan jang 
tetap. Ini disebabkan oleh kerna 
Djamu Ngeres Linu, dan djuga 
lain2 djamu kluaran  Njonja 

  

Meneer » dapat mem-| 
buktikan kemandjurannja, Be- 
lilah arang 1 Na 

geres Lina 

(20) : 
Hanja ai 0.50. Ikutlah men- 
djadi 1 nan  Djamu Tjap 
Portret jonja Mencer Sema-| 
.rang, an jang selalu mem- | 
bri kepuasan pada para langga- | 
nannja,. 
Mintalah Daftar Harga 1952    

Mn naa 

UR 
PU Gr 

ANN NU Kei 

Toko Peladarali 90, Agen Dj. | 
Mataram 414, 497, 210, Depok 
36B, Kranggan 2, Lemahgem- 
'pal 52, Petekan 35, Darat 33, 
Widohardjo 26. . 

M. S. ,RAHAT 
Seteran Too Telp 1123 

Specialist untuk WASIR (Am- | 
beien), ASTHMA, KEPUTIAN 
dan lain-lain Penjakit. 1 

| WASIR dengan: garantie s 
'buh didalam 12 hari sampe 
tuk akar2nja. 

ZONDER OPERATIE 
| Djam bitjara: pagi 9-—12 
" Sore 5-7 

P2   
  

  
mempunjai merek jang dipahatkan diatas tutupnja. 
Periksa pembelian Tuan dan berhati? terhadap 
barang tiruan. 
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 ! '20Mei 

' Di: 'Paris 
£ Masjarakat Indonesia 
Di Perantjis Rajakan 

'Hari » Kehanganik 
ika Nasional 2 

Ai A Iseri Kebangunan 
Nasia: Il 

telah menghadiri konperensi Jniterna- tionai Press Jistitute di Paris, jaitu Reshaa Anwar, Mochtar 
| Lubis dan Suardi Tasrit meng- 
udakan 'jeramah dikedutaan be 
sar Indonesia di Paris di- 
hadiri oleh masjarakay Ta 
sia dikota 'tsb. jang terdiri atas 
mahasiswa, partikelir, dutabe- Sar serta staf kedutaan besar. 
Tjeramah disusul oleh tanja- 
jawab mengenai berbagai ma- 
salah seperti pendidikan, keaima 
Dan politik dan kebudajaan. : 
Atas usul dutabesar Nazir 

Pamuntjak, rapat memutuskan 
mengirimkan kawat kepada Ki 
Hadjar Dewantoro, ketua Pani 
tya Persatuan Nasional di Dja   karta jang bunjinja sebagai 
berikut: ”Masjarakat Indone- 
Sia di Paris dalam pertemuan- 
nja untuk memperingati Hari 
Kebangunan Nasional 20 Mei 
jang diadakan dibawah perlin 
dungan dutabesar Nazir St, Pa 
muntjak merasa terdorong me 
njampaikan utjapan selamat 
dan turut menjokong maksud 
Seruan persatua,. kepada selu 
ruh rakjat Indonesia untuk pe 
laksanaan tjita2 proklamasi 
1945 serta (mendoa, semoga Pe 
merintah da, pemimpin? sen- 
diri ganggup mentjiptakan dan 
memelihara, persatuan jang di- 
rindukan oleh. rakjat. Atas na 

m3 rapat, ketua A. naa 2 
Antara). 

SPORT. ne 
Sepakbola 

Bond sepakbola Djakarta 
(Persidir) kini sedang mela- 
wat ke Surabaja, Kemis sore 
main lawan kes Tionghoa, 
standnja 3—1 untuk Tionghoa 
dan kemaren sore berhadapan 
dengan kes. Angk. Darat, ber- 
kesudahan 3—0 untuk Persi- 
dja, Sore ini Persidja main la 

. Wan Persibaja, 
Di Bondowos, kemaren sore 

kes. Polisi Besuki main seri 
(1—1) melawan kes. Polisi Ba 
lk, 

Pertandingan sepakhola in- 
terland Perantjis — Belgia ke 
maren di Heyse! berachir »—1 

  

KASIR BIOSKOP DI BEGAL. 
Kasir 2 Indra tadi ma 

lam kira2 am 10.00, sepu- 
langnja Ka Nan naik 
betjak bersama isterinja liwat 

| Karangturi, sesampainj, de- 
| pan kampung Laban telah di- 
' hentikan Seorang jang tak di- 
kenal, jang dengan paksa min 
ta uang jang dibawa, jaitu pen 
dabatan dari Deras ia, kcrr- 
tjis bioskop. Kasir tersebut se 
orang Tionghoa, tidak mau 
memberikan uang itu, karena 
bukar uangnja sendiri, Pendja 
hat segera memukul orang Ti 
onghoa itu dibagian mukanja 
dengan potongan barang keras 
sampai berlumura, darah, ke- 
mudian uang dirampas dan 
Pen melarikan diri ke 
kampung depannja Kp. Laban 
jang mendjurus ke Karangtem 

| pel. Si korban dibawa, ke pos- 
! polisi Sebandaran don kemudi 
an diteruskan ke rumah sakit. 
Kedjadian itu kini masih diu- 
Sut oleh polisi. 

    

  

Ji. biga wars | "tawan Indonesia Nana" 
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aliran lestriknja. 

saban 3 atau 4 bulan sekali. 

atau 

| PIL ASIASEN 

“sakit.    

.. Jang pembikinannja HALUS dan MODEL paling baru, adalah RENT —— ADRES jang sudah ERKENAL: Pan 

«Hanana 2 tbang mt Aman tan 

itya Pembatasan Pembagian Aliran Lestrik Daerah 

smatiah Pemakaian Aliran Lestrik ! 
ntuk menghindarkan kesulitan2 berhubung 

Im kemarau ini, maka menurut 
ik dengan ini diminta bag Tan, 
hemat pemakaiannja sedikit-sedikitnja 104 dari djumlah aliran j Pn on DILARANG: " , sn : mempergunakan aliran lestrik 

 menjalakan lampu diluar rumah pada waktu malam sebelum djam 22: mempergunakan lampu untuk vennis, badminton dan 
membiarkan menjala lampu etalage 

irang siapa melanggar peraturan tersebut diatas akan dih 
Djika peraturan ini tidak mendapat bantuan dari 

    
Ialu sehat dan tida mudah ter- 
serang renjakit. Perlu urus2 

  

   
   
    

Djamu fjutji perut: 

Djamu atau pil urus2 ini be- 
kerdja dengan sampurna dan? 

“bikin bersih dengan tida me- 

HR 

    

ta 

Semarang 
Ta aa 

No ' 
makin kurangnja air di Rawa Pening pada putusan rapat Panitya Pembatasan - Pembagian Aliran dengan sangat kepada semua pemakai aliran lestrik agar 

jang disewanja. 

jang tidak ada perlunja: PETA... 
siang, 

permainan sport lainmja: 
dan reclame setelah toko ditutup: 

jang memerlukan aliran lestrik tetapi tidak ada perlunja. 
ukum “dengan pemutusan 

penduduk, maka molai hari SENIN, pembatasan aliran lestrik pada waktu pagi djam 5 sam. m 16 sampai djam 18.30. $ 
Semarang, 23 Mei 1952. PANITYA PEMBATASAN PEMBAGIAN ALIRAN 

LESIRIK DAERAH SEMARANG. 

      

   

'ANGGOER OBAT 
LAKIz PEREMPUAN 

Gan 

     
Ini Anggur terbikin dari KOLEESOM 

Kk MENGERDJAKAN dan REPARATIE segala rupa PE 

« Xx 

    

    

IASAN MAS - INTEN. 

   

  

  
AN g uality product 

   
LA TAAT HKEA PAI 2 

AA Ta PA 

Untuk Alat2 TULIS, GAMBAR | dan SEKOLAH Datanglah ke | 
Toko tg 

» NUSANTARA “ 
Djalan Selamat Riadi 31 

SOLO 
Harga diatur RINGAN menu- rut MASA, Las | Pusat Pendjual NUSCo-Dbu- 
He atAn (Alat Tjetak Sten- | cil). 

  

Harga Rp. 300,— 
Usaha NASIONAL kita. 
Djika diminta Daftar harga di- kirim GRATIS. 

b 
“an mmm 2   Ma MA Ma PMN TE aah   4 Sole Importers :   

     

  

ER.53-1-139 

Rp. 250 
per pot 

   
  

Diterbitkan oleh » 

Alamat P 

Sedjarah Ekonomi 
Oleh: H. Susanto, Ex. Dir. Bank Sedjahtera Solo 

UMAS— Dj.fSlamet Ryadi Solo 
. Harsa Rp. 750 

  

Sedjarah Ekonomi   Perhitungan bunga nominal 

Penting: 
untuk: C.P.U., K.P.U. dan se 
tan. 1 13   
Dasar2 pengetahuan Ekonomi 

ISINJA: 

Kupasan bunga Bank Pasar, Bank Kam- 
pung, woeker dan Lumbung Desa. 
Ekonomi Desa dan Tjara membangunkan: 

  

dan rieel 

: Penting: 
kolah Landju- - untuk: Pendidikan Masjarakat. 

aah     
    

    

     

    

    

  

     
       

   
   

: 2 : e   

     

   
   

   
thl £ 

KIAN GWAN (INDONESIA) LTD. 
SER EC PAP RA nu 

  

    

  

      

     

   

             

  

EKONOMI. 

  

lam bulan April j 

     

  

di tamam 

ri dari bahan mentah jang ber- & , 
casal dari perkebunan2 besar ke | Punjaan bangsa asing. 

epomo dengan | Isteri, 

Hanja 1075 dari selu- 
ruh ekspor milik bang- 

sa Indonesia. : 
| Menurut surat izin jang dibe. 
Tikar oleh Kantor g Ek- 
spor di Medan, hasil bumi jang 
diekspor dari Sumatera Utara 

J Jang lalu ber 
djumlah 32.827,067 ton atau se 
harga Rp. 206.908.649.—. Dari 

“ekspor tsb. diatas hanja, 1096 | 
ag aan Hap ntah aa ms Boekhouden A/B (Boekhouden, 

kan 9096 dari bahan2 'jang dike | 
Juarkan keluar negeri Hu terdi ' 

      kan pada waktunja, kami andjurkan: 

Tailor | “ia 
Bodjong 34 — Telp. 1187 

—. SEMARANG. 
  

| atur soal tersebut. 
an 3. Kepada para pengusaha: untuk mempertimbangkan de i & 

. Gursus,,AMPURKA "| 
Djl. Demak 18 (Karangbidara) 
Na SEMARANG. 
Peladjaran waktu Sore/Malam | 
mulai 5 Juni 1952: 

pemberian hadiah lebaran, bila tak 
mengaturnja hadiah tersebut (jang belum mempunjai Per 

ngan mengingat djuga akan tradisi kebiasaan. : 
Perhatian soal tersebut diatas sangat diharapkan. : 

Hitung-Dagang/Ilmu-Hukum Semarang, 23 Mei 1852.   
  

'Roy Rogers 533 | 
ttd, 

R. SUEMARWAN DJOJOPRAWIRO. 

       
LN AT THE RIGHT 

« NIAS Z2. / 

  

   

  

ROLL LN LERUL, 
“Aduh, hampir kita kena!! 

'igger, bahwa kamu telah menghin 
larkan kita berdua dari batu itu 
resis pada waktunja, patut menda 
pat. gandjaran makan jang lezat 

layer) dari padaku | 

  

OAT FOR DUCKIN/     
    

    
      

     
     

    

      
eU PN Pa TT 7 RRPPEDI Mayer Io Aa aa Kn Mat we cose'| | But ie we 0on/T MAKE AW UP THAT CLIFE, BUT P. 
3 A Dada Gr Pe Aa METER Pon LEAYE YOU FOR #,/ YGRE DONE NOW,ROGERS/ | THAT MUKRDERIN! KANGE & 

“ HOG SPUR GAINES, TRIGGER/ H' 

F 
    YOU'VE EARNEP YORE LAST " 

VOLLAR MURDERIN! COWMEN   

   

    

FRENDS/ |    

  

    
               

  

KIS TURES SYN un 217 
— Tielaka!! Mungkin aku sendiri akan dapat mendaki bukit itu, tetapi tak akan kau kutinggalkan" sendiri menghadapi si-pembunuh 

Spur Gaines itu, Trigger. .. 5 Oak Rn 

» Tetapi djika kita tidak 
dapat melewati bukit disa 
na itu, tak seorang dari 

kita berdua akan makan 
lagi. Gerombolan  Spur 
Gaines telah mengerti tem 

pat kita!! 

— Mati kamu sekarang, Rvyers / Ulangmu terachir telah kaudapat dgn pembunuhanmu atas penggembaia lembu jang kaulakukan untuk kepentingan teman2-mu pengyembala domba! 

— 

I
N
 

      

dan mengingat pula supaja hadiah Lebaran jang mungkin di- berikan oleh pengusaha kepada buruhnja itu dapat diperguna- 

pengusaha: supaja segera memberikan ha- 
bila dalam Perdjandjian Perburuhan kolektip 

dengan Serikat Buruh telah termasuk/ciatur soal tersebut. $ 
Kepada para pengusaha' dan Serikat Buruh: selekasnja 
mengadakan perundingan sekitar hadiah lebaran, bila da- lam Perdjandjian Perburuhan kolektip belum terdapat/di- | 

ngan penuh kebidjaksanaan serta mentjari kemungkinan 
ada/terdapat saran h 

djandjian Perburuhan kolektip dengan Serikat Buruh) de : 

Daganoy Rp 22,50 KANTOR PENJULUH PERBURUHAN | 
Bahasa Inggris Ban Rp 12,50 SEMARANG Bahasa Blanda ...... Rp 12,50 

Wk.Kepala, 

  

FOR YORE SHEEPHERDER MI 

  

  

      
  

di 

MEMELIHARAKAN KE- 
SEHATANNJA SENDIRI 
BERARTI, ......... 
MENDJAGA KESUBU - 
RAN BAJINJA 
Segar dan sehat: se. 

" z 

BRANAK 

  

Teko Obat TAY AN HOO DJAKARTA.KOTA 

Tema Lapang Gisdok 10 Tak K .. 

Distributors: 
g 1 .Hlarmsen! Verwey 
Rani 

Dunlop N. V. 
Djuga dapat belih diantero 

  

  

! | Kwaliteit tinggi, Harga paling 

| Matinee: Minggu pagi djam 10.— 
| Mulai Senen malam 7.— 9.— 

  

LK Ip 4 Kk ng Ta 
- t 

: Kon Hg baba dat: x| PEMBERIAN TAU zoNDER oPERATIE Seng ND 7 1 saru terima lagi: 3 ro 3 NN Ikolaya | Spesial sakit AAMBBIKN 
ja aan x Isa | 3 x AD i sampai '(Wasir)- orang Laki korang 
PP an askna £ # Matjam2 LAMPU - RADIO Amerika, Pe AMA sampai erowat (ala TMP ANE PA EL ICA AO x : (persedia'an terbatas). t us : : orang Perompoean sakit KE- 

3 x s PHILIPS T L (NEON) tamu umum, Hanja Chusus POETIAN tida Tioti k 
“BITINGAN-PENDEK Ga KUDUS Tilp S5 x £ NN aan X untuk Djemaih Hadji diurus L dan ti jotjo 

Je ah £ jang paling MURAH, x oleh P.H.I. : Ba bisa bikin "back LAHIR : # PHILIPS FLITS - CAMERA'S. £ Me Aa Segala waktoe kita bisa kirim 
F- » 

5 6 $ Kk : "1 obat2. $ 5 
“Di Dj. Demangan 8 Pati tgi. 11-5-1952 | y Radio 55 MASCO T TE : : 1. Obat Sakit Pena “1 Bgn —. RD.B. Bambang Widodo Listijawanto 2 »Seteran (Duwet) No. 26 — Semarang Telp. No. 1948. £ 2. Obat Keputian of 
| Se egebugkikata pen e an) Hadad oke teh 0 tidak tjotjok bulan 

ia senada ng Nj. Kartohusodo serta para pembantu diutjap 
ITINTA orang perempuan Rp 25,— ama na | Keluarga: : 1 : 

3. aa Kuat , ae 
4 3 . 1 

Bean naa p 50,— 
R. Mn - Djojoprawiro “ T ULIS T.B. Surat2 harap disertai 

v ati 
, : Net uang Rp 2.50 buat balasan. 

ea s 
Warna BIRU/HITAM mem- ji Djam bitjara: Pagi 8!—1 

— ———— BKRTUNANGAN: 
beri tulisan jang tidak lun- Sore 4—6 engutjap banjak terima kasih Muljati Sukarnowijoto ( N Oo l (1952). tur! Minggu tutup. atas sambutan dan bantuan Ba- BN kaan 5 Distr. N. V, Internatio. Depan Koesoemojddan 95/A pak2 Ibu2 dan Saudara2 seka- sb Berdasarkan pengalaman tahun jang lalu. 

.- SOLO Pan ban sega Pe RENA eh 0 MET 1052. Mengingat telah amat dekatnja Hari Lebaran tahun 1952 2tgl. : SALATIGA 
Toko Sepatu 

»Bintang Tiga" 
Bodjong 109 Semarang. 

Alamat terkenai untuk: 
SEPATU? tuan, njonja dan 
anak2 

murah! 

Djuga terima: REPARATIE. 

  

Ini Malam D.M.B. 
AEON KS Sennf LO. TT tah.) 
«, Pier Angeli .— John Ericson 

SEM Teresa" Present 
Matinee: Minggu pagi djam! 10.— 
PERHATIAN: Pada nanti tanggal 26, 
27 dan 28 Mei '52 tiap2 pertun. 
Ajukan akan disediakan 50 lembar 
Foto Teresa” (Pier Angeli) ukuran 20 x25 cm, dibagaikan pada para pe. nonton (segala kelas) dgn dialan 
undian, bilah nummernja kartjis s0- ,bekan tjotjiok, akan dapat Hadiah 1 Jembar foto #sb. 

Nomer2 jg mendapat hadiah akan diumumkan  di-bord saksudahnja tiap2 pertundjukan, 

»Orion” 5..7.-9.- (13 tah.) 
59 Alexandre Dumas' F5 
»The SWORD Of MONTE CRISTO” 
C2 in Super Cinecolor Ba 
Matinee : Minggu pagi djam 10, — 
Metropole 4.45—645— 8.45 

| Besok Malam : 7. — 9. | 
»ZORRO'S FIGHTING LEGION” 

  
    

. »Zorro's Fighting Legion” 
“ Serie II (TAMAT) 

Djagalan: 7.9. Iseg. um.) 
Film Tiongkok j berbikajat : 
»Cha Tew Hung” 

Mulai Senen malam 6.30-8.30 
»Zorro's Fighting Legion" 
Serie II (TAMAT) 

  

  Toko-toko di INDONESIA 

    

N 

     

tema” ANTA Bet. ag 4 Look Dean an EN 

na Lage si 
Sh AU, 

  
  

' » Baru trima: | 
Ford Parts tulen, Delco remy cynamo compl, Coil, Pla- 
tina, Regulator, Condenser, 
Rubbermat, Vlaggestsk P/lampu. 
dommekracht, Compr. Electr. 
lamp 250/350 Cp., d.LI. 

TOKO RHAPSODY 
Bodjong 49, - Telef 579 

SEM ARAN 

Hydraulie Bumper 
Motor UV, Pk. Stormking 

e   2
 

     
ane si za 

Minta perhatian para agen 
AGRN-AGEN JANG BULAN INI BELUM MEMENUHI 

KEWADJIBANNJA, KAMI MINTA DENGAN HORMAT DAN 
SANGAT HENDAKNJA SEGERA MELAKSANAKAN KE- 
WADJIBAN ITU, SUPAJA KAMI TIDAK TERPAKSA MENG- 
HENTIKAN PENGIRIMAN SURATKABAR. 

TATAUSAHA ,,SUARA MERDEKA” 

Pengumuman 
LELANG! 

  

LELANG! LELANG! 

Guna mendjalankan Putusan Pengadilan Negeri Pati ter- tanggal 13 Pebruari 1952 No. 76/1951 Perdata, dalam perkara perdata antara Bok Soekifijah melawan Soemckardi, kedua- duanja tinggal berumah didesa Ngemplak-Diingc ketjamatan Margojoso, Kawedanan Taju, kabupaten Pati, diadakan lelang dimuka umum pada hari: Kemis, tanggal 12 Diuni 1952 diam 16 pagi, 
5 

sebidang pekarangan, luasnja 0.873 h.a. persil No. 28 b D II, terletak didesa Ngemplak-Dlingo tersebut, dan batas2nja: sebelah Utara: tanah pekarangannja Moealim dan Kasdono sebelah Timur: tanah pekarangannja Bok Soekidjah, 
sebelah Selatan: Djalan Desa. 
sebelah Barat: tegal jasannja Bok Parsilan, Kasdonc dan 

Donoredjo Dasiman. 

Ngemplak-Dlingo tersebut: 

Jang mintakan lelang: Bok Soekidjah: 

Tempat lelang di desa 

  

Jang dikenakan lelang: Soemokardi: 

" Pati, 20 Mei 1952. 
Panitera Pengadilan Negeri di Pali 

R. S00T10. 

  

Pria skINTAH DAERAH KOLA BESAR 
SEMARANG.   

  

  

  Druk. VI! no, 584/111/A/718, 

Pengumuman 
No. 15/52. 

Dipermaklumkan, bahwa pengiriman surat2 pelapuran 
(blanco aangiftebiljetten) tahun 1952 kepada kongsi2, jajasan2 

d.s.b. telah selesai. 

Barang siapa jang belum menerima atau jang telah me- 
nerimanja akan tetapi hilang, sampai tanggal 22 Djuni 1952 da- 
pat minta blanco surat pelapuran baru kepada Kantor Padjak 
Kota Besar Semarang (Bodjong No. 148). 

SEMARANG, 20 MEI 1952. 
A.n. Dewah Pemerijatah Daerah 

Kota Besar Semarang: 

Kepala Daerah, 

HADISUEBSENO SOSROWERDOJo., 

Sementara 

(Bapindo-Smg.) 
3 

CITY, CONCERN CINEMAS 
LUX 5.—7.—9.— Ini Malam Premiere (u 13 tabun) Laraine Day-Kirk Douglas- Keenan Wyon- Helen Walker 

&6 »My Dear Secretary“ koryari turu: 
Matinee Minggu Pagi djam 10. 

Grand INI MALAM D. M. B. fu. 13 tahun) 4.45-6.45-8.45 Tony Martin - Janet Leigh - Gloria De Haven 

  

  

PEMAAAOaN aara, 
  

  

ea Eddie Backen - Ann Miller" « "un 
EF : : 5 4 “ ! 515715915 mIWO Titkets Tu Broadway” 

Matinee Minggu pagi ROYAL 9.45 — GRAND 10.15 

INDRA 445—7.—9,15 Ini Malam premiere fu 13 tah.) 
Bagian ke II (TAMAT) K 

Robert SCOTT 
Adele YERGENS BLACK ARROW""| 

Columbia Super serial — lebih hebat! 
Matine Minggu pagi dj. 10 — 

Rexy 7.— 9.— Ini Malam Premiere (13? tahuo) 
DON WINSLOW OF THE COASTGUARD 

Bagian ke II. Tamat! lebih Gempar 

  

  

MN Dang 3 

SOLO Mulaitg. 2! Mei 1952 D.M.B. 

The Thougher they Come 
Preston Foster 

Main djam 4.30-7-9.. 

  

£ Teks Indonesia 
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wa Acheson ginsja 
djatuhnja Asia Tenggi 
mempunjai akibat jg 
terhadap Timur Dek 
ini dapat membahajakan kese- 
lamatan Eropa rat. 

Kalangan tad: t 
takan, bahwa 
sependapat bahwa dewa 
herttak “dibentuk itu 
gah Asia Te 2: 
Kornsutis, 5 2 $ 

Dalam konperensi pets hari Rebo | 
jl. Dean Acheson dalam pada ifu 

1 Pas    

  

Sumbangan Djerman” 
Barat Utk Pertaha- 

nan Lropas 
PE PAR gp 

JERMAN AKAN menjam 
bangkan 150.000 serdadu 

guna pertahanin Eropah Barat 

rakat pertaharan Erepah, deni 
kian menurut persetudjuam sg | 
terijapai dalam sidang psnitia | 
perentjama tentara Eropah dari | 
6 negara anggota perdjandjian 

   

    “barus montje. || 
akuasai kaum |? 

form tadi diberr ,,bantalan” 
. menutupi seluruh tubuh dan 

    

tu | Penganggur Jang Menda pat Latin Kerdja Akan 
3 Dapat. Tundjangan. Ca 

4 MENGAN MENTJABUT segala peraturan? jang dimuat 
2 dalam Peraturan Mente ri Perburuhan tg. 2 Djuni 1950 
Na. 7/1950 (peraturan sokongan penganggur dan pemberian 

€ / kaum penganggur), 
putusan Menteri Perburuhan tg. 20 Mei 1952 menetapkan pe- 

but: ,/Peraturan Tundjangan Latihan 
Kaum Penganggur”, jang berlaku mulai dari tg. 1 | 

TAN “el 

F. 

| kerdja darurat kepada 

raturan baru, jang di 
Kepada 
Djuni 1952. 6 

Menurut peraturan baru isb 

kepada kaum penganggur jang 

ditundjuk oleh Kepa!l, Djawat 
an Penempatan Tenaga atau 

. Ipegawai jang diberi kuasa oleh 
nja untuk mengambil keputus 

an itu, untuk mengikuti suatu 

an untuk meringankan beban 
“penghidupannja, selama mere- 

“ka dilatih 

Djumlah tundjanga, kepada   tsb. pada malam Kemis di Fa- 

6 negara anggota itu ialah 
Perantjis, Dierrman Bairat, ka- 
Ha, Belgia, Nederlang dan Lu- 
zemburg. “Pembitjaraan pani- 
tya tsb. gkan diandjutkan di 
Strassbourg pada hari. Djum- 
'at dalam mana akan diambil 
keputusan terachir mengenai 
waktu berlaku dari perdjandji- 
an tsb. dan-tentang hak2 pasu- 
kan2 tentara Eropah djika &i- 
tempatkan diluar Eropah Ba- 
rat, demikian menurut Herve 
Alphand, wakil Peranfjis, | 

£ E $ (Antara). 

PEN nenen “dak mengikuti latihan dengan | AMERIKA KEHILANGAN dak mengikuti 1 ee 
KEUNGGULANNGA DL Kangen Kenang ah UDARA. ' Jay sipenganggur jang diatih 

Dalam pidatoid “jang di 
utjapkan pada hari Kamis, ke- 
tua Madjelis Rendah Amerika 
Serikat Sam Rayburn menga- 
takan, bahwa ANN aa 

udara terhadep Sovjet Uni dam | 
bahwa keunggu'an Amerika di 

| lapangan atom makin hari ma-. 

ditetapkan mengingat keadaan 
dan kebutuhan sipenganggur, 

akan tetapi tidak boleh lebih 
dari 80? dari upah jang biasa 
nja diberikan kepada buruh da 
lam vak, jang dipeladjari oleh 
sipenganggur, segala sesuatu 
tidak boleh lebih pula dari Rp. 
12— sehari, 

Tundjangan Giberika, untuk 

tiap2 hari sipenganggur mengi 
kuti latihan, iang sekurang2- 

nja lima djam sehari lamanja. 

Tundiantan tidak diberikan 
un'tk her'2. sipenganggur ti- 

   

     ditempatkan dalam asrama jg. 
disediakon oleh Djawatan Pe- 

nempatan Tenaga, mak, uang 

tundjangan tersebut diatas di- 

kurangi dgn. uang asrama ig. 
harus dibajar kepada asrama. 
Permintaan untuk mendapat 

Cund'angan tersebut harus di- 
sertai dengar Surai2 bukti se- | 

Uniform serdadu Amerika dihari depan. 
form serdadu Amerika sebagai mana diharapkan dapat selesai 
dibuat dihari depan. Uniform ini dibuat dari plastiek jang kuat- 
nja 2 kali kekuatan badja tetapi sangat ringannja. Didalam uni- 

Karet untuk menahan “tekanan serta 
kepala pemakainja. ? 

  

latihan perlu diberi tundjang- 

kaum penganggur jang dilatih ' 

     
Tijontoh beberapa uni-   P0   

  

    

    

  

   

dengan surat ke- 

  

Ani jaman Peking 
Tawanan2 Utara: Akan 

. Teras Timbalkan 
Insiden2 

po Pekiag malam Dju 
: m'at memperinga'kan ba 
| hwa insiden dikamp2 'tawanan 
| Gi pulau Kojedo dan Korea Se 
| latan akan dilangsungkan djika 
| Amerika fidak merobah sikap- 
nja. Radio ini mengutip berita 

| Alan Winnington wartawan ha 
r rian ,Daily Worker” di Lon- 
don. jang mengatakan, bahwa 

“penindasan Amerika terhadap 
para jawanan Utara hanja da- 
pat menimbulkan lebih banjak 

Selandjutnja radio Peking 
mengatakan, bahwa insiden 

|terachir di Pusan telah mem- 
“buktikan kepada dunia bahwa 
seluruh tawanan Utara me- 
nuntut dikembalikan. Rama- 
Ian tadi tentang akan timbul 
nia lebih banjak insiden di- 
umumkan sete'ah  djenderal 
James van Fleet, komandan 
tentara ke 8 Amerika, mene- 

nurut pendapatnia, pasukan? 
Amerika tak lama lagi “akan 

di   darat menguasai keadac. 
pulau Kojedo. (Ant.-UP). 

  

persetudjuan  kemirak antara 
pemerintah Djerman Barat dan 
3 Besar Barat akan diadakon 
hari Senin jad, diam. 10 pagi. 
demikian dengan resmi di   

    

: ga. 9 rerlunia (Antara —mumkon da 3 kin berkurang. 2 2 u Ftanye, Sa 2 | Ba La para Wartawan “luar negeri | 
Sr 5 Ma etakan sendjcta jang sesuai Kya Min menerangkan bahwa Ridaw y Bantah 

  

Perang Kn ay epaganda 
000.3 Bohong Belaka 

ID ENDERAL MATTHEW RIDGWAY hari Kemis jl. me- 
nerangkan dimuka sidang lengkap Kongres Amerika 

Serikat, bahwa segala tuduhan dari wah Utara . ya sea- 
kan? pasukan? PBB telah mempergunakan gas dan alat? sen- 
djata kuman diatas Korea, adalah propaganda bohong belaka. 
Dikatakannja pula bahwa tidak pernah ada sesuatu kesatuan 

PBB jang memakai gas ratjun atau sendjata kaman, dalam 
bentuk apapun dan bilamanapun djuga. ” “ 

Ridgway membagi ketera- , Utara melakukan serangan be 
ngan2nja dimuka Kongres tadi sar?an untuk rebut kembali 

aa 3 en ta an per Secul, Pasukan2 PBB undur: 
militer di Korea, 2. cg. "un 1- keren, iri Ser 4 RA Na Tai" 

ngar, perlstikan sendjaia..dan., “AA GIT satnpai seberang Su 
ngai Hcm. Tanggal 25 Januari 3. Hubungan dengan Pemerin- 

tah dan rakjat Djepang. 1951 pihak PBB mulai melaku 
“Yna kan serangan pembalasan jg 

li jdilakikan dengan perlahan2, 
Idengan maksud mentjegah ter 

| djadinja infikrasi pihak la- 
Iwan setjara besar2an. Pada 
achir Maret 1951, tentara ke-8 

      

  

        

  

       

    
   
    

  

  
      

ketika ig menerima 

atas pasukan2 PBB 'jg berpe 
rang di Korea, maka kedudu- 
kan Tentara ke-8 di sa Te 
mah. Ia mulai pegang 
pimpinan ketika 26 Desembe: 
1950. Ketika itu id hanja men- 
dapati 3 dari divisi Amerika, | mengg: n 2 serangan be- 
jg merupakan Tentara ke-8, sar2an, kemudian pihak PBB 
dan keadaan mereka buruk pu | adkar serangan pembalasan 
la. Hanja 2 diantara 3 Ta dan pada bulan eni men 
tadi terdapat pad, garis kon-|tjapai tempat: nja jg sekarang 
tak jg pandjangnja -135-mil,fini 
jg ketiga ada dibelakangnja.| 
Sisa dari garis kontak tadi di 
pertahankan o'eh tentara Ko- | 
rea Selatan, 1 resimen Inggris 
dan 1 resimen Turki. 

     
     

   

  

   

  

    

| Ketika Mei 1951 pihak PBB 
dibawah Djenderaj van Fleet 

Sagalka   
   

    

73 

. Panmunjom tetap seret. 

takan sendjata, Ridgway al. 
Lee . Imengatakan bahwa sudah. le- 

Kata Ridgway, ketika ma- |bih dari 10 bulan lamanja di- 
lam tahun baru 1951 pasukan2! usahakan supaja tertjapai per 

  

sngalami hermatjam? kesulitan. Di- 

jumumnja, menurut Rideway adalah 

dengan rasa hormat. Bahwa 
perundingan? tadi hingga kini 
icak berhasil, menurut Ridg- 
“ay adaah karena delegasi 
PEB ,,taat kepada pengertian 
kehormatan manusig dan hak2 
manusia”. Kemudian ia mena- 
makan tuduhan? tentang pe- 
makaian alat sendjata “kuman 
dan gas ratjun itu »puntjak 
daripada rentetan? propagan- 
da bohong, jang merupakan 
peringatan kepada bangsa 

supaja berwaspada terhadap 
bahaja Komunis”. Kojedo tak 
disebut2nja. Demikian kata: 
Ridgway antara "lain tentang 
perundingan di Korea, 

Mengenaj hubungan antaia Ame- 
rika dan Djepang, Ridgway a.l. me- 
ngatakan bahwa bangsa Dijcpang 
metupakan, suaju bangsa ig tahu 
akan harga difi,. lekass melasaj dan 
radjin” Dikatakannja bahwa, dalam: 
waktu jg-singkat sadja, sudah ba- 
njak 'ig mereka tjapai. Akan tetapi 
tasaf “penghidupan bangsa Djepang 
ada-ah rendah, perekonomiannja me- 

andjurkannja supaja Djepang dibe'i 
djalan untiik mendapatkan bahan2 
mentah, S'kap bangsa Djepang pada   

Tentang perundingan perle- | 

sikap befterimakasih kepada Ameri 
ka. 
“Tentang kerusuhang 1 Msi d! To- 

kyo, Ridgway memperingatkan agar 
supaja djangan membesar?kan atti 
kedjad an tedi. 'Menurut bekas ko- 
mandan ' pastikan? pendudukan di 
Djepang tadi, ig menimbulkan in- 
5'den2 tadi adalah kaum Komunis, 
Tentang kemungkinan sampai mana 
Dijepang akan tetap ada pada pihak 
Amerika, Ridgway mengatakan bah. 
wa tanggung-diawabnja sebagian 'be. 
sar terletak mada Amerika ' dida'am 
masa ig akan datang fk sudah dikat 
ini, ykarona kekuatan Amerika ada- 
lah lebih besar dari kekuatan Dje 
pang dar sumber?nja pun djauh le. 
bih besar dan peranan js dilakukan 
oleh, Amerika adalah petanan pe 
mimpin”, 

a
a
 

eh
. 

5 (Rebo jl. 
djelis 

| |tuan negara? Barat. Dikat 

(tan, Ceylon, 
SIA dan FK 

rangkan hari Kemis bahwa, me | 

Upatjara penanda-tanganan 

    

   

    

   

  

   

  

Asia-Tenggara 
Hanja' Bisa: Diwudjud- : 
kan Dgn,Bantuan Ba- 
rat ?.Pendapat Lord 

Reading : 

mengatakan dalam Ma 
Tinggi, bahwa negara? di 

Pita 

$ 

    
Inggris 

| | Asia Tenggara jang baru sadja | 
merdeka itu hanja akan dapat 

   

nja, adalah tak adil untuk 
mengharap supaja India, Pakis- 

Burma, INDONE- 

|perolehnja — kemerdekaan - 

sasa jang bertalian dengan per 
kembangan mereka dimasa jg 
akan datang dengan tiada 
Tg bantuan negara? Ba- 

Taraf penghidupan & 
bertambah besar. pen- 

duduk. 

| Lord Reading, jg perah me 
mimpi, delegasi Inggris kekon 
'perensi Rentjann Colombo, me 
'ngatakan seterusnja bahwa 
'usaha2 yntuk mempertinggi 
'taraf penghidupan dinegeri2 
“jg terbelakang itu dipersulit 
lagi, dengan soal2 jg bertalian 
dengan djumlah. penduduk jg 
selalu meningkat. Dikemuka- 

,kannja, bahwa ada 3 saluran 
penting untuk menolong nege- 
ri2 jg dimaksudkan tadi, ja- 
itu: 5 

1, Pemberian “grant” atau 
pindjaman, 2. memperlengkapi 
negeri2 tadi dengan barang? 
modal, 3. Bantuan iehnis, 
Diterangkannja bahw, Ren- 

itjana Colombo itu bukanlah 
suatu rentjana jg djitu jg di- 
persiapkan oleh negeri2 jg su- 
dah madju, jg akan dipaksa- 
kan atas negeri2 'jg ierbera- 

“kang. (Antara). 

  

  

r Di 
(sadaan Ekonomi Djepang Makin Buru ||F 

ja dengan ERT. 

  

Berbagai2 pedagang Dje- 
2 pang mengerahkan perhatian- j' 

| njg untuk berdagang dengan : 
RRT sebagai suatu djalan ke 
luar dari kesukaran2 ekonomi 
jang dihadapinja dewasa ini jg 
tentu tidak takan mendjadi 

ik dengan adanja putusan2 Ing 
gris untuk menarik firma2-nja 
dari RRT, Sementara itu para 
penindjau meramalkan, bahwa 
tahun padjak ini eksport Dje- 
pang ke daerah2 Sterling akan 
kurang mendjadi Ik 170 pound 
sterling, sedang tahun jl 270 
djuta. Eksport ke daerah2 dol 
lar diduga akan kurang djuga, 
karena makin  dipertingginja 

(melaksanakan perkembangan | bea-masuk bagi barang? Dje- 
(mereka dimasa jang akan da-| pang. Te 
tang apabila mendapat  ban- 

Seterusnja Marian “Evening 
Star” daam tadjuk rentjana- 
nja hari Rebo katakan, bahwa 

menangan bagi Komunisme: 
Dinjatakan bahwa putusan 
itu melihatkan tidak mungkin 
nja untuk mempertahankan hu 
bungan perdagangan jang bia 

Sa dengan negeri2 blok Sovjet 
Politik RRT jang bermaksud 
“menghalang2i “ kepentingan2 
semua pengusaha? asing” kini 
telah mendesak firma2 Inggris 
untuk menjerah, dan Inggris 
dalam 'pada itu tidak menda- 

|pat ganti isian, katg hari 
'an tadi. Kesehatan ekonomi 
Inggris ada'ah penting bagi 
“dunia merdeka”. Dap tiap ke 
munduran dalam lapangan tsb 
akan hanja memberatka, be- 
ban bagi Inggris sendiri dan 
negeri2 diluar blok Sovjet lain 

nja termasuk pula Amerika 
Serikat. Dan Peking tih mem- 
berikan kemenangan bagi tu- 
an2-nja di Moskow, kata hari- 
an tadi (Antara — UP). 

  

| KUTUKILAH PERANG 
KUMAN! "Si 

Seruan kepada PBB. 
: sjet.di PBB hteri 

:Kemis telah minta kepada 'se- 
kretariat PBB untuk memba- 
gi2kan dua buah. seruan Su- 
paja mengutuki perang kuman 
“diantara para anggotanja, Se- 
ryan jang pertama “disarapai 
Lkan - oeh panitia eksekutif   Kya Min: 

| Tak Benar Deradjad Ke- 
'hidupan Baruh Rus- 
sia Tinggi Sendiri 

Di Dunia 

diri konperersi ekonomi di Mos 
kou, Kya Min, menjatakan ba- 
hwa propaganda Rusia tentang 

|fingkat kehidupan pekerdja?2 
Rusia jang oleh mereka dikata- 

“Kan sebagai jang tertingggi di- 
seluruh dunia, adalah bohong 
belaka. Kepada perssrikatan 

  
rata? secrang pekerdja 
ika mempunjai tingkat 

memperbaiki nasib burah Rusia 
tadi. 

Seorang pekerdi, Rusia men 
dapat upah menurut pekerdja- 

kehida- | 
pan jang lebih baik dari rekan- | 
xja dari Rusia. Jang dapat di- | 
bererkan ialah bahwa pemerin- 
tah Rusia berdaja upaja untuk | 

i 
: 
| 

.Kongres Perdamaian Dunia 
tg. 1 Apri dari Os'o, dan jang 
kedua ig. 28 April dari, Federar 
si Pemuda Demokrasi Sedu- 
nia. Delegasi Sovjet di komisi 
perlutjutan sendjata PBB, Ja- 

| kob Malik, memprotes kepada 
anggota2 komisi tsb., bahwa 

   

JAKIL. PEMIMPIN dele- | 'uki perang kuman jang | kini 
gasi Pena an Birma | Sigunakam “ole P. Armer ki 

jang baru? ini telah mengha- | Korea, tidak ken 
pada komisi perluttutan sen- 
diata, Dinjatakanmja, bahwa 
kedua seruan itu telah. diala- 
matkam kepada komisi isb. 

ba | 

putusan Inggris "untuk keluar 
dari RRT merupakan suatu ke | 

kedua seruan itu jang mengu. 

    

    

    
    

ke-32, Djum'at kemaren O-S. C. 

PR 
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1. 

D 

taka 'jang tidak 

tahunan Hewan nasional ' ,,Fire 
Underwriters”, Romulo  ber- 
kata: ,,Dengan djatuhnja ' me- 
geri Ticngkok dan terlibatnja 

| Koreg dalam. peperangan, ma- 
ka daerah pertarungan kini 
terletak di Asia. Tenggara”. 
Seterusnja dikatakannja, bah- 
WG duApETtiIg 
eksport beras ' didunia | dida- 
tangkan dari “daeran ini, dan 
apabila dcerah ini djatuh - ke- 
dalam tangan ikomutis, ' maka 
kedudukan India dam Djepang 
&ktm sangat berbaihaja. 

  
Harapan Romulo 

Selandjutnja Romulo me- 
nerangkan, bahwa ,.seluruh ke 

alan perekonomian kemilite- 
Yan jang sekarang sudah de- 
mikian suinja akan mendjadi 
run'uh apabila gudang bahan? 
mentah di Asia Tenggara 

Cikuasal oleh pihak komunis”. 
tx mendesax kepada Amerika 
untuk pengertian terhadap 
bangsag jang berdiam didae- 

rah bersangkutan dan Ssupaja 
kepada. mereka diberi bantuan 
gung melindungi merek, ter- 
hadap propaganda, agresi dan 
gerakan? dibawah tanah dari 

pihak komunis, demikian duta 
besar Pilipna di Amerika. 
COP) 

PARTAI WAFD MENDESAK 
PARLEMEN. 

Partai Wafd di Mesir pada 

hari Kemis mendesak dalam se 
buah petisi: kepada radja Fa- 
reuk subaja paremen jang si 
dang2nja pad, Wakty, ini diba 
talkan dan diman, partai ter- 
sebut mempunjai ke'ebihan su 
ara, dipanggil kembali untuk 
melandjutkan sidang2nja. 

Berkenaan dengan ulang tahun Partai Komunis Indonesia jang 

kan sekedar peringatan .bertempat di GRI Gendong. Tampak pa 
da peringatan tsb. sdr. Achmad: Djaja (sekretaris umum O.S.C. 

Semarang) mengutjapkan pidato sambutannja. : 

Suatu Mala 
Bila ?Asia' Tenggara “Djatuh Keling- 

kungan Tirai Besi—Kata Romulo 
UTABESAR Pilipina di Amerika, Carlos Romulo, pada 
hari Kemis menerangkan bahwa daerah pertarungan 

utk. kemenangan atau keruntuhan negara2 demokrasi jang 
kini berdjuang untuk mempertahankan kemerdekaannja ada 
lah terletak ,/didaerah Asia Tenggara jang sedang diantjam 
cleh bahaja komunisme”, Dalam salah sebuah pidato terpen- 
ting sedjak pengangkatannja sebagai dutabesar di Amerika Se- 
Tikat, Romulo memperingatkan, bahwa ,adalah suatu malape- 

PN aan besarnja apabila Asia djatuh 
dalam lingkungan tirai besi”, 

Berbitiara dalam pertemwan ' 

bagian duri ' 

Hu : 

MAP does ws Ketua Pedan Kn AN 

  

P.KI. Semarang telah mengada   (Ipphos ). 

etaka 

  

Pyramide 
- 4000 Th. 
| Diketemukan Di" Mesir 

1 ARA ABLI PURBAKALA 
di Kairo hari Kemis jl. 

i mengumumkan, bahwa telah di 
| temukan sebuah pyramide jang 
“penting artinya, Ci Sakkara de 
“kat Momphis, tak djauh dari Ka 
ito, Pyramide jang 'berbenbuk 
Isusutan tangga tadi menurut 
Iperkiraan para abi didirikan 
Kira2 2700 tahuw sebefara 'Wa- 
sehi, ketika zaman dynesty 
Firaun jang keliua, oleh Fir- 
J2ux2 jang menggantikan “Iin- 
kotep. Radja2 tadi mendirikan 
pyramid2 disekitar tempat tadi 
untuk Firaun Zozer. 

Dinding? luar dari bangunan 

tadi Sudah digali, akan tetapi 

ruangan makamnj, — jg ada 
didalam bangunan tadi — be- 
lum lagi diketemukan. Parg ah 
li mengemukakan, bahwa py- 

ramide ini penting artinja, ka- 
rena dynasty ke-2 — pad per 
mulaan zaman didirikannja py- 

ramide2 adalah dynasiy jg sa- 

hgct memadjukan kebudaiaan 
Mesir kuno. (Antara). 

“USUL UTK. MENGHENTI- 
jKAN BANTUAN. 
| Dalam pemungutan suara jg 
| dilakukan pada hari Kamis, 
Madjelis Rendah Amerika Seri 
kat meno'ak usul, supaja me- 

nolak usaha untuk memberikan 

bantuan 'ebih landjut kepada 
Yugoslavia berdasarkan rentja 
na undang? keamana,, bersa- 
ma. jang kini sedang dipeladja 

Ta 
  

     Bahaja timbulnja Alira 

Ke-Djawa?-an 
Baniak Pemimpin2 Di Luar Djawa Jg 

enganggap Pems:entah Kita Hanja 
Mementingkan Djawa Sadja 

n Federasi? — Krisis 
Achlak Dan ,,Kebudajaan Tjiliwung”. 

Paw sasa 

Amerika dar dunia bebas agar! 

Iisuasana kehidupan buruh Ru- 

“oleh orang2 budjangan, kini di 

'njampaikan pretes 
Ldjen. PBB, 

menurut kebutuhan2 jg diperlu tindak 
kan o!lehnja, Menurut pendapat 
Kya Min pemerintah Rusia me 
rasa chawatir untuk mengun- 
"dang orang2 asing mengundju- | 
ngi negara mereka, mungkin | 
Ikarena mereka takut, bahwa 

ita, maka bukam. 

publik Irslonesia jang o 

Ia selandjutnja . menerang- 
kan, bahwa dalam -perkundju- 
'ngamnja itu ia telah mengada- 
kan'kontak dengan pelbagai 
pemimpin dari pelbagai orga- 
nisasi dan kepartaian. Para pe- 
mimpin ini dimasa" Si-am 
sangat aktif untuk meninggal- 
kan sistim federasi itu dan un- 
tuk mempropagandakon bah- 
wa sistim 'unitarisms adalah 
|jang terbaik bagi Indonesia, 
Buka, barang mustahil bahwa 
pemimpin2 ini jang masih se- 
nantiasa besar  pengaruhnja, 

. nanti akan membelakangi uni- 
tarisme jang mendjadikan Dja- 
Wa Sebagai pusat itu, katanja. 

Atas pertanjaan apa jang 
harus diperbuat pemerintah 
untuk mengachiri keadaan se- 
rupa itu, tuan Anshary men: 
djawab: ,,Desentralisasi de- 
ngan otonomi jang lengkap 
bagi pelbagai daerah.. Untuk 
pembangunan .negara' maka 

"Sia jg sebenarnj, aktin diketa- 
(hui oleh orang2 asing ini. Kya 
Min selandjutnja mengemuka- 
kan, bahwa kota Moskou telah 
penuh sesak dengan penduduk 
nja Sama dengan kota? besar 
lainnja didunia, Menurut Kya 
Min rumah2 biasanj5 didiami 

diami oleh dua sampai Yiga ke 
'Tuarga. (Reuter). tai 

WFTU PROTES KPD. PBB. 
. Federasi Serekat Sekerdja Se 

(dunia (WKTU) hari Kemis m. 
kpd. sek, 

karera  konsulat 
Amerika di Djenewa tidak mau 

-beri visa kepada delegasi bu- 
|Tuh Iran, Iradj Iskandar untuk 
kundjangi sidang Dewan Sosial 
lan Ekonomi PBB di New 
York. WEFTU telah mevundjuk 

“Iskandar dari Iran sebagai ang 
gcta delegasinja untuk kundju 

2 Dagenya pa Ba 
pada iberi ta) hwa ia ea 5 
akan padi dapat diberi visa, bi uang jang tersedia haris di- 

  

    Demikianlah a.l. kata Ridgway di: 
muka Kongres. (Antara), 

la konsulat tsb. mendap4 izin is, atur sedemikian rupa, sehing- 
timewa dari pihak kehakiman, | ga tertinggal sebagian jang Ia- 

terlatu ke-Djawa-an atau mpngu 
| Pa ena tidak segera Bae tjara 

luar Djawa akan timbul gerakan? 

demikian tuan M, Isa Anshary. Sasa H0: NA Ma PAT Ta 

DARI perdjalanan kebeberapa tempat di 
ha . Sulawesi dan Sumatera ialah bahwa rak- 

anZnja setiap djam dan tidak ' Jat diluar Djawa mengeluh bah wa pemerintah di Djakarta ber 
Djawa sadja, 
bekerdja sede 

mustahil di 
rakjat jang bertudjuan Re- 

ja didasarkan atas federasi” 
MN bata VE sek 

jak untuk daerah2 diluar Dja- 
wa”, 

  

?Kebudajaan-T jiliwung” 
Berkenaan dengan ketera- 

ngan pemerintah kabinet Wilo- 
po diterangkannja bahwa ia 

sangat merjesal bahwa dala: 
keterangan itu sedikitpun ti- 
dak disinggung-singgurg 
tang "pendidikan moral”. Ada- 
lah suatu kenjataan jang tidak 
dapat dipurgkiri bahwa dima- 
na-mana Nampak krisis moral, 

jang menurut tuan Anshary 
merupakan sumber dari segala 
keadaan jang tidak disukai de- : 
wasa ini, ing 
.”Mendirikan suatu ' negara 

dengan tiada memperhatikan 
faktor2 moral ini sama sadja de : 
ngan naik keatas, kemudian 
sambruk lagi”, 

Ketika ditanja apakah kenja 
taan2nja jang dapat gilihatnja 
sebagai bukti2 dari adanja kri- 
Sis. ini dalam masjarakat, Clitte- 
rangkan oleh tuan Amshary: 
bahwa banjak terdjadi hal2 j 
"tidak sesuai dengan Gjiwa 
serta. moral rakjat, Indonesia” 

Sebagai 
kannja pergaulan bebas antara 

“di, mode bahwa orang 
pandai dansa pada orang? ka- 
langan terkemuka, pendek kata 
semua perrjataan2 kebudajaan 
jang diimport dari luar, jang 
tidak tjotjok dengan suatu   imasjarakat ketimuran jang se: 
hat. "Ketjendrungan2” ini dina 
makan oleh tuan Anshary ” Ke 
budajaan.Tjiliwong”, ini kare- 
na sungai Tjiiwung ar 
ditengah-tengah kota” Djakar- 

  
tas suatu k njaan jang ,,hers 
bahaja” untuk pembaryinan 
kebudajaan Indonesia, 

S.O.-B. 

Suatu hal menurut tuay Isa 
Anshary jg mendapat penghar 
gaan tinggi dari rakjat dianta 
ra tindakan2 kabinet Wilopo 
itu ialah kenjataa, bhw 104 
dari djumlah mereka jg dita- 
han berdasarkan SOB kini su 
dah dimerdekakan, Is mengha- 
rap dengan sangat mudah?an 

    
ten- Orang9 jg berkepentingan akan 

kamah semata-mata tanggu- 

| #jontoh  dikemuka-' 

3075 selebihnj, segera akan di 
merdekykoan  djuga, supaja 

sudah ada dirumah sebelum 
Lebaran, 

“Pada ymumnj, kabinet Wi: | 
lopo 'mempunjai nama baik, | 
djuga diluar Djawa, Berkena- 
an dengan krisis moral dalam 
masjarakat, pada azasnja “bu- 

ngan pemerintah sadja untuk 
memberantasnja, tetapi  djuga | 
rakjat sendiri, terutama orang- | 
orang tua harus sanggup me- 
njelamatkan anak2 mereka 
dari bahaja tersebut. Bukan 
suatu kewadiiban para bapak 
dan ibu untuk mendidik anak2 

| 
| 

| Wan 

kedu» sekse, berolah-raga ber. 
Sama antara pemuda dan pemu 

harus 

  

Amerika 
Utk Pasukan2 Kao: 
mintang : Di, Birma 
Perbekalan "Dikirim- 

L kan Melalui 
Muang! Thai Ko 

HA ARIAN SOVJET ,,Kras- 
naya Zvezda” hari Kemis 

  

1 mengatakan bahwa pasukan? 
| Kuomintang jang ada dinega- 

ra? Shan di Burma timur-laut, 
masih terus diperkuat dari Tai 
wan. Dalam karangan jane ditu 
lis oleh letnan-knlonel V, Niki- 

tin tadi dikatakan, bahwa impe 
rialis Atnerika berusaha melu- 
askan egresinja terhadap Asia 
pada umumnja dan RRT chusus 

| .nja. Amerika mempertjajakan 
barapamja kepada sisa? tenta- 
ra Kuomintang jang ada di Tai 

E-) 

Dengan bantuan dan atas in 
| truksi Amerika, maka Kuomin 
tang beberapa kali mentjoba 
mendarat di Tiongkok tengga- 
ra, dengan maksud mengobar- 
kan perbuatan2 subversif. Usa 
ha ini gagal dan oleh sebab itu 
maka serangan2 js bersifat 
provokasi dilakukan dari nega 
ra2 bagian Shan. di Burma Ti- 
mur-laut. Sedjak Januari 1950, 
didaerah tadi terdapat sisa2 
tentara ke-8 dan ke-26 Kuomin 
tang dibawah Djenderal Li Mi, 
setelah melafikan diri dari 
Yunnan. 

Keadaan di Shan me- 
marut pers Burma. 

Nikitov “seterusnja ' mengatakan 
bahwa pers Ametika tak berhasil 
membuktikan bahwa Amerika setja- 
Ia tak adil dituduh mempersiapkan 
dan memimpin provokas:2 diperba. 
tasan 'barat-daja RRT. Pers Bu'ma 
berka::2 muat kabar tentang keadaan 
didaerah Shan, Karangan? tadi ber. 
Gasatkan keterangan orang2 jg me 
njaksikannja dan dokumen2, 

Surat kabar ,,Nation” ig diterbit- 
kan di Rangoon — menurut ,»Kras 
naya Zvezda” djauh dari pada ber. 
haluan kiri — mengatakan bahwa 
penduduk Kentung, salah suatu ne. 
gara Shan ig berpenduduk 272.000 
Gjiwa dikuasaj o'eh Kuomintang Ke 
tjuali Kengtung masih ada satu ne 
garai bagian lagi ig sama sekali ada 
dibawah tjengkeraman Kuomintang. 
Banjak surat kabar Burma jig menga- 
takan bahwa Amerika telah menda. 
tangkan obat2an,, uang, perlengka- 
pan, semen dil, kepada pasukan2 
Kuomintang tadi, 

Muang Thai & Indo- 
china pangkalan 

bekal? 
Seterusnja Nikitov mengemukakan 

apa iIg diwartakan dleh surat kabar 
Swedia ,,By Dag”, ketika permulaan 
bulan jg talu, bahwa kalangan ig 
lajak dipertjaja- ic perhubungan 
Gengan badan? Amerika di Iondon 
telah membenatkan, bahwa peme- 
Tintah Amerika mempergunakan 
Muang Thai dan Indochina sebagai 
pangka'an2.. penb lan. pasukan2 
Kuom'ntang Pengiriman sendiata 
untuk pasukan? tadi disembunj'kan 
dibawah berbagai? kedok. (Antara). 

Bantuan'Utk 
2 India 
Dandjarkan Sebesar 

1 Mifjard Dollar 
JD EbabEsAR | Amerika 

untuk India Chester 
Bewles, dalam keterangannja 
Jang diberikan pada hari Ka- 
Iis mermbenarkan, bahwa ia te lah memberikan ardjuran supa 

:Ja kepada India diberikan ban tuan sebesar 1 miljard dollar, |J2pg akan dilaksanakan dalam 
. Gjangka waktu 4 tahan. Andju ran tersebut telah dikemuka- kan kepada panitia Sena4 uru 
San Iuar negeri. Bowles jang 
pada hari Minggu jang akan da 
tang bermaksud hendak ter- 
barg kembali ke Amerika, me 

  
ngataka, kepada pers tentang 
hubungan? antara Amerika Se 
rikat dan India Dikatakarnja 

| bahwa keadaan mendjadi sedi- 
“kit lebih baik.. 

Selandjutnja dikatakan, bah- 
wa kini ada 2 rentjana bantu- 
an kepada India jang dibitjara 
ikan oleh Kongres. Rentjana 
pertama jalah mengenai 'pro- 
gram bantuan tehnik sebesar 
115 djuta dollar, Bowles men'a 
takan kepertjajaannja, bahwa 
.pregram pertama itn akan dite 
rirja baik Oleh pemerintah, te 
tapi ia fak dapat mergxtakan 
dengan pasti tentang program 
tang ke —2 (UP). 

. Andjuran 

  

   1? Kimbal' 1m 

Hendaki Djepang Mem- 
. beotuk Kembali Angk. 

Perangnja . | 

ALAM pidatonja dim 
ka dewan NN lan 

Louisarna pada hari Kemis, 
menteri angkatan laut Ameri- 
ka Dan Kimbali mengatakan 
bahwa Djepang harus diizin- 
kap, mendirikan kembali pasu 
kan2 bersendjatanja, utk mem 
perlindungi Ne merdeka, 

HF i kamnja, bah 
wa komsitusi Djepang jang ber 
laku dewasa ini melarang di' 
Girikannja kekuatan bersendja 
ta. Menurut Kimball undang? 
dasar tersebut harus diubah um 

i .   mereka sedemikian rupa hing- 

gx anak2 itu nanti akan men- | 
djadi anggota masjarakat jg. 
baik2”, demikian tuan Isa | 
Anshary., (Pia), 

  

tuk memungkinkan  Djepang 
mendirikan  kermbali angkatan 
darat serta lautnja, guna mem 
perlindu,,gi negara merdeka di 

Pasifik, Kn Id 
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