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Tampak disini mereka sedang 
rongan. 

  

Sebagian dari anggauta2 tentara Divisi Diponegoro jg-ikut dlm' gerakan pembersihan kota Semarang” pada hari Sabtu pagi 
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menjapu sampah dari pasar Pete- 
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Pengaruh Barat 
Di Asia 

: “3 : ta 
Madju? 

MacDonnald Melihat Kemunduran Pe- 
. ngaruh Komunisme Selama Th, 1951 

T Barat di Asia Tenggara, 
suatu tahun dalam mana penga 
mikian Malcolm Macdonnald, 
Asia Tenggara, menerangkan di 
mengatakan jutnja bhw 
gara tidak n bu kaum ko 
benih? kekatjauan di pelbagai 

Menjinggung keadaan di In 
,do China Macdonnald mengata 
kan bahw, pasukan? Uni Pe- 
rantjis kini mendjadi sekuat 
lagi seperti waktu pimpinan 
masih dipegang oleh almar- 
hum marsekal de Lattre de Tas 
signy beberapa minggu sebe- 
lum ia meninggal. Pasukan2 
Perantjis sekarang dapat meng 
halaukan.setiap serangan dari 
pihak pengikut2 H, Chi Minh. 
Pihak Ho Chi Minh dapat mem 
pertahankan. diri pada waktu 
ini karena mereka dapat bantu 

“an dari luar, demikian Macdon 
.nald, 

3 

sedikii. 
Mengenai " Malaya Macdoa- 

nald mengatakan bahwa wa!cu 
pup keadaan umum tampak ti- 
dak berobah, tetapi agakrjs se 
mangat “kaum geriljs” men- 
djadi berkurang. Mfnucu: Mac 
donna'd segerombolan ketjil 
penduduk Malaya dengan ber- 
kedok pergerakan nasinna! ki- 
ni mejakukan propagarda ko- 
munis. Ia mengatakan bahwa 
pihak Inggeris baru2 sadja ie- 
lah membagi2kan tanar d: Ma 
laya kepada kira2 500.099 pen- 
duduk, terbanjik orang2 Tisng 
hoa, Ig menerangkan djuga ba 
hwa “kaum gerilja” Ji Malu- 
ya hanja mendapat bantuan. 
sangat sedikit dari luar. 

Keadaan di Birma. 
Di Burma pemerintah terus 

mendapat kemadjuan? dalam 
lapangan politik dan mijiter, 
demikian Macdonnald. Pemili- 
han umum, jang baru2 ini dise 
lenggarakan di Burma, menun 
djukka, bahwa dalam 904 da | 

ri seluruh djumlah distrik2 su 
ara terbanjak jalah menjokong | 
partai pemerintah (sosialis- 
red, Antara). Macdonnald se- 
djak hari Rebo jang lalu ada 
di Hongkong dalam kundjung- 
an “routine” dan akan terbang | 
kembali ke Sigapura pada hari 
Selasa besuk dengan singgah 
sebentar di Macao. (Antara — 

AFP). : 

SOVJET DJAWAB NOTA. 
3-BESAR TTG. DJERMAN. 

Radio Moskow hari Minggu 

ta balasan Sovjet Uni terhadap 
nota 3-Besar Bara! jang disam 
paikan ketika tanggal 13 Mei jl. 
Dajam djawabannja tadi, Sos jet» mukakan lagi pendiri 

nja, supaja di Djerman selu DARA He mu 

   

Anna Burgh Fujikawa, Mata- 
hari Merah di Djepang. Beri- 

tanja lihat dihalaman 3.   

   

  

         3. 

AHUN JL. merupakan tahun kemadjuan bagi bangsaZ 
sedargykan bagi pihak komunis 
ruh mereka mendjadi pudar, de- 
komissaris tinggi Inwgeris di 
Hongkong yada hari Sabtu. Ia 
sudah njata ngkjat Asia Teng- 

munis, jang teleh menjebarkan 
Gaerah di Asia Tenggara. 

Perdamaian 
Israei-Arab ? 

ENTERI MUDA “urusan 
juar negeri Amerika Se- 

1ikat, Henry Byroade, pada -ha- 
arusalam jun- ri Sabtu tiba di D : 

tak mengadakan pembitj: 
dengan perdana menteri Israel 
David Ben Gurion dan lain? 
pembesar Israel beserta pula 
pembesar? PBB. 
Kalangan2 jg lajak mengeta- 

D 
      

WV ARTAWAN »Antara” di 
.”M wa kedua penjerang ja 

| derland) hari 

tahun dan jang kedua 

  

ditangkap pula orang jang 
nji kepada kedua penjerang 
Kamis € k 
memburuh Let. Kol. Harjono, 

Perantara 
Amerika 
Dim Sengketa 
Inggeris-Mesir ? 

BRA ram” mengabarkan dim 
siarannja pada hari Saptu, ba- 

(hwa Amerika Serikat mungkin 
jakan ikut serta dalam suatu 
' persetudjuan 3 negara antara 
| Amerika Serikat, Mesir dan Ing 
' gris untuk mengachiri pertikai 
an Inggris-Mesir jang hingga 
kini belum mendapat penjelesai 
an, Menurut harian tsb., kala- 
ngan Mesir jang bertanggung 
djawab kini sedang  memper- 
timbangkan dengan segala ke- 
sungguhan kemungkinan min- 
ta bantuan Amerika Serikat da 
lam usaha mentjapai penjelesai 
an terachir bagi pertikaian tsb. 

Kata ,,Al Ahram”, ,,Amerika 
Serikat tidak hanja akan  di- 
minta untuk bertindak selaku 
perantarg antara London dan 
Cairo, melainkan djuga untuk 
melindungi hak2 dan keama- 
nan Mesir”, Menurut surat ka- 
bar tersebut, pemerintah Mesir 
kini telah  menjampingkan 
uSahanja untiik mentjapai per 
setudjuan dengan pemerintah 
Inggris sendiri, akan tetapi da- 
lam pada itu bersedig meneri- 
ma Sesuatu persetudjuan jang 
didjamin oleh Amerika Seri 
kat. (Antara). 

  

KAMPAN JE SPJ. BIKSUNI 
TJEKO BERSUAMI.     hui menerangkan, bahwa perun- 

dingan2 mungkin sekali menge. ! 
nai harapan2 akan dilaksana- ' 
gannja perdjandjian antara, Is 
rael dan negara2 Arab, penjele- 
sajian masalah pengungsian bang 
sa Arab dan penjelesaian masa 
lah pembajaran ganti kerugian 
oleh Djerman kepada Israel. 
Sebagaimana biasa dalam per- 

“Gjalanannja keliling dipelbagai   
.negara Byroade djuga disini ti- | kyrsus2 jang mengandjurkan 
dak mau memberikan komentar 
tentang kundjungannja. Sebagai 
telah diberitakan, Herry Byroa- 
de akan mengadakan pertemuan 
nanti dengan para pemimpin : 
Amerika Serikat dan pemimpin2 ' 
staf angkatan perang guna mem | 
persoalkan masalah2 jg dihada-' 
pi di Timur Tengah. (UP). 

| Djerma 

- Tuduhan Sov jet Atas 

Mm 

tara Djerman Bara4 dibawah d 
| jalan bagi timbulnja kembali 

| Dan perdjandjian kontrak 

jong akam ditanda tangani di 
Bomn itu akan membwat Djer- 
man Barat lebih tidak merdeka | 

Ilagi dibawah kekuasaan nege- 
ri2 Barat, kata nota itu selam 
djutaja, Dengan perdjandjian 

itu maka Djerman Barat aran 
dimasukkan dalam blok Atlon 

tik Utara dan perdjandjian ter 

  

Amerika, Inggeris dan Peran- 

! #jis serta Djerman Barat dgan. 
maksud untuk menarik rakjat 

| Djertman dalam 

  
1 kata perang lagi. 

Barat menghambat kon- 

Bei |. perensi 4 besar. 

$- Diterangkan selandjutnja, bahwa 

pemerintah seluruh Djerman jg ber 

satu tidak harus terikat oleh suatu 

'perdjandjian tersendiri jg diadakan 
| oleh sebagian dari Djerman dan ha 

“Front Nasional Utk Mengatasi Segala Keruwetan 
BRHUBUNG DGN. kepu- 
tusan jang telah diambil 

dalam permusjawaratan jg dise- 
lenggarakan oleh Panitya Peri- 

ngatan Hari Kebangunan Nasio- 
“bal 20 Mei, jakni untuk segera 
mengadaka, suau permusjawara- 

tan guna menjusun program ha- 
sional bersama, komite Persatu: 
an Bekas Pedjoang Bersendjata . 

  
  

    

Djendral? Nazi 
Akan Membangun Kembali Militersme 

ENGENAI NOTA-DJAWABAN Sovjet terhadap nota2 
3 Barat tg 13 Mei jl Reuter lebih landjut kabarkan, bah- 

| wa nota-djawaban tsb memperingatkan negeri2 Barat supaja. 
Cjangan memprovokasi rasa tidak-senang bangsa Djerman. Di- 
'budahnja negeri2 Barat hendak mensjahkan pembentukan ten 

mempersicp- 

  

sebut adalah suatu persekutu- j Djerman, sedang sementara itu 
an militer terangZan diantara | adakan segala usaha untuk meng 

$ 
i 
$ 

Menurut siaran Radio Eropa 
Merdeka ketika hari Sabtu, pe 
merintah Tjekoslowdkig beru- 
saha keras Ssupdiig  biksuni 
(nonnen) melepaskan sumpah 
keagamaan mereka dan hidup 
bersuami. Para biksuni jg di- 
pekerdjakan dipaberik2 dan ru 
mah2 sakit dibebaskan dari ke 
wadjiban untuk “menghadiri 

perkawinan jang diselenggaxa- 

kan oleh pemerintah. Biksuni2 
lainnja, berdjumlah ribuan 
orang,  wadjib menghadiri 
Pe pendidikan” ta 

Demikianlah menurut radio 
Eropa Merdeka. i 

n Barat 

Nota 3-Besar Barat. 

jendral2 Nazi untuk membuka 
militerisme Djerman Barat. 

rus mempunjai hak-hak jang sama 
seperti hak-hak dari negara2 lain. 
Dengan menuduh Barat selalu meng 
hambat. akan diadakannja konperen 
si 4-Besar untuk menjelesaikan ma 
salah Djerman dengan mengadakan 
tukar-menukar nota dikatakannja, 
bahwa tidak mungkin untuk ber- 
teriak2 akan perlunja untuk memper 
satukan seluruh Djerman serta me 
ngadakan perdjandjian perdamaian 

di 

hambat diadakannja  perdjandjian 
perdamaian serta. membentuk peme 
rintah Djerman jang bersatu. 

Dan itu semuanja merusak keper 
tjajaan suatu negara jang mempu 

njai politik untuk mengadakan per 
djandjian perdamaian serta memben 
tuk pemerintah Djerman jg bersatu 
dan karena itu perlu bagi rakjat 

  

   

     

Kol. Harjono (attache militer Indonesia di Ne- 
Sabtu pagi jl telah ditangkap oleh | polisi Be- 

in dai 24 tahun, masing2 ditangkap 
si Drente, dan di Den Haag. mn dari kedua orang itu telah 

jl. melarikan diri setelah gagal dalam usahanja utk. 

Idialah jang telah. memberikan sen- 
oIdjata2 revolver kepada kedua pk: 

jorang itu, Radio Nederland mengar 

  

Mediatama mendata kak bui 
ng telah  mentjoba 

memberi tedenak bersembu- 

Orang jang telah memberi tempat 
persembunjian itu berumur 64 tahun, 
dan tinggal di Den Haag. Ia bekas 
pemimpin organisasi perlawanan ter- 
hadap tentera pendudukan Djer- 
'man dimasa perang jang lalu dan 

rang tsb. : 3 
Tentang penangkapan ketiga 

barkan, bahwa jang paling tua da: 
ri pada kedua penjerang jang telah 
ditangkap itu, telah mengaku. Ia 
ditangkap dipropinsi  Drente . ketika 
ia bersembunji diloteng tempat ' pe- 
njimpanan rumput kering. Orang 
itu dulu pernah bekerdja pada kon: 
sulat Belanda di. Antwerpen (Bek 
gia) dan dialah jang tersangkut da- 
lam perkara pemberian paspor pal: 
su. kepada komplotan Westerling, 
sehingga memungkinkan  Westerling 

dengan diam2 meninggalkan Belgia. | 
Ia djuga tersangkut. dalam 

usaha menjcwa pesawat ter- 

bang jang dulu harus menjelun 
dupkan pemanttjar gelap bagi | 
kaum pemberontak RMS di Am 
bon, Demikian Radio Neder- 
land. Selandjutnja AFP menga 
barkan dari Den Haag, bahwa 

hati? dalam memberikan sesua- 
tu keterangan mengenai pertjo- 
baan pembunuhan atas diri Let. 
Kol. Harjono itu dan menurut 

mengumumkan apa2 mengenai 
iri dan riwaja: ketiga orang 

SE telah ditangkap itu. 

Siapa2 orangnja. 
Dalam soal ini UP. mengabarkan 

seterusnja, bahwa nama2 ketiga 
orang jang ditangkap. itu ialah 
Meine Pot (bekas pegawai. konsulat 
Belanda di Antwerpen). Penjerang 
jang berumur 24 tahun bernama 
PR. A. Colson dan ia mengaku sela 
ma bulan2 jl. djadi adjudan Wes- 
terling. Dan jg lainnja bernama C. 
A. M. van Delden .ketua dari ,.Or 
ganisasi Nasional (Belanda) Bekas 
Pedjuang Dibawah Tanah”, 

  

kanan. Dalam pada itu Westerling 
dapat bergerak leluasa di Nederiand. 
Perkaranja kini sedang dalam uru- 
san hakim daerah Amsterdam. Demi 
kian U.P. 

Berita Radio Nederland jg paling 
achir mengenai keadaan Let.-Kolonel 
Harjono menjatakan, bahwa ia bo- 
leh dikatakan sudah sembuh dan 
sudah dapat segera meninggalkan 
rumah sakit. 

Tiga orang ditangkap di 
Nederland, Mr. Susan- 
to belum diberi-tahu- 

kan dengan resmi. 
Mengenai penangkapan2 jg. 

dilakukan di Nederland terha- 
dap 3 orang hari Sabtu jang la 
lu berhubung dengan pertjoba 
an pembunuhan atas Letn. Kol. 
Harjono, wartawan “Antara” 
di Nederland kabarkan - lebih 
landjut, bahwa seorang dari 
dua penjerang itu, jaitu Meine 
Pot, berumur 29 tahun, menu- 
rut keterangan polisi sudah 
mengaku. Penangkapan? itu di 
lakukan hari Saptu pagi anta 
ra djam 5 dan 6, Meine Pot di 
tangkap di Drente, ketika ia 
bersembunji diloteng tempat 
penjimpanan rumput kering. 
Ia berumah di Den Haag. Jg. 
kedua, jang dituduh bersama 
Meine Pot melakukan pertjoba 
an pembunuhan itu, bernama 
F.A. Colson, berumur 24 ta- 
hun, ia ditangkap dirumah tu 
nangannja di Den Haag. 

Pengikut Westerling. 
Sebagai telah dikabarkan, 

djuga ditangkap hari itu C.A. | 
van Delden, berumur 64 tahun, 
ketua “Landelijke Organisatie 
Oud-illegale Strijders", jang te 
lah memberikan sendjata 'ke- 
pada kedua orang jang mela- | 
kukan pertjobaa, pembunuhan | 

tersebut. Hingga dik'irimkon. | 
nja kawat ini, Saptu tengah ha 
ri, kuasa usaha Indonesia Mr. ' 
Susanto belum diberi-tahukan 
dengan resmi mengenai penang 
kapan2 tersebut. Sebagai telah 
dikabarkan, Meine Pot adalah 

  
da di Antwerpen, jang teah 
|membantu Westerling dengan 
paspor palsu, dan Colson telah   Djerman untuk mendapatkan penje 

lesaiannja sendiri mengenai masaalah mengaku bekas sekretaris Wes 
perdjandjian perdamaian serta persa | terling, sehingga kuat adanja rem J 
tian bagi seluruh Djerman. Demiti dugaan, bahwa keduanja sda |di Washington pada tanggal 
an nota-djawaban Sovjet. 

seluruh Indonesia baru2 ini te- 
lah menjiarkan surat terbuka, | 

dimana diandjurkan supaja per- 
musjawaratan jang Sudah mer 
djadi keputusan tersebut segera 
dilaksanakan dengan maksud un 
tuk mewudjudkan kembali poten 
Si nasional jang kokoh erat, 
Suatu Front Pers Nasionaj dg. 

suatu program Nasional pula”, 

lah pengikut2 Westerling, 

Komite Persatuan” Bekas Ps- 
djuang Bersendjata Seluruh In- 
Conesia Pusat berpendapat bah- 
wa front Persatuan Nasional itu 
lah satu2nja djalan keluar bagi 
Rakjat Indonesia utk mengata 
si keadaan dalam maupun luar 
negeri jang ,,ruwet seperti seka- 
rang ini”, Front Persatuan Na- 
sioal inilah pula satu2nja Ija- 

Femeaga Kab 

Kon Batavisswh Gan G 

  

noDit 

“IDjumhat malam mengadakan 

  

   

  

    

  

Tahun Ke V 
  

Eskader 
'?Angk. Laut 

  

  

Hari Djum'at jl. diatas gela dak kapal perang ,.Gadjah Mada” 
di Tandjung Priok oleh ma jor Martadinata, komandan eskader 
kapal2 perang Alri telah dila kukan upatjara penjerahan eskader 
kepada major Djaelani, koman dan Pangkalan Daerah Maritiem     Djakarta Raya. Tampak seba gian dari eskader tadi sedang ber- 
labuh di bandar Tandjung P riok. , 

Rugikan Buruh? 
Goldberg Tentang - Tjampur Tangan 
Partai Dikalangan, Serekat2 Buruh Di 

aan Indonesia 
ta ESUDAH berada di Palembang tiga hari tuan Harry 

Goldberg dan isteri hari Sabtu kembali ke Djakarta. Se- 
bagai diketahui Harry Goldberg adalah utusam dari AFL (Ame- 
rican Federation of Labour) dan International Federation of 
Free Trade Urion jang sedjak beberapa bulan berada ui Indo- 
nesia urituk menindjau gerakan dan organisasi serikat? buruh 
: Kn Di Palembang tuan Goldberg mendjadi tamu dr, 

Organisasi Buruh Minjck :g 
dipimpin oleh dr, AK, Gani, Kalau Mansju 

ria Dibom : 
Akan Perhebat Sadja In- 
tervensi Russia Di Udara 

Korea, Kata Rideway 

EKAS PANGLIMA 'ter- 
Ptinggi pasukan? PBB di 

tjeramah bertempat digedung 
DPR Palembang, dengan diha- 
diri kurang lebih 60 orang wa 
kil2 serekat buruh non-Soksi, 
wakil partai? dan djawatan. 

Dalam  tjeramahnj, tuan 
Harry Goldberg mengatakan, 
bahwa gerakan serekat buruh   
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5 MNNMEMNAN Nan run man Mnaaann aan gai 

Menjalurkan Eks. 
plosi Anti Asing 

Tudjaan »Panitya Utk Mempeladjari Kepen- 
tingan Ekonomi Nasional" Surabaja 

MAYALAM PERTEMUAN jang dihadiri oleh orang di Sura- 
: baja baru? ini telah dibentuk ,,/Panitia untuk mempela- 

djari kepentingan? ekonomi nasional”, jang anggauta?nja ter- 
diri atas tuan? Danusudibjo, pengambil inisiatif, tuan Sugiman 
anggauta dewan perwakilar kota besar Surabaja dari Partai 
Murba, tuan? Sastrodihardjo, Hajat dan Danupradojo. Panitia 
ini mempusjai kewajiban menjusun, sebuah rentjana guna, 
»menjalurkan eksplosi anti-asing dari rakjat” dan untuk mem- 
peladjari masalah? jang timbul dari pre-advis jang dikemuka- 
kan oleh tuan Danusudibjo, 
Diantara jang hadir tampak Ten 

'Gambar Na- 
bi Mohamad : 

Buns Tomo, tua, Sutadji wa- 
kil ketua staf K dan tuan SD. 
Prajitno, anggouta BPH kota- 

Dimuat ' Dalam ,,News- 
week“.Kalangan Islam 
Siaggapura Protes 
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besar Surabajs dari Pemuda 

Demokrat Indonesia. Diantara 
pembitjara2 Bung Tomo me- 
njatakan bahwa gerakan2 seru 
Pa ini dahu'u pernah diadakan 
seperti “Gempar” jang dipim- 
Pin oleh Bung Karno, akan te 
tapi ditengah djalan gerakan? 
ini telah terhenti. Kepada para 
hadirin Bung Tomo mengan- 
djurkan supaja djanganlah ber 
tindak keburu nafsu, karena 
apa jang dikatakan oleh tuan 
Danusudibjo dalam pre-advis- 
nja itu tidaklah meleset, Diko- 
ta2 seperti Surabaja, Malang 
apa jang telah diusulkan oleh 
tuan Danusudibjo sukar dilak- 
sanakan, oleh kareng semua 

urusan jang bertalian dengan 
ini sudah diatur oleh undang2 
atau peraturan. Bila rentjana2 
tidak diberi batas2 jang tegas 
maka besar kemungkinan akan 
timbul bentrokan2 keras, Mung 

kin orang akan herhadap2an 
denga. partai2 atau golongan2 
jang pro-KMB dan jang menje 

tudjui pengembalia. k dari 
3 ar 3 wanchee, ketik, malam Senen perusahaan2 tertentu, Ea k Pp He a s1 aren menamakan perbuat- Peratur AN WMIBTASI | ran "Newsweek” tadi "tidak se 
Amerika paling nonoh”, tetapi mungki,, itu di- 

progressif. lakukan karena ketidak tahuan 

Mengenai soal imigrasi seperti Sadja. (Reuter). $ 
jang dikatakan dalam pre-advis 
jang dimaksud, Bung Tomo me 
ngatakan bahwa ia belum ber- 
kesempatan mempeladjari pe- 
raturan2 imigrasi Pilipina, Me- 

  

   

EWAN PENASEHAT Is- 
lam di Singapura hari 

Minggu kemaren telah memu- 
buskan untuk minta kepada pe- 
merintah Singapura, supaja me" 
larang pendjualan ataw penje- ' 
baran madjalah Amerika ,,News 
week” tertanggal 19 Mei, kare- 
Ia muat apa jang dikatakan 
»Gambar Nabi Muhammad”, 

Dewan tadi mengemukakan, 

karena tak ada seorangpum jg. 
pernah melihat Nabi Muham- 
mad s.a.w. dan pula tidak ada 
gambar jang benar dari pada- 
Nja, maka gambar dalam ma- 
djalah Amerika tadi akan mem 
beri gambaran jang salah sa- 
dja dan disamping itu .merupa- 
ka, penghinaan, Sekretaris de 
wan tadi, Abu Bakar bin Pa-   

Taruhan 

Pi ulu 
perkumpulan jang “tjoraknja" sangat “tjampuri s0 

angannja kelihatan belum bagi 
purng dan banjak rien- 

a12 politik Keliha- 
tannja di Indonesia partai2 her 
lomba2 mempengaruhi serikat2 
buruh. 

   

Tjampur tangan par- 
tai merugikan buruh. 

Goldberg menerangkan bah- 
Wa Sifat dan tudjuan partai 
ada berlainan dari serikat bu- 
ruh, karena mana perluiah pe- 
misahan jang djeas, Tjampur 
tanga, partai atas serikat bu- 
ruh hanja akan merugikan bu 
ruh sadja, demikian katanja, 
Selandjutnja  diandjurkaanja 
supajs, Serikat2 buruh non po- 
litik, jang berada diluar SOL- 
SI bersatu dalam sa'u vaksen- 
trale, 

Agresi Baru 
Di.Korea 

Mungkin Akan Dilaku- 
kan Fihak Utara— 
Peringatan Amerika 

EMERINTAH AMERI- 
KA Serikat hari Djum'a 

mengumumkan, bahwa 10 hari 
jang lalu ia telah memberi per- 
in kepada 16 negara jang 
mempunjai pasukan? di Korea 
mengenai kemungkinan kaum 
Komunis melakukan agressi ba- 
ru, State Department meneran 
kan, bahwa meniteri luar negeri 
Dean Acheson telah membuat 
kesalahan dalam konperensi 
persnja hari Rebo jl. sewaktu 
ia mengatakan bahwa Amerika 
tidak memberi peringatan demi. 

Dikatakan selandjutnja oleh 
State Depariment Amerika ta- 
di, bahw, kemungkinan kaum 
Komunis melakuka, lagi agres 
si telah dikemukakan djuga 
oleh djenderal Matthew Rid- 
gway dalam keterangannja di- 
muka Kongres Amerik, pada 
hari Kemis, Menurut U.P., pe- 
ringatan tersebut diberikar, se ' 
lama diadakan konperensi de- 
ngan para wakil 16 negara jg. 
mempunjai . pasuka, di Korea 

13 Mei jl. (Antara-AFP). 

lan bagi Rakjat Indonesia untuk 
melaksanakan kemerdekaan na- 
sional jg sedjati, demokrasi dise 
gala lapangan, kesedjahteraan | 
'Rakjat dan keadilan sosial da- 
lam masjarakat penghapusan 
segala perdjandjian2 dgn nega- 
ra2 asing jang merugikan Rak- 
jat, pengusiran pasukan2 koloni 
al Belanda dari Irian Barat dan 

udsjasn Indonesia 

' tschap 
vanKundenan Watenschanpan" 

“Pem 

   
di Indonesia masih sangat Mu- | Korea, #jenderal Matthew Rid da dan karena inilah perdjo- | way, berpendapat, bahwa djika 

angkatan udara PBB menje- 
Yang pangkalan? RRT di Man- 

perbesar bahaja intervensi ang 
katan udara Sovjet Uni dime- 
dan pertempuran Korea: Ridg- 
way mengemukakan pendapat- 
nja ibu ketika ia memberikan 
keterangannja dimuka panitia 
angkatan bersendjata senat da 
lam sidang-terbutupnja pada 
hari Rabu jl. 

Laporan tentang sidang pa- 

nitia tersebut jang telah ba- 
njak disensor itu baru diumum 
kan pada hari Saptu. Dalam 
sidang itu senator Republikein 
Wayne Morse bertanja, apx- 

kah menurut pendapat dan 
pertimbangan militer Rid- 
gway, pemboman atas pangka- 
lan2"RRT di Manchuria oleh 
angkatan udara PBB akan 
memperbesar bahajs ikut ser- 
tanja 'angkatan udara Sovjet 
dalam perang Asia. Atas 'per- 
tanjaarn ini Ridgway mendja- 
wab: ,/Begitulah, menurut pen- 
dapat saja”. (Antara-AFP). 

21 OPSIR TINGGI SOV JET 
DITANGKAP, 2 
Menurut harian Djerman ,,Te 

legraf” ketika hari Sabtu, keti 
ka minggu pertama dari bulan 
Mei ini di Djerman Timur tejah 
ditangkap 21 opsir tinggi tenta 
ra Sovjet Uni, jang dipersalah 
kan melakukan perbuatan? kon 
tra-revolusioner. Dikatakan bah 
wa opSir2? tadi ditangkap di Er- 
fur, Weimar dan Ohrdruf lalu 
dikembalikan ke Sovjet Uri. 

  

churia, maka haj ini akan men 

imigrasi -Amerikalah jang pa- 
ling progresif dan bertudjuan 
melindungi warga negaranja. 
Untuk menasionalisasikan peru   sahaan2 asing, demikian kata- 

nja, kita harus mempunjai wang 
dan wang itu tidak ada. dan 
apakah menasionalisasi akan 

membawa kebahagiaan. Dari 
mana akan didapat para ahli 
jng dibutuhkan, demikian tanja 
Bung Tomo. 

Mempunjai segi2 

jang sulit. 
Apa jang dikemukakan dalam 

pre-advis itu kita dapat djumpai 
djuga dalam program partai2, kata 
pembitjara jg merasa chawatir akan 
spontaniteit dari pihak rakjat terha 
dap rentjana itu. Dan bila rakjat 
mendjadi enthousiast, apakah  kon- 
sekwensinja? Bagaimana kita akan 
memetjahkan konflik2 jang mungkin 
timbul, antara pemerintah kita dgn 
perwakilan2 jang ada di Indonesia? 
Gerakan ini mempunjai segi2 jang 
sulit dan jang mendjadi pertanjaan 
ialah bagaimana kita dapat menja- 
lurkan eksplosi2 jang terdjadi. Ia 
mengusulkan supaja  di-ichtiarkan 
djalan jang setepat-tepatnja. 

Seorang pembitiara iain mengata- 
kan, bahwa waktu ini sebenarnja 

bukan saatnja lagi untuk betagitasi. 
Barang siapa ig mengandjurkan rak. 
"jat bergerak, demikian katanja, ha- 
harus branj bertanggung cjawab atas 
akibat2nja, Achi'nja ketua rapat   mengachirji perdebatan2 dengan me 
madjukan pertanjaan, apakah hadli- 
Tin setudju membentuk sebuah pa- 
nitia. Ketua memberi tahukan ten- 
tang diterimanja usul: ini: akan te 
tapi beberapa hadirin menjatakan 
t'dak bersed'a turut duduk didalam. 

“nja, 
  sem 

  

ilihan U 
PNI Harapkan Persiapan2'Ke Arah, 

  

mum 

nurut keterangannja peraturan 

Itu Selesai: Tahun Ini: Djuga 
Pokok Pembitjaraan Sidang Dewan Partai 

gi PNI Kemaren. 
H3 ARI SABTU dan Minggu dewan partai P.N,I. telah me- 

rgadakan sidang bersama-sama dengan para menteri 
P.N.I. dan anggota? fraksinja dalam parlemen, Pada kedua 
bari ibu sidang berlangsung dari pukul 10.00 pagi hirgga 05.00   Sore. Pokok pembitjaraan berkisar sekitar masalah pemilihan? 
(unrum pada azasnja segera harus diselenggarakan dan meng- 
harap bahwa persiapan? kearah itu dalam tahun ini djuga akan 
,Gapat diselesaikan oleh pemerirtah. 

Sementara itu partai telah 
membentuk sebuah panitya ak 
S1 guna pemilihan umum jang 
dipimpin oleh tuan S. Hadiku- 
sumo dan njonja Pudjobunto- 
ro, Selandjutnja sidang membi 

dgn. aktif mempertahankan per 
damaian dunia. Permusjawara- 
tan Nasional tsb. hendaknja 
membentuk sebuah badan perma 
nen baik dipusat maupun di-dae 
rah sebagai badan pelaksana da 
ri pada Program Nasional. 

Demikian a.l. di serukan komi 
te Persatuan Bekas Pedjuang 
Bersendjata seluruh Indonesia, 

tjarakan soal kampanje pemi- 
lihan sedang programnja setja 
ra prinsip Sudah disusun pula | 
dalam rapat ini. Beberapa hal 
masih harus diselesaikan dan 
dirumuskan, Achirnja sidang 

jang dilangsungkan ditempat 
kediaman menteri Mukarto itu 
telah membitjarakan soal2 jg 
bertalian dengan organisasi 
partai. 

Sidang kabinet 
Seterusnja dapat ditambahkan, bah 

wa Senin petang ini dewan menteri 
akan bersidang untuk menjusun dja 
waban pemerintah atas pemanda: 
ngan2 umum parlemen babak perta 
ma baru2 ini. Selandjutnja Aneta 
memperoleh kabar bahwa disamping   itu akan dibitjarakan soal2 disekitar 
keuangan, 1 | 

  
kapalnja kandas untuk waktu 
'jg ,,tak terbatas” bisa terus hi- 
dup, makan rumput Jaut, ikan 
dan planktom. 

Panah Bh se 

L.. Djiwa 
Untuk! Buktikan Kehbe- 
paran Teori Bahwa 
Rumput Laut Tjukup 
Mempurjai Vitamin 

EOCRANG  SARDJANA 
Perantjis jang berrama 

Dr. Alain Louis Bombard dan 
Seorang Inggris 
Muir hari Minggu kemaren te- 
lah bertolak”dengan sebuah pe- 
rahu dari karet jang pandjang- 
nja kira2 6 meter, dari Monte 
Carlo (dipantai Laut Tengah) 

berrama Jack 

menudju ke Cuba, Kedua orang 
tadi memberanikan diri utk. me 
ngarungi Lautan Atlantik jang 
demikian luasnja dgn perahu se 
ketjil itu utk membuktikan teo 
ri Dr. Mombard bhw pelaut? ig 

Seperti diketahui, p.ankton 
adalah sematjam tumbuh?an 
jang rendah deradjatnja, jang 
terapung2 diatas muka air la- 
ui. Menurut Bombard, plank- 
ten tjukup mengandung vita- 
min buat manusia. Sebagai “pe 
gangan” selama perdjalanan 
mereka, kedua orang tadi mem : 
bawa bekal beberapa kaleng 
berisi bahan makana,, dar se- 
buah pesawat  penjiar-penori. 
ma untuk berhubungan de- 
ngan pihak jang mengusaha- 
kan pelajaran mereka, di Dje 
newa, Langkah pertama “jari 
“kapal" jang diberi nama "The 
Heretic” ini jalah sampai Dii 
braltar. (UP). 

MEA LELE ArApurrgnya 

kan pakaian Indonesia di Lon 
don, Disini tampak sdr. Nani 
Sutarman mempertundjukkan 
pakaian seorang penari Bali 

Lagi gambar seorang gadis 

ig sangat dikagumi oleh ma- 

Indonesia, jg ikut memamer   sjarakat Inggris, 

  
    

 



          

   

    

    

  

|. keterangan mengenai    

  

   
    

  

   
   
    

     

    

    

   
   

  

    

    

    

    
   

    

    

    

.. 'Ppendjadjahan jang 

. 300 tahun lamanja 
| ma untuk itu dipe 

untuk mengins 1 
nja jang besar dan 

    

   

      

Fm Gara jang, SuOAh 24 | |tang dilapang . politik sekali- 

      

       

   
       

    

    

| Indonesia adalah banja    
Iberdjenis ragamnja, akan 
(tapi sebagai jang terpentino 

hwa be:um pernah tertjap: 
 persesuaian 
djarnja dalam : 

    

     negara2 

  

  

   

  

   

  

pendapat, bahwa komu- 
e di Indonesia tidak sede- Djawa 

  

             
   

  

           asi. membantu tumbuhnja kegeli- Sembidan Progan sela k sahan dilapang ae | 7ndonesis: esudah perang itu 
5 | penting dalam ps - 

  

1 Timur Djauh daripada se 

1 | ti 3672 dari eksport negara itu 
| seleruhnja, dibanding dengan 
12448, dalam tahun 1938. 

dapat dikatakan seimbang di 
banding dengan bagian dari   

   
   

    

Maen 

BIS ,,ADAM” DIBEGAL. ti 
& dk Bis , Adam 3 js pertama ye 

didekat desa Sruwen (Yenga- 
ran) kemaren pagi telah dipe- 

| gat gerombolan pengatjau, ter- 
| diri dari Lk, 15 orang berpakai- 
an preman dan Pen 
lengkap. Para perumpangnja di | 

| turunkan, pengatjau tsb telah 

  

| anggauta tentera dan Mobrig, 
. jang satu naik dari Bojolali dan 

| dju Semarang. Et. 
0. Kedua orang tsb.oleh gerom- 

| bolan pengatjau dibawa 

(amereka itu, djaga belum didapat 

para penumpang bis 
4 : 

Ia 

- 

| KREDIT TANI, 
PranY 

|. Pemberian krediet tani jang 
dikerdjakan dalam kowedanan 

. Salatiga dengah perantaraan- 
— nja Bank Rakjat berhubung de 
. ngan tanaman padi (rendeng- 
|..an) dan tanaman tembakau si 
“ni telah selesai Banjaknja pin 

. Gjaman jang telah dibajarkan : 
| ada kurang lebih Rp. 200.000.-. | 

|. Untuk daerah kabupaten Se 
.. marang, kawedanan Salatiga 
adalah jang terbanjak sendiri | 
dalam soal pemberian kredict | 

    

  

bawah pimpinan sdr, RS. Poer 
Wopranoto, wedono Salatiga. 

: Kini semua tenaga disiapkan 
untuk pembelian padi jang Ine 

| nurut dugaan bagi kawedanan 
- Salatiga djuga baik penghara- 

  

2 pomnja. 
. MENINDJAU KE DJELOK. 

|. Beberapa. anggauta DPR pro 
. pinsi Djow, Tengah, DPR ko 

|... ta besar Semarang dan kepara 
kepala djawatap telah menga- 
Gakan excursie ke Djelok. Rom 

- bongan tamu itu memulai per- 
| Gjalanannja dari Tuntang un- 
tuk memeriksa stuwdam dan 

— kemudian terus berdjalan kaki 
|. menurut pipa air menudju ke 

Dje'ok, Dari fihak Aniem ha- 
| dlir tuan J. Gerritsen, kepala 

3 SBMJ di Salatiga. Pr 

    

uk pertama kali kes, Pra 
gala dari Salatiga ikut main 
dalam kompetisi PSIS pada 
Sabtu sore jong lalu lawan ke 
sebelasan Polisi Semarang da- 
lam pertandinga: dan Pe kelas 1 
berkesudaha, seri, 3—3. 

  

       

    

      

     

— pertandingan terachir di 
lawan bond. Surabaja | 

Surabaja 
“pada Sabtu sore     

   

'menangan 2—0, goal ditjita! 
. 'Wim Pie dan Pesch, gi 

..P ingajan genap be 
tahun dari is 
akan dirajakan den: 
dngan ai gk 3 | 

|. 27 Mei Kuo Kuang lawan Bin 
tang Mas, tanggal 28 PO Asia — lawan Kuo Kuang dan tang 

     

Asia, Semua pertandingar, di 
(mulai djam 19.00 bertempat di 
Kp, Gandekan Semarang   

  

Salah Gaet 

6 26 MEI 1952. 
' MALAM PERPISAHAN 

i pelbagai tarian dan tontonan lainnja. “Tah per s dan | 
Sebagai pertundjukkan terachir diper djenis bahan, jaitu kina 

| Amerika Serikat dalam .ek- 
Sport Indonesia, import dari 

  

EX-TENTARA PELADJAR. | ruhnja dalam jahun 1950: ang 
"Minggu malam, bertempat di aula | Ka ini dalam tahun 1938 hanja 
SMA- didjalan Oei Tiong Ham ' Ys. Perobahan ini menandakan 

  
“oleh ex-Tentara Peladjar telah di pemakaian lebih besar di Indo 
langsungkan malam .perpisahan dgn inesia, jang untuk ini mungkin 
mendapat perhatian luar biasa be' karena kelebihan dokarnja da- | 
sarnja dari para undangan, antara ri pada sebelum perang”, tulis 
nja Gupernur Budiono, Panglima brosure itu jang se'andjutnja 
Dip. Diponegoro, Overste M. Bah- memberi ichiisar dari situasi 
2 Residen Milono Fase Pena? barang2 Mengenai hal ini dika 
sipil serta tentara. nja iantara tak ia, bahw roduksi ba- Na ' as ag ann a produ a 
para hadlirin turut memberikan sam rang? eksport selain dari karet 
ar Bea yee Dung kota Yuk sangat lambat berkembang ke 
Pegae T nan, Opera arah perbaikan dan bahwa dua 

lihatkan wajang kulit. sampai djauh Kapok turun nilainja dalam pa 
malam. en EN saran dunia berhubung dengan 

adanja bahan2 hasil synthetis. 
UDJIAN P.BH. Kapasitet produksi karet di Ma 

Besok sore, Selasa 27 Mei dimu: 

kk d n | 

test wa 
) pentino di $. HARI | kemukakannja ,,kenjatawy ba- |) 

  

   
   

  

        

    

jalan membatasi pengaruh | 
jang mempunjai kelebi- jx it seperti di negara2 | han, telah sia?” 

perang. Eksport tahun 19509 ke 
negara? di Timur Djaah Pena : 

Meskipun eksport dari Int- jt 
donesia ke Amerika Serikat 

Amerika Serikat ke Indonesia 

meliputi 1/5 dari import selu- | 

    

      

   

          

   

    

  

    

      

    

djandjian jang ditandatangani ! 2 selelaki atau 1 Polshorloge Lux utk. jantara para pemimpin Belan- j —. Wanita. | 
Ida dengan Indonesia, jang | 4 menganggap dirin, | Hadiah ke-empat: 1 Philips Flits-camera. 

  

    

    

    

   

       

pa sa Indonesia” N £ justin) 

|pun masih terdapat perbeda- | Seterusnjx diuraikan soal |f buku? pengetahuan jg. berguna. an2 pendapat dalam mengam- | pembentukan RIS dan diganti- |: ng keputusan2 jang akan me- | kannj,, oleh suatu sistir uni. DE Wen Lakapapa 35, 

ju kepada | keselamatan Berkenaan dengan ini brosure ! 4 
runtuhnja peradaban ba- | memberi komentar: ,,Sebagian '# 

» demikian para Ppenjusun | besar dari pengorbanan kearah j' 
Ba na ate pemeliharaan budaja2 dari it an tetapi penulis2 brosu- | pelbagai kepulauan dengan 'x 

In Ia 3 

(TRI » NI N   
  

Gan be-- 

"lai djam 18, bertempat dirumah sdr. 
: Sudibjo di Gadjahmungkur  (Kali- 
ilangse) akan diadakan udjian pem 
(berantasan buta huruf jang akan di 
ikuti oleh 23 orang murid lakilaki 

idan 20 orang murid wanita. 

' MALAM PERPISAHAN 
“LIS. SUKMADI 

laya banjak merosot disebab- 
kan oleh kegiatan2: kaum ge- 

rilja disemenandjung tsb. Dgn 
demikian maka Indonesia meng 

tempat Malays selaku 
daerah dunia jang paling ba- 

.njak menghasilkan karet. 
| ,Apakah Indonesia akan 
sanggup mempertahankan - ke- 

pindahnja Lets. Sukmadi, kepa' | 
# 

ini, berkat kegiatan panitya di | 

| hadir djug, dan diperkenalkan 

| staf Dip, Diponegoro. 

Berhubung dengan akan di: PeaRAs 2 pa za 

la Dinas 2 Jp santana masih perlu dijihai perk 
an Tentera Terr. ke Djakar “Sal ? seland PN ane Pen 
ta, maka pada hari Saptu ma- tulis brosure, ,karena ini ba. 3 . njak tergantung kepada keada- lam Minggu jang baru lalu te- aa Malaya” an ai 
lan diselenggarakan malam per  “Aohirgja didjplaskan ' kedu- 

pisahan digedung GRIS Bo- g Achirnja didjplaskan 

djong. Hadir selain Overste Sa rg Penghasil minjak, jakni bah 
ragih, selaku wakil Panglima wa Indonesia mengambil tem-: 
Dip. Diponegoro, banjak djuga pat dimuka diantara nmegara2 
perwira2 dari dinas lainnja. Ma aa Tenggara, Sa ap par 
lam perpisahan tersebut dira- lam proses produksi dewasa ini, 
maikan dengan orkest kron- melainkan djuga dalam na 
tjong dari DUKT dan disam- tukan persediaan?2, jg. Menura 

: Me en #aksiran melipuii djumlah 1.190 
Ping ini diperdengarkan pula ita barrel dan berarti 99 kali gamelan dari Djaw, tersebut. "s” s 5 

. B3 : lebih besar dari persediaan? Sebagai gantinja Lts. Sukmadi Birma” ia) 
ditetapkan Lts. Soejono dari MEN 

Ba an en na PERLU : ebu Lts. Scejono HD: TE: 
Ba de aa A DIDIRIKAN DI INDONESIA. 
kepada para hadirin. - Menteri kehakima, mr. Luk 

Tadi pagi telah dilangsung- man Wiriadinat, menerangkan 
kan upatjara penjerahan bahwa di Indonesia sekarang 
pimpinan dari Djawatan Ke ini perlu didirikan djawatan 
sedjahteraan . Angkatan Da- patent jang pernah , dibentuk 
rat (dahulu DUKT) dari ta- oleh pemerintah Belarda dulu 
ngannja Lits. I Soekmadi kepa- Djawatan patent tersebut menu 
da pimpinan baru Lts. Sujono rut menteri kehakiman amat- 
Hadikoesoemo. Lts. Soekmadi lan pentingnja guna melindu- 
sebagai diketahui akan dipin- | ngi pendapatan2 baru dari pa 
'dahkan ke Djakarta. Penjera- ra ahli di Indonesia jang kini 
han pimpinan Djaw. tersebut sudah banjak itu, misalnja da 
disaksikan pula oleh KS III lam lapangan pembuatan obat 

Obatan dan bararig?2 lainnja. 
. Selandjutnja diterangkan. 

| bahwa kepergiannja sekretaris 
jenderal kementerian kehaki- 

KORBAN Sean ap 0 
. Sar. Djais tinggal di Prem- 
baen 942 dan A. SULEMAN,   

   

29 Pn Rp. 62.50 dan Rp. 90.— 

. (bar, berapa banjaknja korban 
Itiopet pada malam . Doegder 

Bond Djakarta (Persidja) dalam 

INESIA DI ANKARA. 

(Ibukota Turki), spa. Orang Ta 5 
- L gang Indonesia telah datang di An- tata 
ini aa untuk mengadakan perhubungan CC kekuatan 1017p pk. dan 

n | perdagangan antara Indonesia “dan 98 cc. kekuatan 3 pk. harganja 
al | Turki. Dua pedagang tersebut jang jang ketjil Rp 6750 dan jang 

(tuk dapat disimpan lama dari Turki, 
Takan menemui 1 fih ah 1 

Pertemuan tersebut akan diselengga donesia tjabang' Semarang diu- 

1 menurut AFP. 

man mr, Besar kenegeri Belan 
da jang diharap 4jkan kembali 
ke Indonesia pada achir bulan 
Djuni, selain urituk me 

Ci Bulumargasari, sewaktu mon 
ton Doegder pada malam ming' 
gu jl. telah kena ditjopet dcm-j 

'peinja berisi uang kontan ma- 

bersama surat2 laimnja. Dari pi : al Westerling djuga unjuk men 
|hak polisi, belum diterima ka- tjari tenaga2 bagi pembentuk- 

sia ati. 

N.S.U. PARADE. 
Untuk memperkenalkan pa- 

tsb, demikian djuga ketjelaka- 
an lalu-lintas. 

PENGUMUMAN P.T.T. : 
Na untuk mengadjukan su- jang lain NV Kendundang Se- 

Irat permintaan mendjadi peladjar marang, pusat pendjual 
  

  

jang semula aken ditutup pada 30 | mengadakan parade dari speda 
Djuni 1982, diperpandjang sampai | motor NSU dari beberapa ma- 3j Djati 1952”. 

DUA PEDAGANG INDO- finish di Lido Bodjong. 
Radio Ankara Menurut siaran tjam speda-motor, 

98 cc. kekuata,, 6 pk. dari 250 
dan dari 

perhatiannja tertudju kepada perdaga besar Rp 8500.—. 
ngan buah2an jang dikeringkan un- SUDAH PTTUTUP.. by 

pedagang2 Turki. Dari fihak Palang Merah In. 

rakan oleh Madjelis Perniagaan di mumkan, bahwa pendaftaran 
Istambul, Demikian Radio Ankara untuk bekerdja sukare'a guna 

membersihkan kotoran2 telah 
ditutup mulai tanggal 24 Mei 
1952 diam 10.00, Kepada mere 

  
HARGA MAS DI DJAKARTA, 

Tertjatat dipasar Djakarta pada 
1 tuan, bagian : i |.24 . djam 17.00: Ka jang - membantu $ gerakan 
Tn ag sena uya "Haa Na Wana 2 NN Mn KAP Rp. 81l— pembersihan ini, diutjapkan menang 3 n mens double me PT NO H Rb. 80/50 mpersihan Ini, 

mang Te Dhan mas No, 8 |...) Rp, 20— batijak terima kasih, 

8 Fan 

  

negara 

jutnja/'- demikian 

engurus 
“dan mentjari bahan2 dalam so 

an Gjawatan patent di Indone: : 

| da publiek, pada Sabtu sore 

Ikursus Ahli-pos atau Ahli-technik | Western Motorcycles dikota ini 

tjam kelas jang ikut demon- 
strasi itu keliling kota, tempat 

Paberik mengeluarkon 3 ma 
jaitu dari: 

sebut akan   'gelamgy 3 hari, 

  

'ertemp 

Ad pam 
MA AS 
LA na 

Limbargan 
rombolan D.I. 
ipmpuran seru selama : 3 djam terus-menerus, 
ita merupakan gabu,gan dari 
Atjip Enoh, Argad, Kali,aksa. 
mereka. Dikabarkan baik oleh 

ama: 1 set lux Parker P. 51. 
1 stel Winkler Prins Encyelopedie, 
1 Polshorloge merk , TITUS” utk. 

| Selandjutnja sepulu puluh Hadiah-Penghibur jg. berupa 

ng disini ——— Gunting disini — 

ar Tebakan No. 5 

Tentara Kita: Diantara 
Gerombolan Terdapat Djug 

Belanda 
Ga Puan POS TENTAR 

baru? ini telah mengalami 
sebanjak kl. 600 orang, sehingga 

   

  

harus Tuan Njonja kenal! 

nenobasunerneenar rain gan 

Gunting disini ———— 

| mengakibatkan kenaikan kurs 
| jae tidak normal, demikian 
|-kalangan2 jang ahli dalam hal 

   
BRG 

A di, Sela-awi, daerah Blubur- 
serangan ge- 

terdjadi per- : 
1 Gerombolan DI. 
Jang dipimpin oJeh 
Dang ada Jiantaya 

Sipil maupun olzh pihak 

kompi? 
bahkan 
pihak 

tentara dari Bataljon 318, bahwa diantara gerombolan itu terdapar djuga orang2 Belanda. Ini bisa diketahui, ka,ena da- lam serangan? jg dijakukan 
Gjadi tembak-merembak dalam 
sadja, 

Seminggu sebelum serangan 
besar2an itu terdjadi, Koman- 
dan Bataljon 818 ity telah mi 
ngadakan pembersihan didac- 
rah tsb. Sebagaimana diketa- 
hui, sedjak zaman clash perta 
ma didaerah bagian pegunung 
an distrik Limbangan itu telah 
ada. tendens D.I., bahka,, per- 
nah me'akukan serangan thd 
TNI, jang pada waktu itu se 
dang menghadapi Belanda. 

Minggu jl didaerah tsb ter 
dapat lagi konsentrdsi gerom- | 
bolan2 itu hingga pihak tenta 
ra Menganggap perlu mengada 
kan pembersihan. Pihak gerom 
bolan mundur dan beberapa ha 
ri kemudia, melakukan serang 
an pembalasan atas Sela-awi 
dan beberapat tempat didaerah 
Limbangan itu, 

Sambil mengadakan serang- 
an Gjuga rumah2 rakjat diram 
pok dan dibakar. Pihak tentara 
menggunakan djuga mortir se 
hingeg gerombolan, jang berpa 
kaian seragam dan mempunjai 
persendjataan rata? 1: : 2, ter 
petjah belah, dan achirnja 
mundur serta, terus lari. 
Djumlah korban pihak ge- 

romholan diduga 38 orang jg 
tiwas dan luka. Kebanjakan di 
antara korban2 itu dibawa Ia 
ri oleh teman2nja sedang ma- 
jat jang mereka - tinggalkan 
ada 6 orang, Pihak tentara 
pos Sela-awi, mempunjai kubu 
pertahana, jang rapih sching- 
ga djumlah korbanpun tjuma 
2 orang luka. Kabar terachir 
menjatakan, bahwa  djumlah 

GEROMEOLAN MASUK 
PERKEBUNAN LAGI. 

Tanggal 22-5 malam sege- 
rombolan orang2 bersendjata 
jang belum diketahui diumlah 
nja telah menjerbu. pekebun- 
an- Mangunsari, 20 Km Barat 
Kendal (Semarang): kemudian 
memasuki rumah seorang op- 
soter perkebuna, disitu dan 
menggasak habis harta benda 

'nja. Kawat “telepon diputus, 
Gan jeep jang“ada diha:aman 
dirusak. Seorang anggota ke- 
luarga opseter isb dikabarkan 
kena tembakan dibagian paha: 
nja. Tidak dikabarkan nasib 
opseter tersebut. : 

Mangunsari letaknja didekat 
pantai dan gerombolan tsb da 
tang dengan membawa perahu 
ketjil tetapi tidak diketahui da 
Tri mana asalnja, 

390 MAMASISWA JOGJA 
MENINDJAU SMG. “ 

Kemaren tiba di Semarang 
sedjumlah 30 mahasisw, dari 
Gadjah Mada Jokia bagian Ke 

Pe 1 gerombolan itu sering ter- 
beberapa puluh meter 

rumah jang dibakar oleh ge- 
'rombolan didekat Limbangan 
jada 3 buah sedang di Seia-awi 
jada 1 buah, Sorang Pagar De 
,Sa dari kampung 'Tjilengokan 
 Gitjulik dan Seorang anak2 ma 
iti tertembak gerombolan. Ke- 
| rugian harta-benda rakjat aki 
ibat serangan dan 'penggarong 
jan penduduk didugg sebesar 
' Rp. 16105— (Antara). 

Menduduki kampung 
: Muntjiu. 

Tanggal 23 Mei sebuah ge- 
rombolan bersendjata jang ter 
Giri atas 108 orang menduduki 
kampung Munijit dari daerah 
katjamatan Rawamerta, jang 
terletak kira 8 Km disebelah 
.Timur-Laut kota Krawang. 
| Oleh karena itu, makg pen- 
“duduk kampung tsb mengung 
Si kekota katjamatan Rawa- 
merta dan kekampung2 jg di- 
anggap aman. 

Menurut dugaan gerombol- 
an tu adalah gerombolan Bam :: 
bu Runtjing jang datang dari 
sebelah Timur. 

Menurut laporan jang sampai di 
Bandung. Sadjum, djurutulis desa 
Sutanenggala-lor, katjamatan Kape 
takan (Tjirebon) felah. dibunuh 
oleh sebuah gerombo'an  bersendja 
ta. Maja'nja diketemukan dite 
Ngah2 sawah dengan kepala-dan tu 
buh terpisah, Tjasman, lurah desa 
Udjunga'is katjamatan Bangodua 
(Indramajw) telah ditembak mati 
oleh sebuah gerombolan bersendja 
ta. Seorang bekas lurah desa Tji 
beueum, Tjugenang  (Tjiandjur) 
(djuga d'tembak mati oleh gerom 
bolan bersendjata. : 

Gerombolan2 mana, bagaimana 
kekuatantlja dan apa sebabgnja “i 
dak dikabarkan. 1 : 

OTO ,MANDP” DILAUT. 
Sebuah mobil persoon mi!ik 

nja Semadmy kemaren siang 
djam 11.00 telah ketjebur da- 
lam kanaaj Kalibaru dekat per 
bengkelan DTT. Kendargan ter 
sebut. dikemudikan oleh seo- 
rang Belanda jang rupanja be 
lum faham betul, penumpang- 
nja 4 orang, antaranja 2 wani 
ta Belanda. Sebab2nja ialah 
karena mengambil tikungan 
terlalu tadjam ketika menjim- 
pangi sebuah truck. Sopirnja 
bisa keluar dari kendaraan jg 
samg sekali tenggelam didalam 
air dan beruntung dapat me- 
njelamatka, 3 penumpangnja 
jang lain. Kemudian mobil itu 

: diangkat naik dengan pertolo- 
4: i ingap kraanwagen dari DTT, 

| MASALAH PEMOGOKAN 
' SEBDA. 

Tadi pagi, oleh Gupernur Bu 
diono telah dilangsungkan ra- 

| pat dengan kepala2 daerap da 
. lam wilajah Djawa Tengah, un 
| tuk memberikan pendjelasan2 

dokteran. Maksud kedatangan | tentang masalah pemogokan 
mereka di Semarang ini, anta 

'berantasan malaria dan menin 
djan pula beberapa perusaha- 
an dikota ini. Mahasiswa ter- 

tinggal dikcta ini 

' Sebda. Jang hadir dalam rapat 
ranja mempeladjari soal pem- | tersebut adalah 9 kepala2 dse 

yrah, jang daerahnja terdjadi 
| pemogokan, Djuga telah diben 
tangkan tindakan apg aka, di 
ambil oleh kepala2 daerah ter 
sebut, An L Kate APA 
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kepertjajaan jang lambat- 

naik sedikit, meskpun 
kan sebaliknja, 

tiap tahunnja 11995 atau 18 
djuta rupiah akan dibe:i kem- 

bali, Pembelian kembali perta- 
Ma kali telah terdjadi 

ini masih ada jang  ketingga- 

harus dibeli kembali djumlah 

kurangannja tahun dulu: ini 
berarti kurang lebih harus di- 
beli 25 djuta rupiah. Diharap- 

| kan bahwa pembelian ini akan 
bisa melalui perdagangan bur- 
ga normal, bila Bursa Djakar- 
ta sudah dibuka. 

Djumlah 25 djuta itu dapat 
dibagi untuk waktu tudjuh 
bulan jang akar datang 
hingga sebulannja rata2 ha- 
rus dibeli 31/, djuta, jang ma- 
na tenty tidak boleh dikatakan 
terlalu besar, hingga akar 

tersebut menerangkan lebih 
landjut. Akan tetapi 'hal' itu 
sudah pasti akan memberikan 
sumbanga, besar kepada pa- 
sar, 

Disamping 'itu harus: pula diingat 
bahwa orang semangkin  banjak 
membentuk dan mendirikan dana2 
pensiun dan dana tabungan untuk 
keperluan para pegawai Indonesia. 
Uang2 jang tersedia ini harus di- 
pergunakan untuk salah satu ichtiar. 
Untuk sementara semata-mata dapat 
diusahakan 3Yo Obligasi RI. itu. 

Dianggap sudah diketahui umum 
bahwa perdagangan “ obligasi 'ini 
jang dalam bulan2 terachir setjara 
resmi dilakukan melalui para make- 
lar dan bank2, sebagian timbul 
dari permintaan penanaman “uang 
dari dana2 pensiun, bank2 tabu- 
ngan dan dana2 lainnja itu. 

Berhadapan dengan faktor2 tni jg 
dapat membawa pengaruh baik ter- 
hadap kursnja, ialah penawaran se- 
|fjara teratur dari pihak bukan pen- 
duduk, dari mereka jang lemah ka- 
pitalnja dan dari dunia perdaganyan 
jang membutuhkan uang. " 

Selain dari itu ada kemung- 
kinan bahwa dihari depan 
orang akan datang lagi ' kepa- 
ds penawaran obligasi? R.I. 
Sebagai pementjaran “ moda! 
dan bahwa orang beralih kepa- 

di perianjaan lebih djauh 

buka dan ada sedjenis pasa- 
ran kapital, apakah dan hing- 
ga mana perirdustriam dan pe 
merintah akon menggunakan 
pasarar itu dengan djalan me- 
nempatkan saham2 atay 'de- 
ngan djalan emise?2 obligasi 
guna mengumpulkan yang2 jg. 
kelebihan dikalangan pendu- 
duk sehingg, dapat “tertarik 
faedahnja.   

  
19.15 Dunia “olahraga 

Djadi dalam garis2 besarnja 

kembangan? selandjutnja dari 
pasaran kapital tadi serta har 
ga (bunga) jang akan dimin- 
ta dan ditawarkan dalam 'pa- 
saran ini, tentang bagaimana 
obligasi 345 itu akan perkem- 
bang dihari dekat. 

Bila kita mengingat: kurs 
dewas, ini jang kurang lebih 

| besarnja 464 itu, kurs mana 
sudah meliputi bunga kira2 9 
bulan dan setelah obligasi2 
itu, diperdagangkan di-bursa, 
dalam hal mana akan ditjatat 
kurs tidak termasuk bunganja, 
maka dapatlah diharap bahwa 
kurs ini masih bisa naik sedi- 
kit, demikian kalangan? itu. 

  

.. 

RRI SMG. TG. 26 MEI. ki 

17.00 Pembukaan, 17.05 “Taman 
peladjar SGTK Gedangan, 18.01: 
Adzan, 18.03 Klenengan lengkap ka 
rawitan studio, 19.10  Tindjauan 
luar negeri, 19.30 Langgam dan In 
donesia baru oleh “Tossema, 20.65 
Siaran pemerintah, 20.30 Rudjak 
ulek Semarangan oleh Sikat dan 
Sembur, 21.15 Tindjauan tanah-air, 
21.30 Irama Melaju O.H, Penghibur 
'Hati, 23.00 Tutup. 

$ 

Selasa tg. 27 Mei '59 
05.55 Pembukaan, 06.10 Permai- 

man piano (ph), 0740 . Selingan 
ph), 07.15 Pengumuman, 08.00 
utup, 12.00 Pembukaan, 13.00 Pe 

ngumuman, 1445. Tutup, 17.00 Pem 
bukaan, 17.05 Mari menjanji dgn. 
Sekuntum Seridanta, 18.01 Adzan, 
18.03 Hiburan petang O.K. Satrio, 

oleh Insp. 
Pend. Djasmani, 20.05 Siaran neme 
rintah, 20.30 Klenengan' manasuka 

“karawitan studio, 23.00 Tutup, ' 

KOBE EP Ka 
DN Ka 
Pel) 

“3 

AS 5 

Obligasi R. 
ret 1950 dan dikenal sebagai 344 

Ijak beberapa lama mentjatat 
Gan makelar menganggap hal ini sebagai suatu bukti 
Kalangan tadi lebih landjut menera 
kita bahwa bukan tidak mungkin 

. Pindjamapn itu meliputi djum: 
Tah 1» miljard rupiah, sedang | 
pada waktu ' dikeluarkannja' 
“Sudah ditentukan bahwa se- 

bulan: 
Pebruari tahun jang lampau, 
akom tetapi tidak diselesaikan 
seluruhnja dan untuk tahun k TG 23 al 

MP ukur keterangan 

dari 
Pringbaja, Lombok Timur, pa- 
da malam tg. 19 Mei jbl didae- 
rah tersebut terdjadi lagi keba- 

lan, Djadi dalam tahun 1952. 

penuh tahun ini ditambah ke- 

$e- 

da saham2 lain jang hasilnja ' 
ada lebih besar. Jang mendja- | 

jia- : 
lah, bila nanti bursa sudah di- | 

| 
akan tergantunglah dari per- 

             

         

   

   

   

. 

jarg diadakan dalam bulan Ma 
Obligasi R.I, 1950 se- 

angka 46. Kalangan? bank 

tas pindj aa ah at jaman , 
kan kepada wartawan 

  

ahwa kurs masih akan 
In ada djuga faktor3 jang akan menjata. 

Ke     

      wanan2 Pendjahat 
3      Si 

& jang diperoleh 

karan jaitu dikampung Bukit- 
durian, jang mengakibatkan 
Pa buah nah di 
naa Ht, Kerugian ! Rp. 
200.000-— Menurut dugaan. - 
perti djuga kebakaran di Batu- 
tjangko, kebaran itu adalah di- 
sebabkan oleh perbuatan sexx 
dja dari kaum pendjahat untuk 
memudahkan pekerdjaannja da 
lam melakukan pentjurian2, 

| |. Sementara itu di Masbagik 
' Lombok Timur. beberapa ma- 
lam jl. djuga terdjadi kebaka- 
ram pada beberapa tempat sam 
pai 3 kali dim satu malam. Teta 
pi untung api segera dapat di 
padamkan oleh penduduk seki' 
tatnja. Kebakaran? itu djuga 
dilakukan oleh Perbuatan2 ka 
um pendjahat denga, maksud 
untuk melajkukan pentiurian? 
dengan diala, pura2 memberi 
kan pertolongan dalam memin 
dahkan barang2 pemilik ru- 
mah jang kebakaran, 

  
t 

  

Atjara2 | 
Baru SMA 1 

ENGAN SURAT putu- 
tan Menteri PPK telah di 

angkat suatu panitya peran- 
tjang rentjana peladjara,, SMA 
bara jang bertugas menjiapkan 
rsntjana peladjaran SMA baru 
dengan mengadakan differen- 
sjasi serta memenuhj sjarat2. 

2. kepenti,,gan peladjaran di 
berbagai djarucan nada pergu 
uan tinggi: : 

b. kepentingan mereka jang 
sesudah mendapat idjazah SM 
A mentjurahkan tenaganja dim 
masjarakat: $ 
dengar, ketentuan bahwa pa- 
nitya sb. Monjampajkan usul 
kepada Menterj PPK selambat? 
nja pala pertengahan bujan 
Djan: 1952. Sebagai anggota? 
panitia termaksud diangkat: 

|... Prof, Dr Prijono, Ketua Pani- 
» iya, merangkap ketua Fakultot Sas ika dan Filsafat Balai Perguluan 
| Kingzi Djakarta, Tea 
p 1 2. Prof, R. Slamet an Santoso, | giht-besar pada Fakultet Kedokte- 
| ran Balai Perguruan Tinggi Djakarta, 
|. 8, Prof. R. Soeduman Kartohadi. 
| Drodjo, | guru.besar luar biasa pada 
| Fakultet Hukum dan Pengetahuan 
"Masjarakat Balai Perguruan Tinggi 
| Djakarta, : 

4. Prof, Dr, A Sigit, Ketua Fakul. 
tet Sastra, Pedagogik dan Filsafat 
Universitet Negeri Gadjah Mada Jog- 
jakarta, 

5. Prof, Ir H. Johannes, Ketua 
Fakultet Tehnik Univeltsitet Gadjah 
Mada Jogjakarta. 

6. Prof. Ir R Koesnoto, guru- 
besar luar biasa pada Fakuitet per 
tranan Universitef Negerj Gadjah 
Mada di Jogja dengan berkedudukan 
di Bogor. 

7. Ir, Sogtoto, Insp S.M,A. di 
Djakarta, 

8 X FM Ondang, Insp, Umum 
SMP, di Djakarta. 

9, R. M Soetardi, Kepala S.M. A./ 
A Negeri Jogjakarta. 

10. merangkap sekretaris, M. Hu. 
tasoit Kepala bahacian ku'sus2 Dja 
watan  Pengadjaran Kementerian 
PPK Djakarta. 

Maan mna 

  

Senin jl. telah tiba di- Solo 
serombongan tahanan Razzia   | Agustus jang dibebaskan dari 
"Nusakambangan sebanjak 26 
orang, 

Di Setasiun Balapan mereka 
didjemput oleh para keluarga- 
nja, dan kemudian disambut 
oleh para pembesar militer 
maupun Sipil di Siaf Regiment. 
Dalam penjambutan itu. Resi- 
Gen Salamun berkenan pula 
memberikan nasehat2 jang ber 
harga. 

'Aneka Djawa Tengah | 
  

$9L0. 

Hatsil Udjian Penghabisan 
SKPS. 

Dalam udjian penghabisan 
tahun ini, dari 25 orang pela- 
djar Seko-ah Kepandaia, Pu- 
teri“Susteran Solo jang me 
nempuh udjian, telah lulus se- 
banjak 22 orang, 
Diantara djumlah 22 orang 

jang lmus itu, terdapat 4 
Orang jang memenuhi sjarat2 
untuk diterima sebagai murid 
pada Sekolah Guru. Kepandai- 

tan Puteri, 

Gambar Muso diganti 
dgn. gambar Pres. 

Sukarno. 
" Antara” Solo kabarkan, ba- 

hwa resepsi peringatan PKI ge 
nap 32 tahun Gikota itu ma- 
lam Saptu terpaksa ditunda 
pembukaannja untuk beberapa 
menit, karena gambar Muso jg 

  

gambar Muso dipodium. tam- 
pak pula gambar? Sialin dan 
(Mao Tse Tung, tetapi gambar 
Presiden Sukarno tidak ada. 

|Jang dibiijarakan adlah seru 
“pa diiain2 tempat. Malam peri 
| ngatcim ini mendapat kundju- 
ngan jang besar, 

SALATIGA. 

Untuk menolong 
korban kelaparan. 

| Setelah kembali dari daerah 
Operasi untuk melakukan tugas 
berhubung dengan pemberonta- 
kan ex-bataljcn 426 maka, ba- 
pak major Maladhy Yusuf, ko- 
mandan dari bataljon 422, rupa 
rupanja sangat memperhatikan: 
nasib orang2 di daerah jg. ter- 
serang bahaja kelaparan (hon- 
geroedeem). Baru2 ini oleh ba- 
pak major Maladhy telah dise- 
rahkan sebanjak 15 ton beras 

a
t
"
 

kepada jg. berwadjib untuk di-. 
bagi-bagikan kepada orang2 
korban ,,hongeroedeem” itu. Se 
landjutnja atas initiaSip pak 
Maladhy besok tanggal 31 Mei, 
1 dan 2 Djumi jad. di Salatiga: 
akan diadakan. pertandingan2: 
Sepakbola diantara kesebelasan 
kesebelasan 'jg. antara lain 
akan didatangkan dari lain tem ' 
pat. Pendapatan bersih dari 
pertandingan? itu djuga akan: 
disumbangkan kepada fonds pe 
nolong korban kelaparan, 

| Sandiwara Penerangan. 1 ari Rebo tanggal 28 Mei 
jang akan datang dimulai dj. 
8 pagi dipemandian "Ka 
Djepara, berhubung perajaan 
Peh-Tjhun akan diada, 

Atas usaha Djwt. Penera- 
ngan Kota Salatiga sedjak tgl. 
19 Mei telah terbentuk “Corps 
Sandiwara Penerangan” dipim- 
pin gleh sdr, Sumoatmodjo. Se 
bagai langkah pertama sedjak 
tanggal 21 Mei hingga 26 Mei 
jad. akan diadakan pertundju- 
kan2 sandiwara peneranga, di 
6 kalurahan daerah kotx Sala- 
tiga dengan atjara: "Hari Ke- 

  
digantungkan, atas perintah. Pi 
hak DPKN harus diturunkan, | guna 

dan kempudian sebagai gantinja | “Kebudajaan Tionghoa”, 
dipasang gambar Presiden Su- ' 
karno, Sebelum itu, disamping 

baan, seperti 
nang dan ber an 
al motor ke pulau Pandjang.   bangunan Nasional 20 Mei", 

PEKALONGAN. 

Pehtjun. 
Didapat kabar bahwa pada 
nanti harian PEHTJUN tangg 
al 28 Mei 1952 di boom (pelabu- 
han2 Pekalongan akan diada- 
kan Tenda Amal oleh Panitia 
Pehtjun C.T.H. jang akan 
memberi hidangan dan minu 
Man dengar tarip jang pantas. 
Pendapatan tsb. guna memba- 
hgun. gedung Ching Tsing 
Hui, Di samping itu pun di ke- 
luarkan. Undian Barang2 sebe 
Sar RP, 5.000,— (limariby ru- 
piah) terbagi atas 2.009 lem- 
bar surat undian dengan har- 
ga Rp. 2,50 (dua dan 50/.100 
rupiah). Hadiah2 antara mana 
terdapat Radio, sepeda, alat2 
buat masak dan lain-lain seba 
gainja, Penarikan akan dilaku 
kar padahari tersebut. di Ten 
da AmalC.T.H. antara djam 2 
sore dangan disaksikan oleh 
pembesar jang berwadjib. Pen 
dapatan dari undia, ini 1004: 

pembangunan gedung 

KENDAL, f 

Pan. Fonds Sosial. 
Untuk membantu meringan 

kan beban para korban2 Ben- 
tjana Alam, Bahaj, Kelaparan 
dan lain2 sebagainja, pada tgl. 
15 Mei di Kendal telah diben- 
tuk Panitya Fonds Sosial. Ba- 
dan amal ini diketuai oleh nj. 
Kaswan, sekretaris Nn, Harsi- 
ni dan bendahari mn, Sunartri 
serta dibantu oleh beberapa 
orang lainnja. Sebagai pelin-: 
dung dan penasehat ikut dri- 
duk bupati dan Wedang Kota 
Kendal, / 

TJILATJAP. 4 
Perumahan rakjat 

Tjilatjap. 
Kepala seksi pekerdjaan u- 

mum kabupaten Tjilatjap da- 
lam pertjakapan dengan war- 
tawan kita menerangkan, bah- 
wa dalam waktu pendex ini 
atas usaha DPUK akan dimu- 
lai pendirian 10 buah peruma 
han rakiat rata? dengan beaja 
Rp. 18.000 setiap rumah, . Ru- 
mah2 tersebut menurut 'ketera 
ngan akan didirikah didekat 
pelabuhan dan didjalan rumah 
pendjara dalam kota. 

f 
Perajaan Pek-Tjhun. 

“Kartini” 

    

Ae  ma- 
dan perlom- 

tjingan, bere- 
ajar dengan ka- 

tjam9 permainan 

erajaan itu diselenggarakan 
oleh Panitya Peh-Tjhun CHTH 
Djepara dengan pendapatan 
bersih 100 pCt untuk amaj 

Ana 
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   Ta tan2 1-Mel 

   A Ta BURGH: UJF 
tu mengatakan, Bana para| , jg. menar 
pembesar Rusia di Moskow . $ Dieggas, 
koan, teban SERI SAY 2 iban 

     
rangkan stand 
Sakaya sebuah kamar 

, 

   
   
   

  

ama a perang, 
ita jg berambut pirang ini 

: h ditjurigai mengadakan 
»siasat gerakan Merah” pada 

me samba setkrafon seluruh matjam pimpinan untuk 
tadi dengan May sitjapak La ats 3 mata2 komunis internasio 

      

  

  
ke Davis Inal dibawah Richard Sorge, se- 
selesai orang mata2 Sovjet jg terpan- ' 

      

egg Wanita Dat 46 
rananiPenting Dim 

.Mata-Hari 'Merah” I Ui ? 
2 (Pan Asiati News Alitanoe). Tg 

dan elok 

" 'Gari operasi Sorge, ketika ia se- 

|,siasat gerakan Merah”, dima- 

  

   Keril pu “ 
Di bopeng. | 

  

parasnja. seorang ang- 
e berita jg. TN 

  

     

  

   

  

    
dan mak orang en Djjepanz, 
dan anak2 pembesar? Djepang. 

Selama tiga tahun teracnir | 

  

   

  

  
dang giat — dari 1938 sampai 
1941 — Anpa berhasil memikat 
kalangan polisi Djepang, jg men 
djaganja dengan sibuk siang: 
dan malam. Disana dia dikata- 
kan memainkan peranannja utk 

  

na Sorge diizinkan mengumpul- 

    

  

      

        

     
    

   

    

Baru2 ini persatuan bola krandjang Malang 
lingkan, bond bola krandjang Surabaja dengan angka 2-1. Tam- 
pak tuan Abubakar, residen Malang menjerahkan piala kedjuara-    

la ja “tag Tb Gan tjekatan dan mempunjai 
oleh karenanj,, : rah operasinja di Asia. Mes- 
kedutaan tadi ti ipun begitu, selama serang ,    

   

     

   

ngetahui kemana 
krofon tadi dihubungkan. ! 
poran dalam doku ang, 1 ya 

sia tadi mendera! “N 
ngon2 Rusia — Ame 
lam tahun? 19833—19: 

lah dapat diketahui, Jetika, 
kumen2 tersebut keluar 
Oleh parg Fa Pn 
rian luar negeri Amerika un-. 
tuk diumumkan. (UP). £ 

Lemmmmaana : 

BULAN PUASA Di 
KARACHI. Ka 

Hakim kep 1 di 

Karachi ( pakisan) pada ' 

hari Djum'at mengumum- 
kan, bahwa mereka jang 
tidak berpuasa dalam bu- 

lan Puasa ini, tidak diper- 
bolehkan makan, minum | 

atau merokok. “dimuka 
umum. P. 
tjam itu amektondlan | 
kepada hotel? dan resto- 

3 2 

ran2, 

# - : 

  

   

    

simen Suffoks pemimpin 
Loh Pin. Untuk kepala Loh Pin 
telah disediakan harga sebesar 
13.000 dollar straits. (Antara).   

  

Kalau" 

' sbadan penjelidik selalu meng- 
amati2nja, karena riwajat hidup 

Nasib /Pedjoang 

  

undjukan, bahwa 
. dia mendjadi anggota komunis 

- | Amerika waktu umur 13 th. Ber kai di New York. Wanita jg 
ibagai kegiatannia di Djepang 

Se keamdjakkan, bahwa dia ber- 
kan | hubungan dengan golongan ma- 

ta-mata Sorge, akan tetapi po- | 
lisi belum pernah dapat memas as | 
ka, dengan djelas peranan jg |    an Anna. 

Rahasia buat Moskow. 

Sewaktu Richard Sorge tidak 
Tanggap berbahaja Gengan ke- 
dudukannja di Djepang dia telah 
mengirimkan rahasia2 penting 
Ian keterangan2 jg teliti ke 
Moskow seperti ketika angka- 
tan-perang Nazi melampaui ba- 
tas Sovjet Uni, Anna berkedu- 
dukan baik dan merentjanakan 
siasat ig djitu, baik diantara go 
longan2 terronting, termasuk 

para isteri duta2 dan diplomat2 | 

“dan pegawai2 kedutaan, maupun | 

"diantara masjarakat wanita Dje 
ipang Anna berulang2 datang 

'Ipada hampir tiap2 kedutaan di 

ibukota Djepang sebagai velak- 

sanaan ,Siasatnja” dan hampir 

selalu tampak dalam tiap2 jing 

Neng dengan secrang atau ba 

jak ,,kawan laki2nja.” 

Matahari Merah” jini selalu 

mempergunakan ketjantikan 

dan kela antjarannia untuk memi 

kat pemuda2 jg suka berfoja2 

    

n: Dichawatirkan 

Pan Tidak Dikehendaki 

    

   
Seiandiutnja 

kan, bahwa sekarang ini ada 
kurang lebih 31 organisasi be- 

ia maho 

kas pedjuang, jang bekerdja 
disegaks lapangan. Ada jang 
membuka perusahaan bet Ta pe 
rusahaan pengangkatan pasir, 

perebangan kaju, penjamakan 

ai dan. sebagainia. Perusa- 
haan2 jang dikerdjakan oleh 

organisasi2 bekas pedjuang pa 
da waktu ini masih belum be- 

gi u kuat kedudukonnja. Teta 
pi sangat disesakan, bahwa 

adalah salah satu organisasi jg 

oleh BRN diharuskan memba- . 

jar kembali 504 dari pada 
harga barang mcdal jang dahu 

“In.oleh BRN diserahkan kepa 
da bekas pedjuang, untuk di- 
pergunakan agar mereka men- 
dapat  japangan pekerdjaan. 
Pan pembajaran ini diha- 

bulan ini, maka 
Sotepaku kan bahwa perusa- 

haan itu akan jatuh, hal ma- 
na dengan sendirinj. akan me 
ngakibatkan pengangguran. 

Menurut taksiran parang? mo! mala 
dal jang diberikan oleh BRN ke | 
pada bekas pedjuang ada sehar. 
ga kuratig Jebih Na .750.000.-— 

    
       

   

  

ja Bai va jang sesa 

kerdjakan oleh bekas yedjitang 
itu langsung dimiliki oish mer 
ka sendiri. Disampingnja i ifa 

niatkan pula untuk. memper.uas| si 
ahaan tetapi untuk menda-/ 

patkan kregdit sukar sekali. 

Selandjutnja diterangi ban | 

   
   

GEAR ag Komite Persatuan Bekas Pedju- 
menerangkan dalam kon- 

r akan timbuj exces2 jg. tak 
j 'adak terdjamin. 

beberapa lama ti- 
( didjandji- 

jg harus dibajar oleh BEN 
5 Hoo. Hutang ini walaupun | 

, belum dijuraskan Gemikian 

' VeporiasiZ 
Di. Rumenia? 

EMERINT: AH RUMA- 
NIA sedang memulai de- 

rent, deportasiaja se- 
nan na ai seluruh pen 
anak kota industri Transilva- 
nia, Brasov, jang berdjurlah 
kira2 260.600 orang. Menurut 
kantor berita »Tanjug”, pendu- 
dek Brasioy jang kini sedang 

pindahkan kekamp2 jang 'ter 
letak didaerah Bukares dan 
Pisesti Tn Rumania ,/me- Maktal Din basa 

"tanjug" Matenartain, bah 
wa seluruh penduduk kota Ma 
mia dekat Consianta di Laut 
Hitary telah dipindahkan ke- 

    

tempa' jang tak diketahui, un 
tuk kepentingan pangkalan mi 
liter Rusia. Ditambahkannja, 

bahwa di Bukares para opsir 
dari tentara Rumania jang la 
ma kini ditawan dan para kelu 

arganja diusir dari kota, pada 
am hari. Demikian kantor 

berita “Tanjug” dari Yugosia- 

je. (Antara). 

ka menindjau kembali persona 
e Tia BRN, karena jg sekarang ti- 
“i|dak dapat menjelami djiwa para 

pedjuang, hal mana sering 
'kali menimbulkan tidak adan ja 
Nee mean, 

  

  wa bekas pedjuang pada wakti 
ini mempunjai satu sekola 
nengah di Djakarta, da2 
dah puasa direntjanakan 
membuka tiga buah 2 untai ig 

Menenngah lagi di Djakarta. 3 

Lain hal jang disesalkan isla 

bahwa oleh BRN sebuah sekolah | 

untuk 140 orang bekas pedjuang 

dan anggauta2 CTN telah tutup 

    

, n 

» IBANJAK BAGIAN2 di 

Perantjis pada hari Dju- 

mara telah Pn kerusuhan2. 

ara lisi dan kaum de- 

sera rusuhan2 itu telah 
ga ibatkan 
1g, Sedangkan ratusan ka- | 

ut | lemonstran dan beberapa 

orang anggota polisi mendapat 
luka2. Demonstrasi2 itu ada dua 

  

       

   

     

  

    oleh BRN dengan alasan tiuak 

dapat memibiajainja. Pada acbir ' 
nja diterangkan, bahwa kersja 
sama dengan BRN sangat serat 

matjam: jg satu telah disokong 
oleh komunis terhadap pengang 

katan djenderal Ridgway seba- 
gai penggantinja : djenderal Ei- 

Diharapkan bhw pemerintah su senhower dan jg lainnja adalah 

  

. pada suatu penginapan €- 
Isebuah kota ti 
jatuh tjinta pada seorang ye- 
muda Djepang, putera seorang 

  kan keterangan2 dengan tiada | 

Gitjurigai sediki t 

  

Djatuh tjinta pada ' 
orang Djepang. 

Kesulitan2 dalam hidup Anna 
ialah pada permulaan tahun 

jantik ini, jg Ketika itu heker- 

Amerika segera 

ahli keuangan Djepang jg ter- 
kemuka dan kemudian mendja- 
di menteri keuangan. Dikatakan 
bahwa Anna tertarik padanja 
disebabkan uangnja jg banjak 
dan dengan demikian-dia dapat 
meninggalkan pekerdjaannja. 

Pada suatu malam mereka ber 
tengkar. Pemuda itu mengeta- 
hui, bahwa Anna bukan djatuh ' 
tjinta pada dirinja sadja. 

Pemuda jang sempit peman- 
dangannja itu, ketika marah 
telah mendorong Anna dari 
tangga, jang menjebabkan An 

na dibawa kerumah sakit, Se- 
djak itu Anna menaruh bentji 
pada kaum modal Djepang. Be 
berapa temannja berpendapat 
bahwa kedjadian di New York 
inilah iang menjebabka, dia 

can kepada pemimpin Malang. 

3 

telah: berhasil menggu :   
ANE aa AN NN LEAN MAIN Ne DAN 1 SENPA a amen Parsenn 

Persetudjuan Kon. 
trak Dgn 

  

Mendjadi Katjau Karona 1Tuntutan2 
Djaminan Dari Pehak ' Perantjis 

Amerika Harus Tidak Tjampuri Soal2 Peranijis: Di 
Tunisia Dan Afrika Utaras Djerman Djangan Sam- 

pai Tinggalkan Pertahan an Eropah. 

ENTERI LUAR NEGE RI Perantjis Robery uL 
Mengatakan pada hari Saptu, bahwa Pena 

dapat menanda tangani baik perdjandjian 
Djerman maupun Paki Tentara Eropa, 

kontrak Can 
sebelum Amerika Se- 

rikat dan Inggeris memberi djaminan? jang lebih bear, bah- 
dari Tentara wa Djerman Barat tidak akan 

mengatakan, bahwa Scehuman djuga Eropa, Sumber Inggeris 
menarik diri 

berusaha mendapatkan djafidji dari Amerika Sprikat, bahwa 
ia tak akan ikut tjampur dlm. soal? Perantjis Ji Afrika Uta 
Ya dan jeristimewa di 

Schuma, mengemukakan sja 
rat2 tersebut, sewakt,, ia mene 
mui menteri luar negeri Ingge 

ris Anthony Eden dan menteri   langsung memilih komunisme 
dan membentji kaum modal. 

Segera sesudah pertjintaan 
di New York ini berachir, An- 
na djatuh tjjinta pula pada Se 
orang pemuda, anak pedagang 
besar Djepang lainnja, jang 
mempunjai bagian dalam lapa 
ngan perdagangan Osaka Ko- 

be. Pada waktu itu Anng, men 
djadi stewardess pada penerba 
ngan NYK, Da'am tahun 1939 

| dia kawi, dengan pemuda ter 
sebut, jg bernema “Yoshitaro 
Fujika awa, jg. mendjadi suami- | 
nja sekarang. : 

Sesudah perang berachir Yo 
shitaro mendiadi anggauta Cen 
tral Comite Partai Komunis 
Djepang. Ann, mengundjungi 
Amerika "Serikat pada tahun 
1947 dengan maksud melihat 

aja 2hnja, jang masih berdiam 
di Los Angeles. Setahun sesu- 
Cah itu dia kembali ke Dje-   

tewasnja Se- 

pang. Dalam tahun2 pertama 
sesudah perang Anna menda- 
pat kesukaran. Dia telah beru | 
saha mendapcdtkan pekerdjaan 
sebagai sekretaris pada peda- 

gang2 luar negeri dan perusa 
haan2 besar. Dia hanja beker- 
Gja tidak 'ebih dari sebulan, 
karena tidak “dapat 'menjembu 
njikan perhubungannja. dengan 
kyum komunis. 

Sebelum-harian resmi par- 
tai Komunis, “Akahata” (Ben 
dera Merah) dilarang terbit 
oleh djenderal Mae Arthur pa- 
da tahun 1950. Anna sering me 
njerang polisi Djepang da, yo 

luar negeri Amerika Serikat 
|Dean Acheson setjarg tak res- 
mi selama 2 diam pada hari 
Sapiu pagi. Tuntutan? Peran- 
tjis jang datangnja dengan ti 
ba2 itu mengatjaukan 'konpe- 

rensi para menteri luar negeri 
jang diadaka, untuk menje e- 
Saikan dar 

perdjandjian perdamaia. ter- 
sendiri dengan Djerman Parat. 
Pada malam Saptu semua dele 
gasi penuh cptimisme, bahwa 

achir usaN, te'ah  tertjapsi 
| dan perdjandjian Djerman 
aka, dapat ditanda-tangani pa 
da hari Senin ini 

“Pada-hari' Saptu tidak se- 
orangpun jang dapat mengata 
kan dengan pasti, apakah per 
djandjia, itu dapa: ditanda ta 
ngani pada hari Senin atau ti 

dak. , 

Lebih landjut Gapat dikabar 
kan, bahwa Inggeris dan Ame 
rika Serikat berpendapat, -baii 
Wa djaminan2 jang ada dewa- 
sa ini adalah tjukup kuat. Ing 

menanda-iangani | | 

njatakan akan membanty dari 
bekerdja-sama dengan Masja 
rakat Pertahana, Eropa tsb 
dengan melalui Pakt Atlantik. 

Pata mennteri luar negeri 3 Be 
sar (Amelika Ingseris dan Peran 

rantj.s) jg kan berada di Bonn uk 
Tuk  monahda tangani perdjandjian. 
kontrak dngan Djotman akan me 
ngambil keserapatan utk mengada 
Kan komperensi guna  membitjara 
kan Timur Tengah dan Djauh. Soal 

soal IT akan dipesbintjanykan oh 
3 menreri Juar neger: 'ilu jalah tetu 
ama Mengenai: djaan bunftt da 

1 jam pem pan2 |Kolea,  perseng 
ketaan ST #seita usul? 
Mesir kongenai - Sudan, 
dan '&. kKepsia 

  

   
“2 Rendah tahun 

. mungkin 
djuga keadaan 

Gi Tunisia. Mengepa: scal. jang be 
lakargan ini baru2 ini terah diada 
kan pertukatan pendarat ai ara Pa 
rs dan Ma ebiaton.. (Antata) 

Amerika Mu- 
slai Hemat: 
Bantuan2 UVik: Luar 
«Negeri Dikurangi   geris.telah berdjandji akan me 

nanda-tangani sperdjandjian bi | 
lateral dengan masing2 negara ' 
angggauta Tentara Eropah itu 

|da- Amerika Serikat telah me 

  

Selama Blsbalkaan anti-asing 
pada Hari Mei baru? ini, Arina 
tampak cengan aktip mengam- 
bil bagian diantara golongan ko 
(muris itu. Pembesar2 polisi dan 
beberapa crang menghadiri per 
istiwa itu meperangkan, jg ime-   lisi militer pendudukan Ameri 

ka, jang mentjoba menghindar 
kan anggauta komunis Dje- 
pang membei "Akghata” dari 
pendjual2 dan toko2 ditepi aja 
lan, berdasarkan karena mere- 

ka tidak mempunjai 'idzin un- 
tuk mendjual. Anna selalu me- 
ngumpulkan orang jang mena 
ruh minat dan kemudian berse 
ru kepada polisi, "Apakah jg. 
kamu kehendaki dengan men- 
tjabut penghidupan anak jang 
miskin ini? Ia mendjuai koran 
untuk hidup. Kamu bukar ka 
wan rakjat”, 

Pembesar? daerah pendudu- 
kan Amerika mengetahui" be- 

nar kegiatan2 Anna dan ala- 
san2nja, tetapi mungkin kare 
na sangat sukar bagi mereka 
menahan seorang Warga Ame- | 

rika, jang dituduh memimpin 
gerakan2 komunis dibawah 

rgka telah melihat Anna nen- 

berikan perintah2 kpd cerang2 
komuris dan memberikan dar 
ngan pertama galam keribatar? 
tersebut. Ia telah bertengkar 
dengan polisi dan mengatakan 
dalam bahasa Djeparg jg pa- 
tah2: Kenapa rakjat jg berda- 
moristrasi dikatakan salah?” 

Dalam perijakapan dengan 
“Pan Asia", Anna Fujikawa 
mengatakan, bahw, kekerasan 
pada Hari-Mei itu tidak lebih 
dari “tuntutan kaum buruh jg 
tertindas, bukan sadja di Dje- 
pang, akan tetapi djuga diselu 
ruh dunia”. Diapun mengata- 
kan bahwa mereka jang mem 
pergunakan tongkat2 dan tora 
bak2 dalam kaributan itu ti- 
dak ada hubungannja sama se 
kali dengan kaum buruh. An- 
na. tinggal dengan suaminja pa   penduduka, Sekutu, maka dia 

di-idzinkan kian merdeka, 

(emonstrasi2 ig diadakan “oleh. 
,orang2 Arab jg menuntut pem- 
'bebasan dari pada Messali Hadi, 
pemimpin nasionalis Algeria, jg 
ditahan di Perantjis.. 

“Di Montbeliard — (Perantjis 
Timur), seorang demonstran. 
telah tewas 10 orang lain men- ' 
dapat luka2, diantaranja Be, 
orang anggota polisi, dalam ' 
suatu bentrokan diantara 'poli- 
Si dan orang2 Afrika Utara, | 
jg menggerakkan demonstrasi : 
terhadap pengasingan Messali ' 

  

da suatu tempat jang terletak 
kira2 380 mil dari Tokyo. 

Hadj, 

tjis Utara) kira2 30 orang men 
dapct luka2 ketika terdjadi 
bentrokan selama, sedjam dian 
tara porisi dan 800 orang 
Arab, jang menuntut pembeba 
san Messali Hadj. 

Di Paris polisi teah membu 
barkan kira2 400 orang diseta- , 
Siun 

riak: »Ridgway, pulanglah 
i engkau”. Limapuluh orang te- | 
lah ditahan, separoh diantara- 
nja wanita, Dibagian2 Iain di- 

Di Charlevilie (Peran- , 

St. Lazare, jang berte- | 

vi ADJELIS “RENDAH 
1Vi Amerika, Serikat pada 

“hari Djuw'at telah. menerima 
. baik Pangsa untuk banitu- 
an luar negeri sebanjak 
$ 6.162.009, Ooo untuk tahun 
1952-1953, Djamlah jang diseju 
Gjui ini ialah $1. 18170 100. 000.— 
kurang Gjumlah jang 
diminta ga presiden Tru- 
man, Rentjana bantuan luar ne 

geri ini tidak Yama lagi akan di 
adjukan 
dimintakan persetudjuannja, 

Pengurangan 2 Tn 
tua, luar negeri Th 
tuk tahun padjak 
jang telah One oleh ma- 
djelis rendah itu ialah menge- 
nai bantuan militer kepada 
Eropah dan bantuan €konomi 

kepada Eropah & Timur 
Djauh, jang masing? dikura- 
ngi dengan '$ 829.000.000.— 
dan dengar $ 908.490.000. 
Pengeluaran? jang direntjana- 
kan untuk Timur Dekat dan 
Amerika Selata, tidak terkena 
oleh pengurangan itu, 

Beberapa saat.» sebelum  pemu. 
ngutan suara terachir dilakukan 
mengenai ufkang2 Tentjana ban 
tuan Juar negeri jim, para afggota 
madjelis rentah moner'ma baik se 
buah amandemen, sdalam. mana 
desak kepada negara? sekutu Ame 
rika supaja mereka menjedjakan 
Sumber2 kekajaan mereka untuk an 
pentinrgan | “pertahanah 
Tn unuk  mempertjepat “Tas 
mempersatukan Eropah. 

WAntata.AFP), 

kota Paris 136 orang telah di- 
tangkap. Lima orang anggota 
polisi mendapat luka2 dalam 

. kerusuhan2 jang terdjadi di 
Paris, Dua orang diantaranja 
diangkut kerumah sakit. 

1 

| Partai komunis telah men 
serakkon demonstrasi2' di 19 
i bagian kota Paris sehagai 'pe- 
rotes terhadap pengangkatan 

| djenderal Ridgway, sebagai 
panglima tertinggi tentara se- 
kutu di Eropa, Terketjuali 
pembenirokan di mena Lazare, 

SA Ta POR NA IL ENT UA 

endjataan Djepang 
ga Tidak Bisa Berlangsung Dgn Memuaskan 

R 
panggul send jain lagi. Karapag 

Pulisi T 

   Ba te & 1 Si 
Pen ,000, ternjata 

$ 

Penjelidikan atas hasil2 jg 
| telah didapat dari kampagne 

(Il tsb jg diselanggarakan diselu- | 
ruh negara Djepang dan ber- 
achir pada tgl. 5 Mei jl., me- 

| nundjukkan bahwa djumlan pe 
lamar ane mendjadi anggau 
ta? pasukan itu adalah jg pa- 

(ling ketjil semendjak organi- 
sasi tersebut dibentuk pada 3 

.tahun jang lalu, Dulu djumlah   

Senat untuk 

pelamar adalah lima kali lebih 
“banjak dari djumlah jang tet- 
| #jatat sekarang. Pada tanggal 
!5 Mei itu tjuma tertjatat «7. 
1114 pelamar, sedangkan ang- 
ka jang hendak ditjapsi -da- 
lah 110.000. Padahal tahun du 
lu, waktu pasukan tersebut 
hendak ditambah dengan 10 
ribu orang baru, maka djum- 
lah pelamar tidak kurang dari 
40.000. 
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Kurangnja perhatian untuk 
pasukan tersebut diduga dise- 
kabkan oleh beberap, faktor. 
Satu diantaranja faktor terpen 
ting adalah putusa, pemerin- 
tah Djepang untuk tidak mem 
berikan jagi uang “bonus” sebe 
sar 60.000: Yen (167 dollar A- ' 
merika) kepada tiap2 anggau- 
ta pasukan itu jang berhenti 
setelah mendjalankan dinas 2 
tahun Igmanja. Padahal ba- 
njak anggauta pasuka, terse- 
but telah mengaku terus te- 
rang, bahwa mereka buat se- 
mentara terpaksa memilih “pe 
kerdjaan" itu, semata2 tjuma 
unjuk dapatkan makanan tju- 
kup, tempat meneduh dan pa- 
kaian, dar terutama karena 

sesudah dinas 2 tahun lalu bo- 
leh berhenti dan mendapat bo- 
nus sebesar djumlah jang ter 
sebut tadi. Dengan uang sangu 
itu mereka umumnj, mengia- 
rap akan dapat memulai "peng 
hidupan baru” 

Faktor kedua jg. menjebabkan 
ketjiinja perhatian thd pasu- 
kan itu, adalah karera kekua- 
tiran ihd. sifatnja pasukan tsb. 
dikemudiar hari. Terutama go 
lengan tjerdik-pandai dan gelo 
gan jg. berhaluan progresif sa 
ngat keras menentangi sesuatu 
yetjana dati pihak pemerintah 
Djepang untuk membust pasu- 
ker itu mondjadi pasukan wili- 
ter: dan dipersiapkan buag ke 
perjiar perang : 

Kini keamggautaan untuk 
,Pasukan Polisi Tjadangan Na- 
Siona?” Hu “bersifat guka-rela. 
Tetapi karena melihat bahwa 
sifat-suksrela itu hanja dapat 
merghasiikan para pelamar ig. 
begitu sedikit djumlahnja, ma 
Ka kabarnia pemerintah Dje- 
pang sedang mempertimbang- 
Kan untuk mendialankan pera- 
turan keadaan setjara paksa. 

Para pemuda dikota2 
lebih suka dansa? 

Daripada djumlah pelamar 
itu ternjata bahwa kebanjakan 
diantaranja adalah pemuda2 
jg berusia diantara 19 dan 21 
tahun dan berasal dari dusun? 
jang mendjadi tempat kediam- 
an kaum nelajan atau kaum 

pembesar 'Djepang, memang 
ada terlebih mudah untuk me 
reka memikat perhatian para 

muda dikota2. Para pemuda di 

isi waktunja Tan mengadjak te 

Dalam beberapa hal telah di 

ketahui, bahwa ada djuga 
orang2 tani jang pakss pute- 
ya2nja buat masuk 'pasukan 
tersebut, sebab mereka jakin 
bahwa anak2nip itu periu men 

telah ternjata pula, bahwa, di- 
antara sedjumlah ketjil para | 
pemuda dikota2 jang melamar ! 
buat djadi anggauta pasukan 

| tsb hal itu terdjadi karena ter 
' dorong semangat patriotisme, 
sebagai akibat keributa,, komi 
nis jang telah terdjadi di To- 
kio pada 1 Mei jl. Golongan pe 

ai Muda jang demikian itu me- 
ngatakan pada pihak pembesar 
inja bahwa para pemuda Dje- 

pang perlu bangkit kembali un 
tuk pertahankan negara dgn   kekuatan sendiri. 

“Kerusuhan2 Di Pelbagai Tempat Di Perantjis 
maka demonstrasi2 jang di- 
adakan dilain2 bagian kota 
Paris boleh dikatakan tidak 
berarti. Di Charleville kepala 
djawatan kepolisian telah ter- 
tusuk perutnja dengan pisau 
dan seorang opsir polisi jain- 
nja kena tembakan didadanja. 

!Kira2 50 orang Arab telah di- 
|tahan setejah terdjadi kerusu- 
han. Dalam pada itu pihak po- 
lisi telah menggunakan bom 
gas air mata untuk membubar- 
kan kaum demonstran, (Reu- 
ter), 

tani. Menurut keterangan para | 

pemuda desa, daripada para pe : 

kota2 katanj, 'ebih suka meng, 

man2dnja wanita pergi dansa2 | 
dan mendengar musik jazz, da ' 

AN o3g. sanad panggul sendjata. 

dapat didikap kemiliteran. Pun ' 

ne jg. terachir buaj 

tsb. jg. Mempunjai 15.000 
memberi hasil jg. ketit sekali. 

Hendak djalankan 
peranannja lagi 

Dilain pihak, kini terdapat 
banjak ahli militer Djepang da 
ri zaman jang lampau, jg ber 
teriak supaja diadakan. peroba 
'han radikal dalam sistim dan 
pimpina, “Pasukan Polisi Na- 
sional” itu. Mereka itu terdiri 
daripada orang2 jang masih 
belum melupakan “keagungan 
dari kaum militer Djepang du 
lu, da- kini senantiasa Siap se 
|dia untuk pergunakan tiap ke 
sempatan baik untuk menda- 
pat kedudukan2 penting dim 
pasukan tsb. Menurut penda- 
pat mereka, salah satu tjatjat 
dari sistim jang sekarang ada 
lah karen itu seluruhnja beru 
Pa tirran dari sistim Amerika. 

|Benar mereka menjatakan setu 
dju akan penerimaan bantuan 
tehnis da, keuangan dari Ame 
rika. Tetapi mereka mengata- | 
kan bahwa sistim pendidikan | 

| bagi paSukar tsb harus sela- | 
ras benar dengan sistim pendi 

| dikan tradisionil dari balaten- 
tara keradjaan Nippon dimasa 

(jang lalu, Hanjalah dengan 
mendjalankan Sistim sematjam 
itu pasukan2 tsb akan dapat 
menarik “tenaga2 jang terba 
ik” dari bangsa Djepang. 

  
Pun orang2 itu menuntut su 

paja pimpinan atas pasukan 
tersebut harus ditangan ahli2 

mi:iter Djepang sendiri, bukan 
nja ditangan, orang2 Amerika 
atau penasihat? asing, “Kita 
merasa seperti djuga Pasukan 
Polisi Nasional dewasa ini ada 
lah Sesuatu jang dapat dipin- 
djam belaka dari Amerika. 
Orang toh tak dapat mengha- 
rapkan para pemuda Djepang 
untuk mendjadi anggauta2 “pa 
sukan asing” dan pu'a uniuk 

menerima periniah2 dari orang 
orang asing? Kita berpendapat 

bahwa Pasukan Polisi Nasio- 
nal jang sekarang tak mempu 
njai semangat. Semangat itu 
tjuma dapat dimasukkan oleh 
orang2 Djepang sendiri,” demi 

kian seorang ahli militer Dje- 

pang dari mas: sebelum Pe- 
rang Dunia II mengatzskan pen 
dapatnja.   

pakaian seragam 
menarik an 

'jadangan Nuedanai 2 (jg. Sebetulnja dilatih dan & 
a djuga dimaksudkan sebagai inti buat tentara 

Panti2. Pemuda: 

mi? Kota Lebih Senang Berdansa-Dansa — Kaum Militer Djepang Me 
ngeluh Tak Adanja Sema-ngat Djepang Dlm. Korps Polisi-Nasional. 

ENTJANA Djepang untuk memperbesar kekuatan jen taranja 
tak mpmberi hasil jang tjukup baik. Hal demikian terdj di le 

pang dewasa ini jampaknja se gan kembali memakai Te Ga dita 

ternjata hingga kini 
pemuda Dje 
atan buat 

anggauta2 baru untuk ,,Pasu- 

Djepang jg. akan dibangun 
orang peang akan bertambah 

prektaji 

Xp PERBUATAN jg. 
Bean keperitjaja- 

an tachjul baru? ini 'telah ter- 
djadi Gidaerah ketjamatan Wri 
ngin, (Bondowoso). 
Berhubung dengan sudah la- 

ma Baim turun hudjan, maka 
penduduk diketj m itu jg. 
pahamnja aa AIO” telah 
mengadakan beberapa usaha 
agar dapat turun hudjan. An- 
taranja diadakan ziarah? x3uu 
buran? jang dipandang kramat 
dan mengadakan do'a? disana 

Tjara lain jang istimewa ja- 
lah mengadakan penganten ku 
tjing”. Seekor kutjing didjadi- 
kan ,/penganten” dan diarak 
beramai2 menudja kesuajtu item 
pat dimana kutjing ita lalu di: 

| mardikan, karena menurut ke- 
pertjajaan nduduk itu dengan 
| djalan Pa perbuatan de 
| mikian hudjan dapat turun. 

  
DJEPANG MENGAKUI RA 
DJA FAROUK SEBAGAI 
RADJA SUDAN? 

Madjallah Mesir ,,Akhbar al 
Yom” menjatakan dalam siaran 
nja pada hari Saptu, bahwa 
pembitjaraan antara wakil? pe- 
meriritah Djepang dan diplo- 
mat? Mesir di Paris baru? ini 
telah menghasilkan pengakuan 
Djepang atas gelar Radja Fa- 

rouk selaku Radja Sudan. Ka- 
langan resmi Mesir dalam pada 
ibu tidak memberikan sesuatu 
kamentar mengenai berita itu. 

TRUMAN OPTIMISTIS. 

Presiden Truman hari Djum- 
/at menerangkan, bahwa menu- 
  
yut perdapatnja Amerika Seri- 
kat kini berada, lebih dekat dgn 
,perdamiian jg kekal” dari pa- 
da setahun jg lalu. Truman me 
ngemukakam pendapatnja jg op- 

timistis itu sewaktu menjerukan 
rakjat Amerika supaja meraja- 
kan ,,/Memorial Day” pada tgl. 
36 Mei sebagai ,,Hari Sembah- 
jang untuk Perdamaian jg Aba 

-. 5 

  

Hendaknja ! ILebih5oiperbanjak Djamlahnja 
Hilangkan »Daja-Penarik” Dari Pulau Djawa. 

GAN RESEPSI jg. dia diadakan sebagai penutup Konpe- 
rensi Kerdja Panti Pemuda seluruh Indonesia Sabtu 

malam jl. di Bogor, diumumkan putusan? konperensi antara 
lain sbb: Sebagai konspkwensi dari andjuran pemerintah un- 
tuk mendirikan Panti? Pemuda, sidang mendesak kepada pe- 
merintah utuk dengan djajan bagaimana djuga mengusaha- 
kan gedung untuk Panti? Pemuda. Fermulering subsidi hen- 
daklah diganti dengan sokongan. Mendesak kepada pemerin- 
tah supaja sokongan ditambah dan bersifat tiJak mengikat: 
supaja dibentuk pula satu bagan untuk BN en Ten 
uangan Panti? Pemuda. 

RRT. Akan: Me-! 
lalui Birma? : 

Dim Pengedjaran Thd 
| Pasukan2Kuowintang 

k yIKUARTIRBAN di: 
Mengayo, sebuah kota di | 

dacrah perbatasan Birma/Tiong ' 
kuk, bahwa pasukang RRT: 
mungkin akan melintasi perba | 

| tasan Birma dalam gerakannja ' 
: mengedjar pasukan? Tiongkok 
Nasionalis jang melarikn diri. 

| Menurut berita2 jang diterima 
di Rangoon pada hari Sabtu, pa 
Yyukan? Kuomintang telah Io 
adakan serangan? hingga tidak 

. kurang dari 12 kali Nan 
| Yunnan, akan i 
mudian 'dapat dipukul Pia 

| Oleh pasukan? RRT jang leng- 
| kap persendjataannja. 

Kesatua,, pendjaga SR 
San Birma di Mongnyo kini se- 
dang menunggu instruksi2 da- 
ri pemerintahnja mengenai 
tindakan jang akan diambil 
apabila pasukan2 RRT benar? 
melintasi perbatasan, Kalangan 

penindjau di Rangoon dalam 
pada itu berpendapat, bahwa 
pasukan2 RRT tidak akom me- 
lintasi perbatasan Birma, ka- 
rena mereka ternjata telah 
berhasil ' mengatjau-balaukan 
pasukan2 Kuomintang. Per- 
tempuran2 antar, pasukan2 
RRT dan pasukan2 Kuomin- 
tang menurut Reuter terdjadi « 
didjalan Birma-Tiongkok , de- 
kat Kyukok, kira2 110 mil dari 
Lashiy didaerah Shan Utara, 
Menurut Reuter, pasukan2 Bir 
ma jang mengadakan peron- 
daan didaerah tersebut telah 

  

berhasil menangkap 3 orang 
anggota pasukan2 Kuomin- , 
tang, sedangkan pasukan? ' 
lain jang mengadakan peron- 
daan didaerah Kentung, didae- 
rah perbatasan  Birma-Thai 
telah menangkap 6 orang ang- 
gota pasukan ' Kuomintang, 

| (Antara-AFP), 

  

Mendesak kepada pemerin- 

tah supaja memberikan bantu 
an2 aat2 olahraga, musik, bu- 
ku2, pekerdjaan tangan dan la 
in2, 

Mendesak kepada pemerin- 
tah supaja pendirian2 Panti Pe 

| muda diperluas. 

Konperensi Kerdja Panti Pe 
| muda tersebut dimulai pada, tg 

21-5 il dan Giachiri malam itu 
(dengan resepsi bertempat dige 
dung Nasional, Antara lain tam 
pak da'am resepsi itu Menteri 
PP.K. Bahder Djohan Waliko 
ta Bogor, Bupati, Sadarjun Ke 
pala Djawatan Pendidikan Ma ' 
sjarakat dan wakil2 dari ber- 
bagai organisasi 

Hilangkan daja pena. 
rik Djawa. 

Menteri Bahder Djohan setelah” 
memberi petua' tentang kewadjiban 
pemuda dimasa depan, mengupas 
daja penarik dari pulau Djawa. 

Seolah-olah pulau Djawa itu mem 
punjai keindahan ' jang luar biasa, 
sehingga banjak pemuda2 dari luar 
Djawa sama memasuki ' pulau “ini. 
Tetapi setelah berada di Djawa, me 
reka tak mau pulang kedaerah ma 
sing-masing lagi, sehingga  daerah2 
seberang kehilangan — djasmaninja. 
Hal ita tak dapat dibiarkan begitu 
sadja, Pertumbuhan masjarakat ha- 
rus diusahakan supaja merafa diselu 
ruh Indonesia. Diharapkan € leh Men 
teri, supaja diluar Djawa banjak di 
dirikan pusat2 kebudajaan 1 Pan- 
fi-panti Pemuda sebagai usaha untuk 
menghalang-halangi mengalirnja pe- 
muda kepulau Djawa dan kalau bisa 
harus dapat membawa pemuda2 Dja 
wa keseberang, Pun dikupas tum 
buhnja kota2 dan mengalirnja pen 
duduk2 kampung kekota2 besar se 
ingga demoralisasi djuga tumbuh, 

karena adanja kesulitan dikota. 
Djuga soal ini harus diatasi. De 

mikian Menteri Bahder Djohan. 
Walikota Bogor me ngandjurkan, 

Supaja para pemuda setelah ,,me- 
ngantongi” ilmu, djuga djangan ting 
gal dikota2 sadja, tetapi djuga me 
masuki kampung2 untuk  memba- 
ngun masjarakat disana, ng 
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Zijdelinnen randjes ... ,, 10,— 

Sabuk kain tuan ...... P3 25 
. “Kaos kaki tuan/Anak 

   

  

Sjarat?2nja : a. laki2 

| dan Geofisik Djalan Geredja Inggris No. 3, Djakarta disertai | 

dengan angka? udjian dan angka rapor teradhir di kelas ter- 

              

No: 019/II/K-P/D.1/1/52. 
Untuk pemberesan admin'sttasi, maka diumumkan kepada semua 

Instansi2 Militer dalam daerah Territorjum IV dan perseorangan2 jang 
hingga kini menerima hatjan .SuaraMerdeka” dari Bagian kami, berhu. 
bung adanja perobahan2 nama? Dinas/Djawatan/Bagian/Satuan diharap. 
segera mengitimkan alamat lama dan alamat baru kepada Biro Penerangan 
Sie V Sa TI IV, selambat-lambatnja tanggal 1 Djunj 1952. 

Kepada meteka jang tidak memenuhi pengumuman ini kami ang 
gap tidak ada lagi. Gi : 
D.keluar 1: Stafkwartier. Pada tanggal: 24 Mei 1952, D.keluarkan di: Stafkwal Tan na Br ak | 

4 1 CO. T.D.TH./DIV. P. DIPONEGORO 
SIE V — BIRO PENERANGAN 

(KAPTEN HARSONO) 

  

  

| Selalu-sedia : 

Koffer. 

  

Imjobalah: 
» TONICUM NUMA" 

Obat menguwatkan badan. 
Djuga sedia: 

Vikelp, Ferradol, Sanostol, 
Vi-Daylin, Bleuvita Pan 
(Chocolade Vitamine), 
Sanatogen, Aluinblokjes, 
Helmitol, Pil Joodkali dll. 

  

untuk 
Hari Raya - Idulfitril 
Kita sediakan: na Ba 
Tita kevin PE Ia 225 Terima semaa Resep2 Dokter 

NT “Rp.3 5, 275 ,, 2,25/Pelajanan TJEPAT dan 
Poplin kemb. Europ MEMUASKAN ! 
Cinema Kotal  " ..|Apotheek , NUMA « 
Hateoord kembang ... ,, 3,50| Bodjong 57a — Semarang. 
U.S.A. Poplin kemb. 

  
   

rata?" ., 3,50 
Poplin AN Dt » 450 
Dril i, soklat, 
j9 : S biru , 4,80 

Bemberg kembang ... ,, 4,80 
Bemberg randjes ...... 2 LAN 

Zijdelinnen polos ........». 6— 
Pigue randjes ...... Ka  G— 
Norbar kemb. Toota » 1, — 

Voile sutra kotak...... 3 
Bemberg sheer kemb. ,, 10,— 
Georgette polos alus 

(spon) .. 10,— 

Bludru matjan ketawa ,, 37,50 
Imitasie wool ......... 217,50 

Wolletta Hn Ji » 26,— 

Setangan kota. 
XI er. bd ny 1,10 

Setangan kemb. U.S.A. ,, 1.70 

8 Ti Si 

- . Pee AN aa 
| Glas' Minum Kembang || “ea AR 

01 Korting 30 0/, Ditengarung 100 PUAS 

Nan Mala bahan-bahs 
jang menyandung hs 

ITAMINE. 

ps Rp:2650-,, 1,50 

  

     

Pabrik: 
Dj. Kestalan 98 

s0     
... Djawatan Meteorologi Dan 
000000 Gedfisik 

DJALAN GEREDJA INGGRIS NO: 3 
DJAKARTA 

Membutuhkan: Beberapa orang untuk dididik atas tanggungan | 

: Pemerintah mendjadi Meteoroloog penerbangan : 
(udjian kandidat g) selama 3 tahun di Fakultet | 

Ilmu Pasti dan Alam di Band ing. 

se
im
an
 

1 
j 

b. Tamat S.M.A., A.M.S., H.B.S, bagian B 

& Umur tidak lebih dari 25 tahun. 

Keterangan : Kepada mereka jang mempunjai bakat besar 

. dalam Meteorologi akan diberi kesempatan 

menempuh udjian doktoraal Ilmu Pasti dan 

Alam. 
Pa 

Lainarga tertulis dialamatkan ke Djawatan Meteorologi x 

2 
tinggi. 

     ANG “Dil BE Tenan 95)I 
CLICHE: LIJN, RASTER, dar ETIKET BERWARNA. 
    

  

Sepatu-sepatu,Tas dan 
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"" BIRO REKLAME ECONOMIC” SURAKARTA - 

      
Attentie! —— Attentie! 

S ASM B USTOLSAH 
      

3 # aa 3 wi 

  

Sk
a 

(0 Serba Istimewa : Ta Ta 

Lain dari pada jang lain 

Exposities ! Stand ! . Pertundjukan! 
Harap jang berkepentiogan berhubungan lang- 
'sung dengan Pavitya Maleman di SRIWEDARI 

| Kundjangilah! Bandjirilahs 'Baktikanlah ! 
Tentu Puas | 

  
ECON - SLO 

Ja ee 

  

  

   

  

  

  

M 

Malai tg..13 — 29”Juni 1952 “ || 

— Lebih rapi dan lebih teratur   

  
PANEN Ta TN 3 

TELEPUN S.3872 SURABNIA. 

  

Ramaikanlah': Ta 
Maleman Sriwedari 1952 

Surakarta 
(Berlangsung tgi. 13 s/d 29 DJUNI 1952) 

KESEMPATAN: (1) Pasang Iklan dalam Buku Programa 
Maleman Sriwedari 1952. : 

(2) Pasang Reklame dalam Maleman, 
Berhubungan dengan: 

Kepunton BI. 28 — Solo. 

  

    

P.U.D. Diawa Tengah, Untuk 1 
Pembagian Kendaraan Bermotor 

Pengumuman 
No: 31952. 

Menurut instructie dari P.U.M. Djakarta tertanggal 10/5-1952, 
maka dipermaklumkan, bahwa: 

a) Kendaraan motor 350 cc dan kurang, 

b) Kendaraan motor jang sipnja umurnja empat tahun atau 
lebih, dibebaskan dari Ordonantie Gecontroleerde Goederen. 

Semarang, 24 - 5 - 1952. / 
“ Panitya Propinsi Djawa Tengah untuk 

Pembagian Kendaraan Bermotor, 

Ketua, 

(MILON o) 
(Bapindo-Semarang) , 

  

5 Watt P.D. dan 

  

Pakansari 

.—. SOUVANIRS JAN 

AP NTB Ao DIAN" 

G SANGAT, di HARGAIN 
“Joleh KAUM LELAKI angan 

.. SWANK- Artikeleo berupa ' 
@ MANCHETKNOPEN 

.@ DASKNIJPERS : 
@ RANTFE KUNTJI 8 Mi Taat 
Modelaja Hyper - Modera dan Kwaliteitnja Long-Life 

an 
. 

RONSON-LIGHTER 
TAS BEST LIGareR OF THE WORLD 
PAKE DAN ZONDER WINDVANGEKR 

' Melingkan bisa dapat pada': 

  

AIVELIER HORI 
3 PAN AO URB 

Bodjong 58 telf.!514 
Semarang 

  

Tailors & Modistes 
. Bodjong 23- telf. 1513 

semarang 

Telah lahir dg. selamat pd. tng. 24/5/52 anak kami jg. 
pertama 

Ronny Sulistyo 

dengan 

G0O 
2-6Y-5219 

Distributir: 
BAN HONG LIONG & CO., dan 

Selandjutna Agen-Agen disekuruh Indonesia. 

     

(Der diperlengkapi gambaran belah- 
ketupat jang termashur itu pada tela- 
pak-ban Tuan. Karena ini Tuan me- 
ngendara lebih lantjar dan selamat 
dengan GOODYEAR ..Pathfinder", 

V (lebih) banjak orang berkendaraan de- 
ngan memakai.ban GOODYEAR 

dari pada 13in mere 

DAYEAR 

. kepada Bidan serta para pembantu dari Rumah Sakit Bersalin 
»SRI CHAJATI” kami utjapkan banjak trima kasih. 

Keluarga 

  

€ 

LINDETEVES N.V. 

A. J. M. Pieter. 
MENANAM NAMA MAENAI PATAAN Ae LL AS Ae CP ADA Ba AA NA LAMA LAM LA mn mma 

  

  aa 

Minta perhatian para ayer 
AGRN-AGEN JANG BULAN INI BELUM MEMENUH KEWADJIBANNJA, KAMI MINTA DENGAN HORMAT DAI SANGAT HENDAKNJA SEGERA MELAKSANAKAN KE WADJIBAN ITU, SUPAJA KAMI TIDAK TERPAKSA MENG HENTIKAN PENGIRIMAN SURATKABAR. 

-a 

| 

| TATAUSAHA , SUARA MERDEKA 

LELANG : 
Pada hari Saptu, 381 Mei 1952. djam 10 i di 

3 11952 pagi dihadapar ' Vendumeester bertempat di Gedung Balai Bing Bea di Djurnatan Semarang akan didjual lelang 1 
dua persil hak tigendom 
nomer2 perponding 1068 res. dan 1420 res., ran, desa Banjumanik, surat2 acte ttg. 13 166 dan 167, terdiri atas namanja N 
isteri dari J.K.H. Bianchi. Persil2 te 
sebagai ,,Huize Anita”, 

NO
N 

ma
a 

terletak di Unga tg. 13 Maart 1952 nrg 
jonjah F. W. Bergmanr' 
rsebut ditempat dikeng 

   
Atas nama pemegang-hypotheek 

Mr. A. 9. JANSEN 
Pengatjara Semarang, 

HIN SING     Gediplo- Beridjazah 
AN 
Opticien 5 Europa ” 1 8 

23 

Gang Pinggir 8 '— Titp. 2226 — Semarari 
KRYPTOK PUTIH, KRYPTOK CROOK!: 

(Katja Mata untuk Lihat djayh dan Dekat). 
  

  

Mengenai keuanganmu, tjita2-mu dikemudian hari, pilihanmi 
atas kawan hidupmu seluruhnja, kami berikan pendjelasan 
berdasarkan ilmu pengetahuan tjara bagaimana kau dapa 
memperbaiki kedudukan dan peribadimu. 

M.S. RAHAT 

GCCULTIST 5 
Seteran 109 — Teli. 1123 Semarang. 5 

BADAN LEMAH KEKUATAN HILANG, 
HARUSLAH MAKAN PIL VIRANOL 

TANGGUNG 1007, MANDJUR 
Viranol Extra strong buat laki2 jang kurang tenaga lemah 
sjahwat (Impotentie sexuel zwakte). Alasan penjakit badan le- 
kas tjape makanan tidak hantjur sering marah2 kepala pusing 
intjok linu2 muka putjet Kaki tangan dingin sering sesemutan 
mata kurang terang dan berkunang2 penjakit pikiran (zenuw) 
Maka dari itu kami bikin spesial Pil Viranol buat menghindar- 
kan penjakit2 jang tersebut diatas harga 1 Botol Rp. 25.—: 
Djuga sedia lain2 Obat jang mandjur seperti: 
Pil Perempuan datang bulanan tidak tjotjok ......... 
Pil Gumbira istimewa buat laki2 

      

   

    

   

  

so.coocoomamoconaecanana 

: keputihan 
Minjak Tangkur adjaib buat laki? .................... 2 
Salep hilangkan hitaman dimuka panu kukul djerawat 
Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 

2 gram 
Salep Aambeten Wasir: en pem AS 3 —. 
Obat bikin hilang rambut dalam 5 menit Bersih ... ,,  10— sj Minjak gatal exceem koreng kudis luka? ............ 2 5— 

1 Obat2 dikirim sesudah terima wang tambah ongkos kirim 10x. 
TABIB WAHID MAWN, TAMBLONG 49 BANDUNG : 

Agen2 Abdul Wahid, Prapatan Gambir 13a Djakarta. 

  

Toko Thio Piek, Djalan Perniagaan 10 Bogor. 
De Nieuwe Winkel Pasar Antri 1532 Tjimahi. 
Hotel Garut, Djalan Gunung Ladu 32 Tasikmalaja. 
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NY 
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17 

1. ANGGUR OBAT KOLESOM. Ini Anggur Kuat terbikin dari Tjam 
puran Obat2 Tionghoa jang betfaedah dan mahal, antaranja Kole. Som, dil, Obat jang sanget penting untuk tambah kekuatan tubuh dan datah Ini Anggur pun tersjampur dng, sarnja Buah Anggur jang terpilih, 

| Amat baik bagi Ielaki/perempuan jg. berbadan lemah. Kurang da. rah, muka putjet, air Muka kelihatan tua dan lesu" tidak berse. 

  

- 
“ 

  

   

  

  
    

Pembatasan Stroom 
Dapat dihapuskan, djika Tuan pake: 

6,5 Watt Lampu Philips 20 Watt TL neon — 60 Watt lampu biasa 40 Watt TL neon — 120 Watt lampu biasa Radio B.LN. pake & 20 Watt 

Bisa dapat pada: 

Radio Service Mataram 
Dj. Mataram 784 

Tif. 1840 — Semarang, 

  

Toko Tan Tjoen Bing 
Dj. Be Biauw Tjoan 70 
TM. 1493 — Semarang. 
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Roy Rogers 534 
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ja £ : - Te &, Aa 2 Men : 

W/ YEMHI MOST) NCOwMEN KLE Li 
| OP TH Poo eE TE @UICKER “Iex es 

5 : WE TAKE Ove Beta Eh 

  

THIS WHOLE 
Pe KANGE / - 

  

   

  

SHE 
PATIN DPP! 

(E, LOOK ! 

       
— Lebih banja 

lembu terbunuh, lebih tjepatlah 
bagi kita akan tiba  waktunja 
memiliki tanah2 mereka!! 

pat bersembunji jang bagus, 
Spur. Dalam pada itu pengi- 
kut2 kita berusaha mengalahkan 
Rogers, 

5 — Akalmu untuk melempar- 
- Jah! Dan sebagian: besar kan ' kesalahan ' pembunuhan 

dari pengikut2 kita akan terbu kita kepada. Rogers dan Sherry 
nuh dalam perkelahian jg akan memang berhasil bagus sekali. 
timbul sekarang ini, Mereka semua pertjaja, Hey, 

lihat ita!!! 

     

| SHERRY Ross! 
AN! SHE'S GOT 

| TH'U.S. MARSHAL 
HANDCUFFEP! BUT 

| KOSERS AIN'T WITH / BLAME IT 
EM THAT!S BAD 

25 MEA PRETTY 

   WE'LL KILL 
THE 

MARSHAL, 
   

    

     ON ROGERS 
..AN' L GET 

  

   THAT'6 GOOD! WE'RE SAFE NOW, 
CACTUS...THANKS 
TO ROY SOPPING 
TO HOLp BACK | 
SPUR'S PossE/ 

    
     

     

      

     
    

     
HANDCUFFEp, 

      FE) CAN HAPPEN. / 

  
  

Biang 
Keringat 

Tak ada obat jang 
lebih baik daripada 

BEDAK DAN BALSEM 

PUROL 
Dirumah: obat & Toko: 

         
     
        | 

NA 

    

. 

Tua KembalifMuda 
Rambut putih djadi hitam 
Tjap Foto ,/Empat Bintang” 
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     — Kita “selamat sekarang, 
Cactus.... berkat keberanian 

— Sherry Ross! Dan bersa 
ma dia Marshal Cactus Kidd 

ig terborgol tangannja! Tetapi Roy Rogers menahan gerombo 
Rogers tak beserta mereka. lan Spur Gaines jg mengedjar 
Tanda djelek itu! kita | 

— Malahan bagus begini! 
Kita bunuh sadja Marshal, ke 
mudian melemparkan kesalahan 
kita lagi kepada Rogers dan... 

— Ingatlah — perkataanku, 
Sherry. Djika seorang wakil 

undang2 negara diborgol ta- 

Tanggung 1007, tidak luntur. , 

HARGA: 
5 Gr. R 25,— Dan 3 Gr, R 15,— 
Special untuk didjual lagi ke- 
untungan bagus. 

Terbikin oleh: 
TABIB AMIRODIN 

Depan Kusumojudan 95A Solo. 
Agen: 

sZ0RRO'S FIGHTING LEGION” 

gadis tjantik itu djatuh dita- 
nganku | | 

  

ngannja, sesuatu dapat terdja- 
Djl. Ngupasan 12, Jogjakarta. 

KASIM DADA Kp. Melaju 30 |   Semarang. 

Ini Malam D.M.B. 

#R Ox” 5.—7.—9.— (17 tah.) 
«”Pier Angeli — John Ericson 
M-G-Ms' Lb he Teresa Present 97 

PERHATIAN: Pada nanti tanggal 26, 
27 dan 28 Mei '52. tiap2 pertun 
djukan akan disedi: 50 lembar 
Foto ,Teresa” (Pier Angeli) dibagai 
kan pada para penonton (segala 
kelas) dgn dijalan undian, bilah 
nummernja kartiis sobekan tjotjok, 
akan dapat Hadiah1 lembar foto tsb. 

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

»Orion” 5.-7.-9.- (13 tab.) 
"94Alexandre Dumas' | 

»The SWORD Of MONTE CRISTO” 
in Super Cinecolor 

Djagalan: 6.30 — 8.30 

Metropole 7.—9.— (13 th.) 

  

“Serie IL (TAMAT) 

LUX 5—7.—9.— lai Malam Penghabisan (13 tahun) 
Laraine. Day-Kirk Douglas - Keenan Wyon-Helen Walker 

Besok-malam: «Pierre Blanchar 2 
| premiere S6 Murder j,. 

i Pilm Prantjis »3 Bal Cupidon Mysterie #, 

Grand 5.—7.—9.— INI MALAM D.M.B. (13 tah) 
Tony Martin — 

R y 
DON WINSLOW OF THE COASTGUARD 

    

mangat, kaki tangan dingin, hua pinggang sakit, tulang linu, 
kepala suka pusing, bernapas pendek, urat sjaraf lemah, sumangat laki2 kurang. Patas perempuan tua dil, Penjakit kelemahan, Minum ' ini Anggur dalam sedikit tempo sudah tentu lekas keliatan faedah. ' nja, Baik untuk lelaki dan Perempuan, tua atau muda, 2, ANGGUR KOLESOM PO THAY. Amat perlu bagi perempuan jang 
duduk perut, dan jang'berbadan lemah, kepala suka pusing, sakit 
perut tumpah2, kaki bengkak dil Sakit lemah dalam waktu bun. " ting, Perlu diminumi sampai tjUkup agar badan ibu tinggal sehat : dan baji dalam kandungan tiNggal waras, 1 3. ANGGUR KOLESOM SENG HWA perlu diminum perempuan sesu. : : dalam badan mendiadi bersih, dan ganti darah baru jang sehat, air muka mendjadi seger, menam- bah air susu ibu, dan menambah nafsu makan. Terutama bagi pe. 
rempuan jang sudah banjak beranak imi Anggur SENG HWA sangat dipudjikan., f 

4. ANGGUR OBAT RHEUMATIEK, Inj 

     

  

   

     

  

    

  

Anggur obat Rheumatiek dibi. kin menurut resep jang sudah termashur turun menurun. Dibikin dengan bahan obat Tionghoa Jang mahai dan mandjur, dingan di tiampuri Kolesom dil. Ini AngPur obat melulu untuk sembuhkan se. gala rupa penjakit rheumatiek (Hongsiep atau Entjok) baik ditu lang, una lg lain2 pan bagan, bak jang sudah lama atau jang baru, Sesudah minum Oto tentu nanti kelihatan mand Ja dan 6 botol SEMBUH sama sexajj, 1 Mela mendunia Terdapat di TOKO2 OBAT dan TOro2 P.&D diseluruh Sd i Pabrik Anggur ,,REN AY & Co”, gurabaja, Him Agent: ,,TEK SING TONG” Semarang 

  
  

  

CITY CONCERN CINEMAS — 

    

» My Dear Secretary “ KOTJAK LUTJU! 
Simone Renant 

Janet Leigh 
Eddie Backen “— - Ann Miller 

—. ra 1 Big Musical 'Showfilm £ nTwo Tickets To Broadway” ata TECHNICOLOR | 
INORA 5.—7-—9,— Ini Malam D.M.B, (13 tahan) : 

. Bagian”ke II“ (TAMAT) 3 

Ui 

— ,Sloria” De Haven e' 

    

Robert SCOTT i 
Aden YEnGENs BLACK ARROW 

Columbia Super serial — lebih hebat ! 

Royal! 7.— 9.— Ini Malam Premiere fu. 13 tahua) K 
Dubbel,.programma: ' "Tom Neal Sm Wendy Waldron 

6€ 1 Uncle Sam's 
ka , Navy Bound “ Fighting Sons 
“dan : 66 . '»Thunderbolt” ecunicotor 

From the files of the U.S. Army Air Rorces. Documentary 

Z.—e 9. Ini Malam D.M.B. (u. 13 tabua) 

  

Bagian,ke II Tamat! lebih Gempar 

Knd. Pembatja Muslimin Kami     

4 Druk VI! mo, 684/IN/A/118, 
sempatkan ,,Selamat Berpuasa”


