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j | kan hari Djum'at jl. bahwa 
gala barang ditetapkan suatu pedoman utk. 

itu. Penahanan? kendaraan? itu | 

lu ketik: djan tu ihitung Lebar j Tun denban MIetan TeKON | di ung sampai Lebaran jang 

ah menurut dugaan 100 & 200 | A 
orang dan antaranja ada jang| Bantyan MSA berpakaian seragam itu, me- | Leg ngambil tempat dikampung Tas Dalam Perundingan In- 
wan, desa Tjiaro (katjamatan | formil: t Ma don, Taun ana formil “Terdapat kata 

Semua kendaraan bermotor, 
diantaranja ada 7 autobus, mo 
bil2, opelet2, motorfiets baik 
civil maupun militer ditahan. 
Penahanan? itu terdjadi tidak 
lama, menurut taksiran, tiap 
kendaraan ditjegat ijuma 223 
menit sadjx. Selain daripada 
barang2 berharga dan wang, 
sepandjang berita sampai hari | 
Senen gerombolan itu tidak 
mengganggu para penumpang- 
nja, bahkan anggota tentara 
dan Mobrig pun. dibiarkan li- 
wat setelah sendjata dan wang 
nja mereka-rampas. Ketika ba 
labantuan tentara dan polisi di 
datangkan dari djurusan Tji- 
tjalengka dan Garat kls 3/4 
djam kemudian, gerombolan te 
lah menghilang kedjjurusan 
dari mana merek, datang, dan 
disusul dengan tembakan mor- 
ter tentara, 
Menurut berita se'andjutnja, 

gerombolan itu adalah gerom- 
bolan “Darul Islam”, jg dipim 
Pin oleh Atjip Aa 

“ 

SENIWATI PERANTJIS 
KE INDONESIA, 

Dalam | hari mi 
akan tiba di Djakarta Ida Pres 
ti, seorang pemain gitar wan? 
ta Perantjis. Atas undangan 
Bond van K 

    
35 konser di kl 25 tempat Ida 
Presti jalah seorang murid da ' 
ri pemain gitar Spanjol jang 
terkenal Adres Segovia. Selain | merdekaan” 

di Perantjis ia telah memberi 
kan pertundjukan di kampir se 
mug negara Eropah Barat dan 
kini untuk pertama kalinja me 
"gundjungi Indonesia. 

  

h 

dengan tjepat makin mundur & 
Djurubitjara stasiun radio ter 

jang 
tusan utk 

   

  

'/ Operasi 
»Castanets” 
250 Buah Kapal2 Nato 
Akan Adakan Latihan 

IKESATUAN2 angkatan Ja 
“ut 5 negara anggota 

Organisasi Perdjandjian Atlan- 
tik Utara (NATO) kini sedang 
m Ikan latihan? menempat- 
kan dan menjapu randjau di 
Laut Tengah, Komunike resmi 
markas besar pasukan? serikat 
di Eropah Selat hari 
Sabtu hari ke-4 S5 latihan 

| tsb., menjatakan bahwa pesa- 

  

wat? A.S. dengan sangay me- 

randjau2, jg. ken ' telah di 

  

sapu oleh suatu kesatuan ang- 
katan laut pihak ,,musuh”, jg. 
terdiri atas kapal? perang Ju- 

a. Inggeris    

  

ba
r nani, Perantjis, | 

dan A, S8. 

». Seterusnja didapat kabar pa 
“da hari Sabtu bahwa kl 250 
' buah kapal perang 9 negara 
— anggauta Pakt Atantik pada 

achir minggu depan akan mu 
lai berkumpul di Portand Ing 
geris Selatan, untuk mengada 

“kan latihan perang setjarg be- 
sar2an, ja'ni operasi ,,Casta- 
nets” di Laut Utara dan Selat 
Channel. 

Kira2 400 buah pesawat ter 
bang dari angkatan laut ma- 
sing2 negara tsb akan turut 
serta dalam latihan perang ini. 
Seperti Ciketahui negari2 jang 
'akan mengirimkan kapal2 dan 
pesawat2 terbang untuk mela 
kukan latihan perang tadi ia 
lah, A. S. Inggeris,, Perantjis, 
Kanada, Italia Norwegia Portu 
gal, Denmark dan Nederland. 
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“Sepakat 

ENGENAI  perkemba- 
- ngan? sekitar seal MSA 

jang Seperti telah diketahui se 
beberapa waktu mi se- 

g dibitjarakan oleh Duta 
r Indonesia di Washington 

dan pemerintah Amerika Seri- 
kat, kalangan pemerifah Indo- 
Ines jang mengetaia 
rangkan kepada Anta 

  
    

  

    

  

, bahwa 
1 perundingan9 informil 
jang dilakukan ita telah diper- 

oleh kata sepakat wa Indo- 
nesia akan tetap mengrima ban 
tuan tehnik dan ekon@mi, tidak 
melalui MSA, akan tetapi ber- 
dasarkan charter United Na- 
tions, 

Menurut kalangan pemerin- 
tah tersebut, soal bantuan me- 
lalui MSA sama sekali tidak 
disinggung-singgung dan peme 
rintah Indonesia teah menge- 

mukakan dengan tegas untuk 
menolak bantuan Amerika jg 
Gi berikan jg didasarkan pa- 

hatuskan Memberi. 
ah Istimewa— Keterangan «. 
Menteri Perburuhan”. 

ALAM SUATU pertjakapan dgn kita menteri perburu- 
han Ff, Teljasukmama tlh membenarkan berita jg disiar- 

oleh P-4 Pusat dim prinsipnja tih. 
hadiah2 Lebaran, berdasarkan 

| mana setiap madjikan diharuskan memberikan ubah istimewa | 
kepada setiap orang buruh, baik pekerdja bulanan, harian atau | 
pekerdja borongan, jg sedikit?nja telah bekerdja tiga 

akan "Re datang. 

Upah istimewa ini harus ber : 
djum ah. 1/12 dari pada upah 
ig dipero'eh burum antara Le- | 
baran jg lampau dan Lebgran: 
jg akan datang, sedikit2nja 
Rp 90.— dan sebanjak2nja Rp 

300.—. Dalam keterangomnja 

menteri Tedjasukmana menam 
bahkan, bahwa pembajaran jg ' 
dimaksudkan dalam pedoman | 
tersebut hendaknja tidalg diar- | 
tikan sebagai suatu gratifika- ' 
si, melainkan selaku pembaja- 
ran ekstra dalam rangka dja- 
minan2 sosial. 

Resolusi presidium G. 
S.B.I. tentang hadiah 

Lebaran. 

Sementara itu presidium Ga- 
bungan Serikat Buruh Indone- 
sia jg dihadiri oleh segenap 
anggota2nja serikat2 buruh 
dan sekerdja, semuanja diwa- 
kili oleh pengurus besarnja di 
Djgkarta, Jogjakarta dan Ban 
dung, pada tanggal 31 Mei dan 
1 Djuni 1952 di Djakarta te- 
lah memutuskan antara lain 
untuk mendesak kepada Peme- 
rintah supaja kepada pegawai2   

sal S5IIA Bantuan tehnik dan 
ekonomi berdasar charier Uni- ' 
ted Nations tadi masih harus ' 
dirumuskan dan ini akan dilak 
sanakan da'am perundingan 
formil jg akan menjusul. Pe- 
rundingan informil. antara Du 
ta Besar Indonesia dan peme- 
rintah Amerika Serikat sam- 
pai kini masih berdja'an terus. 

(Antara).   .. Presti akan melakukan turne | 
   

  

| gris dan Mesir, demikian dika 

alin Berhenti 
ia Aa eban W Segi 5 “1 Karena Kesehatannja- Terganggu—Ra- 

. malan ,Radio Eropa Merdeka' 
PA MERDEKA” hari Sabtu u. 

mumkan bahwa menurut berita sair diterima, Singa 
Joseph Stalin katanja te'ah diminta supaja me- | 

n agar keadaan kesehatannja jg. | 
u akan dapat baik hembali” | 
sebut dan diselenggarakan oleh 

. nerika menjatakan, bahwa menurut berita 
diterima oleh RFE Stalin kabarnja : 

Jitu, bahwa sumber berita tidak 

|untuk menjebar 

| PERSIAPAN2 UNTUK ME- 

IS saban Lipa Ian PE Ana 

AH BADJA FAROUK. 
Radja Farou,k telah mengha 

diahkan wang sebanjak 3.000 
pon Mesir kepada “situan ke 

Mesir pada saat 
memuntjaknja : tahun jang 
lampay ketegangah antara Ing 

barkan oleh mingguan Mesir 
“Akisbar El Vom.” 

  
sudah mengambil pu 

' Dikatakan oleh djurubitjara 

dapat diumumkan, demikian | 

pula kebenarannja tidak da- 

pai dibuktikan. Akan tetapi ia 

menambahkan, bahwa ,,berita2 

ini ialah sesuai dengan bahan2 

lainnja jang diterima oleh 
RFE, dan oleh karenanja tidak 
akan diumumkan, djika beri- 
ta itu tidak mengandung sesua 
tu deradjat kebenaran jang 
tertentu” Achirnja ia membe- 
ri peringatan pula, bahwa beri- 
ta tersebut mungkin telah ,,di- 
tanam” oleh kaum komunis 
atau lainnja dengan maksud 

kegelisahan. 
(OP), ya “ 

NJAMBUT KEDATANGAN 
@GUIRINO.   
Karena dapat dipastikan, bah 

wa presiden Guirino dari Pilipi 
na kelak akan mengudjungi ko 
ta Bandung pula, maka kini di |   

|kota tersebut sedang sibuk dila 
| kukan persiapan2 
i 

untuk membe 
ri sambutan jang sebaik — 
baiknja kepada presiden @uiri- 
10. Antara dimaksudkan untuk 

mempertundjukkan tari? Sunda 

jang terbaik. | 

WABATARIS djenderal Lemba- 
baga Arab Abdul Rachman 

Azzam Pasha menjatakan hari Sabtu 

di Kairo, bahwa srakjat2 Arab tis 

dak akan mungkin menerima « faham 
komunisme sebagai adjarannja”. Ia   menambahkannja: ,,Meskipun ' demi- 
kian ini tidak berarti bahwa negara2 

' Arab tidak dapat berhadap — ha- 
dapan dengan Sovjet Uni sebagai 

| sahabat, asal sadja Rusia memperli- 

kom gadji dan persoalan beras, 

“| Tokyo Medical Supply Asso- 
ciation,  Diantaranja  terda- 

| mon. NATSIR SELASA 

pemerintahan diberika, djuga 
hadiah Lebaran dan supaja Pe 
merintah mengusahakan agar 
kepada semua buruh partikelir 
o:eh madjikonnja masing2 di- 
berikan hadiah Lebaran, Selan 
djutnj, dinjatakan penjesalan 
tentang kenaikan gadji berhu- 
bung dengan pendiria, presidi- 

    

     
ran |:        

iTiap?Ban 

   

    
J 

kementeriapy pertahanan Tiong- |   um GSBI prosedur menaikkan 
gadji dengan 2096 itu tidak di | 
djalankan melalui pertimba- 

Guduk wakil2 Pemerintah dan 
vaksentral  GSBI  memper- 
djuangkan kenaikan gadji dgn 
331/3”, dengan sistim rayon 

tetap dan berlaku surut hing- 
ga tanggal 1 Djanuari 1952 se 
perti jg pernah diputuskan 
oleh Panitya Gadji dan dalam 
prinsip sudah disetudjui pula 
oleh kabinet Sukiman-Suwirjo. 

Soal larangan mogok. 

Sebagai reaksi terhadap utja 
pan2 dari beberapa kalangan 
Pemerintah sekitar kemungki- 
nan2 diadakannja larangan 
mogok terhadap para pegawai 

negeri, sidang presidium GSBI 
menetapkan pendiriannja, bhw 

“GSBI tidak menjetudjui ada- 
nja larangan mogok terhadap 
buruh, termasuk pegawai Pe- 
meriniah”, Achirnjx sesudah 
menjatakan penjesalannja Si- 
kap Pemerintah jg mengang- 
gap sepi tuntutan2 bersama 
oleh GSBI, BPSS, POB, GSBP, 
Persatuan Pegawai Polisi dan 
SOBRI dahulu tentang kenai- 

sidang memutuskan untuk me- 
ngirim sebuah delegasi ke Pe- 
merintah guna memperdjuang- 
kan kepentingan2nja.   
OBAT2AN .GOODWILL” DJE- 
PANG MENUDJU KE 
INDONESIA. 

Menurut kantor berita 
.»Kyodo” 'di Djepang obat- 
abat2an ,Goodwill” dari Die- 
pang utk, rakjat Indonesia, pa- 
da waktu ini sedang dalam pe. 
lajaran nenudju Indonesia di. 
bawa oleh kapal ,,/Tjikampek” 
dari Royal Interocean Line. 
Obat2an jang dikirimkan ini le- 
bih dari 400,000 yen harganja, 
semuanja pemberian dari firma 
firma jang tergabung didalam 

pat sedjumlah penicillin, 

KEMBALI, 

' Ketua dewan eksekutif Mas 
jumi Mohammad Natsir mung 
kin akan tiba kembali di Djakar 
ta pada kari Selasa ini, setelah 
mengadakan perdjalanan kebe- 
berapa negara Islam. Setelah 
kembalinja itu - perundingan? 
antara Nahdatul Ulama dan 
Masjumi akan dilandjutkan. 

  
Rakjat Blok Arab Tidak Mungkin Terima 

hatkan simpathinja terhadap kepen: 
tingan2 Arab”. 

Pernjataan Azzam Pasha itu dibe- 

rikan berkenaan dengan berita jang 
berasal dari New York jang dimuat 
dalam ,,Al Misri” dalam mana dika- 
takan bahwa . Inggris, Perantjis dan 
kaum Zion menentang dirinja, kare- 
na ia merupakan rintangan besar da- 
lam pelaksanaan rentjana2 untuk Ti 

an " 1000 serdadu RRT, js semula | 
pgan2 Panitya Gadji dimana ' ditempatkan di Tiongkok By: |- 

rat-Laui, ke Tiongkok Barat-| 
Daja gung memperkuat “pasu 
kan2kan2 sukarela untuk mem 
bantu Indo China” jg berada 
Gisana. Menurut siaran terse- 

but, pasukan2 “sukarela” jang 
sudah berada didaerah itu se- 
belum menerima balabaniuan 
di taksir mempunjai kekuatan 
300.000 orang. 

kok Nasionalis lainnja tetap 
menjatakan bahwa penjerbuan 
RRT terhadap Indo-China ti- 
dak akan terdjadi dalam wak- 
tu jg singkat ini. Kantor beri- 
ta "China Union Press” 
teristimewa menjiatrkan berita2 
jg berasal dari sumber2nja di 
daratan Tiongkok, mewarta- 
kan bahwa djenderal Lin Piao 
baru2 ini telah menjarankan 
kepada pemerintah pusat di Pe 
king supaja djangan mengi- 
rim pasukan2 setjara besar2an 
ke Indo China, tetapi gerombo- 
lan2 jg ketjil hendaknja me- 
ngadakan infiltrasi 
Tonkin (Indo China Utara) 
untuk membantu pasukan? Ho 
Chi Minh. Beberapy kalangan 
Tiongkok Nasionalis dalam pa 
da ity menjatakan, bhw RRT 
150.000 serdadu disebelah uta- 
hanja mempunjai lebih kurang na - Man aa | : su Da 
ra perbatasan Indo China. , na 5 . ng 

Nasionalis selandjutnja menjatakan, 
bahwa selainnja pemimpin2, penase- 
hat2 dan pekerdja2 politik Sovjet, 
RRT telah memasukki paham komu- 
nis ketika mereka berada dikamp2 
penahanan. Dituduhnja pula, bahwa 
pihak Sovjet telah mendirikan pusat 

Tenggara. Dikatakannja, bahwa seka 
kKpun Sovjet Rusia kini 
antjaman2 di Eropah dan mengan- 
djurkan pemogokan2 di Perantjis, na 
mun menurut tanda2 sangatlah djelas 
bahwa rentjana2 Sovjet pertama2 

Asia. Demikian menurut siaran dinas 

Siaran tersebut menjebut pula nama2 
dari 8 divisi infanteri 2 brigade ka- 

men pasukan pajung RRT jang kata- 
nja disiapkan untuk rentjana penjer 

  

   

Pemandangan dalam resepsi pembukaan Kongres SPS-PWI 
dilangsungkan di hotel Kalitaman Salatiga pada hari Sabtu 
lam jbl. Gambar atas: waktu n 
dang mengutjapkan sambutan 
Indonesia jang: mengundjungi 

ig 
mas 

enteri penerangan Mononutu se- 
2. Bawah: wartawan2 dari seluruh 
kongres tersebut. ' 

Plan Russia' 
Hendak Menaklukkan Asia Tenggara 

Dengan. Memakai RRT? 
Pengumuman Kem. Pertahanan Tiongkok 

.3 Nasibnalis. 
IKEMENTERIAN pertahanan Tiongkok 

: perantaraan dinas pener angannja pada hari Senen meng 
umumkan tentang apa jg “isebutnja ,,Rentjana Timur Djauh 
Sovjet Rusia” jg bertudjuan ttk merebut seluruh Asia Tengza- 
ra dgn djalan melakukan penjerbuan? frontal terhadap Indo- 
China dan Burma dgn mertakai pasukan? RRT. 
Dalam sebuah bulletin ig di en keluarkan oleh dinas penera- : 

ngan militer, jaitu suara resmi Makin 
f - 

kok Nasiona'is, dikatakan bhw sulit 
persiapan2 untuk serangan& : 
langsung terhadap Indo SN (Usaha Menjerangj RRT 
dn Burma itu telah hampir sa Tidak Mudah Bagi Ame 
lesai dengan pengiriman : rika- Kata, Cooke 

ke Jr.. bekas komandan 
armada ke-7 Amerika di Timur 
Djauh, hari Senen kemaren tu- 
Jis dim madjalah ,, United News | 

    

  

Nasionalis dgn 

  

   

  

   
   
   

   

    

nja djalan utk menghentikan pe- ' 
rebutan Asia oleh kaum Komu- 
nis, ialah merebut kembali Tiong 
kok darat, akan tetapi peker- 
djaan ini makin lama makin sa- 
lit, karena Amerika tidak berpo- 
Itik ,,berbuat sesuatu jg pasti”. 
Menurut Cooke, tentara RRT te- 
lah menewaskan 15 djuta orang 
Tionghoa, diantaranja kira? 1 
(djuta pasukan gerilja, 

Dikatakannja bhw di Tiong- 
kok darat masih terdapat ki- 

jang | ra2 setengah djuta gerilja Kuo 
J mintang, Tentang Indochina di 

katakannj, bahwa negeri tadi 
da am keadaa, jg sangat sulit, 
dan hal ini tidak bisa diperbai- 
ki setjara langsung. Burma 
lebih lemah lagi, dan apa jg 
bisa di perbuat untuk negeri 
tadi, makir sedikit lagi. Andai 
Kata Blok Sovjet merebut Bur 
ma dan Indochina, maka akan 
direbut pula Muang Thai, kata 
Cooke, dan mungkin sesudah 
itu Malaya. “Indonesia baru ke 
mudian,” katanja pula, 

Dgn. infiltrasi ke 
: Tonkin? 
Sementara itu berita2 Tiong   

kedaerah 

EISENHOWER KEMBALI 
KE A.S. 

»sPusat urat nadi” 
pada hari Sabtu telah berang- 

di Nanking ri $ kat dari Paris menudju A.S. 

gsa 
Asal Untuk Mempertahankan Apa Jg 

Dimilikinja 

Jnja untuk mentjapai tjita2 na 

Ipenjerbuan tidak lama sesudah 

     

  

Di Timur Tengah Tampak 

ALAM SUATU siaran jg. 
(ibukota Mesir) dari Par D 

isb ketika Natsir ada di Kairo 

sir sedang ada di Birma dalam 

Bangkok. 
4 

Da am pertjakapannja di Kai ! 
ro jg dimuat dalam siaran Par | 
tai Destour Tunisia biro Kairo 
itu Natsir menjatakan kesan2- 
nja tentang negeri2 di Timur 

Tengah jg dikundjunginja Sbb: | 
“Dinegeri2 jg saja kundjungi 
di Timur Tengah maka saja da 
pati sematjam barisan jg me- 
njusun diri sendiri menentang 
komunisme. Tapi didalam bari- 
san menentang komunisme itu 
masih aka mata-rantai jo le- 

mah dan kekuatan suatu ran- 
tai tergantung dari kekuatan 
tiap2 mata-rantai, Jg merupa- 

kan mata-rantai jg lemah ia- 
lah negeri2 jg masih terpaksa 
mentjurahkan segenap tenaga-   
sional dan karena itu terpaksa 
tidak dapat ikut dengan sepe- 
nuh tenaga sebagai anggauta 
penuh dari masiarakat dunia. 
Menurut pendapat saja, maka 
rantai seluruhnja akan tetap 
lemah selama tjita2 nasional 
itu belum terpenuhi, karena 
tiap2 bangsa hanja mau ber- 
tempur melawan musuh, djika 
mereka tahu bahwa pertempu- 
ran melawan musuh itu untuk 
mempertahankan apa jg dimi- 
likinja”. 

Tjontoh Indonesia. 
Kata Natsir seterusnja, bhw 

sedjarah Indonesia dalam soal 
ini dapat diambil sebagai tjon- 
toh. Walaupun mengetahui bah 
Wa Djepang merupakan bahaja 
besar bagi nasib Indonesia, ta 
pi ketika Djepang mengadakan 

    
l 

terdjadi serangan : di Pearl Har 
bour, yrakjat Indone i Hen AIR tidak! 
mengadakan perlawonan terha | 
Gap invasi Djepang pada wak- 
tu itu, karena Belanda tetap 

  

  
& World Report”, bahwa ,,satu? ' 

k 

berkuasa, Berlainan ketika rak 
jat Indonesia bersatu menen- 
tang penjerbuan tentara Belan 
da sesudah petjahnjax revolusi, 
karena perdjuangan melawan || 
Belanda itu betul2 untuk mem |! 
pertahankan kemerdekaan Sa- || 
ja harap supaja hal ini mendja || 
di peringatan bagi siapa sadja. |: 

Dan saja harapkan betul2 su- |' 
paja tjerita-sedih di Indo-Tjina || 
tidak akan terulang lagi di Tu- |: 
nisia. 

Tentang negara2 Arab. 
Mengenai negara2 Arab dan soal 

Timur Tengah Natsir menjatakan, 

Mengabdi Tuhan- 
Bangsa & Negara 
Adalah Kuwadjiban Umat Kristen Indo- 

dengan sungguh2 berusaha untuk 
menghilangkan pertentangan2 Ig ada 
Gan melihat kedepan untuk teerja- | 
pa'nja kerdjasama jig rapat. Misal- 

nja pertentangan2 jg lama antara 
golongan2 didalam agama Islam dan , 
antara keturunan Keluarga Hasemit, 
dan d:nasti2 la'innja kini hilang Rak 
Jat dinegeri2 tersebut Kini berusaha 
untuk te'tjapainja tali persaudaraan 
ig erat anta'a sesama ummat Islam 
Untuk menudju perdamaian dunia, 
Demik'an Natsir, 

GARA2 TJINTA. 
Seorang penagih rekening da- 

Ti Internatio di Gorontalo meng 
pelapkan uang sebanjak Rp. 
1.390.—, katanja utk memenu- 
hi permintaan turangannja jg. 
selalu haus uang. Ketika dide- 
ngar junangannja hendak kawin 
dengan orang lain, ia terdjun ke 
sungai Bone dan diketemukan 
mati tenggelam. 

  

  Seperti diketahui Kisenhower 
bermaksud setjara aktif turut 
serta dalam gerakan pemilihan 
presiden A.S. 

Dinas penerangan militer Tiongkok 

    

  

Kedudukan pas.2 

urat nadi di  Nanning, propinsi 
Kwangsi, untuk memimpin penjerbu- 
an terhadap seluruh daerah Asia 

Seterusnja dikabarkan djuga, bah- 
wa pasukan2 Tiongkok Nasiona-:s 
kini menguasai suatu dae!ah ig luas- 
nia 6400 mjl persegi dari wilajah pro- 
pinsi Yunan (RRT) disebeah utata 
negara bagian Wa di Birma Utata, 
dem'kian menurut berita terlambat 
jg sampai di Rangoon pada hari Se- 
nen, Berita2 tersebut menambahkan, 
bahwa pasukan2 Kuomintang seka- 
Tang menduduki Sihaing jg letaknja 

63. mil didalam daerah Yunan, Se- 
landjutnja berita? itu menjatakan 
bahwa pasukan? Kuomintang ig 
mempunjai kekuatan 13.000 orang 
kini sedang dipusatkan disepandjang 
perbatasan RRT—Burma untuk sua- 
tu serangan pada penggantian mus'm 
Iad, Pasukan? ini katanja berada 
dibawah pimpinan kolonel Arthur 
Woe dan major Wong Yu (Antara- 

berteriak2 

menghendaki agresi lebih landjut di   penerangan 'TTiongkok Nasionalis. 

valeri, 2 resimen artileri dan 1 resi- 

buan itu. (Antara). 

Lembaga Arab itu. Saja jakin bah- 
wa bangsa2 Arab mustahil akan me- 
nerima komunisme atau adjaran lain- 
nja untuk menggantikan agama 
Islam”, demikian Azzam Pasha, 

uisme 
mur Tengah”, ,.Hanjalah suatu ke- 
biasaan kaum imperialis untuk me- 
mandany setiap orang merdeka se- 
bagai lawan mereka, akan tetapi ka- 
lau saja dituduh menjokong  komu- 
nisme, maka itu adalah propaganda 
iang menjesatkan”, kata sekertaris 

Sementara itu ketua delegasi Tur- 

ki pada madjelis konsultatif Dewan 
Eropa, jaitu Suad 'Hayri Urguplu, 
anggota panitya parlemen Turki 
urusan luar negeri, hari Djum'at 

T
A
 

  

nasionalis. ' 

akan 

DUTA PERTAMA DJERMAN 

KONGRES PNI DALAM 
BULAN DESEMBER, 

Pada bulan terachir tahun 
ini, PNI ajan mengadakan 
kongresnja utk, ma na selekas 
nja akan diadakan persiapan, 
Diduga, bahwa kampanje pemi 
lihan untuk pemilihan umum, 

dimulai pada Longres ini. 

BARAT UNTUK INDONESIA. 
Duta pertama Djerman Ba- 

rat untuk Indonesia Dr. W.O. 
von Henting menurut AFP da 
ri Den Haag hari Sabtu berang 
kat ke Djakarts dengan kapal 
“Willem Ruys”. Sebelum be- 
rangkat von Henting mene- 
rangkan, bahwa ia menerima 
tugasnja jang baru itu dengan 
gembira, dan bahwa ia tidak 
mengetjilkan arti kesukaran2 
jang akan dihadapinja, 

  
Faham Ko- 

memperingatkan bahwa Sovjet Uni 
didaerah Timur Tengah lebih giat 
lagi dari pada dinegara2 Barat. Di- 
katakannja bahwa apa jang disebut- 
nja .kolone ke-5 Komunis” bertam- 
bah kuat didaerah tadi. Diserukan- 
nja supaja diadakan kerdja-sama jg. 
erat di Timur Tengah, dan supaja 
ditjiptakan dasar perekonomian jg. ' 
sehat, guna mengelakkan bentjana 
jang mungkin akan terdjadi disana. 

Komunisme — Kesan2 Perdjalanan Natsir. 

tjakapan Mohammad Natsir dgn salah seorang anggauta partai 

menjatakan pendapatnja tentang negeri2 jg telah dikundjungi 
di Timur Tengah dan soal Tunisia. Sebagai diketahui kini Nat- 

sia. Menurut kawat terachir dari Mohammad Natsir jang diteri- 
ma oleh keluarganja di Djakarta, maka tg. 4 Djuni ini ia akan 
meninggalkan Rangoon menudju 

'Keluaran' Fakultet limu 

  

'DPR2 daerah, jg kini djadi 

'tah kita, Sumarto mengemuka- 
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Seruan 
Paus 

Barisan2 Penentang Bertindaklah Sebagai 
Obor Perdamaian 

INGGU malam Paus Pius 
XII dlm pidato radionja 

sekali lagi menjerukan kepada 
segenap bangsa di dunia utk 
berdaja-upaja mempertahankan 
perdamaian. Pidato ini ditudju- 
kan kepada lebih dari setengah 
Cjuta umat Rooms Katholik jg 
telah datang di Barcelona dan 
berkumpul pada salah sebuah 
lapangan di kota tsb. berkenaan 
dgn diachiriaja Kongres Wuacha- 
risi. 

dikeluarkan oleh Biro di Kairo 

tai Destour Tunisia dimuat per- 

Dalam pertjakapan tsb Natsir 

perdjalanan pulang ke Indone- 

ke Djakarta dengan melawi 

Dalam pidato radionja itu 
Pius XII menjerukan kepada 

para djemaah Katho'ik jg te- 
lah menghadiri kongres Eucha- 
rist tersebut supaja mereka 
bertindak didunia “selaku obor 
Gan mengisiafkan segenap u- 

(mat manusia didunia gkan ra- 
sa persaudaraan dan saling 

tjinta menjintai”, karena ini 
merupakan dasar satu2nja utk 
(perdamaian jg sedjati. “Meski 
pun dewasa ini banjak sekali 
dibitjarakan untuk memperta- 
hankom perdamaian, namun se 

bagian besar dari niat tadi ha 
nja merupakan formalitet sa- 
dja, ig selalu diutjapkan pada 
waktu itu sadja, akan, tetapi 
tak Tama kemudian niat jang 

murni ini ditentang dengan per 
buatan? jang sama sekali ber- 
tentangan dengon tjita? untuk 
mempertahankan perdamaian 
itu”, demikian Paus Pius XL 
jg achirnja menjerukan kepa- 
da dunia, supaja “tetap meng- 
hidupkan api saling — tjinta 
menjintai,” supaja dengan de- 
mikian perdamaian dunig da- 
pat dipertahankan”, 

Ir. Kho Klem Tjiang 
»Insiojir Kimia' Pertama 

Tebnik Bandusg 

I DJAZAH ,,insinjur kimia” 
pertama jang didapat di 

Indonesia dari Fakultet Ilmu 
Tehnik Bandung, dalam sebuah 
upatjara digedung Fakultet ter 
sebut hari Sabtu telah diserah- 
kan kepada Kho Kiem Tjiang. 
Dengan demikian, maka Uni- 
versiteit R.I. telah melepaskan 
ahli kimia jang pertama. Kho 
Kiem Tjiang adalah warga-ne- | 
gara Indonesia kelahiran Blora. 
Ia menempuh ilmu kimia itu se 
larahnja di Indonesia, 

  
Menurut keterangan dari pi- 

hak Fakultet Ilmu Tehnik, ba- 
gian Kimia Fakuitet tersebut 
telah diadakan sedjak tahun 
1940. Tapi karena pendudukan 
Djepang, maka hasil2 pertama 
dari bagian itu sia2 belaka. 
Seachir perang dunia II bagian 
Kimi, dari Fakultet Ilmu Teh- 
nik itu diadakan lagi, sehing- 
£a dalam tahun ini djuga, se- 
lain dari pada Ir, Kho Kiem 
Tjiang, beberapa mahasiswa 
akan menjusul mendapaikan 
gelar “insinjur kimia” Diren- 
tjanakan, supaja mahasiswa2 
jg tidak sampai berhasil men- 
dapat gelar itu diberi gelar 
“hbachelor”, (Antara). 

  

Pesawat helikopter XH-17. 
Pesawat tersebut adalah pesa 
wat helikopter jang terbesar 
diseluruh dunia serta mempu- 

njai mesin2 jet sebagai daja 
penggeraknja. Pesawat XH-17 
ini dibuat dalam pabrik pesa- 
wat terbang: Howard Hughes 
di Amerika Serikat.   

  

  
nesia—Andjuran Mr. Tambunan 
ERKENAAN DGN. hari Pantekosta kedua, kemarin tlh, 

B dilangsungkan rapat um mat Kristen Bogor jg mendapat 
perhatian jg besar sekali dan dihadiri djuga oleh wakil2 DPP 
Parkindo Djakarta. Dalam rapat umum tsb Mr. Tambunan da- 
ri DPP Parkindo antara lain memberikan wedjangannja sebagai 
berikut: ,,Ummat Kristen Indonesia wadjib melaksanakan po- 
ngabdiannja terhadap Tuhan, negara dan bangsa. Karena pada 
waktu ini kita telah mempunjai negara jg merdeka maka um- 
mat Kristen Indonesia hendaklah lebih banjak memperhati- 
kan soal? jg mengenai negara dan politik pada umumnja”. 

Dikatakan selandjutnja, bah 
wa tugas Parkindo kedalam ja 
lah menginsjafkan ummat Kris | 
ten sebagai anggota geredja 
dan sebagai warga negara Re- 
pubiik Indonesia, Mengenai ne 
gara dikatakan, bahwa jg di 
harapkan oleh sesuatu negara 
jg bernilai tinggi jalah meme- |. 

lihara keadilan terhadap golo- 
ngan. ketjil dengan mendjun- 
djung tinggi hak2 azasi manu- 
sia, Demikian Mr, Tambunan. 
Pembitjara jg lainnja jalah Su 
marto dari DPP Parkindo dju- 
ga, ig membentangkan soal se 
kitar pemilihan umum jad. utk 
pembentukan Konstituante dan 

Djepang-RRT 
Hari Minggu Tanda- 
tangani Perdjandjian 

Dagang 

ENURUT kantor berita 
Djeparg ,Kyodo”, pa- 

da hari Minggu di Peking telah 
ditanda-tangani suatu perse- 
tudjuan dagang antara Djepang 
dan Republik Rakjat Tiong- 
kok, Persetudjuan dagang ini 
adalah mengenai pertirkaran ba 
rang2 jg meliputi djumlah se. 
banjak 30.000,000 poundster- program pertama dari pemerin Dog 

kan, bahwa Parkindo dengan 
partai2 lainnja menghendaki 
supaja untuk seluruh Indone- 
sia diadakan hanja.saty kies- 
district sadja, (Antara). 

Djumlah tsb, ternjata 3 kali 
lebih besar dari pada djumlah 
jg termaktub dim, persetudjux 
an dagang jg telah ditanda- 
tangani baru2 ini artara RRT 
dan Inggris. Jg. menanda tas 
hgani persetudjuan tsb. untuk 
Doa RRT adalah ketua pari- 

1 An | uya UuruSan perkembangan in- 
belalang di propinsi Fars dgn | ternasionat dki pemeriatah pu 
kota jang terpenting Chiraz. gat, sedangkan Djepang dalam 
Usaha pemberantasan belalang haj ini diwakili oleh bekas ang 
ini oleh pemerintah dilakukan gota madjelis tinggi Tomi Ko- 

SERANGAN BELALANG 
DI IRAN, 5 £ 

Tigaribu HA tanah pertani- 
an di Iran te'ah diserbu oleh   

| dengan segala alat jang ada, | rea, (AFP). 
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. di pelabuhan Semarang, 

- ISTIMEWA. 3 

- laku bagai Segala kereta api 

.wa Perdjalanan pwang sesu- 

mendapat potdngon harga   

Tak” M3 salat 

rlatab Ta 
ME 
t 

ID: Ba 
malam mempero. 
perlajanan djem 
ti upah mu v 

  

  

  

   

  

  

   

      

Puwocorsi AN DI MI PELA. 
BUHAN 

Kurang . lebih « 109 Kabaret 
laut (motorist, maehinist, dl) | 

jaitu 

pekerdja3 (dari SSPV jang ter- 
gabung pada Gabungan Buruh 
Pelabuhan, telah mengadakan 
pem ogokan, untuk memperkuat 
tuntutan GBP terhadap pihak 
madjikan beberapa bulan ji. Se- 
diannja pemogokan tsh. alun di 
adakan bari Minggu jang jalu. 
Berkabung Gengan adanja pe- 
mogokan Hu maka barang js 
akan diangkut ke kapal dani jg 
akan dibongkar darj kapal, ti-: 
dak dapat Gikerdjakan dam ka- 
pai2 terpaksa berisjar terus, 
tidak bisa tanggu. lagi, 

Dari pihak Djawatan Pelabu- 
han Semarang didapat ketera- 
pgan, bahwa hari ini ada djuga | 

kapal jang semestinja mem- 
bongkar barang, tapi berhu- 
bung adanja pemogekan  kapai 
ita terpaksa berlajar terus. 

Sampai berapa lama pemogo- 
kan berlangsung bekim diketa- 
hu. Hari ini sedang diadakan : 
perundingan antara pihak GBP : 
dan SSPV. Berkubung Lebaran : 
sudah dekat, djika pemogokan 
terus berlangsang, dichawatir- 
kam harga barang? Tan naik. 
Pihak PHI pun chawatir, apa- 
kah tjalon? Hadji akan hisa be- 
rangkat tg. 7 bulan ini, apabila 
pemogokan masih terus berdja- | 

. 1 

KARTNS KERETA API 

    
Menurut pengumuman kepa- 

la Djawatan Kereta-Api, maka | 
karijis2 kereta api untuk dja- 
rak paling djauh 40 kilometer 
jg sampai saat ini hanja ber- 
laku untuk menaiki apa jg di 
namakan kereta api pasar, 
mulai tgl. Y Djuni djuga ber- 

 terketjuali... ereia api -tjepat 
Gan ekspres i murid? seko 
lah ie selama hari2 libur: ber- | 
maksud mengundjungi orang 
tuanja, berlaku kartjis istime- 

   

dah Jibur, para murid sekolah 

509. Untuk mendapaikan ta- 
rip istimewa ini maka jg ber- 
kepentingan dapat berhubu- 
ngan dengan kepa'r inspeksi. 
urusan lalu lintas .DKA atau 
kepa'a2 setasiun, 

| turut-turut di beberapa bagian ' 

: rang2, 

akan dibitjarakan lagi dengan | 

Djubi DrrrpI DJALAN, 

'hak Kem,, P' 

  

  

  

   

  

        

        

   
   

   se 'enggarakan dak Indo: 

Meja: Menag | periBelaan: “Bi- | 
PK, jang me-jj 

injatakan, ha kesalahan? | 

itu adalan salah tjetak”, ke- t 
'adasn tidak mendjadi' beres “beres. | 

Siapa jang harus bertar gung 
djawab dan tindakan apa jang 
akan. diambik atas Lap orang 

    

  

  

rak Ba sek 
mending bah 

sadia "terdjadi di nb 
djuga didaerah2 " Tainnja : 

  

  

      
    
    
       
    

    

   

  

   

   

      

   

    

    

        

   

| Kes. 

Gea   
| dikota tsb. 
Janan. lang 
| da tanggal 25 “juni jad, 

Tentang kekuatan team tsb 

Ni “kompetisi di: Me tahuri 
ini .mereka .kelwar sebagai 

| djuara. Dalam tour ke Asis, 

Tenggara kali ini beam. terg, e- 

but akan diperkuat: dengar be 
berapa pemain Yerkend di 

| Hengkong, seperti Yiu 'Cheuk 

| per jjang paling baik di Hong 
|Lxong), Tse Kam Ho, 'Ho Ying 

bi di Paris" santo k mengyan- 

an perarug negara? Ero- 
ken "3 Yangan 

"Tak putera pemain. (sepakbola 
jang tak asing lagi "bagi Indo   

  

  disebut kekai uan? ten ang soal! per, 
samaan peraturan uang sekolah. Se-' 
bagaimana diketahui, umpamanja di 
Djawa Barat ada 3 matjam uang se 
kolah untuk SMP, iaitu Peraturan 
Pasundan, Peraturan Federal dan Pe 
raturar RI: Djuga soal subsidi kepa 
da sekolah? menengah - peraturannja | 
terbengkelai. Demikian antara lain | 
beberapa keterangan jang disampai- 
kan kepada ,,Antara”. 

Ae 

  

  Sudah beberapa malam ber- 

sepandjang. dian Mataram, 
dekat Pasar Langgar, banjak | 
Pai ag Ta bermainan  djudi, | 
baik. badiahnja” berupa ba- 

rokok dl-nja maupun 
uang. Karena kedjadian ini, 
dapat memungkinkan terdjadi- 
nja hal2 ig tak di-ingin, maka 
diharap perhatian pihak polisi 
untuk mentjegah mendirar- 
nja permainan tsb, 

KEDJAHATAN2 DI 
SALATIGA. 

Pada hari 
Kemis id. rumah sdr. S. di 
Djalan Damardjati “Salatiga 
agen polisi telah didatangi oleh 
kawanan terdiri dari 4 orang. 
Rupa-rupanja kedatangan me- | 
reka, itu hanja untuk menga- 
niaja S. sahadja, oleh karena : 
setelah S. habis dipukuli. lalu 

Rebo malam 

(kawanan itu pergi dan  mem- 
'bawa repolpernja S. Atas ke-, 
igiatan polisi pada. ke-esokan ' 
harinja 4 orang iang bersalah 
Hu telah ditangkap. 

Selandjutnja pada “ malam 
litu djufa rumah seorang 
: Tionghoa dibelakang pasar 
djuga mendapat tamu pada: 
tengah malam. Ketika tuan ru- 
mah sedang membuka pintu- 
njg kemudian tembakan dile- 
paskan kepadanja . sehingga 
mengei rahang (kaak)nja di 
bahagian bawah, Dengan-Juka 
(parah sikorban sigera diang- | 
kut ke rumah sakit. Kn 

| barang tidak ada. 

UNDANG2 PELAJARAN. 
Menteri Perhubungan Ir. 

Djuanda menerangkan, 
Kementeriannja kini telah Eta 
dengan suatu rentjcma (un- 
dang2 pelajaran sebagai peng- 
ganti.dari undang2 pelajaran 
jg lama. Pokok daripada ren- 
tjona undang2 itu mengatur 
pemakaian pelabuhan2 pantai 
dan pelabuhan2 samudra, se- 
hingga dengan demikian pela- | 
buhan2 pantai hanja dapat di | 
pergunakan oleh kapal2 jg ber 
lajar dibawah bendera Indone: | 
sia, sedangkan  kapal2 asing 
apabila hendak memasuki. pe- 
labuhan2 pantai harus memin: 
ta dispensasi lebih dahuu. 
Renijana. undang2 ini masih: 

seksi perhubungan parlemen, 
jaitu mengenai soal2 tehnis- 
ne” :   KAPAL HADII. 

. Kapal hadji pertama 

angkut 600 Gjema'ah Hadji dari ' 

skng terus ah ke penah, 

Kota | LULUS UDJIAN PROPAE- 
'Gedeh” ditunggu di Seroarang ' 'DEUTIS FAK EKONOMI 
tg. 10. Djuni, jang akan meng- | Imannuddin, 

Achmad, G. H, Muljadi, Kisia 
Semarang, Gi. Djakarta akan ti, Budiono: Thio Keng Biauw | 
ikut 436 @jema'ah Hadji lagi, ke Kirom Dasuki, Nasution R.S. 
mudian via Belawan dan Aden dar Kwee Soen Ing. 

Rujati Ruwadi 

   
   

Siapa Dpt Y 
P: ADA HARI DE BAI Na 

jang kedua daripada Un 
dian Besar di Djakarta, maka 
hadiah2 jang terpenting telah 
Ba pala nomor? jang beri- 

rah PEDI 

Rp. 125 000 Djakarta 170722 Diantara para hadirin jang 
50.060 Semarang 25445 | turut Pen p malam 'perii 
25.006 Surabaja. 135701 ngatan, “tampak ketua 10.000 Surabaja 86685 | umum NT Side -Diojosuker | 

nira Mate to. Malam peringatan itu ditu- ! 

Span jagsp4 | (Up dengan suatu pertundjuk- | 5.000 Telukbetung 159187 kan pilem, Mr. Subagio dalam 
Surabaja 198518 pidatonja a.l. menjatakan, bah 
Djakarta 71181 wa mengingat sedikitnja ha- 

! Surabaja | 05232 si!2 perdjuangan jang tertja | 
| , : Pena es sekarang ini, maka njata- k 

  

i 
Tan bah perdjuangan nasio- 

SPS DI SMG nal masih “harus diperhebat 
Pada tg. 2 Djuni id. di Semarang. dan. didinamisir. Dengan demi- 

bertempat dirumah walikota 'Sema kian, maka pada gerakan pe- 
rang telah dilangsungkan malam muda sebagai eksponen per-: 

“perpisahani antara anggota2 Serikat - djuangan nasional masih terle- 
! Persuratkabaran “Seluruh. Indonesia ' tak kewadjiban jang berat. 
(S.P-S) dan Persatuan Wartawan, Diandjiirkan "oleh Mr. Su- 
been (PW.I.) jang habis ber pg agio Hendaknja pemuda2 In- 
kongres di Salatiga dengan dihadiri : donesia memperdalam penge- 
oleh antara lain: gubernur Djawa | tahuannja sekitar soa'2 pem 
Tengah Budiono, residen Milono dil. : banguncm dan ““perdjuangan 
dimana selain diadakan djamuar dju 
ga diandjurkar untuk bekerdja sama A2T supaja tidak tersesat di 
jang lebih erat antara pemerintah, 
surat2 kabar dan wartawan2-nja. 

Kongr es. SPS telah berachir 
“Dag sak diantara lain telah memu : | ngan agitasi dan sentimen bes. 
tuskan "menerima anggaran dasar laka, Pandangan jang objektip' 
Jajasan Antara dan usaha untuk me” dan” perhitungan jang tenang 
madjukan persuratkabaran, sedang merupakan element? jang pen- 
kan susunan pengurus untuk periode ting untuk memetjahkan soal2” 
ini adalah sbb.: Ketua Djamal Ali," masjarakot dengan baik dan 

| PUTUSAN2 KONGRES PWI/.   

     
    
        
    

    

   

  

    
    

   

  

   mudc 
teman Ba | 

jw PERTAMA Pemuda Demokrat Indonesia Sab 
alam telah diperingati bertempat digedun 
um jang diselenggarakan oleh Komisariat Dae- 
Djakarta Raya. Dim. pertemuan itu telah berbitja- 

ra, Lean ketua umum PDI Mr, Subagio Reksodipuro tentang ke- 
uda dlm, masa sekarang dan wakil Komisariat 

Denai Been abaata" Wahjudi tentang sedjarah PDI "1. 
terbentuknja 5 tahun jl. hingga sekarang. 

   

  

| dalam pimpinannja dan meng: 

insjafi, bahwa pembangunan: 
1, tidak bisa dilaksanakan der 

5 jnesia Lee Wai Tongi. Jang tsb 

| sebagai coach. Diilam kes. 
| Hongkong jang bar#:2 ini per 
Inah menderita kekalahan di Si: 
Ingapura, tak terdapiti pemain? 

KA Fdari Hau Hua, 

Akan mai e Wiaga di 
Jogja dan Solo. 

   
Betapa. “besarnja perhatian 

Aja sambutan 'akfin kedatang 
| Nan Hua itu. terbukti day 

banjaknjx surat2 jg diterima 
oleh pengurus UMS sebagai or 
ganisator pertandingan? nanti 
jang minta supaja selair dari 
kota2 jang telah. ditetapkan, 
pun dapat bermain dikota2 se 
'perti Jogia, Solo, Malang dil 
Karena waktu kundjungan te- 
am Hongkong itu sangat terba 

Itas, dan atjara . pertandingan 
|jang. akan dimainkan di Sura- 
| baja dipandang agak tuas bagi 
daerah Djawa Timur, 

bermintgan Malang 'tak. dapat 
diluluskan.: Tapi: .permihtasn 

kota Jogja, demikian pula So- 
'1o dapat diterima sehingga di 
masing2 kota akan dimainkan 
1 pertandingan. 

perte- 

  

Zakat 
Fitrah 

Adalah Kewadjiban Daa 
Hak Masjarakat Sendiri 

IDAKLAH meragukan 
2 lagi, bahwa tentang pe- 
'ngaripulan Gari pembagian za- 
kat-fitirak itu adalah mendjadi 
kewadjiban dan kak masjara- 
“kat sendiri utk, 'mengaturnja. 
Penikian pergumuman L.T. 
Partai Sjarikat Islam Indone- 
sia, Pengumuman ini oleh FS 
dikeluarkan berhubung adanja 
.beberapa pernjataan dari bat 
bagai pihak mengenai pentjam- 
Pe pihak Pemerintah RI di- | 
d2erah? dim, seal zakat-fithrah. | 
- Untuk mendapatkan pendje- ! 
lasannja, PSIT is'ah menemui : 
pihak Kementerian Agama di 
Djakarta dan beroleh ketera- | 
ngan2, bahwa tindakon2 kan: 
tor Agama didaerah2, chusus- 
nja dalam soal zakat-fithrah 
ini, tidaklah dapat. “melampaui 
ketenitan2 peraturan2 resmi 
jang berlaku sekarang ialah 

  
Sin Ming Hui akan me- 

njelenggarakan foot: 
. ballpool 

Kesempatan jang baik untuk me- 
ngumbulkan derma “digunakan oleh 

Sin Misa Hui Djakarta dan Ban- 
dana untuk selama pertandingan? me 
ngadakan suatu football-pool jg! ha- 

| silnfa 609- akan disumbangkan ke- 
pada Palang Merah Indonesia. dan 
sisanja diperuntukkan bagi 
sosial “lairinja: Hadiah2 berupa uang 

#disediakan separoh dari pendapatan 
pool setiap hari bagi pembeli kartu- 
pool jang kemudian ternjata bahwa 
tebakannja ada tepat. 

Djuga UMS akan me-   f Wakil-Ketua P: Lubis dan. Sekreta “hanja dengan demikian baru 
ris Sudarjo- “Tjokrosisworo. | perdjuangan nasional akon | 
“Lebih djauh kongres PWI. “jang Antara 

“telah selesai pada Minggu sore dan : membawa Me Beenara). 
dihadliri oleh 12 dari 13. tjabangnjas! 
antara: lain mengambil. sebuah. reso INSIDEN DI HOTEL 
lusi jang. maksudnja mendesak. ke. DU PAVILLON. : 

-pada. jang berwadjib untuk sagera Yadi “malam ditempat konkurs 

mengambil tirdakan terhadap” war dansa di lobby Hotel du Pavillon 

|tawan2 jang ditahan karena persde- telah terdjadi keributan, hingga be 
lict berapa kursi djadi rusak sedang 

Kongres tsb. selandjutnja memilih banjak botol2 limun serta gelas pe 

“pengurus “jang berbentuk  kolegial, tjab berantakan. Keributan ini hanja: 

jaitu Ketua /TeSiahril... (Djakarta), terdjadi “di lobby. sadja, sedarig 

'anggota2 Azis: (Surabaia): dan Su: tempat, lain didalam . hotel itu 

“laiman (Bandung), Sedangkan sekre maupun tetamu2 penginap disana tak 

,tarisnia terdiri. dari: ' Mashud dan mendapat gangguan apa-apa. Dalam 

Abdullah: Nasir (keduanja. di. Dja- keributan tak ada orang jang men 

karta). Selandjutnja 5" orang id 4 djadi korban. Untuk mendjaga kesa 

“berkedudukan di: Djakarta diangkat lah fahaman lebih landjut, maka 
| .mendjadi .komisi jang akan menentu, oleh polisi dan CPM jang segera 

'kan bentuk terachir dari PWI. Kon: datang ditempat tadi, semua photo 

ares PWI jatig akan datang “akan an P3 am Ta 2 sedang 
ra sana telah diminta supaja' 

Tana Na sei merjerahkan semua film2-nja. Hal 

HARI KANAK2. 2035 tsb. perlu dilakukan, karena - tepat 

Hari Kanak2 pada Minggu pada terdjadinja keributan2 tadi ada 
' pagi tg 1 Djuni jl. telah Girdja seorang photograaf (entah dari ma 

kan djuga di. Semararg,' tjuma- na) jang mengambil gambarnja. Dari 

“sedikit sajang. hari itu sedari  fihak polisi sampai sekarang belum 

pagi turun hudjan. : ada keterangan jang resmi, 

ngeluarkan hadiah 
terbatas pada menggembira- 

berupa barang. Kon dan menggiatkan masja- 
| rakat untuk menunaikan ke- 
wadjiban dan melakukan pe- 
ngawasan, supaja pemakaian 
dan pembagiannja Gari hasil2 

Selain football-pool jang akan di- 
selenggarakan oleh Sin. Ming Hui, 
pun pengurus UMS akan mengeluar 
kan hadiah2 berupa barang2, antara   pemungutan tadi: Pan ber- nja ada disebut? sebuah scooter' Ha 

langsung — menurut hukum diah2 itu akan diserahkan kepada 
Agama, Dean pengumu- “penonton jang nomor .kartjisnja  tjo- 
man itu, KN lah dengan 3 nomer uneian. (Antara). 

RAPAT UMUM PKI SMG. | ngenai perdioangan PKI dan 
Dengan mendapat perhatian dapat dikatakan hampir semua 

luar biasa besarnja dari masja orang jg hadir pada rapat tsb 
rakat Smg., hari” Minggu jl“ menerima tau minta formulir 
PKI Smg, telah “mengadakan mendjadi anggauta. 
rapat umum bertempat di. ge 
dung Sin You She, djalan Sta- MALAM. GEMBIRA. 
dion, Dalam rapat tsb berbitja- Berhubung penutupan pekan: 
ra beberapa orang anggauta pe olahraga ke 2 untuk merebut: 

kedjuaraap Hwa Joe ih, 1952, $ PKI Smg, antaranja 
isdr2 Widojo, Slamet Djaja dan pada Sabtu nialam ji. di Plam- 

bitan 19 diadakan malam gem dari cc. PKI “Djakarta turut 

djuger berpidato sdr. Harsono. bira, Selain pidato2 - djuga di- 
(Mereka itu bentangkan pan- resmikan berdirinj, Hwa Joe 
.djang lebar azas. dan tudjuan band dan penjerahan hadiah2 
PKI, Achirnja oleh PKI Smg. pada para pemenang pekan 

  

NAFSU BESAR TENAGA KURANG! 
Adalah sebagai Babuk makam Kaju? - 

e
   

  

3 — 

9 fe “Obat Orang. ngen' 
B1 “"5yol F, 

  

Lt. Penjakit JIRIAN (Sprermatorehoca) IMPOTANTIE (Lemah 
' Sjahwat) Tanda Tanda Penjakit Selalu-Marah Marah “Muka 

Putjat Makanan Kurang Hantjur, Perut Kembung, Kepala 
Pusing2, Lekas Tjape, tidak bisa tidur, kaki tangan dingin, 
Semut-semutan, PA tah tetap dan takut2, Djantung ber- 
debar-debar, selalu untuk itu semuanja di sediakar 
OBAT JANG. DITANGC NG MUDJARABI JA. 

“»JARIANOL” Special Buat Laki2 harga perbotol Rp. 20.-— 
»OVUMATAZOL ' Special Buat Mu 

harga perbotol Rp, 25.— 
Obat Minjak Surga Dunia ,,Buat Laki? Pakai Luar Rp, 10-— 

“BLACK HAIR DYEH” OBAT HITAM IRAMBUT 10077 tidak 
Luntur GERANSI HARGA Rp: 5-—-, Rp. 10—, Rp. 15:—, Rp. 
20. — Rp. 30.—, dan Rp. 50,000 Per 'Botolnja, Zalf Face Cream 
TJAHAJA YUSUF Buat Ilangkan Item2 'Djarawat Kukul dan 
Kekolotan di muka. Laki2 atau Perempuan. Harga Rp. 25, -— 
No. 2 Rp. 10.—, 
“,Sunfan Ti ? Obat Gatel Kudis Koreng: Dil. Rp. 5,00 per botol. 
3 GALINUS” Special Buat Batuk TBC, harga Rp. 25,— Satu 
'botol den batuk Kering. ! 
-KATRAN -I - NOOR, GL “Obat bug Mata, Koerang Te- 
rang, Liat Putih2 dan Putih didalam Mata, Keliatan seperti 
Asep, dan lain? Harga Rp. 15,— Obat-Obat dikirim diseluruh 
.INDONESIA. Wang di Muka Tambah Ongkust 1076. Untuk 
Mengobati segala Penjakit luar atau dalam, Sakit Mata, Ken- 
tjing Manis Kentjing Nanah, Mati Badan Linu2, BENGEK 
(ASTHMA) Sakit Gindjel, Sakit T.B.C. Perempuan tidak Ac- 
'coord Bulanan atau Keputihan, WASIR (Aambien) di Djamin 
10 hari sembuh dan keluar Akar2nja tidak dengan Operasi 
(POTONG) Semuanja penjakit di eta sampai baik. (Sedia 

unja Ana 
ane Ban) TAMU, KACHRUDIN 

A 4 Sawah Besar, Phone 3804 G, Djakarta. 
uga bisa dapat Obat2 

P3 A. Obat Pata H.M. B, 

  

Prof. TABIB. 
" Djalan Tepokor KN. & Agen, 

MED. PASI & Co. 
“ak Toko Punjab 

Djalan Pasar No, 45 
x —.. DJEMBER, 

1 banjak: diginad Pu u2 me olahraga tsb 

i BADAN Leman KEKUATAN HILANG. 
| 5 HABUSLAH MAKAN PIL VIRANOL 

TANGGUNG 1007, MANDJUR 
Viranol Extra strong buat laki2 jang kurang Pn sanak 
ejahwat (Impotentie sexuel zwakte). Alasan penjakit badan le 

| kas tjape makanan tidak hantjur ena arab, kepala: pusing 
intjok linu2 muka aan Penenang n sering sesemutan 
mata kurang teran Pa pen Okik pikiran (zenuw). 
Maka dari itu Tea bikin spesial: 'Pil Viranol buat menghindar- 
kan penjakit2 jang tersebut diatas harga 1 Botol Rp. 25. —an 
Djuga sedia lain? Obat “seperti: 
Pil Perempuan datang bul 1 tidak “Siotjok An Main Rp. 100.-— 
Pil Gumbira istimewa buat Jak? 2 dikknan mn Ab— 
pil Viramin buat perempuan. jang dapat na je 

” 2 BEE, 

Minjak Tangkur adjaih buat laki . EA EA ».10— 
Salep hilangkan hitaman dimuka panu kukul djerawat » 10. — 
Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur - 

2 gram 10.— 
Salep Aambeien Wasir “oi. Manah Pena de— 
Obat bikin hilang rambut dalam 5 menit Bersih ... ,,  10.— 
Minjak gatal exceem koreng kudis luka2 ............ b.— 
Obat2 dikirim sesudah terima wang tambah ongkos: kirim 1095. 

TABIB WAHWD MAWN, TAMBLONG 40 BANDUNG 
Agen2 Abdul Wahid, Pra Gambir 13a Djakarta. 

Toko Thio Piek, jalan" Perniagaan 10 Bogor. 
De Nieuwe Winkel Pasar. Rata 1532 Tjimahi.. : 
Hotel Garut, Djalan Gunung Lagu 32 Panjganlada, 

  

HIN SING , OPTICAL 
1 Gediplo- 

Beridjazah meerd 
Opticien 

Europa 

  

Gang Pinggir 8 .. Tilp. 2226 — Semarang 

KRYPTOK PUTIH, KRYPTOK CROOKES 

bola dari South 
(Nan Hua) ala bertolak dari 
ibukota Indo Okian untuk mengatis|kan beberepa pertandingan 

Pan team itu azan mp3mnd 
ke Djakarta dan ditunggu k 

dapat. dikabarkan, bahwa dim 

Yin, .Cheung Koon. Hing (kee- | 

Fan Lee Tai Fai dan. Lee Yuk | tuk 

“ belakangan inipun dkan turut 

maka | 

usaha? . 

t 

Nan 'Hua' 
' Kakuistan Kepulhnl aan Hong- 

Jang Akan Djadi Tamu Indonesia 
As 

UNA. KUNDJUN GAN: Jaa Nan H 
onesia jang akan men Naa gkong 

mengadakan pebangaa Wertanding an Jang akan diselonygara- 
La djauh dapat Jikabarkan, bahwa 

jadi tamy dari PSSI, dan 

pada tg, 
' Association 

ng menudju ke Hanoi 
atOhina Attetic ,- 

tangko 

jajanan perdja- 
tangann ja pas 

an 2 5 3 P0 

17 Maan hate masa 

Permintaan 
Libanon: 

Supaja Indonesia Tarik 
Pengakuannja Terha- 

dap Israel 

Preenran Libanon 
telah memutuskan um 

tuk melalui saluran2 Siploma- 
| fik minta kepada pemerintah: 
Indonesia supaja menarik kem: 
bali pengakuannja terhadap 
Israel demikian kabar jg diper 

| oleh AFP pada hari Sabtu ma- 
lam di Beirut. Instruksi? wo: 
Ugenai soal ini telah “dikirim: 

fa kan oleh menteri luar negeri 
Libanon kepada pendjabat?2” di 
plomatik, sedang kepada Lem- 
baga Arab telah disampaikan 
sebuah rcota. Kalangan resmi 

  
di Beirut dalam hubungan ini 
mengingatkan bahwa Lembaga 
Arab telah memberikan sokong 
an kuat terhadap masalah In. 

| donesia dalam PBB, 
La maa maa maan Dena mama 

area Manan aan 

  

—
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! ATJARA SIARAN RRI SMG. 

Han
g 

dan
 
ip

a 

nji ria dengan Sekuntum Seri- , 
danta,' 17:45. Musik 
18.01. Adzan, 19.10 Ibukota ha- 
ri. ini, 1915 Dunia -Olahragy, ' 
20.05 Siaran: pemerintah, 2115 
Lp Tossema, 23.00 Tu- 

Up. 

1 Rebo 4 Djuni 
05.55 Pembukaan, 06.10. Kle- 

nengan tjlimen karawitan stu- 

dio,.07.10 Selingan, “08:00 Tu- 
tup,:1200 Pembukaan, 12.30 
Konsert siang, 13.00 Pengumu 
man, 1445 Tutup, 17.00 Pem- 
bukaan, 17.05 Taman kusuma, 

18.01 Adzan, 18.03 Pendidikan 

rochani oleh dinas Agama terr. 
IV, 19.15 Tindjauan mingguan 
ekonomi, 1930 Sekuntum mea 
ti Carry. cs., 20.05 Siaran peme 
rintah,.20,30 Kenalkan reporta 
ge pembukaan djembatan Kali 
Luk-ulo, 21.15 Klenengan ga- 
jeng karawitan studio, 23.00 
Tutup. 

Selasa 3 Djuni 

17.00 Pembukaan, 17.05 Nja : 

ringan, ' 

TEA PN Ao bltuh 

  

» 3 V 

Bulutangkis: Malaya 

leading 3-—1 dari 
Amerika. 

Mengenai pertandingan fin 
le perebutan Thomas Cup anti 
ra regu Amerika melawan re 

gu Malaya. “jang diadakan d' 
Happy World mulai hari Sabtu 
lebih djaun AFP mengabarkai 
bahwa pada achir pertanding 

an hari pertama regu Malaye 
telah mempero!eli kemenangai 
8 —1 Dalam pertandingan h. 
ri pertama itu hanja pasanga 

Bob Mg Rogers j 
dapat mempercleh 
nangan bagi reg 'u Amerika. D 
ngan susah pajah Gan denga 
permainan longset mereka di! 
pat djuga: meng 
an Malaya jang terdiri da 
Chan. Chon Leong/Abdullah F 
ruz 2 angka 19'— 33, j 

     

        
    

    
   

    
   

   

  

   

    

      

     

  

   

ngan single “pertama Won 
Peng Soon Tan Nanya Tapg   15 — 41, 15 — 10. Djug 
single kedua jang dimainka 
oleh Oci Teck Hock melawar 
Dick Mitchell telah  berachi 
kemenangan 15 — 9, 15 — 
bagi pemain. Malaya itu, Pa 
ngan. Ma'aya. iang: terdiri. dai 
Ong.Poh Lim“Ismail bin: Mai 

jan dengan tak susah pajah d' 
pat mengalahkan ' pasanga: 
Amerika jang terdiri dari € 
Loveday/Dick Mitdhell denga 
angka 15 — 5,15 — 4, Sebd 
gaimana diketahut, semua pe 

tandingan terdiri dari 9 parta 

Olahraga di Sm 
Kesudahan2  pertandingai 

o'ahraga .di Semarang pad. 
achir minggu jl. sbb: : & 

| Sepakbola: kes, PTT kal 
2—T7. lawan “kes. Garnizoen 

| kes. OTH menang 4—0 Ia 
“kes. PTT, kes OTH kal 
1 2»—4 lawan kes. Garnizoen, 

Basketball: Lung Ma ai 
| team wanita kalah 20—26 3 
wan. Pheng Yu'Lung Hu 
Lung Ma team Jjaki2 kala 

.:23—38. lawan Kuo Yu. 2 
| Bulutangkis: Kuo . Kuang 
Bintang Mas 5—2,. PO Asia 
Kuo- Kuang. 52, PO ea 
Bintang. Mas 6—. Pb Sedar 
Semarang menang 8—3 law wan, 
Pb. Pegandon/Kalibodri: “ 

i 
MEME NAANA LAMAP LAN MX PE NANMENNAA MAAN AAA HN 

Ls 
Bir dan Olym- 

piade 
Hingga kini di Finlandia 
orang henja bisa Minum 
bir kalau disamping itu 
djuga pesan - makangar, 

) tapi berhubung adanja 
Olympiade undangg itu 
dirobah oleh parlemen, 
jaitu para pengundjung 
Olympiade di Helsinki 
boleh pesan bir zonder |: 
diwadjibkan bestel ma- | 
kanan, 

  

  
  

  

|Aneka Djawa Tengah 
  

SOLO... 
Sumbangan ang. 

tentara. ' 
“Stihbangai kedua dari ang: 

gauta2 Tentara wilajah sb. 
terr, 15- (Surakarta) "utk Pari. 
Penoicng korban peristiwa ex 

Bn. 426 (50'pCt) dan Pan. Pe- 
holong eKlaparan- (50 pCt) ja 

“ity 8 ton beras'dan uang tunai ' 

Rp. 114950, sumbangan jang 

: “pertama berupa beras 16 ton. 

KENDAL. 
Gedun g Nanborae 

Di Kendal ditjita - tjitakan 
akan didirikan satu Gedung Na 
sional dgn beaja Rp 300.000 jg 
akan diusahakan dari: Mengim- 
pulkan uang dari rakjat dalam 
kabupaten Kendal! tiap orang 
1 sen. Memungut sokongan dari 

para pegawai. Menambah har- 
ga kartjis dari tiap pertundju- 
kan dan beberapa usaha lain jg 
sjah. Segenap pegawai PP dan 
K menjatakan kesanggupan me 
njokong ' Rp 1000-—. Panitia 
pendirian gedung tsb. telah di- 
bentuk diketuai oleh sdr. Pra- 
jitno. 

TEGAL, 
Tidak diberi izin. 

Antara mendapat kabar, bah 
wa. Walikota Tegal dalam. su-' 
rat keputusannja tidak membe | 
ri izin pada DP SB Textiel bu 
at pungut dermaan uang utk 
2800 buruh Textie! Tegal jang 
mogok sedjak 19 Mei. Penolak 
an berdasar pertimbangan, ba 
hwa pemerintah tidak membe- 
narkan, perbuatan pemogokan 
“jang dilakukan karena tuntut- 
an sratifikasirdan hadiah Leba 
Ipar. F4 9 

PUR WOREDJO. 
Hama Artona. 

23. “000: Pohon njiur dikabupa 
ten Purworedjo milik rakjat te 
'lah diserang penjakit Artona, 
diantaranja 7150 buah mende 

:rita0 hebat. Djaw. Pertanian 
Rakjat Dj. Tengam mengerah- 
ikan sekuat tenaga memberan- 
tas hama tsb dengan obat De 
ris. Pun daerah Jogja terdjang 
kit hama tsb. Bila tiap pohon 
“Hap tahun dapat menghasilkan 
25 buah, maka kerugian rakjat 

      |... WKatja Mata untuk Lihat djauh dan Dekat), ialah. 575.00 butir atau ata, 
Rp. 172,500, (tetas Keadaloadia sd 

     
     
   

   

  

   
    

      

JOGJA. 

40 pegawai tinggi 
di. sumpah 

Hari Kemis” “bertempat dis 
bangsal Kepatihan diadakan" 
upatjara penjumpahan kepada 
40 orang pegawai tinggi peme: 
rintahan Daerah Istimewa Jog 
jakarta. Penjumpahan tsb di 
djalankan baru sekali ini sela, 
ma. Indonesia merdeka, se- 

, dang menurut. peraturan se- 
| mua pegawai negeri harus ang 

" kat. sumpahnja. Nanga 
bagi pegawai2 'lainnja akan di 
lakukan berturut-turut, 

PURWODADI. 
Peratjunan dogin 

Di desa Temon ketjamatas: 
Brati terdapat. tanda? peratju 
nan Gaging. Dijawafar Keseha " 
tan telah mengadakan peperik 
saan, ternjata Tianja ringan sa 
dja, belum sampai ada Korban 
Berhuhmag dgn itu pendicuk a 
peringatkan djargan makan d . 

ping jg sudah atau mulai 2 
suk. Meskipun sudah 

daging jg busuk ita tetan mem 4 
bahajakan, demikian pember 
tahuan dari pihak Rumah Sa 
kit Purwodadi. Pwobagan. - 
'TJERIBON. 

  

   

    

| Djuni di Tjirebor akan: dibuk. 
(sebuah: studio radio, sesudi de 
ngan “keputusan kementeriai 
penerangan untuk dalam Aan 
ini membuka studio? radio d 
Ternate, Kupang, Samarinda 
Tandjungpinang dan Tjirebor 
Keputusan ini diambil oleh ke 
menterian penerangan, kareri : 
ternjata, bahwa kesdaan 3 
mantjar2 di Indonesia dewa 
ini adalah sedemikian rupa, Y 
hingga siaran2-nja tidak & 
pat didengar dengan djelas 
pelbagai tempat, sedang radi 
merupakan salah satu alat 
penting dalam penerangan K 
pada rakjat, Dengan pembu 
an Studio radio Tjirebon, 
Djawa-Barat, selain di Djaka 
ta akan ada dua studio, S 

dang selandjutnja dikandung 
maksud untuk pada permul 
an tahun depan membuka stu- 
dio2 radio di Sukabumi dar 
Garut, Distudio radio Tjirebot 
akan Tato 17 Tn pega- 

'yai, 

    

    

    
    

    

    
   

  

sena Snake 

 



: | kerdja-sama dari hahwe daiani pembifjaraa 
n jang pasti, karena hal2 jang jang pa Bed ire Te “gatal 1 - | 

Ba? 

    

   
“R 

tas dari daerah? barat. Selain 

b
l
a
 

Ie 

tasan 

   
    

    
   
   

  
perbatasan daerah 

Kira2 40 orang Djerman jg. 

| »z0ne terlarang” itu mendapat 
| perintah supaja memilih: ma- 

  

|Isuk. daerah timur Djerman 
atau daerah barat. Bila tidak 
mengindahkan perintah itu, 

| Iimaka mereka akan ditangkap. 
S4 | Dalam pada itu sebagian ter- 

        

   

    

   

  

   

  

   

    

   
    
    

  

   

          

   

si | untuk mendjadi anggota 

    

  

bebasan kembali ota2 par 
lemen tadi dis . “deng 
82 suara lawan 0, dan 34 su 
blangko. 

35 WAKIL NEGERI? ASING 
A.L, DARI INDONESIA SU- 
DAH TIBA DI PEKING. 

besar diantaranja telah berang     "Ikat ke Berlin Barat. (UP). 

Seterusnja dikabarkan di 
g Brinsvijck pada hari Saptu ji., 
“bahwa disemua kota2 dan de- 

| sa2 didaerah Sovjet di' Djer- 
|.mMman wak'u jang achir2 ini ter- 
- dapat poster2 jang menjeru- 

j: kan, supaja semua orang laki2 
| jang sehat dany belum men- 

tatkan diri dengan sukarela 

»pa- 
Sukan2 daerah”, Dalam pos- 
ter2 

maksud pengerahan 
tersebut adalah untuk memper 

dan ladang2 sendiri” terhadap 
maksud2 agressif dari nega- 
ra2 Barat. (AFP). 

Dalam pada 
Djerman Timur , 1 
Pieck, dalam 'pidatonja hari 

ruh bangsa Djerman supaja 

mengadakan perl#wanar terha 
dap ..pemerintah pengchianat' 

Adenauer. Dinjatakannja, bah 
wa seluruh hangsa Djerman 
harus bersatu dalam suatu ge- 
Pakan jg. kokch. untuk mela- 
wan perdjandjian perang (per 

djandjian kontrak.)  Wilhelm. 

Pieck jg berbitjarag dimuka 
100:0900- pemuda Djerman di 
“Leipzis menjatakan, hendaknja 
Gerakan Pemuda Djerman Be 

Buku2 A. Gide   ed WP 

        
    

  

'apan. konperen ' 
Oleh. sek- ! 

dari | 
ia      

Yan sekretaris Panitya Perda- 
maan tadi serta 2 anggota | 
WETU (Gabungan Serekat bu- 
ruh). Utusan2 jg sudah tiba 
tadi berasal dari Djepang, In. | 

dia, Pakistan, Ameriky Serikat, 
Sovjet Uni, Indochina, Indone- ' 

Tag Sa 1 . Dilarang 
Bagi Umat Katholik- 
Putusan Vatikana 

SEMUA buku? jang ditu- 
“lis oleh pengarang terke 

nal bangsa Perartjis Audre Gi- 
de hari Sabtu tertjantum dlm. 
daftar buku? jang terlararg ba 
gi ummat Katholik oleh Vatika- 
na. Karangan Gide ini dinjata- 
kan sebagai batjaan terlarang 
lima hari sesudah semua buku 

ku? terlarang. Kiri daftar me- 
muat Jebih dari 5000 buku, anta 
anja karangan Voltaire dan 

dAnyurzia, | 
  

    

  

bil sesuatu keputusan 
itu harus lebih dulu disetudjui oleh : 
Abdel Rakman al Mahdi Pasha, di Khartoum, 

Meniirut United: Press, kala 
nfin jang dekat dengan delega 
Sipartai "Umma” tersebut me 
bae Hn delegasi Su- 

Hiaminja bersetudjuan dengan 
bihhk Mesir dan djika perju 
nugkin bersed', mengakui 

   
    

  

   

  

   
   

    

   
     

    
   

   

  

h| RussiaTutupPerba 
Barat &T 

. Wilhelm Pieck: ,,Lawanlah Pemerintah” 
Adenauer !” 

USIA PADA HARI MINGGU menutup dengan 

terlarang” jang pandjangnja 8 mil: Dis 
. JS padjangnja 375 mil kini berdiri pos 
. Ngan perintah ,,tembak rang mn 

| dengan tiada izin”, 

| kini berada dalam rumah2 di" 

j| tjapai umur 60 tahun mentja- 

itu didjelaskan, bahwa 
tenaga 

tahankan ,,kampung halaman 

itu Presiden : 
Wilhelm ' 

"| Minggu berseru kepada selu- | 

| Alberto Moravia. pengarang Ita ' 
| Ea ditjantam dalam daftar bu- 

  
jaraan itu tidak diam: : 

demikian 

    

| Malik” 
KetuaDK 

Soai Korca Akan Dima-. 
. djukan Lagi? 

AKIL Sovjet Jacob Ma- 

  

tuniitan Radja Farouk atasge WM tik pada hari Minggu 
larna. sebagai radja Mesir dan telah mengoper pimpinan De- 
Sucu sampai plebisit dapat di Wan Keamanan untuk bu- 
selexgarakan “Dika lan Djudi ini, dan para pe- 
PP EN “Si miadjau PBB melihay kemung- 

Na |.Pe-, kinan, hahwa dalam masa itu 
mimin? partai "Um telah | Malik akan memulai lagi dgn, 

berohh karen: Inggris dalam |kampanjenja utk. mempersoal- 
pemb'jaraan2nja | Ke | kan masaalah. perundingan gen 

   

    
   

    

      

sir biu2 ini telah mengusul 
kan, Sp#ja rakiat memberika: 
perseidjuannja 'ebin dulu se. 
belum Inggris mengakui tuntu 
tan Rdja Farouk “atas. 

tadi, Stap Inggris jang de 
an. Di renurut kalangan sh 
lah majebahkan pemimpin?! 

   

   partai "Timma” menarik kes n 
pulan ,ihwa Inggris rupanja | 
mentjobeuntuk melemparkan |: 
tanggun/ djawab akan  ke- 

mungking gagalnja pembitja 
raan2 Ingris — Mesir itu ke-|   pada piha Su 

  

titu berpendapat, bahwa selama 
| Malik memegarg ketua, dewan 

1 Sendjata PBB, dimana mereka 
pada achirnja dapat mengha- 

a Ma tuduhan2 Sovjet, bah- 
wa Amerika Serikat telah me- 

“Selandjutnja. para penindjau 

sebagian besar dari anggau! 
tak akan dapat mentjegah 

propaganda itu sebagaimana 
terdjadi di Komisi Perlutjutan 

lakukan perang kuman di Ko- 
rea Sebagaimana diketahui, da 
lam sidang Umum PBB jang 
lalu di Paris, 
vjet Andrei Vishirsky 

delegasi So- 
telah   | berusaha supaja masaalah Kol 

tea diperbintjangkan, (UP). 

! 

umumkan, bahwa sel 

|ga dan jang pendjangnja, 101 

Pagar IN WK, MENTERI 
LUAR NEGERI SOVJET? 

-kow pada hari. Minggu, “duta- 

  

    

      

| Perdjandjian 
| Dierman Sarat 

  
Jet , 

dasi it 

bas mengirimkan anggotaenii || 
untuk menggabungkar diri pa (Ff 

da polisi rakjat jg akan men- |. 
dupat perlengkapan serta sen || | djata2 jg terbaik. 

Melawan perdjandjian || 

Mengenai perlawanan rak- | 
jat Djerman Barat terhadap 
perdjandjian Bonn, dikatakan- 
nja supaja tiap pemuda Djer- 
man Barat djangan mau di-| 
panggil untuk masuk dinas 
militer untuk " tentara Eropa 
jang akan ditempatkan diba- 
wah komando bekas djendra'2 
Nazi. Diandjurkannja supaja 
seluruh bangsa Djerman mem- 
perlihatkan perlawanan mere- 
ka terhadap  perdjandjian 
Bonn dan menuntut supaja di- 
adakan pertemuan 4-Besar un 

  ' Barat”. Pada saat   

  

Djerman sebagaimana ditjan- 
tumkan dalam nota Sovjet ke- 
pada negeri2 Barat belaka- 
ngan ini. Kemudian Pieck me- 
ngutjapkan: ,,Hidup Republik 
Demokrasi Djermar kita, jang 

(merdeka dan damai!” (Reu- |, 
ter). 23 3 ' £ Tee ak Ag 

3 besar protes tin- 
dakan2 Rusia. 

Sementara itu fihak 3:Besar han, 
Djum'at menuntut supaja fihak Rusia 
menghentikan tindakan2nja pada lalu 
lintas patroli sekutu dan dgn tegas 
»memprotes terhadap penghalangan 
djalan2 raya, kereta-api dan  hubu 
ngan tilpon antara Djerman Barat 
dan Timur”. Ketiga komandan Tiga 
Besar dalam nota jang “bersamaany 
bunjinja jang disampaikan kepada 
komandan: Rusia, Vassily ' Chuikov 
selandjutnja menuduh fihak Rusia 

| telah melakukan tuduhan2 palsu 
dan menghina” terhadap negara2 Ba 
rat. Dalam nota tersebut dikatakan, 
dalam beberapa daerah tertentu Ru- 
sia terlalu mendekati perbatasan Djer 
man Barat menetapkan daerah tidak: 
bertuan mereka sepandjang:5 kilome' 
ter. ,,Hak militer2 Amerika, Inggris: 
dan Perantjis untuk diidjinkan mera 
suki Berlin melalui djalan2 raya 
atau melalui alat2 penghubung lain- | 

  

  

Lihat 
Hayward Njatakan Ada- 
nja Bekas2 Bom Kuman 

Amerika Di RRT 

KANE naywarp se- 
Orang pekerdja pada 

pertambangan di Wales jg ba- 
ru? ini pulang dari RRT, pada 
hari Djuwat ini mengatakan 
di London, bahwa ia bersama? 
7 orang utusan serekat buruh 
Inggeris lainnja telah melihat 
bukti? di Tiongkok bahwa pi- 
hak Amerika di Korea dar di- 
atas RRT Timur-laut memper- 
gunakan bom? jg. mengandung 
kumar? penjakit. Tetapi ia me 

  
  nja didjalankan berdasarkan hak? |ngakui bahwa ia tidak memba- 
Amerika, Inggris dan Perantjis seha- | wa oleh2 berupa bukti2 jang 
gai negara2 jang menduduki Berlin | njata. ge F3 MABA One anta SA 
Gan hal tersebut tidak dapat disangsi 
kan lagi”, demikian nota tersebut. 

Hubungan tilpon Ber- 
lin Timur dan Barat. 

Seterusnja dapat dikabar- 
kan, bahwa hubungan? tilpon 
antara Berliy Timur dan Barat 
pada malam Minggy untuk se- 
bagian telah diperbaiki lagi 
dengan tidak diberi. pendjela- 
san. Demikian. pembesar2 pos 
Berlih Barat mengatakan, Se- 
landjutnja dinjatakan, bahwa 
2 hari jg lalu fihak Timur tlh 
menawarkan akan memperhaiki 
70 hubunga, tilpon dari djum: 
lah 2.000 hubungan, tetapi 'di 
tolak oleh fihck Barat. Semen 
tara itu AFP mewartakan, bah 
wa pada hari Minggu pagi pem 

Seterusnja Hayward menga- 
takan da'am konperensi pers 
tadi, bahwa baik dia maupun 
anggota2 delegasi lainnja ti- 
dak ada iang pandai berbaha- 
sa Tionghoa dan bahwa mere- 
ka menganggap benar, segala 
sesuatu jang mereka dengar 
dari pihak Tionghoa. Seterus- 
nja ia mengatakan, bahwa ke- 
tik, ada di Peking ia ielah 
mendengarkan pengakuan2 ta- 

wanan2 perang Amerika, jang 
menjatgkar bahwa pihak Ame 

|rika memang pakai sendjata 
(kuman, Pengakuan2 tadi di- 
“dengarkannja dari piringan2 
hitam gramofon, jang diputar- 
kan baginja. . 

      
' besar2 Sovjet sekali lagi meno 
lak patroli2 militer Amerika 
untuk memasuki djd'an raja 
Berlin-He'mstedt. (UP). 

  

Ledakan Atom 
Di Yucca Fiaf 

ANNA PAUKER DIPEIJAT? 
: Eee et An Hugh Menteri luar negeri wanita | Utk Pertama Kali Tem- IDELEGASI PARTAI ,Umma” dari Sudan pada hari Sas |Rumenia, Anmo Pauker telah |.pat Bekas Ledakan Da- 

PA Alang Pang ma rear MAU Hasson | akowarkan dari polibiro da. pat Dimasuki Orang 
ae en akn pe nialanni Rusia di Bukarest, demikian! Wp ADA MINGGU pagi jl. n dlm pada itu sangat . Djurubitjara Naa Ioi £ Ti 5 e 1 

| partai tsb, hanja menjatakan, bahwa masalah? jang merupa, : Pinkan Peti ank gi in » La abak Mera senarai Ho arm : Daan “io jarakan da : jum'at malam. | atom lagi di Yucca Flat. 3 | kan kepentingan bersama telah dibitjarakan dalam semangaf ja. ledakan ini terlihat dalam DESAS-DESUS SEKITAR 
KADJA BOUDEWIIN. . 
Desas-desus belakangan. ini 

sekitar kemungkinan pernikah- 
an antara radja Boudewijn dari: 
Belgia dengan puteri Italia 
Margherita Daosta rupanja di 
tiup lagi dengan berita hari 
Sabtu jang mengatakan bahwa ' 
puteri tersebut telah mengu- 
rungkan kundiungannja ke Ma 
roko dan akan tinggal di Ita- 
Ha Radia Be'gia itu hari Sab 
tu tiba di Siega dimana radja 
makan bersama: dengan ibunja 
tirinja puteri De. Rethy,. jaitu 
isteri kedua dari bekas radja 
Leopold II. 

TERUSAN BARU, .. 
Radio Moskow dalam siaran. 

djarak 80 mil dari Las Vegas. 
“Kabarnja ledakan joi adalah Ie 

kan dari sebuah menara badja. 
Kemisi. Tenaga Atom Amerika 
Serikat mengumumkan, bahwa 
kira? 1.000 orang jg. mengam- 
bil bagian dlm, pertjobaan 
atom ini bersembunji dilobang- 
lobarg perlindungan jg terle- 
tak 4 mil dari tempat peleda- 
kan. 

  
    

Berita kemudian menjatakan. 
bahwa tjahaja ledakan terlihat 
pu'a dari San Francisco, djadi 
kira2 600 km dari tempat pele 
dakan. Segera setelah ledakan 
terdjadi, sepasukan tentera jg 
dipelopori oleh tank2 dan kesa 

tuan ahli2 sinar radio memasu 
ki daeran peledakan Laporan | 
periama menundjukkan, bah- 
wa, tiada seorangpun . terkena 
o'eh sinar daja radio, sungguh 
pun ini adalah untuk pertama : 
kalinja sedjumlah pasukan me | 

  

METE SE TER DN aka anon 1 : 

san. baru jang menghubungkan 
sungai Don dengan sungai Wol 

km telah dibukw dengan resmi 
pada hari Sabtu jang lalu. 

. Menurut siaran radio  Mos- 

besar” Rusia di Djermar Ti | 3 mur 'Georg8'M. Pushkin telah ' De TIARA pemerintah Re- 
3 , : 7 i publik Korea Selatan menjata- Kn sebagai wakil, mente | kan pada hari Minggu, bahwa  pe- 

uar' negeri, Siaran tersebut merintah Korea Selatan “akan  ter- 
selandjutn ja: menjatakan, bah ' paksa mengusir” semua badan2 PBB 
Wa Ivan lyichev akan meng- dari Korea, ketjuali djika ' mereka 

tika 1. kedudukan Pushkin | menghentikan tjampur tangan mere- 
BI BAG 0 N ka dalam prugan dalam-negeri Korea ' 

  

n 

  

  

    
     

     

   
“Sebagai mana dikabarkan, pa da hari Senen tanggal" 26! Mei ibl. 

. di Bonn telah dilakukan penanda-tanganan ,Perdiandjian Djerman 
presiden Djerman Barat dr. Konrad Adenauer 

membubuhkan tanda tangannjai pada naskah perdjandjian 

Utara Belum” Tjukup Kuat Umuk' Laku- 

Bukti 3 

| Fleet jang selandjuinja me: 
| njatakan, 
Kore, Utara djauh lebih baik: 

| daripada. dulu. 4“ 3 
dakan bom atom jg. didjatuh- | 

| 
f 
, 

, memuaskan dan bahwa 
| tel 

' demikian van Fleet. Ia tidak b 

haksi2 jang t 
masuki daerah atom segera se di 
sudar, ledakan terdjadi (AFP). ' di 

KoreaSelatan Akan, 

  

1 

  

     tsb. 
  (Np    

    
ansdi 

kan Serangan Berarti Di' Koi tuk membitjarakan tentang ' Na Mn an yan an soal mempersatukan seluruh | . PBB Mungkin Gunakan A rtileri Atom ? 

pena TENTARA ke-8 Amerika di Korea, djende- 
ra' James van Fleet pada hari Sabtu menerangkan, bah 

wa ia tidak mengharapkan @kan dimulainja kembali permusu- 
han? setjara besar?an di Korea. Van Fleet jang memberikan | 
keterangan ini dlm, suatu konpenensi pers 4 
kan selandjutnja, bahwa walaupun demikian pihak Utara da- 
pat melakukan serangan? besar setjara terbatas seperti jg. 

ikuka “pada musim semi jg, baru lalu, 

i Seoul menerang- 

Van Flcet mengatakan hah- 
Wa menurut pendapatnj, pi- 
hak Utara tidak tjukup kuat 
untuk melakukan  serangan2 
kkmng berarti, akan tetapi bila- 
mana mereka berbuat demiki- 
an pasukan2 PBB akan meng: 
hantjurkan mereka. Dalam hal 
ini pihak Utara tidak dapat 
mengadakan tjukup persediaan 
pada saat pertempuran2 me- 
muntjak. 

Dalam membandingkan ke- 
kuatan perang Utara “dengan ' 
PBB, djenderaj Van Fleet me- 
njatakan, bahwa pihak' Utara 
mempunjai dua setengah kali 
sebanjak orang di front dari- 
pada pihak PBB. Kekuatan ar- 
tileri mereka jalah: dua kali 
sebesar daripada pihak seku- ' 
tu, walaupun menurut  penda- ' 
patnja- pihak “Utara lebih . 
lemah dalam “hal pasukan2 | 
"tank “Menurut yan Fleet pasu- 
kan2 Utara. mempunjai em- 
pat kali sebaik perlengkapan 
untuk musim dingin dan : 
lam pada itu djuga telah di- 
beri perlengkapan untuk mu- 

Atas pertanjaan para warta- 
wan van Fleet menerangkan, 
bahwa serangan2 jong: dilaku- | 
kan Oh armada udara ke-| 
lima tidak tjukip memberi ha- 
sil untuk mentjegah Utara me- 
ngangkut persediaan2 keme- 
dan pertempuran.” “Dikatakan | 
bahwa Utara kini sedang me: 
ngatasi kerugion2 mereka de- 
ngan memperbesar 'persedia- 
an2 dan mendesentralisasikan 
pengangkutar mereka, hal ma- 
na berarti -diperketjilnja 
iring2-an jang membawa per- 
sediaan2. Van Fleet mengemu- 
kakan, bahwa serangim mu- 
sim semi masih segar  daiam 
ingatan pasukan2 » Utara dan 
bahwa mereka tidak Meridak 
memulainja “lagi. ' Pasukan? 

,sekutu bersedia untuk bertem- 
(pur dan latihan? jang mereka 
tempuh adalah Sama, bahkan" 
mungkin lebih baik daripada 
tahun jang lalu, demikian yan 

|     

  

bahwa. . pasukan2 

Akan memperguna- 
kan artileri atom? 

« Lebih landjut' van Fleet  menjata- 
kan, bahwa serangan Utara dalam 
musim hudjan dalam bulan Djuli dan 
Agustus akan merupakan suatu rin: 
tangan lebih besar bagi'pihak Utara 
sendiri daripada bagi pasukan2 ' se: 
kutu: Atas pertanjadi apakah: pa- 
sukan2 sekutu akan mempergunakan 
artileri atom di Korea "van Fleet ti- 
dak bersedia memberikan. djawaban 
dan demikian djuga' halnja dengan 
pertanjaan mengenai perkembangan? 
politik di Pusan. 3 

Mengeriai pulausKoje,s.van “leci 
mengatakan, bahwa keadaan disana | 

1   

   

| Ho Rebut 
4 !| Pasukan2”Peraotjis "Di- 

| gerapu: 

|lah menjerang 

— | pertahanan 30 km, sebelah Uta 

| Chi Minh. Dalam pertempuran 

ketahui di Bandung mengenai 

umum ini akan diadakan 

nurut yndang2 No. 27/1948 jg. 
sudah ditarik kembali 
-han 
'siStem bertingkat2. 

PBB. KEHILANGAN 45 
BUAH PESAWAT, 

ra Amerika Serikat di Timur 
Djauh mengumumkan pada ha 
ri “Minggu, bhw selama bulan 
"Mei jl. angkatan udara PBB di 
Korea telah kehilangan 45 bu 
'ah pesawat, 

ra jang dirusakkan se'ama bu 
lari Mei itu adalah sebesar 39 

imen Komunis 
Disita Polisi 

Markas2 Komunis Di Peranijis Digrebeg 
Keributan2 Berkobar di Paris — 14 Orang Tewas. 

Jokum 

& EKEBKENAAN DENGAN seruan para pemimpin federa- @si perserikatan buruh Perantjis: jang dikuasai oleh par tai komunis” kepada ke 2 djuta anggota?nja untuk membe rantas ,reritjana? perintah Pinay jang menimbulkan perang 
“dam kesengsaraan bagi'rakjat Perantjis” dan utk. memperke- 'ras tuntutan federasi perserikatan buruh tadi supaja para pe- mimpin2 partai komunis dimerdekakan kembali, maka pada Djum'at malam telah terdjadi kerusuhan? besar didua kota, Kerusuhan? ini menimbulkan 14 orang tewas. 

    

  

8
 

Di Toulouse serombongan ka 
um komunis bersendjotakan 

|linggis menjerang polisi. Dua 
|erang agen polisi jang telah 
dirampas sendjatanja  dianiaja 
oleh gerombolan komunis tadi. 
Di Paris tak lama setelah ada 
nja Seruan dari partai komunis 
untuk mengadakan. pemogok- 
an selama 24 djam, sebagai 
pendahuluar, dari pemogokan 
umum jang akan menjusul, Se 
gera setelah perintah" untuk 
mogok itu'diproklamirkan, pa- 
ra pembesar Perantjigs menga- 
dakap tindakan? keamanan un 
tuk mentjegah djangan sampai 
dilakukan perbuatan sabot' da 
lam 'pertambangan2 Selain da 
Ti itu pemerintah Perantjis"tlh 
mengambil tindakan2 keama- 
nan bula dipelabuhan2 jg ter 
penting, terutama Gimana ada 
kapal2 jang sedang membong 
kar muatan2nja ata, memba- 
Wa alat penting bagi tentara. 

Markas2 komunis di- 
serbu polisi. 

Tindakan ini ditudjukan utk 
melindjungi pelabuhan2 tsb da 
ri perbuatan2 buruh jang pro 
komunis, Razzia terhadap kan 
tor2 partai komunis tersebut te 
lah direntianakan sepandjang 
malam Kemis dan dimulaikan 
pada Djum'at pagi. Prefect da 
ri Paris, Jean Baylot menjaksi 
kan razzia ini dan beberapa 
menit setelah diterima kabar? 
tentang rentjana partai komu 
nis untuk melakukan demon- 
strasi di Paris, semua kantor? 
partai. tersebut segera dike- 
pung oleh polisi AFP" selan- 
djutnja mewariakan melihat 
keluarnja asep tebal dari kan 
tor2 partai komunis, 

bahwa dokumen2 partai isb di 
bakar oleh anggota2nja Keti- 
ka mobil polisi jang pertama 
tiba pada hari Djum'at pagi 
dan berhenti dimuka gedung 
kantor2 partai komunis tsb un 

an pengumuman tadi. (AFP). 

tuk menjerbunja,  pemimpin2 
partai jang berada dalam ge- 

€ J 

Masih | dung2 tadi telah diberitahu- 

. 'kan dengan tilpun oleh pendja Rahasia ga2 mereka teniang niat polisi 
: ini, Sehingga ketika polisi da 

Rantjangan Undang2 Pe- tang semua pintu2 gedung tlh 
milihan Umur Belum 
Dapat Diamumkan 

ditutup. Setelah rombongan ge 

3 KEPADA 362 kantor pemi 

' DenganBazooka 

/TARKAS besar pasukan? 
“& Uni Perantjis pada ha 

ri Minggu mengumumkan bah- 
wa pasukan? Ho Chi Minh te- 

g dan kemudian 
Guki Badon, pos 

   

berhasil m 

ra Dorgdoi di Annam Tengah. 
 Penjerargan tadi tlh dilakukan : 
pada tg 30 Mei malam oleh. 2 
bataljoa Ho Chi Minh jg. bersen 
djatakan bazooka2. Badon ter- 
letak di muara sungai Sing Gi- 
ang, kira? 62 mil sebelah Uta- 
ra Hue, Pasukan? Uni Peran- 
tjis jg. mempertahankan Ba- 
“don, setelah mengadakan peria : 
wanan dgn. barttuan kesatu- 
a12 angkatan laut dan udara 

at perintah. utk. meng- 
(diri kesebelah Sela- 

am Sungai tsb: “Menurut 
pengumumar tadi maka keru- 
gian pihak Ho Chi Minh sa- 
ngat besar dim, perebutan Ba- 
don ita. 

Kedudukan? pihak Perantjis 
didaeran @uangtri sebelah Se. 
latan Badop sementara itu dju 
ga mengalami serangan2 pasu- 
kan2 Ho. Lehih Selatan lagi di 
dekat Mudue, kira? 150 mil 
Tenggara Hue suatu kesatuan 
tentara Perantjis ielah berha- 
sil merusak 2 djembatap pen- 
ting dari djalan kereta api, iz 
telah dikuasai oleh pihak Ho 

    
   

    
ini pihak Perantjis dapat mena 
wan 20 orang pengikut Ho Chi 
Minh dan merusak djuga sebu 
ah depot, 10 buah kereta ba- 
rang dan 2 buay lorri, demiki 

  

  
ni polisi datang dengan memba 

lihan daerah di Djawa 

wa tangga, baru polisi dapat 

mendobrak pintu? tadi, lalu 
memeriksa tiap2 kamar. 

Barat oleh kantor pemilihan pu 
sat di Djakarta telah dikirim. 

kan salinan daripada sebuah la- 
poran jang terdiri dari 30 hala- 
man mengenai pemilihan umur 
di India dan Inggeris, demikian 
diperoleh keterangan dari kala- 
ngan jang berwadjib. Laporan 
ini disusun oleh penindjau?2 dari 
Indonesia, jg. menghadiri pemi- 
lihan2 umum ini, Dlm, laporan 
tsh, selandjutnja dimuat saran2 
mengenai pemilihan umum jang 
akan diadakan di Indonesia. 

Ber-ton2 dokumen 

. disita. 

Tentang hal ini UP kabarkan 
bih landjut, bahwa polisi. Perantjis 
pada hari Sabtu telah menjerbu mar 
kas besar partai komunis Perantjis 
di Paris, jang menjerupai benteng 

dan djuga pelbagai pusat dari partai 
komunis diseluruh negeri. Ber-ton2 do 
kumen, jang mungkin akan memberi- 
kan petundjuk teritang orang2 jang 
berhaluan' komunis di Perantjis telah 
disita, Pada setengah tudjuh pagi ha 
ri Sabtu polisi Perantjis telah mulai 
mengadakan aksinja terhadap partai 
komunis. Lima djam kemudian aksi 
telah berachir dan kementerian dalam 
negeri Perantjis telah mempunjai ba 

Serai daripada laporan ini 
kantor pemilihan Djawa Ba- 
rat hingga kini belum meneri- 
ma insiruksi2 mengenai apa jg 
harus dilakukan untuk pemi- 
lihan umum jang akan diada- 
kan itu. Kepada Pia diterang- 
kan, bahwa rantjangan' un- 
dang2 mengenai soal ini sa- 
ngat dirahasiakan” oleh pe- 
merintah puSat, apa jang di- 

  

Djembatan darurat jang spe- 
sial dibuat untuk tank2 Sher- 
man. Djembatan darurat ini 
dibuat oleh ' pasukan2 genie 
Inggris dan dapat dilalui oleh 
kendaraan2 jang lebarnja sam 
pai 1342 meter. Disamping 

ini jalah “bahwa pemilihan 
se- 

tjara langsung, sedangkan me- 

itu dalam demonstrasi jang ba 4 | 
ru2 ini diadakan, tank2 Sher- $ | 
man djuga membawa ,djemba | ! 
tan reserve” untuk dipasang | 
pada sungai2 ketjil ig serlu t 

dilaluinja. ! 
pemili- 

ini diadakan menurut 

  

Markas besar angkatan uda- 

sedangkan djum 
afh nesawat terbang pihak Uta 

  saat kritik : 

Djurubitjara tersebut menyemuka: 
kan, bahwa beberapa anggota Ko- 
misi PBB untuk Persatuan dan pem- 
bangunan kembali Korea dan bebe: 
rapa orang pembesar “kantor pene- 
rangan Amerika Serikat. (ULSS.) 

t 

“AN 

seFfa, semerfara anggota Ijabang Ra-, dikitnja 4 orang - anggota parlemen" 

ah lampau. Para tawanan perang kan, bahwa insiden? itu timbul da- 
jakan dipisah2-kan mendiadi golong- lam bulan April dan Mei, 
yan2 ketjil, djika saatnja sudah tiba, pada waktu pihak Utara mempergiat 

ersedia propagandanja-di Pan 'Mun Jom. 
memberikan komentar “terhadap re: Achirnja van Fleet menjatakan ke- 

imbul pada-perundingan2 simpulannja, bahwa ia tidak pertjaja 
Pan Mun Jom mengenai insiden? akan kemungkinan serangan kuman 
Koje, akan tetapi-hanja mengata- oleh pihak Utara. (A.E.P:). 

Mengusir” Semua Badan2 PBR? 
dio ,, Voice of America” di Pusan 

mereka dengan 

Korea, 

djustru   
celah melampaui batas2 kekuasaan 

antara lain turut j $ | $ Yu 
jampur dalam urusan  dalam-negeri mentntah Dpngman Rhee PARTNANN R lah mentjari perlindungan dikom- 

pleks perumahan jang. didiami oleh 
sedikit- anggota2 komisi PBB tadi, ja'ni su Diterangkannja, bahwa 

Diduga | 

le- : 

| gu di Rome bahwa kaum sar- 

injiaran kosmis. Dikatakan se- 

"|sardjana tsb telah melepaskan 
. dari suatu kapal korvet Italia, 

  
Korea Selatan jang terlibat dalam Korea Selatan tidak boleh memasuki- 
komplotan untuk mendjatuhkan  pe- "ia. Pembesar2 komisi PBB tersebut hingga kini belum memberikan 

| suatir komentar atas keterangan dju- 
ritbitjara tadi dan mereka tidak mau 
pula mengatakan, apakah pemerintah 
Korea Selatan 

hu dasrah perumahan dimana polisi protes resmi kepada mereka, 

  

Ka 

n Ben 

5 KEMENTERIAN keuang- 
an Djepang hari Sabtu 

ini dapat mengetahui, bahwa ' kementerian tadi bukartja ke. 
|hilangan emas sebanjak 5 ton, 
“tetapi malahan djumlah Cmaar nja 1 ton lebih banjak dari'pa fa jg dikirakan semula, Sete- ' 
lah kementerian tadi lab 
kan penjelidikan atas simpanan- 
emasnja sesudah pendudukan: 
Serikat berachir, maka ternja- 
talah bahwa dugaannja semula 
- bahwa 5 ton emas telah his 
larg -- ternjata tidak benar. : 

KETIKA hari Djum'at jl, 
pagi? benar tampak se 

buah benda jang menjala2 pu- 
tih kebiru-biruan dilangit sebe- 
lah utara dari kota Seattle, di- 
negara bagian Amerika Wash- 
ington, Benda tadi kemudian 
meledak dan hantjur mendjadi 
petjahan? jang terpelanting ke- : 
segala djurusan, hingga selama - 
3 atau 4 detik langit terang. | 
benderang seperti diwaktu 3 
siang hari, Ketika tanggal Il 
Mei-pun tampak benda sema- 
tjam itu diatas Seattle. Menu- 
rut dugaan benda tadi adalah 
sebuah meteor, : 
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INSIDEN INTERNASIONAL 
Satu insiden | internasional 

telah. terdjadi pada: hari Djum- 
'at, ketika dilakukan upatjara 
untuk memperingati mendiang | 
Presiden Roosevelt dari Ameri " 
ka Serikat di Hyde Park, bekas. 
tempat kediamannja didekat 
New York. City. Pembesar? So: | 
vjet, Polandia dan T'jekoslowan 
kig'ig menghadiri upatjara ta- 
Si, sekonjong2 memnggalkan 
tempai wpatjara, ketika Ave- 4 
rel Harriman, administrator 
MSA, menjebut2 adanjg "Suatu 
negara jg dahauw mendjadi se- " 
kutu Amerika, tetapi sekarang 
mendjadi pengehianat terha- 
dap tjitag perdamaian internd- 
sional dan saling-mempertjajai 
antara bangsa2.” 

  

   

      
   
    

    

    

    

A00 pena Men LM 
  

njak sekali dokumen, jang menurut : 

kabar memuat nama 600.000 orang 
langgota “partai. Aksi: ini diadakan 
'setelah penangkapan 'atas dirinja 
| Jacgues Duclos, sekretaris-djenderal 
partai komunis, jang dilakukan sete- “5 
lah keributan2 jang terdjadi pada «' 
Rebo malam di Paris. (UP—Pia). 

Hudjan protes k 1 

  
( Dalam pada itu Sekretaris umum 
Partai Komunis Belanda pada hari 
Saptu jl. telah berseru kepada se " 

mua kaum demokrat Belanda supaja 3 
menjampaikan: mosi protes “kepada 
kedutaan2 Perantjis. dan Amerika 
Serikatdi Den Haag berkenaan de' 8 
ngan ditangkapnja sekretaris-djende- 8 
ral Partai Komunis Perantjis, Jac- 
gues Duclos, oleh pemerintah Peran '$ 
tjis. Menurut berita dari Berlin, sen 

|tral komite partai persatuan sosialis- 
komunis Djerman Timur telah me 
njampaikan pernjataan sympati ke 
pada partai komunis Perantjis ber 
kenaan dengan penangkapam -atas 

iDuclos tsb. Radio Moskow menga 
ibarkan, bahwa berkenaan dgn per 
jistiwa penangkapan Duclos tersebut 
idi berbagai2' paberik, perusahaan, 
' kantor dan djawatan di Sovjet-Uni 
itelah diadakan rapat2 protes. 
i. Dari Sofia dikabarkan, bahwa sen 
tral komite partai komunis Bulgaria 
telah menjampaikan kawat kepada Ta 
pemerintah Perantjis, jang” berisi” | 
protes terhadap penangkapan atas 
sekretaris djenderal partai komunis 
Perantjis tsb. 

£   

PENJELIDIKAN SINAR 
KOSMIS. 
Diumumkan pada hari Ming 

djana dari Italia, Inggris, Swe 
dia, Djerman day Belgia telah ' 
mulai dengan mengadakan ber" 
sama-sama pertjobaan2, “jang 
penting dan luas” mengenai pe 

landjutnja bahwa rombongan 

jang berlabuh didekat pulau 
Sardinia,. balon2 istimewa utk 
lapisan udara jjang sangat 
tinggi dan jang memuat alat? 
pentjatat penjinarap tsb. 
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telah ' menjampaikan 
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4) Maclalne, Watson & Co. NY. 
—.. Semarang, Purwodinatan 1/8 Telp. 828-1801 
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: Hap Baik Muda maupun Tua 14 Ta eri PS DI LAN PA KP M JAK GORENG f 
| Menjehatkan Tubuh-Menguatkan dan...... Lagi pula LEZAT, f aa Pa Pa : Tn "3 Pn TA as ! |. Sekarang dapat dibeli disemua Toko2 obat dan P. & D. aan - “2 £  Distributir: Pa Me 
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5 mbak bu Hata Sana PN jang mengandung minjak tahan akan air dan NG t3 SA ON Ri ay ag san Bon pan AN ra Nan RAT memberikan sinar-suram. . 2 Oo DER DI. | e ) — Minjak jang mendjadi dasar dari keistimewaan" st ai aa Ld HulvE ND i AN AN sifat-sifat tapal MUROLA tidak dapat dikerdja- Ta t Ka NN aer "3 YA tenan : kan dalam tjat-tembok bubuk. Tapal MUROLA j ) Dengan ini kita mewartakan kepada langganan? kita, bahwa inilah akan menundjukkan hatsil jang diauh R 1 

  

   

   IFIC MOTORS COY L 
Bodjong “1, Semarang | : 

telah ditundjuk oleh kita sebagai D E A L K R dari 

.A. dan SUNBE 

  

“0 , 

  

Spedamotor     
Ditanggu 100X  PUAS REAK 
Terbikin dari bahan-baHMu 

pilihan jang mengandung - 

    

lebih sempurna daripada tjat bubuk. MUROLA 
dapat dibersihkan dengan air dan tidak akan 
luntur. Tapal MUROLA tersedia dalam puluha 
warna jang indah. : 
Meka dari itu pakailah selamanja Jar hanja 

MH. UROLA tapal 

| Verkooporganisatie Lin 
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“Pabrik: Ki : 3 . untuk seluruh Djawa-Tengah. : : | : kum, | COUPON Vergroot Institat | vol .. | HADIAH VERGROTING, bilamana Tuan membikin AFDRUK ' 1 kandel-maaiscnappIl h. . Na ak Hn | INDONESIA“ 
& 3UA 5 & 

1, 
:1 3 SN Rp 20— dapat 2 bd ukuran 6X9 | 3 Djalan Purwodinatan 37 (atas) — Semarang. '"Pasanglah Adpertensi dalam PN un , » 9X14 "3 

| ! Karna Hi 1 2 3 : Tuh 13 | . jabang Semarang | 
ME A 3 — 3 2 3 18X Pendaftaran untuk bagian: bi 

| 
| »” : » 125.— en » 24X30 1. SMP. — Sore (pagi telah" yaa 3 sa ani TT - F3 PEN SA BATU UN AN ket BAN Mulai 1 JUNI 1952, Tempo tida terbatas. Pen 

"| Aken tiba di seluruh Djawa-Tenga ! | | 2. SMA. — A./B/C. “3 
0 Ake : | : aa 2 | HARGA MELAWAN — SERVICE MEMUASKAN ! ' bekali . Gruno-Gyele Motor, (8 peda bermotor) - m/ in. Follard, Perak Kepada Kementerian Kesehatan Datanglah untuk mengambil GRATIS Kartu Coupon di: | Tan Men - stan 

1 4 & 3: 5 i agian atas. 
| Bina ntuk Mendapat Tugas Beladjar Di 

: 3 

  

Photo Service ,, GOLDEN BOy« 
SIDODADI 9 — SEMARANG. | 

4. Masjarakat. (Kelas IT, “III 

    
” 

Bagian atas. 

| Luar Negeri (Fellowship) 
i Dengan ini diberitahukan, bahwa oleh World Health Or- ganisation disediakan beasiswa bagi dokter dan bagi bidan beridjazah S.M. jang bersedia dikirim ke-luar Negeri antuk mempeladjari soal2 mengenai kesedjahteraan ibu dan anak: ! Pelamar2 diharap datang di Kantor Inspeksi Kesehatan . Propinsi Djawa Tengah di Djalan Dr. Djawa No. 2 Semarang (kamar No. 14), pada hari dan djam bekerdja untuk mengisi blanko2 jang diperlukan. TG 

Inspektur, Kepala Djawatan Kesehatan 
Propinsi Djawa-Tengah, - 

Keterangan: Gedung I.I. — Halmahera baru. , 
Mlaten 9 (pav. pendjara wanita). pk. 8.00 — 12.00. . 
KUDUS — S.M.E.A. — Djil. Raya. 
JOGJA — SMA-C, — Dji. Gemblakan 42. 

1 S.M.P. — Djl. Padjaksan. 
akan dibuka: Bandung — Djakarta, 
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R. SOEMADIJONO. ANTHAY .. 
a " : i 

Modelnja jang menarik hati, ditanggung 1004 memuasken : : tjap 21 
| “Tua, Ban Taki dan prampuan tentu seneng naek Gruno sehab- MINJAK OBAT BAN LENG »SEMBILAN BELAS 

motornja ditengah-tengah djalannja stabiel, buat 'GONTJE- Dapat diminum untuk men jembuhkan: batuk baru ae : 

'NGAN tida mengganggu apa2. . atau lama, sakit tenggorokan sakit perut dll. Sepesial buat o 
$ Aandrijving d/rante, pake koppeling, dan gastangan, 3 ng bisul2, Kan gatal2, Menenei binatang ber. perempuan Pane Ion gi 

'& 1 PK VAP motor jang terkenal kuat. , kena api, dapat lekas hilang dengan digosok- 
hamil 3 bln. sampai 
waktunja anak ter 
lahir, 

Ia bikin kuat tem- 
pat pranakan dan 
menjega gangguan- 
nja penjakit, dari . 

kannja. Apabila merasa lelah atau salah urat: dari 
sport atau djatuh dapatlah Ban Leng digosokkan 
(dipidjet) dan diminum, semua itu penjakit lekas 
La Karna: 

|. Ketjepetan 50—60 KM sedjamnja. 
|| Verschroomde velgen, ukuran band 26X 2 

& Muka p/remtrommel, blakang torpedo tu 
-tsk Bagagedragernja jang istimewa streamline Harga Rp. 3325— 

| Tuan bisa meliat tjonto barangnja, jang kita telah adaken 
exposisi die Seteran 82 dan die Depok 40 A. : $ 
Persediaan terbates, daftarken dari sekarang djuga, djangan 
keahisan. aa : 
Sole Agency untuk DJAWA-TENGAH SIEN AN HOO Seteran 
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tjam2 penjakit. Kalau Tuan suka batja surat2 pu 
5 ajian tsb., kamj bisa kirim sama Tuan. 

| Ban Leng dapat dibelih pada semua toko9 Obat 
$ DII.: kalau tiada: boleh kirim Rp. 6,50 Kami nanti : 
kirim 1 botol sama Tuan dengan tertjatat. i     
    
  

  

  

Date 1 | Ka ag —.. Dealer: Cycle Motor Agencies Bela Yaa Hanan pa: agan Daan Batang AA She 1 2g an lalam ) kaan 
Pa z Hi po : « 

ng32 

3 BEGONIA telf. 1914 Semarang. ! naga kandungan Ba | pu | ataran Miras |. Mengenai keuanganmu, tjita?-mu dikemudian hari, pilihanmu Pendjualan dengan S. |. P. Penjekabkan Pagi. siang sebelum- £ : atas kawan hidupmu seluruhnja, kami berikan pendjelasan J (FORD VS!DELUXE FORDOR (KI. A) i K ANDUNGAN nja . makan dan Wake, berdasarkan ilmu pengetahuan tjara bagaimana kau dapat l 2 ES & Kaban, u malam mau tidur, .. memperbaiki kedudukan dan peribadimu. C FORD V8 122”, W.B. PICKUP FXPRESS |. GOODYEAR mma mm um minum 1 gelas sloki | 
p M.S RAHAT FORD V8.158”: W. B. TRUCK : (ALL WEATHER" Dikeluarkan oleh Ohemicaliin Handel IE KIEM TIE | 1 

& OCCULTIST Pendjualan Bebas atas dasar | Tinpleis 6—8, TUp. 1816 Surabaja. | $ " Seteran 169 — Telf. 1123 Semarang. “ Keihin Nan an 1 
  Kn SO ak mei 

. Arak HAI KAU PIEN tjap ,,BOEAJA" 
menambah semangat dan tenaga 3 
Tuan tetap muda serta memberi 100 pCt kepuasan. 
Pusat pendjual: 

FORD Ys DELUXE FORDOR SEDAN, . 

CONSUL FORDOR SEDAN 
Semua kendaraan dapat didjval dari persediar n 

(Ready Stock) 

ISTANA INGGRIS TIDAK 
LAGI BERKABUNG.   — Luar Negeri 

  

  Masa berkabung untuk Ista ntuk bersepeda djarak djauh. djalan litjin 
5 Na i | an f lalu Ii i. Kwalitet j 

: GEDUNG PARA AN Pan INDIA. | mz aji j Tah Patarae “Yi TM: HIN YOE: Tinggi serta dapat dipenjaja, bam-ban sepeda Pete Pn Aa Ns DN ! £ Ui - 6 4 Al mangkatnjs r h | 1 del M 2 : Tabeturi jas bah 7 jan », ng. | 
: : NN Kan Pa sodiak Sabtu mk 13 an ? Ka |. 2 GOODYEAR selalu mendjaminnja. bahwa odj el» 5 Semarang : : 

    

na Salmah Ismail (AMA 66: P3 San EP Sang | Ua Ot One hay Sabtu telan SALON. : VO LMA IMSrama au 4 Ini Malam PREMIERE S. Kadarisman sslN OR M A 2 Menurut keterangan pembe | diadakan pertemuar ranfah-ta it mna “m 17 tah 1 h 
. .58r2 maka perledakan tadi ha | mah untuk menjambut Mr. Su Di. Mata, 83 — SEMARANG — Tilp. 2046 etropole 5.-7.-9.- | ta |! Ro yal 5-7.-9.. INI MALAM Penghabisan 13 tahun). | nja menimbulkan kerusakan | bardjo jang tiba disana pada Ten mn Ta PSINGINALGUNSe| T, Dad | | SERUNI" MERE L no Lool yaaa Gangga Bebe ingard'oe- engga KN : tem Tua Kembali Muda 22 | Rd. A. Sumarni 39 dip: Ar P7 Tea nee SERA Tega meri ebndogthega empal | 3 | i '“Besok Malam PREMIERE | “nang INDR ori 2 Selandjirinja diwartakan ba tara” di Osaka jang se'andju SH $ , i SH 1115 W E (Rambut putih  djadi hitam o . 1 Bh esok malam NDRA 8 ROYIL in hwa sebuah bom djuga mee- | nja mengabarkan, bahwa me- | D1 ) OWPEPSPIEN OR. ILO,MB | riap roto ,Timpat Bintang” — pOMION” 5-7-9. (IS tah) | PREMIERE, 4456455845 Asiss7ibs |. dak didekat tempat kediaman | nurut rentjang hari ini Mr. Su IO terbe au Bawakan dat: Tanggung 1000 tidak luntur. , "" THE “TOWN WENT WIL” PP ug The Academy Award Winner | mg 3! Taieh Bekhiria menteri negara | bardjo akan Parag an RADIO ter . pa 2 : . HARGA: | “ah 3 C r an Oo d e 3 er c dgn. Jise' Ferrer 

sn Aa Bank Teng 1 , Lar npu 
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Maka Nya weg Terba MonoK Med emanaaanngkeaad #  Luidspreker dubbel ii 5 Gr, R 25,— Dan 3 Gr. R15— Ini malam pengab: 5-1-4- (tt)! 2 Y GETAC “an Mia Power gn ragi. 21. Mayong | h “Suara Merdu-empuk, terutama BASnja Special untuk didjual lagi ke- John W Patricia Neal up | korban manusia, USAHA MENJALURKAN # Penerimaan Bening-djernih, dengam automatic bandspread | Intungan bagus. John Wayne — Patricia Neal| Maxy  7.— 9.—' Ini Malam Premiere (sgala umur) aa : | RABA ANGGOTA CO.T.N. Diuga ada perkediaan: " : .@peration Pacific" Hung Hwang — Suk Hung — ChadChie 5 EVA PERON. , Kok Jug O: p NDE 1012 Siemens SH 814 Terbikin oleh: : # . ae, : al “4 200 Anggota CTN diwilajah |RADIO: Pan ATA Tbh Wo TARag 205 TABIB AMIRODIN | “INI MALAM DMB, 5 hing .Yu Man ,Tang | SN Dewan perwakilan kota @uil $ Terr III telah disalurkan keda aa "1 Depan Kusumojudan 95A Solo, : Pia men di Argentina kari Sabtu Tam lapangan pendidikan radio AGA. 2057 L Rc 80 Agen: »R Ox" Sal 9m (13 tahun) bab Lala an Un Ka 1 0. menjetudjui dengan bulat usul | tennik, monteur dan perbeng- Klu ba ba” Automatic GARRARD RC Djl. Ngupasan 12, Jogjakarta. aa s an 3 Ge Ta Ta " » ULO uu Tn , s id ID Pn | untuk merobah Tana Kota wb | ketan, — Pendidikan? itu dise- NORA RADIO: Serenade dan Egmont KASIM DADA Kp. Melaju 30 |“ 20h FOX TECHNICOLOR 1 5010 Mulai tg. 2 Juni -M. B. mendjadi "Eva Peron”, Kota lenggarakan oleh Sekolah Teh Wih £ Semarang. . B 1 f Ad 
industri ini mempunjai 60.000 | nik Bandung dan oleh para pe ng “ Sales & Service Djagalan 0.45:245 (13 th) e or Ada djiwa. Keputusan itu masih ha jwagai dari Radio Laboratori- “gen uRa 7 “syaa Dar walang Semarang « Li Li Hua Ss— Han Fei w William Bendit John Hdiak rus disjahkan oleh dewan perfum di Tegallega. Demikian di Duwat 3) — Telp, 134 ..WU CHIA CHi" . te ' , : 
wakian propinsi Buenos Aires, | beritakan oleh pembantu in- Na Aye Kan 4 (Should they Marry ?| 1 Teks Indonesia — 4.30 — Jaw 9— at dalam mana kota @uilmen ter- | spektorat CTN daerah II Terri BA Rt n NA aa en | B1 wak terium LIL Druk. VII no. 584/II/A/118. : ui € PEN ' ” 
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, |   

Haridas Sava seorang pemu 
da Benghali dan pelarian dari 
Pakistan Timur pada hari 
Minggu menerangkan kepada 
polisi, bahwa ia telah mentjoba 
untuk menimbulkan kebakaran 
digedung parlemen Indi, demi 
kian berita dari New Delhi. 

“ BOM2 TERUS MELEDAK 

| 1 5 Grand 5.—7.—9.— INI MALAM Premiere (7 tah.1!. 2 
Ha polihatkan diri dimuka umum. BANGHONG LIONG & Co. dan y Robert Young n 8 g E 86 | Kk Diumumkan pada hari Sabtu perlihatkan diri dimuka umum. Berilah COLD- WA VE pada Kanak2 prampuan Njonja! LINDETEVES N.V. ! -Betsy Drake $$ d 
bahwa sebuah bom telah mele 
Gak pada malam Sabtu dimuka 

| gedung kanior urusan perda- 

nanggalkan 

  

lam mengindjak hari Minggu. 
Para opsir Inggris akan me- 

pita2 berkabung 
mereka iang dipakainja sedjak 
tg 6 Pebruari, sementara pedja 
bai2 istang serta pemerintah 
tidak akan memakai lagi dasi 
|hitam mereka. Diduga bahwa 
untuk pertama kalinja sedjak 
'berachir rasa berkabung ini 

MR. SUBARPJO DI OSAKA. 

Oleh kaum pedagang Indone 

| Tuan selalu berkendaraan untuk kesenangan 
f Tuan, 

  

J Bodjong 76— Telf. 2000: — Semarang." ' 

Filiaal: Kesunean 23 — Telf, 600— T'jirebop. 

  

Hari raya Tdalfitri sudah dekat 
TIDA PANAS dan TIDA pakai masin. Tahan sampai 8 bulan. 

    

  
  

v z #/ banjak orang .berkendaraan de. 

ngan memakai ban GOODYEAR 

dari pada lain merek 

GOODATEAR 
| 1-GY-5209 
i 

Selandjutnja Agen-Agen diseluruh Indonesia. 

    

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

LUX 4.45-7.-9.15 
Sam Wanamaker 
Lea Padovani 

CITY CONCERN CINEMAS —— 
lai Malam Premiere (u. 17 | 

Give. Us This Day" " 
    un) 

  

,.Ons Dagelyks Brood"—,,Pentjaharlan Hita" 
  

   
  

INORA 5.—7.—9,— Ini Malam Penghabisan (tf tahun) : 

     
  

  

    
     


