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“ Ketjuali sedjumlah besar su- 
“rat2 sematjam recu jg dikete- 
mukan dan kemudian dibeslag 

| polisi dalam 'penggerebegan 
tsb, djuga oleh polisi telah di 
Sita uang kontan Rp 97.000.— 

jg menurut keterangan pengu 
saha2 “bank gelap” itu, akan 
di “transfer” setjara illegaal 

Pengakuan? selandjutnja jg 
sementara itu diberikan oleh 
ketiga terdakwa tsb diatas me | 

— nundjukkan, bahwa merekalah 

, uang keluar negeri setjara el- 
» legaal dan merupakan sebagai 

|. pusat dari pada “bank gelap”, 
.jg mempunjai agen2 dan tja- 
bang2 luas diseluruh tempat di 
Indonesia. Ketjuali di Indone- 

. sia, seperti biasa, djuga mere- 
ka .mempunjai. perwakilan2 
atau agen2 di Singapura dan 

  

MUDJAHIDIN BURMA BA- 
KAR 700 RUMAH & 
KLENTENG. 

   

  
D 
menurut 

umum adalah 

it” 

Am.-Serikat, 

Menurut pendapat Eisenho- 
wer, jang merupakan bahaja be 
sar bagi ,,dunia merdeka” ada- 
lah bukan serargan langsung 
dari pihak Russia, melainkan 
kekuatan? destruktif jang me 
rusak ,,negara2 merdeka” dari 
dalam. Kata Ike, ,.orang akan 
mudah mengambil tindakan 
ipembalasan terhadap serangan 
|dari luar, akan tetapi apa jang 
harus kita perbuat 
apa jang misalnja telah 
“adi Tjekoslowakia”” — Dal 
hubungan ini ia selandjutnja 
mergemuKakan, bahwa Ameri-   

  

kan pertempuran jg berlang- 
sung 6 djam lamanja, dan ge- 

| tuan. Gerombolan2 tadi terda- 
pat dekat perbatasan Pakistan. 

'Inampak berpendapat, 

ka Serikat harus mempurjai dja 
minan bahwa ia tak akan ter 
putus dari sumber2. kekuatan 
nja dar lari sehabat2nja, dibagi 
an-bagian lain dari dunia ini: 
Meskpun tidak mau menjetu 
djui 160”, semua usaha2 umum 
jang diambil oleh pemerintah 
sekarang, namun  Eisenhower 

bahwa 
Amerika Serikat harus mentju 
'rahkan perhatiarnja tidak sa 

  

 Djandji Acheson 
. Amerika| Akan Perlindungi Djerman' & 

2... Berlin Barat Thd Tiap Intimidasi 
2 Kepolisian Djerman Timur Diperkuat Dgn. Serdadu 

—. Serdadu Russia. 
LUAR negeri Amerika, Dean Acheson Senen 
nemp gatkan Sovjet Uni dengan menjata- 

Barat dan Berlin Barat terhad: 

.ra dio televisi- 2 

minta kepac 

  

             

beberapa 
at supajz 

     

  

|. Acheson katakan,  Sovjet 
Uni harus ,,djangan salah pa- 

| ham”, terhadap bagaimana 
| “Amerika akon menganggap 
| “stiap tindakan” oleh Sovjet 

“Uni atau tiap negeri lainnja 
untuk memperkosa kedaulatan 
Ynasjarakat pertahanan Eropa. 
Djerman Barat telah mendjadi 

1ggota sepenuhnja dari 
sjarakat pertahanar tsb, keti- 
ika parlemennja mengesjahkan 
perdjandjian tsb: Dar Ameri- 

  - s 

       
    

  

   

     . Bung djawab merek 
“ tuhkannja. “ 

Sekitar keadaan di 

Sementarg itu dari Berlin di- 

- kabarkan, bahwa kepolisian 

“Djerman Timur pada 
Senin telah diperkuat dengan 

“serdadu? Rusia. Kini Berjin 
. Barat telan ditutup rapat oleh 
' pasukan2. polisi Djerman Ti- 

mur ditengah2 daerah pendu- 
KK dukan Sovjet Uni. Menurut ke- 
Papa terangan para penindjau ada 

dilihat sarang2 senapan mesin 

akan memperlindungi Djerman 
ap semua ,,tindakan? intimida- 

lin. Acheson menjatakan demikian dalam pidato 
djam setelah presiden Truman 
dengan tjepat menjetudjui dua 

1 »kemerdekaa kepada Djerman 
Pakt Pertahanan Atlantik 

me.ingkungi kota Hutan2 di- 
perbatasan Berlin Barat de- 
ngan daerah pendudukan - Ru- 
sia sudah ditebang. Pos2 pen- 
djagaan Djerman Timur pada 
hari Senin menolak yntuk mem 
beri idjin kepada orang2 dari 
Berlih Barat guna memasuki 
Sektor Rusia. 1 

»Tirai Besi” keliling kota 
ada'ah sebagian daripada .pe- 
raturan2 jang diambil oleh pi- 
hak Djerman Timur untuk 
mentjegah apa jang disebutnja 
mata-mata dan penjabot2 dari 

negara2 Barat, dan tindakon2 
tersebut menjusul sesudah di- 
tandatangani perdjandjian 

IBonn antara Djerman Barat de 
ngan negara2 Tiga pada tgl. 26 
Mei jang lalu. Pihak polisi 
Djerman Timur telah mene- 

Suki sektor Rusia, bahwa me- 
Ireka diharuskan untuk memin 
|ta pas sementara dari kantor2 

jang chusus telah didirikan un 
tuk maksud tersebut di Berlin 
Timur. Kontor2 tersebut akan 
.mulai dibuka sesudah hari Pan 
tekosta Sebaliknja bagi pen- 
duduk Berlin Timur jang ingin 
memasuki Berlin Barat tidak 
diadakan Jarangan2 dan hanja 
diperiksa surat2 mereka. La- 
lu-lintas antara Berlin Barat 
dengan wilajah Djerman Ba- 
rat melalui ketiga djalan2 ra- 
ja pada hari Senin berlang- 
sung sebagaimana biasa, Per-   jang diduduki oleh serdadu2 

Rusia didekat pethagai rinta- 
ngan2 djalan dan parit2 jang 

terputus halmana sudah bher- 
jalan seminggu, ama 

hubungan2 telpon masih tetap 

Pada hari Sabtu jang lalu, menteri pertahanan Hamengku Buwono 
dengan diantar oleh -air-comodore Surjadarma mengadakan pe- 

Ip nindjeuan berkeliling didaerahlapangan terbang militer. T'jililitan. 
iDim penindjauan tsb berbagai-bagai ketjakapan para penerbang dan 
djuga alat2 baru mendjadi perhatian Menteri. Pada gambar ini 
tampak menteri Hamengkubuwono sedang memperhatikan seorang 
penerbang memasang peluru dibawah pesawat. 

' Bahaja Perang : 
Umum Tak Besar 
Jg. Tetap Mengantjam Adalah .Pepe-y 
rangan2 Satelilf '—Kata Eisenhower Ye 

JENDERAL DWIGHT FISENHOWER menjatakan dlm 
konperensi pers di Was hington pada hari Selasa, bhw. 

pendapatnja kemungkinan petjahnja peperangan 
1 tidak besar, akan tetapi dim pada itu ia memper 
ingatkan, bahwa kemungkinan petjahnja peperangan? ,,satel- 

adalah tetap mengantjam. KEisenhower mengadakan perte- 
Mmuan pers ibu beberapa menit sebelum ia dgn resmi mengadju 
kan permintaan berhenti dari 
akan memungkinkan dia mulai 
terang2an dim perdjuangan memperebutkan jabatan presiden 

terhadap ( 

teraga |d 

  

Irangkan kepada penduduk Ber | 
Hin Barat jang hendak mema- 

  

  

semua djabatan militer, jang 
mengadakan kampanje setjara 

dja kepada daerah2 jang lang- 
Sung memberikan “manfaat? 
strategis, melainkan djuga ke- 
pada negara? jang terletak di 
tepi ,,tabir besi”. 

Korea, Indo T jina, 
Eropa. 

Ia antara lain mengemukakan, bah 
wa perkembangan2 di Korea dan 
Indo-China mempunjai arti jg sama 
pentingnja dengan sektor2 lainnja 
diduni dak, Dengan mengemukakan 

1 owakia sebagai tjontoh, Ei 
senhower selandjutnja ' memperingat 
kan sekali lagi akan bahaja2 jang 
Aitimbulkan oleh gerakan? subversif 
dan kekatjauan? dalam-negeri jang 
banjak terdjadi dikalangan ,,negara2 
merdeka”. Eisenhower menganggap 
Eropa penting sekali, karena daerah 
ini mempunjai tenaga industri jang 

pertambangan jang tak ternilai arti 
aja. Djika sumber kekuatan seperti 
Eropa itu sampai djatuh ditangan 
lawan, maka kita pasti akan terde 
isak dalam kedudukan jang buruk. 

| Demikian Eisenhower. 

Angk. udara dan 
infanteri 

Pun Ike menaruh arti jg penting 
pula kepada daerah uranium di 
Congo Belgia. Djika daerah ini sam 
pai djatuh ditangan musuh, demiki 

ian Eisenhower, maka -saja tidak 
| tahu apa jang akan kita perbuat. 

| Selandjutnja ia mengakui, bahwa :se 
lama ini ia senantiasa beranggapan, 

bahwa angkatan udara akan meru 
pakan unsur jang penting sekali da 
lam perang modern. Dalam pada itu 
ia menambahkan, bahwa ia ingin 
tahu bagaimana mereka jg tjondong 
kepada penghapusan infanteri akan 
dapat berbuat sesuatu dalam meng 
hadapi usaha2. lawannja. Keterangan 
Eisenhower jang terachir ini dimak | 
sudkan sebagai djawaban atas kritik 
senator Republikein Robert Taft jg 
lebih tjenderung kepada perluasan 
angkatan udara. 
Dalam pada itu ia tidak mau mem 

bitjarakan setjara lebih luas lagi pro 
gram pertahanan dan  pengeluaran2 
utk bantuan luar negeri jang dilaku- 
kan oleh pemerintah T'ruman. 

SEKITAR PERTJOBAAN 
PEMBUNUHAN THD. 
TRUMAN. 5 

Appel Collazo ditolak. 
Pengadilan tertinggi A.S. 

pada hari Senen menolak appel, 
jang telah diadjukan oleh Os- 
car Collazo. Collazo. seorang 
nasionalis Puerto Rico telah 
dipersalahkan membunuh se- 
orang polisi pendjaga ,,White 
House” dalam pertjobaan pem- 
'bunuhan terhadap presiden 
Truman bulan Nopember tahun | 
1950 jl. 

PIHAK MADJIKAN t 

'BERSEDIA BERUNDING, 

John Stephens, wakil presi- 
'den dan wakil 6 industri badja 
terbesar 
|malam katakan, bahwa pihak | 
pengusaha bersedia untuk be- ' 

di Amerika Senen 

runding segera dengan pihak 
buruh untuk mentjapai penje- 
lesaian tentang soal pemogok- 
an buruh badja. 

Djerman Timur Hendak Bentuk Tentara 15 Divisi 
#FALANGAN2 SERIKAT di Ber 

lin mengatakan pada hari Senin, 

bahwa Djerman Timur berharap su: 

dah dapat membentuk tentara jang 

terdiri dari 15 divisi, jang berkeku 

alan 150.000 orang, sebelum Djerman 

  

(nsadjukan undangan untuk 
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2 Hi Ro 
donesia supaja dapat 

memimpin rentjana pembangu 
nan tenaga itu. Tetapi Matsu- 
naga belum bersedia memberi- 
kan djawabar jg pasti: Demi- 
kian harian ,,Osaka Sangyo 
Keizai Shimbun” jg menambah 
kan pula dugaannja, bahwa 
mungkin sekali “ Matsunaga 
akan menerima undangan itu. 

bardjo sangat pripe” 
| Berhubung dgn berita sk. 
"Osaka Sangyo Keizai Shim- 
bun” tentang kundjungan Mr. 

Subardjo di Djepang itu, dju- 
rubitjara Kementerian Luar 
Negeri ' Dr. Darmasetiawan 
jatas pertanjaan “Antara” men 
djawab, bahwa perdjalanan 
Mr. Subardjo ke Djepang itu 
adalah bersifat sangat prive 
dan tidak ada sangkut paut- 
nja dengan pekerdjaan Kemen 
terian Luar Negeri. 
“Seterusnja dapot dikabar- 

kan djuga, bahwa delegasi da- 
gang Djepang jg diketuai oleh 
Kasumi Ono untuk mengada- 
kan perundingan dagang dgn 
Indonesia akan berangkat da- 
ri Tokyo ke Djakarta kira2 
pada permulaan minggu de- 
pan, tetapi hari berangkatnja 
belum dipastikan, Dalam per-   
lan guna pembelian bahan2 

il 

  

tjakapan dengan wartawon ki- 
ta di Tokyo, Katsumi Ono be- 
lum | bersedia - untuk memberi- 
kan keterangan, tetapi dit 
Iangkannja, bahwa akan'di-    

mentah Indonesia didalam pe- 
rundingar jg akan datang itu. 
Selandjutnja dinjatakan, bhw 
perundingan dagang “dengan 
Indonesia jg akan datang itu 
-dianggap penting sekali, ka- 
.rena merupakan suatu batu 

besar, tenaga terdidik dan hasil2 : udjian dalam perkembangan di 
plomatik Djepang Asig Teng- 
gara Demikian kabar warta- 
wan “Antara” di Tokyo. 

DUTA BESAR PHILIPINA 
UTK. INDONESIA, 

Bekas duta Pilipina di Pex 
rantjis, Proceso Sebastian ha- 
ri ini telah diambil Ssumpahnja 
oleh presiden @uirino sebagai 
dutabesar Pilipina untuk Indo- 
nesia. Upatjara pelantikan yg 
dilangsungkan di Istana Mala- 

canda» dihadiri djuga Meh du- 
tabesar Indonesia mr, Aleyan- 
der Maramis, 

    

  

  

Akibat ditanda tanganinja per 
djandjian Djerman Barat di 
Bonn, fihak Djerman Timur 
telah memperkeras pendjaga 
an perbatasannja. 163 dari 
190 djalanan jang menudju ke 
Berlin Timur kini ditutup dan 
didjaga oleh polisi Djerman 
Timur. Tampak seorang pen 
duduk Berlin Barat sedang 
membatja papan pengumuman 

jang menutup sesuatu djalan 
terlarang: berbunji: Peringa- 
tan! 80 meter lagi dari tem $- 
pat ini, djalan ini diputuskan 
pada batas daerah Timur.     

Barat dapat membentuk dan men 
persendjatai 12 divisi, jang akan di. 

gabungkan dalam Tentara Eropa 

(Barat). Menurut keterangan kalang 

an tadi, pemerintah  Djerman' Timur 

bermaksud untuk mengerahkan semua 
  

gunan Listrik 
“DI! Indonesia 

»Perdjalanan Mr. Su- 

da 

| Menurut koresponden tersebut 

rang ini akan mengha'ang2i 

1 | rea. Sementara itu AFP mewar 

Torang anggauta parlemen jang | 

aja. Putusan tersebut telah di 

Match Genootsel 

en Watense happ 

  

   
       

Sejara 
Subardjo Sangat Prive. 

    kas Menteri Luar Negeri Subardjo jg kini mengun- | 
jepang dim suatu pertemuan dgn Perdana Menteri Yo- | 
minta bantaan Djepang. Dinjatakan didalam sarat | 

itu, bahwa permintaan bantuan itu adalah ber- | 
adanja renijana pembangunan tenaga listrik se- | 

jara bes di Iadonesia, Dikabarkan seterusnja, bahwa P, 
| M. Yoshida kemudian memperkenalkan Yasuzaemon Matsunaga, | 
| ketua Panitia Perusahaan Kepentingan Umum dan bekas pres. 

ny, kepada Mr. Subardjo, 
dgn Mat. 

Keuangan 
Negara 

Kemaren Mslam Di- 
bitjarakan Kabinet 

KK TINET kemarin malam 
telah mengadakan si- 

Gangnja jg berlangsung dari 
djam 19.30 sampai Ik, djam 
23.00 dan djuga dihadii oleh 
wakil Pres. Hatta. Menurut 
Gjurubitjara kabinet, telah di- 
bitjarakan didalam sidang ka- 
binet itu laporan Menteri Ke- 
uangan mengenai keadaan ke- 
uangan negara dewasa ini dan 

sendirinja soal uang masuk dan 
keluar dikemukakan pula.   Jang dimaksud dengar pem- 
bitjaraan keuangan ini ialah 

| membitjarakan tjara dan usa- 
iha untuk menjelesaikan ke- 
uangan negara dengan politik 
keuangan dari program kabi- 
net Sekarang ini, sehingga bi- 
Sa diperdapat suatu anggaran 
belandja dan program pemba- 
ngunan jg sedjalan dengan po- 
litik keyangan tersebut. Sam- 
pai kemaren malam kabinet be 
Jum mengambil keputusan? jg 
pasti mengenai Soal itu dan 
pembitjaraan .ini akan diada- 

Shimbua”, | #5 

didalam lingkungan ini dengan | 

8 “ 

Ba F santana Pa : 

Alamat : 
Tilp, Redaksi : 1228 Smg. 
Tilp. Administrasi-Ekspedisi 
Hargs Lengg. (bajar dimuka) 
Rp. 11. 
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Karena sangat kurangnja 

meminta-minta air minum.     hudjan, 
dan Timur kini menderita patieklik jg heibat. Dalam hal ini ada 
tersangkut kira2 10 djuta penduduk. Ribuan binatang ternak bina- 
sa, walaupun pemerintah India tjepat2 mengirim 
kereta-api, dan kereta jg ditarik lembu. Pada gambar ini tampak 
seorang tani tua mengemis makanan didjalanan, 

   
   

      

   
   

    

    
      

          

   

    

   

  

         

  

maka daerah India Selatan 

air dgn truck, 

sedang anak itu     | 

Amerika 

  I 

buruh dan madjikan tentang 

. Benteng' 
Okinawa   kan kembali dalam masa 2 pe- 

kan ini (Antara). arti i 
i 

  

       

       AMBODJA DEPONIR 
PIAGAM RATIFIKASI 
FRISCO, 

Pembesar2 Amerika menga- 
takan, bahwa duta Cambodja | 
Nong Kimny pada hari Senin 
telah mendeponir. (menjerah- 
kan) piagam ratifikasi Per: 
djandjian Perdamaian dg, Dje- 
pang. Dengan Cambodja, maka 
kini telah ada 15 negara jang 
mendeponir ratifikasi perdjan- 
Gjian Frisco-nja, di Washings 
ton. 

Krisis 
Korea Sit: ' 

52 Anggauta Parlemen 
Memboikot Sidang 

0 UTA BESAR Amerika 
Serikat untuk Korea Se 

latan John Muccio, pada hari 
Senin telah bertolak ke Pusan 
Cari Washington dengan mem- 
bawa instruksi2 penting dari 
presiden Truman, demikian me 
nurut harian Djepang jang ba 
njak pengaruknja ,/Tokio Shim 
bun” dalam sebuah berita dari 
korespondennja di Washington, 

  
John Muccio semula akan ting 

Akan Didjadikan Pang- 
kalan 'Amphibi Dengan 

| Beaja500 Djuta Doll. 
Na iliter Ame 

rika di Okinawa mengu 
mumkan patia hari.Senin, bah- 
wa rentjana besar?an Amerika 
untuk merobah Okinawa mendja 
fi? suatu kapal induk tetap” 
Ian pangkalan amphibi jang le 
taknja tidak djauh dadi daratan 
Tiongkok itu akan membutuh 
kan perongkosan 509 djuta dol 
Iar. Dikatakan, bahwa konstruk 
Si jang meliputi pembuatan dja 
lan2, lapangan? terbang, dan 
gais2 perhubungan itu akan 
merobah Okinawa mendjadi sua 
ta perbentengan jang kuat jg 
Hetaknja kanja 5090 mil dari 
pantai RRT. 

Pembuatan pangkalan itu kini 
telah selesai untuk separohnja 

setelah pekerdjaan “dua tahun 
dan perongkosan lebih kurang 
300 djuta dollar jang disetudjui 
oleh Kongres. Dikatakan bahwa 
dalam rentjana tersebut terma- 
Suk pula perombakan samaseka- 
li ibukota dan pelabuhan Naha. 
(Antara — UP) 

BURUH PABRIK KAPAL 
UDARA JET AMERIKA 
MOGOK. 
Kaum buruh pabrik pesawat 

udara Amerika “Republic” jg 
memibuat  pesawai2  bomber-   gal untuk beberapa waktu lama ' 

nja di Washington tetapi ia di: 
kirim ke Pusan berhubung kri 

isis politik di Korea Selatan de i 
wasa ini, 

Dikatakannja, ' bahwa in- 
struksi2 presiden Trumap itu 

(bertudjuan untuk mentjegah 
djangan sampai krisis dalam 
negeri di Korea Selatan seka- 

'kegiaian pasukan? PBB di Ko 

“takan dari Pusan, bahwa 52 

termasuk partai Liberal dari 
presiden Syngman Rhee pada 
hari Selasa telah mengumufa- 
kan bahwa mereka mulai hari 
itu tidak akan menghadliri Ia 
gi sidang2 parlemen berikut- 

ambil dalam konperensi raha- 

pemburu Thunder-jet umtuk pe 

rang Korea dan NATO hari Se 
nen mengadakan pemogokan 
kerdja-lambat, setelah, terdjadi 
perselisihan paham diantara be 
berapa golongan serekai seker 
dja. Selain itu 1.800 buruh da 
Ti pabrik pesawat udara ”Li- 
berty Aircraft” Senen pagi tih 
mogok pula dan sementara itu 

mereka akan mengadakan pe- 

mungutan sutra mengenai kon. 
trak baru jang telah dirunding 
kan dengan pihak pimpinan 
pengusaha Saptu jl dan mem- 
berika» kenaikan upah 15 sen 

tiap djam. 

11 ORANG TIONGHOA 
DIUSIR LAGI, 

Polisi Hongkong hari Senen 
telah menangkap 11 anggota 
serikat buruh trem Hongkong   Sia pada hari Senen, setelah 

mosi2 mereka ig menuduh Ko 
misi PBB telah mengadakan 

| #jampur tangan dalam soal2 
dalam nggeri Korea Selatan 
oleh suara terbanjak pihak opo 
sisi dan anggauta2 djalan te- 
ngah” dalam parlemen, 

  
pemuda jang sudah berumur 18 ta 
hun dan lebih, guna melakukan dinas 
militer didalam ketenteraan teratur 

atau dalam tentara tjadangan, jang 
terdiri dar 20 divisi jang beranggota- 
kan 200.000 orang, 

       
si: 

    en” 

dan segera mengasingkan me- 
reka ke RRT. Diantara mereka 
jang diasingkan itu jalah wa- 
kil ketua dan beberapa anggo- 
ta panitia harian serikat buruh 
tsb. Alasan pengasingan mere- 
ka itu katanja, karena tindak- 
an2 mereka merugika bagi ke- 
sedjahteraan Hongkong. 

Seterusnja mereka katakan, bahwa 
kira2 20.000 opsir untuk tentara 
Djerman Timur tadi akan diambil da- 
ri Kepolisian Rakjat Djerman Timur, 
jang terdiri dari 70.000 orang. Ketika 
sidang penutupan dari Kongres Pe- 
muda ,Freie Deutsche Jugend” di 

“Industri Badja 
: Lumpuh 

Tiap Hari.Kehilangan Produksi 
300.000 Ton Badja 

Akibat Pemogokan 650.000 Buruh Tambang. 

NDUSTRI BADJA Amerika Serika: pada hari Selasa 
kemaren boleh dikatakan hampir berhenti sama sekali, 

untuk kedua kalinja dalam tahumgini dan keempar kalinja da- 
lam sedjarah Amerika, karena engketaan antara ka 

soal upah. Pemogokan jang di 
lakukan oleh 650.000 buruh badja jang tergabung dalam Uni- 
ted Steel Workers (suatu tjabang dari CIO, Congress of In- 

. Gustrial Organizations) ini mulai berlaku setelah Mahkamah 
Tertinggi memutuskan, bahwa disitanja industri badja oleh pe 
merintah federal ita adalah tidak sah, 

Hanja pabrik2 badja jg bu- 
ruhnja tidak tergabung dalam 
USW dan beberapa kongsi ba- 
dja, jg kini terus: bekerdja. 
Akan tetapi mereka hanja me 
rupakan 54X dari seluruh in- 
dustri badja Amerika Serikat. 
Sekali lagi Amerika mengala- 
mi kerugian badja sebanjak 
300.000”top tiap2 hari. Ta 

Sanggup berunding 
Sementara itu, baik kaum ma 

djikan maupun buruh menjata 
kan kesanggupan mereka untuk 
mengadakan berurdirgan setja 
ra langsung, tentang kontrak 
jarg akan menggantikan kon- 
trak jang telah habis ketika tg 
31 Desember jl. Menurut kete 
rargan kalangan pengusaha, pe 
rundingan sematjam itu mung 
kin Gaptt dimulai pada hari 
Djumw'at jad. di Ney York. Phi 
lip Murray, ketua USW telah 
mengadjukan permirtaan kepa 
da kongsi2 badja, supaja diada 
kan perundingan lagi jarg me 
nudju kearah penjempurnaan 
dari kotrak, jarg dengan ku- 
kuhnja berdasarkan andjuran?2   

  
  

dewan stabilisasi upah. 

— Chrysler telah mengadakan kon- 
trak dengan maskapai mobil Fuji un- 
tuk memasang serta mendjual mobil2 
Chrysler di Djepang. Menurut ren- 
tjana setahunnja akan dapat dipa- 
sang 1.000 kendaraan dan rentjana 
itu akan dimulai pada achir tahun 
1952. Dalam kontrak tersebut termu- 
at djuga pemasangan mobi!2 Dodge, 
Plymouth dan De Soto. 

Beri $S 
  

  

Rentiana 

ELEGASI SOVJET hari 

Nv Merdeka Suara Merdeka 
Purwodinatan Barat II - 29 Semarang. 

luar kota, (ditambah Rp. 0,30 utk. meterai) |. Adv. 80 sen per mm. kol. Harga Ktjeran 60 sen per lemb. | 

  

Press 

tilp. rumah 1798 Semarang. 
2087 

Rp. 10.— didalam kota. 

    

Kerugian 

Djuga (Bupati Garut Ikut 
Dirampas Baraog20oja 

Ma kemaren tentang pen 
tjegatan kendaraan? dibetulan 
Nagrek, sekarang terdapat ka 
bar bahwa djumlah kendaraan 
jang ditjegat oleh gerombolan 
bersendjata itu menurut duga- 
an bukan 34 buah tapi lebih, ja 
itu kira? 46 buah kendaraan. 
Dugaan ini adalah dari pihak 
pengendara op'et sendiri, se 
darig djamlah orang jang Ia 
por kepada pihak polisi belura 
begitu banjak. Tentang kerugi 
an jang diderita para penum- 
pang dari kendaraan? itu me- 
wurut dugaan, semua ba- 
rang? berharga dan wang jang 
dirampas eleh gerombolan dari 
para perumpang itu, tidak ku 
rang dari seharga Rp. 100.000. 

Ini antara lain berdasarkan 
atas suatu peristiwa jg terdja- 
di atas diri seorang Tionghoc 
jg menumpang autobus “Dam   
dan Membawa wang sedjumlah 
Rp 20.000,—- untuk membe:i 
tanah. Wang itu semua diram- 

numpang2 lainnja, Dapat di- 

ti Garut bersama njonja Sabri, 
dibetulan Nagrek itu terpaksa 
menjerahkan djuga . barang2 
berharga. Se'landjutnja dika- 
barkan, bahwa djalan itu seka 
rang sudah aman kembali dan 
tentara, mengadakar pendjaga 
an jg lebih kuat. 

80 rumah djadi abu. 
Seterusnja dapat di warta- 

kan djuga, bahwa baru2 ini te 

lah terdjadi periempuran se'a 
ma 71, djam antara tentara 
dan gerombolan bersendjata di 
desa Sukamanah,  katjamatan 

andjur Dalam tembak-menem- 
bak ig dimulai kira2 pukul 
21.00 malam “gerombolan me- 
ngarahkan sendjatanjag kepada 
rumah2 penduduk sehingga ti- 
dak kurang dari padg 80 ru-   Kira2 pukul 04.30 tembakan? 

“sedang seorang rakjat tiwas. 

mendjadi reda dan gerombolan - 
mundur entah kemana, 

Konp. Perda- 
maian Asia 

- 

iKemaren Membuka 
F(Sidangnja Jang Per- 

tama di Peking 

'R | ri Selasa kemaren me. 
ngumumkan bahwa Konperensi 
Perdamaian Asia & Pasifik 
pada Selasa pagi telah menga- 
dakan sidangnja jang pertama 
diibukota RRT, Menuruz siaran 
tersebut 45 orang utusan jang 
mewakili 19 negara dari Asia, 
Australia, Amerika Serikag dan 
Amerika Selatan kini telah tiba 
di Peking, sedangkan serombo- 
ngan utusan? lainnja dari 5 ne 
gara Amerika Selatan sekarang 
sedang dim perdjalanan ke 
RRT, 

Wakil perdana menteri RRT, 
Kou Mo Jo pada malam Selasa 
kemarin telah mengadakan dja 

| muan makan untuk “menghor 
mati para utusan kekonperensi 
tersebut, Iemikian menurut Ra 
Oio Peking. (AFP): 

  

uara RRT! 
“ Usul Balasan Soviet Mengenai 

Pengurangan Persendjataa 

  

1 
n 

Selasa kemaren menuntut sups- 
ja RRT diberikan suara dlm perbintjangan di PBB me. 

ngenai rentjana pembatasan angkatan bersendjata 5 Besar. se- 
bagai diketahui rentjana tsb. 
Serikat dan Perantjis dalam 
PBB jang mewakili 12 negara 

Menurut rentjana ini, ang- 
katan Amerika Serikat, Rusia 

dan Tiongkok dibatasi hingga 
paling banjak 1.500.000 orang, 
sedangkan Inggeris dan Peran 

tjis masing2 sebanjak 800.000 
orang. Hari Selasa delegasi So 
vjet, Jacob Malik, mengadju- 
kan usul balasan jg menuntut 
supaja RRT diundang mengam 
bil bagian dalam perbintja- 
ngan2 dalam PBB. Pendirian 
hegara2 Barat tadi adalah, bhw 
Komisi perlutjutan sendjata 
tersebut berkuasa untuk meran 
tjang suatu perdjandjjian per 
lutjutan sendjata jg belaka- 
ngan harus diperbintjangkan 
dalam suatu konperensi dunia, 
dalam mana semua negeri di 
dunia ikut serta. Dalam menga 

Leipzig pada hari Minggu j.., Presi- 
den Pieck dari Djerman Timur berse- 
ru kepada pemuda2, agar supaja 
menggabungkan diri dalam Kepolisi- 
an Rakjat dan ,bersekutu dengan ka- 
wan2 pedjoang dalam Tentara So- 

diadjukam oleh Inggeris, Am.- 
komisi perlutjutan sendjata 

pada hari Kemis ji. 

djukan usul balasannj4 itu, Ma 
lik mengatakan bahwa delega- 
Si Inggeris dan kawan2nja ti- 
dak mempunjai niat jg sung- 
guh2 dengan rentjana jg di- 
usuikannja, (UP). 

3 Besar Barat akan dja 
wab nota Sovjet. 

. Seterusnja dapat dikabarkan, bah 
wa 3-Besar Barat (Amerika Serikat, 
Inggeris dan - Perantjis) tak lama 
lagi akan mengadaka# konperensi 
mungkin di Paris, untuk merunding 
kan djawaban mereka terhadap nota 
Sovjet paling belakang jang mengu 
Sulkan supaja segera diadakan per 
temuan 4-Besar mengenai soal Djer 
man, demikian dikatakan oleh djuru 
bitjara kementerian luar-negeri Ing 
geris hari Selasa. '” Kabarnja - para 
menteri luar-negeri 3-Besar Barat 
dalam gatis2 besar sudah mentjapai 
kata sepakat mengenai djawaban 
mereka kepada Moskou jang akan 
Kdisampaikan bulan “Djuni ini, Menu 
rut tanda2, 3-Besar Barat akan me 
nolak undangan Moskou untuk me 
ngadakan pertemuan 4-Besar itu, ke 
tjuali Kremlin membuktikan tentang 
kesungguhan hatinja, demikian di 
katakan oleh kalangan jang berkuasa   vjet,” (Antara-UP), di-Landon, (UP) 

pas. Tidak terhitung wang pe- : 

tambahkan, bahwa djuga bupa : 

Tjikalong-kulon, kabupaten Tji | 

mah penduduk mendjadi abu, : 

# 3 

ADIO PEKING pada ha 

   

  

     

      

    

  

   

      

ng 

Rp. 100.000! 

ENJAMBUNG berita ki 

ri“. Ia hendak pergi ke Garut ' 
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misalnja, jg. me- 
nja banjak, tentu sirop 

rman'ia djuga sepasar 
nja. Ikat tjinga antara 

in mentua begini me- 

ang bagus sekali, dan. ten'u 
entuanja djadi malu kalau ti 

dak berpuasa. 5 
1 PET |. MEMANG .LUMUMNJA. pen 
DP | duduk Djakarta sama berpua- 
“" Isa, meskipun djuga njata bah 

"AS: Wa tidak ada sati restoranpun 
disiang hari ig “utup pintu, se 

Mena 

    
    

        

    

    | SEMARANG 4. DJUNI 1052. 
uan Du Pavillon 

— — — — — MasjarakatiIndonesia.umumnja sangat sensi- 
stief dan explosief. Mudah tersinggung, mudah berkobar-kebar. 

“Itulah sebab-nja-maka-banjak sekali soal2 jg tampaknja remeh 

“ t8meh safjia, kadang? ibisa-menggojangkan masjarakat dan 

menimbulkan akibat2 jg djauh “lebih'besar proportie-nja -dari 

— — —“Kedjadian di,Hotel du'Pavillon” Semarang 
ini, dimana orang2 jg-sedang asjik dansa-dansi, ,,di-ser- 

   

         

   
   

   

   
    

    

    

  

    

   

    

—  — 

» “gakan, harus-lah kita lihat sebab musabab-nja dalam watak ma- 
sjarakat Indonesia “jg sangat.sensitief-itu. “Orang boleh -atau 

satu bal,ibahkan dim hal jg termutlak-sendiri, : “di. Tetapi dlm Sat 

   

njalahkan pihak pemuda2. 

"mereka-berpendirian, “bahwa.keadaan sekarang ini, dimana ma-. 
sih banjak terdapat rakjat jg lapar, sakit-sakit, belum tjukup 
pakaian dan perumahannja, bahkan masih banjak jg tiap sa'at 

dan milikenja selalu terantjam karena gangguan2 keama-. | yeijiwa da 
# 

      

  

nan, adalah masa utk ber-perikatin: bersahaja, dan ber-seder- 

“Fhana. Dan belumlah wektunja bagi mereka jg kebetulan 

-ngenjam kekajaan 1 3 . 

-€ tie kemampuannja dengan zonder batas dan dgn tjara jang 
|. menjolok. Mobil lux je. mengkilap, pakaian dan tjara bersolek 

- jg menjolok, rumah dan meubilair jg gemilang, makanan jang 
"serba.iezad, dansa-dansi jg .sebenarnja merupakan suatu kese- 

angan jg asing dan berlebih-lebihan, adalah hal2 jg tak pada 
tempatnja dlm masja1 

Ne 4 ani. Deka 

    

      

    

        

  

La 

- ssib-nja debih berontung itu. Dan “rasa bentji jg akan terus 
imem-bara (smeulen) dim hati rakjat tadi, pastilah tidak akan 

— rupakan ,bahan-peledak”, jg bila salah djalan pada suatu wak 
-tu-akan mentjetus dan mengakibatkan bentrokan jg akan me- 

| EA Pan 
Men — Djadinja perbedaan antara si-berada “dan Si- 

In jg sekarang masih ada dim masjarakat kita ini, djangan Pa 'lagi.dgn -adanja.exhibitie kekajaan 

   

    
   

  

    

ikemampuan je tak perlu. Kita harus bersahadja:,kita per 
#sederhana. Kita-masih:tetap harus prihatin. Jang de- 

nikianiini-perlu utkiketenteraman masjarakat'kita-sendiri. Ke- 

' tenteraman sekarang, dam ketenangan hari kemudian. 

Kiranja, hanja dari sudut. keinginan utk mem-         
Lgi & ne tatanan EA 

dup gi-waktu-sekarang ini-lah, maka. para pemuda telah .mera- 

sa perlu 1 
“Gu Pavillon” itu. Dan dim hal ini, kiranja peringatan para 

  

  

     

     
     

    

: pemuda? tadi pasti akan di-ikuti oleh tiap orang pentjinta:ne- 

0 Mata ig mewberdilir!h 

“an gem TAMU2 DARI LUAR NEGERI. 

) # ng! “Pada hari Minggu, Senen 
Oa ana n Selasa jbl. serombongan 

amu dari juar negeri jg mengi 

i kursus ,,Seminar on Fish- 

cniture” di Djakarta (kursus 
(perikanan), jaitu dari India 4 

orang, Thailand 4, Vietnam 1, 

' “Pakistan 2, dan Tiongkok Na- 

       

  

   
   

    

   

     

     

      

   
       

  

'Sionalis 2 Philipina 1, 
“telah menindjau bebera- 

gai di .pa -objek perikanan  Ciwi- 

6/6), 'lajah Djawa Tengah, Kursus 

nasa, “perikanan itu diadakan “di In- 

1 iden Jonosia, karena perikanan da- 

mat sat di negara kita ini telah me 

“ningkat demikian tingginja dji 

   

     

  

   

  

    
    

    

     

  

  

Tile en dibandingkan “dengan luar 
AA: TOL smnegeri. 1 

KPNP. P. Pa Gen ng 
4 epasdy! tel. An LSIDANG “DPK KOTA. 
Mun an 2 Na Tau ebo dan Kem's malam tg. 

“dilangsungkar para dan 19 Djuni ad. dimuai diam 
residen di Djay |, ANE 19.00 DPR Kota. Semarang akan me 
ra lain untuk N Ingadaikan Sidang jg KO3 untuk me- 

1 Sta : Lngelematkan “akjar8 sidang ix aku, 
! ika Pe 

HARGA EMAS. 

LI. Tertjatat dipasar 'Diaka'ta -oada 
8 Djuni djam 17.00: 

- 

4: 

its 

Be Aa mp. Biar 
mas No, Muak KUD: Na Sanga Mor Ten mp 200 

aa 

  

BT mg 
&, Kurma r— Puaga di 

“bu” oleh beberapa pemuda jg mengakibatkan sementara keru- 

bisa mempersoalkan salah ataustidaknja tindakan pemuda2:ta- . 

siaitu motietf jig menjebabkan .pemuda2 .tadi menjerbu 
orang jg mau ber-fikir pastilah . 

— — ——— Apairah-motief pemuda2 tadi? Dalam pokeknja | 

zer- 

golong-ber-adaj.utkssepuas-puasnja mengumbar nafsu utk me- jam'kekajaan dan kemakmuran diri sendiri tadi dengan | 

zat jg.seharusnja masih ber-prihatin dan ' 

n pamdran dari kekajaan2 tsb, malahan . 
am bibit2 rasa-iri :hatidan bentji.dari - 

“masih-menderita, terhadap mereka jg kebetulan na- | 

menambah ketenteraman masjarakat. Bahkan malah selalu me- : 

eka jang sekarang kebetulan ber-ada itu sen- 

an akan perlunja prihatin Gan kesederhanaan hi- 

utk menjerbu dan membubarkan dansa-dansi di hotel : 

(si, oa 

Gm 

bil —sBuktikanlah statement Te- 

HANA dari Kabinet Wilopo ki 
ni, sebaik baiknja segera dimu 
lai juist dibulan Puasa 'ini. 
Ada:baiknja kalau ada. gerakan 
serentak hidup sederhara dan! 
sebaik-baiknja dimulai ' dari 

Ceri dgn bukti 
ikuriah kini sudah ada kabar2,. Te   lu” bahwa penjederhanaan.me 

  

(kan “sepeda sadja, da 
: Gjemputan  mobjl atau brom-, 
“fiets, emang jaman (dulu 

| djuga tidak ada djemput-han-, 
tar mobil itu bagi pegawai ma 

3 napun duga. Paling banter di 
sediakan busdienst jg orang 
mesti berlangganan pula, Ada 
nja -moedel djemputan, rupanja 

atas..Dus. dari.kabinet.itu sen|-« 
nan njata, Su- | 

meskipun ini baru angin -Ja- | hai 

i mang akan dimulai dari kabi-. 

ih net. Misalnja mengurangi mo- |. 
1 rbil?rja . .mengeri. NggunA | 

  

an seruling, -.ombs 

2 3 4 

ith “kota Diakarta ' nada “hari'Ahad' jang 
an HarisKanak2 Internasional" ig diselang- 

jabang 'Diakarta dengan 
bongan jang mendanat "hadiah | 

menerima: 

  

    
dibantu “TPPI. 

    3 

  

h tersebut dari 'Panitga. 
  

3 2 
   

    

Pn , 
- 

            

    

    

  

    
da Antara”, bahwa. 

at 

“'Diterangkan, kalau pemerin- 
'tah Indonesia “toh harus me- 
Ingambil keputusan untuk me- 
mentukan 'sikapnjs terhadap! 
(Israel, maka beberapa faktor 
jg penting akan Gidjadikan per: 
timbangan, jaitu: Pertama, :ka: 
rena Indonesia adalah suatu 

inegeri jg sebagian besar dari:   Gidjaman ,,orang takut” .ma- 
suk kantor, Entah karena apa 

/bih-dari itu,.soa! mobil ini dju 
skga.sering2 Rena pelan. 
gai matjam  akihar dipelbagai 
kantor... Dan akibat jg tidak 
Ibaik Ketjuali kalau si pegawai 
Hu bisa beli mobil dari saku 
sendiri'atau “menjifjil sendiri 
pada toko .mobil. “Kalau suka 
menghitung -sebari-harinja bi. 
'Sa djutaan yang jg dihambur- 

'#hamburkan hanja perkara mo- 

“kbil dinas jinissadja. Dihambur- 
ikan karena mobil dinas tidak 

:Yuntuk dinas. 

Buktikanlah tekad 
5 20 Mei 

Dua puluh Mei-sudah "lewat. 
JApakah lewat begitu sadja, dju- 
"Iga, itu statement -dari banjak 

-Ipartai, perkumpulan, kepanduan 
'Idan lain-lain jang “Gibatjakan 
oleh wakil P N-I didepan Pre 
siden di :Presidenan -baru2 
ini? “Semoga tidak. “Tetapi 
kalau tidak mau lenjap "bersa 

, maan lenjapnjashari 20 Mei itu, 
haruslah tekad bersatu, .tekad 
“bekerdja itu dibuktikan dgn ke 
snjataan. | 5 : 

"Kalau mau. memang iniygam 
parg sekali. jang-sukar.sehena 
nja Maunja itu i 
jg sudah enak kepenak” sutik 
menukar dgn ,/agak rekasa dan 
berat”. Kiya ingat “didjaman 

'Djepang “Tjara2rja sebenarnja 
sisa ditiru, Toh sekarang tidak 

'buat orang dar. bangsa Jain, te 
-tapi buat orang dan bangsa In 
Gonesia. sendiri. Tjuma dulu ada 
.rasa takur dar. tjari muka, .Ki 
ni malah timbul rasa rasa be 
rani tetapi berani jg keliru tem- 
pat. £ 

'Maka bener sekali kata Pre- 
i siden “Kalau tidak ada.negara 

“Gan pemerintahan sendiri, mus 
:tahil bisa bergerak, berbitjara 
“Gan menulis .sekali pun seperti 

adanja “sekarang ini” Loo, Ja 
kok 'mentang -mentang sudah 

-pemerintahan sendiri, . malah 
.ma'as dan boros. Sak betulnja 

  

  

  
“malah sudah -bekerdja,.malah 
-mati-matian. Sebab bekerdia 
mempertegak -kendilnja “kini 
memang “berat sekali. Apalagi 

| dikota besar seperti di. Djakar- 
Ita ini. Pendeknja, “statement 
| persatuan 20 Mei 1952.ini, min 
|ta bukti, Buktinja, supaja di- 
$ 

lg njata. Bukan “hanja dalam 
| perdebatan . politik, Soalnja, 

Gjuga seperti andjuran Presi- 

den, bisa apa tidak menian 

'pingkan kepentingan pari 
'atau golongan, diganti dengan 

kepentingan bersama, .rakjat, 

negaranja. 
an - 

KHONG KAUW HWEE 
MENGHIBUR ANAK2. Minggu sore djam 3 sampai 
diam 6 di Gg, Lombok 60, Khong Kauw Hwee bag -pendi 

kegembiraan anak2, lebih ku- 
rang 250-anak "kini .mendapat 

ngan. "beaja :tiap. bulan 
| Rp 1500, untuk menutup ong- 
kos2 didapat dermaan dari pa 
ra dermawan, .badan2 amal 
dan 'keuntungan '100 pCt. dari 
pendjualan -buku? jg diterbit- 
kannja: be 

| Pendirian Khong Kauw Hwee 

    

  
& Han 

| Lia, dahulu itu. Sepatan pakai) 
“hrano dibrantas .sadja. Dan -le- 

“Sebab biasanja | 

kalau .rakjatnja jg djembel itu 

(wudjudkan dengan pekerdjaan 

'dikon anak2 merajakan hari 1 

pendidikan dan peladjaran “di- 

| rakjatnja beragama Is'am: ke- 

| gara2 Arablah ig membantu In 
| donesia dengan sekuat tenaga. 
Idalam perdjuangannja mere- 
“but kemerdekaan: ketiga, Indo 
hesia telah mengambil bahagi- 
an dalam lingkungan negara2 
Arab day Asia di PBB serta' 
bekerdj, erat dengan negara2 
Arab, keempat, di Indonesia 
'tidak ada warga-negara ber- 
agama Jahudi serta hubungan 
-komersieel ekonomis antara In 

Mengakui Israel 
& DENGAN berita AFP dari Beirut jang 

kan, bahwa pemerintah Libanon akan meminta 
ia supaja menarik kembali pengakuannja ter- 

resmi di Djakarta menerangkan kepa- 

wa sampai sekarang pengakuan "R.I. 
lagi diberikan. Mungkin jang dima , ialah supaja Indonesia djangan memberi- 

annja terhadap Israel, ' Ae v 

Gua, 'harus diakui, bahwa ne-|, 

donesig dan Israel boleh dika-| 

an PER? 

Indon.    

s »Untung- Rugi" Bila Indonesia -j 

" Djawaban 
'Pemerintah 
Kemaren |(Dibatjakan? 

"“Topo-Terdi- “Oleh PM 
ri Dari 98 Halaman 

MN ARI Selasa kemaren pk. 
ICB 9 lewat dim. sidang ple- 

"Iopo memberi djawaban peme- 
rintah — atas - pemandargan 
umum babak pertama dari para 
sa panata parlemen . mengenai 
ke Danagn pemerietah tentang 
program politiknja jang - 
utjapkan pada tg, 9 Mei jl. Dja 
“waban pemerintah itu terdiri 
dari end jang 30 bala- 
“yaan dibatja oleh P.M. Wilcpo 
didepan sidang, sedarg jang 68   

Akan 'etapi disamping itu 
tidak boleh djuga di'upakan 
'faktor golongan2 Jahudi jg be 
sar -pengaruhnja terhadap 
merintah Amerika Serikat 'jg 
mungkin bisa merobah politik 
Ameriks Serikat terhadap In- 
Sonesia, akan tetapi hal ini ti- 
dak begitu mengchawatirkan 
'Melihat hal2 tsb. diatas itu, 
maka bagi pemerintah Indone- 
sia agaknja akan sukar untuk 
memberikan pengakuannia ke- 
pada Israel Demikian ka:a- 
ngan resmi itu. 

"3 

NT par : «kala 3 idiserahkan sebagai 

Pengaruh Jahudi. | “Wban tertulis. 
'Djawaban 'jang  dibatjakan 

mengenai garis2 besar, “sedang 
jang. diserahkan sebagai djawab 
an tertulis terutama mengenai 

penegasan dari keadaan umum 

sebagaimana diwartakan . oleh 
proces selama dua tahun jang 

terachir. 'Sidang “dihadiri oleh 
130 .anggauta, dipimpin “wakil 
ketua III “Mr. Tadjuddin Noor. 
Hampir seluruh anggauta ikabi 

net hadir, ketjuali Menteri2 Ke- 
sehatan, Perekonomian dan Per 

'tanian, Perhatian umum agak 

besar. -(Verslag lengkap akan 
Ikita muat lain kali —-Red.) 
  

Terlalu banjak 
Ta pendjual. 
BAGAIMANA BERATNJA   

.mentjari penghidupan dikota 
"besar ini, antaranja tertangkap 
nja baru2 ini 28 wanita tjantik2 
“Ki-sepandjang Sawah Besar. Wa 
inita? Indonesia, maupun Belan- 
Ga, Tionghoa, dil. Ditangkap ika 

be rena ,,mendjua?” diri. Tetapi ini 
rapat perhubungannja dgn 
perut sebenarnja. Tjari kerdja?' 
'Oooo, Djakarta. Begitu sukar 
'tiari pekerdjaan. TN EA 
““Berdjualan? Ja, .mana-kapi- 
tal.dan sudah terlalu banjak 

serang -berdjualan disegala pelo 
gok. Sampai2 'Djakarta .seka- 
rang kebandjiran pendjual2 pe 
tjel, "karak, -tempe, mi: tahu 

dari orang2 Djawa Tengah. 

Arti ,,Peh Tjun”. 
| SKEBETULAN SEKALI PUASA 
BERBARENG DNG PEH TJUN. 
“Itu perajaan bangsa Tionghoa diatas 
.2ir. Dan jang dimana2 djuga menda- 

'pat pengundjung bangsa Indonesia. 
“Sedikitnja sama ,,0onton”. Adakala- 
-nja turut bermain? disampan2, prau2 
“ketjil -diatas'air. Entah dikali, entah 
di Bengawan, laut maupun “di...Ma- 
“tahan Solo. Apakah ini sindiran dja- 
man? Kalau tidak salah, menurut tje- 
titanja salah seorang engko sahabat 
ikita, (Peh Tjun itu asalnja-begini. Di- 
dijaman dahulu ada seorang menteri, 

....m 

“atau tjerdik tjendekia negara penase- 
hat radja, jang djudjur, |berani dan 
sederhana. Sebab tidak suka mendja- 
“lankan titah radja jang “dipandang 

ne 

Ba aan 

keliru dan merugikan. rakjat, maka si- 

«tjerdik tjendekia negara, najaka ning 
pradja, atau menteri kalau nama .se- 
karang .ini, lalu mentjeburkan -diri 
sampai mati ditengah Sungai jang be- 
:sar sekali di Tiongkok. sana. Raha- 
jatnja sama tersedua dan “mentjari 
majatnja sardjarta'ulung itu. 5 $ 

Tjontoh Mas Beno dan 

“Pak Muljadi 
Maka" biasanja pesta'Peh Tjun itu, 

Malu dihubungkan "dng “perbuatan 

amal. Misalnja mengumpul uang . gu- 
na fakir miskin 5 1 “Tjuma ae 
(tentu ada Peh Tjun jang “diperalat- 
'kan mentjari duit. Memang orang ba- 
njak, tenti maunja banjak ' diuga. 
Tjuma jang pokok, adalah itu suatu 
perajaan diatas air jang sebenarnja 
sutji maksudnja. “Barangkali untuk 
Indonesia, kini memang djuga' sudah 
waktunja, para Menteri (supaja “dii- 
kuti oleh segenap kita) mentjeburkan 
diri. Tidak perlu di “Tjilintjing “atau 
di Zandvoort atau di Tjiliwung, te- 
tapi tjantjut taliwondo bekerdja, dng 
menundjukkan hidup sederhana, sam- 
pai menjolok mata. Baiklah seperti jg 
Sudah dimulai oleh Kamas Hadi Su- 
beno dan Kamas Muljadi di ' Sema- 
rang itu. Dan hendi u 

  

J 
Jan hendaknja terus, terus 

demikian. Biar njapu latarnja sendiri. Ini sudah mendjadi -prihatinnja N 
| gara. Sebab. Sar jang berbu- 
'at. Kalau kami menjapu, biar 
1'TOO djam menjapu terus ja, tidak-ada 
Lartinja. Sebab orang  ketjil, “Tetapi 
| orang ketjil akan menurut apa jang 
"diperbuat 'oleh orang besar. Mudah- 
mudahan di hari2 Puasa dan 'Peh 
Tjun ini timbul kesedaran jang besar 
dan njata bagi rakjat. Plus kenjata- 
an statement 20 Mei itu. ' 
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jig, semula merupakan pembe- HIBURAN TENTARA. 
rantasan but, huruf,.kini men- 
djadi rumah  pendidikan/peia- ' 
djaran bagi anak2 miskin, di 

as mend'adi 
» bermanfaat    

NAIK PANGKAT. 
. 1Sdr, Kasino, Kepala Kantor 
Pemilihan Umum 'Djawa Te- 
ngah, menurut berita jg kita 
peroleh,-telah - diangkat men- 
jadi Patih di Semarang, meng 
,gantikan sdr. Soekondar jang 
naik penata mendjadi Bupa- 

  

Tg.. 6 .Djuni hiburan Sinar 
Tjandi di LUP Simongan, tg. 5 
Djuni hiburan Melati Kusuma 
di PDM Klaten, tg. 7 idem di ex. 
/Bn. 17 “Kab. Semarang, tg. 8 
idem di Bn. 428 Ungaran, tg. 9 
sampai 11 hiburan film. A. di 
PDM Sragen, tg. 6-hiburan film 

B. di PDM Kendal, tg: 9 idem 
di Bn 422 Salatiga, tg. 10 dan 
11 hiburan Sinar Tjandi 'di 
Bn. 413.Gombong, tg, 10 hibu- 
tan Melati Kusuma di LAM Bo- 

"jong. man Me MAMA DA" 
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no parlemen terbuka PM Wi- 

ndah Dis: 
   
   

  

  
      

“lagi, 

    

     

(|kira2 78 meter, Menurut -pe- ! 
ngundjung2 dari luar .negeri, | 
Stadion. Helsinki ini termasuk 
stadion jang terindah didunia. 
Bangunan ini adalah tjiptaan 
ahli bangun2an bangsa Fir Yr 
jo Lindegren dan Toivo Jantti 

jang rentjananja terpilih oleh 
jJury, ketika diadakan sajemba 
ra kesenian. Bangunan jg me 
gah dan modern tadi. sudai 3e 

'Hesai ketika tahun "1933, dgn » 
maksud untuk menjambut ke 
datangan “Olympiade tahun 
11940. Stadion :ini berkapasitet 
permanent 50.000 orang. Da- 
lam pertandingan iad .ini, sta 

|kdion ini.cakan :dapat -menerima 
14202000 "penonton lagi dan. «utk 
keperluan mereka telah didiri 

(ikan stand? tambahan dari ka 
adu 

|. Gelanggang-larinja ' mempu 
'njai 7 baan, dibuat dari bubuk 

'| bata. Dibagian finish — cdimu 
ka punggung terpenting. — ada 
.gatu baan lagi. “Track ini ,keti 
ka tahun 1950 dibongkar sama 

(sekali dan perbarui lagi. Diba 
:gian tengah gelanggang terle 
tak lapangan -sepakbola. jang 

| berukuran 104 x 65.meter Pa 
da “udjung selatan “terletak. 2 
“bidang -tempat lompat tinggi 
idan 2 tempat lompat galah. Pa 

da udjung Jainnja dari gelang 
gang, terletak tempat2 nomor: 

lempar dan parit -berair untuk 

  
" keperluan steeplechase (dalam 

djarak 3000 m.). “Disamping 

baan2 finish, terletak tempat2 

untuk lempat djauh dan ilom- 

pat. 3 (hinkstap - sprong) 
Para peserta jang jhen- 
dak pergi keudjung utara dari 

gelanggang, dari ruangan -ber 
pakaian harus melalui suatu 

: terowongan, ke g 

| Fiampir semua tempat2 :ke- 

' perluan lain, terdapat dibawah 

-panggung terpenting, Ruang- 

|an2 berpakaian, kamar2 mandi 
ruangan bidjatruangan2 batja 

tjeramah ,dan- biogkop suatu 

gelanggang-lari “pandjangnja 
70- meter dap kantin buat para 

atlit, semuanja 'ini-ada diba- 

"Sedangkan diatas panggung ta 

/di terdapat kantor2 administra: 

si, press-rooms dan ruangan un 

Ituk kepala negara. 

Stadion berenang, de- 
pat terima 10.000 

' penonton.   
1 

y 

t 

' ping Stadion Olympiade,. terletak di- 

' sekitar pohon2 -sematjam .tjemara. 

'Kolam?nja dibuat dari semen, untuk 

isebagian dikeduk (dengan -dinamit) 
» dari dasar jang berbatu keras, dan 
'keseluruhannja ditutupi .tegel ber. 
1 glazuur. Kolam renang ini .pardjang- 
mja 50 meter, lebarnja 20-meter dan 

—
 

dalamnja 2 meter. Djumlah baan ada ... 
'8.:Kolam-silam dalamnja 4,5 -meter, 
ukurannja 20X20 meter. - Panggung- 

“besarnja dibuat dari semen, dapat di- 
“tempati 2.000 penonton. Disamping 
itu akan didirikan -panggung2 tam- 

' bahan dari kaju,-buat 8.000 penonton 
lagi. Bagi peserta2, terdapat -ruang- 
an2 berpakaian, kamar2 mandi -dll, 
semuanja buat 3.000 berenang.   

( Gelanggan 

Gan sekali ini berhasil. Ketika tahun 1939 Finlan- 
sinjal Okay?” untuk ai 

wah panggung-terpenting tadi. ' 
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Ih, Dunia 
tempat Perlombaan2 Olympiade 1952. 

1g EMENDJAK tahun 1912 Olympiade “dilang an “di 
M9 Stockholm, ibukota Swedia, jg, letakuja tak berapa 

|djaun dai Finlandia, maka bangsa Ilir bertjita? bahwa pada 
“Suatu saat mereka akan  mendjadi an wumah bagi peraja- 
an sport jg, terbesar diseluruh , LH Kp 0 engga : 
ba supaja -mendjadi tuan rumah bagi Olympiade ketika ta- 
hun 1940, akam tetapi ternjata jg. dipilih ialah Djepang jang 
terbukti tidak dapat menjelenggarakannja pula karena wak- 

Helsinki men- | 

jutkan persiapan- 

   

  

aja. ih musim rontok, petjablah perang. Olympiade 
111918: garakan dj da TE sekarang 'Finlan, 
“Idi, Ia ..mendapat giliran, SOAL 

1g ini, jang “akan diadakan | Mengganas Didaerah | |s'husn lagi lah Siadion | '“Tuntang-3 Orang" 
AS yan ag “jan. 2 1 at dah, # 2 Ga a . 3 : sapa 

bermenara putih ang tingginja | Dibunah Kedjam 
"pEBITA INTERLOKAAL: 
( dari pembantu kita me- 

ngabarkan, bahwa pada hari 
Beneri sore -sekira “djam 16.30 
suatu grombolan jg terdiri uari 

15 orang “bersendjata lengkap 
dan beruniform (antaranja se- 
bagai polisi) telah datang di de- 
sa Rowosari (ketjamatan 'Tun- 
tang). 3 Orang perduduk me- 
reka .periutahkan Yarut. (Gleh 
karena. .grombelan .iai beruni- 
form, sedang diantaranja ada 

juga jg auengenakan tanda? 
pavgkat kepolisian, maka 3 
orang jg diperintahkan ikut ini 
Lan pun tak mempunjai 'ke- 

JUTAAN API. 

Pb dont itsb. jialah sdr? 
Sumardi (bekas lurah), Prijo- 
darsoxo (bekel) dan Supardi se- 
orang perivduk biasa. 

'Datam perdjalanan .menda- 
Gak ketiga orang tersebut me- 
.ngetahui, bahwa diantara grom 

1 Olahraga Jg i 

'kmatjam2 pertandingan 

Seleksi.djago2 Porad 

Dimulai tanggal 2 Djjuni jl. 
di Semarang telah ' diadakan 

olah 
raga utuk memilih djago2 

kari terr, IV untuk dikirim ke 
(Pekan Olahraga ngk "Darat. 
Oi Djakarts pada bulan Djuli 
jad, Ada 8 matjam permainan 
jang diselenggarakar jaitu lari 
rintangan te, 4 Djuni dj. 7.30 

'lpagi di" Kalisari — berenang 
Jtanggal 3 dan 4 "dipeman 

Stadion, “djam 11—13, 
menembak bertempat di Simo- 
ngan, tanggal ketentuan belum 
di terapkan, tennis tanggal dan 

«ktempatnja. belum - tahu, athletik 
tg. 2 dan 3djam “7:30 di Sta 
dion, “volleyhal .tg..6, 7 dan 8 
djam 7.30 .di Stadion, -sepak 
“bola .tg..6.7 dan 8 di Stadion 
@jam 16.00 (tiap kali 2 pertan- 
dingan) day. anggar, sudah se- 
lesai.ig 15, 16 dan 17 Mei jl. 
Pertandingan? tsb. tidak di pu- 

ngut bajaran, 

Malaya djuara. 
Regu Malay, telah -berhasil 

mempertahankan kedjuaraan 
bulutangkis 'international pe- 
rebutan Thomas «Cup, - meng- 
Lachiri pertandingan “melawan 
“Pegu Amerika “di “Singapura, 
dengan 7—2. 

Setelah pada achir -pertan- 
dingan hari pertama regu Ma- 
laya menang dengan 3—1, da- 
Iam pertandingan2 hari kedua, 
kemenangan tsb..ditambah. de- 
ngan.3 .kemengngan single dan 
1 kemenangan double, -sehing- 

sIgasachir pertandingan mendja- 
di 1—2 Dengan kemenangan 

Itu regu Malaya berhasil un- 
.tuk kedua kalinja . memenang- 

kan Thomas Cup. 

iDjuara tennis 
Na internasional 
'Djago tennis warga negara   bolan jg mereka sangka polisi 

ini, sada .seorang  ,pendjihat 
Lulung jg sudah mereka kenal, 
hingga mereka .djadi .tjuriga 
Gan :kemudian lalu berusaha 
meloloskan diri Tembakan se- 

gera “dilepaskan :kearah ketiga 

di-dem Supardi menemui adjal- 
nja pad, seketika “itu djuga. 
Sdr. Prijodarsono dalam 'kea- 
daan lika parah berhasil men- 
tjapai-rumah sdr. Mashuri, lu- 
rah Rowosari, jg pada saat itu 

baru sadja datang dari Sema- 
rang untuk menghantarkan ke 

juarganja jg hendak pergi ha- 
dji. Setjara kedjam djuga sdr. 
Mashuri.dibunuh oleh gerombo 
lan dengan 2 tembakan :tepat 
dibagian 2 matanja. Sdr, Prijo 
:darsono-sendiri kini sudah di 

adaan pajah. : 

Asrama CTN diserbu. 
| “Sementara itu dapat dikabar 
kan djuga, bahwa “pada hari 
.Senen-tengah malam, asrama 

»CTN didesa Delik (Tuntang)' 
“telah mengalami serbuan. grom' 
bolan pengotijan terdiri dari 20 

oran bersendjata. 'Penjerbuan 
grombo'an ini melulu ditudju- 

kan untuk mengambil pakaian? 
uniform para anggauta CTN 
jg berdiam “disana Seorang 
-anggauta OPR 'jg mentjoba 
mempertohankan diri menda- 

pat pukulan2 hebat, hingga 
perlu dirawat dirumah “sakit, 
demikian berita interlokaa! da 

  
Stadion-berenang Jetaknja “disam- j-Fi pembantu kita di Salatiga. 

orang ini, hingga.sdr.2.Sumar- | 

|rawat dirumah sakit dalam 'ke | 

"Mesir, Jaros'ay Drobny teah 
' keluar sebagai djuar, permai- 
(nan Single dalam tournament 
linternational Perantjis iang di 
'adakan sedjak “beberapa hari 
|di Paris. Dalam pertandingan 
-finale Jaros'ay Drobny berha- 
“sil mengalahkan djago dunia 

(Australia) "Frank “Sedgman 
dengan 6-2, 6—0, 3—6, 6—4. 
Dengap, demikian untuk dua 
tahun "berturut-turut Jaroslav 
Drobny mendjadi djuara tour- 
nament internasional di Pe- 
rantjis. 

Permainan gingle wanita te- 

lah dimenangkan oleh Miss 
'Doris Hart dari Amerik, jang 
berhasil mengalahkan pemain 

sebangsanja Miss Shirley Fry 
dengan 6—4, 6—4., 
Gardner Mulloy bersama-sa- 

ma Dick Sayitt kedud?@nja dari 
Amerika akan madiy dalam 
pertandingan finale dowb'e Ia- 
ki? lawan pasangan Australia. 

j 

  

: Semarang, 5 Djuni: 
“105.55 Pembukaan, 07.15 Pengumu- 
man,.08:00 Tutup, 1200 Pembuka 
an. 12309 Uraian untuk kaum Ibu 
-oleh Ikatan “Bidan Indonesia. 14.45 
Tutup, .17.00 Pembukaan. 17.10 Do- 
ngengan kanak2. 1601 Adzan 18.15 
Kama senfjakala OK. “Setia, 1915 

"Mimbar. Penerangan oleh Djapen 
-Prop. 1930 Irama (Hawaii (ph). 20.05 
“Siaran pemerintah. 2080 .M mbar 
Isam oleh Kantor" Agama, 2115 
Krontinng.ase'i OK. Tjahja Bulan, 
2309 Tutup, 

  
  

SOLO. 
. Panitya penghormatan 
pahlawan penerangan. 

Untuk memberi penghormatan jang 
selajaknja kepada para pegawai Dja- 
watan Penerangan jang gugur dalam 
melakukan tugasnja karena perbuatan 
pengatjau, oleh Serikat Buruh Ke- 
menterian Penerangan Kabupaten 
Bojolali telah dibentuk sebuah 'Pani-|. 

'I tya, jang -diberi tugas untuk -menje- 
lenggarakan .penghormatan kepada ! 

|YAPrO KUNG HUI. 

  

Stadion balap sepeda2 "| mereka jang.telah gugur itu. Panitya 
hockey, buat 8.000 f tersebut diketuai oleh “Imbram Dw. 

orang. | Menurut putusan Panitya, penghor- 

Stadion-balap-sepeda letaknja/kira2 sbb: 1. akan dipasang sebuah kidjisg 
2, km dari Stadion Besar dan ki- pada tiap2 makam, 2.djika perlu de- 
ra2 4Y» km dari pusat kota, di Ma 'ngan seidzin ahliwaris makam? itu 
kelankatu. ,,Desa Olympiade” Jetak-' dipindahkan kemakam jang “dikehen- 
nja 850 meter dari sana. Gelang- daki oleh keluarga, 3. memberi so- 
'gang-balap-sepeda ini dibuat dari se skongan kepada keluarga sikorban se- 

men, pandjangnja 400 .meter. Lebar belum mereka menerima uang pensiun 
“tracknja pada bagian lurus 74 meter djanda/anak dari Pemerintah. 4. 
“dan ditikungan2 8,25 meter. “Pertan- memberi hiburan kepada  keluarganja 
'dingan2 hockey dalam Olympiade berupa barang2/pakaian terutama di- 
jad. ini akan “diadakan ditengah2 “hari? besar jang dianggap perlu. 
velodrome balap-sepeda ini. Djumlah SALATIGA 
penonton jang akan dapat .menjaksi-« “XX r 
'kannja ada 8.000-orang, diantaranja Rampok. 
3.000 -berdiri. "Demikianlah sedikit '” Pada hari 'Minggujl. kira? 
Ogan tentang tempat2 jang akan djam 8 malam sebuah itoko 

jadi pusat pesta olah raga. seluruh, Ticnghw: Gi Dja lan f 
dunia itu, di Helsinki, ibukota Fin- Sa ant Pang 
landia. "tutup dengan tiba2 telah dima- 

|&8uki tiga orang berpakaian: 
preman dan bersendjata repol-' 
per. Setelah pintu ditutup ke- 

| tiga tam | itu lalu mengatjung 
'perserikatan pedagang2 “besar , sa sen jata cpinia kearah 
Tbarain » tuan rumah, sambil memerin- 

Stang, kelontong CRrAmeri) | sohian supata la mienjarahkan 
bangsa Tionghon, dengan NOS | rangnja. Tuan rumah lalu hen Tjapho - Kung Hui. “Pusat dari | dak mengasihkan .uang seba- 
pedagang? itu adalah di Peko- | njak Rp. 50.—, akan tetapi ta- 
djan. Pengurus ,sementara te- | MU2 itu tidak Suka menerima- 
lah disusun “Kerdiri dari 7 | Aap Atau matan Tuan tutmah 
orang. Maksud 'dan tudjuan da 11 tari rerijerat 
Ti perserikatan grossier Tiong 

| Di Semarang telah dibentuk ' 

lalu tor OarAA, Pen $ 
3 & | mua pendapatan pada hari itu 

'hoa itu ialah untuk dapat mem | jang berada didalam “latjinja 
persatukan, .harga, agar tidak |'sedjutlan . Rp. 2000.-—.  De- 

| matan tersebut a.l. akan diudjudkan ' 

i tongan ketika akan selesai di- IPEKALONG AN. 

|Aneka Djawa Tengah| 
kan rumah, sedang “uan .ru- 
:mah Jalu 'bertercak minta to- 
tong sambil mengedjar pendja- 

| Pe itu jang “dapat menghi- 
“lang dalam kegelapan. Oleh jg 
"berwadjib segera dilakukan pe 
"njelidikan, 

WONOGIRI. t 

Malam perpisahan 
Pada malam Rabu jg lalu, 

: di pendapa Kabupaten Wonogi 
ri telah diadakan malam per- 
pisahan atas kepindahannja 
Sdr, Agus — Miftah Danukusu 
mo Bupati Wonogiri 'ke Kantor 
Karesidenan Semarang, seba- 
gai Bupati TB. Malam perpi- 
sahan tsb diselenggarakan oleh 
suatu 'Panitya di bawah pim- 
pinan Patih Atmodarsono, dan 
dihadiliri oleh semua pegawai 
dari Instansi? dalam kota, D. 
P:D.,.corps PDM, Kepolisian, 
waki!2 dari Partai2/organisasi2 
dan semua “Wedana dan Ass. 
Wedang dengan 2 orang 'Kepa 
la Desa, di seluruh daerah Kab, 

onogiri, : 
“Malam perpisahan itu jang 
Da djam 20, diachiri djom 

  

Panitya Pasar malam 
Di Pekalongan akan diseleng 

garakan Pasar Malam Amaj 
1952, dengan Se-idzin 
Polisi Karesidenan Pekalongan 
selama 30 hari, dimulai tang. 
gal 27 Djuni 1952 s/d 26 Djuji 
1952. Panitya terdiri dari: 

Pelindung: Bp. M. Soerodjo 
Bp, R. Soempeno Bp, R, Moch. 
'Soerodisastro Penasehat: Sdr. 
'R. Rachtmat S.A, “Khushumo 

IR, Bambang Sardiono R, Soe 
toro, Ketua: Sdr. Utojo F 

Jang “berkepentinga, dapat 
berhubungan pada: Seeretari- 
cat "PASAR MALAM AMAL,” 
Pekalongan, Kwidjan 2/8 Per   ada..persaingan satu dengan | ngan agak tergesa-gesa ketiga 

1 banda SN salon ba perampok itu Jalu meninggal- 
: na 

be kak “ 

  

Same GA mn spora 
kalongan, 

Kata Pn 

   
  

Kepala : | 
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jang Ya 1 o 

. tahsinan- Dead ia: Dusta Ba. 

| Luxembourg.. Sebab2 terlambat- | 
: nja | ratifikasi “atas perdjandjian 

'ig bersedjarah iri oleh kala-    

  

pa ngan2 politik Amerika dan Ero | 

-|pah disangkutkan kepada 'per- | 
Itimbangan? politik. Terutaima 

tjis dan Djerman Barat akan 
“| mengratifikasi perdjandjian 

itu bila dimadjukan . kemuka 
rapatnja dalam beberapa bulan 

Keberatan2 Prantjis 
dan Djerman. 

  

1 Ket 'Padashari. Selasa dutabesar In: 

p F dia jang “baru untukiBrarzilia, “J: Sen | 

NN harga Raja akan menjampaikan 

5. “ 'Surat2 kepertjajaannja: kepada . -presi- 

1 Kiden V. argas, x 

Perdana :menteri Perantjis 
Antoine Pinay menjatakan kepa 
da saja bahwa sudahdapat di 
Ipastikan bahwa pada masa ini 

dalam parlemen Perantjis tidak 
mungkin tertjapai kelebihan su 

per- 

  

  

Kota “Venetia jang terkenal 1 K 5 
dengan .djalan2 airnja”, di-. Ya untuk mengratifikasi 

mana para pelantjong “dapat Y yajandjian tersebut. 
menikmati keindahan , ,perahu2" 

# “gondola” jang idihias meriah, 
kini terantjam ,bahaja air” jg- 

.dapat merusakkan gedung2 di 
kota tersebut. Dipelbagai tem . 
pat sudah -ada 3761 . rumah 
jang musti dibongkar, karena 
tak dapat bertahan lagi dia- 
.tas air. Untuk ' memperbaiki 

38 kota tersebut, dibutuhkan 
ee uang biaja 3.200.000 - dollar. 

Tampak beberapa tukang pe 
rahu berdiri diatas djembatan'" 

  
(kalangan diplomatik 
memberikan laporan jang sama 
tentang tidak adanja sokongan 

parlemen Djerman Barat, walau 
pun alasan? jang dikemukakan 
berbeda. k 

Penolakan pihak Perantjis 
adalah didasarkan atas alasan 
psychologis, keberatan menjetu   
  

memperhatikan — “pekerdjaan | djui dibolehkannja Djerman Ba 
#bengeringan” guna mentje-| rat mempersendintai diri kem- aa ana Sh Sana 

    
   
   

- 

    
  

n Russia : 
Akan Adakan Perdjan” 
Dgn Djerman Timur? 

tawatir Metihat P ersiapan Pembentukan 
5 “Tentara 'Djerman Timur. 

: KALANGANg PEMBESAR militer sekutu jg. bertang- 
gung djawab di Berlin pada hari Senin menerangkan, 

bahwa mungkin sekali pihak Rusia kini “sedang mempersi- 
apkan penanda tanganan De onan perdamaian sendiri 

.. Gengan pemerintah Djerman Timur dan yakan menarik mun- 
|. dur pasukan? dudukannja sesudah djumi n proklama- 

000 si mengenai terbentuknja tentara, Pjerman Timur. Pada waktu 
0. ig, bersamaan negara Djerman Timur dengan resmi akan di-| 

kedalam blok Sovjet Kelasa negara? j jg. sedera. 
djat dengan lain? negara dalam 'blok “Sovjet. 

Tindakan pihak Rusia ini 
diduga adalah sebagai djawa- jari: Minggu tengah malam ji. 
ban atas diadal 2 mnnjar perdjan- “Agaknja tindakan2 ini dimaksud 
djian .pe! 

      

     
     

    
      

    

   
    

    
   
   
   

   

    

     
     

    

    

  

tara negara, 3 at agan pe- perobahan daerah pendudukan | 

smerintah/Bonn nak 'Rusia di Djerman Timur ini | 
. pembentukan .12 / Dior. menjadi: suatu negara didalam | 

| man Barat Ka 1 SG - Hingkungan blok Sovjet. Dan ke 

kan kedalam rang |dua, .dipertjepatnja rentjana 

Eropa. Akan eta a12 ' pembentukan tentara Djerman 
Ba Ii di | Timur . sebanjak :15 divisi dgn. 

Ne an i- | pasukan2 tjadangan sedjumlah - 
.hak Rusia ara ' -L9 divisi 3 aa 
laa Sn 20 divisi. (Batja di pag “ 

.rentjana “tersebut tad Tn Pembesar2 sekutu 

Yam 'ratifikasi — perdjc 
Bonn dan -perdj NN 
bentukan tentara Erop 

1 sebelum 
tentara Djerman Ti 
mendjadi kenjataan, 

  

: ng kamungkinan aksi ser 
ua dari pihak Rusia dan ki 
dengan seksama mengadakan 
"ragi bagaimana akan 

  

hwa dansa ini "akan 

| banjak hal2 jang:sa 
at memusingkan Na r 

3 

Pertama, tindakan? Kenerrotak 
Djerman Timur jang dengan 
njata telah diambil dengan pe- 
tundjuk2 dari Kremlin untuk me 
lepaskan difi'dari tegala “kon 

tak dengan Barat dengan djalan kan-pentingn, rakan dari bangsa? ' 
mengadakan rangkaian pembata | ANN da | Png apr agrerbakaan 
pan jg, sudah. mun berdjalan | |dan persamaan hak, Lie mengatakan, 

      Dau ri S dimuka ipara mahasis- 
wa Universitet Nebrasta, 

    

eh Na maan Ap as 
mangan dapat taruh Im, organinasi tenta- 

PA udjua untuk mengada 
fusi dari angkatan darat 

“aut dan udara perara Djerman 

'rat, Itali, Nederi, Belgia dan | 

"sekali masih mendjadi perta- li 
-njaan apakah parlemen Peran-: 

   
bagan 

j Bat ni 

“bali, : 

didasarkan atas kech 
kalau2 pera dag 1 ito 

  

  

    

dalam ea Sednean 
perdjandjian itu. 

| 

kemulka, : x 

keluarga pam ten an 

its, oleh karena - 

    

ra? jang turut: serta dalam ba- 
dam ita dan meleburnjakedalam 

parti, Juin tidak mengingini 

lenjaprjatentera /Perantjis dgn. 
sedemikian. Dertikian tjara jang: 

pula djenderal Charles de Gaul 

rantjis jang kuat itu, jang ang- 
gota2Zuja dalam parlemen telah 
mendapat instruksi untuk meng 
lak perdjandjiam itu. 

Sumber? jang'rapat dengan 
Juin mengakui, bahwa djeride- 
ral ita mengharapkan perdjan- 
Gjian itu tidak akan diratifikasi 

sama sekali.   
"Nasehat? jang. diterima dari: 

di Bonn, 

terhadap perdjandjian itu dari | 

Keberatan2 Sesialis. 

Kaum sosialis Perantjis jg 
mendjadi tenaga pengimbang 
“dalam parlemen, pada waktu 

ini djuga menolak mengratifi- 

sir perdjandjian itu berdasar- 
kin atas tiga alasan jaitu: 

1 Oleh karena sebagian be 

sar dari mereka tidak menje 
tudjui perpana Pe Oka Djerman 
kembali .dengan- tiara. .awapun 

ra perseorangan telan sering 

wa menurut pendapatnja Djer 
man jang sudah dipersendiatai 
kembali kan lebih berbahaja 
bagi Perantjis daripada Sov- 
jet). 
“2, Dihawa sertanja Djerman 
jang telah dipersendjatai kem 
bali kedalam h'ok sekutu mung 
kin akan-mendorong Sevjet un 
tuk melakukan serangan ber- 
sendjata. 

3. Oleh karenanja merekaiha 
-rus -diusahakan “sekali lagi-un 

tuk mengadakan jkonperensi 
Empat Besar guna mentjapai 
Suatu persetudjuap dengan Ru 

| sia mengenai Djerman. 
"Pandangan jang belakangan 

lini disokong -oleh sebagian be- 
'jisar dari anggota2 parlemen Pe 

(rantjis. Alasan diatas adalah 
Yi salah Satu faktor jang penting 

atas penundaan ratifikasi per- 
- kdjandjian itu, 

Tidak sedikit dari anggota? 

3 | parlemen Perant:is mengharap : 
|kan, bahwa, sebe: um habis ta | 
hun ini sudah adg konperensi 

” LEmpat Besar, dan bahwa pada ! 
waktu itu sudah djelas hendak 
nja apakah masih.ada.kemung 
kinan memperoleh saling :me- 
ngerti dengan Sevjet untuk 

mentjapai penjelesaian dalam 
: soal Djerman:, 

“Soal siapa presiden 
U:S.A: djadi faktor 

djuga. 
Satu faktor lain jang “mana pen- 

ting djuga, jang belum pernah: ter- 
dengar dalam “kalangan resmi tapi 

banjak dibitjarakan dikalangan  per- 
“seorangan ialah keinginan dari seba- 
gian besar anggota Keluarga Perta- 
hanan Erovah untak menghindarkan 
-mendjebloskan diri serta merta keda 
lam perdjandjian tentera Eropah itu 
sebelum mereka.tahu siapa jang akan   

n Na aan mereka. 

Ferpilih mendjadi Presiden Amerika 
an- “kan untuk mempertjepat proces | jang baru. Karena sebab2 ini, maka 

“pada umumnja sudah ada tendens 
| untuk menunda ratifikasi itu setidak2 
“nja sampai berlangsungnja konvensi 
(nasional Partai Republikein. Sekira- 
nja djenderal Dwighi Eisenhower di- 
tialomkan dalam konvensi itu, 
negara sekutu Eropah mungkin aken 
mulai memadjukan. naskah perdjan- 
djian itu kepada parlemen2 masing2 
untuk diratifikasi. » 

Seandainja Senator Robert Tafe ig 
ditjalonkan, maka mereka akan  ber- 
keberatan berbuat demikian oleh ka- 

-rena.chawatir Taft mungkin, “sekira- 
nja ia terpilih. mendiadi Presiden, 'ti- |. 
dak akan meniokong pengiriman pa- 
sukan2 Amerika .ke.Eropeh .setjara 
'hesar2an, jang mana sangat 
haraokan dalam hubungan ' dengan ' 
rentjano. tentara pertahanan Eropah. 
'Seandainia, setelah konvensi 

nasional Partai Republikein 

ebahuba: gerakan itu mempunjai arti jg. | 
(besar dalam -abad kita ini, tetapi ku- | 

sekretaris rang. diberi perhatian, karena bang: ' 
| dierderat PBB TrugveiLie menegas- (382 didunia terlampeu banjak .mem- 

"perhatikan-perdjuangan antara So- 
YG Uni dan Barat: 
Naa Pn bahwa dji- : 

Maa ma eren haw 

Tea 

  

   
   

jian 

: Makin Mendiadi Perhatian Angkatan 
Udara Sovjet Russia 

Eksperimen Mengisi Tarig ki Diudara 
5 Dilakukan Pula. 

— Oleh: Joha Camsell: Copyri ght — 

EORANG PEMBESAR 'djabatan Wahasia jangkatan 
atakan, 

bak membikin: pesawat terba 

tentara Eropah jang lebih kuat 

le, ketua Gerakan Rakjat “Pe | 

     

  

   
     

   

       

    

    

    

  

   

   

  

“#ihotr Komunis ig memprotes 
sclos, maka polisi' kota tersebut 

"kemungkinar. 

   

fa 

meng (udara Inggeris 

Tora jauh Gan didjalankan 

nik mengisi tarki pesa 

utan Atlantik, 

mnnmasan anna, 

Teori Atom 
Dibuktikan Dengaa Per 
tjobaan Jang Baru Lalu 

ARA SARDJANA atom 
Amerika hari Sesen me- 

ugumumkan, bahwa pasukan? 
tank dan infanteri dengan 
aznan ddapat melakukan sera- 
ngan lagi terhadap musuh sete-   

juga. (Salah seorang dari pe | sedjak lama dipertjaja 
'mimpinnja, Jules Moch, setja- iteori, pada hari Minggu 

mengeluarkan utjapannja, bah , ketika pasukan? Amerika dgn, 

lah ledakan bom atom, Apa jg. 

tel 
dapat Gibuktikan dengan tegas 

tjepat bergerak madju hingga 
djarak 900 meter dari 
perledakan bom atom, Dua u 
Ii setelah periedakan tsb. 
sukan2 bergerak madju ,, 
Kukan serangan terhadap mnu- 
suh” dan 2 djam kemudian be: 
nda dim, djarak 9009 meter Ta 
tempat perledakan atom dima- 
na nampak kerusakan sangat 
dahsjat Di tempa ini keadaan 
sangat paras” utk. n2 
itu bergerak madju lebih "lane 
djat, 

Disatu 'empat lebih kurang 
450 meter dari tempat perle- 
Gakon, 'para serdadu melihat 
sebuah mobil 'ruck terbelah 

dua, sebuah tank terbalik sete 
lah terlempar :ke udara dan se 
-buah tank lagi seo'ah-olah di 
“santam . palu raksasa. Dua 
.€kor kambing ig terpisah 800 
meter dari tempat perledakan 
bulunja hangus, tetapi mereka   

maka 

mereka | 

tdak tewas, sedangkan 2 ekor 
kambing  lainnja ig ditempat- 
kan daam lobang se'amat. 

| Kambing? lainnja jg ditaroh 
'lebih Cekat tempat perledakan 
baik jg distas tanah maupun 
1g didalam lobang te'ah mene- 
11 adja'nja, 

  

berachir, masih terdapat kera' 
gu-raguan.siapa jang akan ier 
pilih mendjadi Presiden, maka 
banjak diantara negara2 Ke 

arga Pertahanan 'Hropah akan 
menunda memadjukan naskah 
perdjandjian iitu kepada parle 
men masing2 sampai pemilih- 
an Presiden dilakukan pada bu 
lan November jg akan datang. 
Pembesar2 Amerika jang ber- 

ada di Eropah iakin, bahwa 
apabila sudah datang waktu- 
nja bagi Perantjis dan Djer- 

. Berhtbung ' 'timbulnja "EA n2 dikota Paris aki ibat. demonst Sr e 
penangkapan pemimpin mereka 5 

Tampak serombongan polisi kota jang bersiap-siap"! 
“didekat, gedung Place de la Republigue jang merupakan 0. 
Apaan f kaum Deruonatr an. 

sja jg. bernama ,, Angkatan udara Sovjet” me- 
Sa djaga “bahwa berita2 jg. diterima dari Sovjet me. 

nundjukkan bahwa Sovjet sedang -menjempurna 
1 wat terbang diatas udara, jg, diren- 

tjanakan untuk (dipergunakan nja “dalam operasi? diatas La- 

-menengah .dan “berat “kepunja- 

1945 Stalin memberikan prieri | 
-teit.perama untuk pembikinan ' 
“pesawat terbang pembom jang 

ERMAISURI NAGAKO 
idari Djepang — First 

Lady 'Djepang — mendiami se 

buah 'bungalow "jang mempu- 
injai Jima “buah kamar jang. di : 
Jliputi.oleh. tradisi? timur, pera 
:bot alat Barat, 13 orang wani 
ta untuk teman pembantunja, 

  
njerangan “atas "Pearl Harbour. 
“permaisuri Nagako diam dise 
"buah: istana: besar, dan dajang2 
nja bukan 13 orang seperti.se- 
karang tapi'20 orang wanita. 

Salah, satu facet dari kedudu 
kannja jang “tidak berobah ia 
lah  perhubungannja dengan 

 keizer ada tjatetan, bahwa se- 
belum bernikah itusia pernah 

"ikberhadapan muka dengan kei- 
'|zer Hirohito, 

     

  

1- & 

      

  

   

    

   

   

      

            

selalu wisiap menghadapi segala 

Senjuma, jang senantiasa 

bermain dimukanja jang bun- 
dar itu menundjukkan, bahwa 
permaisuri Nagako gembira de' 
ngan lingkungannja jang baru 
itu, jang boleh dianggap seba 
gai penghidupan golongan .me 

.Ynengah di Djepang. 
'Naggako- telah dapat menjesu 

aikan dirinja dengan penghidu 
pan tjara Barat. “Ia djarang 
memakai kimono, ketjuali bila 
ada upatjara atau pertemuan 
dengan keluarsanja. 

Ad, Gikalangan rakjat Dje- 

bahwa Rusia sedan - 

pelempar bom jg. 
Oon Gan anal" Kaban 

kan suata 'tek- 

pula jang mengeritiknja. Tapi 
daa sudah lama mendjadi 

Sasaran untuk dihormati dan 
dikeritik my'ai sedjak.ia sebe 

Jum ja kawin 

Djuru2 ulas misierabaasi di 
Inggeris mengtafsirkan usaha 
diatas sebagai bukti, bahwa So 
vjet merentjanakan :utk -mem- 

hperoleh djalan jang terdekat 
antara markas “besar pasukan 
udaranja "jang ke-6 di "Siberia 
kebenua Amerika, 
"Dalam menutup keterangan 

mengenai kekuatan angkatan 

udara Sovjet, Lee menjatakan, 
bahwa tidaklah mudah untuk 
menaksir “beberapa besarnja 
kekuatan angkatan pesawat ter 
bang pelempar bom “ukuran 

  
bekal Puteri Mahkota Djepang 
Gitahun 1918 waktu ia berusia 
15 tahun, ia telah memperiihat 
kan:sikap jane mendjadi buah 

bibir orang diseluruh Djepang. 
Ia berhasil merebut ge'aran Pu 

Kompiot Di 
Argentinia 

Hendak Menggulingkan 
Pemeriatah Peron 

an Sovijet. Tapi dalam tahun: "5      

bisa terbang djarak djauh, 'jg 

belum perah. 'eipitnai oleh 
Rusia , | Apsawatan kepolisian 
Hepi aktbmatatun 1946, kata ' gentina. sudah memper : 
: : : | Oleh buka tentang adanja se- 

nja lagi, Sovjei telah membuat “buah kanak An Peak! 
pesawat terbang pembom jang hendak membunuh presiden Pe- j 
-modelnja mirip dengan model ren dan menimbulkan gelom- 
pesawai B-29 Amerika Dikata “bang sabotase diseluruh Argen 
komnja, "bahwa dua tahun. ke- itina demikian diberitakan oleh 
mudian pesawat terbang pem- “harian pagi El Atlantico di Ba 
bom jang digerakkan oleh em- kia pada 'hari “Senen, Harian 
pat motor jet-telah naik diuda (tsb. mengabarkan bahwa menu 

ra Sovjet. .Pesawat'in? dibikin | Tt: berita? jang Giperoleh ma, 
TA ika sdidalam organisasi gelap 

Dena bantuan ahli mode: pe “bersangkutan terdapat sedjum- 
awat. terbang bangsa Djer- jah pegawai2 djawatan kereta 

man, Siegfried Gunther: Pesa- api jang telah diberhentikan ber 
wat ini bisa terbang dalam hnbung & djarak 1000 mil, £ dengan. pemogokan? di 

tahun jl. dan selain Hu pula ter- 

Lee menaksir, bahwa perse- MPa mekeraga kalangan poli- 
diaan bom atom Sovjei pada | z 
awal dan pertengahan tahun | 
1250 tidak mungkin lebih dari 
50 —'199 butir bom. 

Selain dari pesawat MIG-15 
jg telah memberikan hasi! ig 
memuaskan itu, mungkin pula 

Sovjet akan dapat, menghasil- 

kan dua dienis pesawat jet 
lainnja,.jaitu pesawat pentbu- 
ru untuk malam hari,LA jang 
digerakan oleh “dua motor jet 
dan Yak-25, jg. mungkin meru- 
pakan “pesawat pemburu-jet 
supersonic (lebih tjepat dari 

“ketepatan suara) jg pertama 
'dari “angkatan udara Soviet. 
"Menurut buku. karangan Lee 
itu produksi pesawat terbang: 
Sovjet adalah antara 7.500 — 
'10,000 pesawat terbang bermo 
tor satu dan dua dalam seta- 
hun. 
Dalam wulasannja- mengenai 

sendjata guided missiles (pelu 

Seterusnja Iinfatakan, bah- 
wa selaku pemimpin daripada: 
organisasi gelap itu ber'indak: 
Seorang nctaris dari Bahia 
Bianca, ikernama Jorga Cam- 
panca, Can bahwa dikota terse- 
"but-dan-sekitarnja terah dila- 
kukan -sedjum'ah penangka-: 
"pcen2. Sementara itu pihak po- 
lisi di Buenos Aires tidak mau: 
.memberikan sesuatu komentar 
berkenaan dengan berita ini. 

  

PERLEDAKAN DI TUNIS. 

Pada hari Senen .pagi telah 
meledak lagi “sebuah bom di: 
Tunis kali ini 
sah bagi kaum “wanita. Perle- 
dakan tidak menimbulkan kor- 
ban manusia. Sebuah bom lagi 

“#kedapatan oleh polisi sebelum 
meledak.   mg (Barat untuk memadjukan 

naskah perdjaadjian itu kepa 
da par.emen .mereka masing2 
untuk Siratifisir, maka besar 
-kemungkinan  ratifikasi  itu' 
akan diperoleh, Mereka pertja 
ia perdjandjian itu akan dise 
tudjui oleh Perantsis .oleh ka- 

rena politik Amerika pada wak 
tu ini ditudjukan untuk meng 
insjafkan Perantjis, bahwa sa 

tu2nja djalan lain 'iang bisa di 

tu tentara nasional 
dan memasukkannja kedalam 
pasukan Nerth Atlantic Trea- 
ty Organisation. (NATO). 
Mereka 'pertjaja Djerman 

akan memberikan “show” oleh | 
karena kalau ia tidak berbuat : 
demikian berarti pendudukan | 

  
“oleh tentera sekutu atas Djer- 
man akan Giteruskan La 
waktu jg tak dapat dipastikar 

hentikan ' 
ka Amerika Serikat dan Eropah me- 
naruh kepertjajaannja kepada “Perse-j tang  penjelesaian bagi, ko 
rikatan Bangsa2, maka akan dapat mengatakan, djika suatu gentjatan 

tempuh ialah membentuk sua : 

Djerman, . 

ru jang dikemudikan), 'Lee me- 
Injatakan: Setiap" rocket Rusia 
(mungkin dapat melajang dim 
Tana 400,060 mil. 

-Dewan Eko- 
nomi Islam 

. Djadi Penasehat PBB 

AD En BO ya 
Senen dengan suara bulat me 
mutuskan urtuk memberikan 

  

INSIDEN DITAPAL "BATAS 
BRI-INGGRIS DI 
HONGKONG. 

Senada Hemat RRT di 
tapal-batas “antara wilajah2” 
RRT dengan Inggris di Hong 
kong pada hari Senin telah me: 
nembak mati seorang Tionghoa 
.Ian melukai .seorang lainnja, 
ketika mereka hendak. menttijo 
ba untuk melintasi tapal-batas 
dari daerah RRT ko Hongkong. 
Orang Tionghoa jang menda- 

pat luka? itu kimi dirawat dam 
tam Sebuah mumeah sakit di 
Ho Polisi Inggris se- 

.. dang menjolidiki peristiwa ima 

sehat dari dewan tsb. “kepada | 
organisasi ekonomi Islam inter- 
nasional. Organisasi bersangku- | 
tan kini akan menjerahkan 
indjauan? tertulis kepada de 
wan ekonomi dan sosial PBB 
dan akan diidjinkan utk, mem   
Panitya chusus utk. organisa 
si? ,hon governmental, jakni or 
gamisasi? ' ig, tidak bertindak 
atas nama pemerinbaharmja ma 
sing2. 

  
ra Kemerdekaan Bangsa2 Asia Tak Bisa Di- 
dn anisa sadis Mah | tertjapai. penjelesaian2 setjara ce 3 

|'dan tak.akan .menimbulkan . pembe-! 
| rontakan2 Ka kekerasan, “Gerak: 

an dari .bangsa2 Asiadan Afrika itu 
tak dapat'dihentikan, kata Lie. Ten 

orea Lie 

sendjata dapat.tertjapai mada garis 
trogt dewasa ini, maka “PBB akan 
memperoleh suatu kemenangan jang 
besar bagi perdamaian dunie. .Menu- 

kan kemerdekaannja, 

Ian Keizer sendiri. Sebelum pe 

Frive 2 Putri 
—. Oleh: Phyilis Batelle 

teri Mahkota setelah mendapat 
kemenangan dari .Prinses Atsu 
ko, 'jang masih berusia 11 ta- 
hun waktu itu Gan ,parasnja 

djauh-lebih tjantik, apalagi me 
| nurut kabarnja adatah pilihan 
Hirohito sendiri. 

Pada persimpangan djalan 
ini Nagako mendjadi pusat per 
tentangar dikalangan istana, 
sasaran dari partai oposisi jg 
diketuai oleh .salah seorang 

pahlawan peperangan Djepang 
— Rusia, . Desas-desus.sudah 
disebarkan, bahwa: “Hirohito 
telah berontak. Setengah orang 
mengatakan: Nagako buta war 
na dan pasti akan membawa 
warisan djelek ini kepada mah 
kota Djepang -kelak.” 

  
pang .memberikan pengharga- 
an atas sikapnja itu, tapi ada ' 

. Waktu ia dipilih mendjadi . 

dimuka, madra- ! 

kedudukan sebagai badan pena | 

berikan pemandangan?nja dgn. 

aa Puteri Nagako. —— 

La meskipun banjak keri- 
k terhadap dirinja, Nagako 
Pan bangku sekolah 
untuk memainkan peranan 'se- 
bagai bekal mendjadi permaisu 
ri. Ia “bertunangan “dalam 'ta- 
hun 1922 dan kawin dua tahun 

i kemudian, 
Waktu puterinja jang ke-em- 

pat lahir dalam tahun 19831, 
orang mulai berbisik, menuduh 
nja tidak sanggup melahirkan 
seorang waris laki2 dan kabar 
kabar angin mulai:tersebar, 'ba 
hwa kedudukannja akan digan 
tikan Oleh orang lain atau di 
Panah dengan seorang “gun- 
pke 

Mungkin pada Nagako sendi 
ri timbul perasaan amarah. De 

.ngan bangga, istana mengelu- 

larkan pengumuman dalam ta- 
hun 1933 bahwa Nagako telah ' 
“melahirkan — seorang - putera 
mahkota, pangeran Akihito. Se | 

"sudah itu ia melahirkan seo- : 
(rang putera dan puteri jang 
kelima. 
Pada waktu ini oleh karena 

anak2nja Sudah besar semua- 

Njc untuk memerlukan bantu- 
annja 'permaisugi Nagako hi- 
dup-sebagai seorang .njonja ru 

mah Sebagian besar dari wak 

tunja Citumpakkannja- kepada, 
dua orang puterirja jang ma- 
.sih belum kawin, sama2 berma : 

in piano dengan mereka (Na- 

  

Nagako 1 

    

BR RLIZABBIH dari 
Inggeris mungkin sekali 

akan ditjiam oleh 7 orang laki? 
pada.upatjara penobatannja pa 
da tanggal 2 Djuni, 1953. 

Pabila adat istiadat itu akan 
Giteruskan djuga, maka mereka 
jang akan menfjium Ratu Eliza 
beth pada pipinja sebelah kiri, 
'ialah: 

Uskup besar Canterbury, Du 
ike-of Gloucester dan anggota 
anggota “tertua dari golongan 
bangsawan, seperti: Duke of 
Norfoik, Marguis of Winchester, 

Karl of “Shrewbury, 
Hereford dan Baron Nowbray. 
Tjaranja ialah masing? "mereka , 
“itu akan bertekan lutut bergan- 
ti2 dihadapan ratu, bangkit, me 

megang mahkota ratu, dan ke 
mudian “mentjium pipi sebelah 
kiri dari ratu sambil bersumpah 
akan ,tjepat kaki dan ringan 
Tangan, sd 

gako gemar kepada gubahan 
Chopin), mendidik mereka dim 
'ha!2 pemeliharaan rumah tang 
ga dan berdjalan-djalan dipeka 
rangan:istana, 

! :Permaisuri Nagako  mempu- 
njai lima orang dajang2, se- 
muanja djanda dan 8 maiden, 
salah seorang diantaranja telah 
menghiasi pakaianja sedjak 18 
tahun jang: lalu. : 

Nagako suka memelihara bu 
nga, berenang, “dan menonton 

pertundjukan 'istimewa dari pi- 
lem2 Djepang.dan asing "dan se 
ring ber-'sorak” bila. ada suatu 

pemandangan jang menarik ha 
tinja, membatja buku2 bahasa 

Inggeris Can sering2 memasak 
masakan2 Djepang jang istime- 
wa. Nagako:baniak pula mempu 
njai bakat? lain sebagai-seorang 

isteri Misalnjamendjait pakai- 
an untuk dibagi-bagikan kepada 
mereka -iang “ditimra bentjana 
Gan untuk rumah2 miskin, 

Ia .djarang muntjul dimuka 
umum, tapi apabila ia muntjul 

maka biasanja ia memberikan 
kesan jg meriah kepada ba 
nja. 

Perobahan Djepang kealam 
Barat pada hakekatnja adalah 
suatu tendens, dimana permai- 

'suri Nagako, meskipun .dengan 

kedudukannja .jang tinggi itu 

'adalah salah seorang “dari 
motornja. 
stapi tidak marah, waktu dide 

ngarnja bahwa Keizer Hirohito 
dan isterinja tidak lagi -mema 

jean ikan mentah untuk santap- 
lan pagi,-tapi telah ditukarnja 

dengan toast, (roti bakaran ke 
ring) :telor.dan buahzan. 

  

    

ENATOR 

soal 

Mengenai Eropa ia menjetu- 
djui, bahwa 6 dipisi Amerika 
Gi Eropa harus berdiam terus 
sampai sistim pertahanan ro 
pa djadi tjukup kuat. Tetapi 
djika 220 djuta orang Eropa 
tidak sanggup membelakan di- 

Jrinja sendiri dengan alat sen- | 
djata Amerika, maka Amerika 
djuga tidak akan bisa berbuat 
apa2 baginja. Menurut Tafi po 
litik Amerika di Korea serupa 
sadja seperti politik Perantjis 
dalam 1939-1940. Perantjis me 

ngambil sikap menunggu hing- 
ga Hitler memperbesar angka- 

| tan bersendjatanja dengan aki 
/ bat pasukan2 Perantjis dihan- 
itjurkan, demikian “Taft jang 
achirnja memohon kepada Tu- 

: han supajja pemerintah Ame- 

' rika tidak membiarkan serda- 
'du2 Amerika di Kore, mende- 
rita nasib serdadu? Perantijis 
tempo hari. 

  

  

KEGIATAN GERILJA 
MALAYA. 
Diumumkan dengan resmi di 

Singapura bhw patroli polisi, ' 
jg mengawal kaum pekerdja jg 
memperbaiki kembali dijalan 
perhubungan dengan desa.Kra- 
mat Pulai didekat Ipoh (nega 
ra bagian Perak) pada hari Se 
nen telah .disergap oleh kaum 
gerilja. 8 orang polisi telah te 
was sedangkan dipihak kaum 

  

ruk Lie, dalam 7 tahun 'jang achir2! gerilja sedikit2nja 2 orang te- 
ini 500 djuta orang telah mendaper | lah tertembak mati, demikian 

Pengumuman KAA “ari f kok, death ee sada nenen 

Siasat MacArthur 
'akan Sebanjak Mungkin 

“Oleh Amerika 
Kemungkinan2 Bila Taft Djadi Presiden. 

republikein Robert Taft malam Senin me- 
nerangkan, bahwa kekuatan udara Amerika Serikat te- 

lah menurun sewaktu djenderal Dwight Eisenhower mendjadi 
kepala. staf umum. Dalam pidatonja dimuka tjorong radio ten 
tang politik luar negeri Taft set 
ia menjetudjui pandangan John-Fester-Dulles: mengenai .soal- 

Asia dan menegaskan, bahwa  djika sia terpilih 
menajadi presiden Amerika, maka ia akan menggunakan ke- 
tjakapan djenderal Douglas .M.acArthur sebanjak mungkin. 

ja mengatakan bahwa 

Menjangkut 
30 Djuta Pound 
Persetadjuan Dagang 

Mo RRT- Djepang 

tari perdjandjian dagan 
RKT/Djepang jg, meliputi 2 
Gjuta pound sterling dari 
sing? pihak dan ditanda, . ra 
ni kemaren dulu di Peking Bia 
lah bukti lebih ae Pe bahwa 
smakjat Tiongkok selalu mempu 
njai keinginan utk, mengadakan 
hubungan? dagang internasio- 
nal setjara damai dengan nege- 
xi lainnja, 

Radio tsb. j t, 
rian Rakjat” kanan ant akekan, 
bahwa Tongkol Aa melihat 
supaja Djepang dapat meluas. 
kan perdagangannja dengan 
Ticngkok agar dapat memper- 
baiki taraf hidup mereka, Rak- 
sa bana telah 4 mera 

a tidak engan cadaan 
industrinja. 

Dan perdjandjian Jajang 
tsb. akan membuka djalam un- 
tuk mengadakan hubungan 
dagang kembali dengan RRT, 
jang akan menguntungkan ba- 
"Si industri Djepang. Achirnja 
:dinjatakan, bahwa suara rak- 
jat Djepang untuk memperbai- 
ki kembali perdagangan . dian- 
tara kedua negeri tsb. ')' menda- 
pat simpati dari rakjat Tiongr 

Ca Ta Tk 

“Viscount 
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Orang terperandiat, 

     



  

  

  

CTN, Widiajakusama 

ini bongkar dari kapal2, pihak Pe 
ja njuluh Perburuhan mengabar- 

  

   
    
   

     

    

   
Geun we Dana nsaNaemmnNanpanneng 

Kapt, Soegondo, 

  

    

    

wk. 
baru2 
4.2 

gauta CTN, Widjajakusuma 
Puruktjau itu, menerang 

   

  

     

  

kepada v An kita, kesan, 

Cie Perintis Wid k ma di 

    

   

     

        

  

Puruktjau itu adalah 303 ang 

2 buah, pembuatan djalan Puruktjau sampai Siripoi 6 
Km. dan pembuatan djemba- 
tan Lianglandak sebanjak 18 
buah tapi baru dapat diselesai- 

Widjajakusuma telah mempu- 
njai beberapa buah alat2 dari 
pembeliannja sendiri disam- 
ping alat2 bantuan dari Pem, 

Disamping pekerdjaan jang 
akan atau telah . diselesaikan, 
akan dikerdjakan pula rentja- 

buat rumah sebanjak 1000 bu- 
ah dengan ukuran dan bentuk 
jg tertentu. Djuga akan diker- 

  

  

djakan pembukaan Kappersil 
seluas 50000 Ha. di Lianglan- | 
dak jg ber-isi Ik, 2000 Ha. ka- 
ju ulin (eusideroxylon) dan 
lain usahag lagi. : 

Selandjutnja untuk melaksa 
nakan renijan, dalam djangka 
pendek, telah diusahakan supa 
ja Puruktjau dalam tahun ini 
djuga akan dapat memiliki pe- 
rahu bermotor sedikit-dikitnja 
10 buah. Menurut pendapat 
Kapt. Soegondo, 
CTN Widjojakusuma jg se- 

dang mendjalankan tugasnja 
di Puruktjau itu, menjatakan 
sangat gembira dan tidak ber- 
niat kembali ke Djawa, bila 
usahanja belum dapat diperli- 
hatkan kepada  masjorakat 

me mma Lemon 

PERKARA BANDEROL 
PALSU - 

    
     kar perkara pembiki- 

nan pita tjukai palsu, jg ba- 
njaknja beratus-ratus ribu he- 
lai dari harga. antara 35 sam- 
pai 75 sen. Polisi telah berha- 
sil menangkap 6 orang jg ter- 

derol palsu itu, jaitu KEF. 
tinggal di Djagalan TBK. 
tinggal di Karangturi, L.T.T. 
tinggal di Gg. Banten Djakar- 
ta, N. seorang mantri Pabean 

| di Tg Priok, TTP tinggal di 
Djagalan dan TDB tinggaj di 
Mlaten Sendjojo. Adapun jg 
memegang peranan dalam pem 
bikinan banderol palsu ini ia- 
lah KFF jg tinggal di Djaga- 
lan sedangkan padanja telah 
dapat disita satu koper besar 
banderol palsu, sedjumlah klise 
banderol dan beberapa alat pem 
bikinan banderol, jaitu dengan 
menggunakan satu handpres. 
  

ditjetak 19 lembar besar ban- 
derol jg kalay dipotong-potong 
bisa djadi ratusan ribu helai 
banderol palsu. Ditegaskan, 
bahwa untuk pembikinan ini 
telah digunakan spesial kertas, ' 

— ig Gditjuri dari pertjetakan be- 
sar di Djakarta dengan meng- ' 
gunakan tenaga N. jaitu man- 
tri bea dan Tjukai dari Tg 

Perkara ini kemaren telah 
diperiksa oleh pengadilan Ne- 
geri Smg, terdakwa KFF telah 
didengar keterangannja, dima- 
na sebagian ix mengaku per- 
buatannj, tetapi sebagiannjc 
pula tidak merasa melakukan 
pekerdjaan tsb. Peperiks 

un 4d n d unda sam- 

pai nanti dikabarkan lagi. 

  

   
di 

  

PP Rp 369. 

! 

pa Dwuan elang, ngenai Sage marang telah asil -SOB dari pangiima terr. IV da 

Tentang pemogokan peker- 
dja2 laut dari jig terga- 
bung pad, GBP jg dimulai ke 
maren, hingga barang? tidak 
dapat diangkut dan/atau di- 

   

kan, mungkin pemogokan itu 
akan berdjalan sampai tgl. 6 
Djuni, katjuali apabila GBP 
sebelum tanggal tersebut me- 
nerima Surat dari P-4 pusat, 
pemogokan akan segera dihen- 

.tikan, Berhubung dengan ada- 
nja pemogokan itu, sebuah ka 
pal jg sedianja akan membong 
kar beras ton untuk Sema 
rang, terpaksa berlajar terus 
ke Surabaja. Tidak lama. lagi 
ditunggu datangnja 4 kapal 
dari Djakarta jg memuat ri- 

    

an buan ton beras untuk Sema- 
rang. Djika pemogokan masih 

- berdjalan terus, muatan ribu- 
an ton beras itu pun tidak bi- 

isa dibongkar disini, 
Komando Pelabuhan dan 

- Kommissaris Polisi seksi pela- ' 
buhan telah mentjari hubu- 
ngan dengan pihak buruh dan 
pihak madjikan untuk menje- 
lesaikan soal pemogokan ini. 

KETERANGAN POLISI. 
Menjambung berita kita kemaren 

tentang adanja insiden di Hotel Du 
Pavillon, lebih djauh dari fihak ke- 
polisian Semarang didapat ketera- 
ngan, bahwa kerugian seluruhnja 
akibat keributan2 tadi ada Rp. 657. 
berupa barang servis jang petjah 
serta bon2 makanan jag tak terbajar. 
Keributan2 ini mula2 diterbitkan oleh 
8 orang jang ',,menjerbu” ditempat 
penonton dansah disuatu sudut, ka- 
rena ada 2 orang penonton jg menu- 
rut polisi dianggap bertindak . meng 
hina” kepada segerombolan penonton 
8 orang tadi. Bahwa keributan? ta- 
di tak ditudjukan kepada jg berdan- 
sa, demikian fihak kepolisian, njata 
bahwa pada konkurs dansa pada 
malam pertama tak mendapat gang- 
guan2 apa2. Pun hadiah2 daa alat? 
muziek tak ada kerusakan api2. Da- 
lan keributan2 tadi ada 2 Drang jg 
mendapat luka2 ringan pada cenala- 
aja. akibat suatu pukulan. IT sa'”ng 
peramp. rei film2 menurut bolisi 'a- 
nia uutek dilihat afdruk2nja sadia. 
agar tak dibuat ,,gambar2 jang dapat 
menimbulkan salah faham”. Demiki. 
an keterangan fihak polisi kemaren. 

PEMOGOKAN SARBUFI 
DITUNDA. 

 Pemogokan Serikat Buruh 
Film Indonesia tjabang Sema- 
rang jg bermula direntjanakan 
akar diadakan pada tgl. 5 Dju 
ni, menurut keterangan dari pi 
hak Penjuluh Perburuhan, te- 
lah ditunda sampai satu ming- 
gu lagi 
PEMBEBASAN TAWANAN 
SOB 
Dengan surat keputusa, me 

pembebasan tawanan 

lam bulan. Mei 1952 telah di 
bebaskan: tgl. 5 Mei 1 orang 
dari Pekalongan, tgl, 10 Mei 
144 orang dari Magelang dan 
tgl. 24 Mei 160 orang dari Pur 
wokerto. : 

Dari kamp tawana, terr. IV 
di Ambarawa telah dibebas- 
kan pula 73 orang berasal da- 
ri: Surakarta 28 orang, dari 

Magelang 24 orang, dari Sema 
rang 7 orang, dari Banjumas 
3 orang dan dari Tegal 11 

“orang. Dari djumlah seluruh 
tawanan SOB jg dibebaskan 
dalam bulan Mei ada 378 
orang.     
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Pa | BUKTI? EXPORT DOLLAR. 
Dalam satu handpres dapat ' Harga bukti2 export dollar 

telah diturunkan dengan 20 sen 
dan tidak dengan 10 sen, seba 
gaimana dikabarkan pada hari 
Saptu, Kurs resmi dewasa ini 
ialah Rp. 1— untuk tiap2 «ol 
lar, 

DARI SIDANG ECOSOC. 
Dalam sidangnja pada hari 

Senin, Dewan Ekonomi dan 
Sosial PBB (ECOSOC) te- 
lah memutuskan, akan mem- 
berikan kedudukan konsultatif 
kpd Organisasi Ekonomi Islam 
jang bersifat internasional dlm 
panitia ECOSOC. Organisasi 
itu kini dapat memadjukan 
pendapat2nja setjara tertulis 
kepada dewan dan dapat ber- 
bitjara dalam panitia istimewa 
urusan organisasi2 jang tak 
bersifat resmi dari pemerin- 
tah. 

ARK PIA Y AMANNYA ANA NAN ANA 

La Roy Rogers 5410 

  

banjak, Copher! Lebih baik su- 
Jut dan lemparkan beberapa ba- 
tang korek api. Ha 

— (Sherry jg. sedang terikat 
dam duduk terbenam dim, kese- 
dihan): Karena AKU sehingga 
Roy dan Cactus akan mendjadi 
binasa 
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52 WARNA2 jang INDAH, 
untuk segala merk mobiel. 
, Aa Sa BEKLEED —:| 

  ASTIC jang 

ES dan BEKLEED.” 

  

   

  

   

  

can 

BARU TERIMA: 
MAICO MOvOnmeiers 3 Hn MS DNS FinKT 
NATIONAL SIGNAL LAMPSs 

  
    

  

  

00 (richtingwijzer dengan lampu muka/blakan ... ..(membri tanda mati/hidup: sena aan kiri) 

  

    

    

| DUCO MASKER dan BINKS SPUIT PISTOL 
. Na KUN nan KDING DU PONT FABRILITP MENJEWAKAN KRAANWAGEN (Auto Katrol) 

    

Aa 0 Ia ii aa 

djalan Seteran 87. Semarang. Tilp. 
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MENDJELANG 17 ROMADHoN !!! 
. Selama bulan PUASA dan persediaan masih ada -disedia- kan bagi KAUM MUSLIMIN seluruh INDONESIA : 
ALGOUR'ANUL-KARIM 4 Rp. 14.— (Ukuran besar) 
Ongkos kirim tambah 1044. Pesanan jg. tida disertai har- ganja, tida diperhatikan. 

“ Minta sekarang djuga pada: : 
Toko Kitab ,,4A L MU NAWA R” 

Kauman No. 16 Semarang. 
BA   

  

me mmmmm  a 

SINAMON (SCHOONHEID PILL.) bi- 
kin kuli muka halus, bersih dan 
kentjeng untuk orang muda maupun 
tua, ii 
ketjantikan sadja,. 
badan sehat dan selalu tetap ting 
gal muda, 1 stel Rp. 60—: !4 stel 
Rp. 85,—, SANATORIN bioeddruk 
tinggi lekas turun Rp.20,— EDOLIN 
PILL. Rp. 20—. Datang bulan tidak 
tjotjok dan sakit BUAH DADA lem. 
bek ??? BUSTERIN bisa tulung bi. 
Kin seger, kentjene dan montok 
Rp.20,— 3ds, Rp.57—  VITANOL 
PILLEN Rp 12,— besar Rp. 20— ba. 
dan lembek, dingin, 
(sexuele zwakte), tulang? sakit, 

  

: Perusahaan film 
»N.V. Pudja”. 

Dengan mendapat perhatian besar dari para importeur film Ta hari Sabtu-pagi telah di 
akan upatjara pembukaan ($ ang2 studio2 dan laboratoria perusa Mengenakan Ban Pa Te haan film N.V. Pudja di Kedung tih, badan lembek, angin, perut sa. halang (Bogor). Pekerdjaar, jg Pena RD: 12r— besar Rp, 20,—, akan dilakukan oleh perusaha NierEiwit lama atau baru? ?? SUL an film N.V, Pudja ialah mem RINE PILL. tangg. dapat bikin baik beri teks2 dalam bahasa Indo- Rp. 20,—. BEDAK TELOR bkin ha- nesi, dan bahasa Belanda diba ma Mal, Muka & RP, Er. Onk. Ki wah film2 jang bersangkutan, De Ind. Kruides THIO GIOK GIEM Untuk keperluan ini perusaha Gang Tengah 22 — MAA Ng) an tersebut telah menjediakan 

dua buah mesin istimewa me 
nurut oktroi perusahaan film i ialist purut Oktroi Perusahaan film Reparatie Specialist. 

  

ini kapasitet dari setiap mesin Nana . itu ialah 1 film setiap hari, ACuU: 2 akan tetapi diharapkan bahwa 
produksi ini dapat diperbanjak dikemudian hari Selain dari . ELECTRA ini perusahaar film N. V, Pu ' : dja mengandung niat pula utk ' Lah TAN Petarung, membeli mesin2 guna membe ' 
ri teks dibawah: film2 dari 16 : 

K. Jacobsen 

mm. Pesanan? telah diadakan. | 

Arts 

Tjandi Beru 2a 
(Udjung Kintelan baru) 

30 tahun pengalaman, 

  

  

Opname bagi film sair! 
wind to Java” tidak 
djadi di Indonesia. 

Dari suteradara Richard Tre 
gaskis dari Republic Flim My. 
PI. Aneta memperoleh kabar, 
bahwa pengambilan opname ba 
gi film “Fair wind to Java” ti 
dak djadi dilakukan di Indone- 
sia akan tetapi dipantai Cali- 

njakit djalanan kentjing. 
Djam bitjara: 

   
    

            

  

   
    

Ini pil tidak melainkan untuk : 
api Gjuga bikin 

| Tekas #jape| 

KENTJING GULA 

Untuk Penjakit Kulit dan Pe- 

  

& 

  

  

PENGUMUMAN. 
3 # it Kepolisian Negara berkehendak menerima pemuda-pemu- | 

da dari umum jang nanti akan dididik sebagai tjalon pe- gawai SIPIL BAGIAN ADMINISTRASI, tjalon Klerk, de- 
ngan sjarat-sjarat sebagai berikut: 

1. warga negara, 
2. harus mempunjai kelakuan baik, tidak terikat oleh mi- 

numan keras dan tjandu, jang dibuktikan dengan su- | 
rat keterangan Kepala Polisi Kabupaten/Wilajah di- 
mana kandidat itu tinggal. Oa 

| Bagi mereka jang tinggal dikota Semarang, surat ke- 
terangan diberikan oleh Kepala Polisi Kota Besar/Ka- 
residenan Semarang, 1 13. belum pernah dihukum atau tersangkut perkara poli- 

| Si hal mana harus dibuktikan dengan keterangan Ke- 
pala Polisi Kabupaten/Wilajah dimana kandidat itu 
tinggal. mu 
Basi mereka jang tinggal dikota Semarang, surat ke- 
terangan diberikan oleh Kepala Polisi Semarang. 

4. berbadan sehat, jang dibuktikan dengan surat kete- 
rangan dokter. : 

5. sanggup ditempatkan di seluruh Indonesia. 
6. beridjazah sedikit-dikitnja S.M.P. atau beridjazah se- 

dikit-dikitnja sama dgn S.M.P. : 5 
7. berumur sedikit-dikitnja 19 tahun, sebanjak-banjak- 

.nja 24 tahun, dan belum beristeri. 2 
8. sanggup bekerdja dalam kalangan Kepolisian selama 

$ 5 tahun terhitung mulai ia lulus udjian penghabisan 
pada achir pendidikan, 

9. untuk mereka jg sudah bekerdja pada suatu instansi 
diharuskan melampirkan surat keterangan dari Ke- 

palanja jang menjatakan tidak keberatan. 
II. Pendidikan lamanja 6 bulan di Sekolah Polisi Negara Su- 

kabumi. Pn Ka 
Selama berada dalam pendidikan murid bertempat tinggal 
di asrama dan mendapat makan, serta uang saku sedjum- 

“lah Rp. 97,50 selain tundjangan tundjangan dgn keten- 
tuan bahwa mereka diharuskan memikul biaja pemondo- 
kan dan makan di asrama jang hanjaknja ditentukan de- 
mikian, sehingga mereka menerima bersih Rp. 97,50 se- 
bulan. 

. Surat lamaran harus bermeterai dialamatkan : Kepada 
»Kepala Kepolisian Negara di Djakarta”, disertai surat2 
keterangan, turunan2 surat idjazah dan riwapat hidup, dan 
DISAMPAIKAN KEPADA KEPALA POLISI KABUPA- 
TEN/WILAJAH dari tempat kediamanja. 
Bagi mereka jang tinggal di Kota Semarang, surat lama- 
ran DISAMPAIKAN KEPADA KEPALA POLISI .KOTA 
BESAR/KARESIDENAN SEMARANG. 

Udjian akan diadakan dalam bulan DJUNI 1952 di: 
Bandung, Semarang, Surabaja, Palembang, Medan, Ma- 
kassar, Bukittingi, Bandjarmasin, Ambon dan Den Passer. 
Para pelamar jang telah memadjukan surat rekes kepada 
pendjabat pendjabat tersebut pada sub III, diharuskan 
menghadap Panitya udjian penerimaan jang ditundjuk 
oleh pendjabat tersebut. 
Segala biaja dipikul sendiri. 
Segala surut surat asli harus dibawa. 

V. Mereka jang lulus dalam udjian' tersebut, akan diterima 
mendjadi murid tjalon pegawai sipil bagian administrasi. : 
Biaja untuk berangkat dari tempat kediaman sampai di 

, - Sukabumi, dipikul oleh Negeri. 

VI. 

Pa 

Segala keterangan? bisa didapat pada tiap-tiap kantor 
Kepala Polisi Kabupaten/Wilajah, Kantor Kepala Polisi 
Karesidenan, Kantor Kepala Polisi Propinsi. 

- na: & 

OT Semarang, 31 Mei 1952. 

Kepala Polisi Kota Besar/Karesidenan 
Semarang, 

R. SOEGIARTO 
(Pembantu Komisaris Besar Polisi) ' 

h Perhatian: Dengan Polisi Wilajah dimaksudkan Kepala Polisi 
 Wilajah Salatiga, Ambarawa, Ungaran. 

  

KEMIS 5 DJUNI 1952. 
djam 9.30 PAGI, 

Dj. DARAT PURWOGONDO no. 95 
atas prentah dari: 3 

5 KORr»: UNDEN PANITYA utk. ME- 
NJELESAIKAN URUSAN PEMULI- 
HAN HAK DJAWA TENGAH 

(dahulu kantor Rechtsherstel) 

dari barang2 tida terpakai dan jang tida ada pemiliknja, ter- 
diri Almari besi-, PARTY BESAR electromotor-, roda trans- missie-, As-, Ban drijfriem, barang besi, peti kosong, koelkast rusak-, Dieselmotor tida lengkap-, kertas-, buku, pekakas ru- mah tangga-, lees spatu-, Starter-motor, PIGURA2 jang BER- HARGA dll 
WAKTU PRIKSA: SATU DJAM DI MUKA HARI LELANG DIMULAI. : 
Pimpinan B.L. SIDODAx:, SETERAN 87, SEMARANG. 

TILPON 1150. 

  

   

  
| MA NA PAPAN 

    
  fornia. Semula dikandung mak 

sud untuk melakukan pelbagai 
opname di Djawa, akan tetapi 
pemerintah Indonesia minta ro 
yalties jang demikian tinggi- 
nja, sehingga Republic Film 
My. tidak djadi meneruskan 
maksudnja. 

PANGL. BESAR ANGK. UDA- 
BA USA DI TIM. DJAUH. 

Presiden Truman pada hari 
Senin telah mengangkat djende 
ral Otto Paul Weyland dari 
korvs angkatan udara Amerika 
Serikat selaku panglima besar 
angkatan udara Amerika di Ti 
mur Djauh dengan dinaikkan 

laran kehormatan doktor 

untuk Amerika, Carlos Romulo. 

Nasionalis, 

bagi Indonesia 

Luar Negeri 
— Dalam peringatan ,,Coe Colled: 

ge” di Iowa pada tanggal 9 Djuni 
jang akan datang akam diberikan ge- 

daiam 
filsafah kepada dutabesar Pilipina 

— MSA mengumumkan pada hari 
Senin, bahwa kepada Pilipina telah 
diberikan izin untuk mengeluarkan 
$1.635.000 guna pembelian2 baru. 
Selandjutnja telah di-izinkan pula pe 
ngeluaran $ 3.504.000 bagi Tiongkok 

$ 105.000 “ bagi Burma, 
$ 1.043.00 bagi Indochina, $ 460.000 

Ditjari 
1 kast Radio 
Merk MENUET 

Jang Keada'an Bagus. 
Penawaran? dengan surat Ha- 
rian ini No. 3/2096. 

(Untuk 
BALSEM. 

PUROL 
Mengurangkan dan 
menjembuhkan sakit 
Dirumah:obat & Toko? 

    

   

      

     

  

  

      Perahut untuk Rumah Tangga. 
& Kantor dapat dilever ' dari 
persediaan dgn. harga pantas. 
Djuga djual BANTAL, GU. 
LING & KASUR. 

Toko DJOHAR 
| Duwet.60 - Semarang - Tel. 1943 

    
  

Maa ga Sama aa 4 Maa Maak aed 

Pa aa Na ap Dang Ss Sang Pama jan 

M.S. RAHAT 

  

pangkatnja se pn Thai dan $ 15.000 untuk TABIB berbintang empat. ada hari 1 Ta Pen Seteram 109 — Telf, 112 ag Tee An 
Senin itu telah dilakukan djuga — Pada kari Senin Inggeris te'ah SEM ARANG, 8 
pengangkatan djenderal Lauris 
Norstad- dari korps 'angkatan 
udara Amerika Serikat selaku 
panglima gjertingga angkatan 
udara Amerika di Eropa selaku 
djenderal berbintang empat. 

  
jang tinggi dari luar. 

“: 

  

    

    
Tap Ba eripal naa 

      

  

    

pp THERE IS NO HELP, 2 GOPHER... GOPHER / THIS is YoUR PALOFF FOR THE LUIN' 4 
AN! KILLIN' YOU Dip, 
TRYIN/ TO SEA 6 

ts 

NE/THER CAN IL... AN! 
MY CIGCAREETS LiT 
THE SAWPUET/ I DON'T 
WANNA DI. HERE WITH 

3 ROGERS AN' CACTUS/ 
Lpr (Ta Gs 

    
     

      

         

    

      

   
   

  

     

  

    
  

  

— Pegang barang rampasan 

sementara saja . .., 

, Apakah ini. ...? 

ini, Spur, 

Tjelaka !, . 

— Lantainja sedang ambruk ! 

Awaslah ! 

    

— Gopher, aku terpantek, tak dapat bergerak. 
« Akupun tak dapat . .. . Dan sigaretku telah bikin terbakar ko- 

toran gergadjian kaju disini. Aku tak mau binasa disini dengan 
Rogers dan Cactus. Tolongloh ! 

— Pertolongan tak ada, Gopher. Ini memang gandjaranrgu, 
telah kau perbuat, untuk da- 
ternak jg. mendjadi milik 

buat segala djusta dan pembunuhan jg. 
pat merampas tanah buat pemeliharaan 
orang lain, 

mengatakan kepada Amerika Serikat, 
bahwa masaalah dollar tak akan da. . , pat dipetjahkan, kalau Amerika tak Indonesia dan dapat banjak pu- menghentikan penaikan penghalang2 
bea-tjukai dan memungut bea import 

j £ 

- Untuk membangun keperluan ' 

Tabib jang paling terkenal di Pemberian Tahu 

Firma A. SALMAN HAMID, 
Dil. Sraten No. 91, - 

TELAH DIBUBARKAN pada 
tgl. 3 Mei 1952. 

Harap mahlum adanja. 

djian. Specialist untuk Wasir 
(Aambeien) ASTHMA KEPU- 
TIAN, IMPOTENTIE dan lain2 
Peniakit. ZONDER OPERATIE 

|. (Pagi 912 
Dj. bitjara (Sore 5— 7 

PE LP 

    

ja   
  

Ini Malam PREMIERE 
di ! ORION- Huni 1. 9. 

MEUBELMAKER : Breddie Bartholomew — James Lydon GOAN HIEN HO !-:,TUB TOWN WENT WILD” 
Pandean 101 — Til 1813 ama | INI MALAM D.M.B. 

! Metropole 5.-7.-9.- (17 tah.) 
t& Vaughn Monroe — Ella Raines »SINGING GUNS« 
Tinggal ini & Besok Malam 
“Rex” 5.-7.-9.- (13 tahun) 
Maureen O'Hara — Harry James 
»DO YOUsLOVE mes 
20th POX? TECHNICOLOR 

Djagalan 6.45.8.45 (13 th) 
Li Li Hua — Han Pei 

#WU,.CHIA CHi" 
(Should they Marry ?| 

RUMAH TANGGA datanglah | 

  

g 
Eig: SOEN BOK SOEN 

Terima segala pesanan-pesa- 
nan tentang barang? Rumah 

| Tangga! 

$ Ma Ka ay asma ata eng Baba semasa 

DJANGAN LUPA 

OA Sea 
Blakang Kebon 1 — Teif. 1554 

SEMARANG. 

  

  
    

   

(13 tah |”   

   

: 
rotomer 

Pn BEN 
LA La 

MILO 8 
MENGANDUNG A- 
NAK piDALAM: f 
AL NN DIT AT 
LOLA 
MAL GL LA LA 
kd Ma DAN 
ANAK. TAMBAH: 
CEMUKANLAH Lo bai 
SEMUA KERENA: : 2 | MEN UR Ue ' 

  

  

PAD THAY 
JANG AMAT MANDJUR ) 

3 @ , : 

BAN SAN YOK- PANG $ 
KAPASAN 216-218-220 S'BAIA 

  

BISA DAPAT BELI 01 
MANA3 TOKO DAN R&D. 

Agen Semarang: : 
1. Toko Obat Toen Djin Tong. 8. Toko Obat Ngo Hok Tong. : 2. Toko Obat Hwee Djoen. 9. Toko Obat Tek Sing Tong. 
3. Toko Obat Fie Min Yok Fong. H. 10. Toko Obat Eng Tay Ho 4. Toko Obat Hway Aan Tong. 

1 i Gang Warung 1. 5. Toko Obat Eng Tay Ho s Pekodjan 101. 11. Toko Taly San. 
6. Toko Obat Weng Len. 12. Toko Eng An. 
7 . Toko Obat Jensen. 

S. M. A. ISLAM Semarang 
Mulai sekarang dapat menerima murid baru untuk klas I sam- 
pai klas III Bg. A - B. 

Sjarat2: Beridjazah S.M.P, 

Uang pangkal Rp. 20,— 

Uang sekolah Rp. 25,— untuk klas I dan 1) Renita 
Uang sekolah Rp. 30,— untuk klas III ) 
Pendaftaran: Tiap2 hari kerdja dari djam 9 sampai 2 siang ke- pada 

PAK SOEBARDI, Dj. Pontjol 204 Semarang. 
a/n. Pengurus Jajasan Pendidikan 
dan Pengadjaran Islam Semarang. 

13. Kong Djin Tong Dispensary. 
  

    

   

    

   sep mMmwwwwawpgppp og AS 

KOLESOMomPOTRE 4 
| au “ .swawwwuuuuuumLk AM 

1. ANGGUR OBAT KOLESOM Ini Anggur Kuat terbikin dari Tjam. puran Obat2 Tionghoa jang berfaedah dan mahal, antaranja Kole. Som, dll, Obat jang sanget penting untuk tambah kekuatan tubuh dan dalah. Ini Anggur pun tercjampur dng sarinja Buah Anggur jang terpilih, 
Amat baik bagi lelaki/perempuan Jg. berbadan lemah. Kurang da. rah, muka putjet, air muka kelihatan tua dan lesu tidak berse mangat, kaki tangan dingin, pua, pinggang sakit, kepala suka pusing, bernapas pendek, urat sjaraf lemah, sumangat lak.2 kurang. Patas perempuan tua gi. Penjakit kelemahan, Minum ini Anggur dalam sedikit tempo sudah tentu lekas keliatan faedah. nja, Baik untuk jelaki dan Perempuan, tua atau muda, 2, ANGGUR KOLESOM PO THAY. Ama 

    30 

perut tumpah2, . Sakit lemah dalam waktu bun. ting. Peilu diminumi sampai tjukup agar badan dan baji dalam kandungan tinggai waras, 
3, ANGGUR KOLESOM SENG HWA Perlu diminum perempuan sesu. 

bah air susu ibu, dan menambah makan. Terutama bagi pe. 
Tempuan jang sudah banjak beranak ini Anggur SENG HWA sangat 
dipudjikan, : 

4. ANGGUR OBAT RHEUMATIEK, Inj Anggur obat Rheumatiek dibi- Kin menurut resep jang sudah termashur #urun menurun. Dibikin dengan bahan obat Tionghoa Jang maha1 dan mandjur, dengan di. tjampuri Kolesom dll. Ini anggur obat melulu untuk sembuhkan se gala rupa penjakit rheumatiek (Hongsiep atau Entjok) baik ditu. 
lang, Ba lain? ae! ba dan, baik jang sudah Jama atau lang 
baru. Ses minum oto” tentu nanti kelihatan mandjurnja dan 6 botol SEMBUH sama sekali, 

Terdapat di TOKO2 OBAT dan TOKoO9 Pp. &D. diseluruh In Pabrik AngguT ,,REN AY & Co”, Sutobuja Penaata 
Agent: ,,TEK SING TONG” Semarang. 

      

S. M.P. ISLAM SEMARANG 
MULAI SEKARANG dapat menerima MURID BARU untuk Klas I dan II 

Sjarat2: Tamatan S.R. Uang pendaftaran Rp. 10.— Uang Sekolah Rp 12.50 s.b. Pendaftaran: tiap2 hari kerdja dari djam 9 — 2 Siang kepada Pak SOEBARDI Djl. Pontjcl 204 atau Pak KOESJAIRI Djl. Djambu 9 Semarang. 

Pemimpin Sekolah 
samaan 

Sedia Tjukup: 

Auto-onderdelen 
Dodge Trk engine Assy 
Kurk as Dodge en Chev. Trk. 
Zonne-scherm, seat-covers d.LI. 

Tcko , SELECTAS 
Bodjong 80 — Telp. 594 Semarang, 

  

  bass 

  

CITY CONCERN CINEMAS 
LUX 445-7.-9.15 

Sam. Wanamaker 
Lea Padovani "Give Us' This "Day" .Ons Dagelyks Brood" — ,Pentjaharian Kita" 
Grand 5.—7.-9.— INI MALAM D.M.B. (u. 17 tab.) Robert Young si E L, L E MN “ Betsy Drake 

    

aan naaman 

MAN Nu as 

  

  

INOBA INI MALAM PREMIERE fu. 13 tahup 1.45-6.45-8.45 5 The ang aa ad ma 3 .« berbareng!,4 j , cd "Royal .»Cyrano de Bergerac 5.15-7.15-9.15 dengan Jose Ferrer "” Mala' Power! 
ROXy 7. Om Ini Malam Premiere (u, 17 tahun) Yen Chun — Chen: Chien: Chien . Kung" Chio' Shia 

»Kuang Fung Tze Yeh" "nanang 

Da Na aa maan abal sn in JAN 
SOLO Mulai tg. 2 Juni 1952 D. M. B. 

Bell for Adano 
Wiliam Bendit, Joha Hodiak 

Teks Indonesia 4.30 w Pi Yan 
Ma Na Tengah, 

ara 
Druk, VII no. 684/111/A/718, 

        

lsi Malam D, M.B. (au. 17 tahun) 5 

          

e 

 


