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     .ngenai Krisis Politik, 
0. Korea Selatan 

   

Rhee, ig telah menjatakan 
berlakunja undang? hukum mi 
liter bagi penduduk preman Ko 
rea Selatan, dalam pengumu- 
mannja pada hari Rebo menga 
takan, bahwa is felah memu- | 
tuskan untuk menjampingkan 

rentjananja an | membubarkan par 
     

  

   

   

tara itu mengakui, bahwa ke- 
keruhan politik di Korea Se'a- 

BB di Korea. Karena alasan 
inilah menurut pembesar? tsh 

ngambil tindakan jg tak 'azim, 

takan ketiemasannja menge- | 
nai perkembangan di Korex Se 
latan achir2 ini kepada presi- 
den Syngman Rhee, 

watir tentang keadaan di Korea Se 
latan itu, hingga ia memutuskan ur 
tuk segera mengirim dutabesar Ame 
rika, John Muccio jang sedang ber 
liburan di Amerika, kembali ke 
Pusan dengan maksud untuk mendje 

laskan pendirian Amerika mengenai 
krisis tsb. . Pembesar2 Amerika da- 

  

  

patin SG Man 4 ee ea pl 

'Neisse sebagai tapalbatas te- 

   
menghantjurkan demokrasi 
negerinja itu dalam usahanja untuk 
mendesakkan kehendaknja kepada 
parlemen. Mereka berpendapat, bah 

| wa kedjadian demikian itu, selainnja | 
merupakan ,,kemenangan jang tjuma2 
bagi pihak Utara”, akan memba 

akibat2 jang besar bagi perundingan | 
perundingan  genfjatan sendjata di | 
Korea dan bagi prestige negara2 Ba 
rat diselutuh Asia. 

“Sikap 
t 

    

    

wa | 

      

  

  

  

  
f   

A
t
a
 

D 

Anthory Eden, 

dak akan 
kedudukannja di Berlin. 

Mengenai krisis politik di Ko 
rea Selatan Acheson menjata- 
kan, bahwa is tidak dapat me 

| nambahkan apa2 pada pengu- 
|muman “Gedung Putih” jg me 
|njatakan, - bahwa duta besar 

  
' Amerika Serikat untuk Korea, 
John Muccio, telah dikirim kem 
bali ke Korea dengan memba- 

Wa instruksi2 ig menentukan 

   

    

Stalin 
Satukan Djerman Dulo:Baru: Bitjarakan 

Soal2 Tapal-Batas 
f 
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ski”, Ht 

5 Atas pertanjaan para kores- 

ponden, apakah Sialin me- 
nganggap sungai2 Oder dan 

tap antara Djerman dan Po- 
landia, maka Stalin mendja- 
wab bahwa ,,dalam zaman re- 
volusi dunia, batas2 negara itu 
merupakan.-soal jang kurang 
penting sadja. Segala perba- 

“- 

? pada hari Selasa, Josef Stalin belum lama berse- 
enjatakan kepada koresponden? pers Polandia, soal? 

soal perbatasan antara 
dibitjarakan, apabila Djerman sudah dipersatu- 

. Dikatakan bahwa pernjataan Stalin tadi 
mnnja dalam tanja-djawab di Moskow, 

kantorberita PAP dan suratkabar ,,Kurier Warszaw- 

£ INA EN URUT 'SURATKABAR Djerman Barat ,Der Schle- 

Djerman dan Polandia 

di- - 

dengan kores- 

reka mengenai pernjataan Sta 
lin jg diumumkan pada hari Se- 
lasa kemarin dulu mengenai per 

batasan Oder-Neisse di Djer- 
man Timur, pada hari Rebo me- 
ngatakan bahwa pernjataan Sta 
lin itu menundjukkan bahwa 

punjai hak utk merobah tapal 
batas jg akan menguntungkan 
suatu Djerman dibawah penga- 
wasan Sovjet. Statement Stalm   tasan jang sekarang ada, ha- 

nja akan mendjadi kepenti- 
ngan nomor dua sadja, jaitu 
sesudah pembebasan rakjat”. 

   

  

Dikatakan seterusnja bahwa 
untuk sementara ini Sovjet 
Uni menolak segala usul su- 
paja diadakan perundingan u     

Atas pertanjaan, apakah Sta 
lin dapat menjetudjui diada- 
kannja perundingan dengan ! 
suatu negara Djerman jang 
demokratis, didjfwabnja bah- 
wa politik itu tidak dapat di-| 
tetapkan 10 tahun sebelum-j 
nja”: soal tapa-batas ini ha- 

nja dapat dibitjarakan, sesu- ' 
dipersatukan | dah  Djerman 

kembali: dan pula, Sovjet Uni 
hanja. ,,mau berunding dengan 
suatu negsra Djerman jang 
netral Ta 

Demikian'ah kata Stalin ke- 
pada wartawan? Polandia ta- 
di, menurut guratkabar ,,Der 

Sch:esier”. (Antara-AFP). 

Komentar Peranijis, 

Sementara. itu kalangan? res- 

itu jg diutjapkan dlm suatu ta- 
nja-djawab dgn dua orang war- 
tawan Polandia dan dimuat oleh 
sebuah surat kabar Djerman 
Barat pada hari Selasa, antara 
lain menjatakan bahwa menurut 
pendapat Stalin masalah2 jang 
mengenai wilajah, sebagai masa 
lah perbatasan antara Djerman 
dan Polandia hanja akan dapat 

A3 |dibitjarakan setelah persatuan 
Djerman terwudjud. Dikatakan- 

ta nja bahwa utk sementara ini 
'ISovjet Uni akan menolak tiap 

pembitjaraan2 mengenai perlu- 
'nakan garis Oder-Neisse (garis 
perbatasan antara Djerman Ti- 
mur dan Polandia) jang akan 
menguntungkan suatu negara 
Djerman jg kapitalistis”. 

  

Barat harus berun- 
ding dgn Sovjet. 

| Dalam pada itu bekas perda 
in, menteri Inggeris, Clement 
Attlee, menjatakan di Copen- 

hagen pada hari Rabu, bahwa 

negara2 Barat harus berusaha 
mengadakan perundingan dgn 
pihak Sovjet selama mereka 
masih bersedia diadjak berbi- 
tjara. Mengenai Tiongkok ia 
menjatakan: "Kami menghen- 
daki supaja di PBB Tiongkok   mi Perantjis dlm komentar me- 

“ 

  

kok jg effektif.” (Reuter), 

   
Di Vatican City, Paus Pius memberikan doa-rachmatnja kepada orang banjak jang. mengundjungi upatjara pemberian kedudukan sebagai seorang Sutji kepada satu | telah menutup mata 27 tahun jl. 

| legasi2 dari berbagai tempat didunia. Dikanan adalah pigura dari ri | non itu, jang dimasa hidupnja telah mendirikan tidak kurang dari 2|| 56 organisasi igama Katholik. 

Barat Tidak Akan 
Mundur Selangka 

Acheson Berdjandji Akan Tetap 
Mempertahankan Keta Berlin .:. 
ALAM KONPERENSI pers 

: negeri Am,-Serikat, Dean 
lagi kepada Russia, bahwa Sekutu 
Berlin dgu tidak memperdulikan 
katakan, bahwa Am.-Serikat, Ing 

Sovjet Rusia berpendapat mem-/ 

diwakili oleh pemerintah Tiong- 

  

non Spanjol Rafaela Maria, jg 
Upatjara tsb. dihadliri oleh de 

Andjuran Mr. Re 

bernur Sulawesi,
 4 

   

  

man dari negara 

  

  
'Tapi Tetap Memegang 
—. Djabatanrja Sbg 

: Menteri LN 

— NNA PAUKER, menteri 
. Ar N, Rumania telah 
mendapat kritikan sangat €   

pada hari Rabu menteri luar 
Acheson, memperingatkan 

gris dan Perantjis telah 
bersepakat dgn sepenuhnja utk mempertahankan kedudukan 
Barat di Berlin, apa djuga jangakan terdjadi. Menurut Ache- 
son, dim pembitjaraan?nja dgn 

dan dgn menteri? Perantjis baru? ini ia telah 
mendapat djaminan, bahwa baik Inggris maupun Perantjis ti- 

- selangkahpun dim usaha mempertahankan 

menteri Juar negeri Inggris, 

son” selandjutnja tidak mau 
membenarkan ataupun me- 
njangkaj berita2 teniang ada- 
nja peSan presiden Truman ke 
pada presiden Syngman Rheex 

Masalah minjak Iran. 

Iran Acheson mengemukakan, 
bahwa baik state department 
maupun Bank Internasional ki 
ni masih terus  mempeladjari 
masalah tersebut, sungguhpun 
pada saat ini belum didapat- 
kan sesuatu perumusan jg da- 
pat dipergunakan dalam usaha 
memetjahkan soal tersebut. Di 
terangkan, bahwa Bank Inter- 
nasional, apabila pihak Iran 
menghendakinja, masih berse- 

dia melandjutkan pembitjara- 
an2 seperti jg telah dilakukan- 
nja di Eropah dan Iran belum 
selang lama iri dalam usaha 
mendapat penjelesaian bagi per 
tikaian tsb. Ketika ditanja, 
apakah ig dapat membenarkan 
berit, jg menjatakan, bahwa 

(salah satu kongsi minjak Ame 
'rika telah mengadakan kon- 
|trak untuk membeli sedjumlah 
i besar minjak Iran, Acheson 
|hanja menundjukkan kepada 
| Kenjatagn, bahwa pihak kong- 

si miniak nasional Iran telah 
memberikan keterangan ten- 
tang hal itu. 

  
Masalah Tunisia. 

Mengenai masalah2 Afrika Utara 
Acheson menegaskan, bahwa Ameri 
ka Serikat masih pertjaja, bahwa 
kaum nasionalis Tunisia dan pihak 
Perantjis perlu lebih dulu mentjoba 
menjelesaikan pertikaian merekay di 
antara mereka sendiri sebelum me 
ngadjukan soalnja kepada PBB. Ke 
tika ditanja, apakah Amerika akan 

menjokong maksud untuk mengadju 
kan masalah Tunisia ini dimuka si 
dang darurat Sidang Umum PBB, 
Acheson mendjawab, bahwa alasan2 
jang mendjadi dasar penolakan De 
wan Keamanan atas usul Pakistan 
jang menghendaki supaja soal Tuni 
sia itu ditjantumkan dalam agenda 
Dewan, kini masih tetap berlaku. 
Keterangan Acheson waktu itu ia 
lah, bahwa Amerika Serikat meng 
anggap perlu untuk memberikan le 
bih banjak kesempatan bagi tertjapai 
nja suatu penjelesaian bilateral sebe 
lum soal tsb. diadjukan kepada 
PBB. (Antara—UP) 

(7 ABINET perantjis kini su 
| K dah siap uk menjeutdjui 

perobahan2 penting dalam la- 

| pangan ketatanegaraan di Tu- 

nisia dengan harapan, bahwa 
dengan demikian perdamaian 
didaerah protektorat Peran- 

tjis ini dapat dikembalikan de- 
mikian diterangkan oleh kala- 
ngan jang lajak dipertjaja di   

intimidasi pihak Sovjet. Di 

Tentang masalah minjak | 

utk, duduk dim, politbiro atau 
Sentral komite Partai Ko 

hari Selasa oleh suratkabar res 

memenuhi 1 halaman, dim, ma- 
na Njonja Pauker dituduh mem 
bantu dan mengandjur?kan k: 
giatan? bekas menteri ke 
ngan Vassili Luca, jg. bersifa 
,penjimpangan ke kanan”, 

Vassili Luca bersama2 Geor- 
gi Georgescu, menteri dalam 
negeri, telah dipetjat dari 'se- 

    

    

    

Uu am ' Resepsi Keomperensi ani 

000 Kepala2 Daerah Sulawesi. Pn 

pan negara dan pemerintah kita jx | 
'landjutkan oleh bangsa Pitanesia. Rum mengatakan, bahwa | pengalaman muda kit 

| metjahkan berbagai soal jang 
dupan kepada negara kita selandjutnja. 

| Anna Pauker 

  gala Gjabatan pemerintah dan | 
partai Komunis, Njonja Pau- 

kechilafan2nja dan c 
'Gii akan memperdjoangkan ke 
'putusan2 Partai”, kata makju- 
mat tadi, Oleh sebab itu m 
sentral komite partai Komunis 
ambil keputusan yntuk ,,mem- 
bantu saudari Pauker menda- 
patkan asal2 penjelewengan- 

PN baba dai Hani sa Mean SA 
Oleh sebab itu Njonja Pau- 

ker masih tetap memegang 

djabatan sebagai menteri luar 
inegeri, kata maklumat tadi: 
achirnja. (Antara). 

Gertak 
Boatner 

Harus Turunkan 
Bendera 

  

   

      
JENDERAL HAYDON 
L, Boatner, komandan 

perkemahan tawanan perang di 
pulau Koje dekat pantai Korea 
Selatan ketika hari Selasa te 
lah memberikan ultimatum ke- 

lam perkemahan tadi, supaja 

merah ig dikibarkan disana, Ba 
tas waktu tidak disebut2 dlm, 
utimatum tadi, Pun tidak di- 
sebutkan, tindakan apa jg akan 
 didjalankan Boatner, apabila 
fimatum tadi diabaikan Dimu 
ka blok nomor 96 sadja pada 
hari Selasa berkibar lebih dari 
30 bendera, jaitu 29 bendera Ko 
rea Utara 2 bendera RRT dan 
1 bendera Sovjet Dnmi. 

Bendera? turun diblok no 

96 dipulau Koje. 

Sebagai djawaban terhadap 
ultimatum komandan perke- 
mahan tawanan perang dipu- 

lan Koje, Brig-Djenderai Boat- 
her, maka orang2 tawanan da- 
lam blok no. 96 menurunkan 
bendera2 dan semboian2 me- 
reka, Bendera2 tadi rupa2nja 
diturunkan ketika malam hari 
(malam Rebo). 
Akan “tetapi dimuka b'ok 

no, 85, bendera2 Korea Utara, 
RRT dan Sovjet masih tetap 
berkibar-kibar, dihembus oleh 
angin pagi hari. 

ker mengakui ,,sebagian” dari j 

    

dgn pe rensi kepala? daerah, Menteri Dalam Ne- 
geri Mr. Rum, jang turut menghadiri konperensi itu mengu- |: 

. fjapkan pidato mengenai dasar? ke-Indonesia'an dim kehidu- | 
harus didjelmakan dan 

      

a dapat memudahkan kita me 
kita 

Kalau kita lihat Apa jg Su- 
dah kit, se'esaikan selama ini, 
(banjak kesulitan jg dapat kita | 
atasi dan selesaikan, tapi kita 
sering suks melupakan penga- 
laman jg te'ah kita rasai jang 
Sangat berguna untuk melan- 
Gjutkan perdjuangan kita. Da 
lam hubungan ini pembitjara 
menguraikan. pandjang-lebar 
satu tjontoh dari pengalaman 
bangsa Indonesia dalam me- 
nempuh berbagai kesulitan, ja- 
itu soal “RMS”, Ditjeriterakan | 

imbangan politik diluar | nja 
Gan didalam negeri ketika per- 
istiwa itu terdjadi dan bagai- 
mana pula bangsa Indonesia 
dapat keluar dari kesulitan jg 
dihadapkan oleh Be'anda dan 
wakil2 PBB pada waktu itu. 

Indonesia bukan 

bangsa kemaren. 
Disamping kita melihat kea- 

Gaan diri sendiri, kata Rum se 
landjutnja perlu djuga kita de 
ngar suara dari luar tentang 
kita agar kita tahu sampai. di 
mana jang telah kita tjapai dan 
kagaimana melandjutkan tjita2 
kita. Apa artinja kita jang ba 
ru berumur beberapa tahun di 
bandingkan dengan bangsa Ing 
geris jarg tua itu, kata Rum. 
Kalau terhadap Amerika, Ingge 
ris masih memandangnja sela 
ku bangsa jarg berusia 175 ta 

jang diadakan oleh gu- ||. 

hadapi utk memberi kehi- || 

bagai negara jarg mu 
hun dan Australia dilihatnja se 

ba- da, 
gaimana: pendapatnja - ten 

Oo: 

    

Penjelenggara :  Hetami. 
Alamat : 
Tilp, Redaksi : 
Tilp. Administrasi-Ekspedisi 

Rp. 11.— 

a 

  

Purwodinatan Barat NI - 20 Semarang. 
1228 Smg. tilp. ramah 1798 Semarang. 

| 2087 Semarang, 
Harga Lengg. (bajar dimuka Es 

  

Rp. 10. didalam kota. | 
luar kota, (ditambah Rp. 0,30 utk. meterai) Adv. 80 sen per m.m. kol. Harga Etjeran 60 sen per levab. 

  

  

    

     

   
   
     

  

   
     
    

  

      

  

,ibenteng" Cyprus 
Mungkin Akan Didjadikan Markas 
Besar Komando Timur Tengah 
Rentjana Pertahanan Timur Tengah Makin 

R 
oleh sumber? jg berwadjib di 

Berbentuk Njata. | 
ENTJANA2 pegara?2 Barat utk mendirikan komando | 
darat, laut dan udara di Timur Tengah tak lama lagi 

akaxw memperoleh bentuk jg lebih njata, demikian dikabarkan / 
London, Maksud pemerintah? 

Inggris, Perantjis, Am.-Serikat dan Turki utk mendirikan su- 
sunan komardo utk daerah itu telah diumumkan tahun jg lalu. 
Setelah itu diikuti oleh pernjataan? dari Australia, New Zea- 
land dan Afrika Selatan, jang hendak menggabungkan diri 
dg komando itu, 

: Statement tentang maksud 
tersebut disertai djuga dengan 
undangan kepada pemerintah 
Mesir, supaja mendjadi ang- 
gauts pentjipta dari organisa- 
Si itu, Pemerintah Wafd pada 
waktu . itu menolak usul tsb 
“atas dasar, bahwa hal itu akan 
mengikat Mesir | kepada nega- 
ra2 asing, dan ' menggagalkan 
aspirasi2 nasional rakjat Me- | 
Sir jg menghendaki pembeba-. 
san-daerahnja dari pasukan2 

asing. Tetapi, dengan pengha- 
rapan, bahwa  perundingan2   

Pendapat kaum mili: 
: ter Serikat, 

Kaum militer Serikat selalu 
berpendapat, bahwa daerap "Te 

rusan Suez itu penting 'artinja ' 

bagi suatu tindakan . defensif: 
di Timur: Tengah "dan tiap2: 
usul Inggeris . kepada ' Mesir 
mengenai penjingkiran 'pasu-' 
kan2nja dari Suez itu selalu" 
menjatakan, supaja pangkalan 
itu akan dapat dipergunakan 

  

    

    

   
Kaum Komunis Perantjis di 
Parijs baru ini menjelenggara 

' kan demonstrasi anti djende- 

kat djadi gantinja Eisenhower 
sebagai panglima-besar-perang” 
dari angkatan2 perang negara 
negara jg mendjadi anggauta 
Pertahanan Atlantik. Demon- 
Strasi itu telah mentjetus: beru 

Pa satu keributan haibat, se 
hingga seorang pengikut 
monstrasi yewas, dan 17 lain 

nja luka2 parah. Djuga kira2 
209 orang polisi mendapat. lu: 
ka-luka. Pada gambar ini tam 
pak seorang polisi jang kebe 
tulan berdiri sendirian, terpak 
sa.lari dikedjar oleh banjak 
orang demonstran.     
  

Akibateja Produksi2z 

Bisa Tertahan   oleh Serikat Barat djika kira- 

DNA 

ral Ridgway, ig telah diang 

de. 

01. Serdjata2-Rahasia : 

ENRY FOWLER, direk. 
XM vur kantor produksi bagi 

keperiuan2 pertahanan hari-se 
lasa katakan, bila produksi ba- 
dja Amerika terhenti sampai Is . 

nja timbul perang dunis ke-3. | bih 9 hari, maka hal tsb akan 
Karena kini kemungkinan2 se- Merugikan rentjara pertahanan gera tertjapainja kerdjasama ' Amerika dan akan berakibat- 

dari blok no, 85 dan no 96 da- 

| kita jang baru 7 tahun merde | Inggeris—Mesir untuk memper 
ka? Kita masih perlu kerdja ke |baharui Perdjandjian tahun 

11936 tentang penempatar pang 

    

han jang kita pimpin. Dalam negara   
pada orang2 tawanan perang ' 

mereka menurunkan bendera? ' 

ul | INTERNASIONAL 

  
kena tembak. 

Didapat keterangan dipulau Koje 
seterusnja, bahwa malam Rebo ser. 
dadu2 Amerika jang bertugas diper 
kemahan 'tawanan perang telah me. 
lepaskan tembakan2 dengan sena. 
pan jang laz'm dipakai ufuk mem. 
bubarkan  kerusuhan2, . hingga   
Paris, Menurut kalangan2 ter- 
sebut keputusan terpenting ia- 
lah, bahwa Perantjis akun ber 
tindak sendiri dalam “pelaksa- 
naan perobahan2 ketatanega- 
raan di Tunisia untuk menu- 
dju kearah pemerintahan sen- 
diri dalam tingkatan lebih ting 
gi. Tadinja dimaksudkan mem 

persiapkan-kemerdekgan, akan 
mpe o one maa, 

  

j 

' 

4 orang tawanan luka2 8. 

abaikan 
| Lemsaga Kebudajaan Indonesia 

4 Batavisaseh Genootschap 
yan Kunsten “n Watansehsppan" 
Memaksa sengatan 

ras 

      

  

3582 

pat 
karena walaupun berbagai ke 
budajaan luar telah ' memban 
Gjiri regeri kita. kita dapat per 
tahankan sifat keaslian kita. 

Sifat ke-aslian 
Hendaknja sifat keaslian jg ada 

dalam diri kita didjadikan bibit un 
tuk bentuk negara dalam. pemerinta 

kita jang: demokratis setiap partai 
dapat sisipkan ideologinja - sedapat 
mungkin, tapi didalam satu hal kita 
harus selalu sama: jaitu untuk men 
tjiptakan satu kesatuan bentuk dari 
bangsa Zan negara kita, melandjut 
kan tradisi jang ada pada kita se 
mua. Dalam menghadapi komperensi 
ini, demikian Rum menutup pidato 
nja, ,.kita harus selalu ingat, bahwa 
disamping negara kita jang demokra 
tis, wadiib hidupkan sifat, keaslian 
jang ada pada kita itu”. Perlu-djuga 
didjelaskan disini, bahwa pidato Rum 
diutjapkan sesudah gubernur Sula- 
wesi membentangkan sifat dan mak 
sud konperensi dengan kepala2 dae 
rah se-Sulawesi itu, ' 

KONPERENSI KOMUNIS 

DI PARIS. . 

Radio Praha menjiar- ' 
kan pada malam Rebo, 

  in bangsa ita da Pa alan Unenedn. dpan: 
bersjukur, kata pembitjara, | mbe 

  bahwa pada tg. 15 Djuni 
jad. di Paris akan diada- 
kan konp. komunis inter- 
nasional, untuk mempro- 
tes remiliterisasi Djerman 
Barat. 

MAJAT GELAP DGN. BERLU- 
MURAN DARAH. ! 

Polisi Djakarta hari Selasa | 
djam 11.00 siang telah mene : 
mukan suatu majat laki2 tak | 
dikenal, menggeletak dalam ke 
adaan ber'umuran darah be- 
kas2 sendjatg tadjam, didekat 
pekuburan Inggeris, Utary Ka- 
ju. Matraman. Guna pemeriksa 
an selandjutnja, majat tsb diki 
rim kerumah sakit umum ne- 

| 

  

orang tawanan Korea. Utara menda. 
pak luka2. Keempat orang tadi se. 
dang mendjemur pakaian dipagar 
kawat-berduri jang mengelilingi blok 
mereka, bukan tempat untuk men 
djemur pakaiah, Pada harj Selasa, 
djumlah korban insiden2 tembak di 
Kojedo 'ieediti dari 1 orang tawa.     

4. nan tewas dan 17 luka2, (Antara). 

tetapi hal ini gagal berhubung 
tidak ada orang2 Tunisia jang 
bersedia duduk didalam  pani- 
tya tersebut, 

Diterangkan puw'a, bahwa 
kundjungan  residen-djenderal 
Perantjis di Tunisia ke Paris 
selama satu bulan baru? ini 
telah melitjinkan djalan un- 
tuk pelaksanaan jg pasti dari 

  

rah Terusan Suez akan mem 
rikan hatsij jg lebih baik, ren- 
tjana2 dari negora2 Barat itu 
ditunda. . 
  
  

Piring Terbang 
Di Lombok ? 

Mesir tampaknja djauh, diduga 
bahw, negara2 Serikat berpen 

| dapat, bahwa , persiapan2.dhas 
markas besar  disesuaty tem-' 
pat. 

»Benteng” pulau 
: Cyprus. 

Sumber2 resmi tak mau menjata- 
kan sesuatu tentang fatsal tsb:, teta 
pi semua tanda? menundjukkan, bah: 
wa mungkin pulau Cyprus jang di 
kuasai Inggeris. akan dipergunakan   

ADA hari Senen malam | 
Fr Selasa jbl. sekira djam 

23.15 kembali di daerah Lombok 
orang menjaksikan suatu benda 
jg mengkilat terbang di udara 
dijuga berbentuk sebagai roket, 
tetapi tidak mengeluarkan asap 
seperti jg terlihat pada bebe- 
rapa waktu jg lalu. Beberapa 
menit sebelumnja penduduk me- 
rasakan suatu getaran bumi jg 
keras bersamaan dgn satu sua- 
ra seperti ledakan sebuah bom 
jg djatuh. Benda tsb datangnja 
dari djurusan Timur menudja 
ke Barai-daja. 

WILLIAM POMERY 
DIADILI, 

Seorang Huk warga Ameri- 
ka, William Pomery, dan iste- 
rinja seorang Pilipina, pada 
hari Rabu untuk pertama kal' 
nja dihadapkan dimuka penga- 
dilan Pilipina, Pomery. tertang 
kap pada tg. 11 April didaerah 
pegunungan Sierra Madre di 
Luzon Timur, dan isterinja se- 
orang Huk j g memegang pimpi 
nan djuga ditangkap 3 hari ke 
mudian, Tuduhan? jg dilempar 
kan kepada mereka jalah me. 
lakukan kedjahatan pesaroan 
kan dengan pembunuhan. 

KETUA BARU DEWAN 
PERWAKILAN PBB. 

Wakil Irak di PBB, N. Y. 

sebagai markas besar itu. 'Tetapi-ke 
putusan mengenai tempat kedudukan 

markas besar itu tak akan. mengu 
bah maksud Inggeris untuk memper 
gunakan pangkalan Terusan . Suez 
itu hingga tahun 1956, berdasarkan 

rus diambil 3 ade araNg Arak nari batnja produksi pesawat? uda- 3 

kan kurangnja produksi sendja 
ta? rahasia, Dikatakannja bah- 

wa pemogokan buru j Monebabinu Mtb, 

(
-
 

ra Serta mesin jer dan pula me 
lambatkan 
tenaga atom, 

Pendapat Fower sangat ber “3 
tentangan dengan pendapat2. 
perusahaan2 partikelir, “jang 
menjatakan bahwa 

dang menurut Fowler persedia 
an hanja tjukup untuk 6 hing-. 
ga 10 har. : 

"Lebih. landjut dikalangan   Perdiandjian 1936. Sebagai' langkah 
pertama untuk mendirikan ' markas.! 
besar Serikat. tsb., menurut dugaan. | 
akan ditjiptakan suatu Panitia Peren: 

tia jang -bekerdja dalam daerah. NA. 
TO, sebelum. dibentuk. komando ter . 
tinggi serta sub-komando2. 

pihak pengusaha industri 
djx- hari Selasa dinjatakan, 
bahwa pertemuan periama di- 

21 'a waki: arek k 
tjana Regional, serupa dengan pari | antara waki2 serekat buruh “badja dan pihak madjikan 

mungkin akan diadakom dalam 
48 diam ini, (Antara). 
  
  

  

(Dunia 
Gea 

pULAU CHEJU agaknja 

mentjari rumput laut, kerang, 
mereka ' mentjangkuli 

tang. ,,Hae-nyo”, sebutan bagi 

Djumlah kaum laki2 dipulau 
tadi sangat sedikit djika dihan 
dingkan dengan djumiah wani 
ta. Demikianlah kegdaanja se- 
lama zaman purbakala, sam- 
pai achir Perang“Duniz II. Ke   Awni Khalidi, pada hari Selasa 

telah dipilih mendjadi ketua de 
wan perwakilan (Trusteeship) 
PBB Khalidi akan mengetuai si 
dang ke-11 dari dewan tsb. jg 
telah dimulai pada hari Selasa, 
dan djuga sidang ke-12 di ta- 
hun depan, : 

Fakultet Sastra dan Filsafat 
mengabarkan te'ah. lulus dim, 
udjian sardjana gastra leng- 
kap dan penghahisan (doct- 
ex.) bagian bahasa dan sastra 
Tionghoa (Sinologi):  Nn. 
Kauw Tjong Lian, Nj. @ue 
Keng Lead-Lim dan Nj. Oey 
Teng Sioe, 

Perantjis Adakan PerobahanKetatanegaraan Tunis 
pada perobahan2 ketatanega- 

raan itu sestidah dialaminja 
masa kebimbangan selama dua 
bulan Sedjak dari semula, par- 
tai Neo Destour telah  meng- 
umumkan, bahwa setiap usul 
dari pihak Perantjis  hanja 
simpian belaka” dan . tidak 
mungkin akan membawa pero- 
bahang didalam keadarm, Da- 

mudian timbul kegelisahan: se 
djumlah orang laki2 menjusun 
barisan2 gerilja. Kaum gerilja 
dari Korea darat gabungkan 
diri kepada . mereka. 
1947 pemerintah Korea Selc- 
tan kirimkan pasukan2 polisi 
ke Cheju. Gerilja  dikedjar2: 
gerilja serang desa2 penjelam2 
kerang. Kemudian lagi, -pe- 
tjahlah perang Korea. Pengung 

:5i2 membandjiri pulau Cheju. ' 
Orang2 kajja diantara mereka 
mengusir penduduk asli desa? 

| penjelam tadi, Banjak dianta- 
“ra mereks mati kelaparan, ba- 
'njak pula dibunuh gerilja. 

ilam pernjataan “partai terse- 
(but dikemukakan pula, bahwa 
setiap penjelesaian “jang ter- 

.tjapai dengan tiada 'mengada- 
kan perundingan2 dengan 'wa- 
ki!2 jang sah dan ' kemudian 

| dipaksakan kepada rakjat. Tu- 
nisia tidak mungkin mengachi- 

ladang, dan menanaminja 

mereka, artinja ,,wanita laut”. / 
Djumlah mereka ada 20.000 orang. Bagaimana sang suami? 
Lain nasibnja, Dia ongkang2 di darat sambil mengasuh anak? ' 
nja. Menjapu halaman rumah-pun ,,pantang” baginja. 

Tahun | 

Terbalik” 
Wanita Mentjangkul — Lelaki 

suh Anak2 
merupakan suatu pulau jg is- . 

timewa. Disana orang? wanita menjelami Jaut utk, : 
kepiting dll, dan pada miisimnja 

dgn kem 

Persekot 
Lebaran 

BPSS 
diri di Bandung — Red.). 

Supaja peraturan persekot kepa 
Ida para pegawai negeri djangan ' 
dihapuskan, sekalipun kepada 
mereka sudah diberikan kenai- 
kan pokok gadji 204, Dalam 

'kakan beberapa alasan bahwa 

muka masih 
wai negeri, 

aturan baru, 
kewadjiban kepada para pega- 

berwadjib, 

kan kepads, mereka waktu Le- 
baran. Dengan demikian maka 
pegawai negeri tidak akan per   ri krisis di Tunisia sekarang 

Il, (UP 
ilu lagi menerima persekot pa- 
da waktu Lebaran, 

perbuatan? pabrik2 - 

persediaan -- 

badja masih tjjukup untuk 
waktu sebulan atau lebih, se- 

ka- 

Menga- 

Masih Perlu Bagi Pega- 
wai Negeri-Permintaan . 

: PSS (vak.sentrale tersen ' 

baru2'ini mengirim surat kepa ' 
da perdana menteri urusan-pe ' 
gawai jang berisi permintaan, 

surat itu selandjutnja, dikemu 

pemberian persekot Lebaran un ' 
tuk tahun ini dan untuk tahun : 

perlu untuk pega i 

Disamping pemberian perse- 
kot2 ini, kepada pemerintah di ' 
minta Supaja mengadakan ber | 

ig mengenakan : 

wai negeri menabungkan seba: ' 
gian dari gadjinja pada jang ' 

untuk dikembali- 
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bat: 

Tg 

i kn sebagai berikut: buat. 
a- (tiap2 orang jang tinggal di- 
jrumah itu ditentukan tiap bu- 

  

  

Djalan dari sp?otelon” kidul 

ai kota Magelang sampik Borobo- 
dur. itu, mifurut petundjuk 

JMC djauhnja tjuma ' 8 (dela- 
pan) Kilometer. Tapi di gjalan 

'tadi, Sir-Pong baru-baru ini bi- 

sa menghitung ada dikerdjakan 
tidak kurang dari 5. (lima) 

"sstpomwals jang gedee-gedee. 
Pikir Sir-Pong: ,, Hebat bener 

pembangunan di Indonesia ini”. 
“Tapi Raden Aju Sir-Pong nde- 

, Nggak betul itu! Ini kan 
tjuma sebab @uirino “mau ke 
Borobudur sadja. Terus, djalan2 

Air |tjepet2 diperbaiki!” 
Kaluk betul gitu, 

gnja: .iDjalan Kowee Rono” 
1 (Sing nggarap stoomwales li-j 
mo). 

HL 2 Sir-Pong, 

b 0.50, na kini   

  

: Maka oleh DPD. telah Ng 
tjanckan perobahan tarip 217 

: j dapat dika- La ana Jang 1x 

| karang. Nan: Ba, Ti 

tara Rp 30-— 
nga, maka ia dapat hak 

  

“R0 ara se- 

   

'lannja pemakaian cir minum 3: 
“m3, untuk tiap M3 diharuskan! 
bajar Rp 0.50 Terangnjs, ka- 

| lau dalam 1 rumah ada 8 dji- 
#wa, maka sipenjewa rumah itu 

Iharus bajar 8x 3x Rp 050 
Idjadi Rp 12.— sebulannja se- 

dangkan peraturan jang kini 
masih berdjxian hanja bajar: 
Rp 6 — sebulannja. 
“Disamping ini diusulkan 

Gjuga perobahan tarip pema- 

lagi. Berhubung 

tarip air minum ini, maka soal: 

tsb. akan dimadjukan kemukaj 
sidang D.P.R. j.a.d, jaitu pada 
tgl. 1 atau 12 - Djuni. 

rangkan, 

  

(sar   ba- Jagalah" 1p 1.840159-— 
    

   
   

  

   
   

    

   

      

     

   
   

   
   

  

   
   
   

  

   

   

    

   
   

      

   

    
   

    

    

   
   

   
   
   

  

    

Ikaian air leiding pada indusirij 

#dan lainnja 

n jdengin adanja usul kenaikan 

| tarip air jang se- 

1 Sir-Pong j 
jmau usul supaja djalan ke Bo- : 2 

” Irobudur itu diganti sadja nama-. 

| dari Ang 

Program 'penghematan,, “sleh2 Le- Ea 

tourngau untuk Vietnam, .menghen-| “H- 

Caki supaja Vietnam Panen Ba donesia . nes'a jar 

pengelu- | Axa L | Produksinja, | mengutangi : 

Tarannja, memperbesar sumbemgannja 

dalam usaha melawan Ho: 

dan mempertjepat pembentuka an ten- 

tara Vietnam jang “akan berdjoang | 
ILbersama2 tentara Perantjis. 

Tentang Rentjana Parlemen tadi f 

dapat dikemukakan disini, bahwa 

I menurut pendirian Perantjis Vietnam | 

terutama harus membentuk. #adjlis y. 

£ | perwakilan jang anggota2nja diang- | 

8 Ikat — karena Perantjis berpendapat 
bahwa dalam keadaan seperti: seka- 
rang 
pemilihan? —: status madjlis perwa- 
kilan tadi ialah madjlis jang berfunk- 
si sebagai penasehat sadja, dan tanpa |. 
kekuasaan? keuangan, legislatif atau 
diplomatik. 

Ketika bulan. Februari jl, 

net Tran Van Huu “Rentjana Tran | 
ini menghendaki pembentukan ma- 
djlis perwakilan jang beranggotakan 
85 orang: 40 orang akan dipilih oleh, 
tmum dan 45 diangkat oleh Bao. 

Sebaliknja,. Bao Dai tjenderung | 
kearah pembentukan madjlis perwa-. 

ini tidak mungkin “dilakukan 

Bao 
Dai telah menolak rentjana, sema- 4 

| tjam itu, jang diadjukan oleh  kabi- 

im han     

  

  

7 EMBPBIAN BANTUA 
: jang akan dilak 

berdasarkan char 
jelesaian jang sebai 

  

    

   

   

Tarmbunan wk. ketua dan ang 
Ihnen kepada Antara”, berhubu 

an Amerika Berikat mengenai 
| kepada Map Na, seperti jang 

  

Akan Ke Australia 

D kan bahwa, menurut pe- 

Istana Malacanan (tempat ke- 
diaman Presiden Guirimo di Ma 

ipina mungkia akan mengun- 
| Australia seardainja ia 

@jadi djaga mengundjungi In-   
kilan jang anggorpdpja semuanja di- 
pilih. 

. Bao Dai diperintahkan '! 

Moh? kifangan fe lajak - diper. 
Ijaja, Letourneau . y,/dengan - sangat 
telah menasehati Bao Dai”, smpaja 
ia moninegaikan tempa" tg Is nja 
@'pegurungan pada djarak 40 aa   

“at 3 

  
| dari air minum dalam kota Be- Darijono, 

g. inti, dalam tahun 1951 Imam Sudjadi dan sek. Ke- 

  

ie $. 

melakukan pirallah 
dam kehduban politik negerihja, 
Sipaja rakja" kbh  mengeraitija, 
dsrgan .djalan vidato2 dan “mem 
ps rlihatkan dir.” 

Dpt kemukakan GIS, bhW ke 

Jebih aktif 

| tika Bao Da" baru sadja disangka se 
maka 

  

“bagas kepafa negara Vietnam 
ia bermaksud. untuk mondiam: 
Kas istana . 
rantjs dikdta Bai (Akan tetap! 
istana tadi oleh pinak Perahrjs di, 
sed'akan sebagai tempat kediamah 
kem sarisagungija- dan Bao Dai. 
»d:persilahkan” menempati gedung 
lain. Sebagai Protes” Bao Dat me- 
Ngundurkan . c.D inn di 
peda'aman Vietpam $ 

"Gina 

  

ae 

   

spj. lebih aktif. 1 

Bukan 

p diminta ni sangat Bao Dar 

Mn Pe 1 

.sdonesia bulan depan, seperti jg. 

5: | telah “dirantjangkan. 

Presiden @uirino 

akan mengundjungi 
Sebagai balasan atas kundju-f 

jang lalu Kundjungannja ini 

dan menurut 

-Guirino, ia bermaksud akan 
pergi ke Ausiralia, sebelum pu 
lang ke Pilipina. Menurut satu 
laporar jang diterima oleh Ke- 
'menterian Luar Negeri Pilipi- 

ina dari Perwakilan Pilipina di 
“AnStralia, Menteri Luar Nege- 
ri Australia, “Richard Casey, 

mengundang Presiden @Guirino 
untuk mengundjungi Austra- 

lia, sehabis kundjungannja ke 

Indonesia. Demikian U.P. dari 

Maha. 

  
  

SBM. LEG : 
Rapat anggauta SB Industri   Metal tjabang Semarang: baru2 

ini telah memutuskan. menga- 
-dakan reorganisasi 1 

'ig kini terdiri sbb: “sekretarib” 

sek. Pen'Pend. sar. 

  — ae — 

:. Yangan aa GA mag 

(jawa Tengah dipandang £ 

tsb. Pendirian paberik pelebur- 

Hi karangtempel, 

NM CEIPPON ,DEWI 

PASEK PELEBURAN BESI- 
TUA DI INDONESIA, 

Pemerintah bermaksud un-- 
tuk mendirikan paberik untuk ' 

--melebur besi tua, jg dapat me 
ngerdjakan kl. 30.000 ton besi 

Dite-' umum sdr. Ruslan, srk. orgaan" tua setahunnja. Untuk ini me 

bahwa pendapatan sdr. Koso, sek. “'Pet/Up. sdr. | purut taksiran diperlukan bia 
ja Rp, 48.200,000,—  Berhu- 

Iisterik, 
tan. dish... maka daerah 

   
pat untuk me 

an besi tua akan berarti pengu 
r n impor barang2 besi 
Kanibai kl. 40.000 ton setahun inja. 

DIPAHAN POLISI. 
Baru2 ini-oleh polisi .dita- 

han 4 orang bangsa asing, ja- 
itu W, S. tinggal di .Tem- 
pel Subuh, 2. tinggal di 
Pandean Lamper, A C. di Hal- 
mahera dan M S. B. didjalan 
Lingga, karena tersangkut da- 

Tmahnja 
Semarang. Selain mereka ini, 

anda bernama Ti V. tinggal di 
karena 

memperton tor an pakaian2 kebangsaan 

janganlah Melalui MOML Tetayi Baiklah 
arkai Charter: UNO: Kata Tambunan 

1 kepada Indonesia ja: ban K jang selama ini telah me 
Mind | sar 1? didalam negeri. Ketera 

“Saman 1 
Sehabis Ke Indonesia. 

mengenai bartuan MS.A. da- 

ARI MANILA di kabar-| 

nia: jang disiarkan odeh 

nila), Presiden @uirino dari pi-| pada 

berniat |: a 
Indonesia: 

4 igtin resmi dari Presiden Su-| 

akan dilangsungkan bin depan, f 
kata Presiden: 

bung dengan kebutuhan tenaga 

pengumpulan, peng- | 

lam perkara  pentjurian diru- 
sdr. $. di Gg. Holmes 

ditahan djuga seorang nj, Be- 

ter- 

bai (Nederland) 
imbon jang bekerdja 

jang | 

  

     
N Amerika, Serikat Ka In- 
sanpkan tidak melalui M.S.A., 
ter dari United Nations, adalah 
Saja tentang Dgmbar an han 

per- 
ihi Gibe oleh Mr. 

gota Na Luar Negeri .parle- 
ng dgn tertjapainja persetu 

  

uan informil antara duta besar in Tapa. di Washington dan 
ekonomi dan tehnik 
kabarkan itu, 

Ar #ekotbtinah Selandjutnja 
St bahwa dgn ter- 

'tjepainja persetudjuan ' terse- 
but. dittarapkan bahwa perten- 
tangan2 jarg timbul karena 
adanja “perbedaan “pendirian 

  

| pat diredakan. Mengenai perun- 
@ingan? jarg dilakukan antara 
“duta besar Indon esia.di Wash- 
'ington dan pemerintah Amerika 
Serikat, menurut Mr Tambu- 
nar. oleh pemerintah Indonesia 
telah pernah dikemukakan ke 
j Seksi Luar Negeri parle 
men dan oleh pemerintah telah 

setudjuan mengenai bantuan M, 
SA baik menurut sjarat2 jang 
tertjantum dibawah seksi 511A 

4 maupun sjarat2 dalam 511B 
dan didalam perundingan? jang 

an €ilakukan di Amerika 
akar ditjsri penjelesaian pem- 

“berian bantuan Amerika kepa 
Ida - onesia sedapat2nja diluar 

   

Fi. karno pada permulaan tahun| pe 

  

ana TA GEROMBOLAN 
AK MATI. 

Pata Minggu malam satuan 
tentara dan polisi telah menem 
bak mati seorang anggota ge- 
rombolan didesa Parakan Li- 
mah Nb selatan Tjiba- 
Gak. oli tentera dan polisi 
tadi te 
menangka: secrang anggota. ge 

rombolan Tjitaram.. Anggota 
gerombolan itu didjumpai diru 
manja dan ketika hendak me 
larikan diri tertembak mati. 

  
1. JUMLAH TAWANAN S.0.5. 

Djumlah. tawanan SOB kini ' 
ada sebagai berikut: 

Terr. I (Sum, utara dan te- ! 

ngah) 312 orang, terr. II | 
(Sum, selatan) — terr. 1m 
(Djawa Barat) 6803 orang terr. 
IV (Djawa Tengah) 11976 
orangj terr V (Djawa Timur) 
247 orang: terr. VI (Kaliman- 
.tan) 894 orang: terr. VE (Su- 

, lowesi Maluku Sunda Kt) 1028' 
orang. Totaal 21420 orang. 

Jang akan dibebaskan dari 
tahanan kira-kira 70 pOt. dari 
djualah sb: 

Tadi pagi 

im
i 

sungkan: peresmian pembentu- 
kan Panitya Penampungan/Pe- 

herimaan bekas tawanan : 

Kab. Smg., pelantikan dilaku- 

kan oleh Res Milono. Panitya 

-mempunjai tugas me a- 
kan sesuatu pekerdjaan “dan 
lain-lainnja berhubung dengan 
akan dibebaskannja . Pata ta- | 
wanan SOB tidak lama lagi. ' 

TJATATAN EMAS DI DJKT. 
Tertjatat dipasar Djakarta bada | 

tgl. 4 Na djam 1 00:   satgkut dalam perkara kedja- | Ama Moro NA 20 
hatan. Gidaerah Ungaran. Emas No. Bu... 0... Rp. 28,75 Tan an 
  

IKEMBDIA ARROW 3 

(TENNIS   
| ryan atadakan pada hari   

Merobah antero anggaran 
|. 

an 

| 
| 

HARI “RAYA IDULPITKI SUDAH naa 

Baru terima: 
LEUR No. 14 sadja a Rp. 58.50 p. pt. 

NI” modern kleur a Rp. 21,— p. mtr. 
WOOL/ made in England 1b. 140 cm. .a Rp. 90.— p. mtr. 

TOKO KETJIL BANTING HARGA! 

(Toko ,JIYAT " Bombay 19A 
Bodjong 19A — SEMARANG — Telp. 565. 
    

GILAN 
|fkapat Umum para pemegang scro perseroan terbatas ,,Soma- 

Cementtegel Fabtiek”, 
Na senin, tg. 7 Djuli 1952 jam 12 

'isiang dikantor Notaris pengganti Tan A. Sioe, Purwodinatan 

IiTengah 8, Semarang, . 

| Ajara 
(Iu 

berkedudukan di Semarang, 

. 

dasar perseroan terbatas. 
! Permohonan berhenti an" dan Pengangkat Direk- 

| | tur baru dan para Kom 

    
   

         

    

   
   

    

   

    

  

   

cidjelaskan akan merolak per! 

| dikerahkan untuk | 

fi 

bertempat dirua- 
ngan Kab. Semarang dilang- | 

tsb terdiri dari 17 orang dike- 

tuai oleh Bupati Semarang dan | 

Izona”, 

Ibaru2 ini sedjumblah 27 orang 

wani x RABU, men 

bersama para ang 
1 perkun 

Pa ADA 

men, ajah h mengadakan 

       

  

   
    

  

   

      

elabuhan: 
Ba Kom 

djaan Umum a 
-tanah2 Djawa 

pu 10 bua 
    

,iyatu lapangan an 

     
: pertengah- 

Ara jg lalu — 
| Tebih . tinggi karena 

Sebagai 
aja aa dinaikkannja 

“Walaupun demikian, 
“Yumah2 itu akan 

  

       

  

emberikan Thganisin dalam 
peribejaraa ongkos oleh buruh 
Sewa akan dipungut oleh sebu ' 
ah panitya dibawah pimpinan ' 
Isran Kamil dari kantor Penju ' 
luh Perburuhan. Komisi terse: 
but. djuga akan mengatur ' 
pembagian rumah2 diantara 

perusahaan2 pelajaran jg ber | 
sangkutan 
Kepada PI-Aneta menteri Tej 

| djasukmana menerangkan, ba 
hwa pembuatan kompleks ini 
dimaksudkan guna menolong | 
buruh dalam mengatasi keku- 

rangan perumahan, akan teta- 
pi terutama pula untuk membe 
ri dorongan kepada perusaha- 
an2 partikelir dan lain2 untuk ! 
membangunkan rumah2 Selu- ' 
ruh komp'eks itu akan mema 
kar biaja 5,4 djuta rupiah, dan 

akan selesai vada kira2 achir 
bulan Djuli jang akan datang. 

Mobil2 Utk 
Menteri 
aku? INI telah dikelu- 

arkan suatu 'peraturan 
pemerintah mengenai pentjabu   tan peraturan pemerintah 
mo. 17”, Dalam peraturan peme 
rintah. ini ditetapkan, bahwa 
peraturan pemerintah no. 177 
1952 tentang mobil untiik per- 
dana menteri, wakil perdana 
menteri dan parg menteri dan 
iperaturan bemeriztah no. 18/ 
11952 tentang penetapan berla- 
kanja perakuran pemerintah 
no, 17/1952 untuk ketua dewan 
perwakilan rakjat, mulai “hari 
undangkannja difjabut. 
Dalam pertimbangannja an- 

tara lain dikatakan, bahwa me 
lihat keadaan keuangan nega- 

ra, maka dianggap perlu utk: 

mentjabut peraturan jang di 
maksudkan diatas itu. 

Sebagaimana diketahui me- 
nurut peraturan pemerintah no 
17/1952 itu, bagi para menteri 
disediakan sebuah mobil jang 
representatif untuk keperluan 
dinas dan sebuah mobil lagi un 

| tuk keperluan prive, Mobil un 
i tuk keperluan Pprive itu oleh 

  
| menteri jang bersangkutan da ' 
| pat dibajar dengan berangsur- 
| angsur. 

PENIPU ULUNG 
DITANGKAP, 

Polisi Semarang telah berha 
sil menangkap seorang penipu 
ulung jg mendjalankan pera- 
han dengar djual beli mas atau 
barang2 perhiasan terbikin da- 

kuningan, tjuma Jjapisan 
luarnja sadja jg dari emas. 
Korban terbesar dari perbua- 
tan tsb adalah seorang Tiong- 
hos dari Pekalongan, jg kena 
ditipu sampai Rp 2500. Dgn di 

tangkapnja penipu ulung ini, 
jg bernama R. telah dapat di 
bongkar pula beberapa perka- 
Ta penipuan lainnja, kebanja- 
kan jg, mendjadi korban orang- 
orang “dari luar kota, bahkan 
ada beberap, orang pula dari 
'Djawa. 

PANGL. DIV, MENINDJAU, 
"Pada hari Sabtu jl. Panglima 

Divisi Diponegoro Overste Moh. 
Bahrun tiba di Temanggung utk 
menindjau dari dekat keadaan 
'anak buahnja, kemudian dgh. 
“disertai Bupati dan PDM pak 
Bahrun berkesempatan pula 
-menindjau paberik tjeruitu “Ri 

rawatan anak2 buta 
dan Th ingatan didalam 
kota dan berziarah ke Taman 
Bahagia Muda (KR). 

MELARIKAN DIRI, 
'Kita dapat kabar, bahwa 

  

tahanap, dari  opvangskamp 
Ambarawa, telah berhasil me- 
'lafikan diri dengan djajan 
membobol djendela.  Sampoi 
sekarang belum diterima ka- 
bar lebih diauh tentang, di- 
enakapna 3. kembali orang2 jg. 
melari ri iti. 

MALAM PERPISAHAN | 
Diumumkan kepada segenap 

keluarga SMP manah I Pon- 
4jol, bahwa malam perpisahan. 

fadlakan digedung Stadstuin 
pukul 17.00 tepat. Diharap sau 
dara2 klas I dan H jg belum 
menerima karijis tanda masuk   

Model": ! Telah 
Prlok Dgn'Be 

& Rupiah 
Andiucan Kepada Mk Untuk Meniru 

Batigken. ' 

   

“Didirikan” Di 
aja 5.400.000 ' 

teri Perburuhan IL 'Fedjasuk- 
gota seksi ' perburuhar parle- 
djungan pada kompleks peruma 

jang kini sedang didalam pembangu-' 
pioka, ini telah didirikan oleh ke 

$ pesan kementerian Perburu.- 
tam Pelabuhan. Seluruh kom- 

ah rumah, 2 buah toko dan sebuah & 
-ompleks itu,  Dibelakangrja 
tak bermain anak2, dan djuga 

Deviezen Utk 
Para Peladjar 
Peraturan2 Kelonggaran 

. Bagi Mereka Jg Mau Me 
Ter Kepada Negara 

EMERINTAH TELAH 
mengadakan  peratur- 

an barwdgn.. maksud meluas. 
kan kemungkinan ' mengirim- 
kan. wang (delegasi) bagi para ! 

peladj Y warganegara . Indone- 
| sia diluar negeri, Berdasarkan 
! peraturan tsb, pemerintah me- 
njediakan uang dan devisen ba 

| gi para peladjar itu asal sadja 
: mereka setelah sefesai beladjar 
| bersedia menjumbangkan tena- 
ganja untuk pembangunan dan 
kepentingan Indoresia, Sebagai 

'djaminan mereka harus menan: 
da tangani surat perdjandjian 

i Sedia bekerdja. 

| Sebagai antjer2 sementara 
| ditetapkan, bahwa bagi mereka 
jang membua' surat-perdjandji 
an Sedia bekerdja untuk 6 ta 
hun lamanja, diizinkan pengi- 
riman yang dengan koerst :1, 

sedangkan bagi mereka jg ber 
sedia bekerdja uintuk 3 tahun, 
koers delegasi ditetapkan sebe 
sar 8 ' 1. “Djika dianggap ada : 
alasan, pemerintah dapat menia ' 

dakan ikgtan itu Sete'ah pela | 
djar mengachiri peladjarannja, : 

asal sadja iang bersangkutan | 

kembali ke Indonesia untuk be 

| 
| 
: 

ngan pembangunan Indonesia. 

Hingga achir bulan Mei 1952 

telah ada 151 permintaan dele 
gasi jang sudah . diselesaikan 
menurut peraturan ' tersebut, 

sedangkan hanja- ada tiga 

orang jang meno'ak perdjandji 
an ikatan itu Permohonan jg 

sudah masuk San belum sele 
sai, ada kl 1 :     (4 PEMUDA DJADI TUKANG 

| TUNDIUK GEROMBOLAN: 
KARENA MEMBUTUR.- 
KAN UANG. 

4 Orang pemuda dari kam- 
pung Warungdjarak (katjama 
tan Buniseuri, kabupaten Tjia 

mis) telah ditangkap oleh jang 

berwadjib, karena tersangka 
mendjadi tukang-tundjuk utk 
kepentingan gerombolan jang 
membakar kampung pemuda 
itu sendiri, Keempat pemuda 
itu, seorang diantaranja adalah 

ahggota Pagar Desa dalam pe- 
meriksaan telah mengakui, bah 
wa mereka betui mendjadi pe 

mundjuk ketika gerombolan da 

tang hendak menggarong dan 
membakar rumah? rakjat, Ten 
tang “sebab2inja mengadakan 
Gubungah dengan serombolan, 

diterangkan, bahwa para pemu 

da itu membutuhkan wang utk 
keperluan hidup. 

r 

  

Isibaja minggu jl. kes. Excelsior 

kerdja sungguh? bagi kepentij 

 peladjar oleh S.R. Pendrikan, 
: Adzan, 

, Kusuma 

Sepakbola 
Dalam pertandingan. kompetisi Pe 

berondong setengah "losin goals oleh 

kes. Tionghoa, jaitt  6—0. “Bond 

Surabaja “jang: melawat ke 

Darat Djawa Timur Gen berkesuda 
han 4—2 untuk Persibaja. Pertandi- 
agan. ivi AN aa melatih 
kes. Angk. Darat D jawa I “imur jang 
bulan Djuli-akan ambil bagutn dal 1 
Pekan Olahraga Anggi Diwat di 
Djakarta. 

Djuera tettubb double. 
Dalam 'pertandingan tennis intern a 

sional di Perantjis,. pasangan djuaret 
dunia tak resmi Frank Sedgman/Kem 

rika Gardner Mulloy/Dick  Savit 
.dalam finale double dengan . angk 
6—3, 6-4, 6—4. 

ting kita singkitkan" sadja 
sbb: Finale mensingle dilaku- 
kan oleh Suparis dan Tjan 
Khing.San dari Madiun jg mem 

' beri surprise dengan berturut- 
turut mengalahkan Lie Boen 

. Swan dalam 3 sets dan kemu- 
dian djuga Suparis dikalahkon 
dalam 3.seis, hingga dengan 
.demikian Tjon Khing San men 
djadi djuara men-single 1952. 

Lady-single: dalam ' finale 

nona Liem Giok Pik .menga- 
lahkan. nj. The . Yon Bie dgn 
03. bt dengan demikian 

nona Liem tsb (anak Blitar) 

mendjadi djuara lady-single. 

Mens-doub!e berachir dengan 

straight-set 6—2, 6—3 jg dime 
nangkan oleh Lie Boen Swan/ 
Koo Hono Bing terhadap Supa 

ris/Ong Ping Liang. 

Mixed-double . -dimenangkan 
oleh pasangan Ong Ping Liang 
/nj. Han Soen Lok, lawannja   ialah Ong Bing Tjiat/nj. Oei 

:Bing Liang. Pertandingan ini 

ada jg paling ramiai dan kedua 
| pihak sama make 
t 

1 

: 

  

ATJARA SIARAN RRI SMG. 
Djum'at 6 Djuni 52 

05.55 Pembukaan, 06.15 Pengadji 
an. dan tafsir Al-Guran, 08.00 Tu- 
tup, 12.00 Pembukaan, 12.05 Chot- 
bah dan sembahjang Djum'at  lang- 
sung dari mesdiid Besar, 13.00 Pe 
ngumuman, 14.45 Tutup. 

17.00 Pembukaan, “17.05 Taman 
18.01 

| 18:15 Soai2 kesehatan oleh 
PMI, - 1915 Tindjauan tanah-air, 
19.30 Lima Sekawan, 20.05 Siaran 
pemerintah, 20.30 Krontjong aseli 
“tape), 22.15 Puspa malam Tossema, 
23.600 Tutup. 

. Sabtu 7 Djuni 52 
05.55 Pembukaan, 06.10 Klasik 

ringan (ph), 07.15 Pengumuman, 
08.00 Tutup, 12.00 Pembukaan, 12.05 
Klenengan lengkap karawitan stu- 
dio, 1445 Tutup. 

1700 Pembukaan, 17.05 Taman 
asuhan. pak Djangkung, 

18,01. Adzan, 18.03 Uraian untuk 
Angk. Perang OK. Sinar Tjandi, 
19.15 Penerangan rakjat oleh Dja 
pen Kota, 20. .30 Wajang Orang 
Ngesti" Pandowo tjerita Pregiwo 
Pregiwati, 23.00 Tutup. 

NATSIR HARI INI AKAN 

TIBA DJAKARTA. 
Ketua Dewan Pimpinan Par 

tai Masjumi, Meh. Natsir, jang 
telay 'mengundjungi pelbagai 
hegara Asia dan Arab, pada ha 
ri Kemis ini ditunggu kembali 

di Djakarta, 

|Aneka Djawa Tengah | 
  

SOLO. 
Prof. Mahesewari tin- 

djau Hortus-Medicus. 
Pada tel Il Djuni mi ditunggu 

kedatangannja di Tawangmangu Solo | 

Prof. Maheswari seorang bothanicus 

dari be.hj University India jg akan 
menindjau Hortus Medicus ditempat 
tersebut. Sebelum ke Tawangmangu 

Prof. Maheswari akan mengundju- j 

(Ingi pula Pergumuan? Tinggi di Ban. 

dung dan Djakarta, Selama pelkun- 

djungannja itu ia mendjadi Met! 
dari Perguruan Tinggi Gadjah 

Pan-Kerdja utk. nenen 
rima tawanan jg. 

dibebaskan | 
Seasa Il, di Solo telah terbentuk ' 

sebuah Panitya terdiii dari wakil2 
19 djawatan9 baik militer, kepoliS.-an 
maupun djawatan2 sipil lainnia, ig 
diberi tugas untiik menerima tawa- 
nan je tesangka mempunjai: hubu- 

: ngan ex-Bataljon. 426 ig akan dike- 
i Huackan oleh verhootpioee bersama 
pihak kedjaksian setelah ternjata 

bahwa mereka tidak Ba Pani- 

tya tsb. diberi nama .,Panitya-Kerdja 

"wilajah Kota Besar Surakarta” dan 
diketuai . oleh Wal'kota Surakarta 
Moh, Saleh, 

Dalam tugas Panitya tsb, antata 
Idin termasuk tugis untuk memptr. 
siapkan diri para tawanan ig akan 
dikeluarkan teri agar mereka ' 
nantinja djangan sampai mempunjai 
rasa dendam. terhadap negara dan 
mempersiapkan pendudtik kampung 
dimana para tawanar itu bertempat 
tinggal agar djahgan sampai: terdjadi 
perlakuan2 ataupun tindakan? -ig 
tidak semestinja terhaday mereka jg 
telah dibe itu, 

Para tawanan ix mempunjai tem 
pat tinggai ig tertentu oleh Panitya 
akan dipulangkan sampai kerutnah. 
nja masing2, sedahe bagi mereka ig 
tidak. .mempunjai pat tinggal ie 
tertentu dised' akan rumah  penatn- 
pungan setidntatra “falah diascama 
perampungan Staf ,.R”, sampai sost 

  

  

  suka berhubungan dengan ke- 

  

peka gapah 1 ditempatkan disstatu 
kord jaari aan Nan Word 

Hn Ja, 

PURWOREDJO. 
Perang tikus. 

Dalam gerakan selama se- 
minggu di 15 desa, dimana ikut 
Serta 6644 orang dalam daerah 
ketjamatan Grabag kab. Purwo 
redjo, telah dibunuh 29407 ekor 
tikus, diartaranja, 60 pCt, ma 
sih tjindil, Gerakan pemberan. 
tasan hama tikus itu .dipimpin 
oleh. sebuah panitia terdiri dari 
wakil2 dijawatan. dan organisasi 
penduduk daerah tsb. Sebelum 
panitia pemberantasan tikus itu 

“berdiri, setjara gotong rojong 
| penduduk telah. Setan ti- 
dak kurang 4700 ekor: tikus. 

PATI. 

Tsing Nien Hui, 
Dimulai djam 15 pada Ming- 

gu pagi jl di Pati diddakan 
rapat pembenttikan Tsing Nien 
'Hui dengan dapat perhatian 
memuaskan, Telah disusun pe- 
ngurusnja Grdiri dari tuan2: 
Tjox Ping Boen keria, Lie 
Tjien Thuan wk. ketua, Sie 
Ngo Tong penulis, Bwa Gwan 
Siong bendahara, Oei Soen Bie 
komm, dan 5 orang duduk da- 
lam bagian keangan, bagian 
puteri Oei Swan Tjie, olahraga 
Lie Djing Siong, sosial Tan 
Siong 

pen/prop. Lie Siong 
Liem. Iuran terbagi 3 jaitu A. 
Rp 1,50, B Rp 075 dan C. 
Rp 0,50. Rapat ditutup djam 
18.00, Perlu ditambahkan disi- 
ni, bahwa Tsing Nien Hui Pati 
ini terbuka 'bagi segala golo- 

ngan pemuda dam pemudi... 

Mc Gregor dari Australia telah mw , 
ngalahkan pasangan Davis Cup Ame W 

Tennis tournooi 
Dj. Timur. « 

Pertandingan? tennis untuk 
merebut. kedjuaraan tahun 52: 1 
dari Djawa Timur telah ber- | 
achir dan kesudahan2 jg pen- ' 

di. 

Malang 5 
Itelah berhadapan Ta kes, Angk. 
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Liem. dan Tan King “ 

 



    

    

    

   

  

mobilisasi dari 

    

   
ng penjaluran 
ntaraan pun di 

        

| ffkuatan 
Korea Memberi Pela- 
“3 Kata Joy Nan Kafe 

at £ 

kan Joy dalam upatjara tadi dikatakan al. "adalah suatu 
kekelirjan untuk mengi 
'atau mengharapkan, bahwa pi 
hak Komunis “ (pihak Utara) 
akan berunding di Korea berda' 
sarkan pertjaja-mempertjajai.” 

“Apabila didunia merdeka 

ngira, bahwa lawan dapat diin 
safkan dengan djalan logika 
atau moraal, maka orang tadi 

    

   

     

              

      

  

akan segera terdjerumus dlm 
menipu diri- diri ini” Trage 

jang dapat diambil dari Korea 
jalah bahwa dalam persatuon |. 

2 terletak kekuatan, kekuatan jg 
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x akan LI 2 : a 

Djjurubitjara tadi menjata- 
Sin € . daam komen- 

H1 | pernjataan 

Inggris seperti negeri mana- 
pun djuga tidak berhak untuk 

Achirnj 
€ katakan, 7 

     

  

-itan Thd “Na 

  

tan Thd Pembatalan 

| |jang bekerdja utk, d 

| Berdjuta-Djuta Serdadu Jg Rap 
(uh Dan Bersendjatakan M 

s jang membuktikan 

mur jang 

lah dikumpulkan sedjumlah 

telah ada tapi 
nja. 5 

Sumber2 itu menjatakan se- 
'Iterusnja, bahwa pembentukan 
suatu tentara Eropah Timur jg 

bagai salah satu dari langkah 
pembalasan pihak Sovjet terha 
|dap masuknja Djerman Barat 
kedalam systeem pertahanan 

na Djerman Barat diterima se- 

arga Pertahanan Eropah pada 
tanggal 24 Mei 4. £ 

Sumber2 Barat meramaikan 
lebih landjut, bahwa marsekal 
Rusia Ivan S. Koniev, jg sexza- 
rang berada di Tjekoslowakia, 
akan memegang pimpinan ter- 
tinggi dari suatu markas besar 
sematjam SHAPE (Supreme 
Headguarters Allied Powers in 
Buropa)- di Paris. :     

Satu pemandangan luar biasa 
tampak diudara, setelah baru2 
ini diledakkan satu bom atoom 
sebagai pertjobaan di tanah 
datar Yucca Flats (Amerika) 
“Asap jang diterbitkan oleh ic 
| dakan ifu naik tinggi di-udara. 
meliwati tiga lapisan hawa 

“Udara jang berbedaan dera 
“-diat uapnja. sehingga menim 

| buikan tiga buah gumpalan 
asan berbentuk tjendawan rak 

Sasa jang bersusun. 

ran 

  

  

sionalisasi. 

L
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m
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| Perdjandjian Setjara Unilateraal 
2.0. Produksi A.1.0.C. Sangar Merosot. 

kemen terian luar negeri Inggris hari 
1, bahwa pemerintah Inggris dim, prinsip- 
thd. nasionalisasi minjak Iran, tetapi Ing 
narkan pembatalan perdjandjian?2 inter. 

tu pihak sadja (unilateral/.  Ditegaskannj 

perdjand jian Ta Iran telah berdjandji tak 
asi industri minjaknja, 

Ditegaskannja, 

ane 

Spion USA 
Akan Menjebar Ratjun 

| Dikalangan Serdadu2. 
Russia? 

“DEMERINTAH — DJER- 
P MAN Timur pada hari 

Selasa mengumumkah, bahwa 
'oleh pemerintah tsb. telah di- 

PU ente seorang spion walita. 
An inas penje- | 

         

Inggris masil Niidikan rahasia Amerika didae- | 
merundingkan | rah akan Rusia di Djer- 3 angk: udara. 
han2 jang diinginka (man Timur. Dlm. pengumuman . 2 : 
pengertian, bahwa pih Htsb, diberitakan, bahwa spion Berita? jang terachir mengebarkan, 
nja terus mentaati h wanita itu membawa kapsul2 bahwa disamping memberikan ban- 
terhasional. V ji ratjun utk. ditaburkan da rannja kepada angkatan darat ne- 

Merosot ha Tah makanan para serdadu pen jara2 satelitnja itu,. Moskow sudah 
Na aa agaan Rusia didaerah perba- dapat pula melipat . gandakan  ang- 

    

  

   
   

    

    

  

“- 

   ye AN 5 |ajuttah pabrik2” di Djerman 
penjaring "ai | Timur, 
peng Lau ge Dos ang Pa en Br anu 
Ar Aka n, TapA hasit minja if. Sementara itu para. pembe- 
tah ini ada 32 @hita long tor. Ke sar Amerika menganggap be-. 
Ma aa PO rita tersebut sebagai ,,propa- 
    

hui  penja 
terbesar 
wak 
  

Ii 
ndak: 

          

   

ia | ganda”. Berita2 sematjam 
(bermaksud untuk menjokong 

,|dan dipakai sebagai 

  

itu 

alasan 

“bagi pembentukan suatu ten- 
tara Djermar Timur, demikiah 
parg pembesar tersebut: 

     i 
i 
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. Negara2-Pengikut Bisa Dikerahkan impinan Dibawah Koniev — Rokossovsky dan” 
ee 2... van Paulus ? ha Ma Oleh: Marvin Stone: Korr, Istimewa. 

UMBER?2 BARAT mengabarkan tentang 2 bahwa Sovjet telah m || buah rentjana untuk srahan tuk suatu blok militer 1 3 'eSmi — sematjam NATO Merah — d :|. pusat di Warsawa. Dengan ter bompulenja Pia lm 
1 djuta serdadu 

Ea 

sedemikian bolehlah diduga se- 

Bropat Barat. Menurut rentjas 

bagai anggota penuh dari kelu- 

     

   

    

   

   

  

“ militer Timur & la NATO 
8 

4 rang 

Tapun bermaksud. untuk me- Hg 

bah | nimbulkan kebakaran pada se- 

    

  

u maka da 

  

akan merupakan suatu badan ,pertahatan” disamping ten- | 
tara Scvjeg dan dapatlah diperkuat perdjandjian militer jang | 

tara 

| Penasehatnia jg tertinggi, 
kata sumber? itu, adalah mar- 

ngan kanan dari Moskow. Pun 

(pan jg terpenting untuk mena 
rik Djerman Timur turut Ler- 
sama2 disamping Polandia, Te 
koslowakia, Hungaria, Romania 

4 

dan Bulgaria. Sovjet akan me- 

sah diluar b!ok itu. 
Pembesar2 Barat 

bahwa negara2 satelit itu ada 
Isedemikian rapat hubungannya 
dengan Sovjet, sehingga per- 
djandjian resmi sekalipun tidak 
akan membawa perobahan jang 
berarti atas kedudukan militer 

ka itu mengerti, bahwa sebagai 
.ibahan propaganda langkah Ss 

vjet Ini mempunjai keruatal jx 
tilak bolel, diahaikas. -   Kekuatan negara2 

satelit 

Pada taraf permulaan 5 
i 

tidak akan membawa rta 
Republik Djsrman. Timur, kata 
Sumber2 itu selandjutnja, tapi 
akan membentuk | suati ga- 
burgan antara angkatan2 ber- 
sendjata negara? satelit Jang ng 

setju- telah menerima latihan 

dan jang mempergunakan alat 
sendjata jang Serupa dengan 
persendjataan tentara Sovjet 

reka kekuatan tentara negara2 
Satelit Sovjet dapat diuraikan 
seperti dibawah ini: Polandia: 
Dipandang sebagai jang terbe- 
Sar dan sempurna latihannja 

ta negara? satelit Rusia di Ero 
pah. Besar tentara Polandia 
adalah 250.000 sedadu dan be- 

jrada dibawah pimpinan marse- 
kal Sovjet Konstantin Rokos- 

dilatih untuk peperangan “de- 
rgan tank. Mutu persendjataan 
nja tidaklah dapat dikatakan 
modern tapi serdadu2 ity men- 
dapat Iatihan jarg sempurna. 

Tiekoslawakia: Besarnja ku 
lebih 260.000 serdadu, 

termasuk 6 divisi- kereta 
kebal. Setelah disaring “dari 
bekas. tentara jang “ dila- 
tih oleh Inggeris, Rusia meng- 

fanggap angkatan bersendjata 
| Tjekoslawakia sebagai ,.dapat 
| dipertjajai”. Pasukan berdja- 
"lan kaki seluruhnja diperleng- 
| kapi dengan kendaraan bermo- 
tor, dan membuat sendiri seba- 
gaian besar dari tank2 'jang 
dipakginfa. . 

  
Hunggaria: kekuatannj, di- 

suk penerbang2 jans paling 
tiakap di Eropah Angkatan 
bersendjata Hunggaris sudah 
semendjak tig 
dakan latihan2 militer bersa- 

vjet. 

Bulgaria: Besarnja lebih ku- 
rang 150.000 serdadu, Tenta- 

merdapat bantuan langsung 
dari Moskow dibandingkan de- 
ngan negara2 satelit Sovjet 
lainnja. Hal ini adalah karena 
kedudiikarinja jang langsung 
berhadapan dengan Jugos:avia, 
Junani dan Turki. , 

Romania: negara ini telah 
dapat membentuk Suatu tenta- 

serdadu, tapi hampir semua 
perlengkapannja dan latihan- 
nja bergantung kepada Sovjet. 
Di Bukarest penuh. dengan   ' matis. 

Ha -Diperlengkapi dgn 

ketan udara negara2 itu selama se- | 
tahun belakangan ini. 

Menurut berita2 jang dapat  di- 

  

| pertjaja, kelima negara jang mendja- 
di anggota Cominform kabarnja pa- 

“da waktu ini semuanja mempunjai 
22000 pesawat terbang. sebagian 
terbesar: pesawat. pemburu, . pesawat 
pemburu-pelempar bom dan  pesa- 
waf2 latihan. 

ga telah memberikan pesawat jet, | 
seperti MIG-15 kabarnja telah ba-' 
njak kelihatan di Polandia, Tiekos- 
lawakia dan Hungaria, 

1 

4 

  IL.   

adanja tanda? | 

Eropah 

Sovjet dan negara2 satelit- | 

Sekal Djerman Friederich von) 
Paulus, jang ditawan oleh nihak | 
Rusia di Stalingrad dan jg me j 
nurut kabar2 terachir adalah ta j 

von Paulus didjadikan pengum- | 

ngambil kedudukan jang terpi- | 

mevasa, | 

jang sekarang. Sebaliknja m-re | 

kuprja dari djenderal2 Soviet, 

sendiri, Menurut pendapat me- 

dari segala angkatan bersendja- 

sovsky. Tentara ini istimewa 

taksir 200.000 serdadu, terma- 

tahun menga- 

ma angkatan bersendjata So- 

ra Bulgaria semakin banjak 

ra dengan kekuatan 150.000 

tank2 T-34 dan meriam2  oto-: 

Ikan pemberontakan dari Eropa 

Isambil menudjuk2 kearah kur- 

|, Kato Sinha, ketika didasrah 
Kebanjakan dari pesawat2 ini ada-| Telenggana IT 

lah pesawat Yak dan 1IL-2 buatan tong” Komunis di F 
Rusia, tapi disamping iki Soviet dju-| India) — kaum komunis he- 

    

    

   
   

    

H 

     ta, Menumpeng dikapal 
Sukarno asji 

Akan Dipertahankan 
rantjis 1 

Thd Soal2 Negara2 

' 

Hiilangkm pembesar? Perantjis 
dang bantuan Amerika 
di Airin S2 
djarang diatjapkan dimuka 

| 

litik Amerika 
njaan Perantjis, 

Sebagai satu tjontoh dari pe 
rasaan semalam iri telah di- 
njathkan pada' perajaan Hari 
Kemenangan di Paris oleh Per 
dang Menteri Perantjis Anioi- : 
ne Pinay sendiri, dalam suatu ' 
pidatonja dimuka American 
Club, Inilah pertama kalinjo 
seorang perdina menteri Pe- 
rantjis melahirkan dimuka 

: umum perasaan Seperii diatas. 
“Di Afrika, sedjak 'ebih sa- 

tu abad limanja”, kata Perda 
na menteri itu, “Perantjis te- 
lah ada diseberang Lautan Te- 
ngah, Disana ia menemui bang 
s22 kuno semuanja bertjam- 

  
bermusuhan. Terhadap mere- 
ka Peranijis memberikan peng 
hargaannja atas apa jg dapat 
dihargai. Perintjis mengemba- 
likan kekuasaan kepada mere- 
ka jg berhak memegangnja, 
dan mendjaga agar Supaia ke 

kuosaan itu tidak diperguna- 
kan untuk maksud2 jg salah. 
Peran'iis mengembalikan dae- 
rah2 jg saling berperang saiu 
sama Icin kedalam suasana 
laman dan damai. 1 

Tugas jg menghendaki ke- 
Sabaran dan keichlasan ini utk 
kepentingan peri kemanusiaan 
hendakiah mendapat sokongan 

lah melaksanakan suaty tugas, 
"untuk mang ia berhak merasa 
bangga, dan ia telah bertindak 
lebih mementingkan kesedjah- 

teracmn bangsa2 tersebut dari 
pada kesedjahteraan sendiri. 

"Sebagai ia te'ah bertindak 
“adil da'am segala - berbua'an- 
“nja, meka begitu pulalah Pe-j 
rantjis mertintut supaia orang : 

Kominis India Mendapat 
Instruksi Dari Eropah- 

Tengah 

YB, SETAYENDRA NA 
RKAYTAN SINHA, ang- | 

gota parlemen India dari par- 
tai Kongres, jang dahulunja 
mendjadi warganegara Sovjet : 
Uni dan bekas kapten dalam, 
tentara, hari Selasa jl jelah | 
merimbulkan. kegemp: dika : 
langan wakil2 Partai Komunis | 
India karena ia menuduh bah- 
wa kaum Komunis India mene- | 
'Yima perintah? “ntuk melaku- | 

t 

i 
1 s 

  
5 

Tengah dan disamping ibu men- 
tjuri dikumen2 rahasia peme- 

| Serangan Sinha tadi datang- | 
nja dengan tiba2, ketika perde / 
batan mengenai anggaran be- 
landja “sedang berlangsung:   si2 para wakil Komunis, Siana 
(mengatakan bahwa mereka tih 
mendapat latihan spisnase dise- 
kolah2 Kominforin di Bropa 
mur, dimana mereka mend 
kursus2 politik dan spionas 
militer, Dikatakannja bahwa Ci 
Praha dan Leipzig terdapat se 
kolah2 pemberontakan”. 

   
    

daerah. ..kan- 
di Hyderaibad 

rontak, maka mereka mempu- 

hjat hubungan melalui radio 
dengan markas besar di Firopa 

Tengah. (Antare--UP), 
  

        
   

          
     

       
      

       
     

    
    

      
      

   
      
       

      
Lagi suatu gambar dari manog yvre Alri baru2 ini di 

ng dikar pimpinan Alri ,,Gadjah Mada", presiden 
k' mengikut? dixlannja ,.pertempuran”. dilaut. 

Tusisia sekali lagi menim 

bur baur- dan masing2 ssaling- Dimpin partai Neo. 

dari. segala pihak. Perantjis te | tuh soal politik “koloniai” Pe: 

  

' Islam. 

' sahabatan jang diperkuat ole keku- 

  

teluk 'Djakar- 

| 

La 

| pemer 
| Diepang, seorang berpakaian tjom- 
'T pang-tjamping telah datarg dimarkas 

“hi besar djendral MacArthur dan mem- 

Isah dari negara Djepang. 

: Seorang # jalon Te 

     

    

    

   

   

satu hari, dimasa permulaan 
intahan pendudukan Sekutu -di 
   

perkehalkan diri sebagai ,.keizar jg. 
ah. .Semen- 

'djak peristiwa itu, maka makin hari 
kmakin 'banjak  achli sedjarah dan 

| orang2 tjerdik-pandai jang memberi- 
| kan bantuan kepada orang itu, jang 
| mengaku dirinja sebagai ,,Tenno jang Aka sah”. 

Sebetulnja baik diantara rakjat Dje     
Koloni Perantjis 

» Mati-Matian" — Pe: 
is An Sikap Amerika Jg ,,Lunak“ 

Djadjahan Perantjis 
—— Oleh: John Camsell: INS- Corr. — 

ERBUATAN?2 kekerasan2 jang 

  

    buikan rasa kedjengkelar 
terhadap apa jg. mereka pan 

Serikat terhadap nationalisme Ar 
Utara kepunjaan Perantjis. Perasaan djeng 

Ika umom cleh pembesar? 
Tapi seringkali pemimpin? Perantjis jang memegang 
gung djawab dan jg pada umumnja men i Tika Serikat telah melahirkan perasaan tida 

jang tertentu ter hadap 

at 2. 7 tjis T 

tang- 
Ame- jokong politik 

en e 

s Sp BN 
1 daam mebiberikan 

an Atas dirinja” 

     
   

  

Perantjis serang” 

“kanan-kiri. 
Kata2 Pinay ini diuijapkan- . 

nja 'idak jama setelah. Henry 
A. Byroade, pembanty Menteri 
'uar negeri Amerika untuk 
uruSan Afrika dan Asia Sela- 
tan mengadakan -perkundju- 
ngannja ke Marokko dan Tune 
Sia, Di Paris tersebar -berita2 
tapi telah dibantah setjara res 
mi jg mengatakan bahwa By- 
roade fjampur tangan atas 

pembebasan beberapa orang pe 
Destour ba- 

ru2 ini. Ti 

Selain dari pada ifu sumber? — 
Giplomatik Perantjis telah pu- satu pengadilan rakjat melaku | 
12 memberikan ulasannja atas 
kata2 keras ig dinjatakan o'eh 
Amerika Serikat dalam sirat- 

nja kepada Mahkamah Inter- 
nasional berkenaar dengan per 
kara antara Amerika dan Pe:! 
rantjis tentang kebebasan ber | 
dagang dengan Maroko dengan 
tidak memperdulikan peratu- 
ran2 alat2 pembajaran Peran 

tjis. 
- Perantjis melahirkan kecha- 
watirannja Amerika Serikat 
mungkin mengemukakan se'u- 

5 

rantjis di Marokko, sehingga 
dengan demikian memperbesar ! 

api ijita2 nasional di Afrika 
Utara. : 23 

Pidato Pinay Yu, kata penin 
djau?2 harus dititik, “beratkan | 
atas kritik ig dikeluarkan ba-' 

  
tjis di Tunisia dan Marokko ! 
jo dikeluarkan oleh Dewan Ke : 
amanan dalam  perdebatan2 . 
mengenai tuduhan “Pakistan . 
atas politik Perantjis. Hanja 

| memberikan suaranja “menjo- tsb, 
' kong Perantjjis. Chile dan Bra emas, terbubuh dengan kata2 
' zil memberikan suara menen- “Turunan Keizer 
tang, sementara Amerika Seri- 
kat dan beberapa negara lain 
tidak memberikan suara, 

Suatu pidato lain jang oleh Peran- 
tjis dianggap menjinggung prestige 

Perantjis ialah jany diutjapkan oleh 
menteri luar negeri Zafrullah Khan, 
jang menuduh, bahwa Algeria. (jang 
dipandang untuk keperluan ' admini- 
Stratip sebagai satu bagian dari Me-, 
tropolitan 'Perantjis) ' memerlukan 
.bantuan kebudajaan” dari negara? 

Dalam pidatonja Pinay mendjelas- 
can, bahwa konsepsinja mengenai 
»persahabatan antara Perantjis-Ame- 
rika ialah Amerika kara menjokong 
dimana-mana serdadunja2 berdjuang 
untuk mempertaharikan kedudukan- 
pda. : AN 
"Pinay memudji Persahabatan Pe- 
rantiis-Amerika” dan menambah: 
..Suatu aliansi adalah-istilah. per 

atan .....! oleh karena bersekutu itu 
berarti menganut pandangan jang sa- 
ma dan berdjuang untuk ' mentjapai 
tudjuan jang sama. . 

Bila suatu negara berdjuang mem- 
pertahankan sesuatu bagian ' daerah- 
nja (disini Pinay maksudkan Indo. 
China), maka negara sekutunja heu- 
daklah memberikan bantuannja, 

“Bila ia mempertahankan apa2 jg. 
telah ditjapainja (disini Pinay mak- 
sudkan Afrika Utara), maka seku- 
tinja sudah  seharusnja menjokong 
politiknja itu”. 

Pemimpin2 Perantjis berpendapat, 
bahwa bila terdjadi peperangan an: 
tara sekutu dengan Rusia, maka 
Afrika Utara kepunjaan Perantjis ttu 
aken penting artinja sebagai suatu 
kedudukan jang strategis bagi nega- 
ra2 NATO, : 

| 

  
Aa 

# 

| 
i 'A 

| kalangan 
“mungkin pa membaw, aki- 
bat ig tjelaka bagi rakjat Dje 

Ipang sendiri maupun dikalangan in-| 
' ternasional, adalah keizar Hirohito ig 
diakui sebagai kepala pemerintah jg 
sah dari negara Djepang. Pun tak 
dapat disangkal bahwa Hirohito ada 
lah sangat populer dan mendapat ra 
Sa hormat dari rakjatnja. Tetapi hal 
jang demikian itu tak mengefjilkan 
hati orang jang mengakui dirinja se- 

| bagai .keizar” Kumasawa itu. Ia ini 
dapat menundjukkan bukti2 dalam se 
'djarah jang menjatakan, bahwa kelu 
arga keizar Djepang itu pernah pe- 
tjah belah, sehingga tachta keradja- 
an djatuh ditangan dynasti Utara, 
pada keluarga Kumasawa. Dan ka- 
rena Hirohito itu adalah dari dynasti 
Selatan, maka kedudukannja jang se 
karang pun sendirinja dikatakan ti- 
dak sah. : 

Hiromichi. Kumasawa-san. 
| 1Keizar” Kumasawa itu, atau 
Hiromichi Kumasawa-san seba 
gaimana ia terkenal dim. peng- 
hidupan biasa, telah berulang- 
ulang menjampaikan memoran 
dum2 kepada -— Pengaslilan 

ng di Tokio, mendakwa Hi- 
rehito sebagai ,,pendjahat pe- 

  
rang”, berhubung dgn peranan- | 

nja dim, Perang Dunia jl. Dim. 
memo tsb. Kumasawa 
telah mengatakan, bahwa Hiro- 
hito adalah jg. bertanggung- 
dijawab untuk petjahnja pepera 
ngan di Laut Teduh jg. meng. 
akibatkan 'Djepang menderita 
kekalahan dan kemelaratan. Ia 
mengatakan bahwa kei-ar Hiro 
1g »Sama sekali tak tjakap” 
an pula sebagai keizar negara 

Djepang adalah ,djauh sangat 
Tendah deradjatnja” dibanding 
Agn, radja? dan keizar? lain di 

Kumasawa telah menuntut 

kan beperiksaan atas dirinja 
Hirohito, berdasar kepada “se 

mangat demokrasi” jg membe- 

rikan kepada semua orang hak 
sama rata da'gm hukum 'Te- 
tapi setiap kali 
Agung di Tokio telah menolak 
tuntutan tsb. dengan mengata- | 
kan, bahwa pemeriksawn per- 
kara jg sematjam itu mungkin 
akan menerbitkan kegontja- 
ngan2 didalam negeri dan di 

Internasiona', dan 

pang sendiri: 
Keluarga Kumasawag itu ada 

lah satu2nja keluarga, Ci Dje- 
.pang (S'ainnja keluarga kei- 

zer Djepang 'jg sekarang) jg 

memakai lambang  keluargsx 
| ru2 ini terhadap politik Peran- , keizer Diepang berupa bunga- 

kerst denga, 16 daon. Demi- 
kian pula Hiromichi Kumasa- 

wa jg Sudah berusia 62 tahun 
itn adalah orang satu2nj, di 
Djepang, jg mempergunakan 

' Inggerislah jg pada waktu itu visite-kaart dengan lambang 
tertjetak dengan tinta- 

Jimmu ig 
ke-114,” 

Selain daripada kimononja 
Sutera jg memakai lambang 
keluarga-keizer Djepang, dan 
visite-kaartnja jg luar biasa 
tadi, Hiromichi Kumasawa ti- 
dak beda dari orang2 Djepang 
biasa. Berhubung dgn desas- 
desus ig mengatakan bahwa 
paling achir ini "keizer” tsb 
tekgh melakukan pekerdjaan di 

panggung opera, maka kores- 
ponden tuan telah berusaha 
mentjari tempat tinggalnja. 

»Keizar” jg. hidup seba: 
gai pemain opera. 

Achirnja, ia ita diketemukan 
di suatu rumah sewan di kota Fo 
kio, ,Royal Suite” atau kamar 
keradjaap jg. ditempatinja itu 
ternjata ada satu tempat buruk 
dengan 6 tikar untuk tempat 
tidur. Tempat itu mendapat se- 
butan ,Markas-besar Keizar di 
Tokio”. Di tempat itulah Kuma- 
sawa-San. jg, tampaknja lebih 
mirip sebagai padri Buddhist di 
ranah Tiongkok kuna daripada 
sebagai seorang keizar  mene- 
rangkan bahwa ia melakukan 
Deen an diopera itu, sebab ia 
ak dapat mentjari nafkah dgn. 
tjara lain, 
Menurut keterangannja, ber. 

kat kemashuran dirinja. dan 
berkat ramainja soalnja itu di- 
bitjarakan oleh chalajak ramai, 
maka pekerdjaannja sebagai pe 
main opera telah mendapat 
»Stoces besar”, 

“Tetapi kita tjuma bermain 

. Gidesa-desa,” demikiay ia tam- 

akah la Benar Benar Meru 
Djepang Jang Sjah? 

nno Baru Muntjul Dan Terus Tetap 

“jg ke-114 dari Keizar Jimmu, jg 
jepang jg pertama, Berulang-ulang 
diri telah berusaha buat , menutup” 

, Soal tersebut elalu timbul kembali. 

Pengadilan : 

    

  

   

pak 

Hak-Haknja Atas Tachta Djepang. 

memurut kenertjajaan rakjat Djepang ada- 
keluarga kaizar jg Sekarang dan pihak para . 

soa 

  

bahkan sambil usap2 kumisnja 
ig terpelihara baik, dan jg me : 
rupakan pula bagian paling ! 
menarik dari mukanja. | 

Salah seorang “abdi-dhalem” 
dari “keizar” tsb tambahkan, 
bahwa semendjak “djundju- ' 
ngannja” itu memperkenalkan ' 

Di Rumenia 

diri kepada chalajak ramai, ' menia . ara. pembesar. di 1 maka ia telah menerima ba- tsb. Downa Ba Setan Aa njak sekali tawaran dari ber- 
bagai organisasi, jg bersedia 
membeajai segala  keperluan- 
nja untuk mendapatkan kedu- 
dukannja jg “sah” itu sebagai 
“Putera Dewa” (menurut ke- 
pertjajaan rakjat Djepang kei 
zar merekg itu adalah turunan 

nakan rentjana  deportasi se- 
tjara besar?-an terhadap 

petani 1g. pen an Yup 
| Via jg. bertem al 
rah? be na Ba 
Berita jg. diterima di Pa 
ri Selasa itu mengatak 
bahwa didekat kota 

  

    ula 

telah mendjauhkan diri dari 
segala sesuatu maksud jg ku- 
rang murni itu, dan tetap se- 
tia kepada nami-baik dari ke- 
luarganja. 

tasi ini, (AFP PIA) 

PEMBEBASAN? LAGI. Di SINGGAPURA, 

baskan dengan sjarat 8“orang, : 
Seorang “abdi-dhalem” lain- dn ap atau 

nja dengan tjepat menambah- 
kan, bahwa “kita menaroh xe 
pertjajaan penuh kepada kei- 
zar kita jg mulia, dan kita me 
ngetahui bahwa is, bukan se- 
orang jg tak berhak untuk 
duduk  ditachta keradjaan. 

Oleh karena itulah kita selalu 

mengiringi beliau, tak perduli 
apa djus jg terdjadi.” 

Apabila kebetulan tidak ber- 

maip diopera, maka ,,Tenno” 

itu mengatakan, bahwa ia gu- 
Inakah sebagian besar tempo- 
inja Untuk karang-mengarang 

tahan Singapura karena ter- 
sangkut dalam keributan Seki- 
tar perkara Berta Hertog-dime   perti diketahui keributan jg 
telah timbut sesudah pengadi- 
lan Singapura memberi Ikeputu 
San bahwa Berta, anak Belan-.- 
da jg dipungut oleh seorang 
wanita Malaya, harus dikemba 

lah  menjebabkan beberapa 
orang tewas atau luka2 dan 6 

tahan oleh pemerintahan Si- 
| akan Ma memba- ngapura. 

ja buku2 sedjarah. “ 
| dabilain pihak njonja Kuma- |P4S2 PERANTIJIS REBUT 

KEMBALI TRUNG sawa sendiri berdiam di ,,Ista- LANG LANG na Osaka”, jang kemudian ter- 
njata tjuma berupa satu rua- 

ngan jang disewa, dan terletak 

'ditingkat kedua dari satu res- 
itaurant. Beda dari ,,saingan- 

| agen permeisuri Nagako, (per- 
| meisuri Hirohito-Kaizar Dje- 
pang sekarang), adalah ,,per- diri, jang kulitnja sudah me 
meisuri” Kumasawa itu mela- | djadi kasar, karena banjikiyagi 

kukan pekerdjaan rumah tang ' jakukan pekerdjgan berat: 

ri Selasa telah merebut kemba : 
li Trung Lang Lang, jaitu se 

| buah pos perbatasan ketjil, 

“ga Sehari-hari dengan meng- 
, gunakan kedua tatigannj se 

! 

Dari Front ,,Huk“ 
Telah Dilakukan Penjaringan Thd 

Kaum Huk Jg ,,Menjimpang” 
Djandji2 Pemerentah Pilipina Sangat Me 

kan Pemimpin2 Huk. 

JURUBITJARA kementerian peperangan 
menerangkan pada hari Senen, 

  

  i 
1 

an Pilipina 
bahwa putjuk pimpinan ' 

D 
kaum Huk kiri telah mulai menangkap anggauta2 Huk jang »menjimpang”, Jaitu menjimpang dari petundjak “koriuis, Tindakan ini diambil oleh mereka dengan maksud utk. memu, perbaiki kembali disipline dan morif anggauta2 pasukan Muk. 
Selarjdjutnja djurubitjara tersebut mene 
dari keterangan? jang diperoleh kementerian 2 ' du? Huk jang ditangkap dan dari dokumen? jg. terdapat pada. tawanan? tadi, ternjata bahwa 13 orang komandan? “eska 
dron dan kurang lebih 350 orang serdadu? Huk 
kap dipegunungan Sierra Madre 
pimpinan Huk, 

Tuk telah ditang- 
menurut perintah Gari putjuk- 

reka. 
Hingga kihi kaum Huk ma- 

Sih selalu dapat  menjerang 
| daerah2 jang terletak terpen- 

tjil, akan tetapi pada” umum- 
nja mereka dapat dikatakan 
telah ditalukkan samg sekaji 
oleh tentara Pilipina semen- 
djak menteri peperanga, Pili- 
pina, Raymon Magsaysay 'te- 
bih dari sati tahun jang lalu 
memerintahkan “untuk mulai 
melakukan serangan umum 
terhadap kaum Huk, 

Serangon2 ini jong Semakin 
lara semakin diperluas, ha- ' 
diah2 jang disediakan kepada 
mereka jang dapat menang- 
kap atau membunuh pemim- 
pin2 Huk, dan Biasatdakannge 

Dua orang jang merupakan 
putjuk pimpinan kaum - Huk 
ialah Jesus Lava dan Luis Ta- ' 
ruc. Hingga kini kedua orang 
ini selaly dapat meloloskan di- 
ri dari tindakan9 luas jang di- 
ambil oleh tentara pemerintah 

Monopoli | 
| Di Bolivia. 
Sebagai Langkah Utk 

,Nasionalisasi Timah- 
Putih 5 

PEMERINTA  REVOLU 
SIONER Bolivia, pada 

hati Selasa talah mengeluarkan 

  
   

   sport bahan per bangan, jz. aliggauta2 Huk jang menje- | tamipaknja merupakan Hae. |ratikan diri kepada tentara ' kan pertama kearah nasionali- Pan menurut para pem sasi Iidustri timah putih. Sua- 
tu bank pertambangan resmi 
akan melakukan semua eksport. 
bahah? pertambariyan membeli 
bahan? mentah dari penghatsil?2 
fan mendjualnja kepada pembe 
12 asing baik resmi maupun 
partikelir, 

esar kementerian, pepetangan | Pilipina telah sangat merugi- | 
kan moril : : koum Huk. 

Para pengusaha2 tambang 
Uniuk bidji2 jang didjuanja akan djumlah iang semakin 

itu akan dibajar dengan mata | mendjadi besar dari ' ahggau- 
uang Bolivi, dengan angka |449 Fil jan 
jang sama dengan harga jang da 'entara Pilipina. Karena de. 
diterima dari eksport, dikura- |imikian mdka anggauta? Huk ngi dengan 1576 komisi. Untuk | oleh. ptitjik pimpinan tadi dila 
keperluan pembelian barang2 (rang pergi 'ke daerah? jang 
jang penting diluar negeri, ' me 
bank pusat akan mendjual ma- 

| mempunjai banjak penduduk, | : 7 | karena dichawatirkan, bahwa ta uang asing kepada  maska- 
pai2 pertambangan tersebut 

“oleh 'benduduk preman ang- 
ngan | ut (g&uta2 Huk tadi dapat dibu- dengan koers resmi, Djuga un- |djuk untuk menjerahkan diri tuk. keperluan2 pembajaran2 | kepada tentara pemerintah, de | keuntungan serta burga atau | mikian menurut bekas koman- ' 

tudjuan2 lainnja jang tertentu, 
| (Antara), 

Huk kini merasa     
dan eskadron Huk tersebut. 
(UP),     

MeRiAe A Ygtaneman yak Pa atasan 
Skip rapangh 

an Kaisar 4 

Memperdjoangkan 

1 itu, tetapi semendjak achirnja Perang 

Deportasi2 

$ telah didirika sdjumla, 2 Oa Dewa)  Kumisawa dengan kamp? Manan Ka n 2 1 5 
bangga mengatakan, bahwa ia jang dikenakan rentjana 3 por? 

8 

jg masih ditahan oleh pemerin.... 

bulan Desember tahun 1950. Se. 

likan kepada orang-twa-nja, te 

pemimpin dari dunia Islam di 

Pasukati2 Perantjis pada' has 
3 

   

| 
“3k 

ntjemas- 

rangkan pula, bahwa 
tsb dari serda- . 

Ag
 

Pilipina untuk menangkap mes « 

g menjerah kepas ' 

  

     

- 

1g 
AN ea Oleh: Gloria Suzuki Pembantu fstimewa, NS betina” 

MTESARA Djepang jg telah mendapat kembali kedaulitannja sesudah 6 tahun Ia: 2 N .nja berada dibawah pemerintahan pendudukan Sekutu, kini Na Nada ana tw lu ramai,  jaitu apakah keizar Hirohito jg sekarang ini adalah kepala pemeriu- “- tah ah untuk menduduki tachta keradjaan Djepang jg sudah mempunjai' sedjarah 2612 rnad | tahun lamanja. Tersangkut dalam soal itu, adalah dynasti jang mana, apakah dyrasti Sela- UNA ukah dyrasti Utara js. berhak mewaris dan menduduki tachta keradjaan Djepang, " - 

ta 

   
      

     

  

  

Pala hari Rebo telah diber “A 
Pn 
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3 Dara 

Seorang komandan eskadron 
Huk jing belum lama berse- | 
lang ditangkap menerangkum " 
bahwa putjuk pimp'fhan kaum | 

.Chawatir 

   



   

  

  

    

    
Copa ran Tin ini: "5 2 rr F3 

1. 10 para Kasih : dimulai tanggal 1 September 

    

    

        

Jakukan dengan perantaraan 
ahui oleh orang tua/wali. 
Ka. sn beridjasah: 

   

       

    

   

  

Kimi (Tinggi) hanja dapat diteri- 
PERSIAPAN dari Perguruan Ting- 

h lulus menempuh udjian masuk: 
@kolah Persiapan dilakukan tg. 1, 2 dan 
ia 1 2 di FAKULTIT dimulai tg. 

pendaftaran dlsb. diharap 
Mana suka berhubungan dengan 

Djalan Pakem Jogjakarta). 
Jogjakarta, 27 Mei 1952. 
s x RETARIAT: 

laman | 

nDECAMERON"' II 
Inilah buku jang tersohor diseluruh du- 

“nia, terbit lagi tgl. 17 Djuni, isi 20 gam- 
bar dalam 20 tjerita istimewa, harga 
Rp. 9,50,— prangko. Setelah terbit har- 
ga Rp. 13,20. Lekas pesan, djangan ke- 
habisan seperti DECAMERON I Jl. 
Penerbit: N.V. TJERMIN 

: Pasar Besar 10/M, — SURABAJA 

  

- 

Kursus Tertulis 
buat udjian GROOT NOTARIS (buat sementara waktu bagian 

“I dan II) mulai Djuli 1952. 
Kab SN tiap bulan Rp. 60.— (enam puluh rupiah), ter- 

Keterangan lebih landjut kepada: 
Pengurus kursus tsb. A CHMAD, Kepu Selatan 55, 

: DJAKARTA. 

  

  

  

MEP anta 3 CITY CONCERN CINEMAS —— 
LUX 445-7.-9.15 Ini Malam penghabisan HPM tabur) 
Sam W ke ea Pecerai. ) pGIVve Us This Day” 

      

Lea Padcvani. 

.Ons Dagelyks Brood" — ,,Pentjaharian Kita" 

Besck malam JAMES STEWART — JOSEPHINE HULL 
rel HARVEY ce Happy! Huren! 

Eilariaus! 

Grand Kao .— INI MALAM D.M. B. Ju. 17tab:) 

  

  

antara tg. 1 Djuni dan 15 Djuli 

| membuktikan pada a 
“beli bahwa Na Yr 

Ikusanja k 
waktu djamu itu menempel 

'bis. Belilah 1 bungkus 

ihatan Laki2 1 Dudakya hanja 

'lus dan lebih mandjur. 

  

| “Mesin ke 1 ' 2 Pa 
Setelah minuml bungkus | 

Pengalaman ke I ini telah| 
'Pem- 

ja Mes 
neer lebih sedap te 

@ibuka, lebih 

     

    lidah, dan lebih man sete- 
lah satu bungkus diminum ha- 

Djamu Sahat Wanita 
Sak ai 

atau Djamu Kuat untuk kese- 

Rp. 0.50. Lebih sedap, lebih ha-! 

    

  

ONJA MENEER MB 
Ma au Tu 

kala suka ea 

Toko Pedamkkk 90, Dj. Mata- | 
ram 414, 497, 210, 942, Depok 
36B, Kranggan 23, Lemahgem- 
pal 52, Petekan 35, Darat: 38, 

Widohardjo 26. 
    

  Yi Robert Young : & 
/ Betsy Pisake” » L, k, E Ni ” 

AECBA INI MALAM D. M.B. 12 tzborj 
445-6.45-8.45 Ike Academy Awerd Wirrer' 

WA  berbarerg: “| ( #Royai »Cyiano de Bergerac" 
5.15-7.15-9.15 dengan Jose Ferrer — Mala Power. 

Hebat dan Gempar! 

Pa” aan 9.— Ini VWekm D. M, B. (47 tabup) 
Yen Chun — Chen Cbien Chien — Kung Cbin Shia 

»Kuang Fung 2 Yeh" "ae Degan 

Kabar Kota 
    

    

LB 

  

Ar 

  

Ne aa Innaa 

  

  

    

  

Tomok Pp ngan Bea 13 DIP NAN BARANG ORION Pe aan 

Berhubung dgn pemogokan “& ig. terdjadi dipelabuhan TeRAN | | Same. 
rang, seperti telah kita berita |? 
kan kemarim, dapat diwartak 2 
lebih Pa bahwa hari mi 

2 guperiur, -kota Semarang, 
3 komandan KMKB, kepala-kepo 

5 lisian residensi Semarang, dan (0. beberapa anggauta DPD propin 
0... E muN Tengah Me 

2 ke pelabuan buat memberi pe: 
apapun Kanan enda Pekekaa2 

an menasihatkan 
ka untuk membongkar Dawan 
dari kapal2 jg sedang berlabuh: 
Terutama ig mengenai barang2 
urtuk Aa Oak umum dianta Sy ran, 

K Ta ja n tepung trigu dan (13 tah.) Sa 
Andjuran ini telah ditaati 

  

(LAGU SAKTI”) 
Song hrts from film. na 2 
Wesiars. also avarlabie 
M-.G.M RECOROS KLBum 

  

    

( “LA GU SAKTI") 

t 
' 

| Besok Malam Premiere Besari 

  

  

  ? oleh buruh pelabuhan harian 
(jg. tidak tergabung dim GBP Besok elmam PREMIERE,: 
jg sedang mogok itu) dan me Rex" 5.-7.-9.- Iseg. um.) 
man andjuran itu sebagai | 2 Ken Murbay's (TRUCOLOR), 
satu perintah dari pihak pembe sBill ard Coo'' :| sar2 negeri, dgn men at 
akan faedalinja bagi Kanan 
ngan umum. - 

Dapat ditambahkan djuga, 

Pil pertama jang dimainkan oleh ' 

belom pernah kedjadian dlm bikajat ' 

    
  

bahwa pembon gkaran barang? |. : perpileman | 1! 

: itu sendiri dari kapal2 dilaut Ini Malam PENGABISAN : 
kedarat, dilaksanakan o'eh ten Rex" 5-7-9.- (13 tah) 

. tara, sedang pengangku'an- ng D 0 YOU LOVE ME" 
nja didaratan oleh buruh hari- | 20th FOX" TECHNICOLOR: 
an pelabuhan, mama gemamamaen - 
Tentang beras 2000 ton utk |.Orlon"” 5.-7.-9.- (13 tah.) 

Djawa Tengah, jg sedianja di 
bongkar @ipelah uhar 
rang, tetapi oleh 'kapal2 ig| 
membawanja telah dibawa te- | 
rus ke Sutabaia, berhubung di 

»THE TOWN WENT WILD” 

Mietropole: 5-7.-9.- (17 th.J 
»SINGING GUNS“ 

  

  

  

  : .INI MALAM sini terdjadi pemogokan di pe- | nrannlm 
|... Iabuhan, dapat dikabarkan bah | ng ne ! 3 | tb.) 

wa kapal? tsb telah dikawat 
20 untuk kembali ke Semarang. »WU CHIA CH" 
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SOLO 

Mulai tg. 5 
Juni 1952 
D.M. B, 
4,307, «9, — Technicolor Musical Teks Indonesia | 

  

Se Eka ne Kebian Ma mS ng Mn na Un Ah Dana Haa SE DE Na 3 NADA De 

“Detik, VII no, 58)/IIILAIT18, 

  

Burung2 (bukan film tekenan) jang ! , 

    

AHLI N UDJUM A 
Dari hal apa sadja kirim 3! 
pertanjaan. Kasih keterangan 
jg. djelas B. Teliti. Ilmu Bud- 
dha D. Nama dan umur leng-| 
kap Rp. 16,— poswesel: N.M.| 
Punjab, Posb. 232 Bandung. 

aa Laras BNN 

Pasanglah 
Adpertensi 

Dalam Harian 

SUARA MERDEKA" 

   
buatan UNILEVER . 
B8.52-2-2-250-8   

marga rine, trf , 
| jang diidamkan oleh kaum Ibu! 

Beribu-ribu kaum Ibu jang menjatak an 
| keinginannja tentang margarine jang 

. dudamkan, sekarang ter kabul 
permintaannya dalam 

BP . and. 

   

Terdapat di semua toko makanan dan minuman 
dalam kaleng" dari 4 kg-! kg -—1 kg —2 kg. 
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TENTARA NASIONAL INDONESIA 
MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT "“ 

Pengumuman 
No. 361/Peng/A.Djen./52. 

    

I, Tentara Nasional Indonesia memanggil Pemuda2 jang mem- 
punjai hasrat besar untuk dididik mendjadi Perwira dan 
Bintara Luchtdoel Artillerie (Artillerie penangkis udara). 

II. Sjarat2 jang harus dipenuhi: 

a. Untuk pendidikan Perwira L.A.: : . 
1. Warga Negara Indonesia jang bukan dalam .dinas 

ketentaraan. 
2. Umur antara 20 — 25 tahun. 
3, Belum kawin. 
4. Tinggi sekurang2nja 160 c.m. 
5. Telah lulus atau duduk di S.M. A. Bag. B. kl. 3 

“atau sekolah sederadjat dengan itu. : 
6. Berkelakuan baik dan berbadan sehat. 

b. Untuk pendidikan Bintara L.A.: 
1, 3-dan 6 seperti dimaksudkan punt 2 
2. Umur antara 18 —.20 tahun. - 
4. Tinggi sekurang2nja 158 c.m. 
5. Telah lulus atau duduk di S.M.P. Bag. B kl. 3atau 

sederadjat dengan itu. 

III. Pendidikan “akan dimulai pada tgl. 1 Nopember 1952 di 
Pusat Pendidikan Artillerie Tjimahi, lamanja pendidikan 
untuk Perwira 3 tahun dan untuk Bintara 1 tahun. Sela- 
ma dalam pendidikan tjalon2 dibiajai oleh Pemerintah dan 
sesudahnja harus sanggup menanda-tangani Ikatan Dinas. 

IV. Para pelamar harus mengadjukan surat permohonannja 
kepada Kepala Personalia Militer Adjudan Djenderal (Ba- 

gian Pendaftaran Peladjar) Djl. Borneo 10 Sandunk, de- 
"ngan disertai: 

1. Daftar riwajat hidup jang ditulis Zendtak 
2. Salinan idjazah beserta angka2 udjian atau daftar 

nilai dari kelas jang tertinggi. 
3. Surat keterangan berkelakuan baik dari Pemong 

Pradja atau Polisi. 
4. Surat keterangan berkesehatan baik. 

5. Surat idzin dari orang tua/wali atau madjikan (ba- 
gi mereka jang masih bekerdja). 

V. Permohonan jang tidak disertakan sjarat2 jang sempurna 
seperti dimaksudkan dalam punt2 II dan IV tidak diper- 
hatikan. Dan bagi mereka jang memenuhi sjarat2 akan 
dipanggil untuk mengikuti udjian2 Kesehatan — Psycho- 
technisch dan Pengetahuan Umum. : 

VI. Selama udjian para tjalon harus tinggal di asrama dan 
menerima uang saku Rp. 2.50 sehari. 

VII. Biaja2 perdjalanan para tjalon jang sudah dikeluarkan- 
nja akan diganti setelah memperlihatkan bukti2 pemba- 
jarannja oleh P.K.M. MBAD. I. '   

VIII. Tjalon2 jang tidak lulus udjian akan dikembalikan de- | 
ngan selekas mungkin ketempat 'asalnja. j 

! IX. Surat menjurat ditiadakan. 

X. Pendaftaran ditutup pada tanggal 15 Agustus 1952. 

Bandung, 15 Mei 1952. 

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT 
u.b. 

ADJUDAN DJENDERAL. 
BK. 

  

  

Dengan Polisi Wilajah dimaksudkan 

dan Ungaran.   Roy Tn 511 

R,IF THAT PPS 

, Sea Skl TIED OUTSIPE 
ETS LOOSE, SHE'LL LET 

G3 Bonar AN! RESCUE 
SMEM!/ 

    

  

  

        

BETTER CKOP THAT co. 
AN! PRA Di Bu Puan 

« MONEY NT 
TN OUTA THIS 

    

    
    

    

     

  
 alopi, kalau harey ya jatig tita diluar dapat Meski kan 

diri, maka ia akan biarkan kita mati terbakar, dan menolong mereka 

“jang berdua itu. 
— (Roy memberi nasehat) Baik lemparkan kantongan jg berisi 

emas itu, Spur, dan hajo mulai menggali untuk loloskan dirimu dari 

situ, Sekali ini harta tak dapat menolong djiwamu. 

- 

  

(SDUNLAs 
Biskuit & Wafels 

'& MARIE — BUTTER CREAM — DEMI LUNE 
& PETITE BEURRE — ICE — MOCCA — dan 

x CHOCOLADE WAFELS. 

Dapat beli pada 
0 - TOKO P. & D. 

Pusat Pendjual 

N.V.H. Mij ,LINGGAR DJATI“ 

Pengumuman 
I. Kepolisian Negara berkehendak menerima pemuda2 dari 

umum jang nanti akan dididik sebagai tjalon Komendan 

Polisi, dengan sjarat2 sebagai berikut: 
'a. warga negara, 
b. harus mempunjai kelakuan baik, tidak terikat oleh 

minuman keras dan tjandu, jang dibuktikan dengan su- 

rat keterangan Kepala Polisi Kabupaten dimana candi- 
daat itu tinggal, 
Bagi mereka jang tinggal di Kota Semarang surat kete- 

rangan diberikan oleh Kepala Polisi Kota Besar/Kare- 

sidenan Semarang. 
c. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum atau 

tersangkut perkara polisi, 
hal mana harus dibuktikan dengan surat keterangan 
Kepala Polisi Kabupaten dimana candidaat itu tinggal, 

Bagi mereka jang tinggal di Kota Semarang, surat ke- 
terangan diberikan oleh Kepala Polisi Kota Besar/Ka- 
residenan Semarang. 

d. berbadan kuat dan mempunjai ketjakapan djasmani 

untuk mendjalankan dinas Kepolisian, jang dibuktikan 
dengan surat keterangan Dokter, 

e. beridjazah sedikit-dikitnja S.M.P. atau beridjazah sedi- 
kit-dikitnja sama dengan S.M.P.: 

£. sedikit-dikitnja berumur 18 tahun, sebanjak-banjaknja 
24 tahun, dan belum beristeri, 

g. tinggi sedikit-dikitnja 1.60 M., 
“h. sanggup bekerdja dalam kalangan Kepolisian sedikit- 

dikitnja 5 tahun terhitung mulai ia lulus udjian peng- 
habisan pada achir pendidikan, 

i. sanggup ditempatkan diseluruh Indonesia: 
Surat lamaran bermeterai dialamatkan: Kepada Kepala 
Kepolisian Negara di Djakarta', disertai surat2 ketera- 
ngan, turunan2 surat idjazah dan riwajat hidup dan disam- 

paikan kepada Kepala. Polisi Kabupaten/Wilajah dari tem- 
pat kediamannja, 

. Udjian akan diadakan dalam bulan DJUNI 1952 di: 
Bandung, Semarang, Surabaja, Palembang, Medan, Makas- 
sar, Bukittinggi, Bandjarmasin, Ambon dan Den Passer. 
Para pelamar jang telah memadjukan surat rekes kepada 
Kepala Polisi Kabupaten/Wilajah setempat, diharuskan 
menghadap Panitya udjian penerimaan ditempat jang di- 
tundjuk oleh Kepala Polisi Kabupaten/Wilajah tersebut. 
Segala biaja dipikul sendiri. 
Segala surat-surat asli harus dibawa. Pelamar diharuskan 
pula membawa pakaian olah-raga sedikitnja 1 stel. 
Mereka jang lulus dalam udjian tersebut, akan diterima 
mendjadi murid Komendan Polisi. Biaja untuk berangkat- 
nja dari tempat kediaman sampai ke Sukabumi dipikul 
oleh Negeri. 

IV. Selama pendidikan 1 tahun, mereka mendapat tundjangan 
R. 97.50 sebulan, selain tundjangan-tundjangan. 

TI 

V. Segala keterangan-keterangan bisa didapat. pada tiap- 
tiap Kantor Kepala Polisi Kabupaten/Wilajah, Kantor Ke- 
pala Polisi Karesidenan dan Kantor Kepala Polisi Propinsi. 

SEMARANG, 31 MI 1952. 
Kepala Polisi Kota Besar/Karesidenan 

Semarang, 

(R. SOEGIARTO.) 
: Pembantu Komisaris Besar Polisi, 

PERHATIAN: i 

Polisi Wilajah Salatiga, Ambarawa 

  

    
  

  

       YOU MEAN YOU T CRCTUS LD DIE A & 
ANT AFRAP TO TANcE ratHerS 9 
GO, ROY...IF WE THAN SEE THOSE 
CAN TRKE THESE TWO FREE TO 

KILL PERNI A 

g. 

Y, LL HOPE L LIVE Lon 
ERLSH TO WATCH THESE 
CeYOTE 

    

5 FRY A LITTLE/ 

      

   

  

bahwa kau 
tak takut mati, Roy,.... asal sadja 

— Roy, aku harap 

dapat hidup tjukup la- 

ma buat liat binatang2 

»& Kat maksudkan 

tedua orang itupun "sama2 binasa 
bersama kita? 

  

  buas ini terpanggang — Cactus, aku sedia binasa sam- 
hidup2 sedikit. paipun djuakali, daripada melihat 
,& Akupun demikian, mereka berdua bebas dan melakukan 

Cactus, pembunuhan kembali. 

Tua 

I. Kepolisian Negara berkehendak menerima pemuda-pemu- 
da DARI UMUM jang nanti akan dididik sebagai tjalon 
INSPEKTUR POLISI, dengan sjarat- sjarat MEnAGA ter 
sebut dibawah ini: 

1. warga negara lelaki. 

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. 
Bagi mereka jang tinggal dikota Semarang, surat ke- 
terangan diberikan oleh Kepala Polisi Kota: Besar/Ka- 
residenan Semarang. : 

3. belum pernah dihukum atau tersangkut perkara poli- 
si hal mana harus dibuktikan dengan surat keterangan 
Kepala Polisi Kabupaten/Wilajah dimana kandidat itu 
tinggal. 
Bagi mereka jang tinggal dikota Semarang, surat ke- 
terangan diberikan oleh Kepala Polisi Kota Besar/Ka- 
residenan Semarang. 

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

5. mempunjai sikap baik, jang sesuai dengan “kewaaji 
ban serta pekerdjaannja. : 

. tinggi sedikit-dikitnja 1.60 M. 

. sanggup ditempatkan diseluruh Indonesia. 
. beriajazah sedikit-dikitnja S.M.A., S.T.M. atau idja- 

zan jang sedikit-dikitnja sama aengan S.M.A., persa- - 
maan mana harus dinjatakan olen Kepala Inspeksi : 
Sekolah Menengah Atas jang bersangkutan. 

9. sedikit-dikitnja berumur 19 tahun, sebanyak banjar 
nja 25 tahun dan belum beristeri, 

sanggup bekerdja dalam kalangan kepolisian setahia 
5 tanun terhitung mulai ia lulus udjian penghabisan 
pada achir pendidikan Inspektur Polisi. 

untuk mereka jang sudah bekerdja pada sesuatu in- 
stansi diharuskan melampirkan surat keterangan da- 
ri Kepaianja jang menjatakan tidak keberatan. 

Pendidikan lamanja 2 tahun di Sekolah Polisi. Negara 
Sukabumi. 
Seiama berada dalam pendidikan murid bertempat tinggal 
diasrama dan mendapatkan makan, pakaian seragam ser- 
ta uang tundjangan sedjumlah Rp. 130.— (seratus tiga 
puluh rupiah), sebulan ditambah dengan tunajangan ke- 
mahalan menurut jang ditentukan menurut rayonnja tem- 
pat pendidikan i.c. Sukabumi. 

III, Surat-surat lamaran (bermeterai) harus ditulis sendiri oleh 
pelamar dialamatkan: ,,Kepada (Kepala Kepolisian Nega- 
ra di Djakarta”, dan disampaikan kepada KEPALA PO- 
LISI KABUPATEN/WILAJAH DITEMPATNJA. 

Surat lamaran harus dilampiri turunan surat idjazah dan su- 
rat2 lain jang dibutuhkan. 
Selambat-iambatnja tanggal 22 Djuni surat lamaran harus 
sudah diterima oleh Kepaia Polisi Kabupaten/Wilajah dima- 
na kandidat itu tinggal. 
Surat-surat lamaran jang tidak memenuhi sjarat dan jang di- 
kirimkan tidak menurut ketentuan tersebut diatas tidak akan 
diindahkan, 

IV. Tanggal udjian penerimaan akan ditetapkan, adapun tem- 
pat-tempat udjian di: 

a. SURABAJA, untuk Propinsi Djawa-Timur, Sunda Ke- 
tjil, Kalimantan-Selatan dan Timur, 

b. SEMARANG, untuk propinsi Djawa-Tengah, 
“ c&. BANDUNG, untuk propinsi Djawa-Barat (termasuk 

Djakarta-Raya dan Sekolah Polisi Negara) dan Kali- 
mantan-Barat, 

d. MEDAN, untuk seluruh Sumatera: 
e. MAKASSAR, untuk Sulawesi dan Maluku. 

Para pelamar diharuskan datang ditempat2  udjian tersebut 
diatas sehari sebelum udjian dimulai, pukul 18.00 (6 sore). £ 

Oo
 
1
 

Xi 

10. 

11 

II. 

V. Segala biaja dari tempat kediaman ke tempat2 udjian ter- 
sebut diatas, makan serta bermalam selama udjian, begi- 
tu djuga biaja untuk pulang dari tempat2 itu, mendjadi 
tanggungan pelamar sendiri. 

VI. Segala keterangan bisa didapat dari para Kepala Polisi 
Kabupaten/Wilajah, Kepala Polisi Karesidenan dan Kepa- 
la Polisi Propinsi. 

Semarang, 31 Mei 1952, 

Kepala Polisi Kota Besar/ Karesidenan 
Semarang, 

Pembantu Komisaris Besar Polisi, 
2 R. SOEGIARTO, 

Perhatian: Dengan Polisi Wilajah dimaksudkan pa Polisi 
Wilajah Salatiga, Ambarawa, Ungaran. 

“md? 

SEKOLAH PENDIDIKAN KEMASJARAKATAN 
SEMARANG. 

(sederadjat dengan Sek. Menengah bg. Atas) 
PENDAFTARAN x £LADJAR2 BARU: 

Mulai tanggal 19 Mei s/d tg. 21 Djuni 1952. 
Tempat: Tn Kartini, Dj. Merengrenngei 186, 

Semarang, 
SJARAT?2 MASUK: 

1. Tammat dan beridjazah S.M.P, Negeri atau Sekolah 
jang sederadjat dengan itu. 

2. Berumur paling sedikit 17 tahun. 
3. Mempunjai bakat untuk bekerdja, dilapangan Kema- 

sjarakatan, 
4. Peladjar2 diharuskan tinggal dalam asrama, dan ke- 

Mmungkinan dapat menandatangani perdjandjian ikatan 
dinas. Semarang, Mei 1952. 

Ke Soni Sekolah 
EKARTINI) 

   


