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semiuk OM Ha 
Memponjai. Hak2 
Sama Dimuka $ 

hendaki lain hal, atau djika soal 
soal jg diadili itu mengenai per 

djuga, bahwa pers dan umum 
dapat ditoak masuk ruang pe 
ngadilan dengan alasan2 mo- 
ral, ketertiban umum, keama- 
nan nasional, untuk mengindar 

   hidupan perseorangan dari fi- 
hak2 jg bertengkar itu meng- 
hendakinja. Artikel 11 mem- 
persoalkan pengaruh timbai- 
balik dari undang2 pidana dan | 
artikel 12 menjatakan, bahwa 
setiap orang harus mempunjai 
hak untuk diakui di manapun 
djuga sebagai seseorang terha 
dap hukum. Artikel ini menga 
takan, bahwa setiap orang ha- 
rus mempunjai hak untuk me- 
njatakan tak tahu-menahu ter 
hadap sesuatu soal sebelum ter 
bukti kesalahannja. (Reuter). 

Latihan Perang 
Armada :Sovjet 

Didekat Perairan : 
“Djepang 

IM DURUT k-b. Kyodo ma 
| ka Rusia kini sedang me 

udara, didekat udjung Utara da- 
Ti Djepang. Berita ini didasar- 
kan atas laporan? polisi .di Ku- 
shiro di pulau Hokkaido, bhw 
Gidekat Nemuro di sebelah Ti- 
mur pulau Hokkaido telah ter- 
lihat kapal2 perang dan pesa- 

jg sedang 

Menurut laporan? tsb. maka 

Artikel tersebut menjatakan 

     
   

   

  

  wae 

  

karno. 

Pemimpin goodwili-mission D jepang ke Indonesia, Ogata, wak 
tu ber-audi&nsi di Istana Merdeka bertjakap2 dengan presiden Su 

Disamping mendjadi' pemimpin missi Djepang ke Indone 
sia, Ogata adalah duta pribadi P.M. Yoshida. 

dap Presic 
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Ogata Mengha- || 

    

  

      

  

   

  

    

    

Ss TB 

3 | 
2. 

H-4 - $ 

“— , 

1 h 
3 Bs : 

    
Karena Be 

|| bikinan Objek2—Dr. 'Sumit 
| kan Tudjuan Politik Keuangan Kita 

(Oleh wartawan kita di D jakarta) s 

ELEID POLITIK keuanZan jang akan saja djalankan Pr 

investment) meluaskan 
dit jang 
djak jang m 
sumptief akan ditekan dan 

  

| Buat langkah pertama utk 
daerah Sumatra sadia kata Su   

  

  
lawan dari ,,kebebasan.” 

Hisenhower selandjutnja me 
ngatakan, bahwa is tidak  pu- 
nja rentjana agar supaja pe- 
rang di Korea berachir dengan 
hasil jang gilang gemilang 
bagi Amerika: ,,akan tetapi si- 
tuasi ideologis di Korea ilu 
menjebabkan, bahwa garis? 
pasukan2 PBB icng Sekarang 
ini djanganlah ditinggalkan”. 
Atas perianjaan, siapakah jg. 
bersalah hingga Tiongkok dja- 
tuh ketangan Komunis, maka 
Eisenhower mendjawap bahwa 
Is tak hendak menjalahkan 
orang2 perseorangan, .,,Se 
Gian dari tanggung-djawah 1g. 
menjebabkan akibat ini harus 
dipikul oleh partai jang. ber- 
kuasa” (partai Demokrat), 
kata Eisenhower. 

Atas pertanjaan apakah ia   mempunjai rentjana2 baru un- 
|tuk menghadapi soal inflasi, 

getaran, jang disebabkar oleh Eisenhower mendjawab bahwa 
perlelakan peluru? dim latihan 'ia lebih pertjaja terhadap hu- 
tembak-merembak pihak Rusia 
itu telah terasa di beberapa tem 
pat di partai Timur pulau tsb. 
Djuga telah terlihai sinar dari i Ketika ditanja, 
lampu? sorot. 

PENGHAPUSAN SOB 
DI SUMATERA SELATAN. 

Pada hari Senin tg. 9-6 pagi, 
oleh Gubernur Kepala Daerah 
Propinsi Sumatera Selatan, 
akan diadakan pertemuan de 
ngan kalangan pengurus par- 
tai2 organisasi2 rakjat 
laing kalangan terkemuka diko 
ta Palembang dimana olek Gu 
bernur akan diumumkan setja 
ra resmi pentjabutan peraturan 
SOB bagi daerah Propinsi Su- 
matera Selatan, 

    

dan | 

kum ,,perbekalan dan permin- 
iaan”, dari pada terhadap .pe- 
ngawasan2 setjara langsung. 

apakah . 
akan menjokong undang2 fe- 

deral Amerika Serikat, 

lt dilapangan 

tah federal. 

Eisenhower hanja sambil jalu 
sadja membitjarakannja dan 
al, ia mengatakan, oleh 

na Mahkamah Tertinggi su- 
dah ambil keputusan  menen-   

Dewan P'damaian 

Dusia Akan Sidang 
Guna Petjahkan”Masalah Djerm 

Djepang & Korea...... | 
ADIO MOSKOW pada hari Djum'at mengumumkan, 
bahwa Dewan Perdamaian Dunia menurut rentjana 
engada, sidang istimewa di Berlin dari tanggal 1 

b 

BR 
  

8n- 
1 

hingga 5 Djuli jad, untuk membitjarakan masalah? jang me- 
ngenai Djerman, Djepang dan perang Korea, Dengan mengu- 
tip sebuah pengumuman dari ketua Dewan Perdamaian Dunia, 
rofessor Joliot-Curie, Radio Moskow selandjutnja menjatakan 

wa dalam agenda sidang jang akan datang diantaranja 
tertjantam pembitjaraan2 mengeni masalah? sebagai berikut: 

1. penjelesaian masalah2 
Djerman dan Djepang setjara 
damai, 2. penghentian .perang 
di Korea dengan segera, dan 
3. periutjutan sendjata serta 
perdjuangan untuk suatu Pakt 
Perdamaian, : 

“Pendapat W. Ulbrichi 
Dalam pada itu wakil per- 

dana menterj Djerman Timur, 
Walter Ulbricht, 

  

nja suatu perdjandjian perda- 
maian jalah, mendjalankan ren 
tjana 5 tahun dan memper- 

kuat Republik Djerman Timur | 
sedemikian rupa, hingga Mmu- | 

suh2 dari verdamaian serta 
musuh2 dari demokrasi akan 
melihat kenja'aan, bahwa se- 
tiap provckasi harus dj bajar- 
nja dengan kepa anja, Dalam 
menjinggung lagi pertukaran 
nota2 baru? ini antara Sovjet 
Uni dan negara2 Barat menge 

nai penjelesaian — masaalah 
Djerman, Ulbricht mengata- 
kan, bahwa negara2 Barat ber 

mengatakan | 

pad, hari Djum'at, bahwa lang | 

kah pertamg kearah tertjapai- ' 

maksud mentjari waktu untuk 
menghidupkan kemba'i militer- 
isme di Djerman Barat dan 
mendirikan suatu pemerinta- 

“han diktator militer, jg dapat 
mendjalamkam ' politik agressif 
imperialis Amerika terhadap 
Republik Demokrasi Djerman 
dan terhadap negara2 demo- 

  

—
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pa ISTIMEWA Dje- 

L' pang, Taketora Ogata, 

bertolak kembali dari Indone- 
sia ketanah airnja. Ia telah me 
ninggalkan Djepang pada tang 

gal 6 Mei jl, untuk bertemu de 
ngan para kepala negara dari 
beberapa negara di Asia Timur 

sebagai wakil perdana menteri 
Djepang Yoshida. Tuan Ogata 
telah mengundjungi “Taiwan, 
Hongkong, “Muang Thai, Bir- 

karena anggaran belandja jg. 

bahwa ia ,,tidak setudju agn. 

tang pensi'aan industri badja 
o'eh pemerintah, maka  kepu- 
tusap ini harus didjalankan. 

Demikianlah a.l katg, Eisen- 
hower dalam konperensi pers. 
Ketika hari Rebo ia untuk per 
tama ka:injja berbitjara dimu- 
ka rapat umum di ,,Stadion 
Eisenhower” dikoty: Abilene, 
tempat asalnja. 
Dalam rapat umum tadi ia 

mengatakan bahwa ada 4 ma- 
tjam hal, iang dapat merugi- 
kan negara, jaitu: 

1. Perpetjahan antarg ana- 
Sir2 ekonomi di Amerika: 
2..Inflasi jang dapat. ..subur 

tidak berseimbangan: 
3 Padjak2 jang terla!u ting- 

81. 
4. Birokrasi, iang serba ke- 

kang dan memakan biaja besar 
dan terlau memusatkan ke- 
kuasaan. 

Berita AFP dari Washing- 
ton mengatakan, bahwa Sena- 
tor Robert Taft, seorang jang 
ditjalonkan oleh Partai Repu- 
blik untuk mendjadi presiden,   

i 
kare-! partai 

ia (hari Kemis tulis seputjuk su- 
rat kepada pemerintah Ameri- 

jang ka, dengan permintaan supaja 
bertudjuan mentjegah diskri- ia diper'akukan seperti Eisen- 
minasi berdasarkan warna ku- hower djuga, o'eh djala2 radio 

perburuhan, dan televisi. Dikatakannja ba- 
Eisenhower mendjawah bahwa hwa 3 djala2 jang besar tidak 
skeadilan dan kesamaan hak” mau memberikan tempo untuk 
harus dipelihara oleh pemerin- berbitjara dimuka tjorong ra- 

dip Gengan gratis, seperti jang 
Tentang soal industri badja mereka berikan kepada Eisen- 

hower. : 
Dalam pada itu pemimpin 

Buruh Inggeris, Cle- 
 meni Afttlee, pada hari Kemis 

kemaren dulu menjatakan di 
Stockholm, bahwa Sosialisme 
ialah satu2nja djalan untuk 
membebaskan dunia dari pepe- 
rangan dan kemiskinan. Attlee 
jg berbitjara dimuka Kongres 
partai Sosial Demokrat Swedia 
seandjutnja menjatakan, bhw 
“para pelopor Sosialisme akan 
terkedjut apabila mereka seka 
rang melihat bagaimang prin- 
Sip2 Sosialisme telah diberi 
pengertian2 jg palsu, jaitu sua 
tu keadaan jg telah diperbuat 
semata2 oleh Komunisme.” Ka 
ta Attlee di belakang “Tirai 
Besi” para pelopor itu akan 

menemui sistim negarg. polisi, 
militerisme, imperialisme dan 
penindasan, jg semuanja di se- 
babkan o:eh sikap materialistis 
dan tidak adanja penghargaan 
Iterhadap ukuran2 kesusilaan. 
Merek, akan melihat pula ter- 
lampau panjak rasa takut di 
|dunia sekarang, takut akan ke 
|diktatoran jg begitu | mudah 

dapat mendjadi pengchianatan, 
dan takut akan bom atom, Ke | 
“wadjiban kita sekarang ialah 

untuk membebaskan dunia da   
pada hari Djum'at pagi telah. 

  

ri rasa takut ini dan dari kemis 

'krasi rakjat serta Sovjet Uni. kinan. Demikian Clement Att- 
: (AFP). lee. (Reuter). 

erdjasamaIndon-Djepa 
ma, India, Pakistan. Cey'on. Si 
ngapura dan Indonesia, Di Dja 

karta ia telah menghadap pre 
siden Soekarno, perdana, mente 

Ti, para menteri luar negeri, 
keuangan, perekonomian, per 
hubungan dan pertahanan dan 
dengan ketua seksi Juar nege- 
ri parlemen, 

Tuan Ogata, jang lama  te- 

lah mendjadi kepala kedaksi 
harian ,,Asahi Shimbun”, dan 
kemudian mengetuai berbagai   

TrumanLunakTer- ar 

hadap Kominisme 
Pemerentahannja Boros Dan Tidak 

Effisien: Kata Eisenhower 
Ia Tidak Menjutudjui Sosialisme. 

JENDERAL DWIGHT Eisenhower hari Kemis menga- 
KA kang er panas Kansas, 

Siuiisme”. Dikatakannja bahwa ia menjetudjui prinsip? sta- tement Partai Republik jang disusun oleh an Kenapa 
dari partai tadi, ketika tahun 1950. Pernjataan Partai Repu- blik tadi a.l menuduh bahwa pemerintahap Partai Demokrat 
(partai Truman) itu boros dan tidak effisien dan sikap Tru. man terhadap Komunisme, baik didalam maupun diluar negeri, 
terlalu lunak, Eisenhower men jatakan. bahwa Sosialisme itu 

..rangkan, bahwa ia menj 

ngan dengan negara2 Barat, 

untuk keperluan dalam enam 
bulan ini sebanjak Rp 250.000. 
000 jg akan digunakan pembe- 
rian kredit kepad, usaha2 rak 
jat ketjil. Untuk mempermu- 
dah memberikan kredit ini ke- 
pada rakjat jg bersangkutan 
itu soal tanggung djawabnja 
telah diserahkan pula kepada 
daerah2 itu. Dalam 'pengna- 
man kapital dilapanga, perta- 
nian kata Sumitro telah pula 
di sediakan uang sebanjak Rp 
160.000.000 jaitu akan diguna- 

    

— Usaha 
-Labour" 

Supaia RRT Mewakili | 

   

      

ditudjukan membukakan mata pentjaharian rakjat | 
dengar djalan menanam kapital (capital 

».m n dan menggampangkan pemberian kre 
bersifat produktief, merombak mana? peraturan pa- 

' menekan kehidupan rakjat, mehidupkan djalanuja 
Mana? pengeluaran negara jang bersifat kon- 

pengeluaran jang bersifat produk 
demikian utjapan Dr. Sumitro Djojoha- 

idalam pertjakapan dengan 

kan untuk pembelian bibit pa 
di, ternak, penggergadjiap ka- 
ju, Pendirian Pusat Pendjua- 
kan, Pemasukan Sheet dan per 
luasan pesawahan terutama di 
Sumatera. Di lapangap pereko 
nomian akan ditanam 'pu'la ka- 
Pital sebanjak Rp 125.000.000 
untuk keperluan pendiriap pe- 
mintalan benang dan induk? 
perusahaan ketjil' 

Uang lembur tak 
. dikontrol | 

“Mengenai pengluarap negara | 
Sumitro tegaskan, bahwa me- 
nurut taksirannja pengeluaran 
negara jg bersifat konsump- 
tief selama ini adalah 5075 da 
ri pengeluaran routine (penge- 
luaran routine adx sebesar 
Rp 7.556 djuta dalam tahun 
1951 Red): Dalam soal ini Su 
mliro memberi perumpamaan 
seperti uang lembur pegawai 
ig tidak dikontro'e dll. Pun be | 
gitu pula kata Sumitro selama 
ini berhubung dengar belum   Tiongkok Dim PBB | 

EMIMPIN PARTAI Bu- 
Pp ruh Inggeris, Clement 

Atilee, dlm. konperensi pers ha 
Ti Kemis jl. mengatakan, bahwa 
partainja akan berusaha supaja 
RRT mewakili Tiongkok dalam 
PBB. Dikatakan bahwa oleh ka 
rena pemerirtah Mao Tse Tung 
adalah pemerintah jang benar: 

| menguasai Tiongkok maka Par 
| tai buruh Inggeris akan berusa 
ha supaja diakui sebagai wakil 
Tiorgkok dalam PBB. 

Attlee selandjutnja 
  

mene-      
kan bahwa Sovjet Uni hendak 
merundingkan soal perdaga-' 

sekalipun di Moskou pernah di 
adakan konperensi ekonomi in- 
ternasional. (Antara), 

Djuga Tjechosilo- 
vakia Siap2 

JAWATAN KEPOLISI- 
AN dan tentara Tjeko- 

slowakia kini sudah hampir se 
lesai memasang pagar duri dgn. 
aliran listrik dan meletakkan 
randjau? darat sepandjang ta- 
pal-batas Tjekoslowakia dengan 
Djerman Barat, sedemikian me 
nurut keterangan seorang dju- 
rubitjara dari pihak kepolisian 
di Munieh (Djerman Selatan). 

Djalan2 raya jang menghu- 
bungkan Djerman Barat dgn. 
Tjekoslowakia kini telah ditu- 
tup dengan pagar duri dan ba   'tang2 pohon. Dimana mana se 
|pandjang daerah tapal 'batas 
(tampak sarang2 mesin berat 
'dan ringan dan tampak pula 

| ada 

#Bagi kita soalnja kini, adalah 

adanja koordinasi dalam pem- 
bikinan suatu objek, maks ba 
njaklah uarg keluar pertjuma. 
Berbitjara tentang barang2 
modal jg telah dipesan, Sumi- 
tro terangkan bahwa kini ba- 
njak diuga barang itu jang 
nganggur sadja, sebab belum 

lagi tenaga manusis jg 
tjakap mengerdjakannja. 

Di da'am japangan produksi 
kat, Sumitro, selain dari pada 
barang modal, tenaga manusia 
pun memainkan roi jg penting. 

ng tjaranja menjusun 
dan mempertinggi ketjakapan 
tenaga manusi, itu supaja men 
datangkan guna di dalam lapa 
ngan produksi. Demikian Su- 
mitro kepada wariawan “Sua- 
ra Merdeka” di Djakarta, 

KEBAKARAN DI PASAR 
BARU. 5 

Kebakaran jg mengakibat- 
kan kerugian lebih dari 1 dju- 
ta rupiah terdjadi kemaren so 
re di Pasar Baru Djakarta. 
Menurut kettrangan jg di per- 
oieh dari Djawatay, Pemadam 
Kebakaran Kota pada kira2 
djam 3 sore tgl. 6-6 terbit Ike- 
bakaran di Warenhis Ho 
Seng sebelah toko Populair jg 
letaknja di Pasar Baru. Api 
mendjalar kepersil sebelahnja 
jg ditempati oleh toko -aerlodji 
dan perhiasan emas Tjoen Lie. 
Karena di Warenhuis Ho. Seng 
terdapat banjak bahan2 dari 
barang2 jg mudah terbakar, 
maka seluruh toko habis terba- 
kar, sedang persil toko emas 
Tjoen Iie hanja terbakar di 
bagian atas sadja. 

  

    tanda2, bahwa pasukan2 Tje- 
koslowakia di perbatasan dgn 
Djerman Barat sudah diper- 
kuat. 
  

    
misi diplomatik Djepsng, pa- 
da tahun 1944 telah mendjadi 
menteri tak berportefolio di- 
dalam kabinet Koiso. Pada 
bulan Apri! jang lalu ia telah 
diangkat mendjadi duta isti- 
mewa perdana menteri Yoshi- 
da, dengan tugas mengadakan 

| perkundjungan2 pribadi pada 
para pemimpin negara di Asia 
Tenggara, setelah Djepang mem 
perolah kembali kedaulatanmjja.   

  

rada tgl. 3-0-1952 telah di- 
langsungkan pembukaan Bur- 
sa oleh Menteri Keuangan 
Dr. Sumitro bertempat di Ja 
vasche Bank (Ipphos). 

  
ng DimLapangan Ekonomi 

ngan PlI-Aneta, tuan Ogata me 
nerangkan, bahwa ia tidak 
mempunjai tugas istimewa un 
tuk membitjarakan masalah2 
jg tertentu, meskipun di Indo- 
nesia telah ada dibitjarakan 
soal2 di sekitar perhubungan 
Indonesia Djepang, baik dilapa 
nan diplomatik maupun dilapa 
ngan perekonomian, jepang 
djauh lebih menjukai pertuka 
ran dutabesar, akan tetapi da   Didalam pertjakapannja de 

Lembaga Kebudekaan 

Kon. Bataviassch Genaotschap 

van Kunstan en Wetenschappen 

ri pihak Indonesia telah diusul 

Indonesia 

  

Tahun Ke 

ang Ke- an 
elum Adania Koordinasi Pem-| 

ro Bentang- 

Itjara kabinet, menteri penera- 

akan se'esai pada tangga! 9 
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Dengan dikerumuni oleh para 
kesan-kesannja, 
telah tiba dilapangan terbang Kemajoran dari 
ma 2 bulan dinegara2 Timur-Tengah. Ikut menjambut kedatangan 

pemimpin Masju 

sampingnja sebelah kiri ialah d: 

Persekot 

Pegawai2 Jang Gadjinja S 

Dan MENTERI paua 

reka telah diberikan perbaikan 

naikkan dengan 2074 

ini mendapat kenaikan pengha 

Kepada perusahaan2 peme- 
rintahan, jg berkeuangan sen- 
diri, diberi kesempatan untuk ! 
memberikan pembajaran isti- 
mewa kepada buruhnja berhu 
bung dengan Lebaran, kalau 

keadaan keuangan perusaha- 
an2 itu masing2 mengizinkan, 

ketjuali kepada mereka jg di 
gadji menurut PGP. Djurubi- 

ngan Mononutu menerangkan 

atas pertanjaan, bahwa peme- 
rintah berharap pemandangan 
umum parlemen babak kedua 

Djuni. Dalam perundingan dgn 
panitia permusjawaratan ke- 
mudian akan ditetapkan tang- 
gal di berikannja djawaban pe 
merintah babak kedua, Mung- 
kin ini akan diadakan kira2 
pada tgl. 18 atau 19 Djuni. 

Perdjoangkan hadiah 
lebaran. 

Semeniara itu dari Djakarta 
dapat dikabarkan, bahwa utk 
memperdjuangkan hadiah Le- 
baran bagi semua kaum buruh, 
maka Sentral Biro SOBSI tlh 
membentuk sebuah panitia ter 
diri darj wakil2 Serikat2 Bu- 

ruh Pemerintah jg dikeiuai wa ' 
kii SBKA dan berada langsung : 
di bawah pimpinan Sekretariat 
Sentral Biro SOBSI. Dalam 
tingkat pertama panitia bertu 
gas mengeraikan kerdja-sama 
dengan Serikat2 Buruh Peme- 
rintah lainnja untuk melaksa- 
nakan tuntutan hadiah Leba- 
rau tersebut. Demikian Sentral 
Biro SOBSI, Diterangkan se- 
landjutnja, bahw, untuk soal 
tersebut telah diminta kepada 
Perdana Menteri Wilopo untuk 
membuka perundingan, Lebih 
djxuh SOBSI menjatakan, bhw 
kenaikan gadji pegawai negeri 
baru2 ini sama sekali tidak ada | 
artinja bagi sebagian besar 
kaum buruh, dan tuntutan ha- | 

| diah Lebaran ini menurut SOB 
'SI adalah hal jg sangat perlu 
untuk memberikan kesempa- 
tan kepada kaum buruh mera- 
jakan hari Lebaran dan dengan 
begitu menimbu:kan kegembi- 
—raan 

  
PRESIDEN AKAN PERIKSA 
PERSIAPAN KAPAL HADJI 

  

nja, duta-besar Mesir (dibelakang Natsir jang tertawa) dan 

merintah memutuskan uk mem berikan 
ngah bulan kepada pekerdja2 pada djawatan? dan kantor? pe- 
merintahan, ketjuali kepada pegawai? jang gadjinja sudah di- 

dan pekerdja2 harian tetap jang baru2 

Es $ S5 | 

wartawan jang ingin mendengarkan 
mi Mohamad Natsir kemarin dulu 

kundjungannja sela 

di 
ita-besar India. 

8, Bulan 
Putusan Pemerintah Tentang Tundja- 

ngan Pada Hari Lebaran 
udah Dinaikkan 207, 
Tak Dapat. 
hari Djum'at malam telah me- 

ngadakan sidangnja mengenai soal? disekitar hadiah 
Lebaran. Sebagaimana telah dikemukakan dalam keterangan 
pemerintah pada tanggal 3 Djuni jl. kepada 
tidak akan diberikan hadiah Lebaran lagi, 

pegawai negeri 
karena kepada me- 

Berhubung dgn itu pe- 
Isekot upah sete- 

gadji, 

silan, 

»Residen Ji" 
Ditangkap 

Ternjata Mendjadi Pega- 
wal Negeri Di Bandung 

EKURANG2NJA 8 orang 
jg tersangka ada hubu- 

ngan erat dgn Darul Islam ke- 
maren telah ditangkap oleh po- 
Isi didalam kota Bandung. Da- 
lam penggerebagan itu polisi 
berhasil mensita sedjumlah do- 
kumen dan- sedjumlah barang2 
bukti. Diantara 8 orang tsb. | 
menurut keterangan ada salah 
seorang 
D.I.” Orang ivi 
perlente ternjata bekerdja se- 
bagai pegawai negeri pada sa- 
lah sebuah kantor di Bandung. T11 

jg mendjadi ,.residen 
jg berpakaian 

  

   
Purwodinatan Barat IX « 20 Semurang, 

tilp. ramah 1798 Semarang. 
2087 Semarang, 

Harga Lengg. (bajar dimuka) kp. 10. didalana kota, 
Rp. 1l.— luar kota, (ditambah Rp. 0,30 utk, metorai) 
Adv. 80 sen per m.m. kol. Harga Etjeran 60 sen par jemh. 

  

    

erobahan 
-: Padjak 
Padjak Peralihan & 

Kekajaan Akan 
Diganti 

  

Mm Sumitro Djojohadikusu- 
mo, dalam pertjakapan dengan 

  

! t 

| 
i 

  

ENTERI Keuangan dr, . 

kita telah menerangkan, bahwa 
ia sudah siap dengan rentjana 
untuk merobah padjak perali. 
han dan padjak kekajaan. 
harap achir bulan dapat mema 
djukan rentjana tersebut kepa- 
da dewan keuangan dan pereko 
ncmia menteri2, Akan ditetap 
kan pedoman baru tertentu ten' 
tang padjak peralihan (pengha 
Silan), karena padjak tersebut 
pada waktu sekarang sangat 
menekan terutama 

Ia. 

golongan 1 
bawah, Sebelum perang orang 
jang menerima gadji Rp. 45,— 
sebulan keatas baru dikenakan. : 
padjak peralihan, Sekarang ba 
tas itu mulai dari Rp. 400.—. 

Sudah terang, bahwa 795-ru---— 
piah jg duly itu mempunjai 
harga lebih besar dari pada 
empat-ratus sekarang, 
han jg bergadji 

Mala- 
Rp 1500, Rp... 

2000.— per buan masih susah 
“bergerak”, djangan kata.ada 
mempunjai kelebihan buat me 
nabung, jg sebetuinja adg per- 
lu. Maka progressiviteit dari 
padjak itu akan digeser dan 

batas permulaan padjak tsb. 
akan ditetapkan atas 25.000 : 
rupiah keatas sebulan, 

'Padjak kekajaan. 
Djuga padjak kekajaan akan di. 

geser bajasnja. Batras sekarang dan |. 
Sebelum petang ada bersamaan alah 3 
Rp, 25.000. Diatas kertas Rp. 25.109 

sekarang ke'ihatannja besar, tetapi 
djika sebe-um perang orang Gengan 
Gjumlah tsb, dapat membelj suatu 
rumah besar, sekarang tidak lagi des... 
mikian, Kegandjilan djuga ter-etak,. 
bahwa umpamanja orang ig dahu'u 
kekajaannja ada sepuluh.ribu (t dak 
kena padjak kekajaan), sekarang.ha- - 
rus membajar padjak tersebut, ,kare- 
na kekajaan tersebut disebut “den 
angka sekarang merupakan beratus- 
ribu rupiah, Dan ian faktor ig berat 
lagi. dalam hal tersebut, bahwa 

  

orang2 jo tidak bsa buktikan baiwa 4 
kekajaan itu . (ig diwaktu sebelum 
perang belum termasuk ..kaja”, dan 
tidak dikenakan padjak  terssbuty- 
ada dari sebe'um perang ada kang 
dikenakan sebaga! ponghas'lan. 
tapi dengan demikan mematikan, 
semua keinginan buat berusaha gs. 

ngan benar dan t mbulah bermas 
tiam2 spekulantmn. Berapa batas   

| 
j 

djumlah jg akan diksnakan padiak 
| kekajaan menteri bum mau msne- 
rangkan. (K.P.). 

  

'MAJAT DIKETEMUKAN. 
| 
(Bogor) 

| 

Di 

Sukabumi, Rebo siang telah di 
ketemukan majat seorang Ia- 
ki2. Diduga bahwa majat itu, 
adg'ah korban penganiajaan 

  

  

Ikut Plan C 
'Kemungkinan2 Indonesia Masok Dlm Ren- 

tjana Perbaikan Ekonomi Negara2 Asia 

TK 
ALANGAN RESMI di Djakarta menjatakan kepada kita 
bahwa oleh pemerintah sekarang ini 

bangkan dgn masak2 kemungkinan Indoresia akan mengambil 
bahagia dlra Rentjana Colombo,-jaitu suatu usaha memperbaiki 
lapang perekonomian terutama di negeri? di Asia jg inisiatip- 
nja dilakukan oleh negeri2 Commonwealih, Sesuatu keputusan 
dim hal iri akan segera diperoleh, setelah pemerintah menda- 
patkan bahan? keterangan jang lengkap dan setelah menjelidi- 
ki sampai seberapa djauh keadaan didalam negeri membutuh- 
kan bantuan ekonomi dari negara2 asing. 

Andjuran 
ti Stokes) | is 
Inggeris Harus Akui Fa- 
..rovk Sebagai Radja 

Sudan & Mesir 

Gag TOKES, Lord Privy Seal 
(urusan keuangan) dlm. 

kabinet Attlee, pada hari 
Djum'at mendesak kepada pe- 
merintah, supaja Inggeris me 
ngakui Radja Farouk sebagai 
Radja dari Sudan, sebagai ,,sa 
tu2nja djalan keluar dari dja- 
lan buntu dewasa ini” Dalam 
tulisannja dalam madjallah Ka 

W
e
 
e
a
 

WA
T 

La
u 

  »BINTANG SAMUDRA”, 

»Bintang Samudra” kapaj ha 
dji jg pertama, akan bertolak 
-dari Tg. Priok pada hari Senen 
tg. 9 Djuni 1952. Presiden Soe- 
karno, ada mengandung mak- 
sud hendak memperhatikan dan 
melakukan pemeriksaan atas 
kapal itu, serta melihat persia- 
pan pemberangkatan para dje- 
maah hadji jg akan menum- 
pang kapal tsb, Demikian dika 
barkan oleh Kementerian Aga- 

kan untuk sementara membu- 
ka konsulat2 djenderal. Usul 
ini belum lagi diterima oleh 
Djepang. Tuan Ogata melihat 
berbagai kemungkinan kerdja 
sama Indonesia Djepang jang 

| rapat dilapangan perekonomi- 
“an, Penarikan tenaga2 ahli Dje 
| pang untuk keperluan pemba 
|ngunan, pada prinsipnja mung 
“kin, akan tetapi untuk lang- 
.kah2 definitifnja, lebih dulu 

tholik ,,The Tablet”, Stokes jg. 
baru sadja kembali dari kun- 
djungannja ke Kairo menjata- 
kan, bahwa antara Inggeris dan 
Mesir telah tertiapai persetudju 
an mengenai ,,dasar2 dari ma 
saalah2 militer”. 

Tentang Sudan dikatakan- 
nja, bahwa dewass ini Mesir 
bersedia memberikan pemeris- 
tahan sendiri sert, hak untus 

menentukan diri. Di kataxan 
selandjutnja, bahwa Mes'- per 
sedia mengadakan 

dengan Sudan sebagai hubu- 
ngan antara Inggeris dar Ca- 
nada, tetapi Radja Faroux ha 

rus diakui terlebih dulu sevba- 

gai Radj, Sudan, Stokss mem 

peringatkan, bahwa kegagalan 
mentjapai persetudjuan ham- 

pir dapat dipastikan akan se- 

gera mengakibatkan djatuhnja 
pemerintah Kairo das akon 
menjebabkan pengund.iran dgn 

kerugian jg tak dapat dikaia-   ' perly diketahui sjarat2nja. 

Sebagai diketahui hingga se- 

jg diadakan da'am lingkungan 
Rentjana Colombo (di Coom- 
bo, Karachi, dl) Indonesia 
hanj, ikut sebagai penindjau. 

Kalangan resmi tsb semen- 

alasan pemerintah untuk mem 

pertimbangkan ikut gtau tidak 

nja dalam Rentjan, Co ombo 
itu, didasarkan pada pendirian, 
bahwa 

mempertinggi tingkat dan ke- 

tah dan rakjat Indonesia. 

Dalam padg itu kalangan 

mengeluarkan pendapatnj, ter 

Colombo itu, Dari seksi luar 

bar, bahwa mengenai pertim- 
bangan pemerinta untuk me-   

hubun.zan ! 

' Rentjana Colombo 
| Yuar negeri parlemen belum di 
beritahukan, akon tetapi menu 
rut kesan jg di dapat oleh sek-. 

nentukan sikapnja, terhadap. 
itu, seksi 

si luar negeri parlemen ia'ah, 
bahw, besar sekali kemungki- 
nan pemerintah akan memutus 
- untuk turut serta. (Arnta- 
ra). apk 

Te 

gedung ha!lte Masing - 
kereta api Bogor— | 

olombo | 

sedang dipertim- . 

karang dalam tiap konperensi 

tara itu mendjelaskan, bahwa: 

pemerintah bersedia. 
menerima bantuan dari negara- 
manapun djuga, aSalkan sadja 
bantuan itu sungguh2 dapat 

makmuran rakjat dan samg se 
kali tidak mengikat pemerin- 

Pendapat seksi 
luar-negeri. “ 

seksi luar negeri parlemen tam. 
paknja sangat berhati-hati dlm 

hadap soal2 sekitar Rentjana 

negeri parlemen diperoleh ka- : 

  

        

DR. MALIK KETUA PANITIA - 
PEKERDJA LL.O, 

Dr, Malik, menteri perburuh 
an Pakistan, hari Kemis telah 
dipilih mendjadi ketua panitya 
pekerdja komperensi tahunem 
ILO (organisasi perburuhan in a 

kan bagi seluruh Timur Dekat, | ternasional PBB), 

 



  

k. Meng (5. M     aa 

asih Menerima P 

pertama       

    

   

See 

| MARKAS BESAR.     

XL Tentara Nasion: Dengar haang 
— Bintara I 

  

  

   

   

    

    
    

   

f 160 c.m. Ba i y 2 
uduk di S. M.A. Bag. B. kl 3 

jat dengan itu. 
n berbadan sehat.   

     

       

3 ni jan sedjati.” Ia menjangkak: pera bahwa par ae 
N NN aa 'mah Maka surat2 dari para @6hir, Ia kata Dag na ara 
h. Sengon 1 pan Teen NN NAN | elukis jg. mendjedi.. sehabat2 kis di tanah Gaman, Tim ah 18 Onn Ghee Dar MNAK OUKEN PON. nja, jg. kiri masih berdiam di ataupra di Taiwan kiri mende- 

2. Umur antara 18—20 tahun. tanah daratam Tiongkokvtetapi rita berbagai kesukaran. Se- Nie “eat 158 laiunja kesukaran2 jg berupa OS Gam, 5 
k di S:M.P, Bag. B kl. datau Ba ps " Tn Ir 

& i "media 

    

    

     
   

  

    

      

   

    

    

    

   

    

       
      

    

     

   

   

    

    

  

        

  

    
     

      

   
       

untuk Perwira 3 tahun dan untuk Bintara 1 tahun. Sela- j 

B ma aa "pendidikan tjalon2 dibiajai oleh Pemerintah dan | 
D0. ssesudahnja harus sanggup menanda-tangani Ikatan Dinas. | 

IV. Para pelamar harus mengadjukan surat permohonannja 

Pusat Pendidil 
  
  

   
epada Kepala Personalia Militer Adjudan Djenderal (Ba- | 

sg Pi Ten Peladjar) Djl. Borneo 10 Bandung, de- | 
1 

"ET, Daftar riwajat hidup jang ditulis sendiri #4 
2. Salinan idjazah beserta angka2 udjian atau daftar ' 

i i kelas jang tertinggi. :     
   

     

  

untuk mengikuti udjian2- Kesehatan — Psycho- 
Anna pa, 

      
huan Umum. 

(Na an uang saku Rp. 2.50 sehari. 

| Mana Tab PE MAN Tn bukti2 peniba 

WII. Tjalon2 jang tidsk lulus udjian akan dikembalikan de- 

| ngan selekas mungkin ketempat asalnja. | 

'X. Pendaftaran ditutup pada tanggal 15 Agustus 1952. 

s3 3 (FC Bandung, 15 Mei 1952. 

1 KEPALA STAF ANGKATAN DARAT 

Ana base Demam. 

  

. »DECAMERON" II 
h buku jang tersohor diseluruh du- 
terbit lagi tgl. 17 Djuni, isi 20 gam- 

( Rp. 9,50,— prangko, Setelah terbit har- 
Ea ga Rp. 13,20. Lekas pesan, djangan ke- 

say habisan seperti DECAMERON I jl. 

/ Penerbit: N.V. TJERMIN 
KEKOK oo Pasar Besar 76/M —. SURABAJA 

21 Kraakan, 

  

  

untuk kl. T th peladjaran 1952/1953. 
ereka jang Tulus udjian S.M.P. bagian 
(ilmu pasti) Negeri. 

  

  

pet Mulai 4 s/d 25 Djuni 1952, tiap2 hari 
. kerdja mulai djam 9 — sampai djam 12. 
0 Pendaftaran disertai turunan: 

LB. idjazah dan angka2 udjian. 

  

(bi rapport tahun peladjaran jang ter- . 

0 Jogjakarta, 3 Djuni 1952. 
0 KEPALA S.P.M.A. 

untuk Hari Lebaran !!! 

  

    

KUWE untuk bikin # FRANSE PARFUMS. 
dsb.” & POMADE/MINJ. RAMBUT. 
CS Siroop/kuwe2. - « BEDAK/EAU DE COLOGNG 

A MAKAN matjem2. “# Matiem2 ANGGUR seperti 
NILLE CRYSTAL. INVALID PORT, ANGGUR 
OENZUUR. 23 BUAH (FRUIT WINE) dsb. 
ISTERII: ,0ONG” TOKO OBAT: 0 NG” 

  

     
       

hun “1949 bersama 5 
beberapa hari sebelum: ko! 
djakoh dalam. kuasa 
Mao Tse Ne 1 

, dewasa ini ,,memperalat -pelu- 

mulai pada tgl. 1 Nopember 1952 di | H 
e Tjimahi, lamanja pendidikan |4 

na “3 Surat ke “ berkelakuan baik dari Pamong ! 

- Prad ja u Polisi, | 

S0 4. Surat keterangan berkesehatan baik.” i 
1 '5. Surat idzin dari orang tua/wali atau madjikan (ba- 

OM gi mereka jang masih bekerdja). 5 : 
Mi. Permohonan jang tidak disertakan sjarat2 jang sempurna | 

jg seperti maksudkan dalam punt2 II dan TV tidak diper- 
hatikan. Dan bagi mereka jang memenuhi sjarat2 akan 

» techniseh dan 
para tjalon harus tinggal di asrama dan 

vit. Biaja2 perdjalanan (para tjalon jang sudah dikeluarkan- Mn 

bar dalam 20 tjerita istimewa, harga 

Y 

5 NEGERI manapun djuga kesenian hari 
Mhainson diperalay untuk segala-sesuatu | 

   
  

     

  

   

     

    

   

    

    

    

     

    

“Su 

  

   t 

   

Nasib pel olukis2 di Tiong gan ea 
     

n Taiwan. 
Menurut n 'Shen tadi pe 

merintah di dara 

kis untuk maksud2 propaganda 1 oi catok satu diantara peku- 
politik, dga tak memperhati- Pa “2d Sa AN aa mata 
kari sama sekali nilainja keseni ' 

ia mergakui bahwa Ig, . tereh 

     

  

   

mendengar tentang “keadaan 
penghidupan jg menjedihkar” 

s5 

SEMARANG 7 

Kabar Kota 
  

Hanja Kabar Bohong 
Tak Benar Walikota Semarang Akan 

Diangkat Dijadi Residen 
YALAM PEMBITJARAAN 

& bapak gupernur Djawa-Tengah, mengenai adanja desas 

kat jadi Residen Semarang 
: bapak gupervur hanja mendjawab: ,Kabar itu tidak benar”. 

Hingga kini belum ada piki- 
ran atau pembitjaraan sedikit 
pun djuga di kalangan kemen- 
terian dalam negeri jg menjing 
gung2 Soal tersebut. Pun ka- 
bar2, bahwa sdr. Sarino Ma- | 
ngunpranoto akan mengganti- | 
kan sir Hadisubeno sebagai" 

# walikota Semarang adalah isa- 
pan djempol belaka, demikian 
bapak gupernur. Selandjutnja 

atas pertanjaan wartawon ki- 
ta, apakah dalam adanja pe- 
njiaran kabar angin ini ad, ter 
simpul maksud2 tertentu utk 
kepentingan partai, beliay tak 
man mendjawab, hanja menja 
takan, bahwa dewasa ini be- 
lau belum dapat menarik ke- 
simpulan apc2, , 
Mengenai soal tersebut, atas 

Ipertanjaan wartawan kita, sdr.: 
walikota Hadisubeno -menjata- 
kan lebih landjut, bahwa beri- 

|ta2 soal pengangkatan beliau 
ini memang sama sekali tak 
benar. Mungkin penjiaran ka- 
bar2 bohong tersebut sengadja 
dilakukan oleh semeniara orang: 
atau golongan, jg tak senang: 

melihat adanja kerdja sam, jg 
baik antara Gupernur-Residen 
Semarang dan Walikota Sema 
rang, : ' 

Hubungan erat Guper- 
nur-Residen-Welikota. 

Dengan adanja  desas-lesus 
in' chalajak jang tak tahu du- 
Guknja verkarg. tang betul, mu 
dah lalu dapat menuduh bapak 
Gupernur, bahwa belian ingin 
.smenjingkirkan pak Residen, 
atau sebaliknta orang jang tak 
senang sir. Walikota dapat me- 
nuduh, beliaw hendak .,mere- 
but kursi” residen. Dengan de- 

| mikian lalu gampang timbul ku 
rang baiknja kerdia sama trio 
Gupernur-Residen-Walikota jg 
selama ini Sudah erat ini. 

Pun bila berita2 tentang pe- 
ngangkatan walikota djadi re- 
siden dan sdr. Sarino djadi wa- 
likota ini disiarkan oleh sesua- 

anvcanan pada chalajak, ' seo- 
lah2 partai PNI (partai-nja 
sdr. Hadisubeno dan sdr. Sari- 
(no) hendak merebut semua ke 
"dudukan pemerintahan di Se- 
marang. Hal mana sama sekali 
tidak benar, Sdr. Walikota tak 
ingin memperkuda partainja un 
tuk kepentingan kedudukannja. 
Sebaliknja kalau toh ada 
orang2 separtainja sendiri jang 
menjiarkan kabar2 kenaikan 
pangkatnja tadi (kareng tjinta 
nja kepada pak Walikota) seka 
gai ..broef-ballon”, lebih baik 
saja keluar sadja dari partai” 
demikian sdr. Hadisubeno. 

Mungkin. djugy desas-desus 
ini dihubung2kan dengan kun- 
djungan sdr. Hadisubeno ba- 
ru2 ini ke Djakarta. Padg hal 
menurut sdr, Hadisubeno sen- 
diri, kundjungarn tersebut ber- 

sifat kundjungan pekerdjaan 
  

         

       

    

    
   
   

    

  

. |dua kali, dan mehdjadi pelukis Sl 
asing pertama jang ang memenang ! 
kan hadiah untuk jukisan2nja. . pandangan Koraunis tentang ke | 

serian, dan satu golongan lain 
lagi jg tetap berkeras kepala 
untuk melawan tekanan politik 

| atas dirirsa kare s 
dak mempertahankar nilai kese 
nian ig. sendjati. 

Ain ala nokia” lima tahur, ter- 

kegentingan politik jg sangat 

   

desus di juaran, ig mengatakan kemungkinan adanja mutasi 
di kalangan pemerintahan Djawa-Tengah ialah chabarZ bahwa 
sdr. walikota Semarang, Hadisubeno Sosrowerdojo, akan diang 

tu golongari, mungkin golongan | 
itu memang hendak menanam 

      

    

  

    

  

ea Si Dai berada diaras 

    

   
    

  

    

          

  

      
     

    

sud 
Lapoaja Shen Shoi, Pena nii pe EN a Tionghoa, jg. 
. »iKesenian harus tetap tinggal bersifat | 1, Adalah 
| em supaja kesenian Itu teta gkah . 

eh Gibiarkan terijampur aduk pula dlm 
mn djuga dlm. soal? lain2”, demikia: 

1gkok jg. -se 
dapat meng- 

| satu meester- 
lau dia itu be 

  

   ongan 

na terus hen 

— Njonja Shen Shui terkenal se- 

  

4 jg terpan- 

  

   

nghi- 
      

   

eibat dea 

DJUNI 1952. 

wartawan kita pagi ini dga 

menggantikan residen Milono, 

(dienst-reis jg resmi) belaka, 
untuk membitjarakan soal ta- 
nah? parfikelir dan soal penam 
bahan bus kota. Benar beliau 
memang menemui PM Wilopo, 
tetapi sekedar untuk bitj 

| propaganda”, 

mendjadi para seniman dan se 

Im. soalg politik internasional. 
xian '@ menegaskan lebih landjut. 

segala pslitik, dan se-kali?2 
2”, Gemikian  dikajakan 

ikini berkundjung di. Dje- 

tjet, pensi 

  

. Ia kata, seama 6 :ahun :g 
serachir, tjuma ata dua 'pelu- 
ks . 1 ghoa laimmnja jg telah 

be 1 datang ke Djepang. 
Rintangan untuk masuk di, ne- 
gara D ping tu, menuru: pen 

: ja, terutama di sebab- 
kan oleh peraturan2 bureau- 
krasi.jg tak perlu, jg didjalan- 
kam oleh pembesar2 imigrasi. 

Njonja Shen andjurkan su- 
paja para pe'ukis Djepang dan 
Tionghoa lebih sering menga- 
dakan pertemuan untuk saling 
«ukar pikiran dan penerangan, ' 
mengena: “sifat2 je haik dari 
kesenian kedua bangsa itu.” 
Ia lukiskan kesenian Tionghoa 
itu umumnja bersifat "longgar 
dan berani,” sedangkan kese- 
nian Djepang bersifat "sangat 
halus dan lembut.” ' 

: Akan ke Paris. 
Tatkala interview ini dibuat, 

njonja Shen kebetulan berada 
disatu ruangan, dimana  tam- 
pak kurang-lebih 30 buah luki- 
San jang mendjadi hasil tjip- 
tacunja sendiri. Kesemus itu 
duly gisiapkan bua' pameran 
ketiga jang ia pernah adakan 

di Tokio. Njonja jang berparas 
tiantik itu mengatskan, bahwa 
ia bermaksud ke Pariis vada 
achir tahyn ini. 
Dengan agak malu2 ia me-. 

ngakui, bahwa .di Parijs 'a 
mengharap. dapat mentjip:a- 

kan ,sesuaty jang baru. dan 
origineel, dengan menggabung- 
kan sifat2 jang positif dan te- 
rus-terang dari kesenian ba- 

  

     

  

| sangat berat, pula men | 
Cerita, Panas alat? je Tn 

| Seperti kain canvas, 

Gea kertas dari kwaliteit tinggi, | ! 

melukis ita, | 

  rat, dengan sifat2 jang seder- 

Saja tjukup mengetahui, bah- 

wa gdalah lebih mudah untuk 
melukiskan kesemu, itu de- 
ngon kata2, daripada dengan 

pensil pelukis”. 
—. Perbandingan lukisan 
“Tionghoa dan Djepang. 
Dim. membandingkan — lukisan2 

Tionghoa dan Djepang, ia mengata- 

kan bahwa para pelukis Tionghoa 
umumnja pusatkan perhatiannja un- 
tuk memberikan lebih banjak ,.indi- 
vidualiteit” dan perasaan  hatinja 
sendiri” kedalam apa jang sedang 

Idikerdjakannja itu. Dilain pihak pe- 
lukis2 Djepang umumnja sangat 
kekurangan 'individualiteit dam origi- 
naliteis.” 7   tentang faham  kepartajan sa- 

dja. Tak menjangkut2 soal pe- 
merintahan sam, sekali, demi 
kian sdr. Hadisubeno kepada 
wartawan kita vagi ini 
Djuga pak residen Milono 

menjangkal adanja berita2 tsb. 
“Saja sama. sekali belum men 
dengar tentang adanja muta- 
Si2 apa2”, demikian bapak re- 
siden Milono. 

. Dengan ini mak, teranglah, 
bahwa  desas-desus tentang 
sdr. Hadisubeno mendjadi resi 
den Semarang itu tak berda- 
sar kenjataan sama sekali. Ma 
ka cha'ajak ramai diharap su 
paja tak terpengaruh adanja 
berita2 tersebut Trio Guper- 
nur-Residen-Walikots tetap be 
kerdja sama jg erat gung ke- 
pentingan masjarakat umum- Sa 2) . ag 9 

Awas Daging Busuk 
Pada hari2 belakangan ini, 

menurut ' pemeriksaan dokter 
hewan Kota Besar Semarang, 

terdapat daging busuk didjual 
di beberapa pasar dalam kota 
ini, Diterangkan, bhw.daging 
busuk itu, menurut penjelidi- 
kan sementara, bukanlah da- 
ging jg dipotong dengan tidak 
sjah, tetapi daging jg.dipotong 
di tempat pemotongan Kabiuk. 
Sebagian besar daging jg keda 
patan busuk itu, ydalah daging 
isisa jg tidak terdjual habis. 
'Sebah2nja daging mendjadi bu 

diatas, adalah akibat adanja 
.sampah2 atau kotoran2 jg be- 
'berapa hari berselang bertim- 
bun-timbun, tidak diambil dan 

:di bersihkan, hingga mendjadi 
sarang lalat dan mengganggu. 

Daging2 jg busuk itu, oleh pi- 
hak jg berwadjib diheslah aan 
kini telah diambil tindakan se- 
perlunja terhadap daging2 sang 
(didjual di luar atau pasai2 dgn 
mengadakan pemeriksaar 'ang 
teliti. Berhubung dgn ini maka 
diharap umum suka berhati? 
beli daging. 

  
dikan Djawatar Kesehatan di- 
Sana, terdapat peratjunan da- 
ging jg disebabkan karena ma- 
kan daging busuk. 

PROpP.KI. SALATIGA, 
“Tg. 5 Djuni 1952 Ressort Comite 
PMK. Salatiga telah dibangun kem 
bali, tanggung djawab dipegang oleh 
sdr2 “Sugino -selaku ' sekretaris 
umum dan Sujud sebagai wakil- 
nja, alamat kantor 
Salatiga,   Sg aga dia et ea 

Suk menurut keterangan pihak' 

Tempo hari kita pernah ka- | 
barkan, bahwa menurut penisi'-' 

dj. Djohar 30, | 

Ia mengemukakan pendapat. bah- 
| wa pelukis2 Djepang seringkali lupa 
| buat melahirkan iiifa2nja sendiri, dan 
semata-mata hanja ,.menirn dari pi- 
hak asisy!" Ja djuga nasehatkan ke- 
pada pelukis2 di Djepang bukan sa- 
dja buat lebih memperhatikan ,.#ra- 
disi kesenian jang indah jang “terda- 
pat di Djenang sendiri, tetapi djuga 
menengok kepada bangsa2 Barat”. 

Bitjara tentang pelukis2 Tionghoa, 
ia mengatakan, bahwa mereka itu 
memusatkan perhatiannja untuk me- 
njipta kesenian jang tjotjok dengan 
kesukaan bangsa Tionghoa:  tjotjok 
dng. dasar sedjarah dan keadaan 
alam Yionghoa”. Bahkan mereka jg. 
telah pernah berladjar di Parijs apa- 
bila kembali di Tiongkok lalu me- 
lemparkan stijl Parijs jang pernah 
dipeladjarinja itu, demikian njonja 
Shen menambahkan. 

Ia tjela keras pelukis2. Djepang, 
jang menurut anggapanvja terlalu 

“(pemalu atau segan untuk melahirkan 
berasaan2nja sendiri dalam segala 

! sesuatu 'jang dilukiskaneja itu. ' Me- 
i nurut pendapatnja. pelukis2 “Tiong- 
.hoa mempunjai lebih banjak bakat 
pentjipta dibanding dengan pelukis? 
'Djepang dimasa ini djuga. 

: Pendapat kritici 

0. Djepang. 
Adapun para csitici kesmniah di 

Djepang ig termuka, dgn. suara bu- 
lat telah mengatakan. bahwa njonja 

| Shen itu ada'ah satu diantata tiga 
ahl: wanita. ig terpandai dalam ilmu 
melukis menurut stijl barat, Dikata 
kan, bahwa dalam sega'a : 1 kisannja, ada. tsrsimpul den, ba'k 

  

kan segara gur ie dibuat G pensiinja & an 2 Aa Ta | belusan” netukis2 termashur dari za. man dynasti Syng, Sedangkan Seiji Togo. Seorang pelukis Djepang ig terkemuka d'kalangan para perukis 

DARMAWISATA. : 
Pada nanti tanggal 99/23 

Djuni 1952 An ea 
cursie untuk para anggautx 
Hwa Yoe Tsing Nitn Pu dan 
Pusat ke Sarangan. Pendafta- 
ran Untuk turut ambil bagian 
di mulai hari “ini, dan ditut 
tgl. 15 Djuni pada Sdr.2 Lis 
Djoe Siang, Kelengan Weta, I, 
Tiia Tjong Tjiat Dj. Mataram 
332 dan Tioa Tihan Yong, Ba- 
terman, Besar, disertai uang pe 
masukan untuk anggantx Hwa. 
Yoe Rp 35,— tiap orangnja | 
dan untuk introduce (luar 4ng 
gauta) Rp 40— 

Se edan DR. H. DAN 

Tadi pagi hakim Semarang telah 
memutuskan perkara pelanggaran jg 

' dilakukan oleh Dr. H,, salah seorang 
' dokter dari ' Rumah-Sakit Purusara 
.dan T.S.B. pengusaha 'T.O. Bromo 
mengenai penukaran kendaraan ber 
,motor dengan tidak se-izin pihak 
prioriteitscommissie Djawa Tengah, 

  

  

  
tradisi kesen'an Tionghoa, sedang. ' 

“mistjaja 

  ikedua belah pihak dil, Gmas 

  

   
   

   
      

  

      

     

  

     

    

      

    

  

rang (sdr. Kasino).       422m amen ema   

Kemaren pagi djam 9, di gedung Gupernuran telah dilangsung 
kan. pelantikan bupati Demak (sdr. Sukandar) dan patih Sema 

( Penjumpahan ini dilakukan dihadapan resi - 
den Semarang, Milono. Tampak 
disumpah dan sebelah kiri ialah sdr. Kasino. 

Ken Kb Intra penjara ngan BN 

  

  

   

waktu sdr. Sukandar ' (tengah)   
“300.000 Bekas 

Perdjoangan 
Harus Disalurkan Kembali Kedalam 

Masjarakat: Apa Tugas BRN? 

IDALAM KONPEREN 
MP irektur Biro Rekonstru 

ta telah 

SI pers pada hari Kemis pagi 
ksi Nasional, Didi Kartasasmi- 

memberikan ichtisar mengenai usaha biro tsb. untuk 
mengalirkan para bekas pedjua"g kedalam masjarakat. Dije- 
rangkan olehnja, bahwa Biro Rekonstruksi Nasioxaj itu mem- 
punjai sifat interdepartemental, sehingga tidak dapat bertin- dak dengan' iada permufakatan lebih dahulu dengan instansi? 
jang bersangkutan, Kewadjiban jang harus dipenuhi olsh Biro 
Rekonstruksi Nasionaj adalah | Was. 

Jang terpenting diantaranja 
jalah perubahan mental dari : 
bekas pedjuang Masalah be- 

Ikag pedjjuang ini telah timbui 
sehabis penjerahan kedalautan j 
Besarnja angkatan perang ada 
lah melebihi kekuatan negara. 
Kabinet Natsir pads tahun 
1951 telah membeniuk biro 
demobilisasi nasional. Oleh 
karena hukan sadja parg ang- 

: » 2 5 . :gota tentara resmi, melainkan hana dari kesenian timur”. Te- | & : j 
BN : hkan . Yugi para anggota organisa- 

Ka kenilan Taha, 12 bersendjata de telah ikut 
berdjuang js harus di alirkan 
kemasjarakat, maka biro ini 
kemudian dihapuskan Sebagai 
penggantinja pemerintah meng 
adakan Biro Rekonstruksi: Na- 
sional, 

Menurut keterangan Didi 
Kartasasmita, maka didalam me 
laksanakan kewadiiban biro ter 
sebui banjak merdjumpai kesu- 
karan. Dalam masa revolusi, 
para bebas pejuang itu dise- 
but "Bapak”, dan dihormati, 
sehingga lamakelamaan pada 
mereka timbul suatu perasaan 
superioriteit, perasaan mana 
Cihidup-kidupkan pula karena 
'kenjataan, bahwa pada umun- 
nja mereka telah menerima 
pengadjaran rendah, Mereka 
menghendaki lebih banjak dari 
rakjat serta mendjadi tidak 

puas dea bersifat recalcitrant. 
Pada umumrja, individualis- 

me pada parabebas pedjuang 
itu sangat jerrah. Nasib mereka 
serta keluarga mereka masing2 
mereka gantungkan kepada pe 
mimpir?nja. Berbagai instansi 
demikian djuga masjarakat pa- 
da amamnja, sedikif banjak 
mendjaahnja diri dari masalah 
bebas pedjuang iri, oleh karena 
banjak jang merasa, bahwa 
mereka menghadapi suatu ba- 
haja. 

300.009 orang be- 
kas pedjueng. 

Didi Kartasasmi'a selandjut 
nja menerangkan, bahwa selu- 
XKuhnja ada kira2 300.009 orang 
bekas pedjuang, Dari djum'ah 
ini, menurut taksiran 772 ter- 

masuk dalam go'ongan pegang 
gu2 keamanan. Biro Rekon- 

struksi Nasional ' mempunjai 
'tugas, untuk mentjari objek2 
guna memberikan pekerdjaan 
kepada bekas pedjuang, agar 
mereka dapat hidup dengan ti 
dak tergantung kepada orang 
lain. Guna menielesaikan. ma- 

'salah bekas pedjuang ini, pe- 
“merintah untuk tahun 1951 te 
lah menerim, baik anggaran 

menurut “stijl Barat, mengatakan, 
bahwa “lukissan2 njonja Shen itu 

,akan membawa pengaruh 
besar sekali “kepada kaum peluk's 
Djepang dimasa sesudah achir pe- 
Tang dunja 11.” 

“djatuhkan hukuman “1 dan 3 bulan 
voorwaardelijk dgn proeftijd 9 bulan 
sedangkan oto miliknja dokter tsb. 
dibeslah.' Perslah lengkap: kami susul 
hari Senen, 

DRAMA DI KALIGAWE. 
Kemarin pagi, antara djam 7 dan 

8, didekat sungai Kaligawe, dikete 
mukan seorang Indonesia dalam ke 
adaan sangat mengchawatirkan, jaitu 
lehernja hampir putus, karena batjo 
kan dari barang  tadjam. Menurut 
pemeriksaan sementara, korban itu 
bernama Noerdin, tinggal di 
Sumurbong dan mempunjai warung 
nasi didekat Toko ,,Kauw"” Karang 
bidara. Sebab-sebabnja terdjadi pe- 
nganiajaan demikian kedjam itu, ma 
sih didalam pengusutan polisi. Kor 
ban diatas, menurut keterangan lebih 
djauh, telah meninggal dunia, kare 
na luka2-nja sangat berat. 

  

TJATATAN EMAS DI DJAKARTA. 
Tertjatat dipasar Djakarta pada Ialah Tamatan SR. VI atau 'nan Diepang, 

tel 6 Juni djam 17.00: 
Emas No, 1 NG, AH tetua Rp. 30,76 

BM NG Maa p. 80 

No, 8 pir aonga "$ Rp. 

belandja sedjum'an Rp 58 dju- 
: ta, Dari djumlah itu, hanja 
| Rp 21 dju'a dapot dipakai, di 
|antaranja 502 untuk keperlu- 
an transmigrasi 

. Termasuk pember'an2 jg in- 
sidentil, BRN sampai sekarang 
telah menerima 72 diuta ru- 
piah. 508 Telah disediakan 

"hun 1951, oeh BRN te ah di 
j transmigrasikan 1035 orang 
bekas pedjuang beserta keluar 
ganja ke Lampong, dan 500 
orang ke Domoga di Sulawesi. 

Transmigrasi dan lain2 
usaha. 

Ada dimaksudkan, uik me- 
mindahkan 10.000 orang ke- 
luarga bekas pedjuang dalam 
tahun ini Dari djumlah ini 

, 

Lampung. Didaerah ini pada 
raktu ini ada 10.946 orang be 

kas pedjuang beserts kejuar- 
ganja, 

Di samping transmigrasi, 
oleh Biro Rekonstruksi Nasio- 
nal djuga diadakan bermatjam 

tjongan, dalam tahun ini akan 

dididik 10.850 hekas pediyang 

dalam berbagai vak. 

sebesar Rp 30 djuta. 

parg bekas pedjuang. O'eh ke- 

menterian Pertanian te'ah di 
tempatkan 2075 bekas pedju- 
ang dilapangan perikanan, per 

tanian, peternakan dsb, 

Achirnja tuan Didi Karta- 
sasmita menerangkan, bahwa 

penjelesaian soal bekas 'pe- 

djuang bukanlah hanja kewa- 
djiban pemerintah, tetapi diu- 

tuan jg tjukup, maka dalam 

waktu ig singkat Soal ini da- 
pat dipetjahkan. 

untuk transmigrasi Dalam ta- | 

2690 orang telah berangkat ke 

matjam kursus. Menurut ran- ' 

Untuk ini | 
diperlukan anggaran belandja : 

Djuga | 
BRN telah membuka beberapa : 

perusahasn2 pertjobaan untuk : 

fa kewadjiban masjarakat. Dji:: 
ka masjarakat memberi ban-: 

Pahlawan 
Surabaia 
Tagu - Peringatan Jang 
Y,Akan Tiaggi Sendiri 
L4 Seluruh Indonesia 

| NJIKA NANTI Tugu 
5 Psahawai . di Surabaja 
jaug batu pertamanja telah di- 
jetaskan cieku Presiden Sukax- 
»0 pada hari Pahlawan jang Ia- 
In ibu selesai, maka tugu itu 
akan merupakan tugu jang 
sampvi sekarasg terjinggi dise- 
furuh Indonesia, Tugu ini kini 
mulai dikerdjakan dengan giat- 
»ja, dan diharuskan selesai pa- 
Ia taggal 19 Nopember ja.d., 
tuan Presiden Sukarno telak 
menjatakan hendak membuka 
seluburg tugu ita pada "hari 
Pahlawan j.a,d. : 

Tugu itu beralaskan beton 
jg garis tengahnja 16 meter 
pandjangnja, tugunia sendiri 
ig bersegi 10, dibagian bawah 
bergaris tengah 3 meter, 30 
meter diatas tanah garis 'te- 
ngah itu mendiadi 2 meter dan 
dari bagian ini dibentuk tugu 
itu menadjam. Djika tugu 'jang 
dibuat dari heton dan. hadja 
itu sudah 35 m tinggmia, ma- 
ka diatasnja ditanam tiang 
bendera jg 10 m tingginja, Si- 
gi 10 melambangkan 10 Novern 
ker dan 45 meter adalah 1945. 

Karena teah dipastikan bhw 
tugu itu harus selesai sebelum 
hari Pahlawan jad, maka &ji- 

ka dirasa perlu pekerdjaan hen 

dak di'akukan siang malam 

  

: Berisa Pelti. 
Kompetisi Pelti (tennis) ta- 

hun ini akan dibagi dalam 4 
golongan kelas berhubung ta- 
hun ini ada 14 perkumpulan 

' jang akan ikut ambil bagian, 
terdiri dari 27 team Kompeti- 

' si akan dimulai tg- 29 Djuni 

Rekord Indonesia 

dipetjahkan. 
Suharko. perenang ,,Tirtokentja- 

na" jang takan mewakili" Indonesia 
ke Olympiade Helsinki, dalam per 
lombaan berenang kemaren" di Da 
karta, telah berhasil merebut kedjua 
raan Indonesia, memperbaiki - rekor 
baru diarak 400m. gaja-dada dalam 
waktu 6 menit 03,2 detik, rekor lama 

  

  

   sebelum perang 6 menit “26 “detik 
atas nama Diikstra. 

Rekor PON 1500 m. gaja-bebas 
telah dipetjahkan oleh perenang Tio 
Tjoe Hong dari Kwang Hua” da 
lam waktu 22- menit 21,5 detik, "re 
kor lama 22 menit 39,5 detik. 

Dalam memetjahkan rekor Indone 
sia itu Suharko berenang sendirian 

“dengan tehnik jang sanga: baik. 
Pertandingan “waterpolo Djakarta 

Raya lawan Djawa-Timur berachir 
9—1 untuk Djakarta: 

J. Walcot-E. Charles 
PEREBUTAN " KEDJYA- 
RAAN DUNIA TINDJU 

Jersey Joe Walcott, bapak dari 6 
anak dan djvara tindin “ kelas-berat 
telah berhasil mempertahankan ke 

| djuaraan duria dengan mengalahkan 

| Ezzard Charles dengan angka dalam 
! pertandingan tadi"malam di Philadel 
' phia dalam 15 ronde dan disaksikan 
| oleh: 30.000 penonton. Kedua petin- 
'dju memperlihatkan tehnik. baik se 

Iekali, dimana masing2 tak. berhasil 
merobohkan lawannja: 

i Pada -achir pertandingan Joe Wal 
| cott dinjatakan menang dengan. ang 
| ka, Charles mendapat luka2. diatas 
Ikedua matanja dan dalam babak ter 
'aghir hidungnja “ mengeluarkan  da- 
Lah, pun Walcott mengeluarkan .da 

  

'rah dari hidungnja: jg menjebabkan 
!ia buas bagaikan. se-ekor “banteng 
melakukan serangan? hebat di habak 

terachir. : 

  

SOLO. 

Panitya 30 thn. Taman 
Siswa. 

Untuk memperingati genap 

30 tahun berdirinja, Taman 

Siswa jang djatuh pada tang- 
gal 3 Djuli iad, kini di Solo 
telah dibentuk sebuah Panitya 
Peringatan, jang diketuai oleh 
Tjokrosantosa, i 
Menurut rentjana. oleh Pani- 

tya antara lain akan diseleng- 
garakan sebuah resepsi de- 
ngan mengundang wakil2 pe- 
merintah dan organisasi2. 

PURWODADI, 
Sekolah Suru Islam. 

Atas usaha PGIIL.  Tjab. 
Purwodadi dalam rapatnja 'pc- 
da ig! 30, 31 Mei dan 2 Juni 
1952 jang dihadliri.oleh bebe- 
rapa. undangan, diantaranja 
ialah Sdr. Kep. Kantor Pendi- 

dikan Agama, Kep. Inspeksi 
Pendidikan Masjarakat,' ang- 
gauta D.P.D Seksi Pendidikan 
Sdr. Tedjasukkisme, telah dapat 
memutuskan sebagai berikut: 

Akan mendirikan suatu Seko- 
lah  Landjutan dengan nama 

Sekolah Guru Is'am, jang pe- 
ngetahuan umumnjg setingkat 
“dengan S.G.B/ dengan leerplan 
(4 th. Sekolahan akan dibuka 
'pada tgl. 1 September 1952. 
Jang diterima. mendjadi murid 

  
Madrasah 6 th. dengan sjarat 

12 menempuh udjian terlebih  da- 

20:50 | bulu, 

|Aneka Djawa Tengah | 
SALATIGA, 

Pertempuran dgn. 

Hk gerombolan. 
| Pada hari Reho siang jl."ki 
ra2 djam 1 serombongan pa- 
trouille polisi telah ' menemui 
gerombolan. orang bersendjata didukuh Takanlor ketjamatan 
Salatiga, jg. rupa?nja sedang 
mengadakan slamatan dengan 
rakjat ditempat tsb. Ketika me 
lihat kedatangan polisi sigera 
gerombolan itu melepaskan 
tembakan dan setelah terdjadi 
tembak menembak dan gerom 
bolan itu melarikan diri ter- 
bukti seorang pengatjau ' ter- 
tembak mati. Diri fihak rak 
jat akibat peluru jg kesasar te 
was seorang anak ymur ik, 8 
tahun, sedang dua orang pe- 
rempuan mendapat luk42 Se- 
terusnja fihak polisi dapat 
membeslag dua putjuk kara- 
bijn dengan peluru2nja. Keru- 
gian polisi tidak ada. 

Pada hari Kemis tengah ma 
lam djuga terdjadi tembak me 
membak antara patrouille dari 
Mobrig dan kawanan orang 
bersendjata  didukuh Tegaron 
ketjamatan Banjubiru (Amba 
rawa). Seorang garong tertem 
bak mati, seorang lagi menda 
pat luka2, sedang seorang pe- 
ngatjau dapat pula ditangkap, 

|Selandjutnja dapat dibes'ag se 
| putjuk sendjata repeteer biki- 

sebuah pedang 
Samurai dan granat tangan, Fi 

| hak polisi tidak menderita ke- 

TUBAN, 4 
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. Siasat Terbaru Jg Tn Kata Maa 1 Oleh... 3 

|... Russia Dalam PBB . 
' Kalau Sampai Terdjadi Gentjatan Di Korea: Hendaknja Russia Bisa Dipandang 

  

      

  

    

   
   
   

  

, Tru 1. 

" 
. tidak ng Ma dm, " Kas ji Dengan erdampi an Dan Amerika Sbg. Penghasut-Perang. : | nas ini di Tr pa aka 7 Kinak Port Da — Oleh: Pierre J. Huss: Korr. Istimewa — Ny Pena     

  

Tahan Mean 
tanda2, bahwa 

Bisa IKALANGAN PERSERIKATAN Bangsa? Sapa INS-. D 1gsa2 semakin djelas kelihatan 
Sovjet telah, merentjanakan ,apa2nja” mengenaj masaalah Korea. Menurut anggapan 

BINA ggi PBB pihak Sovjet, jang tak sanggup lagi memenuhi keperluan? jani tida” 
sikit han 1 dari permintaan Tiongkok guna peperangng Korea itu, telah ” bersedia?” 

w ibuk membiarkan Mao Tse Tung menanda tangani perdjandj Jiain genfjetan sendjata. Dari V1 
peng: 12 jang sudah? maka bolehlah diambil kesimpulan, bahwa apabila nanti MKremlin 
memberikan isjarat kepada Peiping urtuk menerima perdjandj Jian gentjetan sendjata maka 

sudah Ajolas Sovjet akan membuka propaganda lebar? untuk memberikan kesan bahwa 8o- 

  

   

  

   
  

  

  

   Dat diporgonalin an . 
menjijadi sasaran mu      

  

     
   

    

Rg mengati 
ana ta : 
tnn g Hei vjetlah jg djuru damai dan bahwa Amerika Serikat djuru-pe rang. 

irinja Sendiri 
'tjalon presi 

"Wobiia diketahui pada tgl. ngan negara2 Sekutu Apabila 
   
      

  

| 23 Djuni, 1951, wakil Sovjet 
“pada PBB Jacob Malik, meng- 
umumkan dimuka radio ten- 

4 tang usul Kremlin untuk meng 
adakan “gentjatan sendjata” 
di Korea dan semendjak Met 

tindakan dengan memakai ke- 
kerasan telah gagal dan ke- 
kuatan pertahanan PRB mem- 
bahajakan tentara RRT jang 
kuat ity maka Sovjet jg tjer- 
dik itu mengadakan langkah? 

kataan Gedung Putih 2 
i tertoali atogn biar bagai    

        

   

ledakan2 bom jang aa 
Ruangan ini dihubungkan de- 

  

2 “Pemikian pula orang pada 
k umumnja tidak mengerti bah- Ing 

3 F n re 

Bertepatan Tesis hari: OA tahun Ratu Elizabeth: II dari 
gris. oleh duta-besar Inggris, Kermode, telah diselenggarakan S ERDADU CORNELIUS 

        

   

    

     

ngan tunnel ke pedug. Kemen- |         
  

ngertian T ah terian “Ker 'kamar sepsi ditempat kediamannja resmi. Gambar: Diantara mereka itu ia berdaja sekuat2nja Ggn | untuk menghindarkan berko C. Knight di Lichf 

Fat dapa & da i # jeld La LB owong Sen Peta NE. kuat jang pada. suatu ketika setapak saioii Derajuan Hati ulang tahun Ratu Elizabeth 19 #ldjalan Jurus atau -sebaliknja Mande pertempuran besar2an | (Inggeris), berumur 28 tahun, aa - la an dibawan tanah : | dipergunakan sebagai tempat 'f mendapat tanda djasa, terdapat dutabesar Kermode sendiri, jang “untuk mempropagandakan ten- | dengan memindahkan perhati- | diseret kemuka Penelha mi- ja KE Ne 1Rpi Kn tempat rlindunga uat penjimpanan harta kekajaan | | diangkat mendjadi Knight Commander of St. Michael and St. tang gentjatan ' send ta dan | an orang kepada perundingan2 liter, karena Menga- 
LAN NN ta2, dan sekaran na gan | MOSATA, -. 3 George. Tampak P. M. Wilo po memberi selamat kepada dutabe Fi membesar2-kan perdjuangan | gentjatan sendjata. pa? kata hakim militer dengan 1 Bni TeR kan ega sar Kcrmode. dan pertentangan diantara ne- ganasnja. ,Paduka” kata Cor : : $ untuk me Waktu tengalunedn uang se- ara2 sekutu dalam PBB. Ternjata perundi nelius, ,saja tertipu. ja : |Hindungi orang2 jang tinggal | banjake 5.100.000 dollar “telah " Dekha ngan? ituachir? ini kawin dengan se- : Hantaman Me ) 

& tlam2 RI PL. 
   

    

  

    

  

    
   

“Ipada gedung2 jang ada seka- diadakan: pula izin untuk ke- 
perluan membikin ruangan 3g. 
tahan ledakan atom Mungkin 

Sebab terutama ialah 

bahwa ruangan? dibawah ta-   

  

Aa tertutup oleh. rerun- 

1 Disamping itu ada! agt soal 

hwa keluarga resmi dari Pre- 
siden bisa tinggal disana buat 
waktu Jjama. 

Ruangan itu diperlengkapi   
Pergabungan Kera- 

Soal jg Hangat Lagi 

  

(Dibawah Mahkota Hasjimi Menjadi 

Kalangan? PBB tidak me- 
njangsikan lagi, bhw. tindakan 
|intervensi Kremlin Seterusnja 

dtudjukan untuk memindah- 
(kan pusat perundin, an dari ge 
langgang militer Panmun- 
jom ke gelanggang politik pa- 

hanja membuahkan pertikai- 
an2 jg tidak bisa didamaikan 
Serta djalan2 buntu, dalam 
mana pihak Komunis menung- 

crang perempuan jg mengaku 
dirinja berumur 32 tahun. Te- 
tapi beberapa hari kemudian sa 
ja dapat mengetahui bahwa 

: aah itu Gengan mudah dapat sekali dana pertah - 
: $3 anna kan perangkap maut (sia te" ah Tipergunakan sana |) 

B “ LN 3 ab data Na be ren an anang di tahow Saja. senmput” hingga 

$ —g Ne PBNU | sebagai akibat radiasi atom, | keperluan projek int: Mrticho2 5 aan Or 3 "ana dak mengadakan gentjatan Sen | kesabarannja. dan menerimg '21 tahun. Saja semaput hingga "Korban api, bandjir atau terowongan? Gedung Putih mengatakan, ba 
AT Ten sat na sn Dan sesaat Pn d6hem3, Mann, tuhkan hukuman cel 42. hari, 

Cornellus menarik rapas pan- 
djang. 

Pada PBB di New York, ke- 
giasan2 Sovjet meni imbulkan 
kesan bhw Sovjet segera akan 

  

  
  

g bersangkut dengan djan 
MENgpnN jang n ata F iga Waktu jang Aan Nona dengan alat2 untuk member- Seandainja Radja Talal Tak Dapat Memegang Tam- da PBB di New LO P Kap 1 Sana an strategi ba-| gepuah resolusi jang meng- ri 206 o 5 » untuk mentjari tempat perlin- sihkan udara dari yap radiasi puk Pimpinan Keradjaannja: Putera'Mahkota Amir ka2 Sovjet dengan 'fidak ragu Btun m Lupa anja jg tidak haturkan selamat kepada India 
lah diusir dari : |dungan, — beberapa ahli, me- Bro apa ne rhahnja H AS Hat Ba Tu Raa PET (sebagai salah-satu republik jg: 
ka sampan? tadi la-| naksir tempoh itu hanja lima itu, dan alat mer knada jg. 'usseini Baru Sesudah Mei 1953 Dapas Naik Tachta. bahwa . pertentangan2 keras | hubungan rapat antara nega- ' sehat dan kuat di dunja hari 
jar ka a | menit sadja — dan sudah ba- | bisa dipasang dengan segera mengenai politik terhadap Ko- | "22 sekutu. | Kemis ji telah diadjukan dlm buah p oleh: rang tentu kesulitannja tidak | juntuk perhubungan dengan Mi Durur BERITA? jang diterima di Damaskus dari|rea, Repubiik Rakjat Tiong- Kremlin , | Kongres Amerikp. oleh senator RRT. Di sedikit untuk mengatur perjin- |dunia luaran: pun tersedia 2 Amman pada hari Kemis “Amir Hussein — anak sulung | kok dan Formosa gkan timbul Ba mengetahui benar, | Ategander Sinitir 
njak aa pan" sam dungan bagi penduduk jang POmpa2 untuk dipergunakan Dena ah dari Jordania — da agkin tidak akan dinjatakan apabila nanti Amerika Serikat, aa 3 dalam tahun pemilihan ' TEE — — nan Ti (atiildak sedikit banjaknje " dal apabila ada bandjir, dan pintu? bagai j2, sebelum ja mentjapai tingkatan dewasa dalam Inggeris dan Perantjis serta presiden di Amerika masaalah | " 

Keduaratus orang Ti oa : 
tadi bary sadja dikeluarka 
dari pendjara Inggris di Tong- | 
kong, dan pada hari Kemis me 
reka mula2 diangkut deng 
2 kapal Inggris dan kemudi: 
diturunkan kesampgn2 4 
akan membawa me 

  

tag tersebut tadi, Kapal" z 
gris tadi hanja dapat 'meno- 
long 4 orang jang selamat, 
sedangkan nasib : tawa- 
nan lainnja hingga kini belum 
:diketahui, 1 Gea Be 

  

(ruangan itu adalah dirahasia- | bagai diatas, asal tidak kena |tusan terachir mengenai ke-. Talal sakit dam diangkatnja de bulkan perpetjahan di kal2- | tangan politiek pada pemilihan : 4 : 'Ikan, tapi menurut dugaan rua- | tembakan jang tepat. Jong di- |adaan kesehatan “Radja Ta- wan mangkubumi — tlh mem | itu. 
LAGI BOM MELEDAK. Son itu Gibikin 40 kaki da- maksud. ialah ledakan bom |lal akan terserah kepada pa-, buks kembali soal persatuan | : $ : '.» TUNIS. amnja dibawah tanah. Rua- atom diatas tempat perlindu- |nitya dokter pan-Arabia jang Jordania dan Irag dibawah | . e Ahli2 dan parc diplomat P 

e ngan itu pada mulanja dibikin (ngan itu jang berarti seluruh |inetral. . mahkota. Has i (keluarga Fi Betjak BB mengakui terus terang, 
Pada malam Diumahat telah 

terdjadi ledakan bom lagi dide 
kat pintu muka bekas gedung 
sekolah Itaha di Tunis. Seba 
gai akibat ledakan ini terdjadi | 

beberapa kerusakan. gkan teta!” 
pi korban manusia. tidak ik ada 

j3 rat | pada hari Tkemis terlindung dari petjahan? jang bil keputusan pula untuk meng Karena diduga bahwa persatu- derita sakitt.b:c. Pada waktu sembahjang. Dapat diterang- nejompar da ada Pabelan" konirak berterbangan. angkot suatu dewan mangku- @n kedua negara tadi” akan ini torda d Tel dari 13.000 singkat ingin mengeluarkan pi kan bahwa Rosa Venerini ia- . . Djerman Ban ta perdjandjian tentera Eropa, jang di| / Djalon2 dibawah tanah jang bumi, iang akan berfunksi se memberi djaminan terhadap kendaraan May Teruga 3 Hang kirannja mengenai djalan bun- lah bangsa Itali jg telah menu 4 Ta 1 .gepagai »protokol Lana: boa “agar Mak 2 peperrakan lama Radja Talal masih sakit, kemungkinan serangan Israe:, kok, psi MPa Pte int tu dalam perundingan gen'je- dirikan. Konsen Hana A segala segelapan jang meliputi persetudjuan dan untu mpat periindungan di 3 ca $ » | Na untuk mendjalai diata di Korea /enerini. re perdjandjian itu, saja wadjib memperingatkan kepada rak | London dan di Amer'ka Serikat | Pa P Nae aap ikop Re ah MetAtaaan kendaran iba Man na Senam isi pena rya perdja n tadi bagi Perantjis berarti tidak hisa diterima. Ada baha- gara2 lainnja. akan memakan waktu 5 tahu, | & ” " 1 protokol? an”, Ja terewong itu akan terhe- Tak Akan Diterangkan seterusnja, bah IT 5 
“Dikatakan. bahwa pevbern H1 nam atan-didjilat.api: | | wa. mentyrut dugaan “umum, 

F ba 5 Inggeris tidak akan berbuat se S0 ADAHA AN USAHA? Ff. djuan2 tersebut telah memberi 

   

  

kan seluruh kedaulatan dan | 6 KELILING EBOPA, leburan Jordania dan Irag, Di PENJELIDIKAN. ATOM. p | 
persamaan hak kepada Djer- Iga Malaya star djenderal PRP, Sikap Tarki Dan Kompe- | Katakan bahwa Libanon, ham Seorang anggota komisi tenaga Balabaniwan Tenta 8 Sovjet” Dan Fo Is 
man. Tidak ada sesuatu hal see Trygve Lie, dalam bulan Djuni rensi2 Perdana2 Menteri Lp Aden rat terhadap Ka Pa Karma “Heng M.  Djerman: j Timur, Didatangkan! Bi- 

: Hen A 1 Soal resntian r Jor- ackson, pada hari Kemis menerang- 

Aa Pe beuta sad ap | —- Ng Sa ea emang AN bapa mela Sena Taja daerah Perbatasan (untu menerima sadj : si Sovjet Uni kini mengadakan usaha2 em ikas besar PBB pada hari Ke- ALANGAN2 POLITIK | Tan MAA PAN SIN basas dilkbbriban penjelidikan atom san2 jang ditentukan sekarang | 
“ini dan puls tidak ada sesuatu | 

. ketentuan jang dapai memaksa | 
| Djerman uk tuk tunduk kepada |F' 

jang disodorkan kepa- 
un tidak ada sesuatu | 

    

   

Ha. nja. 
halanganpun. lang akan dapat 

      

   

   

    “Fdungan jang tahan 
atom jang dibikin disuatu tem 

    

  

   

   

2 |rannja. Pendjelasan mengenai 

     

   

  

   

  

fwaektu jang sangat pendek itu. 

.F Sebaliknja pulg presiden be- 
“serta anggota keluargania jg. 
resmi tidak tjukup waktunja 
'untuk berlari ketempat perlin- 

ledakan 

pat terletak antara bagian ti- 
mur Gedung Putih dengan ge- | 
dung Kementerian Keuangan : 

Untuk pembikinan ruangan ! 
inilah para serdjzna2 atom jg. 

ypaling terkemuka serta arsi- 
tek2 atom menumpahkan piki- j 

tidak lama sete'ah penjerangan 
Djepang terhadap Pearl Har- 
bour, sebagai rucngan bom- 
proof untuk Na almar 

Ia Hanana 1 Hanin Ka al NT   
    

       

    

     

   

  

Upah Buruh 

ARI DJUWAT jl. dil 
| Kuala Lumpur, ibukota 

'£derasi Malaya, fimulai,rapat 
sara panitia upah dari Perhim 

n Madjikan Perkebunan 
arct Malaya dan panitia pe- 

  

    

darurat apabila ryangan - itu 
harus ditinggalkan dengan se- 
gera. 

Sangat mungkin Sekali rua- 
ngan seperti ini terdapat pula 
pada gedung Pentagon jang di 
diami o'eh pimpinan angkatan 
bersendjata, Sudah terang pu- 
la ruangan seperti ini ad, pa-. 
da instalasi militer lainnja. 

Tapi sebagian terbesar dari 
' penduduk Washington, sebagai 
imana djuga. halnja dengan | 

| dang tertiitup dari "penduduk kota2 lainnja, akan 
' bisa mendapai perlindungan 
dari tempat2 perlindungan se- 

tempat disekitarnja akan han- 
tjur nluh. 

Tempat2 perlindungar itu 
adalah dipilih oleh anggota2 
American Insitute of Archi- 
tects dengan dibantu oleh Ci- 
vil Defence Administration 
dan Atomic Energy Commis- radja Talal, hari Kemis berto ! harus ditindjau - berdasarkan na akan sangat menggembira- 
sion. Gedung2 jang dipilih un- |, k dari Amman menudju ke | kemungkinan untuk mempersa EMENTERIAN DALAM 'Kan bagi Scv'et. Pada waktu 
tuk tempat perlindungan Ku Bari is, dimana ia akan mengha | tukan. kedua keradjaan Hashi- negeri Muang Thai kini ini, pihak Soviet memainkan 
mempunjai kerangka dari ba- dap Rad'a Taat Kepadan ja | : mi tadi, sebagaimana diidam2- telah menjusun sebuah rentja- kartunja dengan sangat berha 
Gja Gan lantai2 jang mempu- |Sharif Sher akan menjampai- | kan oleh mendiang Radja Ah- Ha unbuk “meriadakan kenda- |ti2 sekali. Langkoh2 langsung njgi tiang2 dari badja, Dae- 
rah2 untuk tempat per'indu- 
ngan Iu biasanja dipilih anta- 
ra tingkat iang kedua sampai 

iang ke-empat, Ruangan ini 
harus terpisah dari katja2 dan 

bulan Mei tahun depan, Kalaa pun andaikata akan ternjata 
bahwa ajahnja tidak mampu jun tok pegang tampuk pemerinta- 

bulan September Don Sekaran gia bersekolah di Harrow, 
Inggris. 

Menurut adat Arab, Amir 
Ta'al mendjodi dewasa apabi- 
la ia mentiapai usia 18 tahun, 
menurut ' perhitungan tahun: 

komariah (tahun bulan, terba- Sementara. itu UP ear 
gi dalam 48 minggu) Menu- kan dari Beirut, bahwa kaja- 
rut keterangan perdana mens ngan? politik di ibukota Liba- 
teri Abu ai Huda kepada Si- non hari Kemis menerangkan, 

parlemen bahwa dengan timbulnja kri- 
Jordania — demikianlah kata sis kenstitusionil di Jordania 
kalangan? pariemen —, kepu- jang disebabkan karena Radja ' 

' hingga tak dapat memperhati 
kan soal2-:negara. 

nia Irak muntjul lagi. 

  

Ir radja Irak dan Jordania). 
3 Tea Ni? Gi Beirut ta 

1 er2 Radja Jordania men sampaikan kpd. Talal. | dupa paMe " Bala Na aa 

Berita AFP dari Ammar $ murgkinannja bahwa Radja | 
pgatakan, bahwa Sharif tenar! | Talal akan sembuh kembali”, 
bin Jamil, saudara permai suri | San sea! penggantian radja itu 

Keputusan kabinet di- | 

  

dullah 
Menurut kalangan politik tsb 

tadi, bangsa Arab Irak dan Pa 
leskina jang ada-di Jordania 
“Sangat setudju apabils Iraa 
dan Jordania dipersatukan”, 

kan keputusan kabinet, jangj 
mengandjurkan kepada Radja 
supaja ig: dirawat oleh dokter2 
Spesialis, . karena “ia sangat 

membutuhkannja. Seperti tlh 
dikabarkan, kabinet telah am   

  

SEK. DJEN. PBB AKAN 

mis. Menurut rentjana Lie an 
tara Jain akan mengundjungi 
London, Brussel, Djeneva, Wi- 
na dan mungkin djuga He'sin 
ki. Sesudah itu ia gkam beristi 
rabat di Norwegia. 

  

  Pada. | naga atom. Negara 
: «Ba ialah Argentina. 

jang Pa 

  

| tidak menggambarkan adanja 
| percbahaa? diin. 

P
A
R
 

Akut Serta Suatz Dn'uk menghasilkan" 'pe- 

Kai ibuko: IL Kepala ki | Kepa'a negara Syria, Kolonel 
On bea MAN na dikabarkan ba 

hwa ketika hari Rebo ! ia mene 
rangkan kepada menteri pere 
konomian. Jordania Sulaiman 
Pasha Sukar, bhw Syria tidak 
akan rela melihat Jordania di- 

mis menjatakan, bahwa ketera. 
ngan? Perdana Menteri Pakis- 
tan Zafrnltah Khan jang achir?2 
iai diberikannja kepada pers, 

garis2 besar 

si perdana2 menteri negara2 

han Amir Hussein dinjatakan Sebagai putera mahkota ketika | 

Seal persatuan Jorda : 

' mendjadi Knight Commander: 

negara-negara Asia dan Afri- 
ka mulai mengadakan pembi- 
tjaraan dalam sidang umum 
PBB.   Utk timbulkan perpe- 

tjahan Sekutu. 

Kesan2 jg diperoleh dari po- 

litik Sovjet mengenai perundi- 
ngan gentjetan sendjata di Ko 
rea semendiak beberapa tahun 

.jg lampau menundjukkan dgn 
| ajel as, bahwa Sovjet memusat 

kan usahanja untuk menim- 

  

. Bangkok 
'Akan Dilarang: Pengen- 

daranja Banjak 
Menderita TBC 

raan?2 “samlor” (betjak) seba- 
gai kendaraan? pengangkutan 
umum dikota Bangkok. Kenda- 
raan? ' Pe Itu | dipandang | 
tidak sehat, karera sebagian | 
besar dari Naa. men- 

  

BESAR DILAPANGAN | 

Dikatakan, bahwe dalam  usaha2nja 
itu Soujet mungkin akan dapat me- 
nemukan rahasia pembuatan bom zat 
air. Jang tidak dapat dimengerti oleh 
Jackson ialah, bahwa dalam  meng- 
hadapi kenjataan jang demikian itu 
Amerika Serikat sudah merasa puas 

  

jang mendapat perhatian  be- 

|Tiongkok dalam PBB akan 

( diadakar apabila perdjandjian 

keanggotaan Republik Rakjat 

mendjadi hangat. Demikian 
djuga halnja dengan masaalah 
mempertahankan Formosa da- 
ri serangan RRT, 

Jacob Malik bisa Sadja tam- 
pil kemuka mikrophor dan me 
lemparkan semuanja itu ke da 
lam sidang umum PBB suatu 
sidang istimewa sudah pasti 

gentjetan sendjata di Korea te | 
lah tertjapai dar dengan demi- 
kian timbullah suatu perten- 

bahwa kesebaran dan kebidjak 
sanaan setiap anggota bukan 
Komunis pad, PBB sangat di 
perukan dalam keadaon seper 
ti itu untuk menghindarkan 
timbuinja perpetjahan besar 

antara. negara2 Barat, jg ma-   

  

  jg diambilnj, pada PBB di ba- 
tasinja dengan mengemuka- 
kan pendapat2-nja mengenai 

perdjondjian gentietan sendia- 
ta di Korea Tindakan ini akan 
disusulnis dengan menjatakan, 
bahwa Malik dalam waktu jg 

Dalam suatu upatjara chid- 
mat jg diadakan di Vatican 
berhubung dengan ditabiskan-'", 
nia Rosa . Venerini, hadlir 

Paus Pius XII: tampak pada 
gambar ini beliau sedang bera" 

      
  

  

NU pan dan lurah2 desa dibagian Djerman Timur 
jarg berbatasan dengan garis demarkasi Timur-Barat, 

telah diperintahkan supaja se ATA, mengosongkan gedung? 

i pasukan? balabantuan Pa Sovjet dan polisi Djerman 
Timur. eng para Aa $ bat” aa pen ye 
man Barat ani 'at. Dide. 0 asam 
steds, pemuda? Djerman Timur jang Ka aa dalam organi 

  

merint runding dari Serekat? buruh | Sebuah laboratorium untuk | politik Pakistan, lebur kedalam wilajan Va — dengan programnja jang hanja meli- tanginja Perkebunan Nuno: lara ig Imenjelidiki tenaga atom dalam He | ur Antara). isi S00e. dari kebutuhan2nja. sasi ,Freie Deutsche Sean ani ibuk menem Naim mop 
kip sekali akan berhasil- | waktu beberapa minggu lagi Kalangan tadi seterusnja an jackson adalah wakil Renubliken! “tang2 pohon dengan traktor disepandjang garis 

aken dibuka di-universitet Me-j menjatakan, bahwa menurut pIrFA BESAR INGGERIS dari Washington. Berita UP dari London me- 

pendapat umum. Ameri- 
muanja berkekuatan penuh. (ka pada hari Rebo mengumum- 

kantor dan sekolah2 semuanja, ntuk didjadikan asrama ba- '   
Ixdco-City, “demikian dikabar-| pengiraan mereka Pakistan ti: KERMODE DJADI K Gr Cr 2 $ : 2 
kan hari Rebo. Dengan demi-| dak berusaha untuk mendjadi COMMANDEB. f Na : TN: ngatakan pada hari Kemis, ba Siapa Tjalon 5 

/ kian maka Mexico akan men-| pemimpin Dunia Issam Akan Sir Derw t Willfam Aan Ai eka Tn — T hwa menurut keterangan2 ra- » 2 
nempel h jadi negara momor dua di| tetapi, kata mereka, Turki se- | de, Duta Besar Inggeris di In u aan Ma ana hasia Yang Na - had ae Pr esiden As : 5 perkebunan karet gai kah Na, jang melakt-f bagai anggota NATO tidak da | donesia, pada hari Jahir /Ratu|| dinyan seleksi untuk “Pekan || di PN pe La 3g divisi I Lu ! 5 enje n a @- i Ia ' Ea a sampa. 1 3 penj pang pat ikut serta dalam konperen | Inggeris Kemis jl. diangkat Olah Raga Angkatan Darat, Aan Sovjet, jang tidak se- EMBAGA PENJELIDIK : 

F kan, baihwa Kn 1 | Islam di Karachi, karena kon- 'of Order of St Michael and St Sar dari chalajak ramai, Foto: 2 Pluto itu dalam konpe Na BA 5 1 'IiDjumlah divisi Sovjet jang di : man pasti akan ane 5 perensi ini ,,hendak membeda- George, Dahulu dengan resmi Pelari2 “sprint pada waktu ju kan bahwa penjelidikan te- g 2 ida rensi tahunan dari Dewan Se bedakan agam, dan NATO pa- . start Tampak disini nomor || tempatkan di Polandia ada 6 | raehir menundjukkan bahwa, : rah djurusan jang 
rapkan. y 

   

   

        

   
   

    

kat Buruh Malaya, jg. akan 
ulai pada tgl. 27 Djuni j.a. 

3 akan dipertimbangkan 
per- 

  .Djibaku" Tak 
da hakekatnja terdiri atas ne- tsb. Demikian wartawan 2g 
gara2 Kristen”, tara" di London, 

ia hanja commander dari orde 

nee 

dua dari kanan sersan Simon, 
|. Jang mendjadi djuara lari 100   

    Disengadja| 
      —m dengan waktu II,9 detik. : 

: sampai 7 buah, di Austria 4 di 484 dari orang2 jang pro - 
tai Republik menghendaki Iban 
hower sebagai presidefi A.S, se. 

visi di Tickoslowakia dan Ru- 
mania kesatuan2 jang lebih ke 

Se: andjutnja PP) 
S k diadju- 

2 TA Na ne aah watuk | Akibatnja: Kapal Dan ' Ae anna (nat “at.” Angta2” Tang 
makenb " perdja lakukan tindakon2 guna me Pesawat Terbang Sama-l pasukan2 Sovjet disepandjang aa AG ag era mana mas Jarakot pertatanan Ba 

man, Ta aa Ba us 
tu2nia jang | 

   

  

   

     
   

  

   
   

    

   

    
   

  

“pengangguran — be- 
“jang mungkin akan | 

Sama Tenggelam   ibila harga karet te- 
sot sadja. Menurut j 

solusi, kepada pe- 
“Malaya dan Singa- 
1 diminta, menjusun 

a penampungan, menga 
kantor? penempatan te- 

f dan rentiana pemberian 

     

        

| Srbuan PESAWAT Thun 
derjet F-84 dari angka. 

tan udara Belanda pada hari 
Kemis telah mendjatuhi se- 
buah kapal-meriam ketjil Ing. 

didekat pantai Belanda, 

  
  

679 Bari Sgp 37 
Harrold Stassen, 2   perbatasan Djerman itu dilaku 

kan mendalam, Thomas     
  

Menurut keterangan2 tadi, an Maa Ap Mont. 

' kekuatan negara2 sekutu Sov 
jet di Eropa Timur adalah sbb 
Polandia sampai 25 divisi, ter 
masuk djuga 4 divisi bermotor 
dan 4 divisi lapis-badja: Tjeko 
slowakia 14 divisi, diantaranja 

Menurut berita2 jang diterima. pa- 
'sukan2 RRT di Tibet telah diperiri- 
'tahkan supaja memperlakukan  pen- 
duduk dengan baik setelah baru2 ini 
terdjadi demonstrasi2 anti- Tionghoa. 
Dikatakan dalam berita2 tersebut, 
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diri dari prean in, sedang na ja : 5 div. bermotor dan 2 lapis-ba 
kan Inggris dan Amerika Seri. tundjangan kep Pen PP aa aa wd hm Sei djas Rumania 12 sampai 13 Pa en Han ka kat An op me1 punj as nganggur, G ntara) terbang tersebut tewas sedang divisi, al, 4 bermotor dan 2 Ia orang2 Tibet jang Kakap! Sa h 
sukan . : PS. kan 18 dari 15 orang anak buah i pis-badja,, Bulgaria 11 divisi, astana Dalai Lama di Lhasa. Seo- $ acrirnja, tiada 1 Persatu rahnja diseberang ki autan lagi, kapal tadi hilang dan diduga (al, 3 lapis badja,: Hongaria 8 rang djurubitjara RRT menanjakan ! djuan Amerika, P : karena telah terikat oleh ikatan | tewas dju Dua orang jang Pn “divisi, al. 1 lapis-badja dan 3 kepada orang2 jang berkumpul itu, akan mungkin m sirimkan ke ikatan tentera opa, Demiki- masih ong kini SE Ti bermotor, Albania kira2 2 divi apakah. adanja keluhan2 mereka, 

satuan2nja SN “at gak an Ie Ba (Antara). rumah sakit Den 1 ta candaan Bana aan MANA MEME si, (Antara), Inimettson kesebelasan bawel (Antara), 2 

    

  

  

Kapas abah aa ra 

 



  

      

   
     

    

   
       - Blectriciteitmz ats 

   

   dengan Mas 
MEMANGGIL DENGAN 

'Dan Maskapai-M. 
  

  

untuk @jabatan-djabatan tersebut dibawah ini, guna perusa- n “Indonesia: Meta 
haan-perusahaa: 
1. inginjur-insir 

idjazah Delft 

         

    

  

   

     

   

      
3 pegawai elektro-tel 

Belanda atau ja 
— Ht 

4.  pemegang-pen 

  

  

jang dj 
diadjukan ke 

skapai jang Berkongsi 
kapai Tersebut 

     

       

    
     

dengan pendidikan tehnik menes 
ngkat dengan itu: SA 
dengan pendidikan tehnik mene- 

n motor-motor diesel: 
u, jan 

B, VVL. 
Nan 

disertai keterangai 
ikan dan pengalaman-kerdja, harus 

ICITEITMAATSCHAPPIJ ANIEM N.V»" 

    

INI PELAMAR-PELAMAR 
LA BANGSA — 

jang setingkat den,    
setingkat dengan itu, terutama 

mempunjai idjazah me- 
Mercurius, S.P.D, atau 

i -keterangan 

  

  

      

   

Temulawak, Djae, Ken 
jg. tumbuh dikepulauan Indone 
utk. tiap2 Rumah-tangga, Harga 
kos kirim : : 

ai 

  

1?   ....... 

  

    
SMP GANESH/. 

Malam peringatan genap berdiri 
dua tahun dari SMP Ganesha telah 
diadakan tadi malam di Stadstuin 
dengan dapat perhatian tjukup be- 
sar, diantaranja nampak Bu Milono. 
Selain untuk memperkokoh tali per 
saudaraan dan memperkenalkan SMP 
Ganesha kepada chalajak ramai, ma | 

|. Jam peringatan itu ditudjukan djuga | 
untuk mempertinggi kebudajaan. Itu 
lah sebabnja maka pertundjukan2 jg 
Giperlihatkan kesemuanja mengan- 
dung arti kebudajaan, seperti panem 
bromo, tari lilin, kiprah, silat, dll. 
Pun sandiwara jang diselenggarakan 
oleh murid2 SMP Ganesha tsb. me 
ngandung - arti dan nasehat? baik 
bagi penghidupan. Dengan singkat 
sadja dapat dikatakan, bahwa per 
tundjukan2 itu berhasil bagus, de- 
kor, proloog dsb. diatur sedemikian 
rupa, sehingga penonton hampir da 

“pat mengatakan, bahwa pertundju 
kan itu dilakukan oleh amateurs, 
althans oleh murid? SMP. 
SMP Ganesha kini mempunjai 600 

murid, terbagi dua ploeg, jaitu untuk 
anak-anak dan untuk pegawai, pela 
djaran diberikan waktu sore, berhu 
bung belum mendapat gedung sendi 
Ti, tetapi para pengurusnja masih 
terus berusaha untuk mendapatkan- 
nja dan djalan satu?-nja ialah mem 
perkuat keuangan. Kita bantu harap 
kan biarlah tjita2 baik itu lekas ter 
tjapai. 

URSUS AHLI UKUR 5X6 MTR. 
Pendaftaran murid2 baru untuk |: Kw. No. 8 Rp. Te 

Kursus ahli Ukur dan Bangunan di Kw. No. 10 3 — 

mulai bulan Djuni ini di S.R. Sete / 
ran. Dapat diterima murid2 tamatan 
SR. 6 tahun. 

Atas kegiatan polisi seksi Djom 
blang kemaren malam jeep H. 4338 
milik perkebunan ,,Sidoredjo” di 
Ungaran jang diserobot tg. 3 Djuni, 
-telah diketemukan, nomornja lenjap 
tjatnja diganti. Tiga penjerobotnja, 
S. dari Ungaran, R. dan D. dari 
Pendrikan Smg., ditangkap dan me 
ngaku. Dengan ditangkapnja 3 orang 
itu terbongkar pula perkara2 peram 
pokan dan pembegalan. Polisi dapat 
membeslah 2 repolper dan 1 houder 
bak. 

LINTA DARAT DITANGKAP. 

    

  
Dollar mekanit ketabadi telah "ag" 

  

an 

kegunaannja dan tjara memakainja 

Ir, Kumiskutjing, daun mangkok dll. 

Oko Buku ,TIGA” 
2 2 Wasirsapuro 9. SOLO 

sia Kegumbiraan ,, 

Mena enak 

Batjalah advertentie ,,DJAGO” Iain minggu! 

: 2 
& | .evennasengana ana enan gk 

KI 2 
x 

lorang 

Hanja didapat pada kursus-ter- 
tulis: INST.-DAG. ,INDONE- 
SIA? — SOLO. 
S.M.A. — SM.P. — Meg. bukuji 
A — Meg. buku B — koresp»n- 
densi — Bhs. Inggris — Bhs. 
Belanda. 
'Prospectus dikirim gratis. 

Bodjong 27 — Telf. 264 — Smg. 

bagai satu perkumpulan dengan ba 
idan hukum sendiri 

M1. MEME MAN. RN ena MA PENA Makan 

Obat-O batan 

  

a. Buku tsbt, berguna sekali 
Rp. 2.— sudah termasuk ong- 

2 na Naonenaganta nana oa unenunan uan 

“araneoosenen amen sanassooanaa 

2 Ueas ankennngan anus oonenaomanganen   
ZONDER OPERATIE 
Spesial sakit AAMBEIEN 

orang Laki korang 
(Peloe) IMPOTENTIE 

? Perompoean sakit KE- 
POETIAN dan tida Tjotjok 
Darah. 
Tanggung bisa bikin baek. 
Segala waktoe kita bisa kirim 
obat2. 
1. Obat Sakit Aambeien 

koewat 

Rp 50,— 
2. Obat Keputian of 

tidak tjotjok bulan 
orang perempuan Rp 25,- 
Obat Kuat 
PAR PAR p 

T.B. Surat2 harap disertai 
uang Rp 2.50 buat balasan 
Djam bitjara: Pagi 8—1 

Sore 4—4 
Minggu tutup, 

AMIRODIN 1 
Depan Koesoemojodan 85/A 

SOLO 

» 

  

UDJIAN NEGERI IDJAZAH 
BESMI. 

  

Ada sedia: 
DEKKLFEED UKURAN 

N.V. INGTRACO 

  

i 

SOE KIOK. 
Dengan surat ketetapan Kemente 

rian Kehakiman tg. 26 Mei 1952 ter 
hitung mulai tanggal tsb. 'perkumpu 
lan kematian diatas telah diakui se 

(eigen, rechts- 

bersoonlijkheid). 

KAPAL? HADI 
Kapal ,,Pulau Laut” akan berang : 

  

   Miner 
|6 Lampu model 1952! 

  

  

Erres Accu 
| Djuga dapat Oguaskaa dengen 

9 T smk 

| JUPAH MURAH! 

Ambengan 1 — 
va 

Semarang. 

  

$ GELDLOTERIJ DJAK. Rp 16— 14 
Rp. 9— 4 Rp. 5— GOEDEREN. 

IL KOTERIJ DJOKJA. Rp.10— Trekkl. 
| erzks. VRIJ MONGORIA PILL. 

| (Obat sakit Aambejen). Sakit aam. 
(been didalam a'au duar pantat, 
kalau makan ini obat 3 doos rang- 

| gung dapat lekas baik Rp. 87— 1 
“doos Rp. 30—, BORALIN PILL Un 

7 c sakit djantung Tidak dapat 
| Sidur, dada rasa panas, sesek djall 
“1kung lembek, perlu lekas makan ini 

“obat 3 doos sunggu2 baik Rp. 87.— 
PI doos Rp. 30— ZENUW PILI- 

(Obat sak:t zenuwen). Malam tidak 

1 

      

   
    

       

  ceng 

d3 

  

| Pekodjan 105 

    “#dapat tidur, arfero badan rasa 
sakf. hati memuku!, boleh lekas 

| makan iNi obat & Rp. 20— 3 

  

   

mat tetamu sadjikanlah (Rp 57— SUIRINE PILL. Ini obat ANGGUR KOLESOM jap 25 O BAJA” tanggung Gapat Dikin Baik ak Mupage Manan gembira dan dapat melenjapkan lelah. kondang sa Pe aa Aa 
ANE | Kg UrS : Ra na |3 doos Rp. St—. Porto Rp. 2,— KONG DJIN TONG Prise) Watis OBAT KOEKOPL 

  

  THIO GIOK GIEM   

      
Pengalaman ke I 

setelah minum bungkus 
membuktikan pada para Pem- 
beli bahwa djamu Njonja Me- 
neer lebih sedap setelah bung- 
kusanja dibuka, lebih halus 
waktu djamu itu menempel di 
lidah, dan lebih mandjur sete- 
lah satu bungkus diminum ha- 
bis. Belilah 1 bungkus 

Djamu Sehat Wanita 
MW 

hatan Laki2. 1 bungkus hanja 
Rp. 0.50. Lebih sedap, lebih ha- 
lus dan lebih mandjur. 
   

    

    

  

Ne na 

LA Ja 
Pa DEMAK 129 KS Au 

SEMARANG 

  

    

Toko Pedamaran 99. Dj. Mata- 
fram 414, 697, 210, 942, Depok | 
36B, Kranggan 23, Lemahgem- 
pal 52, Petekan 35, Darat 33, 
Widohardio 26. 

   
Sakit dan gatal diredahkan 
dengan langsung oleh 

BEDAK 
PUROL 
aa TN SG PAN 

Toko Sepatu - BINTANG TIGA 
BODJONG 109 SEMARANG 
-Alamat terkenal untuk : 

£ SEPATU-SEPATU- 

     

      

      

  

|: Tuan, njonja dan anak2. & 

Kwaliteit tinggi, 
Harga! paling” murah !8:4 

Djuga terima : 
REPARATIE. 
  

A. O. KRIJPTOK LENS 

    

Pengalaman ke I ini telah 

atau Djamu Kuat untuk kese- 

Gang Tengah 22 — Sen nara/g. 
Tata 

ANGGUR — KOLESOM 
Ini Anggur Kolesom paling mandjur special 

| buat orang lelaki dan prempuan jang kurang 
| darah, tida suka makan, badan lemah, ping- 
gang sakit, prempuan datang bulan tida tjo- 

“ tjok, pek tay darah puti tempat anak dingin, 
| kepala mabok, lama tida dapat hamil datang 

bulan perut saki: dll. : 

Anggur Djin Som tjap ,,FIE MIN” Special 
“untuk Wanita kurang darah, dan badan lemah. 
Anggur Tjong Jang Po Sin Tju tjap ,,FIE 
MIN” istimewa Untuk Orang lelaki, badan ku- 

| rang kuat D.LL.L, 
2) 2 “eta minum ini Anggur badan kuat dan se- £€ hat, : 

Terbikin oleh: 
Toko Obat ,,FIE MIN JOK FONG” 
Gang Warung No, 10 Tel. 2183 

SEMARANG. 
Djuga bisa dapat rupa? Obat Patent dan Minuman Keras dari Europa. 

| 
t 

  

| 
|. Potongan model Paling Baru 

Radjin dan memuaskan 

“| Pekerdja'an TJEPAT selesai 

Kieermaker ,,KIM BIE- 

doos' 

Minggu dan hari besar dibuka. 

Taha Aa dkk 

  

  

£s1-4-33- 

PKN 
! 

  

besar chasiatnia 

tjutjian terpelihara 
halus bagi tangan 
busahnja banjak 
beratnja tetap 

ANA 
MEMBESARKAN PHOTO? 

6X9 Cm. Rp. 1.50 
9X14 Cm. Rp. 2.50 
13X18 Cm. Rp. 5— 
18X24 Cm. Rp. 8.— 

Photographice House ,,/Mary- 
gold? Mataram 345 (Kr. Turi 
Sebelah Kr, Saru). 

Dgn. menjerahkan guntingan 
advertentie ini dapat potongan 
1014. 

i 

: | 

| 

  

SENDJATA pada memuntjaknja 
perdjoangan ekonomi adalah: 
SEKOLAH EKONOMI MENE 
NGAH ATAS, guna memupuk 
&KONOOM MENENGAH dan 
tentunja di Kota Pusat Seko- 

Jogjakarta ! ! 
Pendaftaran: Klitren-kidul 35, 
Tlp. 682, sampai tg. 21-6-1952. 

  

»GOLDEN BOY” 
Sidodadi 9 Semarang. 

Toko Buku ,, TERANG” | 

: 
2 | 2. 8 3 - F 

Kartjis Hari Raja Idulfitri 
i N Dengan fiimster fotos Hollywood jang terkenal. | 

1: rg bidji dg. 1 Rp. 55.— 50 bidji dg. envelop ...... Rp. 30.— | 
PANDAN pena SANA Deretan Ten M5” Ona biatan BO An da Pi Tan” | 

Toko ,,SATU-BULAT” : 
Djl. Diponegoro 10 Solo. 

  

| Djl. Mataram 515 Semarang. 

  

  

     
INI ANGGUR SPECIAAL DIBIKIN UNTUK WANITA 

HABIS BERSALIN 
guna lampiaskan djalannia darah, buang angin djahat, me- 
njembuhkan kepala pusing, mata berkunang, pinggang pegel, 
badan lembek, kaki tangan dingin, seluruh tubuh sakit, dan se-s» 
bagainja. 5 
DENGAN MINUM INI ANGGUR kaum wanita jang sehabis 
bersalin, dapat MENGELUARKAN DARAH JANGS KOTOR dan 
memberi DARAH JANG BAHARU, napsu makan djadi ber- 
tambah, semangat gembirah, kekuwatan tubuh lekas kombali 
pula serta dapatkan tenaga seperti semula. 3 

ANGGUR INI AMAT MUSTADJAB!!! 
Harga 1 botol besar R. 12,50 1 botol kefjil. R. 6,50 

Terbikin oleh:   
  

  

     

  

     
          

        

   

  

      

  

    

  

     
      

  

    

       

   

     

    

       
  

   
  

Sabun jang terkenal 
     

- | 

Saban Wara mengasahkan tangan” Sabah Fjap 
Tangan halus bugi tangan dan tidak merusak 

Yutjian,     

    

“buatan UNILEVER 

Dr. Ong Yong Soen 
Pergi Keluar Kota dari tg, 8 Juni '52 sampai tg. 30 Juni '52, 

Wakil: Dr. BE TIANG HIEN Bau 

  

Wetan 

aa ML Maan 

SEKOLAH MENENGAH ISLAM: 
» Badan Wakaf Semarang" 

Menerima Pendaftaran peladjar baru untuk Kelas: I, II dan III. 

  

Udjian masuk (KI. I) diadakan pada tg. 18 Juni di S.M.A. A/C | 

Bodjong 155. Pendaftaran tiap hari di: 

Toko ,ORIENT“ Kauman 

  

  

   
Untuk sakit kepala 

obatnja tablet 

ASP BIN 

      

  

  

    

  

    
CITY CONCERN CINEMAS 

LUX 5.—7.—9.— Ini Malam D.M.B. Ju. 17 tahun) 
2 IJAMES STEWART —— JOSEPHINE HULL .. 

: : 6 $$ Happy !. Human! HA, 
$ : sJARVIE w “4 Hilarious! na 33 

Matinee Minggu pagi djam 10.— 

Grand 5.—7.—9.— INI MALAM Premiere (13 tah.) 
Robert CUMMINGS Barbara HALE 

nIhe : FIRST TIME" Matinee Minggu 
pagi djam 10.— 

  

pd 

  

Tailor 
KONG HIEN 

Bodjong 34 — Telp. 1187 

SEMARANG, 
  

Buktikanlah 
Tailor SINGGAPURE 

H. Sjamhudi 
Potongannja 
dan sempurna. 

Strat Lor Tjojudan no. 13 Solo, 

INI MALAM D. M. B. 

tanggung netjis 

  

     

     
    

  

  

          
  

g ' “kat ta i « »Kota ! i : | erna na linta-darat jang aa NN AG Dina Ian petaditan PN Tn an 3 2 NN 5. N Gs Pen tul 5-1. (13 th). litjin dan kedjam, jaitu umpawma Se ban Tang 1 1 Gang Pinggir No. 1 — Telp. 165 emarang. aa Ke  Dan Sen ae g Sek ng. 'Kapal2 tsb. akan me 1 wara 

Bea ea aan en ngangkut djemaah? Hadji dari Dja Teten naga Po ACA Big Sovit Seas Musical Ba 200. MA ME pt engah. TRI | Nol Man harga 1 botol besar R 50,— TA “Ng Pagi 1 £ DN tan dun INGGU AYALLO harga 1 botol ah : j P ama en —— IL SHANGHAI OPTIOAL CO | ”. TN 5 
Se 9 Hana Pekodjan 82 — Tlp. 1125 Semg. A3 25 

Kg" La ana pan AA tg ONI CHEw RopE/ Mali | Na par senar Gen san 1 | senen ken Yana Pair) | Senen naeeaana| | M.S. R HAT (-' Lee te snepu | | Tae Rara taaeun | | Saw rana Naa en ha aan SE pan ratan 2S 
VOL TOOL | Se SE EM An la ya Seteran 109, Telp. 1123 98. 2. et CAN : |... Semarang. & » 

RN 5 pe bpecialist untuk WASIR (Am-| “3 Oo 
| beien), ASTHMA, KEPUTIAN | 4 Z Cc 
| dan lain-lain “Penjakit. Obati! 5 O 
WASIR dengan garantie sem-| 8 X ma 
buh didalam 12 hari sampe run-|,.8 “5 

Ih 3 tuk akar2nja. & Oo 
P w $ Ra IN 3 2. ZONDER OPERATIE Ko MUA LAGU SAKTI") A 2 Ea 3 2 5 - 113 £ P Ong hits rom Nil, sung bs Ai TI Ba DA jean | Pu biliar: pagi o— bak Men aa 

ekor “3 , va J : / 1) Ta “ « se 4. 5 TA API Ani ("LAGU SAKTI") 8 $ 2 " 4 1 $ Ph LA 5 3 Te - 

2 Aa N fa AH men rem ZN LEAN DER |. »Rox" 5.-7.-9.. Iseg. um.| 
- Tjoba sadja aku — Boomer dan Lady, mung — Hajo lekas. Gigit tali ini. PHENG YANG ED un Murbay's AP oa 

lekas lepaskan Naa ana. aa - Ne kin aku dapat mengadjar kau Kau harus mengerti. Hajolah! | u Ng es 33 Bili and Coo 
su Sa Na AU gigiku kepada tali : : | Ke T Ne 1 Pa Bp ob Bana" sedang ing: Manirkin “dapat satu kepandaian baru dengan 1 | SN Matinee: Minggu pagi: 9.— Il. 

— (Suaranja Cactus) Apa jang aku melepaskan diri tjepat, Gigitlah tali ini, Boo- Li 3 $ 3) sDjagalan" 7.—9.— (17 tb.l dikatakan Roy, sungguh benar Sher- dan menolong  me- : 5 | ng SdgGoNn Film Tiongkok Paling Baru : 
ry! Tempat kebakaran ini ada begi reka, mer. Hajo Lady, kau diuga | Data Wp “ea 
tu dekat, sehingga api pun akan men 1 bat wali “Wet | 5 AHLI GIGI ” Al at 1 IFU SL Uu dijalar ketempat kamu disana. en Kaoeman 43R). Semarang (Brisoner's Love) 

  

    

INORA INI MALAM D. M.B. 13 tahun) 
4.45-6.45-8.45 : The Academy” Award, Winner, 

berbaren 1 c€ Royai »Cyrano de Bergerac", 
ma 5.15-7,15-9.15 dengan Jose Ferrer Mala Power 

Hebat dan Gempar ! 
Matinee Minggu pagi INDRA djam i0.— 

Besok Premiere Ronald Colman Celeste Holm' 

Mitaga phetnan nbhampagne' For Gaesar"" Minggu pagi. dj. 10.— 
Tam 9 j malam 5.— 

Roxy 7.-—9.— Ini Malam premiere (17!tahun) — | 
Liu Chi — Yen Chua — KuanHung jTa 

: 1x z 5 5 »Chun.Mai "Yin. Tze :Te Jen": 

$ 

ee 

. « 

  

  

SOLO 

Mulai tg. 5 

Jani 1952 | 
TDM. 

4.30—7.—9.m  Technicolor Musical Teks Indonesia 

  

  

  

  

Harga Istimewa antuk' Hari Lebaran 
Harga Mas iai Hari,tanggal 7 —.6 — 1952 

DJUAL: Mas murni 24 krt. p. gram Rp. 30 40 
BELI: Mas murni 24 krt. p. gram 5 “20.16 
DJUAL: Mastuen 22 krt, p. gram Agen 
BELI: Mas tulen 22 krt. p. gram 1 28.— 
SEDIA: LONTJENG TEMBOK Harga Rp. 115 — 250.— BEKER — HORLOGE TANGAN — PERHIASAN di 
Kwaliteit terdjaga, Silahkan saksikan : 

    
  

TOKO MAS Mn 
: 

& 

, Telp.336 
KRANGGAN  WETAN 2? SEMARANG 

Druk. VI no. 88W IU A78, 

1 

gkong 
dan Dr. GOEI TJAY KIAN Pandanaran " 
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