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IKOTILAH SAJEMBARA BARU 
LAMAN 2 HARI INI 
  

  

   

  

    

rintah Laksanakan 

jinja. Kai 
Presiden tentang penghapu- 

keadaan dar'irat perang serta 
'g Ci beberapa daerah men- 

kalangan politik menerangkan 
NG TEDJO (MASJUMI) dan kaflua 

bahwa penetapan Presiden itu me- 
pada keadaan jg lampau, karena 

-perang mendjadi keadaau- 
h, menurut Kasman, berariilah itu kem 
kepada pemerentah sipil dan dgn. 
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ai So- /10.00 pagi, 

pi kabinet Wi- 
lopo dan pe! djandji 
pemerintah Wilopo 

   

   

  

   
   
    
   
     

. Derma 
Rp 21,400 

2. Anggauta2 Parlemen! 
bhw | Ikut Bantu Kebakaran 

      
SESUAI engai atjana 

semula, hari Rebo mu- 
lai dari djam 89.09 sampai Lk. 

Presiden Sukarno 
bersama dengan Menteri Sosial 
Anwar Tjokroaminoto dengan 
diantar oleh wanxota Sjamsju- 

Gali 82- | ridjal, Bupati Sujoso dan ko- ! 
mandan KMKB Djakarta Raya 

Kosasih, telah menin-   kepada par |djau tempat terdjadinja keba- 
lemen. Meskipun belum semua | karan besar di Kp, Bunder, Pa 
daerah Indonesia dapat dibe- sar Baru. Hari Kemis pagi, me 

  

     

  

: menurut Ma- 

hiaan pernjataan Presi 

(yeriienting) 1g akan memung 

baskan dari ke 

    

: dalam kalz 

Ir. Sakirman ttg. peng- 
——.. hapusan SOB. 

Sementara itu, Ir. Sakirman 
ketua fraksi PKI menjatakan, 
bahwa tindakan pemerintah un 
tuk menghanuskan keadaan pe 
rang (staat van oorlog) dan ke 
adaan darurat perang (stast 
van beleg) dasarkan surat 
keputusan Presiden No. 174 ta 
hun 1952. dalam prinsipnja pa 
tut kita samhpt dengan gembi- 

djukkan, bahwa pe 
mempunjai 

            

      

  

Ka dan dja 
ilopo didepan 

sidang Dewan Perwakilan Rak 
jat. Dengan 'tindakan pemerin 
tah ini berarti suatu langka 
jang baik kearah tindakan? se 
landjutnja untuk menglikwida- 
si sisa? kolonialisme di Indone | 

AsramaK Muzakar 
Dibakar Tentara 
Tembak-menembak Dgn Stoottroep 

sia. Selandjutnja dikatakan 
oleh Ir Sakirman, bahwa d3a- 
lam pada itu setjara formil ke- 
adaan perang dan darurat pe- 
rang belumlah dihapuskan se- 
luruhnja. 

: Masih ada tindakan 
»setengah2”. 

Sedjak tanggal 30 Djuli ma- | 
ka dibeberapa daerah dinjata- 
kan tidak berlaku lagi keadaan 
perang dan keadaan  dilain2 
daerah dirubah dari keadaan 
darurat perang mendiadi ke- 
adaan perang, sedangkan didae 
rah2 jang tersebut belakangan 
ini untuk masa satu tahun se- 
lama2nja masih berlaku keku- 
asaan militer, jg beruasarkan 

| kepada peraturan2 keadaan da 
rurat perang, meskipun dinja- 
takan-djuga bahwa kedudukan 
kekuasaan militer dalam dan 
terhadap peraturan2 itu digan- 
tikan oleh Gubernur. Djati se- 
tjara formil didaerah2 dimana 
dulu berlaku keadaan darurat 
perang sekarang berlaku kea- 
“daan perang, jang ,,chusus”, se 

keadaan peralihan dari bagai 
keadaam darurat perang kekea “kan kedudukannja kini terpen- 

'tjar dalam keadaan kutjar-ka- 
fjir, Merek, sering menggang- 

daan biasa. Ini berarti bahwa 
untuk masa selama2nja satu ta 

hun didaerah2 tersebut, jaitu 
terutama di Djawa dan Suma- 
tera, masih tetap berlaku kea- 
daan darurat perang berdasar- 
kan 'undang2 kolonial S.O.B. 

# 

i 

nurut rentjana, djuga Ibu Su- 
karno akan melihat? tempat ke 
Ibakaran tsb, Seperti diketahui, 

1 

hari Selasa Wakil Presiden 
Moh. Hatta telah lebih dulu me 
ngadakan penindjauan “ditem- 

k mbuhnja initiatip rak pat tsb. 
| jat, terutama pua Lebih djauh “Antara” mem- 

adalah keterangan bahwa dim 
| usaha membangun kampung jg 
i tertimpa malapetaka itu, pihak 

' 

kotapradixz akan mengusaha- 
kan pembangunannja sedemiki- 

| in rupa, sehingga terdapat dja 

  

h!lemen mengumpulkan 

t 

  
Dan ini adalah suatu tindakan 
jang setengah2 jang patut kita 
sesali. Aa, 

— Hendaknja hapus selu- 
2 200 ruhnja 

n masih berlakunja S.0.B. 

  

rintah untuk menindas gerombo'an 
ini mustahil gp Be rig hasil 
Ig baik, karena & bawah kekuasaan 
S.OB., cakjat tidak mendapatkan 
kebebasan penuh untuk bergerak 
dan berorganisasi. Oleh sebab itu 
Ir. Sakirman. berseru, supaja peme.- 
rintah menghapuskan undang2 SOB 

demokrasi dan azasi rakjat. Di 
ping itu ia menuntut pula supaja 
para tahanan korban raz'a Agustus, 
di Djawa Timur, ig sedjak bulan 
Desember tahun ig lalu ditahan me 
nurut undang2 kolonial S.0.B. se 
gera dibebaskan, seperti ig telah di 
dijandjikan o'eh Perdana Monteri 
#vilopo dan Menteri Pertahanan sen 
diri. (Antara). 

Siapa Untung? 
Penarikan Lotere besar di 

Daku kemaren seperti beri- 
kut: : 
Tap 125.000 No. 105,838 Dja- 

kartas Rp 50.000 No. 204.058 

  

(pasukan tentara dengan meng- 

lambil dja'an mealuj sungai2 

ra intensif begitu pula pengiri- 

man satuan patrol: oleh tenia- 

an, 
»tms Sungkan. 

(L Asra ma dan perlengka- 

Padang: Rp 25,000 No. 24.696 
Makassar: Rp 25.000 No. 
197.487 Palembang, Rp 10.000 

lan2 jg tjukup besar untuk me 

mudahkan usaha2 pertolongan 
bila terdjadi sesuatu bahaja. 

bakaran dj Gg. Bunder, Pasar 
Baru Djakarta Dengan ini Par 

uang 
Rp. 21.400 dari 214 anggota. 

Kahar Muzakar 
Lagi Beberapa 

: rahkan 

. katanja menggunakan pula sen 'fenang kembali, dan para ang 

kong menjatakan pendapat 
bahwa pertempuran2 

dan pasukan2 Portugis di Macao itu j 

Bekas ,,Opsir RMS” Menje- 

  

  

: 

   - 

Sehari sehabis terdjadinja kebakaran hebat dikampung Bundi 
“diiringi oleh menteri Sosial Anwar Tjokroaminoto dan walik 
penindjauan, menundjukkan perhatiannja terhadap compleks 
duk jang mendjadi mangsa api dapat dikatakan, kini, bahwa « 
rupiah. Pada gambar: Presiden beserta rombongan sedang meng 

PN aa 
Tembak Menemba 

RRT & Portugis Gunakan Meri 
Difihak RRT Katanja Djatuh 100 Orang Korban 

APAI2 MERIAM Portugis dan meriam? 
KK hari Rebo menembaki kedudukan perbatasan 
Cambak-menembak jg hebat lagi di sepandjang perbatasan 

     

          

        
| Mengungsi Ke Hongkong. 

ringar dari pesikan2 Portugis di Macio pada 
papukan? RRT ketika terdjadi insiden? 

(anara Maczo dan RRT, Pasukan? 

     
    
    

  

    
    
     
    
    

    

   

  

Djakarta. Presiden Soekarno. dgn 

Sjamsoeridzal berkenan mengadakan 
nalang tadi. Dari 600 rumah pendu- 
mlah kerugian ' 
taf-arnati tempat korban api tsb. 

c DiMaca 

      
ada Ik. 10 djuta 

   
   

Tahun Ke VII — No. 135. 

“rebutan kekuasaan pemerintah oleh marsekal 

    
& 

MN MAT PENA PT MANA MAL PANGAN PUN 

Tak Bawa Emas 
'Sebelum Pergi Kapal Farouk Diperik- 
| sa Lebih Dulu 
“Fadil: .Coup Djendral Na djib Menguntungkan 

Ka Negara”. 

  

Besa an FADIL BEY, wakil Mesir dalam Dewan 
Penasehat PBB, pada hari Selasa menerangkan kepada 

pers dilapangan terbang Idlewild, New York, bahwa coup mi- 
hter di Mesir akan merupakan perebutan kekuasaan 

. jang merguntungkan bagi negara. Dika'akan, bahwa perdana 
wmenieri jang baru, Ali Maher Pasha, mempunjai rentjana un- 
tuk mengadakan perobahan?2 sosial Dikatakan pula, bahwa pe 

Nadjib tidak 
akan mempengaruhi keadaan umum di Timur Tengah. 

Dalam pada itu Fadil tidak | dalam tempo 12 djam. Nahas 
mau memberikan komentar jg | menjatakan kepada pers, bhw 
angsung tentang turunnja Fa- Lia telah sepakat dengan Aly Ma 

rouk darj “achta, Fadil pada ha | her Pasha untuk tidak bilang 
ri Selasa itu meninggalkan Ame | apa2 sebeum “tertjapai perse 
rika utk mendjalankan tugas-  tudjuan”. Orang menduga bah- 

“ nja jang baru sebagai duta Me 
Sir di Libya, Sementara jtu ku 

' asa usaha Mesir di Washington 

Mohammad al Kouny, pada ha 

Yj Selasa mengadakan pembit'a 
raan dengan Henry Byroade,   

   
    
    Dan Mortier 

Banjak Penduduk 

RRT membalas tembakan? dari pulau Lappa jg letaknja 4 mil di sebelah barat Macao. Tem 
bak-menembak 
dari kedua pihak terdjadi selama dua 

dengan senapan mesin dan senapan biasa antara 
djam pada Selasa malam Can Rebo pagi, tetapi hingga 

serdadu2 perbatasan 

kini belum ada berita? tentang korban? pertemplaran. Menurut beritla2 tidak resmi j i i . $ Per . berita? smi jg sampai 
di Hongkong pada hari Rebo, di kalangan penduduk Macao Kini telah timbul panik, dan ribuan 
orang kabarnja berebutan utk 
mentjoba pergi ke RRT. : 2 aa 

gg sean 

Kapa2 jg pada hari Rebo Pa taltuk iminidat 9 didolanka 
djam 3 pagi tadi berangkat da ! sich pembesar2 RRT ialah jg mt a 
ri Macao 'stmentara inj telah .babkan  terdiadinja  pertempuk 
sampaj di Hongkong penuh de- 'achir? ini. Berita2 terachir jg 
ngan orang2 jg mengungsi. Me pai di Hongkong menundju 
nurut keterangan? tidak resmi, i bahwa hingga saat ini pihak R 
pertempuran? ntar, pasukan? itidak mengadakan penjerbuan besat 

'an terhadap Macao, sekalipun : 

Portugis dan RRT katan'a ter lam2 Portugis telah melakukan 
djadi tiga ka'i pada Selasa ma !nembakan? jang hebat terhadapl 
lam dan pagi harinja, Dalam | dudukan? RRT. Keadaan di Mi 
pertempuran2 itu kedua pihak pada hari Rebo rupa2nja telah mi 

   

    

    

    
    

    

    
   

     

   
   

   

   

   
     

  

djata2 mortir. (dewan perdagangan RRT-Por 
" T. k atik . 'sementara itu melandjutkan r 

ar a ( antjaman -ngan2nja untuk mengadakan. 
aan .penjerbuan RRT? slesaian dalam insiden2 perb 

Sumber2 jang mengetahui di Hong , 419 mula? terdjadi pada hari 
reka, | 

tenda Ipihak Portugis telah kehilangan se- 
RT  Sikitnja 2 orang tewas, sedangkan 

i menurut pembesar2 RRT dipihak me 

jang 
antara pasukan? perbatasan R 

tidaklah berarti ramalan bahwa kolo'ireka katanja terdapat 100 orang jg 
tewas atau luka2. ni Portugis itu akan “diduduki oleh RRT mi ..a ian 

5000 dollar utk tiap 
i orang jang tewas. 
| Menurut kabar tak resmi ' pihak 
!RRT katanja telah mengadjukan tun 
| tutan supaja uang kerugian seba- 
“njak 5000 dollar Hongkong dibajar- 
kan untuk tiap orang jang tewas 
atau luka2 dipihak mereka, dan di- 

, tuntut pula supaja serdadu2 bangsa 
Afrika 
ditarik kembali dari koloni Macao 
karena mereka dituduh telah mendja 
lankan provokasi2. Sementara itu 

Ikabar2 dari daratan Tiongkok jang 

  

Dekat Ulasalu 

Diri. 
£ bb: LIMBUNG (Mandale di Sulawesi, Gis'rik Rongkong) ' sampai di Hongkong menjatakan 

terdapat sebuah bataljon pengatjau dibawah pimpi- | bahwa surat2 kabar RRT telah me 
uan Andi Tore dan Rose. Limbung adalah gudang beras di: 
damar, Pos terdepan mereka berada di Kenandele, S 

| gerombolan jang berada dibawah pimpinan Tanriadjong 

S GAN huntut supaja pasukan2 RRT me- 
Selain In ingusir orang2 Portugis dari Macao 

tes | dan membebaskan penduduk bangsa 
tap dipuSaikan di Bone? dan gerombolan Muslimin disekitar ' Tionghoa jang sekarang hidup ter- 
Malili, sedangkan kekuatan sendjata mereka belum dapat dike 
tahui dengan pasti Pada waktu terachir ini keadaan diseki- 

| tar Palopo Selatan telah dapat dikuasai kembali oleh tentara. 

Komunikasi dari Palopo kesela tan berada dalam keadaan baik. 

Djuga saiuan2 tentara jang 
berkedudukan di Bui, Bilopo, | 
Badjo, Bonrong, dan Bua dapat 

menguasaj pu a daerahnja ma- 

sing2 dengan baik. 
Musuh jang mila? memusat 

gu dengan tembakan2 setjara 

tersembunji, Dalam keadaan jg 
terdesak itu gerombolan2 tsb ' 

berusaha untuk menghindar- 

kan dirj dari gerakan2 pasukan 

atay, pantai. Pembersihan Ssetja 

ra untuk memberantas gerom 

bolan2 tsb. masih terus dilang   
pan2 gerombolan Ka- 

har dibakar tentara. 

' Sementara itu pasukan2 dari 

kompj II/720 dalam gerakan 

operasin'a kini «lh t'ba dj Ulu- 

salu. Mereka tih berhasil mem- 

bakar habis sebuah asrama, ba- 

han2 makanan dan barang2 'a- 

innja kepunjaan gerombolan 
Kahar Muzakkar dihutan Ba- 

@iaja/Latimod'ong (Sulawesi) 
Kemud'an pasukan2 tentara 
bergerak kedjurusan Selatan 

U usaly dan terdjadi tembak- 
menembak dengan stoot-troep | 

tang dipimpin oleh Kahar Mu- | 
zakkar sendiri. Achirnja Kahar | 

me 'grikan diri ke Rentelomo/ j 
Entokang oleh karena desakan 
dari f'hak tentara tadi, | 

No. 193.351 Telokbetong No. ' 
175.362 Pa embang: 119.932 Pa | 

lembang, 

  

mengabarkan, bahwa pada tgl 

12 Djuj jang 

gota dari sisa2 RMS 'ang ter- 

tindas disana. 

Sangkalan dari pembe- 
sar2 Portugis di 

Macao. 
Sementara itu pembesar2 Portugis 

di Macao pada hari Rebo telah 
menjangkal berita2 bahwa kapal me- 
riam Portugis ,,Goncalo' Velho” te- 
lah melakukan tembakan2 ketika ber 
ulang peristiwa pertikaian sendjata 
antara tentara RRT dan satuan2 per 
tahanan Portugis. Berita2 menjusul 
dari Macao menjatakan, bahwa pem 

Lagi ,,teniara” RMS 
menjerah. 

Seterusnja berita terlambat 

lalu di Wasii 

(Ceram) telah tertangkap ang 

an 

BRT 
2, 

at dan Sabtu jl. Pada insiden2 ini » u 
|lam surat2 jg mereka bawa di 

  

meniapat tempat. dim kapai2 jg menudju ke Hongkong, atau 

Siasat 
Penipu 

Pendaftaran Transmi- 
grasi Palsu Disekitar 

Klaten | 
OB yak surat? pendaf- 

taran ransmigrasi ber 

L| ten baru? ini telah datang pada 
- | Biro Rekonstruksi Nasionaj Da 

a dan menanja- 

katkan untuk transmigrasi. Da 

nian pang mereka ama 
berangkatkan pada Tg. 1 

Mei jl, tetapi hingga Keran itu 
mereka belum mendapat pang- 
gilan untuk berangkat Pihak 
Pimpinan BRN tidak mengeta- 
hun sama sekali tentang mak- 
sud? akan diberangkatkannja 
Tnealpa transmigrasi 
1 | 

Se etah diusut maka ternja- | 
ta, bahwa orang2 itu telah men : 

djadi korban penipuan, jang di 
lakukan oleh seorang transmi- 

'gran jg teah diberangkatkan 
dalam pasukan2 Portugis | kedaerar Lampong. Transmi- 

gran tersebut — jang tidak di 

sebu'kan namanja — sebelum 
diberangkatkan ke Lampong te 
lah men'atakan kepada pihak 
B.R.N, bahwa masih “ada ka- 

wan2nja jang ingin mendaftar 
kan untuk “ diiransmigrasikan. 
Untuk mereka jtuy ia minta be 
berapa 'embar formulier pen- 
daftaran. Surat2 tersebut ke- 

mudian terus diperbanjak dan 

dengan surat2 pendaftaran bi- 
kinannja sendiri itu, ia melaku 
kan pendaftaran diantara pen- 
duduk2 desa didaerah Klaten. 

Un'uk tiap2 pendaftaran ia 
minta uang hingga Rp, 25.—, 
dan ia katakan bahwa mereka 
aksen diberangkatkan pada tgl 
15 Mei :l, Berapa djumlah me 

reka jang te'ah mendjadi kor- 

baru 

pembantu menterj juar negeri 
Amerika Serikat urusan Ti- 
mur Dekat, selama 40 menit. 
Pertemuan jini diadakan atas 
permintaan Kouny, Atas perta 

'njaan, Kouny menjatakan, bah 
'wa ia tidak menerima ketera- 
“ngan resmj mengenai rentjana 

“bekas radi Farouk. 

Akan ke Amerika 

djuga. 
Sementara itu Reuter menga 

barkan lebih djauh dari Napels 
bahwa menurut keterangan Pie 
tro Busseti seorang militer Ita 
lis bekas teman bermain Fa- 
rouk, jang telah menemuinja se 
lama satu djam, bekas radja 
Mesir jtu akan meneruskan d'u 

ga perdjalanannja ke Amerika 
Serikat setelah tinggal dj Capri 
beberapa hari. Dikabarkan buw 
semula Farouk mint, izin utk 
tinggal di Italia beberapa lama. 
Dalam hubungan inj seorang   rangkan, bahwa Farouk tidak 

'minta perlindungan politik 

pembesar protokol Italia mene . 

wa pariai Wafd mendesak di- 
panggin'a kembalj parlemen 
dalam badan mana kaum Wafd 
mempunjai kelebihan. Seperti 
diketahui parlemen inj teah di 
bubarkan oleh Farouk dalam 

bu an Maret jang lalu.@lep ka 
rena belum diadakan pemilihan 

umum dalam tempo dua buan 

setelah pembubaran seperti jg 
disjaratkan dalam undang2 da- 
sar 

— Djendral Nadjib Pasha — 

iBusseti menjatakan lebih lan- Wafd terus menuntut supafa 
dur bahwa Farouk ingin ting 

gal di Napels akan tetapi o'eh 
karen, hote 2 penuh dengan ka 
um pelantjongan, maka Farouk 
bersedia pula untuk tinggal di : 

Capri se.ama satu minggu. Bila 
ia gkan meneruskan perdjala- 
nan ke Amerika Serikat, be um . 
diketahui, 

Anggota2 keluarga 
radja dipanggil. 

Seterusnja berita darj Cairo 
menjatakan, bahwa semua pa- 
ngeran dan anggota2 keluarga 
rad'a jang sjah jang kini ber- 
ada diluar negeri, telah dimin- 
ta Supaja selekas mungkin kem 
ba'i ke Mesir. Menurut berita 

| itu, tidak lama 'agi akan diada 
kan suatu permusjawaratan ke 
luarga radj, jang dimaksudkan 

untuk memetiahkan beberapa 
masalah penting jang bertalian 
dengan status keluarga “radja. 

Pertemuan Stevenson- 
Maher-Nedjib. 

Seandjutnj, dikabarkan, ba 

hwa duta besar Inggris untuk 

Mesir Sir Ra ph Stevenson, pa 
da harj Selasa diterima oleh 
perdan, men'erj Aly Maher Pa 

Sha dan d 'enderal Mohammad 
Nadjib. Dalam pertemwan ini 
Nadjib d'sertai oeh beberspa 
anggota stafnja Pertemuan 
ber angsung kira2 sedjam lama 
ni, dan kemudian Nadjib ada- 
kan vembitjaraon sendiri dgn 
perdana menteri Maher Pasha. 

Tidak membawa emas. 
Sementara itu harian ,.Al 

“ti potretnja radja Farouk den 

parlemen bersi dang dalam wak 
tu 10 hari seteah radja turun 
dari tachta. Berita lebih lan- 
djut mengatakan bahwa partai ' 
Wafd, partai jang paling berku 
aSg di Mesir, da am waktu 12 

djam' akan mengadakan pem- 
bersihan dikalangan partainja 

! sendiri, 

Tjontoh Nadjib 

ditiru. 
Tjontoh markas besar djen- 

dera: Nadiib jg telah menggan 

ajat2 dari Guran hari Selasa 
elah ditiru dikalangan2 luas. 
Pend 'ual2 koran dan toko2 bu- 
ku harj Selasa banjak menarik 
keuntungan dengan mendjuai 
lembaran2 ijetakan ajat2 @ur- 
an. Teks2 ini dit'etak berwar- 
na can diberi pigura2 indah 
dan kini menggantikan tem- 
pat2 dikantor2 pemerintahan, 
tangsi2 dan tempat2 umum, jg 

tadinja tergantung potret ra- 
dja Farouk. Potret2 radja Fu- 
ad 'g disiarkan daam harian2 
menggambarkan radja baru ini 
sebagai baji jg terletak dalam 
buaian, 

Daftar hitam utk. orang2 

Mesir dan orang2 asing. 
Seland'utnj, djurubitjara: k2 

menterian da am negeri Mesir 

pada hari Rebo mengumim- 
kan, bahwa kesegenap pelabii- 

han2 dan lapangan2 terbang 

di Mes'r telah dikirim sebuah 
“daftar hitam” dimana tertjan 

negara maka golongan 

    

Purwodinatan Baraf II -— 20 Semarang. ” 
1228 Smg. tilp. rumah 1799 Semarang. 

Tilp. Administrasi - Ekspedisi 2087 | 
Harga Lengg. (bajar dimuka) Rp. 10.— didalam kota, 
Rp. 11.— luar kota, (ditambah Rp. 0,30 untuk metarai). | 
Adv. 80 sen per m.m, kol. Harga Etjeran 60 sen per lemah. 

     

  

Mesir 
Harus Dipersatukan 

— Kata Nadjib      ritakan di Kairo, bahwa 
Organisasi polilik terbesar di 
Mesir, 
hendaki bahwa masalah dewan 
perwakilan harus diatur dalam 
undang2 dasar Mesir. Dewan 
perwakilan dari mangkabumi? 
ini akan merupakan badan sow- 
verein selama 17 tahun jang 
akan dzjtang sampai pada waktu 
radja Ahmed Fuad II mendjadi 
akil-balig. 2 

Orang menduga, bahwa keti 
ga-tiga mangkubum, jg telah 
ditundjuk oleh bekas radja Fa 
rouk untuk puteranja, 
pangeran Abdul Moneim, kema 
nakan Farouk dan tjalon ke- 
dua untuk menduduki tackta 
keradjaan, Sherif Sabry Pasha, 
paman bekas rad'a Farouk dan 
Aly Maher Pasha. : 

djabat perdana menteri, 4 

Sudan dan Mesir harus 
dipersatukan. 

| Sementara itu djendral Mo- 
| hammed Nadjib Pasha, pemim 
|pin tentar, Mesir ig mengala 
kan coup gan panglima besir 

angkatan perang Mesir, hari 
Rebo katakan, bahwa “persa- 
tuan sutji dari Lembah Nil ti 

dak boleh tidak akan dilaksa- 
nakan” Dan persatuan tsb 
akan di akukan atas kehendak 

(nja sendiri gan tidak “dengan ' 
kekerasan, kata Nadjib. Djen- 
dral Nadjib mengatakan demi- 
kian dalam suatu interpiu dgn 
harian YAl Zaman”, Din'ota- 

nja persatuan, jg memuaskan 
kedua belah pihak.   

  

us KOTA BANDUNG TJELA 
:KA: 19 CRANG LUKA? T 
|. Pada hari Rebo pagi didjalan 
Suropati di Bandung telah ter- 
djadi ketjelakaan bis kota jang 
mengakibatkan 109 orang pe- 
numpang luka2. 

  

'Giidjinkan ntuk masuk atau 
keluar. wilajah- Mesirs Selan- 
djutnja diberitakan, bahwa ma 
lam harj Selasa tidak seorang- 
pun jg bo'eh meninggalkan dae 

, Tah Mesir tanp, mempunjai vi- 
sa keluar negeri dari kemente 
rian dalam negeri Mesir. Pera 
turan ini berlaku atas perin- 
tah perdana menteri Aly Ma- 
her Pasha daam djabatannja - 
selaku gubernur-d'enderal mi- 
liter di Mesir. (Antara). 

Tangan kanan bekas ra: 
dja Farouk ditangkap. 

Seterusnja dikabarkan djuga, bah 
wa tangan kanan bekas radja Fa 
rouk, djenderal Hassan Akef Bey 
dari angkatan udara Mesir, jang se 
djak terdjadinja perebutan kekuasa 
an oleh djenderal Nadjib telah me 
njembunjikan dirinja, pada hari Re- 
bo dengan sukarela telah melapor 
kan diri. Segera ia ditahan dalam 
kompleks gedung2 dimana ditahan 
bagian terbesar daripada orang2 ter 
kemuka lainnja. Sebagai penerbang 
pribadi radja Parouk. Hassan Akef 
Bey dahulu sering mengadakan ken 
diungan ke Eropa “dan ' Amerika, 
akan tetapi maksud- daripada per 
djalanan2 tsb. tidak pernah diumum 
kan. Ia tersangkut dalam masalah 
ketjurangan ' mengenai persediaan? 
ketentaraan semasa peperangan di 
Palestina, akan tetapi ketika itu ia 
tidak didapat bersalah. Hari Rebo 
diumumkan, bahwa pemerintah ber- 
maksud hendak mengulangi tuntutan   tim nama9 dari orang2 Mesir 

maupun orang? asng jo tidak 
Balagh” menjangkal kabar2 jg | 

dimuka hakim atas diri Hassan Akef 
Bey ini (AFP). 

ADA HARI REBO dibe-   jakni partai Wafd, meng : 

jalah:     
   
   

SN 

negara djago tua jg kini men- — 

kan, bahwa ia menjokong ada 

diri darj kapten Frans, koman- 

dan bataljon 5, resimen 2 :et- 

'nan2 Andries dan Plt, Tahlelo 

serta dua orang kopra!. Selain 

dari jtu pihak tentara berhasii 

pula menjita seputjuk pistol, 

seputjuk senapan owen dan Se 

dikit mesiu. 

Sementara itu suatu gerom- 

bo'an TII iang bersendjatakan 

lengkap baru2 inj telah menje 

rang kamp tahanan di Tjine- 

gah dengan maksud untuk mem 

bebaskan bara tahanan jg ada 

.didaam kamp tsb, Seteah ter 

besar2 Portugis telah mengungsikan 

penduduk didaerah tapal-batas dgn 
wilajah RRT, Berita2 lain menjata- 

kan bahwa seorang serdadu Portugis 

dan seorang wanita Tionghoa menda 

pat luka-luka akibat ledakan2 granat 

iang berasal dari tentera RRT. Se- 
mentara itu belum lagi diketahui se- 
bab2 daripada  timbulnja perkelahi- 
ap2 pada malam: Rebo itu. 

P.M, Salazar bitjarakan 
insiden2 di Macao. 

« Dalam pada itu perdana menteri 
Portugis, Antonio Salazar, dan men- 
teri luar negeri Sarmento Rodrigues 

menjatakan, bahwa bekas Ra- 
dja Farouk Ta membawa per 

bahwa ol ih PM te'ah "sediaan emas ketika meninggal 
Pn : kan Mesir. Menurut harian isb. dapat dibeslag sebanjak 500 - $ Ka 

lembar formulier pendaftaran. | Bb Wa iklak mungkin, - 
Ha tersebut kini tIn ditangan 2 iban . : 

jang berwadjib dan sedang di ae Ta An daboran Ga 
usut 'ebih landjut demikian tu ' dan karena Farouk waktu itu 
Is wartawan kita dari Solo. ' hanja dibolehkan membawa ba 

sea aan rang? miliknja sendiri. Dikata- 
|kan pula, bahwa diantara ba- 

ban pen'puan itu belum diketa 
hui, hanj, dapat diterangkan   
PENDAFTARAN TURUNAN 
BANGSA ASING DIHEN- TIKAN | dak ada sai 

oleh Farouk, 
upun jg dibawa 

! rang? Na dari istana ti- 

UU Persahabatan 
Ditunda Pembitjaraannja Sehabis 

| 

$ 

sebelum berangkat, kapal pesi- | 

Parlemen Reces 1 
Maruto Tidak Setudju Perdjandjian Persahabatan - 

Dengan Pilipina. 2 
Pan mengenai rentjana undang? persahaba- 

Filipina akan diteruskan sehabis parlemen reces, sesudah se- 

tan antara Indonesia dgn India, Pakistan, Birma dan 

malam diadakan pembif'jaraan dim sidang pleno terbuka jang 

djadi 

|A 

pada hari Rebo telah membitjarakan 
insiden? perbatasan  besar2an jang 

terdjadi di Macao antara pasukan? 
Portugis dan pasukan2 RRT “pada 
malam Rebo kemarin. Berita2 ten- 
tang terdjadinja bentrokan2 lagi 
perbatasan RRT-Macao itu telah 
mengedjutkan pendapat umum di Lis 
sabon, dimana orang semula telah 
menduga bahwa keadaan di Macao 
telah tenang kembali sesudah insi- 
den2 pertama pada hari Djum'at dan 
Sabtu jl. (Antara—AFP). 

tembak-menembak 'ang 

berlangsung selama Lk. 1 djam 

achirnja fihak gerombolan me- 

ngundurkan dirj ke Tjipari. Se 

lain dari ini did'aan Tjageh, 
ketjamatan Patjet 25 orang K, 

D. Marujung teah ditembak 

mati oleh 5 orang anggota ge- 

rombolan bersendjata. demiki- 

an pengumuman Staf Umum 

Angk, Darat. 

  
EBIH DARI SATU dju- nja Eva Peron. Satuan2 polisi 

3 ta penduduk Argentina dan tentara sibuk mendja an- 

ig turut bela sungkawa Se'asa — Kan ne Ba 

malam berdjedjcr-djedjal di se ata arombang “ha g Ka ah 

keliling gedung kementerian | sementara itu radio pemerin- 

perburuhan jg letakn'a di! te- | tah berulang-ulang menjiarkan 

ngah-tengah kota  Buenos | djaminan, bahwa djenazah is- 

1res, 
   

ombega Kebudajaan 
Kn 

nasa 

j SEN Kenstenan V/B 
tenseha pp an 

" 

  

untuk melihat djenazah | terj presiden akan tetap berada 

ta & 5 bi t atau assch Gandotsehan 
g 

| M
E
A
 

Oleh gubernur Djawa Timur telah 
disampaikan surat kepada walikota 
Malang dengan tindasannja kepada 
para residen dalam mana diminta su 
paja pendaftaran turunan bangsa 
asing, bila ini telah dilakukan, se- 
gera dihentikan. Surat tersebut di- 

terian Dalam Negeri dalam mana 
dikatakan, bahwa pendaftaran terse- 

| baru dapat dimulai, apabila telah 
ada irstruksi2 dari kementerian Da 
lam Negeri mengenai soal itu. 

Gigedung kementerian “bila per 
lu untuk 40 atau 20 hari hing 
ga Setiap penduduk Argentina 
berkesempatan me ihatnja, 

Keinginan penduduk untuk 

meihat djenazah lebih besar 
lagi darj pada hari Minggunia, 
ketika 4 grang mati terindjak, 

, menteri dan pemimpin partai 

| telah djuga berkundjung kepa- 

kirimkan berdasarkan surat kemen- MEN RN au Mahar 

Sikap partai Wafd 

Sementara itu bekas perdana “Yr. Sunarjo (PNI), Asrarudim 

Wafd, Nahas Pasha hari Selasa Mr. Yamin (tidak berpartai) H , 

Maruto (Partai Murba). 

Dari para pembitjara it, 8 
orang telah menjatakan perse 
tud'uannja terhadap ke-4 ren- 
tjan, undang2 itu. Seorang, ja 

iti Maruto (Partai Murba) me 

Pasha, sementara pemimpin 
partai Wafd lainni, Fuad Sira 
d'uddin Pasha berkundjung ke 
pada djendera! Nadjibh, Kundiu 
ngan ini adalah jang kedua kali 

Pemakaman Eva Peron Dipertangguhkan 2 Bulan 
sedang .ebih darj 3000 orang beri perintah supaja waktu ber 
mendapat luka2 dim demonstra haringnja djengzah Eva Pe- 
si bela sungkawa jg rusuh itu. | ron digedung kementerian per 
Selama 48 djam orang banjak | buruhan itu "kalau perly akan 
tidak ada bubarnja, dengan | diperpand'ang hingga satu 
tidak mengindahkan hudian, |atau dua bulan lagi, hingga 
atau teriknja panas matahari. | semu, penduduk memperoleh 
Berita terachir menjatakan ba kesempatan turut menjatakan 
hwa presiden Peron te'ah mem (duka tjita mereka”, (UP), 

dihadiri oleh Menteri Luar Negeri. 10 Pembitjara mengamuka- 
kan pendapatnja dan pertanjaan?nja, jaitu: Sutardjo (PIR), 

(Partai Burah), Arudji (PSI), 
Nur el Ibrahim (Masjumi), Djaetun (PKI), Mr. Djedy (PRN), 

. Siradjudin Abbas (Perti) dan 

njatakan tidak dapat menjetu- 
dju perd'andjian, persahaba- 
tan dengan Fiiping dan me- 
minta pembatasan da am pelak 
sanaan salah satu pasal dari 
perdjandjian persahabatan dgn 
India. Seorang lagi, jaity As- 
raruddin (Partai Buruh) be- 
lum menjatakan pendirian 
fraksin'a. Da am sidang itu gi 
terangkan oleh Menteri, bahwa 
dj 4 negara tsb perdjandjian2 
itu sudah diratifisir, jaitu di 
Ind'a, pada -tg!. 12/4-1951, di 
Pakistan pada tgl, 16/5-1951, 
di Burma pada Pebruari 1952 
dan di Filipina pada tgl. 12/5- 
19652... (Antara),   

4 

3 

Sg 
SN 

"3



       
   

    

   Ba Pi yg 
ma 2 Dasar kita ibu, m 

  

    
   
   

    

: aspek milliarg tapijah. 

ale. Soal reorganisasi dan ika- 
tan dinas 3 tahun. 

a.  Mengenaj personeel tentera 
| banjak terdapat keliruan di ka 

alu Jangan umum dan dikalangan 
ar- tentera sendiri. Dinjatakan, ba 

- hwa pada waktu ini personee| 
tenterp hanja terdiri atas be- 

"1 roePspersoneel jg masuk dgn 
: Sukare'a jg djumlahnja ada 

Puas 200.000 orang, Pada tahun '50 
utk seluruh anggauta tentara 
itu diadakan ikatan dinas utk 
tig, tahun lamanja, jaitu mu- 
lai tahun 1950 sampai 1952. 
Untuk ikatan dinas itu ada 

|sjarat2nja: 1. Oring harus 
“mag. dengan sukare'a : dja- 
Gj tentera dan 2. orang harus 
mempunjai badan jang sehat. 
Pada waktu Ing pimpinan ang- 
katan darat ang mengatur, 

Siapa dari angeauta2  tentera 

“tt 
ye 

  

bela 2 

Ta 250.000 | Angka “Sebetuh 
| kalau dilihat betul, “maka an 
apa Udaklah. seba    
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ntuk bataljon be ambaria 
Henri aga “500 orang, Pn 

    

      

satu nee dikeluarkan itu jang ingin dan dapat « terus 
uang 1 L Saya rupiah. Dari satu mendjalankan ' kewad'ibannja 
Ajuta rupiah itu, hanja sepa- dalam angkatan darat, dan    

nja diperlukan untuk keper- 
1 orang2nja, jg separohnja 

'untuk alat2nja, munisi, 

siapa jang tidak. Faktor pen- 
ting dida'am soal  reorganisasi 

  

ti : : 2 uarkan Biaja aa 

endjetaan Kolonet Nas tion, 

Pemerintah 
ntu kan tentera, maka jang penting 

el..tentera terdiri atas: personeel bes 
edua: “mililie Sa nanti hendak dilak- 

“oleh ora Ir $ 
EN Saha itu dapat AA senang 

- 8ngoaran belandja dengan 1 & 

  itu ia'ah: 1 achlak, 2. soal ke- 
sehatan badan dan 3. soal ke- 
pandaian. 

' Jang penting dibitjarakon se 
karang demikian Kolonel Na- 

ia'ah jang mengenai 

“4 a2, alat2 radio &ll. De- 
| x tidak usah Gilakukan de- 
mobilisasi, tapi .dengan djalan 

mperketjil besarnja tentera 
ee djalan. mengurangi 

tidak at 

     

       

   

     

    
    

   

    

      

   
   
   

   

    

              

    

    

          

   

    

            

     

   

  

   

  

   
    

  

   

    
   
   
       

      

  

     
   
   

   

| jang 

aka ok Biarpun telah terdjadi insiden saling-tembak 
»heibat” djuga' diantara pihak Portugis dan RRT di- 

Gapat dipandang sebagai petundjuk bahwa RRT telah ambil ke- 
. Putusan utk mereusir kekuasaan Portugis dari daerah tsb. 
5 “—— —. Macao jg terletak di tanah daratan Tiongkok, 

Potugis. Di pandangan bangsa Tionghoa memarg nama 
. ca0 itu senantiasa timbulkan peringatan2 jg menjedihkan 

Gam 1537) bangsa Tionghoa telah memberi izin kepada para 

melaksanakan perdagangan di Tiongkok setjara damai. Te- 
Lang aa para pedagang Portugis itu kemudian gunakan Macao tadi 
sebagai pangkalan memasukkan tjandu setjara besar2an ke- 

$ Tiongkok. Dan dgn tjara demikian memulai penjebaran ratjun 
Ne melemahkan bangsa Tionghoa sampai beberapa 

| abad lamanja. Tjara bekerdja para pedagang Portugis ini ke- 
| mudian diikuti pula oleh para pedagang Inggeris, Perantjis 
ira jg kemudian dim abad ke 19 dua kali mentjetus beru- 

Tjandu”, 
'Tiongkc langan Macao dan Hongkong, disamping harus 

. memenuhi hee kewadjiban jg sangat merendahkan kehor- 

2 Teganya, 

sehingga diantara lain menjebabkan    

    — — Dibanding den Inggeris jg kini .masih . ber- 
: “Kadi & Hongkong, adalah kedudukan Portugis di Macao 

|Gjauh sangat lemah. Kalau RRT memang mau bergerak, dae- 
rah itu dgn mudah nistjaja dapat terlepas dari kuasa Portu- 
gis. Tetapi kita lihat, bahwa sebegitu djauh RRT seperti se- 
ngadja biarkan kekuasaan Portugis berlangsung disitu. Kare- 
na semendjak anggauta2 PBB mendjalankan embargo barang2 
strategis terhadap RRT, sebagai akibat perang Korea, maka 
Macao telah mendjadi ,Ajalan pintu belakang” “jg masih me- 

|. mungkinkan RRT dapatkan barang2 jg penting2 itu, dgn pihak 
. Portugis Pen pun dapat menarik laba dari slalu Hotas” de- 

mikian. 
— — —-—— Mengingat akan peranan Macao jg serupa itu, 
maka tak tjukup alasan buat menganggap bahwa insiden jang 
baru keudjaai itu akan membawa akibat2 terlebih luas. Lebih 

: ungkinan bahwa insiden itu hanja akan menjebabkan 
pihak Portugis bersikap makin 'Jlunak utk menjesuaikan diri 
kepada ina ea RT tadi. 
   
  

| PENGURUS S.B.LM, TJAB. SMG. 
DIPAN an DJAKSA. 

“Mulaj "kemaren, pengurus SB.I.M. 
#Itjabang Semarang teah dipanggil 

' foleh Djaksa, untuk didengar ketera 
pa sam tentang 'adanja pemogokan 
oleh anggauta2 S.B I,M. atas instruk 
Si S.BILM. Pusat, pemogokan mana 

« 2 “adalah tidak dibenarkan o'eh Peme 
bei ini .te1. 81-7-69 djam 11.00 SFintah Pusat dan dianggap melang 

1 pasal 18 ajat'3. 
# Kn sn ii hingga 2 PN 

' set telah idalam pemeriksaan piha. sa 

- aa Bap t Liat isnja an ditahan selama mereka" masih 

TN 421 ini telah berangkat diperiksa perkarania. 
oih Gahulu. pada beberapa waktu 

aa! Mantan @umlah ja pethnpat. MALAM PANTJA BUDAJA. 
Gala: Pasuk: 20: CTIN 4 
Ii 0a, 127 anggauta CTN dengan 

kelas ga dibawah pimpinan Ltd. 

a lain soal CTN falah: bahwa 
Sub, Tut 14 mulai bwan 

Guna merajakan ulang tahun hari 
Proklamasi 17  Augustus jang ke. 
VI, oleh Pan. 17 Aug. KBS Sub: 

si mengad Kebudajaan akan diselenggarakan 
tah Pan endang pada tgl: 16 dan 17 Augustus 1952 

aan kursus masing2 83 ,,MALAM .PANTJA ,BUDAJA" di- 
Han katrsus motor tech mana akan diberikan hadiah2 peng- 

dari kedua kursna, pada perkumpulan2 organisasi2 ba- 
Na ii Ana ba dan2 kesenian: kebudajaan dari se- 

alam yaknia, serta ig mua golongan dikota ini diminta 
MA UN mad Me untuk mengambil bagian didalamnja. 

Pendaftaran “dimulai dari tgl: pe- 
ngumuman ini. sampai pada tgl: 5 
Augustus 1952, pada Sub: Kebuda: 

3 Pn Aina jad. tg. 3 Agustus jaan bag. uitvoering di kantor  R. 
Inton Semarng akan melawat ke R.I. bag. Hubungan Masjarakat    

  

ye Bagian sepakbola akan ber-| (GIRLS!) pada djam kerdja: 09.00 
g 1 bond an sarmpai djam: 13.00, 

   

Imisalnja, jg berpendidikan tidak t:u- 

1 majoor jang ada 

“perbatasan Macao itu, tetapi tampaknja peristiwa tsb. -belum . 

mil di seberang. Hongkong, merupakan tanah djadjahan . 

5 dan timbulkan kegusaran. Karena di Macao itu asal mulanja | 

: ta gang bangsa Portugis utk mendirikan perkampungannja 

  

Naa Sea 

    

   

    

n) dari dd 

lang kita & sangat | lemah. 
Misalnja sadia, kalay daan | 

keuring tentara Knil du'u ada | 
5 jang diapkir maka pada vak: 
tu sekarang inj dari ima xu| 
dus diantaranja masih dapat 
dipakai. Mengenaj Sa 
itu dikatakan seterusnja, 
wa usaha jtu akan Ma 
kan dengan melalui Undang2. | 
Dinjatakan, bahwa dalam pe- 
laksanaan program technis itu 
pimpinan angkatan darat tidak 
berbuat begitu sadja dengan 
semaunja sendiri, tapi menju- 
sunnja dengan pengawasan   
(da'am kabinet il) gan menteri ' 
pertahanan Hamengku Buwo- 
no IK 

Kurangnja Merkutan 
Ken 

Kata Kolonel Nasution, untuk me- | 
ngisi. dan memperlengkap Rea 
diensten (misalnja untuk geweerma- | 
kers, mortier dll) pada angkatan da- 3 
rat, maka dalam tahun ini dibutuh- 
kan lebih kurang 1000 orang pemu- 
da2 keluaran SMP dan SMA. Tapi 
perhatian dari pemuda2 kita itu pada | 
fentera sangat tipis. Karena kurang- | 
nja fenaga2 jg mempunjai dasar2 jg 
tjukup, maka banjak djawatan2 tech 
niek dari angkatan perang kita ti- 
dak dapat berdjalan. Kita anggap, 
kurangnja perhatian dari pemuda2 
kita untuk masuk kedalam  tentera 
itu “adalah — merupakan  simptoom 
bahaja. Ada jang mengira, bahwa 
kalau mereka keluaran SMA, maka: 
mereka ditentera nanti akan berada 
dibawah pimpinan seorang majoor 

kup. Perlu diketahui, bhw seorang 
ditentera sesrlah 

melakukan ikatan dinas' harus seko- 
lah lagi dan pendidikan itu. berdia- 
lan Ik. setahun hingga 16 bulan. 
Dinjatakan bahwa maatschasnzijke!', 
funcsi dari perwira tentera adalah: 

  
disamakan dengan personeel akai-: 
Ilmis. didjawatan2 pemerintah lainnras 
Dengan djalan ' pendidikan diusaha- | 
kan lebih meninggikan tingkatan 2g | 
katan darat. 

Soal demobilisasi. ! 
Mengenai soal demobilisasi di '- 

Injatakan, bahwa Undang? utk. 
@emobilisasi itu m emang mulai 

(berlakunja tgl. 1 Djanuari 1953, 
tapi aan demobilisasi 
bisa tahun 1953, bisa tahun 
1954 atau 1955 dsb, ini tergan | 
Kung atas kemungkinan? jang 
ada pada Pemerintah untuk me 
ngembalikan mereka kedalam 
masjarakat biasa. Dan demobili   
BANK TIMUR UNTUNG 

.ke Kelimantan ag Undang2 Darirat No. 16 tahun 

oa | hormatan Berhubung dengan itu ke-i 

| sasi itu akan dilakukan berang- 
|sur-angsur menurut berungki- 
nan? itu Menurut apa jang ter 
tera didalam undang? maka 
dim. wak'm 3 tahun mereka jg. 
didemobiliseer itu masih akan 
terus dipelihara oleh tentera | 
dan waktu tsb. dapat diperpan- | | 
djang, | 

Untuk pemerintah scal demo ' 
Tisasi itu mempunjai aspek jang : 
penting jalah jang mengenai. 
soal finansieelnja, karena den. ! 
itu dapat dihemat beban rak- 
yat dengan adanja pengurangan 
belandia tentera. Dinjatakan,: 
bahwa pala waktu Sekarang ini 
rata2 untuk seorang tertera di 
ke! uarkan sebulannja 1300 ru- 
pijah jang sebagian besar ufik. 
keperluan materieelnja, 

Soal pembelian alat2. 
Atas pertanjaan rata2 bera- 

'pa prosen dari alat2 jang dibeli 
untuk tentera jang dapat di- 
“pakaj dan sampai dimana kebe- 
naran suara2 jang “menjata- 
kan bahwa PA at 
sepatu ang dipesan diluar Ne- 

geri Na tidak dapat 

dipakai karena: ukurannja ke- 
besaran dsb., dinjatakan bah- 
w, da'am soal inj ia tidak da- 

pat memberikan Mn ane ke - 

  

   

Ir aah atan pes 

menteri2 pertahanan Bewaka. | i 

   RAN Bana TER- 
Aa UNA PERAN TERMUAT DA- 

Hadiah Pertama: na: 1 Ci Beton aa 

   

   

   

  

   

      

   

  

  

  

ma Nanas disini 
harus “Tuan/Njonja kenal! 

Gambar Ko. 5 

    

         
   

   

    

  

  

   

    

    
    
       

tinghards djadinja outside the law 
wa peraturan itu dapat didjalankan. di 

#Lien  menerangkan,- bahwa 
| konperensi 

 dimadjukan djuga keberatan? menge 

|mosi atau resolusi kepada Kemen'e   
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        apuskan T juriga 
Penkna an. N.Y. AN eta Kun- 

djangan Ouirino Ke Indonesia 
none Adalah Djurubitjara Jang Kengsapka”" 

  

    

      

   

(kembali peraturan tsb. 

' ran boleh mengambil 
| Daftarnja kita muatkan dibawah ini. 

$ bermanfaat darj pada berbitja- | 

ang2 Kejjil: 
ktar Minta Ditindjau Kembali 

Yinditran ad jang resmi-mulai berlaku sedjak tg. 
8 Mei 1952 telah membikin pusing pedagang? ketjil, karena 
Kena tanggal Yap Pang jg te undang? itu harus di- 

harga p | r pakturmja. 
Ru Memang baik, kak 

i Lg nja mendjadi kanja 

ssiers dan pedagang etja- 
asuk ket- 

dengan em harus ba bah- 

ih K sah Pedagang 

    

   

    

  

Wis He dpa 'ke beberapa 

Permintaan ada lebih ebih besar dari 
'bandjir pembeli kurang, peraturan demikian terang membikin 
pusing dam keluh Bona Pelagang? ketjil, demikian diterang- 
kan oleh Yuan Purbikusumo, kepala Pengendafian Harga di 
Semarang dim pertemuan dgn. Para importeurs, grossiers dan 
pedagang? ketjil di Pa pada kemaren pagi di gedung 
Shang Hui. sana) 

Pertemuan itu dimaksud untuk Barang makanan dan minu- mendengar keberatan? para peda man (P & D): golongan 1 ter- 
gang dan merundingkan dengan sek masuk tepung terigu (tarwe) sama buat mendapatkan pemetjahan. gosongan II termasuk agar2, 
Ketua Shang Hui tuan Tan Tjien biscuit, mentega, corned beef, 

dalam : 
di Malang baru2 ini 

oleh pedagang2 di Surabaja telah 

, tetapi kini barang 

meel, macaroni, maizena, mar- 

garine, daging dalam blik, te- 
pung gries, ikan sardines dan 
ikom zalim, melk dan melkpve- 
der, golongan III termasuk te- 
pung roti, ragi, biscuit blik ke 

nai Soal tsb. dan telah dimadjukan 

rian Perekonomian untuk menindjau ' 

Oleh tuan Purbo diterangkan satu ' 
:#jil, biillonblokjes, hagelslag, persatu matjam barang jang terma 

| suk undang2 tsb. dan berapa persen ' Sea jam dan chocolade ha- 
Limporteur, agen dan pedagang etje- e'slag. 

keuntungan. | Barang2 P & D dalam negeri 

Diteran: selandjutnja, ba 
hwa undang2 jg sudah didjalan 
kah tak dapat dirobah tetapi 
diandjurkan Supaja keberatan2 
ita dikumpulkan dan diberikan 
gegevens2 je rieel, disusun se- 
Pn mmosi atau resolusi jg | 

dimadjuk 

bas, agen dan grossier boleh 
ambil untung 5 s/d 10 pCi. dari 
harga perdjualan grossier pe- 

tung 10 s/d 15 pCt. darj nga 
'etjeran, 

Kramerijen (barang kelon: 
dapat an pada tong): Benang dijahit, lint band 

Menata Perekonomian. De dan veter untuk pakaian ser- 
ngan tiara demikian ada lebih ta elastik, talj sepatu, kaos- 

kaki, badju-kaos, badju-hudjan 
Ya. Sonder tudjuan. | dan jackets, pijama dan keme- 
“aril pedagang? pasar Djo- ' dja, dasi, japon dan jurk, 

har meng djangan poli. slacks dan blouses, pakaian lu- 
si main erat sadja buat per | ar untuk kanak2 dan untuk la 

  

wakttu dahulu, dimana 7 

deperwten, havermouth kinder- 

harga pendjualan produsen be- 

dagang ketjil bo'eh ambil un- 

tjapai sesuatu 
j tjuriga dari Indonesia te 
Hal ini men mungkin, ka 

Garj pihak Kementerian Perta 

sia 

aan Katanja. 

'D 

olek negara tetan ada 1 

lan antara Beta Melaju, ba 
nesia. 

Ta 

rena soal ii adalah urusan 

hanan. Pads, waktu sekar 
inj dalam soal "pembelian alat 
untuk tentera saj, tidak turut: 
tjampur, demikian Ko onel Ng 

sation, Dinjatakan bahwa, 
jam soal pembelian alat2 
sebetulnja Prosedure jang 

Sekarang ini adalah: 
seperti d'aman. Hindi, Bean. | 
da, jaitu verhouding antara Le 
sercommandant dan djawatan2 

jang berurusan dengan pembe- 
Han itu, Sekarang sedang 
'adakon “reorganisasi dan Naa 
lam Undang2 akan ditentukan 
batas2 jang lebih teratur dari 
pada jang ada sekarang. Demi 
kion Ko onel Nasution, 

Dalam konperensi pers ter- 
sebut hadir pula sebagian be- 

Sar anggauts, staf Angkatan 
Darat. 

Tentang soal pemindahan 

Kolonel Djatikusumo, K.o- 
lonel Bambang Sugeng dil. 

keluar negeri. 

Atas pertanjaan, sampai dimana 
kebenaran berita? jang menjatakan, 

“tentang akan dipindahnja sebagai 
| militer-attase Kolonel Bambang 
| Sugeng ke Washington,. Kolonel 
Djatikusumo ke New Delhi dll, ma- 
ka Kolonel Nasution  menjatakan, 
bahwa untuk dalam negeri memang 
selalu diadakan perpindahan? 
tjara routine. 'Mengenai perpinda- 

han2 keluar. negeri, dikatakan, ba- 
hwa beberapa waktu jang lalu dida- 
Tam konparensi para duta Ipdone- 

diluar negeri dikemukakan de- 
sakah kepada kita untuk mengisi 
kebutuhan2 militer attase? kita dilu- 
ar negeri. Beberapa waktu jang Ia- 
lu di Djakarta telah diadakan kur- 
sus pendidikan attase2 militer dilu- 
ar negeri jg di-ikuti oleh perwira2 
sebagai: jang disebutkan oleh 'pe- 
manja it. Tapi “apakah si A akan 
dikirim kenegeri ini dar si B akan 
dikirim kenegeri itu, soal itu belum 
ada putusan dan tanda tangan ter- 
achir ,dari 'pihak jang lebih atas. 
Kewadjiban dari Angkatan Darat 
hanja menjediakan orangZnja untuk 
Pen attase militer diluar nege- 
ri itu. (Ahtara). 

ALAM SUATU induk karangan harian Nefv York Times 
pada hari Selasa telah BNN Naa as ana Banana 

kundjungan presiden Guirino: Dikatakannja, 
bahwa presiden Pilipina telah diterima ,,dengan ramah-tamah 

dam Haku ta berpenda at, telah men 

  

   

  

   
     

    

    
    

    

   
     

   

     

“Kundjungan 

di-' 

, 
SE: 

inja mengenai kundjungan pre- 

k melenja: 

    

      

  

mn perasaan 
lap pengaruh? luar negeri”. 
ia telah menekankan perta- 

sa Pilipina dan bangsa Indo- 

| kareng mereka 

ingan2 jg tjukup dan 

  sematjam itu 

t menimbulkan efek2 baik 
ng akibatnja akan terasa 
uh, demikian harian terse- 

but jang selandjutnja menjata- 

| bhw presiden @uirino se- 

gai. scorang Pilipina adalah 
rang djurubitjara . jang me- 

nkan untuk perhubungan 
Habatan dengan ' dunia 

erdeka dan negara2 barat”. 
Baik. bangsa Pilipina maupun 

bangsa Indonesia belum lama 

berselang dari bangsa jang ti- 

dak merdeka mendjadi bangsa 

jang merdeka dan mereka mem | 

punjai banjak persamaan, se- 
lain daripada hubungan? ethno-: 
logis. Persoalan2 jang mereka 

hadapi dalam banjak hal bu- 
kannja tidak sematjam. Kedua 
pemerintahan jang muda itu 
membutuhkan bantuan ari 
luar. 

Perbedaan faham. 

Dalam hal inilah terdapat 
perbedaan “iantars kedua ne- 
gara tersebut, karena Pilipina 
bersedia menerima bantuan. 
luar negeri, sedangkan Indone-| 
sia masih bersikap waspada 
terhadapnja, agar ujangan Si- 
timbulkan kesan, bahwa kedau- 
latan jang baru diperoleh akan 

Semarang 2 

  terdesak karenanja. Presiden 
@uirino berada dalam kedudu- 
kan kuat titik mendjamin - jg 
sebaliknja, demikian harian ter-! 
sebut. Selandjutnja New York! 
Times menjatakan, bahwa pre- 
siden Pilipina tersebut djuga 
Galam hal Jain merupakan dju- 
rubitjara jang penting. Sedjak, 
beberapa tahun lamanja presi- 
den @uirino seorang pengan- 
djur jang kuat dari perdjandji- 
an2 pertahanan regional di Pa. 
sifik dan Asia Tenggara. 5 Di 
mana2 sadja didunia jang ge- 
lisah ini persahabatan dan ke- 
pertjajaan adalah perlu sekali| 
dan ada baiknja, bahwa hal? 
itu dipupuk dengan adanja kun-| 
djun negara renda ini”, de 
mikian harian ,,New York Ti: 
mes” mengachiri keterangan-   Siden @uirino ke Indonesia. 

Pe Pn 
  

Rm, 495.120,51. 

Dalam neratia tahun pembukuan 

1951 perseroan terbatas Bank Timur 

di Semarang telah mentjatat keun' 
tungan sebesar Rp. 495.120,51, di' 
bagikan untuk dana pensioen dan 
tundjangan data tjadangan umum, 
Gividend seto biasa, prioriteit, dll. 

Bagi sero biasa tahun ini akan men). 
dapat 9pCt. atau Rp. 90,—. 

Bank Timur didirikan dekat se 

belum penjerahan kedaulatan dan 

suntuk periode tahun ini diketuai 
oteh mar. R, Gumuljo Wreksoatmotio- 

sebagai direktu", 

SIAPA SEKRETARIS DPR- 
DPD. 

Dalam sidang DPR, Pin, 
wa Tengah kemarin dan semalam 
telah diambil beberapa keputusan 
antaranja: membentuk pan. Istimewa 
Perbandingan Ke-uangan terdiri dari 
9. orang, jaitu sdr2: Mr. Lapree, 
Abubakar Iman Churmain, Soewar- 
to,. Dr. Marzuki, Sukarmo,  Danusu 

Dja 

Pan. ini mendapat tugas 

saikan atau mentjari bahan2 jang 

lengkap tentang sesuatu jg bersang 
kutan dgn keuangan prop. Djawa 
Tengah. Dgn adanja Pan. ini, ma 
'kka sidang putuskan membubarkan 
Pan. Penjelidik Sumber2 Penerimaan 
Prop. Djawa-Tengah. 

Selandjutnja disetudjui pula soal 
mengenai, kenaikan pokok uang 'ke 
hormatan bagi anggauta2 D.P.D. 
Prop. Djawa Tengah dengan 20”,. 
Sidang pada malam harinja telah 
merundingkan soal mengenai. pene 
tapan sekretaris DPR/DPD. Dalam 
membitjarakan soal ini, telah banjak 
diadakan pemandangan umum, jang 

Ikesimpulannja adalah, bahwa sebagi, 
an besar dari pembitjara2 tsb. meng 
hendaki 'jg mendjadi sekretaris itu, 
adalah orang jg all-round dalam se 
gala lapangan dan sedapat mungkin 
seorang ' pemuda  jaftg progressief 
serta dapat menjesuaikan diri dgn 
keadaan #sekarang. — Achirnja disetu 
diui, memberi kelonggaran lagi pada 
DPD memperpandjang waktunja un 
tuk mentjari tjalon sekretaris jang   Warto, Sunardjo, Hadi Abdulhasan   dan A, Wasit, 
dimaksudkan itu. Sidang dilandjut 
kan pula hari ini, 

menjele: 

TEX-TP, TERBONGKAR 

MOGOK LAGI 

Hari ini, Kemis 31 Djuli, buruh 
De Arbeid, CAV dan De Vries' 
Robb€ mogok lagi, dimulai . djaml 
9.30 pagi, hari Djumaat 1 Agustus 
buruh bekerdja kembali. 

SURAT KALENG KEPADA 

Kemarin tg. 30-7-1952, atas tinda 
kan teman2 Ex-TP Pendrikan Lor 
No.1 (Panggung), telah “dapat di 
bongkar 'adanja surat kaleng jang 
ditudjukan kepada Ex-TP umumnja 
dan Ex-TP Pendrikan chususnja. 
Adapun isi surat itu, antara lain me 
ngandung penghinaan besar jang: 
menjinggung kehormatan Ex-TP, 

ntunglah penjelidikan-kilat itu 
dapat dengan mudah dilakukan zon' 
der melalui urusan polisi, sedang 
anak tsb. (jang membuat surat ka' 
leng itu) setelah diberi peringatan 
seperlunja dari petundjuk2  tentangh 
kesalahan2-nja, lalu diserahkan  'ke 
tangan orang tuanja kembali. 

Perlu ditambahkan disini, bahwa 
anak tsb. sampai kini masih dalam   pengawasan Ex-TP Panggung, demi 

I makanan: 
| (braadolie), bidii tjoklat (ca- 

| susu segar (verse mek, untuk 
Djakarta) dan ikan asin. (Har 

1ga produsen bebas, grossier bo 

  kian kabar dari EaTP Bie »Kentus", 

langgaran9 pedagang etjeran, | 
itu kebanjakan 

masih be'um mendapat penera 
setelah 

memadjukan keberatan2 para 
peuagang disana, minta supaja 
peraturan itu ditindjau kembali. 

Terlebih lagi pedagang kain 
batik dengan adan'a peraturan : 

itu merasa menanggung risico 

rugi kareng ad, barang jg tje 

pat iaku dan ada barang jo pe 
lahan lakunja dan bila kedua- 
nja itu ditiampur-adukan, te- 
rang tidak bisa sesuai, 

Dagang sepi, pen- 

djual bingung 
“Akibat didjalankannja pera-: 

turan paktur itu menimbulkan 

kebingungan pendjual dan se-' 

pihnja perdagangan, sementa- 
ra itu insiansi2 'ig diberi tu- 

gas mengurusnja mendjadj pu- 

sing kepa'a sebab mesti mema 
hamj berfolio-folio undang2 
itu. 

ki2, pakaian wanita, tjelima da 
lam wanita dan tjelana dalam 
Jaki2, saputangan, handdoek 

dan kain-baji (luiers), klambu, 

kain kepala wanita (dames- 
shawis) '@a'at2 pakaian, kan- 

tjing pakaian, ikat pinggang, 
sepatu (import). Barang? ke- 
lontong tsb harga pendjuaian 
produsen bebas, grossier 5 s/d 

10.pCt. dari harg, pendjualan 
grossier, pedagang ketjil boleh 
ambil untung 10 sd 15 pCi. | 
darj harga etjieran, Sekian ku- : 

|tipan daftar tsb. 
Dari beberapa pertanjaan jg. 

telah dikemukakan oleh pihak 
hadlirin meka kentara, bahwa! 
perauran Paktur itu dirasakan ' 
Te memberatkan oleh para! 

“ketjil Buat menjing- 
jeltkan djalannja rapat, maka" 
ketua Siang Hwee Tuan Tan 
Tjien Lien, lalu memberi nase-' 

  

hat, supaja hendaknja para pe-! 
dagang jg bersargkutan itu ms 
ngadakan pertemuan2 'jg chh-! 

Isus, dimana segala keberatan!   Atas pertanjaan mr 
Siang Swie, penulis Shang H 

h beras terbe- 
bas dari peraturan itu seperti 
Gjuga lain? polowidjo, tuan 
Purba menerangkan, benar ha 
sil bumi terbebas. dar peratu-' 
ran, tetapi beras termasuk, pa 

2 

ds Rijstordonnantie. dus mung- M 
kin bebas dari pengenda ian 
harga, tapi tidak bebas dari" 
undang2 beras. 

Pembagian keuntungan me-.. 

nuruk peraturan paktur itu ter 
bagaj begini: bagi importeurs | 
17 pCt. grossiers atau agen 5 
'pCt. dan pedagang etieran 8 
pCt.. Dengan ber'akunja un-: 
dang? baktur itu djadinja ba- 
rang2 Tama boleh didjual menu: 
Tbt Oa Harga tgl. 8 Mei "52, : 
tetap, barang2 baru harus di' 
tempej hargx menurut paktur. 

Daftar barang2.: 
Dibawah ini kita muatkan de: 

ngan singkat daftar barang2 
jg termasuk dalam peraturan 
paktur. Pakaian dan bahan pa 
kaian: Batik Cambrics dan 
Greys, cambricS shirtings lijk-. 
waden, sepatu (Bata) kain tek 4: 
istil, barang tenun (weefga-. 
rens) sarung batik. (Harga 
pendiualan produsen bebas,. 

grossier dapat ambil keuntu- 

ngan 2 d 5 pCt. darj harga 
pendjual grossier, pedagang ke' 
tji boleh ambil untung 5 s/d 

mereka bisa dikumplkan dan 
Cisusun, berdasar angka? dan 

U #pendjelatan2 ig tegas. Kesemua 
“keberatan 'itu bisa Gimadjukan 
dengan beramai kepada Kemen- 
terian Ekonomi, seperti mitsal- 
nja jg Giperbuat para perkum- 

pulan2 pedagangan Indonesia, 
Tionghoa, India, Pakisan dll. di 

alang. 
.. Melainkan dengan djalan me 

  

    

  

'SI oa 
mudah?an dgn naik- 

nja. uang Kehormatan 
angg. DPD Djawa Te- 
ngah, makin naik pula 
perhatiannja RN na 
sib rakjat...... 

« 100 Sek. Kris- 
F 'tenDisokong? 
Sedang 2 Sek. Islam Ti: 5 
t/Ta dak—Pertanjaan : 
Po S.Abbas 

NGGAUTA?2 DPR H. Si 
4 radjuddin Abbas dan | 
Hasan Basri telah memadjukan | 
pertanjaan kepada Pemerin- 
tah sbb.: 1. Menurut kabar js. 
disampaikan kepada Kami, pe- | 
merintah telah memk | Subsi- CA 
Ci kepada 100 csenai us) 
sekelaih Agama Kristen : Ha K 
ba. Untuk 
fambah. padjak rakjat (Muslim £ 
dam. Kristen) sebarjak 2590. N 
Kalau kabar itu benar pena. 4 
nja? ingin tahu, dasar apakah | 
jg dipakai pemerintah untuk ' 
berbuat pegitu? 2 

21 Dr Sumba itu djuga ada 2 
(dua) buan sekolah Agam, Is- 
lam. Kabarnja wa'aupun sudah 
diusahakan memint,, subsidi, 
pemerintah tidak  memperke- 
nankann'a. Kalau kabar itu be- 
nar, penanja2 ingin tahu dasar 
apakah jang dipakaj pemerin- 
tah untuk berbuat demikian? 

(Antara) 

    
  

  

    

KOLONEL B. SUPENO 
DISCHORS 

Didapat kabar, bahwa kolo- 
nel Bambang Supeno, kepala Ia 
tihan opsir tinggi ,,Chandradi- 
muka” dan disamping itu men- 
djabat djuga salah satu direk- | 
torat Kementerian Pertahanan, 
kini telah dischors dari djaba- ' 
tannja. Menurut kabar, schor- 
sing tersebut dilakukan, karena 
kclonel Bambang Supeno di- 

| anggap bertindak indisipliner. 

  
  

njampaikan keberatang jg ber- 
alasan gan jg dilakukan setja- 

|ra teratur, baru penah 
Akan bisa, diharap menga, 
'perobahan jg dikehendaki, 

Diantara “keberatan? jg su- 
dah njata dari pihak para 'pe- 
dagang ketjil itu, diund'uk 
perihal pembatasan keuntu- 

(ngan 2, 5, 6, 9/4 dan sebagai- 
nja, jg sebab tidak merata sa- 
ngat menjukarkan para peda- 
gang ketjil. Padahal pihak be- 
lasting kalau taksir padjak, se 
dikitnja anggap bahwa pihak 
pedagang itu telah menarik ke 

untungan 10” - hingga 
15. 

Se'ain itu oleh ketua di ke- 
mukakan banjak tjonto lain- 
nja. 

/Aneka Djawa Tengah | 
  

|soro. 

“Status pegawai Pa- 
Tanggap Spj. lekas di- 

. Selesaikan. 

Sarekat Buruh Pananggap 
Surakarta (SBPS), dim. rapat 
Pengurus Plenonja baru2 ini jg. 
'dikundjungi oleh seluruh waki!2 
dari Kabupaten? seluruh daerah 
Surakarta, telah mengambil se- 
buah resolusi, jang isiaja: 

1. mendesak kepada Resider: 
Surakarta dan para Bupati Ke- 
pala Daerah Kabupaten2 'selu- 
ruh daerah Surakarta, agar sta 
tus pegawai penanggap lekas di 
perhatikan dan ditetapkan. 

2. sementara menunggu dite- 
tapkamnnja status mereka itu, 
diminta agar lebih dulu perbai-   10 pCt, dari harga pendjual. 

etjeran). 
Barang makanan dan bahan- | 

Minjak goreng 

caobonen), kentang (ccnsump-: 
tie aardappelen) minjak ke'a- 
(pa, mentega margarine, maka- 

nan baj: (zuigelingen voeding), 

leh ambil untung 5 s/d 10 pCt. 
dari harga pendjual grossier, 
pedagang ketjil dapat ambil 
untung 10 s/d 14 pCt. dari har 
ga pendiual etjeran, 

Obat-obatan,  Maakrecepten 
untuk apotheek dan Chemica- 
lien (Pharmaceutisrh) marge 
importir dikurangi dengan 15 
PCt. marge grossier dan peda- 
'gatig etjeran dikurangi dgn 25 
PCt, Dalam chemicalien terma 
'suk tablet acetosal, aspro in- 
f'uenza, kinine, perban wanita 
(maandverband), garam kini- 
ne, obat2 bikinan dalam negeri, 
tah'et vitamine C, watten ver- 
bandstoffen, jodiumproducten, 
brandspiritus, alcohol, Ciba- 
producten (Cibasol dll),   

kan/kenaikan 'tingkat seperti 
apa jang dilaksanakan oleh Bii- 
pati Kepala Daerah Kabupaten | 
Klaten, diljalankan pula untak: 
seluruh daerah Karesidenan Su- 
rakarta, 

Tjeramah PDR. 
| mai, kemudian diadakan perte 

Hari Achad sore tg. 27 Djuli' 
jg lalu, di Solo telah Gilang- 
Suhgkan Tjeramah setjara ra- 
mah-tamah oleh Partai Demo! 
krasi Rakjat (Partai Buruh) 
Komisariat Daerah Surakarta, 
jang dikundjungi oleh Pengurus 
Tjabang Kota dan para Kaders 
Partai, Sdr, Sastronegoro dari 
Djakarta setelah menjampaikan 
Instruksi2 dari Partai, maka di 
landjutkan tjeramah hal masa- 
alah Perekonomian Negara ce- 
wasa ini, dibandingkan dengam, 
rentjana Perekonomian dari 
Partai Buruh. 

Adapun diamntaranja instruk- 
si2 jang disampaikan pada Ko- 
misariat Daerah Surakarta, ja- 
lah akan | diadakannja Kursus 
Kader Partai di Djakarta, pada 
awal bulan Agustus 1952 jang 
akan datang, 

Tjabang2 diharapkan berse- 

hak, Berdasarkan 

JOGJA. 

JPPK membuka SMP ' 
PPK. " 

Atas usah, Jajasan .Peng- 
- Pengetahitan & Keseni- 

' Jogjakarta, dibuka 'pada : 

kolah Menengah Pertama. jang 
diberi nama S.M.P, PPK. Ber- 
tempat digedung Sek, Rakjat | 
VI Keputran I (sebelah Sela- 
tan a'oon?2 utara) pada tlap2 " 
djam 14.30 s/d djam 18:00. Ng 

Jajasan tsb, diketuar oleh " 
Sdr. Widyo S. Seputro. 

Insiden di asrama 
Bentaran. “ 

Didalam asrama dj Bintaran lor Jogja, baru? ini telan ter- M djadi insiden antara para psa 'djar dari Sulawesi dengan pela (djar2 lain 12. diam ditempat tsb, Insiden berachir dengan 
seorang luka, darj masing2 pi- 

keinginan ke 
dua pihak pula untuk men jele 
saikan perkara tadi dengan da 

- 

Muan unutk mengadakan per- 
setudjuan bersama, Peladjar2 
Sulawesi dalam pertemyan ini 
diwakil: oleh Sir? Palangkey 
dan M. Said dan dipihak lain 
Sdr.2 Toto Santosa dan Daus, 
sedangkan sebagaj Saksi ber- 
tindak Sdr, Soewandi Setjodi- 
puro kepa'4 KUDP Rayon UI. 
Persetudjuan tertjapai. Kedua 
pihak bersepakat selandjutnja 
akan memeliharg perdamaian 
antara peladjar dan bekerdja 
sama, Kemudian djika lagi ter 
djadi insiden, hal tsb gkan di 
serahkan kepada kepala Pem, 
Daerah Istimewa Jogja. 

Untuk menundiukkan bahwa 
Sega'a sesuatu telah berachir 
Gengan beres, maka harj ini se 
djumlah, peladjar2 dari kedua 
pihak akan mengundjungi 2   dia mengirimkan 1 orang tjalon Kade gi J j 

“ 

orang jg karena luka2 dirawat 
dalam rumah sakit itu, 

  

  
keperluan itu di. £ 

  
  

- 1 Agustus "52 sebuah Se- 

  
 



      

 fjanakan, bahwa orang2 itu se- 

  
  

diba an   

  

: Beberapa rekord tertulis 

me mperolek gelar ,,kampiun sepeda 

(Warwickshire)    
    

    
atas namanja 

sepeda, Herne Hill. Ia berharap 

     
  

  

    

    

    

    

" 

aa Ka 
ashington $ Sa 2 

   

ia: Jahe” AI 

rangka pasal empat dikirim 
«Amerika, kemudian dapat - me- 
“ngundjungi Diepang untuk be- 
berapa minggu lamanja, Diren- 

   
     

   

  

telah menjelesaikan latihannjaf 
di Amerika Serikat, akan mem- 
pelad jani tjara2 pertanian dan 

   Kira? 250 petadjar. 

bagi para peladjar darj berba- | 
Baj negeri Asia itu untuk me- 
lihat bagaimana gisebidang ta 

  

nah jg ketjil orang di Djepang 
dapa t mentiapai produksi jg 

          

  

     

esar2 Djepang te-| “Iah Menjatakan kesediaganja | untuk me bantuan da'am 
rentjana itu, tetapi persetudju 
an dalam hal ini be'um sam- 
pai dirumuskan. Andrews me- 
naksir, bahwa kira2 250 pela- 
djar darj berbagai negeri Asia 
tahun depan akan berkesempa 
tan yntuk mempeladjari tek- 
nik2 Djepang, apabila rentja- 
na jg ia usukon Sudah mu'ai 

Andrews selandjutnia, bahwa 
semua persetudjuan didalam 
rangka MSA jg telah dibuat di 
Burma dan Indonesia akan di 
laksanakan sebagai jg te'ah di 
rentjanakan, tetapi dalam ta- 
hun begroting jg akan datang 
TCA akan memindahkan titik- 
berat dari menjediakan ba- 
rang2 konsumptif kepada pro- 
gram? tehnis jg langsung me- 
ngenai daerah? pertanian, Peru: 
bahan administratif diatas itu 
tidak menjangkut bantuan M. 
S.A. di Pilipina, tetapi menu- 
rut Andrews Congress Ameri- 
ka dalam sidangnia jg akan 

datang akan mempertimbang- 
kan kembali supaja sega'a pro 
jek kerdja-sama tehnis di Asia 
disatukan didalam satu badan. 

3 (Antara). 

  

Korea Selatan 55 Kota Hantjur' 

| telah memadjukan 

  

 Djepang 
& Mendjadi Tjontoh Bagi Perkem. 

00. “bangan2 Pam Se-Asia 
. Mungkin Akan Ada 250 

5Y ANDREWS, Kepala Technical Cooperation 

Peladjar Asia Jang 

dalam konperensi pers 
DYjepang akan kerdja- par 

   
ji Guna Tjegah Infeksi 

Gilahirkan sebelum wak 
Tunja (praematuur) empai anak 
kembar di Pontianak beberapa 
hari jl, maka untuk menjela- 
mafkan mereka, kementerian 

| kesehatan jaw djawatan pharmasi 
I permintaan 

kepada N.V, Franifal onftuk me 

reuse ,Isolette” (baby incuba- 
ior) selama liga bulan Baby 
incubator ini berbentuk seba- 

besar jg. dibua: dari gai kotak r jg. dibua, 
plexiglass, jang hari Rebo di- 
angkut oleh pesawat GIA dari 
Djakarja ke Ponfianak, demiki 

Aa et an k/ pers 

“ 3 AA ea 

Baji jang bary lahir itu dima 
Sukkan kedalamnja, pintunja 
ditutup dan tak pernah dibuka 
jagj selama heberapa bulan. De 
ngan demikian baji itu dihin- 
darkan dari bahaja infeksi. 
Alai2 'ang verlu untuk kesela 
matan baji itu semuanja terda- 
pat pada pesawas ini, misalnja 
pembersih udara, pengatur su- 

hu dan sebuah timbangan, De- 

ngan me'ahy dua buah lobang 
pada dinding converse ini, dju 
rurawat dapat memberi makan 
atau membersihkan baji2 tadi. 
Pesawat baru inj jang beratnja 
kl. 175 kg dan berharga $ 415.- 
telah mulaj dipakai oleh sebaha 
gian besar dari rumah? sakit 
di Amerika Serikat, dan sedjak 

pemakaiannja seah terbukti 
bahwa -angka2 kematian bai, di 

| Amerika Serikat telah turun. 
Rumah sakit jang mempunjai 
pesawa: conveuse diseluruh In- 
donesis pada waktu iny hanja 

  

Suatu badai jang tiba2 menje- 
rang pelabuhan Salem telah me 
minta 3 korban tewas sedang- 

Ikan 50 orang lainnja hilang, Di 
harapkan bahwa orang2 jang 
telah-hilang itu dapatt terto- 
long. Sementara jitu kapal2 pen 
djaga pantai dan kapal2 parti- 

kelir kini sedang sibuk mentja- 
jang hilang itu,      

AU || kuannja dalam .pelbagai vak:$ 
 jhdari kiri kekanan Nn. Soema 

  

ALASAN TJERAL 
Partay Komunis Djerman Ti- 

mur telah memerintahkan se- 
mua kameraad wanita mentje- 
raikan suaminja jang melari- 
kan diri ke Djerman Barat oleh 
karena mereka jtu adalah peng 
chianat, Berita2 jang diterima 
darj Berlin dari semua daerah 
penduduk Soviet menundjuk- 
kan bahws, sedjim'ah kaum 
Komunis wanita telah mendja- 
lankan perintah partai itu, 

    

   
Na In. Suriadarma dalam 

"II Sociologie 

a ngeriai Pamongpradja. 

Beberapa waktu berselang t 
|lah berangkat ke Amerike 

untuk memperdalam pengeta 

  

ni, dalam soal2 Bibliothee 

mx
 . Ekonomie, 

| Oposunggu dalam bahasa Ingi 
| gris dan tn. Sadeh Hasan me 

  
Pn 

p
e
 

Na 

NW UE MBUNG berita sekitar 
ledakan Bom H. di Italia, 

harian ,Giornale d'Italia” pada hari 
Selasa memuat tanja djawab dengan 
sardjana atom Italia, Unbaldo Los- 
chi. Dalam tanja djawab ini Loschi 
membenarkan bahwa ia sedang me- 
Ingadakan pertjobaan2 menggunakan   

  

tjara baru dalam mendapatkan gas 

   
    

     
ig    

(tiap orang. mengetahui bahwa 

saran telah dilakuk 
tawanan2 perang dik 
san dan Koje akan tetapi 
C.C. sama sekali tidak memper 
hatikannja. Laporan jang telah 
disetudjui o'eh sidang itu ada 
lah laporan mengenai usaha2 
dan kegiatan2  IRCC : 
konperengj tahun 1948 di Stock 
holm. Dalam  pendjelasannia 
mengenaj laporan ini ketua IR 
CC Paui Ruegger, menjatakan, 

  

    
     

| bahwa organisasi Palang Me- 
rah Internasional te'ah memba 
gi-bagikan bantuan jang meli- 
puti djumlah 160.000.000 Franc 
Swiss (kira2 40.000.000 dollar) 
selama & tahun jang terachir 
ini, : 

KMT, dan RRT. ditri- 
ma sbg. anggota. 

Pada achir sidang pada hari 
Serasa itu parg Ielegasi lalu 
memberikan kepertjajaannja 

kepada Panitia Umum. Keputu 
san ini diambil dengan perban 
dingan suara 42 lawan 20. 

Achirnja perlu ditjatat, bahwa 
dalam sidangnja pada hari Se 
nen jl. Konvensi Palang Merah 
Internasionai jang ke-18 ini te 

an baik Tiongkok Nasionalis, 

maupun RRT, Keputusan ini 
diambil dengan. perbandingan 
suara 58 lawan 25. Korea Sela 
tan dan Yugoslavig b'anko. 

Hanja penindjau. 
Sementara itu Radio Peking 

dalam siarannja pada hari Se 
lasy mengupas sebab2 Amerika 

Serikap dan Inggris tidak me- 
ngirimkan delegasi2 resm: ke 

bahwa Amerika 
Inggris kuwatir, kalau kekedja 
man2 jang mereka. lakukan di 
Korea, seperti pemakaian sen- 
djata kuman dsb. mendapai ku 
tukan da'am konperensi itu. Se 
perti diketahui Amerika Seri- 
kat dan Inggris hanja mengi- 
rimkan penindjau2 kekonperen 
Si tersebut, 

Pada hari Selasa itn 
"waki!2 Palang Merah dan peme 
Yintah Korea Utara mengada- 
kan pertemuan chusus dengan   

R.S. St. Carolus di Djakarta — 

|nan2 Palang Merah Internasio 
inal mengenai soal pemberian 

|bantuan kepada penduduk sipil 
| Korea Utara. Seperti diketahui 
| pihak Palang Merah telah Iama 
berusaha untuk dapay membe, 
rikan bantuannja kepada pen- 

, duduk didaerah Korea Utara, 
| janc selama ini banjak mende- 
rita akibat2 perang. Dalam per 
temuan ini Korea Utara diwaki 
li o'eh Kim Min San, ketua de 
Jegasi Palang Merah, Kim Pai 
Joon dan Kj Sek Pok sedang- 

ternasional diwakili o'eh ketua 
1nja, Emil Sandstrom, dan se- ' 

kretaris d'enderal-Coung Bona 
Ibes de Rouge (Antara — AFP) 

  

PRESIDEN NJATAKAN 
BELASUNGKAWA 

Presiden Truman harj Ming- 

gu telah mengirimkan pernjata 

an turut berduka tjita kepada 
presiden Peron dari Argentinia 
atas kematian isterinja, Ev, Pe   ron, 

“Talia Mentjari Gas Bom- 
zat air. Ia menerangkan bahwa ia 
tidak menjelenggarakan perledakan 
bom zat air, tetapi sedang mengada 

kan pertjobaan memakai tjara baru 

dalam mendapatkan gas hydrogen 
berdasarkan ' teori '' memindahkan 
atom dari suatu unsur ke lain unsur. 
Pemindahan itu biasanja  menimbul- 

Internasional di Toronto dalam Sidang pad: 
menuduh Panitia Palang Merah Inter 

Utusan RRT, njonja Li Teh 
Chuan, menjatakan, bahwa se 

pembunuhan setiarg besar-be- 
an terhadap |. 
Pa »2 Pu- 

t: pi LR. 1 

sedjakf . 

lah menerima baik keanggota 

| terbang” jg di hari2 belaka- | 

L IPBB da'am bulan. Oktober jg. 

“onperensi Toronto. Dikatakan, : 
'Serikat dan | 

diuga | 

pemimpin2 Federasi Perhimpu- : 

“kan Lembaga Palang Merah In 

    

n RRT Dan-Sovjot Dala 

hal Di Toronto 
D'zisasr sovae UNI dan RRT 

Dalam - 

               

   
      

Bukan Benda Dari | 
Planet Lain | 

| AA Nekatan UDARA A- 
h yaa hati Selasa telah 

memi ntuan para sardja- 
Ra ulang untuk membuka ra 
'hasia jang meliputi benda? 
png hingga kini. “diamakan 
“piring terbang”, Benda aneh 
ini lagi? terlihat diatas Was 

"piring terbang” jang bergerak 
dengan sanga, kentjeng di atas: 
pangkalan angk. udara dekat 
Marylani. Hal ini .kedjadian pa 
Ua malam Selasay hampir pagi 
Berhubung dengan ini, maka 
angkatan udara Amerika telah 
mengambil rutusan unjuk me- 
minta bantuan para sardjana 

|jg ulung gung memperoleh: ke 
terangan, apakah sebenarnja 
“piring terbang” igu. 

Berkenaan dengan in AFP 
selandjutnja memberitakan da- 

ri New Mexico, direktur Lem- 

baga Penjelidik Langit dari 
New Mexico University, Lin- 
coln Lapaz, hari Selasa menja- 
takan kejakinannja, bahwa ben 
da aneh jg dinamakan “piring 

“ 

    

  
ngan ini tampak di angkas 
Amerika Serikat, bukan'ah 
tu bend, jg datang dari 
planit, Lapaz menerangkan 
pada pers, bahwa ia jakin 

    
   

   

   

Eh setelah diumumkannja peng- 

  
Di Korea) 

    

" Gambar atas: tank2 djendr   djalan. “ 

Kepii 
Dinlatken 
kan Perung 
Pemilihan Presiden Amerika Nanti? 
— Oleh: Robert Donlevins Copyright — 

3TUA DELRUYASI Sovjet pada PBB, Jacob Malik, telah 

  

.. “Ndipanggil pulang ol 
tan jang lebih tinggi dan 

fama berlangsungnja 
Sumber? Barat menja 
Rusia niengingini agar I dandjian gentjetan sendjata 

    

  

Sumber2 itu mengatakan 21 
hih landjut, bahwa Moskow: 
dan Peking telah membajang- 
'kan maksud mereka utk mem- 
perbesar kampanje perang ku-. 
man selama musim panas ini 
sebagai persiapan untuk mem- ' 
bawa soal ini sebagai 'atjara/ 
terpenting dalam-sidang timum:| 

ha
ha
a 

akan datang. 

Beberapa minggu jg lampau, 

angkatan Andrei Gromyko se-   da itu berasal dari bumi 
djuga. Tetapi berasaj dari ! 

pat man. adalah suatu 
njaan jg masih gelap dan 
rus dibikin terang. Demi 
Lapaz. (Antara—UP). 

  

ANITYA Ketjil senat un 
“tik keamanan dalam ne 

diketuai geri Amerika jang 
oleh Pat MeCarran dari partai | 
demokra: hari Selasa mengu- 
mumkan sebuah ' laporan FBI 
dalam mana dimuat bukti2 bah 
wa kaum komunis Ametika Se- 
Tikat masih berbahaja bagi 
USA dan merentjayakan digu- 
lingkannja pemerintahan fede- 
ral dengan djalan kekerasan, 
Laporan itu tebainja 36 hala- 
man dan publikasinja mendapat 
izin dari kepata YBI, Elgar Hoo 

ver , 

Didalamnja diterangkan bah 
wa. Stalin : Lenin keduanja 

, telah menolak argumen2 jang 
kadangkala dikemukakan o'eh 
kaum komunis “Amerika Seri- 
kat. Golongan inj menundjuk- 
kan kepada dalil Marx jang me 
nganggap mungkin dibentuk 

.Inja sosialisme dengan sifat? ko 
munisme  dinegara2 seperti 
Amerika Serikat “dan Inggris, 
Gengan tiada kekerasan. Lapo- 
ran tersebut mengatakan bhw 
kemungkinan ini-Sesuai dengan       pedato2 Stalin — tidak difikir- 
'kan lebih djauh. 

     
kan tenaga, jang sangat besar keku- 
atannja, demikian “Loschi, Selandjut- 
nja ia mengatakan bahwa ia akan 
mengumumkan hasil2 dari pertjobaan 
tadi setelah ta mendapat kepastian 
bahwa pertjobaan2 itu berhasil dgn 
memuaskamt. 

»Giornale” kemudian  menjatakan 
bahwa djika usaha Loschi “itu ber- 

      
      

   
iTu di London, Malik mengha- 

n jabatannja pad, PBB dan di 
: 5 ting “pada Kementerian Luar 

ikan laporan pandangan mata 

“bagai duta besar Sov'et jg ba- 5 

-rapkan akan dibebaskan dari 

berikan suatu djabatan pen- 

Negeri Sovjet, Ia segera men- 
dapat persetud'uan Moskow me 
ngenaj inj setelah habis masa 
djabatannja sebagai ketua De- 
wan Keamanan. PBB pd achir 
bulan Djuni, Andjuran Ameri- 
ka Serikat kepada dewan itu 
untuk mentiela propaganda pe 
rang kuman dari pihak Komu- 
nis, jg dibalas oleh Malik dgn 
memberikan hak veto Rusia jg 
ke-5i dalam sedjarah PBB. te 
lah melambatkan keberangka- 
tannj, untuk beberapa minggu. 

    

Tapi 
instruksi2 dari Kremlin, Malik 
mengemaSkan barang2nja dan 
segera berangkat beserta keluar 
ganja dengan menumpang se- 
buah kapal Sweden. Seperti 
Gromyko dan bekas duta besar 
Sovjst di Washington. Panyush 
kin, Malik menjatakan kepada 
kenalan2nja di PBB,. bahwa 
"ia tidak ingin mengindjakkan 
mang lagi di Amerika Seri- 
Be: 

Djabatan apa jang akan. di- 
pegang oleh Malik pada Kemen 
terian Luarnegeri belum Jagi 
diketahui, meskipun sebagai 
Mala La Luarnegeri sua- 
tu pang: jang dipegangnja 
sebelum Gromyko berhasil men 
tjapainja ia dengan gampang 
bisa sadja mendjadi tangan ka 
nan dari Menteri Luarnegeri 
Andrei Vishinsky. | 

Dengan mempunjai empat ta 
hun pengalaman.pada PBB dan, 
pergaulannja dgn diplomat2 
Barat, Malik sangat tepat me-' 
megang suatu djabatan penting 
Gi Moskow dalam masa perang 
dingin mentjapai taraf sangat 
genting ini, iang oleh Kremlin 
igtimewa ditudjukan terhadap 
Amerika Serikat. 

Sebelum datang ke PBB, Ma- 

Dua pemandangan diibu kota Mesir, waktu tidak dgn pertumpa- 
han darah beberapa wakti jl. telah terdjadi perebutan kekuasaan. 

al Nadjib melakukan operasinja putar 
balik djalan Farouk. Gambar dibawah: djendral Mohammad Na- 
djib pemimpin'couo d'etaf tali dgn naik mobil terbuka menga- 
wasi keadaan didalam kota (pakai pet dibelakang jang pakai 
helm). Ia mendapat sambutan hangat dari 

dahan 
Sbg Langkah Utk Memajjot- 

Perundingan Panmunjom Sampai 

Kremlin untuk memegang djaba- 
angkah ini dipandang oleh para di- 

plomat Barat sebagai suatu tanda, bhw Rusia m 
. sud membiarkan djalan buntu di Korea tetap tinggal 

ja kampanje pemilihan Presiden Amerika, 
, bahwa mereka jakin sekiranja 
mempertjepat tertjapainja per- | 

3 di Panmunjom, maka tidak boleh tidak Malik akan diperintahkan 
Gudukanja di Perserikatan Bangsa2, 

bertentangan dengan 

  

  

— Hura.Hara 
2 SMasir 

gi 

    

Ta 
  

Gelanggang Olympiade: 

1 Indon. Diterima 
Mendjadi Anggauta Federasi” Angkat 

Besi Internasional - 1 
Regu RRT Diterima Meriah Dalam ampung 

Olympiade. sx I'"— 
ELAPANBELAS ANGGOTA jg. pertama dari rombo- 
ngan Olympiado RRT jg. seluruhnja akam terdiri dari 3 

4&u orang, telah tiba di perkampungan Ulympiade Utaniemi, 
Perkampungan ini chusus disediakan buat regu? dari negeri? 
lok-Russia (Dulu diwartakan bahwa untuk rotibongan RRT ' 

itu disediakan tempat diperkampungan Kapyala, jg. ditinggali 
regu? dari negeri non-Komunis. — Red) Kedatangan wakil? 
olahraga Tiongkok itu kini sebenarnja hanja mempunjai arti 
symbolis, karena pertandingan2 telah menjapai tingkat jang     

| 
$ 
$ 

  

  rakjat disepandjang 
Lisan NA 

Malik 

egitu se- 

supaja tinggal tetap pada ke- 

Tuntut 
'Bahrein 

Iran Akan Minta Kem- 
& bali Daerah Minjak 

Jang Kaeja Ini 

Wari PERDANA mente 
Ti Iran, Bagher Kazemi, 

| disambut dengan sorak oleh 

terlalu landjut untuk dapat mereka ikuti. 

Dilapangan terbang, romibo- 
ngan Ticnghoa itu disambut 
dengan karangan? “bunga, Se- 
sampainja di Otaniemi, mereka 

& 

(D'HAPANGAN Randyagung - 
Gekat Gresik Selasa si: 

ang dilangsungkan perteudi- 
ngan menembak, Sebagai atraksi 
djuga telah menembak Kom 
ris Sukanto, kepala Djawafan 
Kepelisian Negara Dari 15 pe- 
luru karabin dari berbagai djs 
rak (100 m sampai dengan 200 
m) 9 telah mengenai sasaran- 
nja, 5 dari 6 peluru pistol mes 
ngenai sasaran dalam djarak 
m. Njonja Sukarno, isteri k 
la Penilik Kepolisian Djawa Ti 
mur, dalam pada itu telah me 
nembakkan 6 peluru pistol dlm 

| djarak jang sama, dan kesemua 
nja mengenai sasaran.” 

para atlit Russia, Bahkan adcz 
pula beberapa anggota rombo- 
ngan RRT itu jg disambu, dgn 
pelukan oleh atlit2 putera Rus 
sia. Dalam upatjara penjambu 
tan reSmi rombongan RRT itu 
disambut bul, dengan tepuk 
tangan, dan karena mereka 
tiada biasa dengan adat-istia- 
dat barat, maka mereka pun 
turut bertepuk tangan. Wakil 
ketua komite Olympiade Tiong 
kok Jung Kao Tang, dalam ka 
ta sambutannja njatakan hara 
pan, agar ikut sertanja Ting 
kok pada pertandingan? O!ym- 
piade 'jtu dapat merupakan 

sumbangan bagi pertumbuhan 
saling-mengerti diantara para 
atlit seluruh gunia. Rombo- 
ngan RRT “ig sudah tiba itu 
terdiri dari 16 atlit laki2 dan 2 
allit wanita. berpakaian latihan 

KETIKA pada hari Senen... 
malam . seorang ga 

bangsa Indonesia berumur 18 th 
bernama nona C.M, sedang ber- 
djalan dari sekolahnja pulang 
kerumah, ia sekonjong-konjong 

  
Tse Tung didadanja. | sebuah prakoto, Peristiwa ini 

Indonesia diterima djadi Sea lan Gp ena # 
anggauta FIHC. ter djauhnja prahoto itu berdja 

' lan, prahoto tadi diberhentikan 
dan kedua orang itu keluar de- 

gadis dan 
Selandjutnja dalam kongresnja di Ke 

ngan meninggal anak g: Helsinki, Federasi Angkat Besi Ir- 

  

ternasional .(Pederation Internatio prahoto tadi... . “ 
nale Hanterophile et Culturiste) : 
telah menjetudjui permintaan In- - - 
donesia, Eguador dan Spanjol 
untuk djadi anggauta2nja. Djugal Sia akan diadakan'pertandingan final | 
Federasi Atletik Amateur Internasio-i Jan9 akan di-ikuti 8 peserta. 
nal telah mengadakan “sidang tgl. 
29 Djuli dan memutuskan untuk 
mengakui prestasi jg. ditjapai oleh 
atlit. wanita Australia  Marjorie 
Jackson dim. partandingan tari  tol.f putera, regu Amerika telah mentja- 
8 Maret jl. di Australia, dalami pai record Olympiade batu dengan 

Hn deh, 

Berenang 4X200 m. 
Kesudahan pertandingan final un- 

tuk berenang 4X200 meter bagian   hari Selasa menerangkan dalam 
parlemen bahwa Iran mungkin 
akan mengadjukan tuntutan 
nja atas Behrein jang kaja de 
ngan minjak kemuka suatu ba 
dan internasional. Minjak di 
Bahrein kini diusahakan oleh' 
kcngsi?2 partikulir dan teruta- 
ma diekpor ke Amerika Serikat. 
Demikian keterangan Kazemi' 
tentang politik pemerintah Iran ' 
sebelum parlemen memberi su 
ara kepertjajaan kepada per 
dana menteri Mossadegh Mos 
sadegh sendiri tidak hadir da-! 
lam sidang parlemen ini. 

kazemi bahwa pemerinah Iran' 
akan 'terus berusaha supaja' 
Rusig, membajar kembali emas 
sebanjak 20 djuta dollarjang di i 
pindjam oleh Sovjet Uni. Kaze- 
mi berdjandji, bahwa pemerin- 
tah akan mengerdjakan seper- 
lunja mengenaj soal konsesi pe 
nangkapan ikan iang diberikan | 
kepada Rusia di laut Kaspia 

3 bulan lagi. Mengenai politik 
dlm negeri. Kazemi menerang 

Foiae telah membuat record Olym- 

Selandiutnja dikatakan oleh 1331 detik. 

dan jang berachir dalam waktu fe supa'g milik tanah jg 

tuk memberantas kemelaratan.' 

waktu 10.4 detik, sebagai record | waktu 8 menit 31.1 detik dan keluar 
dunia jang baru. Seperti telah di- | sebagai. pemenang momor satu. 
wartakan, Marjorie Jackson telah | Nomor 2 adalah regu Djepang 8 
berhasil merebut 2 shedali emas un-i menit 33.5 detik, no. 3 Perantjis 
tuk pertardingan2 lari IOO meter! 8 menit 45.9 detik, no. 4. Swedia 8 
dan 200 meter di Olympiade “jang 1 menit 468 detik “no. 5. Hongaria 
sekarang ini. e 8 menit 52.6 detik, no: 6. Inggeris 

3: menit, 529 detik, no. 7 Afrika 
Berenang 4090 M ' Selatan 8 menit 55.1 detik, no. 8. 

gaja kabah Argentina 8 menit 56.9 detik. 

Berenang 200 meter 
gaja dada. 

Pertandingan final berenang 
meter gaja dada bagian wanita ti 
lah berkesudahan demikian: 1. 
Szckely (Hongaria 2 menit 51.7 de- 
tik (Record Olympiade), E. Novak 
(Hongaria) 2 m 544 d, 3. H. Cors 
don (Inggeris) 2m 576 4d, & Ks 
Killerman (Hongaria) 2 m 576 d, 

Dalam pertandingan? dihari  ke- 
li, Selasa tgl, 29 Djuli itu, dianta- 
ra lain dapat diwartakan, bahwa 

untuk berenang gaja bebas 400 ma- 
ter bagian laki2, Jean Boiteu (Pe- 

piade baru dng. waktu 4 menit 
Ia hanja mempunjai ke- 

lebihan beberapa centimeter dari pe-! 
renang Olaf Ostrand (Swedia), jg: 
dalam “pertandingan klasifikasi hari £ 
(Senen puh telah mefitjiptakan record 3 l NN Ca na 5 “ 1 
Olympiade baru 'untuk djarak tsb. F1 7 Uu. Eklund (Swedia) 3m Lg 
dgn. waktu 4 menit 38.6 detik. Per- 3 Ba 
tandingan2 hari “Salasa itu mentja- a za an Gerritsen (Belanda) 3 
pai tingkatan -semi-final. Selandjut 

2. Sepak bola. 
Kesebelasan Yugoslavia hari Se- 

lasa telah men inelawan | 1 
kesebelasan Djerman Barat “dengan “N 
3—1. Diwaktu setengah main stand” 
adalah 3—1 djuga. Sekaliini 'ke- 
sebelasan Yugoslavia itu 

kan bahwa pemerintah me 

besar dibagi2 sebagai djalan un: 

  

mengobati 
dan bisa divuat setjara 

ma ini”. Sebuah laboratorium 

Pembikinan vaccine utk pe- 
njakit kaki dan mulut Sangat 
terbatas selama ini berhubung : 
dengan kesulitan? teknis. Tiga | 
perempat Cari doktor2 hewan 
tidak sanggup membuat obat 
ini lantoran kekurangan 'ba-: 
han2. Di Perantiis, kedua labo'   lik. pernah 7 tahun tinggal di 

:Djepang sebegai duta besar 
| Sovjet di Tokyo, Ia segera be- 
rangat dari Tokyo menudju Hi- 
roshima setelah pulay itu didja 
tuhkan bom atom oleh Amerika 
Serikat, dan lantas memberi- 

  
' kepada Stalin mengenai aki- | 
bat2 bom itu, Rusia memaklum 
kan perang kepada Djepang 

' setelah menerima laporan Ma 
lik serta dan kesimpulamnja jg | meramalkan bahwa . Djepang 
akan kalah. 2. 

hasil maka pembuatan bom hydro- 
gen tak akan begitu mahal dan su- 
kar lagi. Dikatakan bahwa dalam 
perledakan jg terdjadi tanjgal 26 
Djuli 'itu “terlihat tjahaja putih “ke 
hidjau2-an, jg menundjukkan adanja 
helium. Dan djika hal ini dibenar- 
kan oleh Loschi maka ada bukti 

.rantjis. Hal ini mengakibatkan 
' naiknja harga vaccine ini, Dua 
ji matiam vaccine jg terutama 

  

ratorium ig bersama-sama da- 
pat menghasi:kan 260.000 dlo- 
ses darj vaccine ini dalam sebu 
lan, hanj, dapat memenuhi se. 
perempat dari kebutuhan Pe-i 

Gipakai di Perantjis untuk me- 
ngobati venjakit demam panas, 
adalah 'valet-Schmidt-Valmann 
dan Berlin, 

Vaccine2 ini dibuat darj se- 
kresi ulcers mulut (ludah) ter 

H Jang Murah 
positif bahwa pertjobaan Loschi 
telah berhasil. Mengenai pernjataan 
menteri pertahanan Italia bahwa 
pertjobaan tsb. hanja suatu pertjo- 
baan dalam laboratorium harian tadi 
menjatakan  keheranannja, — karena 
utk. pertjobaan laboratorium 'itu di 
(gunakan suatu daerah, jg luasnja 50 
km persegi, (Antara— AFP). 

Lagi Obat Baru 
Sebuah' Pendapatan Perantjis:” Mudja- 
rub Utk Berantas Penjaklt Mulut Dan Kaku 

pa ALAM VACCINE baru jg sangat mudjarab untuk 
penjakit kaki. dan-mulut (mond en klauwzeer) 

tjil. Prof. Andre J. Thomas dari Radium Institute di Parjs, 
baru sadja mendapat ,,Proses baru” untuk membuat sematjam 
vaccine ,,jang lebih mudjarab dari vaccine2 jang dipakai sela- . 

memulai membikin vaccine baru ini setjara besarZan jang be- 
“lum pernah ditjapai dimasa Jampau. 

“wan, maka diperlukan 50 gram. 

j membuat vaccine sebanjak itu. 

nundjukan tingkat permainan jang” 
tjukup baik. : 

Lontjat indah. 
Setelah dilakukan 3 kali lontjat 

indah (schoonspringen) 'muntjul sbg. 
pemenang: 1. Patricia Mc Cormick 
(Amerika), 2. Moreau (Perantjis), “ 
3. Charmian Welsh (Inggeris). 

Balapan sepeda. 
Regu Italia menang dlm. final ba- 

lapan sepeda 4000 m., “ketika ber 
lomba melawan regu Afrika Sela- 
tan, dan dgn. demikian: menerima 
medali emas. “Tempo jg. ditempuh” 
regu Italia 4 menit 461” detik. 
Regu Afrika Selatan menempuh 'dja- 
rak tadi dim. 4 menit “53:6 detik. 

2 Perlombaan 'tadi "adalah jg. “disebut 
nak jg dihinggapi virus kaki- | perlombaan ,,persuit'"', No 
dan-mulut, Berhubung dengan Basketball. 
sangat sedikitnja jg dapat did Hasil2 pertandingan basketball 
njai sifat2 jang berlaiman, maka (hari Selasa “itu adalah demikian: 
pembikinan vaccine inj sangat Uruguay—Bulgaria '62—54 (sete- 
terbatas. Misalnja untuk mem- Ingah main 35—27), Argentina—s 
buat vaccine jg tjukup banjak |Perantiis 61—52 (31-27), Ameri- 
nja untuk menjuntik 200 he- Mena MO ana Aa Tere ai 

baru sadja didapat “i Peran- 

baru dekat Tours, akan segera 

muat   Bekresj u'cer mulut, Tiday se- 
dikit hewan ig diperlukan utk 

tak me- 1 

  

  Oleh karena penjki kakiidan 
“mulut disebabkan oleh tiga ma- 
.tjam virus, masing2 mempu- 
injai sifat2 jamp berlainan, maka 

itu adalah sangat sulit, 

  

Empat tahun jang lampau, 
| Prof #Thomas, dibantu oleh tiga, 
orang ahli Perantjis iang terke 
muka dalam penjakit kaki-dan- 

Sekarang Thomas mengatakan 
bahwa ia telah mendapas vacci- | 
ne itu. Akan tetapi ia menolak | 
memberikan 'ptndjelasan lebih | 
djauh 'sebelum  Akedemi Ilmu $ 

Perantjis telah I Pengetahuan 

ban
 

na
a 

mulut, memulai melakukan per | 
tjobaan untuk mendapatkan sc- 1 
matjam  vaccine iang efektip, || 

    membatja laporan resminja, : 

Susuhunan 

“penjelidikan untuk mendapat- |j 
ikan satu vaccine untuk mem- | 
btantas ketiga matjam . virus |: 

Nk Pan Ha 
“8 jang diperole, ar 

tawan Suara Merdeka da 

Haa Burtkarin bere. nanan S "ta, bek 
pa hari jl, Susuhunan XII 
telah melangsungkan per- 
unangannja den Ta- 
tiek Murjati, btibari ke- 
dua dari “GRA Purnomo- 
hadiningra! di Solo, GRA 
Purnomohadiningrat ada- 
lah seorang putera puteri 
dari Almarbum  Susuhu- 
han ke-X. Pertunangan 
tsb. telah diresmikan dgn 

suatu perajaan Sederhana 
diantara “para “kelubrga 

sita Kelik
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BALI BERSEKOLAH DENGAN SE 
LI EA Ta APN AA ma Aa an LN AA dya engan” 7 

  

      

| pula dengan segala urusan 
na The Koei Liem & Co. - 

  $ pan aman Yasa 

   

K
a
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Berdagang segala 

Kantor Pemerentah. 

x 

  

Petani Aa Gang Besen 

PERTJETAKAN THE ENC 
Dapat menerima pekerdjaan segala matjam PERTJETAKAN. 
Pekerdjaan ditanggung rapi dan 

Menerima segala pekerdjaan MENGGARIS (linieer), 
mendjilid buku2 &.s.b.-nja. 

- “Pemberian Tahu 

    
harga tas. 

matjam KERTAS dan TINTA TJETAK. 
Membuat buku2, Blocnotes d.s.b.-nja untuk keperluan Kantor-dagang, Sekolahan dan 

36 Naa menekan mesin: me 

  

  

F .Kabar Kota 

  

D 

ri Ha mengadakan sidangnja. 

berarti 

. Timbang terima kemudian di 
lakukan dari tangan Koordina 

— tor Insp. Pengadjaran Djatengz 

. kepada Nj. Surjohadi (seksi 
pengadjaran DPD). Sebagai 
saksi ditundjuk Sdr.2 Soebekti 
Pusponoto, Soetardi, Insp, Se- 
ko'ah Tehnik dan STP dan Soe 
narto, Kommisaris PGRI. 

Sehabis upatjara resmi, ke- 
mudian Sdr. Siagian mengu- 
tjapkan uraian2 chusus menge 
nai keadaan SR2. Dikatakan 
al. bahwa diseluruh Djawa- 
“Tengah ini ada 4487 SR, terba 
gai atas 1038 SR 6 tahun, 83 
SR IV/VI (bekas vervolg- 
school), 171 SR UV, 266 SR 
I/IV, 2859 SR VIII (bekas 
volkschool) 67 SR VI dan 3 
SR k'as I, Djumlah klas selu- 

— ruhnja ada 17.000 buah, jg di 
| rasa maSih sangat kurang, se- 

dikit2nja masih dibutuhkan 
19812 buah lagii '” 

Rata2 tiap klas 61 
- orang murid 

| Dalam sekolah? sebanjak ta 
di terhitung ada 854649 orang 
murid, sedangkan tiap tahun- 
nja djumlah tadi ditambah 
200.000 murid baru. Tenaga 
pengadjar 'untuk murid seba- 
njak itu tertjatat 13.808 orang, 
sedangkan jg mempunjai kesah 
lian penuh (bevoegd) hanja 
ada 23”. Lebih setengahnja, 
Ik. 51”- tenaga2 pengadjar ter 
dirj dari orang2 jg setengah 
bevoegd sadja. Ini berarij 61 
orang murid tiap klas. Achir- 
nja sebagai penutup tn, Siagi- 

. an menjatakan bahwa peneta- 
pan dan pengawasan atas isi 

| dan sistim pendidikan tetap di 
tangan Pemerintah Pusat. 

Masih kurang 1324 
gedung baru. 

"Semua sekolahan tadi, pada 
umumnj, menderita kekura- 
ngan alat, seperti bangku seko 
lah. papan tulis dis. Pada wak 
tu inj ig diserahkan ada seba- 

njak 3163 gedung negeri, 2505 
rumah sewaan dengan 139250 
bangku, 7318 almari, 11880 pa 
pan tulis, 8708 medja gury dan 
8328 kursi. Selain itu masih 

jig segera minta. perhatian. 
.. Dalam pada itu sebagaj di 

ketahui, adanja gedung? SR di 
Djawa-Tengah seperti djuga di 
lain2 tempat, masih sangat ku 
rangnja, Sedikitnja masih ha- 

ru dengan tafsiran biaja seba- 
njak 87.000.000 rupiah. 

Setelah uraian Sdr, Siagian 

. johadi diutjapkan kata sambu- 
tan, Dikatakannja, bahwa dgn 
diserahkannja SR kepada pe- 
merintahan otonoom “itu, DPD 

Hanja 23 Prosen 
— Tenaga Pengadjar SR Jang Bevoegd 
B3 Kemaren Penjerahan Resmi SR Kepada 

Pem. Otonom. 
1 RUANGAN DPR Prop. 
13.30 telah dilangsungkan upatjara penjerakan resmi 

urusan sekolah? Rakjat di Djawa-Tengah kepada Pemerinta- 
— han Daerah Otonoom Propinsi. Hadlir Gupernur Budiono, 

. faa DPR sdr. Muljadi Djojomartono dan 

ristiwa jg penting”, demikian a.l. kata Gub. Budiono: SR se. 

terdapat kekurangan? lainnja | 

.rus didirikan 1324 gedung ba-' 

selesai, kemudian-oleh Nj. Sur | 

  

Djawa-Tengah kemaren djam 

ke- 
anggauta2 DPR jg ha- 

ini adalah suatu pe- 

akan berusaha menudj, kema 
djuan 'SR setindak gemi setin- 
dak dengan harapan kerdja- 
erat antars DPD dan pihak PP 
dan K Djawa-Tengah. 

  

PELANTIKAN BUPATI 
DEMAK, R. SUKANDAR. 

Pada igi. 29 Djul 1952 di- 
mulaj djam 10.00 pagi dipen- 
dopo Kabupaten Demak telah 
dilangsungkan pelantikan Bu- 
pat: Demak, R. Sukandar jang 
dahulu mendjabat Patih dari 
Kabupaten Semarang. 

ANDJURAN MENABUNG. 
Mulai tgl. 30 Djuli sd 4 Au- 

gustus j.a.d. diseluruh desa dalam 
wilajah kota-pradja Salatiga oleh 
Djawatan Penerangan diadakan 
campagne penerangan untuk mena- 
bung berk€naan dengan perajaan 17 
Augustus j.a.d. sesuai dengan an- 
djuran Bapak Residen Milono. Di- 
dalam pokoknja rakjat hanja diberi 
jandjuran dan disadarkan dalam soal 
penabungan, sedang sekali-kali tidak 
ada paksaan. Bagaimana nanti ter- 
djadinja untuk mentjapai angka 17 
terserah kepada kebidjaksanaan ma- 
sing2 kepala desa. 

Bukti2 jang felah njata ! 
Rumah2 sakit, Rumah2 makan, 

  

tangga: telah banjak memban- 
djiri pesenan kita punja KOM- 
POR ARENG ,,JEHA”. 
Karena HIMAT pakainja areng, 
dan ringan pakerdjaan. 
Jang blon perna pakai silah- 
kan bikin pertjobahan. PASTI 
PUAS!! 3 
BOUW INDUSTRIE H. Mjj. 

»ACTIVUM” v/h Oranje Dorp 
Bulu 2 telp. 1232 Semarang. 

Pan AN Pa ea mama Hana 

AHLI NUDJUM A 

Dari hal apa" sadja kirim 4 
pertanjain. Kasih keterangan 
jg. djelas B. Teliti. Ilmu Bud- 
dha D. Nama dan umur leng- 

  

NG LAN 

MEMOTONG BANDEROL dan 

Sekolahan2 masak dan rumah21/. 

i Directeur dan persero dari Pertjetakan The Koei Liem 
Semarang. 

| bertanggung-djawab dan tida tersangkut-paut 
jang berkenaan dengan Pertjetakan The Koei Liem N.V. dan Fir- 

Hendaknja jang berkepentingan dan para lengganan maklum adanja. 
Hormat saja: 

14 — Telp, Nr. 623 Semarang. 

  

Memudjikan dengan hormat: 
TH ENG LIAN 

  

Pemilik. 

    

    

    

    | PEMBERI T 
£ engganan dan jang berkepentingan diberitahukan bahwa mulai tgl. 30 DJULI 

11952 saja telah BERHENTI mendjad « 
N.V, dan Firma The Koei Liem & Co. Pekodjan-Selatan 3—5 
Mulai dari tanggal tersebut diatas saja tida 

   

  

     

PATU 
Lam NA daa... 

erobahan djam perdjalanan 
DJOKJA'- SOLO - SRAGEN: p.p. 

  

DAPAT DIBELI 
DISELURUH 
INDONESIA 

Ag NP aa MA amanah yr 

    Pasanglah Adpertensi dalam 
| Harian 

»SUARA MERDEKA“ 
  

STOFFELS VOILE ANTI CREASE ) 
AJOURS LINNEN 
DAMES'PYAMA'S:.— 

Toko »SRIKANDI” 
Bodjong 66A Tilp. 764 Semarang 

  

  

  

Nestle dalam 

Dame 1 

Dentu Njonja hanja memilih jang paling 
baik untuk baji Njonja! Pemeliharaan 
sematjam ini pun telah ditjapai oleh 

pembikinan ELEDON. 
Berhubung dengan itu, berilah baji Njonja 
ELEDON, ketahuilah bahwa hasil pembi- 
kinannja tidak berobah dan selalu meme- 
nuhi sjarat? jang paling tinggi, jang hanja 
bisa didapat dalam makanan 

“semua habis!... 

  

     

baji 

makanan baji dari Nesu& 

  

PARA IBU dan TJALON IBU: 

5. — Djakarta, 

SATE KAMBING 
GULE KAMBING 

Tersedia saban hari di Rumah 
Makan Sate Gule Bandung Asli 
Guru tennis OEY SIANG TJIN 
Dji. Berfota 24 muka pasar 
Randusari,   Ikav Rp. t5,— posw.. NAMAN, 

posb. 232 — BANDUNG. 
  

EMPUK dan TERISTIMEWA 
SENDIRI! 

bila diminta, dengan senang kami kirimkan 
penuh dengan petundjuk2 jang berguna tentang makanan baby. 
Alamat: INDONEPRO DISTRIBUTORS 

ELEDON -folder, 

LTD., Teromolpos No. 

sa 

  

      EMADJUAN 
AN Ae ErmosaLan 

Beladjarlah dengan 
2g San jang Tenoarna. 

ILMU PEGANG BUKU (A-B )- 
STENO » MENGETIK - SWIPOA « 
BAHASA2: INGGRIS - BELANDA 
FRANS - GERMAN dan KUO YU 

SEKOLAHAN 
Ag J.C.5 

| KOTAKPOS 166 -BANDUNG 
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mobil merk: 

untuk propinsi 

  

  

| BOEMEL 
Mulai tgl. 1 Agustus 1952 sbb. : 

3 KE. I. KE. Il. 
JOGJAKARTA.' B. '05.00g JOGJAKARTA B.. 10.109 
SURAKARTA .) 07.007 SURAKARTA: D.) 12.10 

| B.) 07.45 B. ) 12.20 
SRAGEN D. 08.45y SRAGEN D.  13.20V 

SRAGEN B.  09.15/ SRAGEN B.  14.10A 
SURAKARTA D.) 10.154 SURAKARTA D.) 29) 

B.) 10.30 B.) 16.301 
JOGJAKARTA D.. 1230 JOGJAKARTA D. 18.308 
Keterangan : B — brangkat. : 

| D — datang. DIREKSI. 

PL EL Lu LK LL Tg 

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

M.S. RAHAT 
Seteran 109 — Telf. 1123 Semarang. 
  

N | 

KANITA 2 SELALI 
pdh Una an 

NU Ular.   

  

ANAK TAMBAH 
0 KAMU LEE 

0 ENI TR 
SELALU MINUM 

BISA DAPAT BELI Ot 
MANA3 TOKO DAN R40. 

2   
. Toko Obat Toen Djin Tong. 
. Toko Obat Hwee Djoen. 
. Toko Obat Fie Min Yok Fong. 
Toko Obat Hway Aan Tong. 
Toko Obat Eng Tay Ho 
Pekodjan 101. 

. Toko Obat Weng Len. 
. Toko Obat Jensen. A

D
 
P
W
N
k
 

    

Agen Semarang: 

10. Toko Obat Eng Tay Ho 

11. Toko Tay San. 
12. Toko Eng An. 
13. Kong Djin Tong Dispensary. 

pilihanmu 
kami berikan pendjelasan 

dapat 

OCCULTIST 

  

KOLORIET 

    JA Ce 

I 

  

   
   

    

AMA JANG T MANDJUR 
9 

BAN SAN Yok PANG 
KAPASAN 216-218-220 S'gaia 

8. Toko Obat Ngo Hok Tong. 
9.Toko Obat Tek Sing Tong. 

Gang Warung 1. 

  

| an tp. 
BW 

  

Ditanggung 100”, PUAS BER- 
FAEDAH. 
Terbikin dari bahan-bahan pili- 
han jang mengandung banjak 

AMINE. 
Pabrik: 

Djl. Kestalan 98, 
SOLO. 

  
  

LE BG LE EN: 2 

'H pap! stor BAT! 
THAT'5 MURDER! 

"— Ajah! Hentikan Bat Wi 
— Buangkan es area itu dan 

k bersendiata! ah 

otg Mer Mag sadja dia, Baf. Aku tidak ingin masuk pendjara 

perbuatanku membuat ap' kebakaran! 
  l 
'RoyRogers23. 

PLT THAT GUN AWAY Ya 
AANG FIGHT FAIR ,BAT,! 

ROSERS IS UNARMED/ , 

BLAST HIM, BAT7 IL 4 
“DONT WANT TO GO. 
TO JAIL FOR LIGHTIN' 
THAT FOREST FIRE!    

Winger, Ini mamanja pembutiuhan! 
berkerahilah dengan djudjur, Bat! 

atas 

    
— Mati kamu, Rogers! Ow aduh! 

      YOU'RE HANPY WITH YoUR Feet 
ROGERS,BUT PON'T PICK UP 
THAT GUN/ YOU AINIT PUSHIN. « 
ROCKIN' M AROUNP WHILE I 

OWN IT 

  

    
       

  

  

  

— Kamu sangat tangkas dengan 
kakimu, Rogers tetapi djangan am 
bil.itu pistol. Kamu tak akan ms 
rugikan ranch sRocking M” selama 
masih mendjadi milikku! 

  

Dokter R.V. SOEDJITO 
Pandanaran 66 tilp. Smg. 2229 

Memeriksa wanita hamil. 

Menolong wanita bersalin dan 

Praktek Umum. 

Djam bitjara: 

Rumah: djam. 7.00— 9.30 - 
djam 4.30— 6.30 sore 

R.S. Hlisabeth 10.30—11.30 

5 

  

  

Ini Malam PREMIERE! 
»ORION” 5.-7.-9.- (17 thl 
Clark Gable — Barbara Stanwyck 

»To Piease A Lady” 
M.G.M's Presents 

Dia merupakan satu Iblis bermotor 
ig bermaen dgn diiwanja dan meneni 
tang bahaja. Si Tjantik adalah satu 
Wartawan, penggoda lelaki dan se- 
kalian pun hati tabah, Utk menjinta 
Satu prempuan, ia pertarohkan di 
wanja, Menggemparkan dan Penuh 
Spanning. 

memberitahukan kepada para langganannja bahwa satu-satunja (dealership) 

KAISER MANHATTAN dan HENRY J 
Djawa-Tengah, mulai 1 AUGUSTUS 1952, ialah 

|. Firma SIDOL 
Djalar Seteran 87. Semarang. Telp, 1150 

Jang berkepentingan harap berhubungan langsung dengan firma SIDODADI tsb. 

AHUAN 
bus N.V. ,,EXPRA“ 

  

   jalan Bjora 33 
DJAKARTA 

dari 

  

ADI 

     
Lapar PAN ARE ETS 

    

Telah meninggal dunia pada 25-7-1952 tjutju kami: 
Rr. Sal PUDJIHASTUTI 

anak dari: R. OENTOENG MARGONO. 
Dengan ini kami menghaturkan terima kasih kepada Sdr2, se- 
kalian jg. telah mentjurahkan tenaga/fikiran, pula bantuan 
apapun untuk penjelesaian penguburan djenazah tsb. 

Keluarga. 
R. ACIJAN SABBITHAH, 

aa 

      

    
  

» aa ad LELE Tem LA La aa La 

Kesehatan lebih berharga dari pada harta benda, : 
ILMU FALAKIAH 

Jaitu buat mengetahui symbool3 perbintjangan bar, hadap pada keadaan dalam dunia, ptsu nasibnja suatu manusia, | Dengan perantaraan Ilmu Falakiah dapat meramal. 
Kan jang belum, serta dapat pula menerangkan dan menjembuhkan segala matjam penjakit maupun pe 
njakit Rahasia, dengan memuaskan serta sedjelas, 
djelasnja, 

Sakt AMBPIEN 

Jang sudah 50 tahun Jamanja, 
dalam tempo 15 harj dengan zonder operatia 
sembuh buat selamanja. 

KITA BISA KASI OBAT 

Sakit Kentjing manis Sakit Badan mati sebelah 
- Perempuan. Batin tidak kuat, 

Dan djuga 
Ramalan 

  

sedia obat2 untuk segala matjam penjakit, 
2 saja brani GARANTIE (tanggung 1007) tentu tiotlok tentang obat2 tuan dan saudara2 dapat menjaksikan sendiri bagaimang buktinda. Dan sudah banjak orang jang berobat disini semua sembuh. 5 Kiriman surat pertanjaan jang tidak disertai prangko 'tiukup t 3 pet balesan. Kalau bajar vol Sakit Kentjing Manis atau Sakit 

tanggung 8 bulan sembuh seperti dahulu, dan sakit Ambeien Bu dah 50 tahun dalem 15 harj saja tanggung baik dan tidak b 
tida kombali lagi itu penjakit, sampai hidup. aa 
Sakit lepra sakit kentjing manis, sakit batuk. P5 Masa ini sangat berat sakit lepra dalem 8 bulan kalau ongkos Yoti'# 
kit perut biar berapa lama bisa baik 

Mester Said Mohammad Husein Sjah 
an Zindabar Thalib Magribi 
Kampung Politje No. 658 
SEMARANG. 

Jang bertanda tangan di bawah ini, saja seorang bangsa Indonesja (Djawa) bernama KASBI bertem pat tinggal di Pekalongan: Menerang 
kan bahwa saja mendapet penjakit telinga lamanja sudah 8 tahun pe- njakit tadi telah saja tjoba sama Dokter? dan sama Dukun2 tetapi tidak berhaisil. Dan lagi No.& saja punja tenaga merasa lemes seluruh badan saja berobat pada Tuan Said Mohahmad Husein: mulai pada tgl, 1 Juni 1952, saja diberinja 1 botol obat Hickmatul Adjaib No.2 dan Obat buat telinga, dalam tempo 1!4 bulan saja berobat pada Tuan ter. sebut sama sekali mendjadi sembuh seperti dahulu kala dan tenaga saja mendjadi kuat, akan tetapi obat ada mahal harganja tetapi bukti dan njata. 

Terima kasih banjak2 dan saja menjerahkan 2 bidji portret buat bukti adanja fatsal sedikit dia bilang saja tanggung 115 bulan sudah be- res tapi ongkos besar dan biarpun “orang kaja dan 'miskin saja trima dengan seneng hati. s 
Sekian, 

dari saja- 

“i
da
 

    

  
  

  
  

Rea   2 CITY CONCERN CINEMAS 

LUX 5—7.— 9. Ini Malam Premiere Ju: 13 tahun) 
Mickey R ( Wanda Headrx »sMy Outlaw Brother 

GEMPAR! — LUTJU! MENARIK |! 

Grand 5.—7.—9.— Ini Malam premiere Ju. 17 tahun) 
Cyd. Charisse . . Ricardo Montalban 

,Mark of. the Renegade" 
COLOR BY TECHNICOLOR! 

INDRA 5.—7.—9.— Ini Malam D.M. 8. (seg. umur) 
MANUEL CONDE 

  

  

pera 

Sanah ELVIRA REYES 
€ Menarik! Juan Tama Heibat ! Film Philipina berbahasa INDONESIA Gempar! 

  Metropole 5.15-7.15-9.15 
2“ funtuk?Segala umur) 
anna MN ENANNNNN aa 

Besok Malam berbareng : 
DJAGALAN 5.—7.—9— 

Film R.R.T. TECHNICULOR 
»TANAH AIRKU NAN BEBAS" 

Film R.R.T, jg dapat pudjian 
tertinggi ! 

Ini Malam D.M.B. 
“Rex” 5.-7.- 9. (17 tahun) 
Ruth Roman : Steve Cochran 

“ TOMORROW, is ANOTHER DAY” 
4 Warner Bros' Present 

PENGABISAN: 
Djagalan 7.—9.— (17 tah.) 
Film Tiongkok jang Istimewa! 
»CHIAN FU ER NU" 

maa 

, Eleanor Parker     (Putera Puteri Pengembara) 

Royal 5.—7.—9,— Ini Malam Premiere (u. 17 tahun) 
Anthony. Dexter : 'V ALEN TIN Oo « Color by 

Techoicolor 
Roxy 7.— 9.— Ini Malam Penghabisan (13 tahun) 
»Wu Shu Nzo Tung Ching 2...» 1 

Besok malam premiere ,E REN HANGs 

Tn 

  

  SOLO Mulai tg. 31 s/d 2—8 752 
Kill Or Be Killed Javenee Turney Georges Couloures 

Djam 4.30 — 7, — 9.15 
Bunuh atau membunuh 

   Us 
Mereka ame ARI AM Maman Aa AN 

  

DANA “2 ge maho Haa Ha 

Druk, VII No, 684/III/A/118 
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