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Tunggulah Sa. 
Heta rai Pa ' 4 Y 1 3 

Pnrwodinatan Barat YI- 20 Semarang. 

Penerbit oo: 

Tilp. Administrasi-Pokspedisi 2087 Samarang, 
jemb$ara-Ber- Marga Lengg. (bajar dimuka) Rp. 19.— didalam kota. 

- 1.— luar kota, (ditambah Rp. 0,50 atk. metarai) : 
Adv. 50 sen per m.m. kol. Harga Etjeran 66 sen per lerab. 
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Pihak Utara Harus 1 
'TanggungDjawab 
|lBila Perundingan |Gentjatan " Sendjata | 

Menemut: Kegagalan: Kata .v. Fieet. 
OMANDAN TENTARA ke-8 Amerika di Korea, djende x 

K ral Van Fleet, hari Sen in mengatakan bhw Utara ber 
targgung djawab djika rundingan gentjatan sendjata mengait- 
»iskegagalan. dan dia menegaskan, bahwa satu?nja maksud 

.PBB ialah mempersatukan Korfa. Dalam suatu pertjakapaa de 
nga" wartawan AFP, Max OGiivier, jenderal itu menetarykan, 

|-hahwa pendirian Utara dalam rundingan di ,Panmunjonr ads- 
lah lebih bersifat politik dari bada militer. 

Hamid Di 

  

Atoom-Bom dan 
Peradjurit 

  

  

Undurkan Diri 
Dipelbagai Daerah Indone siaSebenarnja S.O.B. Su- | 

dah Bisa Hapus: Keterangan Kol. Nasution. | 

- EPALA STAF ANGK. Darat, Kol. Nasution, dalam 
pertjakapan dgn pers di Balai Pradjurit ,,Diponegoro” |: 

tadi malam menerangkan. bahwa je Amngk, Darat sesung- |: 
guhnja mengingini lekas hapusnja SOB dan mengusahakan su- 
paja selekas mungkin dibebaskan dari tugas pendjagaan ke- 
amanan, jg sesuryguhnja bukan mendjadi tugas jg primair ba- 
ginja, tapi alalah securdair. Keterangannja iri diberikan utk. 
mcimabantah serta menghilangkan segala salah faham jg sering 
kali terdapat di kalangan masjarakat, jg memberi kesan, seakan 
akan pihak tentaralah jg mendjadi penghalang .utama bagi 
havusnja SOB dan ingin tetap memegang kekuasaan SOB ter 
sebut. Sr 

Sidang 

  

"Saja merasa ketjewg dgn. 
Sikapnja jang menghambat pe- 

Aa rundingan”, ' demikian Van Oleh Kolonel Nasution lebih 13 

  

jt 
: 3 : 2 . 1 . Fleet. Selandjutnja dikatakan, djauh dikatakan bahwa menu 

| “Pendjara : Sab ae ban 

buat sebagi. Ra rut pendapatnja, 
an besar daerah Indonesia, ke- 
tjuali Djawa Barat dewasa ini 
pada hakekatnja sudah bisa di 
laksanakon penghapusan SOB, 
bahkan sesungguhnj, kekuasa 
an facto disebagian besar dae- 
rah2 Indonesia itu, kini sudah 
dipegang oleh pihak sipil dan ' 
dibeberapa daerah sudah mulai | 
dilaksanakan penghapusan S. 
OB, itu,» 
Tentang keinginan pihak ten 

tara supaja selekas mungkin 
dibebaskan dari tugas mendja 

ga keamanan oleh kol. Nasuti- | 
On dikatakan, bahwa hal ini ti : 
dak berarti, bahwa pihak tenta 
ra tidak bersedia membaaty pi i Pe. , - hak kepolisian serta alat2 pe- : merintah lainnja, tapi addJah 
sebaliknia, bahwa pita ten. 
tara selalu meniediakan rena- 
ganja guna membant 1 alat? ke 
kuasaan pemerintah lainnja itu 
dalam memelihara keamanan 
dan ketertiban umum. Keingi 
nan pihak tentara untuk seie- 

Panmunjom adalah pihak PBB 
jang memberikan paling ba, 
njak konsesi. Djika rundingan 
ini tidak mentjapai persetudju 
an, Maka seluruh tanggung dia TN 
wab ada pada Korea Utara, de 
mikiar Van Fleet, 

Utara tidak menghen- 
daki gentjatan sendjata. 
Menurut Van Fleet, ad, tan, 

da2 bahwa Utara tidak meng- 
hendaki 'gentjatan sendjata. 
Ujika peperangan dilangsung:  $ 
kan, saja pertjaja peperangan 
ini akan sangat mahal bagi U 
tara dan memaksa mereka mem 
pergunakan segala sumbern'a, 
Bantuan Rusia tentulah akan 
dikirim ke Korea dan tidak ke 
Barat hal mang akan merupa 
kan suatu keuntungan bagi E 
ropa, demikian djenderti Van 
Fleet. : 

Mengenai hari kemudian Ko- 
irea, djenderal tersebut menja, ' 

tuntut berdasarkan pelangga- takan bahws Korea tidak bo- 
ran kedjahatan? kriminil: pe- 'leh ditinggalkan dalam keada- 
meriksaan perkaranja akan di | an lemah, karena djika demiki 
'akukan oleh sidang Mahka, |an ia akan mendjadi korban ka 
mah Agung Indonesia, |um “Komunis” dgri,bagian U- ' 

Tjipinang 
Mungkinkah Ia Didjatu- 

hi Hukuman-Mati? 
D JAKSA AGUNG Suprap 

to dalam pertjakapan de 
ngan pers tadi malam  mene- 
rangkan, bahwa Sultan Hamid 
II, kira2 sedjak dua minggu jl. 
telah dibawa dari tempat taha 
nannja di Jogjakarta ke 
Djakarta dan kini ditem- 
patkan dirumah tahanan Tjipi- 
nang. Diterangkan bahwa da 
lam pemeriksaan perkara Sul- 
tan Hamid nanti kira2 5 orang 
akan didjadikan sebagai saksi 
Djaksa Agung tidak bersedia 
menjebu! nama saksi? ffu, tapi 
menurut dugaan2 besar ke- 
mungkiman diantara kelima sak 
Si itu terdapat Sultan Hameng 
ku Buwono. 

Menurut Djaksa Agung Su- 
prapto, Sultay Hamid akan di 

| " Pada tg. 25 April is di Kementerian L.N. Djepang di Tokyo 
dilangsungkan upatjara pertukaran surat2 resmi diantara para wa 

Kabinet 
kil pemerintah2 Indonesia dan Djepang, memperpandjang berlaku- Sg Pasangan ada Tentukan Sikap Thd ja perseludjuan dagang dan: keuangan diantara kedua pemerin | 3 4 
tah tsb. Duduk dari kiri ke kanan adalah menteri-muda L. N. |MSA 5 Bagaimana Sikap 
Sadao Iguchi dan duta Indo nesia Raden Sudjono, nja Belum Didjelaskan 

      
      

  

ALAM RAPAT jg diada- 
5 | D kan tadi malam selama 
OW in | dua djam Dewan Menteri telah 

99 5 | membitjarakan pokok? dari ke- 
B T. | p 9 |#erangan Pemerirtah mengengi 

e Told. .... 
program kabinet jg akan di- 
utjapkan di hadapar parlemen 
pada tg. 9 Mei 1952. - Merurut 

3.1 . 4 pengumuman jang dikeluarkan 
Dewa Siasat Megang Tentang Bekas oleh sekre'ariat Dewan Menteri, 

: A £ vemibitjaraan mengenai program 
usu nja - .. 'kabinet itu akan dilandjutken Mc Arthur ,,Sebuah Kapal Perang Kuno”: Perantjis 

Musuh Jg Terlemah Dan Sebaiknja Harus Setjepat 
Mungkin Keluar Dari Ind o-Tjina. 

EORANG AHLI siasat Djepang jg terkemuka selama pe- 
rang dunia kedua, bekas kolonel Masancdu Tsuji, telah - 

dlm sidang jg akan dilangsung- 
kan pada 8 Mei jg akan Gatang. 

menerangkan didalam suatu interviu jang pala hari Minggu 
dimuat oleh suraikabar ,,Asahi Shimbun” dgn berkepala ,.Now 

  
Dalam pertjobaan perledakan bom atoom di Yucca Flats, Neva- 
da baru-baru ini, para anggauta tentara Amerika jang sembunji- di 
lobang2 perlindungan jang 5 km djauhnja dari tempat ledakan 
toh tefan tinagal selamat. 

— Mesir Tolak '' 

  

  
    

Kabinet telah tentukan 
sikap mengenai MSA.     kasnja dibebaskan dari tugas : mendjaga keamanan ini, ada- 

lah karena pihak tentara irgin 
Usul Inggeris Berkisar Sekitar 3 Pasal 

Sementara itu djurubitjara 
kabinet Menteri Mononutu me it can be told” (Sekarang bisa Gikatakan), bahwa ,,Perarsjis 

adalah musuh jang paling lemah jg dihadapinja selama perang 
di Asia Te ” Opsir jg sekarang berumur 49 tahun i'u, di 
Djeparng terkenal sebagai ,,Dewa Siasat”. berhubung dengan ren 
tjana2 operasi jg telah disusunnja untuk Tiongkok dam Asia 
Tenggara 

»Asahi- Shimbun” — harian 

nerangkan kepada pers 'bahwa 
beleid politik luar negeri Indo 
nesia djuga telah dibitjarakan. 
Soal perdjandjian atas dasar 
MSA antara Indonesia dan A- 
merika Serikat, seperti jang di 
tanda tangani oleh Subardjo/ 

mulai mengerdjakan rentjana2 
program pembangunan tentara, 
demikian Kolonel Nasution. 

Tuntutan Mesir Tetap: ,,P enarikan Mundur Pasu- 
kan2 Inggeris Dan Pengakuan Farouk Sbg Radja 

Mesir-Sudan”. 

M 
mauri sengketa antara Inggris 

ENURUT SUMBER? jg. 
Kairo. usul? baru Inggris. jg dimaksudkan utk meuz- 

biasanja danat dipertjaja di 

Gan Mesir dewasa ini ternjata 

kan, bahwa pemeriksaan terse 

Mengenai bulan atau tariggal” tara ' -- 28 : 
antjer2 pemeriksaan perkara Politik PBB idtah terus mem: 
Sultan Hamid tersebut Djaksa | banty, Korea Selatan hingga ku 
Agung belum bersedia: mene- Jat. Tentara Korei Se'atan te- 

rangkannja, ketjuali mengata- | lah memperoleh kemadjuan da. 
lam bulan? iang achir2-ini te 

but diharapkan bisa dilaku- |tapi dibutuhkan waktu bebera . 

            

   

Coctran telah ditindiau oleh 
kabinet sedalam2nj, "dan kabi 
net tIh menetapkan sikapnja. 
Menteri Menorutu belum -hen 

Pa lama sebelum tentara ini. da 

pat berdiri diatas kaki sendiri. 
Saja menaksir dibutuhkan tem 
po Ik, 2 tahun sebelum tentara 

kon dalam waktu tidak lama 
lagi. Menurut .keterangannja 
lebih djauh semua pemeriksa, 
an pendahuluan atas diri Sul- 

tidak dapat memenuhi tuntutan? Mesir. Hebun gan? antara ke- 
dua negeri -ita kini bertamban buruk, setelah pemerintah Me- 
sar selesai mer jusun  aralyse-nja meugenai asn? Inggris itu. 

i Perang 
Kuman 

jang  terkemuk, — selandjut- 
ja didalam karangan tersebut |. 
memuat beberapa pandangan j -   

  

    1 te a Perantiis Dida : : bm , Ka de sn Tara Diak ui Telah Didja vkaa dak mengumumkan hagalnar £ Sementara itu perdana mente | : tan Hamid kini sama sekali su | Korea Selatan sanggup  mem- Sang kaan mengatakan,” tan | Ofeh 2Orang Peredbang DeJakab kabinet terhadap soal | FrisElilay-Baske- telan -menj dm “HI AAA "dah-selesas,- sedangkan — djuga | pertahankan Korea.terbadapse ... wa untuk kebaikannja sendiri £ Ni Neaa Tan Senin Lirih d3! paikan djawabannja terhadap | BOM Hydr OGEN saxsi2 icng diperlukan telah si |tiap agressi dari arah Utara ””$ lebih baik Perantjis an kat Amerika hu'u disampafkan kepada par- | (Ek pesan menteri luar negeri Ing- |ap sedia. Walaupun demikian, | Demikian Van Fleet. . “3 kaki sadia dari Indotjina. Ta ADIO PEKING menjiar- Pena . geris, Anthony Eden, melalui Amerika rn Djaksa Agung Pa Van Fleet tjinta ja aksn menggabungkan diri Ma Dana man SAN: ajah dikabarkan, bahwa be kawat dengan perantaraan du. Akan Diledakkan Perta- — Dnayeenga bannya ata Korea Selatan. dipegang oleh Diaksa Agung. 
Pertanjaan adykah kemung- 

kinan Sultan Hamid akan didja 
tuhi hukuman mati atas perbu 

bahwa dua orang djura-ter- | 2 18 , bang Amerika jg telah ditawan Perapa menteri tidak hadir da telah mengakui bahwa mereka 12m Sidang itu antara lain Men mendjatuhkan kuman? penja- teri Kehakiman jg harus meng kit menular dibelakang front dighadiri sidang parlemen dan 

4 tabesar di London Amr. Pasha. 
Menurut sumber2 tersebut da- 
lam pesannja itu Hilaly Pasha 
sekali lagi menegaskan, bahwa 

pada Vietminh dan menolong 
mereka dalam usahanj, me- 
lempar Perantjis keluar, apc- 
bila saja merdapat kesempa, 

/ Seterusnja djenderal Ameri, 
ka tersebut mengatakan, bah- 
Wa usaha PBB jalah uhtuk ke 
satuan Korea, Tetapi kesatuan 

ma Kali Besok Septem- 
ber Di Eaiwetok 

— Kol. Nasution — 

  

  
Sia Be ap ta - : : H3 ilisi. 4 Mesir tidal i i 5 Da tan kedjahatan jang dilaku- eta k &. 

2 2 Ka Tiba “Memn ti enteri Kesehatan jane kini £e Soal Milisi. ( Mesir tidak dapat menerima ti JURU BIFJARA panitia |atan kedj 1 Bp : : 3 anang sn aan mio Peng sn Sa dang sakit. Ma : Tentang soal milisi, dikatakan | ap dasar perundingan2 ketjuali D tenaga atom PA pada kannja, tidak didjawab oleh 5 La Sa Pas “3 3 
waktu ini disebutnja sebagai bang tersebut ditembak djatuh oleh Kol, Nasution, bahwa kira2 jang telah diberitahukannja, | pari Senen menamakan sebagai Djaksa Agung Suprapto, ig ha 2 aa : sana n 2 z 2 “ 1 
kaum nasionalis, dan bukan (Pada 13 Djanuari ketika mere- pada Achir fahun 1954, milisi jaity penarikan mundur pasu- | dugaan” berita Jim pers Ame- | Wa ersenjum, hindarkan. Achirnj, Van Fleet 
Ksindala EF “— Ika mengemudikan sebuah B-2S |NAZI DJERMAN BER. itu setjara teoritis sudah bisa) kan2 Inggeris dari daerah Teru rika. jang mengatakan bahwa |- Nan 1 e AN baya & 3 Pee ia ju di Korea U laksanakan tani kin dlm . aa NN IJARI PEMIMPIN2 KERUSU- | menerangkan bahwa ia merasa 3 aan ba Karan UANG Getah BAGI ea bg en pama bian up | San Suez dan pengakuan Radja (A8. dim bulan September akan | JAR PEMI suka dengan Korea dan rakjat Penulis rubrik "Asahi Shim Tuduhan radiy Peking itu te|— : Sinaga Ane agan cal Ba 5 Nan sebagai radja Mesir (meledakkan di Pasifik bom he- | Para detektip Djepang jang (nja. Merekg ini adalah rakjat E" 

" 4 - 2 x 5 E s£ Ta 5 2 j «5 | 1 . an u n, aa , 2 2 3 | 6 a pa & h . . ' “4 
bun” se'andjutnja menulis, ba |rutama didasarkan atas penga Pres. Theodor Heuss Igoa Bee Du DIDUMiA karena Wakil tetap Me dea oa Irogen pertama di dunia, (Me- masih terus mentjari pemim- | jang radjin dan bekerdja keras. 

burut berita jg kita muat di ha- 
laman IN, Rusia lm bulan Dju 
li walahan akan sudah mentjoba 
bam-Hydrogen-rja terlebih da- 
hulu. Red.). 

Menurut beri'a2 tadi maka 
bon, tsb. akan diledakkan di Eni 
wetok. Kami tidak mempunjai 
kommentar terhadap dugaan 
Ku, demikian djuru bitjara tsb. 

kuan kedua d'uru terbang bah at 5 
wa mereka berbulan2 jang lalu dari Djerman Barat hari 
telah mengikuti kursus, ten 'Selasa memproklamirkan 
tang perang kuman, akan teta 
pi radio Peking mengatakan, lagu 2 Deutschland Uber 
bahwa mereka mengakui bebe Alles” sebagai lagu ke- 
rapa kali dalam bulan Djanua. $gngsaan Djerman Barat, 
r1 mendjatuhkan bom2 dengan tlah hampir 7 Dik - 

kap bangsa Djepang jang begi | zat2 jang mengandung kuman2 | : Pp 1 un sete 
tu tunduk selama masa pendu | menular. (UP), lah Hitler menjerah, 
dukan. Ia mendesak, supa'a pa !/ — 

hwa Tsu'i telah menamakan 
djenderal Douglas MacArthur 

“sebuah kapal perang kuno” 
jang penuh dengan alat2 tali- 
temali diantaranja jang ter- 
penting ialah perdana menteri 

Shigeru Yoshida.” Tsuji me 
njatakan keheranannj, atas si 

pin2 dari kerusuhan2 jang ter- 12 Jai |”Saja jakin, bahwa mereka 
djadi pada tg. 1 Mei hari Ming- n2- | akan tetap mendjadi kawan se 
gu telah memusatkan perhatian ' kutu jang setia dan akan me'a 

nya Kena an Sana iwan kaum Komunis sampai di iputar mengenai kerusahan2 | irnis Diik. per sa 
itu. Sementara itu harian? Dje- ' 3Shirnja- Djika, pertempuran d 

: »3a. Korea terhadap kaum Komunis 
be Dep Pa SE sar selesai mereka tentulah yakan 
kerusuhan-kerusuhan tsb. di ka- Sanggup membantu perdjoang- 
isteri seorang pemimpin sare-|an terhadap kaum Komunis di 
kat buruh Djepang, dan mem- | lainnia dari dunia, termasuk A. . 
beri petundjuk2 dalam kerusu- |Sia Tenggara.” Demikian djen, 

utk milisi diperlukan waktu per 
siapan jg lama dan pandjany, 
antarainja guna mengadakan 
keuring dsb.-nja. & 

Reorganisasi tentara. 
Mengenai reorganisasi dika- 

langan tentara dikatakan, bah 

Wa setjara berangsur2 reorga 
nisasi itu akan dilakukan. Se 
bagai pendjelasan dikatakan, 

B, Mahmud Fawzi Bey, semen- 
tara itu tidak man memberi ko 
mentar apakah Mesir akan me 
ngadjukan  sengketanja de- 
ngan Inggeris itu kepada De 
Wan Keamanan, Da'am ketera 
ngannja kepada United Press 
ia meniatakan bahwa ia tidak 
hendak mengumumkan “kartu2 
jang berad, ditangan pemerin 
tahnia”. Di Kairo dutabesar A 

3 

    
  
  

Brien McMahon, ketua panitya 

tenaga atom kongres "A.S. da, 
lam bw'an jang laly MeMahon 
telah mengatakan dalam sua- 

dakan persendjataan kembali 
untuk dapat menahan bahaja 
komunis. “Suatu angkatan pe- 
rang Djepang jang bersandar. 

Menurut pengumuman pim 
pinan pasukan2 PBB di Korea, 
ketika malam Senir telah ter 
djadi peitempuran diudara an 

an basukan2 tetap dan milisi. 
Apa jang ada pada tentara se 
karang jalah bahagian 'pasu- 
kan tetap sadja, sedangkan ba 

ri Mesir Hassouna Pasha dju. 

&a tidak bersedia memberi kete 
rangan mengenai usaha peran 

sukan2 Amerika Serikat di 5 : : : L Komentar resmi jang ter- . deral Van Fleet. (Antara). Djepang segera ditarik kemba Perob ah an Dim Pe Ka Baya Aa pr ne pari Da Ka Sena GAN TI dang | sehir mengenai 'bom bydrogen (and itu. UDARA D ak Nan : 3 i pai 5 ga- : Nana " : : £ : 2YuN- | telah diberik 1 . - 2 
Ti dan supaja Diepang menga 

dari dua bagian jakni bahagi- | ding dengan menteri luar nege G TELAT, P enjer ahan 1 

1: Westerling 
: Utk Mengutusnja Hari 

merentah Inggeris?   ji i taraannj, untuk mendapatkan : ate nana A5 kan kepada tjinta-tanah air, 5 e 2 lia ala bol ada Baba . : tara Ino. | fu Siaran radio bahwa A.S. Se | tara pesawat2 terbang PBB dan | 

Bea Mungkin Akan Diadakan Pemilihan Lagi Pn tetap dari tenta na An anna Pe us ia An | na Ta j ea gu ma Ini Mr. Besar Bertolak Reuter). . 2 : a. TN $ etapi ia tambahkan bahwa bagian Korex Utara jang 
: : Dim Tahun Ini, Kata Attlee ta Ini, seljara berangakia Na, | ta dowas tni hal ini djangan diartikan bah- pihak Amerika disebut ,,MIG iKe Nederland Trus direorganisir dan kita me- 

ngadakan reorganisasi adalah 

untuk milisi, kata Kolonel Na- 
sution. 

Usul baru Inggeris. 
Harian ,,Al Misri” sementara itu 

mewartakan, bahwa usul baru Ingge- 
ris jg diadjukan oleh dutabesar Ste- 

Alley”, jang berhasilkan 4 buah 
pesawat MIG 15 Utara ditembak 
djatuh. Djumlah pesawat Utara 
jang hari Minggu ditembak dja 

  

D IPEROLEH keterangan, 
bakwa djam 0500 pagi 

ini,, Sekretaris Djenderal. Ke- 
menjerian Kehakiman Mr, Be 

Wa pembuatan sendiatx terse- 
but telah lebih daripada pem. 
buatan &ambar2 rertjana. 

  hari Minggu, pemimpin? cpposisi dari Partai Buruh, Cle- 
mengatakan, bahwa tak lama 
pemerintahan Inggeris, dan 

yALAM PERNJATAAN2.NJA jang ' dikeluarkan pada | 

ment Atilee dan Aneurin Bevan, 
lagi akan ada perubahan dalam 

  

300 Djuta 
  

$ ni Tentang batas umur tentara d hir mi ji tuh semuanja ada 6 buah. Se . 
R : bahwa Inggeris akan terpaksa mengadakan pemilihan? umum milisi ieloneh Nasution akan beb ea Tanda Uda Ni Mesdjid baru ,»Sjuhada” jang breiitana Tg komunike Korea | ST, Selaku utusan pemeriatah E Dollar 5 lagi. dagpe Lgm di Glasgow jang Sa oleh 19.000 more parkania Tedal kepa- Pasal2 itu tempat. harian tersebut || Jelaknja di kampung Kota Utara mergiitakan” ketika hari TR engan , De ter 1 2 1 : » : 5 , 7 'oki : e KE : elan : 8 

orang, Attlee menjatakan, bahwa menurut pendapainja tak da parlemen, supaja batas ialah: 1. Supaja perundingan? leng Baru, Djokjakarta, jg peker Minggu, bahwa meriam? pantai rasi d tam Ha 2 ta ai Sipiralk djaan pendiriannja dimulai se 
djak September 1950, dengan 
beaja jg seluruhnja akan ber 

lama lagi akan ada perubahan dalam pemerjitahan Inggeris. 
pihak Utara telah melumpuh: 

kan 2 buah kapal perusak pihak 
PBB, jang memasui pelabuhan 

| kap segera dimulai dgn tidak usah 
memerlukan suatu pernjataan penda 
huluan bersama mengenai maksud- 

umur itu Gitetapkan 20—32 ta 
hun. Ini berlainan dari keadaan | 

Bantuan 'Jg Dimints MAU baperan Man nan 
ke negeri Belanda ini adalah gu 

Me
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Selandjutnja pembitjaraan2 | ada sesuatu hal jang lebih dje Olehj RRT Dari 
—. Russia 

IT ENURUT kaniorberita 
Tiongkok Nasionalis 

China Union Press” pemeria- 
tah RRT baru? ini telah merun 
dingkan pindjaman lagi seba- 
njak 300 djuta dollar dari 
Sovjet Rusia, Berita tersebu: jg 
tidak ada pember ja dari 

dengan Rusia mengenai situasi 
Erops, .jang menurut Attise 

tak tjukup dengan sa per- 
njataan sadja, tetapi harus 
lada perbuatan. Berbitjara di 
| Birmingham pada hari Minggu, 
| Aneyrin Bevan jang tergolong 

kiri ddlam Partai Buruh, me- 
Ha Sg mena tak 

narannja lama lagi akan terpaksa me- 

pihak resmi selandjutaja me- | ngadakan pemilihan2: umum. 
njatakan, bahwa perundingan? Saatnja telah 
unsuk mendapatkan pindjaman ngan tiepatnja, kata Bevan, 
itu telah dilakukan oleh salah sekalipun Churchill dapat men 
seorang diantara utusan? RRT tjapai resolusinia untuk tetap 
ke Konperensi Ekonomi Interta emecane pemerintahan 
ional di Mceskow pada bulan na Sa Ga an UN 

& sil jl : «.  Ditambahkannja, bahwa ada 
Mt lan suatu hal jang sewadjar- 
Menurut "China Union | nja,jbahwag Churchill sedapat 

Press" pindjaman baru itu di. mungkin Gkan menunda diada- 
maksudkan untuk menutupi ke j kannja pemilihan2 umum itu. 
kurangon dalam kas negara Seperti telah dikabarkan, 
jang disebabkan oleh besarnja | dalam pidato radionja pada ma 
biaja petang Korea, Dikatakan | lam Minggu perdana menteri 
nja, bahwa Sovjet Rusia telah | Winston Churchill dari F artai 
memberi pindjaman sebanjak | Konservatif menjatakan, 
300 djuta djuga kepada RRT , wa partain', mempunjai kema 

  
Sesudah 'penanda tanganan per, Uan dan dan mampu untuk 
djardjian persahabatan RRT - melandjutkan pemerintahan 
Sovjet pada tahun 1945. (An- | barang 8 atau 4 tahun lagi. 
tara). ) (Ditambahkanmja, bahwa tak 

  

mendekati de. 

dalam negara2 lainnja jang | lek bagi setiap negara daripa, | 

gaun P, menetapkan batas umur 1845 j da. mengadakan  pemilihan2 
umum Setiap tahun. 

Kehanitjuran 
Partai Tory, 

“Sementara itu dalam pidato 
ya di Warrington pada hari |. y 3etoiai | data 
Minggu, pemimpin Partai Bu- poet NE an 

Pan ago ya Men ajomlah segenap tentara akan 
na gp sama Bepe ain pa (mengundurkan diri, terdiri dari 

Pe iahwa mereka kini se, Mereka js tidak sudi Se 
dang men'aksikan kehantjuran ermgge ban PA raske ara 

ra pia dng Pemer rat kit terdapat pula Ik. 10.009 
barat jang besar, Setelah an Pas ENI) ga ar ea 

ngemukakan hatsil2 Jang, Uh tang utk pensiun. Kol. Nasution 
tert'apai Inggeris dibawah Pe ' sidak sedia memberi keterangan 
merintahan Buruh Shawcross keterangan lebih djauh bentar: 
mengatakan, bahwsx djumlah 

Oleh Kol. Nasution Jehih   
  

bah- | 

“tik tindakan? jang dilakukan 

dari orang2 jang tjakap dalam 
| pemerintahan dewasa ini ham 
pir dapat dihitung dengan dja 

|ri?2 dari 1 tangan sadja. ET UNI HARI S 
Achirnja Shawcross mengeri Maa ani ai Pa 

Oo kabarnja telah memperbesar 
| da : 
' pasukan2 pendudukannja di Djermar 

mengurangi subsidi serta mak Yimur dengan Ik 107, dan kalangan 
sud untuk mendenasionalisasi Militer di Paris selandjutnja katakan, 

Lkan indsutri badja, (Antara). | bahwa diperbesarnja pasukan2 . Sos 

“ 

oleh Partai Konservatif dgn 

. 

2 $ 
tahun bagi tentad milisi. | 

“Ig djumlah tentara! 
akan undurkan diri. ' 

nja. 2. Pengakuan (dari pihak Me- 
sir) bahwa Inggris tidak dapat me 
njampingkan hak rakjat Sudan un- 
tuk menentukan nasib mereka sendi- 
ri dan untuk menjatakan pendapat 

mereka mengenai tuntutan gelar Fa- 

rouk sebagai radja Sudan. 3. Ingge- 
ris bersedia menarik pasukan2nja da 
ri Terusan Suez dengan sjarat bah- 
wa Mesir akan ikut serta dalam su- 
atu bentuk pertahanan Timur Te- 
ngah. Demikian menurut harian ,,AI 
Misri”. (Antara). 

mara 

djumlah Angk, Darat seluruh: : 
nja, se'elah keluarnja nanti ang ' 
gota2 tentara jg tak sudi mela- 
kukan ikatan dinas serta ang- 

gota? tentara jg sudah matang 
uik pensiun ini. 

Russia Perbesar Pasukan2-nja 
Wnas ak ag 

Ujet itu akan memaksa Barat untuk 
mengadakan perobahan2 jang dras- 
tis dalam pertahanan Atlantik. Kala- 

ngan jang lajak dipertjaja di Paris 
itu katakan, bahwa Sovjet Uni mem 
perbesar pasukan2-nja di' Djerman 

Timur dari Ik. 380.000 orang mendja | Menurut kalangan tadi Eisenhg 

  

  

Lembaga Kebudayaan Indonesia 
sKon Bataviaasch Genootschan 

. " 

van Kunsten en Wetenschappen   
  

T
a
 

  
djumlah 114 djuta rupiah le- 
bih, kini hampir siap seluruh 
nja. 1 

  
di Ik. - 420.000 “ dan menjelenggara- 
kan pula rentjana djangka pandjang, 
ig memperlengkapi pangkalan2 uda 
ranja di Djerman Timur dengan pe 
sawat2 jet modern, 

Wonsan dan melepaskan temba 
kan2. (At). 

na mengurus soal. permintaan 
penjerahan ' fuitlevering) Wes. 

  

  

terling kepada pemerintah Indo 

Dalam hubungan ini, atas 
pertanjaan wartawan kita, apa 
kah kepergian Mr. Besar untuk. 
mengurus penjerahan  Wester- 
ling itu mempunjai hubungon 
djuga dengan 'perkara Sul 
Hamid. misalnje,- Hear 
kan sebaggi saksi, oleh Djaksa 
Agung tidak didjawab dengan 
tegas, ketjuali dikatakan bah, 
wa djika soal permintaan penje 
rahan ini berhasil, mak ada- 
lah lebih baik saksi dalam pe- 
meriksaan perkara Sultan Ha- 
md. Demikian . Djaksa Agung 
Suprapto, 

' 1 | 5 nDg nl0 
wer tak pertjaja, hahwa Barat akenmengakti, bahiva Barat tidak dapat menghadapi tergantung — pada" rentjang untuk 

membentuk '50 divisi dan 4.000 pe 
sawat udara bagi Eropa di  achir 
tahun ini, bila Soojet-Uni rerus-me- 

waf udara lawan sebuah . pesawat | nerus memperbesar tentaranja, udara, Walaupun demikian stafenjaW) SI (Antara) 

  
  

Di Djerma 
tank 

lawan satu tank atau sebuah pesa 

dapat 

seorang lawan seorang, satu 

aa 

     



  

       
engenai Alat2 -Negara 

at Ki Hadjar Dewantoro.     

  

      

   

  

    
   

   

  

    
     

   

  

  

erketjil atau mengabaikan 

aa berpendapat, bahwa wak- 
alat | kekuasaan negara — ten- 

   

didikan, pengajaran gan kebu- 
n, sehingga dlm sasunar naik men- 

Ki Hadjar Dewantoro, anggota 
jari parlemen atas pertanjaar: 

n PI-Aneta di Jogjakarta. 

  

an” pengadjaran dalam anggaran 
“belandja jang akan datang 
akan ada tambahan, Menurut 
K.H. Dewantoro begroting jg 

sudah2 urtuk kementerian PPK 

sangat kurangnja. 
“ Mendjelaskan apa sebabnja 

begroting alat? kekuasaan rnga 
“ tidak : no di an | ya harus Ginomor-satukan, K.H. 

5. Has” andi Ai Se Ta Ten Dewantoro berkata: ,,Soal ksia- 
| dapat kesan2 jang menundjuk maran walcu iri , merupakan 

| kan bhw unt Pena dikan dan soal jang uk stabil:- 

  

   
    

ro menjatakan, ba 
njambut dengan ger 
tjana kabinet Wilopo akan me. 

karena penghematan itu ditu-. djukan pada pengeluaran2 jg 
  

     

    

       

  

     

    

        

  

| MERDEKA 
SEMARANG 6 MEI 1952. 
— EA EA HA Hanana 

  

  

  
    

  Gedung ,Pergrruan Instituut 

Indonesia” tjab. Semarang jg 
baru selesai didirikan dan 
akan dipakai memberi pela   djaran SMP dan SMA. 

PERGURUAN ,INSTITUUT 
INDONESIA”. 

Dengan selesaini, pendirian 
gedung Sekolah Usaha ”Insti- 
tuut Indonesia” tjabang Sema 
rang, maka dalam tahun Pela- 
djaran 1952/1953 dimaksudkan 
membuka, peladjaran bagi SMP 
tiap pagi dan SMA pada sore 
hari digedungnja sendiri jimg 
terletak di dj. Halmahera Sema 
rang jang sederhana sekali se. 

  

  

    

     

   
    
    

     
   

     

  

    

. Pedagang2 Pasar Djohar pada | 
protes. Ongkos sewa pasar ter- 

lalu tinggi. : 
.- Pihak Balai Kota, jg ngurus: 
pasar bilang: Sewa pasar tinggi, 
karena ongkos eksploitasi — Ji- 
antaranja upah2 buruh — ter- 

u tinggi. . 
Pihak Buruh ndebat: Upah 

harus tinggi, karena ongkos 

bangsa sendiri dalam turut ser 
ta mentjukupi kebutuhan ma- 

sjarakat.dalam lapangan pendi, 
dikan, walaupun dapat dikata 
kan belum dapat menjamai ge- 
dung Sin You She di Djalan Se 
tadion umpamanja. 

| Perlu diketahui bahwa Inst. 
Indonesia berpusat di Jogjakar 
ta dan telah mempunjai tja- 
bang2nja di Kudus dan Sema, 

rang. 

ri, tingginja selangit. 
— Balik kepada para pedagang2 
Pasar Djohar jg djawab: jaaa. 
harga terpaksa tingzi, karena di 
antaranja sewa pasar djuga 
tinggi ban 
. Sir-Pong tjuming mau ta- 

njak: Kaluk terus-terusan-mu- 
beng2-.kaja ,,Iremolen” ti, lan- 

As mandegnja dimana?? 

Sir-Pong. 

— Kabar Kota 
— Menindjau Daerah ,Minjak 

    
  

  

can dim anggaran belandja 

'bahan2 hidup jg diantaranja| Perti nampak gambar diatas. | seorang agah dam anaknja telah 
@Gjuga terdjual di Djohar sendi-| Patut kita hargai usaha ,kedapatan mati terbunuh oleh 

“gak kesunanan itu alat2. 
saan 1ogara kita — polisi gan 
ten.ara — harus 
jang setjukup-tjuku 
bisa menyempurnakan tindakan 

  

bisa melak 

ada keamanan?” 
Waktu ditanja, 

Ng — angkatan perang teruta 

'san bagi pihak2 tertentu untuk 
lebih2 mendakwa 

  

mai2 memperserdjatai diri dan 

wab: ,,Djustru karena Indone- 
sia merdjalankan politik damai, 
djustru karena politik bebas jg: 
didjalankan, makg alat2 kekua 
Saan negara kita perlu dikonso 
lideer Selekas2nja. Situasi inter: 
nasional mengharuskan kita me 
njempurnakan kepolisian kita 
selekas2ja untuk memulihkan 
keamaran dalam negeri. Semen 
tara itu angk. perang Indonesia 
jang kuat kita perlukan untuk, 
mempertaharkan politik damai 
dan politik bebas kita”. 

Selandjutnja K.H. Dewanto. 
| ro menerangkan bahwa hal ini 

i bersifat sementara, artinja ma 
nakala keamanan dalam negeri 
sudah pulih dan situasi interna 
sional sudah baik, ia sangat ti 

rang dan polisi makin diperku 
at. 5 : 

Mengenai pendiriannja un- 
tuk menaikkan persentase da- 
lam begroting jang akan da- 
tang bagi PP dan K Ki Hadjar 
Dewantoro menjatakan, bahwa 
jang sangat terasa sekarang. 
oleh Indonesia jalah kurang 
tjukupnja ketjerdasan rakjat 
umumnja. 

  

POS POLISI BRINGIN DI 
SERANG GEROMBOLAN. 

Dari Salatiga diterima kabar, 
bahwa tadi malam djam 1 pos 
polisi di Bringin telah diserang 
gerombolan-»bersendjata. jg ke- 
kuatannja belum diketahui, pun 
tidak diketahui dari. mana, da- 
tangnja, Sp ae 
polisi ketjamatan Bringin telah 
»Giserbu”. Dalam tembak me- 
nembak, pihak polisi jg berta- 
han, kabarnja telah kehilangan | 
4 orang tewas sedang 3 orang 
penduduk biasa mendapat lu- 
|ka2, Dari Salatiga segera da-s 
tang bantuan, tetapi sebelum 
datang gerombolan telah mela- 
rikan diri. Pengedjaran dilaku- 
kan, Mungkin gerombolan itu 
anak buaknja Sujud cs. jg me- 
ngatjau disekitar Merapi Mer- 
babu kompleks. TN 

Lebih dikabarkan, bhw 
pada tgl. i Mei malam lurah 
Brongkol daerah Ambarawa te- 
lah ditembak mati oleh se- 
orang jg belum diketahui dari 
gerombolan mana. Bersamaan 
waktunja djuga didesa . Dukuh 

  
i 
' 

gerombolan bersendjata, se- 
Gang seorang pekerdja perke- 
bunan karet di Nobo (Ungaran) 
dikabarkan pada malam tsb te- 
lah ditjulik oleh 3 orang jang 
berpakaian seragam, 

PERUNDINGAN SOAL 
PEMOGOKAN. 

Sampai djauh siang kemaren 
telah diadakan perundingan an 

nja agar 

nja dalan: mengatasi kesukaran || 
jang dihadapiya, karena untuk || 

nan Cisegala lapangan, harus || 

ngan menomor-satukan begro- | 
ting utk alat2 kekuasaan nega | 

ma — tak akan menambah ala | 

Republik Indonesia ikut beras 

hendak meninggalkan politik da | 
mai, K.H. Dewontoro mendja- || 

dak setudju kalau angkatan pe | . 

  

    
bulan, dipersalahkan menghin a   

' tsb, diatas. 

  

Ada Sangkut-Pautnja 

Para Gubernu 

negeri. 

Pirin Terbang 
nh Diatas Pulau 

Batam? .. 
pda TANGGAL 2-5 j. 
A. dari djam 09.15 hingga 

djalm 09.36 (waktu Riau) diatas 
pulau Batam (karesidenan 

Piau) tampak suatu benda jang 
terbang sangat tjepat Geryan 
meninggalkan bekas dua lingka 

ran asap putih diatas pulau tsb, 
Tirigsi asap itu lebih kurang 

1.600 M. Benda itu menghilang 
dari. Timur. kedjurusan Barat. 
Asap putih jang dikeluarkan 
oleh benda itu berupa busur, ta 
pi bentuk benda 'itu"Sendiri ti- 
Gak dapat ditentukari 

Kedjadian ini disaksikan 

oleh semua penumpang dan 
anak buah kapal “Andies' ke- 
punjaan Rep. Indonesia, Dari 
djam 10.10 hingga djam 1015 
(waktu Riau) benda tsb tam 
pak lagi diatas pulau Batam 
dengan meninggalkan asap pu. 
tih berupa lingkaran pula dan 
menghilang kesebelah Barat 
djuga. Demikian didapat kabar | 
dari Departemen Pelajaran ' 
RI. 

  
  

  

- 

KUNDJUNGAN @UIBINO   tara Gubernur Budiono, wali- 
kota Semarang dan beberapa 
anggauta DPD-kota di satu pi- 
hak dan utusan Sobsi dilain pi-. 
hak, mengenai soal pemogokan 
Sebda. Bagaimana hasilnja be-: 
lum diketahui, karena perundi- 
ngan masih akan  dilangsung- 
kan pada nanti tgl. 12 Mei jad. 
Seperti diketahui soal pemogo- 
kan Sebhda kini telah diambil   

  

Daerah G. Kendil Dan G. Bantal Me: 
. ngandung Minjak 

Kekebakak alam dalam Gaia kita j banjak bertjampur minjak. Keadaan | 
mata air itu, berlainan sekali dari ' ini, tjukup diketahui, segala apa da-) 

pat kita adakan: Baru2 ini oleh Bu- | mata air didukuh “ Gunung Kendil. 

- pati Semarang diterima kabar, bah-j Keadaan air di Gunung Kendil itu, 

wa dalam Kabupaten Semarang te- | belum dapat dikatakan pasti, bahwa 

“lah diketemukan beberapa daerah jg ' airnja mengandung minjak, tetapi di 

' menghasilkan minjak, umpamanja du | Gunung Bantal terang mengandung 
kuh Gunung Kendil desa Boto dan j minjak. . 
dukuh. Gunung Bantal, ae | Menurut keterangan dari bebera- 

" masuk ketjamatan Bringin kabupa- | pa penduduk jg mengetahui dikata- 

ten Semarang. Untuk mengetahutj kan, bahwa dizaman Belanda hal ini 
sampai dimana kebenaran berita itu, | telah mendjadi perhatian dari pihak 

maka kemarin Bupati Sumardjito dgn | B.P!M. Akan tetapi belum dapat 

beberapa wartawan Semarang dan | di-ekploitir, karena keadaan tidak 

dihantar pula - Ma te- | mengizinkan. 
lah menindjau daerah tsb. : tg : 5 i9 

Dukuh Gunung Kendil” dam Gu) rta jam Spatnja 
nurig Bantal itu, letaknja Ik. 15 km | eng-eksploiti : KENA “tai 

Be Gan eta . TENTU SOE ara g-eksploitir daerah - minja 

dari Bringin sedang djalan menudju | tetapi hasilnja belum memuaskan, 

kedua dukuh diatas, tidak dapat AN rapet siayak jg didapatkan didae- 
djalani kendaraan, dari sebab itu ha rap itu, belum dapat memberikan se 
an ka an Maan Suatu ke-untungan bagi penduduk de 

engan na junung turun gunung, | tsb 

maka dalam. waktu 1/2 djam tiba bu a menurut pendapat pamong- 

er adala ag ana PNP eren Gu- sasa didesa"itu, Kemungkinan be- 

Tg Kendil. 6 sar untuk meng-ekaioitir daerah mi- 

'Ditengah2 sawah terdapat bebera-Injak itu, tidak dapat didjalankan, 

pa mata air, jg hawanja seperti ber-| karena untuk ini tentunja akan me- 

“.. bau gas. Ini dapat disaksikan, se-| makan beaja berdjuta-djuta rupiah. 

Lo akh mata an ii dipinggirnja di- | Pula kalau benar daerah itu dapat 

' tutup dengan tanah dan ditengah-  banjak menghasilkan minjak, nistjaja 

tengah dibikinkan sebuali tobang ke-' pihak B.P.M. ig semula telah meia- 

Hjil serta “diletakkan bambu - ketjil, |kukan , pemeriksaan didaerah tsb, 

seperti saluran untuk. mengetahui be 
tul tidaknja ada gas tsb. Ketika ba 
gian atas bambu itu disulut api, ma 
ka menjalalah api itu tidak putusnja. 

Terang dan njata, bahwa disana 
terdapat minjak jg merupakan gas. 
Bagaimana semula dapat diketahui, akan ambil untuk sahak: 

jg didukuh itu terdapat mata air jg| penggalian minjak didaerah itu, xin 

mengandung minjak, tidak dapat se-| belum dapat dikabarkan. 
brang djuapun jg dapat memberikan : | me 
keterangan. Mata air jg didapatkan | an 
disana itu, ada beberapa bagian jg | UPJIAN PBH. 
kesemuanja dapat mengeluarkan gas. | 

Dari sini rombongan lalu menudju | Semarang selatan 

kedukuh Gunung Bantal, jg letaknja 
Ik. 8 kmdari dukuh Gunung Ken- 

    

1 

  

  

  
    

bilan minjak di daerah 

sar bagi eksploitennja. 

Tindakan apa Bupati 

   

     

   

    

dan 1 wanita (89 pCt.), untuk PBH dil. Disini terdapat lagi dilereng gu- 
nusg dan tersembunji dalam belukar, 
sekmah mata air, jg airnja kelihatan 

  

kah meneruskan pekerdjaannja. Ini 

lah jg menjebabkan, bahwa pengam- 
itu, tidak 

mungkin memberikan keuntungan be 

Semarang” 

mengusahakan 

“Minggu pagi jl. didesa Bendungan, 
diadakan udjian 

bagi murji2 PBH dan PBH-landju- 

|tan, ig ikut ambil bagian 26 murid 
PBH (1 wanita) dan jg Julus 22 laki2 

landjutan ig ikut 16 murid (9 laki2 
| dari 7 wanita) Ig Tulus 6 laki2 dan 5 | 

  
'Gper oleh Sobsi. 

Sementaza itu sebagai akibat 
dari adanja pemogokan peker- 

dja2 pembersihan kota, sam- 
pah2 telah bertumpuk disana 
sini, terutama di pasar Djohar. 
Untuk menghindarkan kemung- 
kinan timbulnja penjakit, ma- 
ka Djawatan Kesehatan Kota 
beberapa hari ini telah menga- 
dakan penjemprotan DDT. Se- 
bagian sampah2 telah diangkut 
oleh tenaga2 jg tidak turut mo 
gok atau mereka jg mendaftar 
kan diri, tetapi jg tsk belaka- 
ngan ini djumlahnja tidak sebe 
rapa banjak, sedang beberapa 
diantaranja telah pula menarik 
(mentjabut) kembali pendafta- 
rannja, Mungkin mereka cha- 
watir akan akibat apa-apa dibe 

lakang hari. 

S.B. BORSUMY. 
- Barug ini telah . dilangsung- 

kan rapat tahunan dari. SB: 
BORSUMY tjabang Semarang, 
dalam rapat mang selain mem, 
berikan laporan tentang keada 
an perkumpulan dalam tahun 
jang telah lampau djuga diada: 
kan pemilihan Pengurus baru. 
Hasil pemilihan adalah sbb.: 

Ketua: Sdr. Moeroso, Wk. 
(Ketua: Sdr. Liem Bie Siang, 
| Penulis I: Sdr, Auw Yang 
Liang, Penulis II: Sdr,  Soe- 
pangkat, “Bendahara I: Sdr 
Tan Hoo Hap Bendahara II 
Sdr, Kwa Khay Ek. 

Sekolah Tehnik Pertama Ka 
rangtempel 121 Semarang, be- 
suk pada hari Minggu dan Se- 
nen tanggal 11 dan 
1952 djam Ssampai 11 

  
i 

kerdja praktijk. 

- dari murid2 pun djuga. 

jak ramai jang 
nat untul: menj    

  

' 
4 

12 Mei, $ 

DAN PERBAIKAN DJALAN. , 

Dalam kundjungannja- ke Bai 
sia, Presiden Philipina, @uirino, ka 

barnja akan pula mendatangi Ban. 
dung dan sekitarnja. Menurut kete: 
rangan kalangan jang  berwadjib, | 
kundjungan Presiden Philipina itu 

“akan berlangsung dalam bulan Djuli 
iad. Penduduk di daerah2 sekitar 
Bandung, sangat mengharapkan ke 
datangan tamu agung @uirino atau | 

siapa sadja.. Orang2 didaerah tsb. ' 
menerangkan kepada ,,Antara”, bah 
wa kalau tamu agung datang maka 
pastilah djalan2, jang amat rusak 
itu, akan diperbaiki. Kalau tiada 
kundjungan tamu agung, djalan2 itu 
pasti akan hantjur. Ta 

meta 
aa ma 

PENDAFTARAN PENDUDUK 
BANGSA ASING. 

Beberapa waktu jang lalu 

pernah kita kabarkan, tentang 
akan diadakannja, lagi pendaf- 
taran bagi penduduk bangsa 
asing. Mengenai soal tersebut 
kini dapat dikabarkan, bahwa 
pendaftaran itu akan dimulai 
dalam waktu tidak lama lagi. 
Menurut keterangan jang kita 
dapat tjaranja pendaftaran itu 
didjalankan, jaitu tiap2 kepals 
keluarga “bangsa asing akan 
menerima sehelai formulir un- 
tuk di.isi djawaban2 dalam per 
tanjaan2 jang termuat didalam 
nja, dan formulir2 ity akan di 

  
Tiga diantara 5-orang adpo kat jang pernah belakan perkaranja 
11 orang Komunis jg belum lama berselang dihukum pendjara 
oleh pengadilan negeri New “York, kini dapat giliran djadi pesa 
kitan2. Mereka achirnja dihu kum pendjara dari 30-hari hingga 6. 

mengedjek hakim waktu berlaku sebagai pembela2 dalam perkara 

Status M.N. 
Sedang Dikemukakan Oleh Mangkunegoro 

r Akan Konperensi Dgn. Kem. 
Dalam-Negeri. 

WY ADA TANGGAL 19, 20 dan 21 bulan ini di Djakarta 
MH akan dilangsungkaw konperensi diartara Kempnterian 

Dalam. Negeri dengan para Guberrtar seluruh daerah Indone- 
sia, demikian didapat kabar dari pihak berkuasa pada Kemen 
terian Dalam Negeri. Didalam konperensi itu akan dibitjara- 
kan antara lain soal politik dalam roegeri jang akan diselaras 
kan dengan program pemerintahan baru sekarang ini, Disam- 
ping itu Gjuga akan dibitjarakan soal keamaran didalam hu- 
bungannja dergar urusan dan pelaksanaan pemerintahan dlm. 

pengadilan, jaitu bertereak2, dan 

. Kwa 
     
  

“ saggad 

Direktur Ban 

MI 

mata, dan masih tergolong ' 
ketjil). Akan 'tetapi perbuatan 
na?” adalah seperti dibawah ini, 

Bararg jang di-import de 
ngan pindjaman BNI setelah di 
djual, hasil pendjualannja di- 
masukkan ke bark asing. Untuk 
mendapat kredit baru dari bank 
Mi guna membuka L/C diluar 

| negeri. Kemudian barangnja da 
tang tidak bisa menebus, da- 

| tang lagi pada Bank Negara In 
| doresia,. Komentar selandjut- 
inja tidak berguna, Seorang pe 
mindjam lainnja dengan kredit 

    
Dgn Hasil Proses Jg 

t 

Ditanj, bagaimana pendiri- 
an Kementerian Dalam Negeri 
terhadap tuntutan dari pihak 
Mangkunegaran itu, pihak ber- 
kuasa tersebut distas mene. 
rangkan bahwa Kementerian 
Dalom Negeri didalam hal. ini 
masih ingin menunggu dulu ba 
gaimana keputusan hakim me- 

Bark Negara bisa memperkuat 
dan meluaskan perusahaannja. 
Keadaan serupa itu patut diba 
ngunkan dan dipudji. Akan te 
tapi...... apa jang terdjadi Dia 
sekarang setelah perusahaan 
nja kelihatan ..besar dan ma 
dju, lalu mendapat kepertjaja- 
an dari bank lain (asing) dan 
terima pindjaman sedjumlah be 
Sar, Bisa membuat gedung2 
dsb.rja. Akan tetapi kewadji- 
'bannja terhadap Bank Negara 
diabaikan. Surat peringatan tak 
pernah didjawab. Bahkan kalau 
kebetulan berdjumpa dengan 
saja pura2 tidak kenal. atau de 
ngan sengadja sembunji. Bukan 
karena takut karena saja, bu- 
kan harimau jang menggigit, te 
tapi murgkin takut pada dosa- 
nja sendiri. 

Seribu satu akal kantjil jang 
diperlihatkan oleh ,,saudara2” 
kita ibu. Perbuatan2 jarg bukan 
sadja bersifat ,,a-nasional” te 
tapi djuga ,,a-Sosial”, 

Funksi jang terpenting dari 
pada seorarg pedagang ialah 
melantjarkan peredaran  ba- 
rang2 dalam masjarakat. Tidak 
ada gunanja Pemerintah mem 
beri bartuan pada importir In 
donesia kalau dia tidak sanggup 
memberi pelajanan pada masja 
rakat jang lebih baik dari pada   ngenai tuntutan Mangkunega- 

Ian itu. Ditambahkannja lagi, 

bahwa proses mengenai Mang- 
kunegaran ity nanti akan mem 
bowa pengaruhnja pula kepa- 

| i 
1 

da penjelesaian soal swapra- 
dja Solo. : wi 

Sebagaimana diketahui, | 
Mangkunegoro VIII sebagai 
kepala dari ,,Daerah Istimewa 
fangkunegaran” telah mema- 

| 

sipil terha- 

dap pemerintah mengenai Sta- 
tus -Mangkunegaran sebagai 

Daerah Istimewa dan diatur. 

nja Dana Milik Mangkunaga- 

  

  

ATJARA SIARAN RRI SMG. 

SELASA, 6 MEI: 
17.00 Pembukaan, 1705 Mari Me- 

njarji dgn. Sekuntum Seridanta. 
18.00 Krontjone aseli O.K. Sinar 
Baru. 19.15 Dunia olahraga oleh Insp. 
Pendidikan Djasmanj. 19.30 Sekun- 

tum Melatj oleh Carry cs. 20.05 Sia- 
ran pemerintah. “21.00 Berita bah. 
Djawas 21.15 Manasuka oleh Tosse- 
ma, Woo Warta berita terachir, 23.00 
Tutup. 

REBO, 7 MEI: 
05.55 Pembukaan. 06.15 Siteran 

oleh Kerawitan studio, 08.00 Tutup. 
1200 Pembukaan. 13.00 Penguriu- 
man 13.45 Darj film Malaya (ph.) 
14.45 Tutup. 17.00 Pembukaan. 17 05 
Taman kusuma asuhan pak Djang- 
kung 18.00 Pendidikan rochani di”ras 

' gi, harja karena mengharapkan 
untung jang lebih besar Pada 
. waktu harga turun menahan 

importir asing. Misalnja: mera 

  

/antite 
| — Oleh: Maryono Djojohadikusumos: Presiden 

liteit Dan 
it 

(Sambungan Kemaren Habis: Copyright: Dilaring Kutip). 
# £ R 

ARILAH KAMI SADJIK AN disini beberapa ijontoh se- 
| LV kelar sebagai typeering sadja, Pindjamap jan 
| dari bank seolah-olah dianggap sebagai hadiah lotery sadja. Jg 
dipentingkan lebih dahulu mendapatkan prioriteit mobil A., 
atau berusaha untuk pergi keluar negeri guna mentjari , rela- 
si” katanja. Bajar kembali. pin djaman bank adalah urusan be- 
lakang! Sifat dan perbuatan demikian belum begitu menjolok: 

'ta biat , kinderlijk” (seperti ' anak 

g diterima 

jang sudah bersifa! ,,a-nasio- 

Oleh karena itu sebagai imbangan 
perlu djuga kami menjebutkan tjon 
toh2 jang tidak sedikit djuga, jang 
dipandang sebagai penundjuk djalan 
dikemudian hari. Tjontoh2 ini jang 
akan dapat memberantas - ,,cynisme 
dan defaitisme” jang sekarang ma- 
kin terlihat dikalangan ' kita. 
artinja dua tahun dalam sedjarah 
sesuatu negara atau bangsa. 

Saja dapat menundjukkan dengan 
bukti2 jang njata bahwa berkat kre 
dit jang diberikan oleh pemerintah 
atau Bank Negara, didalam 2 tahun 
jang lalu mendatangkan hasil jang 
njata. 

Pengusaha? industri tengah dan 
ketjil (pabrik tjat, batu-tulis), per- 
suratkabaran, badan2. penerbit, on- 
derneming2 transport (autobus), ba 
dan2 assuransi, pengusaha? ' bios- 
coop, bouwaannemers, pertjetakan 

dsb. jang semuanja itu mengerti dan 
menginsjafi betul2 

baik2-nja. Mereka: inilah jang mem 

tumkan diatas: ,,Crediet schept.geen 
nieuwe-rijkdom doch.is alleen een 
middel tot voortbrenging”, 

Tidak perlu kami menulis kara- 
ngan ini djika hanja untuk  menam 
bah kegelisahan sadja, atai .memper: 
besar ,,cynisme dan defaitisme” di 
masjarakat kita. ' 

Djalannja tidak lain, kita harus 
mementingkan pada pekerdjaan kwa 
liteit, bukan kwantiteit. Lebih baik 
kita menggembleng 5 Ksatrya Pen- 
dawa, daripada memberi makan: 100 
orang .,Korawa: Ngastina”,  Hanja 
satu pengetjualian jg saja harapkan 
dari Pemerintah 

Berikarlah rehabilitasi seba- 
njak-banjaknja pada golongan 
tani, Saja tegaskar: rehabilitasi, 
bukan kredit. Djika perlu dgn 
mengurangi perbelandjaan lain-   han nahan harganja waktu ting 

djuga karena takut ruginja ter 
lalu besar!- | 

Djuga dalam hal ini tidak boleh ' 
kita memukul rata sadja. Ada djuga 
importir jang terpaksa menahan ba ! 
rangnja tidak atas kemauan sendiri. ' 

han beratus-ratus sepeda-motor jang 
didatangkan karena menunggu putu | 
san .,komisi prioriteit” jang selaiu 
ditunda-tunda. Begitu djuga ada 1m 
portir mobil menahan lebih dari 100 
mobil karena sebab jang sama. Ja.y, 
demikian berarti, kekuatan importir | 
dipatahkan, modal jang diberikan | 
oleh Bank Negara mendjadi matjetik 
dan masjarakat tidak tertolong. ! 

Tentulah terhadap mereka jang 
berlaku tidak djudjur terhadap bank 
dan masjarakat akan diambil sinda 
kan seperlunja. Mereka itu semua 
telah termasuk dalam ,,black-ist”. 
Sajangnja tentang hal ini apparrat 
negara, belum berdjalan dgn.lantjar. 
Jang kami maksudkan ialah ,,Psnga 
dilan-Negeri”. Sebagai badan-hukum 
didalam negara-hukum, Bank Nega 
ra harus melalui prosedure hukum 
djuga. 

Kedjadian2. jg. menjedihkan, 
pengalaman? jang pahit jang 
merupakan halaman hitam da- 
lam perkembangan perekonomi 
an bangsa? kita dihari-hari jg. 

matahkan kesanggupan kita un   Agama terr, IV. 18.15 Langgam dan 
krontjong (ph.) 1910 Ibu-kota hari 
ini. 19.15 - Tindjauan- mingguan eKo- 
nomi. 1930 Bintang maiam (ph.) 
20.05 Siaran pemerintah. 2230 Ke- 
nalkan. 21.15 Gambiong karawitan 
studio 22.00 Warta berita terachir. 
23.00 Tutup. 

d 

PEMBEBASAN SISA TAHA. 
NAN RAZZIA AG. 

Pada tg. 1 Mei jbl. Panglima 
Dip. P. Diponegoro telah mengeluar, 
kan surat2 keputusan pembebasan 
sisa tahanan ,razia Agustus jang ter | 
diri dari-19 orang dari Purwokerto, 
26 orang dari Solo dan seorang dari 
Semarang. Dengan “pembebasan ini, 
maka selesailah tahanan? razia Agus 
tus di Djawa-Tengah. 

DPJEMBATAN LUK-ULO. 
Djembatan diatas kali Luk-ulo di 

Kebumen. terhjtung djembatan 'g 
paling besar. di 'Djawa Tengah ig ru- 
gak sebagai akbat c'ash ke-2, kini 
te'ah- selesai diperbaiki dengan me- 
makan beaja Rp. 500.000. Pembukaan 

resmi djembatan tsb. akan dilakukan 
eh Gubernur Budiono pada' tg. 16 
Mei i.a.d, :   

berikan oleh pihak pamongpra 

dja, djadi pendaftaran tidak la 
gi dilakukan seperti pada sebe 
lum tanggal 27 Desember 1952 
jalah liwat Pengadilan Negeri. 

| Maksud dari pada pendaftaran 

|itu jalah untuk mendapatkan 

|angka2 jang djelas, berapa se 
benarnja djumlah penduduk 

  TAMBANG MAS DI 
MANGKANG. 

Indonesian, Industriar & Com. 
mercial Corporation di Sema- 
rama kabarkan pada kita, bah- 
Wa oleh kongsi tersebut telah 
diketemukan didesa Mangkang 
tambang mas dan perak. Tjon- 
to telah dikirimkan ke Bamn-   

  

bangsa asing di Indonesia ini, 

| DELEGASI DPR JOGJA BERTEMU 
| DENGAN PIHAK MILITER, 

Kemafen di Semarang telah tiba 

usanto, H.J. Sumanto dan H. Ha- 

Ldwag untuk diperiksakan - dam 
kimi didapat djawaban. dari kom 

. tor peperiksaan mineraal di 
Bandung, bahwa benar tjonto ' 

    

PT 

| SOKONGAN UTK. PENDE- 

akan mengadakan Exposisi/per | 
tundjukan tjara para murid be 

» |timewa Jogjakarta untuk kemudian 

Diminta dengan hormat ke- 
datangan para orang tua/wali 

chala, | selang dikeluarkan dari tahanan raz- 
Maa mi | 

| sjim sebagai delegasi DPR) daerah, is- 
dung mas dan perak, karatnja 
jang terkirim itu ada. mengan, 

tuk merigatasi kesukaran? jang 
sekarang seolah2 telah bertim- 
bun-timbun. Kita harus capat 
melokalisir penjakit jang seka 
rang menghinggapi masjarakat 
kita. 

  

  

Baji Aneh 
Belum selang lamy seo. 

rang peremputm bernama 
P, dari desa Gondosari ke 
tjamatan Gebog Kudus, te. 
lah melahirkan seorang ba. 
ji laki2 jang hanja mempu 
njai satu telapakan kaki, 

sedang beberapa buah dja 
|Ii tangannja bergande- 
ngan rapat. Ibu dam. anak 

ja sampai kimi selamat.     
    
BITA KELAPARAN. 

Oleh Palang Merah Indonesia: 
tjab. Semarang telah diterima soko 
ngan seperti tsb. dibawah ini untuk 
penderita kelaparan: dari Persauda 
taan isteri tentara Rp 25.—, dari 
Panitya Hari Wanita d/p Ibu Mi 
lono Rp700.—, dari Badan Pengu- 
rus Sosial Kailwungu Rp 600.—, 
dari Gabungan RT Genuk, Sajung 
Rp 129,30, dari Pertjetakan .Smeru 
d/p Ibu Milono Rp 100.—,. dari Pa. 
Parawatan Bn 420/1/III Rp 700.—   bertemu dengan pihak Divisi D:po- 

negoro guha menjampaikan sebuah 

mosi perwakilan tersebut tentang ti- 
dak dipetkenankannja Wikana cs, ber 

ada diwilajah Djawa Tengah, Seba- 
gaimana diketahui Wikana cs. adalah 

penduduk Jogia ig belum lama ber. 

jaitu 12,4. 
Kongsi Indusco jang berkan 

  

pemerintah. untuk el 
dan "mungkim pekerdjacn, 

na Agustus tetapi :oleh pihak. mili. 
ter.dlilarang berdiam di Djawa Te- sana ini jug&, 

    

tor di djalam Purwodinatan IV 
8-b telah mendapat idzim dani 

L kg beras, kesemuanja itu telah dise 
5 ibu | rahkan pada Palang Merah Indone 

dapat dilakukan pada tahum | sia tjab. Klaten. untuk dibagi2-kan 

Sab Belok ad Si 

  dan 700 kg beras, dari Peladjar Pe 
' djoang. SMA Negeri III bag. C 

Solo d/p Suara Merdeka Rp 50..-, 
dari KMKB Semarang Rp 367,75, 
mendjadi total Rp 2672,05 dan 700 

Misalnja: ada importir sepedafmo'or kan den gan effektif. kita 
jang lebih dari 1 tahun harus men» memperkuat Maan adan an 

terachir, djanganlah sekali2 me 

| didapat. kabar, bahwa Pemerin 

Itah Kota Besar Surakarta te- 
Ilah menerima uang sebanjak se 

'Idjumlah. mang telah didirikan 

nja jang tidak produktief (me- 
ngurangi mobil2 dinas, uang du 
Guk ini dan itu dari beberapa |: 
madjelis atau Ikomisi2, pesta? 
atas bea. xegara,,menjederhana 
kan ambassade2 kita diluar ne 
geri dan masih banjak lagi dji 
ka diselidiki). . 

Agar rehabilitasi jang saja 
maksudkan itu dapat dilaksarn- 

” 

Akan tetapi pendapat kami 
tentang hal ini baiklah kami 

| sampai ada kesempatam 
lagi dikemudian hari. 

  

DJEPANG HENDAK BELI BERAS 
SEDJUTA TON. 

Djumlah kelahiran ig makin ber 
tambah telah memaksa Djepang 
mengimport lebih banjak beras, de- 
mikian diberitakan oleh Departemen 
Pertanjan Amerjka Dikatakan, pe. 
meribtah Djepang hendak membeli 

Apa 

perkembangan , 
usaha -nasional dalam arti jang .se | 

benarkan dalil kami jarig kami. tjan 

    

Tennis: Sekitar per- 

edjuaraan 

Inggris. 
tandingan2 

Tentang pertandingan2 tenis utk 
merebut kedjuaraan. Inggeris gelang 
gang keras (hardcourt) jg berlar:g- 
sung sedjak beberapa hari di Bor- 
nemouth lebih djauh AFP mengabar 
kan, bahwa bintang tennis” dari 

Mesir Jaroslav Drehny dar “djago 
dunia” Frank Sedgman dari Austra- 
lia akan madju dalam finale. 

Dalam bagian .single wanita neme 
gang kedjuaraan Doris.Hart dari 
Amerika dan . kawan  senegaranja 
Shirley Fry masuk dalam finale. 

Udjian ketangkasan 
' keolahragaan di se- 

kolah2 landjutan. 
Dari pihak Inspeksi Pendidi- 

| kan Djasmani Besuki diperoleh 
' keterangan, bahwa tidak lama 
lagi diseluruh Besuki diantara 
murid2 sekolah landjutan akan 
diadakan udjian ketangkasan 
keolahragaan. aa 
. Untuk udjian ketangkasan 
itu parg pengikut akan diberi 
bidji menurut.aturan ig sudah 
ada. Untuk mereka jg memenu 
hi pada dasar? aturan2'itu.da 
pat dianggap. lulus dan akan 
diberikan idjazah2. 

  
P.O.P. djuara tornoi 

s1 Mei”. 

Persatuan - olahraga Polisi 
(POP): Sumatera. imur telah 
keluar sebagai djuara dalam 
tornoi kilat jang diselenggara- 
kan oleh Persatuan Olahraga 
“Medan Timur", setelah dalam 
Satu pertandingan sengit POP 
berhasil menggulingkan kes. 
Kesatuan Olahraga . Pegawai 
Sumatera Utara (KOPSU) de. 
ingan 2—1, Seperti dikabarkan, 
tornoi . kilat itu diselenggata- 
kan oleh POR “Medan Timur" 
untuk turut: menjambut hari 

buruh 1 Mei... 
KOPSU dan POP telah kelu 

ar dalam pertandingan finale 
setelah KOPSU mengalahkan 
Medan Putera XI pada tanggal 
28 April dengan 1—0 sedang- 

mentjukur Deli  Maatschappij 
XI dengan 3—. 

Hari olah raga guru. 

Hari Olah Raga. bagi guruZ 

jang pernah dikabarkan akan 
diadakan di Bandung dalam bu 
lan Mei ini, menurut kabar le. 
bih landjut akan dilangsung- 
kan di Bukit.dago dan meliputi 
tjabang2 olah raga seperti bu- 
lutangkis, berenang, volley, 
pingpong, sepakbola, bola-ke- 
randjang dan dalin2. 
Maksug dari olah raga bagi 

guru2 ini adalah untuk me, 

njambut bulan Ramadhan 1371 

dan hari libura, habis tahun- 

peladjaran. - 
Pertandingan? ini selain 

dari akan diikuti oleh guru2 
dari sekolah rakjat pun oleh 
guru2 dari sekolah menengah 
dan perguruan tinggi.   sedjuta ton beras darj luar negeri 

dalam tahun padjak 1952 atau lebih 
banjak 509 djuta pond dari pada di 
tahun jg lampau, Beras jni terutama 
dibeli dari Birma dan Muang Thai: 

Jogja—Solo 3—1. 
Dalam pertandingan kemaren (Se. 

Men) di Sriwedari Solo kes. Jogia 
(PSIM) telah menang 3—1 atas kes. 
Solo (Persis). 

|Aneka Djawa Tengah | 
  

SOLO. 
Rp. 1,5 djuta utk. 

perumahan rakjat. 
Dari pihak. jang mengetahui 

tah Kota Besar Surakarta te. 
lah mengadjukan permintaan 
beaja kepada Pemerintah Pu- 
sat sebesar Rp..1.500.000 (satu 
setengah djuta rupijah), guna 
melandjutkan mendirikan Peru: 
mahan2 Rakjat bagi tahun '52 
Mn pa: 

Seperti pernah dikabarkan, 
dalam tahun. jang lalu Pemerin 

tengah djuta rupijah, untuk 

32 buah Perumahan Rakjat di 
Gremet jang beberapa waktu 
jang lalu telah dibagi2kan ke- 
pada penduduk jang membeli. 
nja dengan tjara menitjil, 

Pembukaan gudang 

barang DKA Solo. ' 
Sabtu malam. jang lalu oleh 

Djawatan Kereta Api Bagian 
Djalan/Bangunan Seksi 63 Su- 

  
MA LK 

  

ni 

NEON 

Takarta telah. dilangennekan 
Jupatjara pembukaan “kembali 
gedung Gudang Barang .DKA 
jang telah selesai dibangun 
kembali. Gudang tersebut. te, 
lah. hantjjur waktu clash ke IT 
jang lalu dan pembangunannja 
telah memakan beajs sebesar 
Rip. 70.000. 2 

Upatjara Pembukaan gudang 
tersebut jang bertempat. digu 
dang itu pula dan diramaikan 
dengan pertundjukan 'wajang- 
orang dimaksudkan pulg un- 
tuk merajakan Hari 1 Mei, Se 
lain pertundjukan itu, telah di 
adakan pula selamatan seperlu 
nja. 

Pesta maleman. 

Seperti tahun jang sudah2, 
pada achir bulan , Puasa, jang 
akan datang jalah dari tang. 
gal 28-6 oleh Pemerintah Kota 
Besar Surakarta. akan diada- 

kan Maleman, bertempat di Ta 
man Sriwedari. Rentjana beaja 
untuk keperluan tersebut ada 
sebesar Rp. 148.000, sedang un 
tuk modal pertama beta 
sebanjak Rp. 50.000. 

Sa Sae SAP SENJA LA 2 AR San 

  

Bh ZALF 

    

Membebaskan matjam2 penderita'an tersebab seperti: 
» LUKA-KENA API Ne TA 
£  DJARI TANGAN Pa P3 

TIANTENGAN 5: 
&  KESEDUH MINJAK/ 

. AIR PANAS 
Kk KENA BELING € 
£  BISUL2 KETJIL 
&. BERENGEN DI BIBIR I 
£  LETJET KENA SPATU TE 
t  LUKA2 INFE 4 
£ GATEL-GATEL 1 
£ RUPA? EOZEEM KULIT 1 
£ AMBEIEN (BEWASIR) - 
x  DJERAWAT 2. 
#- PANU nan AT 

1 HADAS NEONZALT &. BIDUR (GATAL)   
pada jang berkepentingan, 

” 
€ 

  

Terutama: 21 
Pitjah-pitjah di,.telapakan kaki. (Rangen) Eezeem. disela-sela 
djari tangan atau kaki dalam 3 hari dapat disembuhkan, |  



    

  

Ketegangan 
Tah Suez" 
berterban an 4 

ngi perhata 

am 

Nat TEA     
    

  

  
    

    

   
   

     

     

   
reda, tetapi tentera Inggeris didae- 
baru beruba pasif shalus, jg dibawa 

ga merupakan bukit2 ketjil ig rinta- 
hi ngga harus disingkirkan. 

  

    

       
| 2 £ 

ar 5 5 f 

2 
3 

kkan Bom-Hydro- | 

Mengenai keterangan djende 
al Cari Spaatz dimuka Panitia 

  
 goer-nja Jg Pertama? 

PB KALA BLLIGENCE DIGEST” menulis baru 
ini, bahv jetakan meledakkan ,,bom pertjobaan : 

dari zat air jang lebih heba?” dalam bulan Djuli jang akan da- 

ji is Bruno Pontecorvo. Berkala itu menulis seterus 
nja, bahwa pertjobaan2 terdahulu dengan nuclear fusion mung- 
kin telah diad da awal tahun 1950”. Meskipun hasil? 
dari perijobaan2 jang terdahulu itu tidak diketahui, tapi pe- 

jang telah dilaksanakan pada waktu itu dan semen- 
itu sampai sekarang telah ' memungkinkan" dinda. 

an jang direntjanakan dala bulan Djuli jg. 

   

ji Peranijis! 
Mulai Berkurang Lagi 

WN NURUT LAPORAN ta 

          

  

achir Perang Dunia II. ,/Perlona 
baan” 'urtuk kawin. di Peran 

tjis kini telah merosot sampai 

rang Tagi. » 0 Sa 

Angka2 tadi. menundjukkan 

" Pe 

Ketika tahun 1951 
19,5 dari tiap2 1.000 orang Ps 

rantjis mempunjai baji: ketika 
tahun 1950 angka ini-adalah 
20,5 untuk tiap 1.000. orang: 
malahan - ketika tahun 1947 
angka ini mentjapai puntjak- 
nja jaity 21,3 untuk tiap2 1. 
000 orang. : 

Ketika tahun, 1951 djumlah , 
perkawinan ada 318000: keti- | 
ka tahun 1946 angka ini ada- | 
lah 517.000: ketika tahun 1938 | 
ada 276.000. : | 

Djumlan penduduk selama 
tahun 1951 tetap meningkat de 

ngan 822.000 kelahiran terha, 
dap 562.000 kematian. Tetapi 
angka ini diduga akan merosot 
lagi, seperti djuga terdjadi se 
Sudah achir Perang Dunia I. 
Selama 3 tahun sesudah pe- 
rang pertama tadi djumlah pen 
duduk sangat meningkat, tapi 
kemudian kenaikan ini berhen | 
ti. (Antara), 

  

PERTIOBAAN SENDIATA 
ATOM INGGRIS DI MON- 
TEBEEKO 

Menurut kabar jang sampsi 
di Perth hari Selasa, mungkin 

  

sekali Inggris akan mengada-| 
kap pertjobaan gerdjata atom 
jang pertama di kepulansn Mor 
tebello. 800 mil sebelah Utara 
Perih, Dikabarkan, bahwa 2 ka. |   pal Inggeris jang membawa Ik. 
300 sardjana, atom dan ahli teh 
rik telah mendarat di kepulau- 
an tsb. 

Kesan Seorang 
— Mahasiswa . 
Sesudah Tadia' Merdeka 
iTak Ada Perbedaan 2, 
tDim Hidap 300 Desa” 

Jg la Saksikan 

5 Tana oan balai perguruan 

2 Nag, berumur 40 tahun, te         

  

berdjalan kaki dari Caleuita 
Bombay, suatu djarak jg be 

sainja 1.500 mil- Maksud per- 
Gjalanannja ini jalan utk me- 
njaksiker dgn mata kenala sen 

— Giri |keadaan ekonomi di desa? 
4 

    

    

   
   

  

  
perdjalanan 100 hari | 

   

ini, Nag melalui kira2 300 bu. ' 
ah desa tetapi menurut penda 
patnja ditempat2 tadi tidak 
terg tu, perobahan se 
mendja) , merdeka ketika 
Agustu , Ketika berang- 
kat, Na “uang 
5 rupe & ini 
habis. .mene 
100 mi Ja hin 
selama gian besar dari 
ab Ke NA Nag terse- 
rah kepada kemurahan hoti 

| derag Spaatz, 
11954 dan 1955 adalah saat jg 
Sangat krisis, “Intelligence Di 

F 

"pesawat menumpang Dakota kepi 

Senat urusan Persiapan untuk 
masa Perang, bhw Rusia akan 
telah dapat mempunjai perse. 
diaon bom zat air dalam tahun 
1954, “Intelligence Digest” me 
njatakan bahwa pertjobaan jg 
direntjanakan oleh Sovjet dlm 
bulan Djuli.itu memberi . "ke. 
pastian" 'gkan keterangan djen 

|deral tersebut. £ 
Mengenai keterangan djen- 

-bahwa tahun2 

gest” menegaskan bahwa ta- 

Dim 
Kent Ig 

Seorang'Mar 

,mMmungkinan mersekal it, masih 

'kan, bahwa ketjurigaan pihak 

  
Kun 1952 lah” jang dipandang | 
dalam sedjarah sebagai masa 
jang sangat penting.” 
“Dari sumber? tingkat ting 

gi telah diperoleh pula kabar2 
demikian “Digest”, bahwa utk 
imengedjar waktu iang diperlu 
kan guna menjelesaikan pertjo 
baan? untuk tahun 1952, dan 
untuk. memulai . produksi dan 
“pengumpulan persediaan: .ma- 
ka telah didjalankan tindakan 

| dalam propaganda perdamaian. 

    K
a
r
 

Mi 
takan, bahwa bekas 

ini bhw Marsekal Edward Smig 
bat Inspektur Djenderal 'tente: 
oleh Djerman ita, telah dihuku 
dia kalah dalam peperangan jl. « 

Kalangan Polandia mengata 
kan bhw polisi rahasia Sovjet 

jang ingat Smigly-Rydz sbg. 

seorang manusia ahli penjamar 
dan “ahli dalam meloloskan di 

ri“ telah melakukan penjelidi 
kan setjara diam? akan ke- 

hidup. Kalangan itu mengata- 

Rusia timbul oleh karena se. 
ringnja diketahui nama gaib 
“Tuan S.R.” dalam surat2 jang 

dapat disita oleh pihak Komu 

nisS. 

Menurut sumber2 itu seterus 
nja, penielidikan ini dilakukan 
dibawah pimpinan M. Jakovlev 
Sekretaris I Kedutaan: Besar 
Rusia di Warsawa jang dise 
but2 sebagai kepala polisi ra- 
hasia Sovjet jang sebenarnja 
di Polandia, 

Kegelapan | disekitar diri 
Smigly-Rydz itu telah menda-. 

pat perhatian baru pada mu. 
sim bunga tahun jang lalu. Is 
terinja, Marta, jang telah se- 

djak lama berdiam di Cannes 
di Riviera'Perantjis hilang de 
ngan tiba2, Beberapa minggu 
belakangan polisi Perantjis tlh 
menemui majat jang telah ru- 
sak. Tangannja bertjerai dari 

badan. 

Setelah dilakukan pemeriksa 

  | 
lan ternjata, majat itu adalah 

(Awas! Legi- 
un Serangga 
-Peringataa Chou Eu: | “Intelligence Digest...pada. 

achirnja menulis, bahwa “be. 
berapa. busat  penjelidikan 
atom Rusia tela" dipindahkan 

ke Tiongkok, sesudah tempat 

pertjobaan?2 jang terdahul, di 
Rusia tidak hisa dirahasiakan 
1 agi” $ 

  

PESAWAT PENUMPANG? vIBTNAM | PU! Gi Tiongkok, nada waktu jg. 
DITEMBAKI. 

Seorang stsward Vietnam mati 
baka” “dan beberapa orang posnu 
pahg menderita luka2, kztika se 

    

    

  

     
    
    

   

    

Gtembaki aleh-satuan2 ts 
mihh, sehingga pesawat 

sa monfarat di'apar ter 
150 km Gi seb: Thiet. 5 mt 

Pesawat"tadi dengan Saigon $ - £ Le ke 
terbakar. Djuru terbang. dua oarg Monrkong. Petundjuk tadi di 
diantara anak baah Gan ll o” ee . kelparkan ketika buldn Maret 

3 sni otThas! anjo emetkan numpanznia berhas't moni tv. 26, (Antara. 

dir. 

Rebutan 
Antara Amerika Dan Inggeris Dalam 

Pimpisen Lautan- Tengah 

-W ARI SENIN Laksamana Amerika William Fechteler, ke 
R pala operasi ar(gkatan laut NATO, mulai mengadakar 

pembiijaraan2 dengan pemimpin 2 militer dan politik Inggris dan 
dengan demikian maka diduga bahwa perselisihan vaham anta 
r3 Amerika dan Inggris tertang komando dilaut Tengah akan 
memwuntjak, Perundingan ici mungkin akan merimbulkan per 
debatan hebat dalam perselisihan paham jang kini telah melu 
as hingga meliputi soal bentuk susunan pert 
Laut Tengah dan siapa jang akan memimpirnja. 

   

Menurut keterangan para 
pembesar Inggris, mereka ke 

tika hari Sabtu telah mengada 
kan pertukaran fikiran ten- 

tang soal ini dan kesimpulan 
nja ialah bahw, Inggris meng 
hendaki supaja pimpinan atas 
komando Laut Tengah tadi ada 

ditangannja. - Fechteler ketika 
tiba di London ' mengata- 
kan kepada. pers, bahwa ada 
perselisihan paham . antara 

Amerika dan Inggris tentarg 
soal tadi, Dikatakannja bahwa 
Amerika Serikat — dengan £o 

-kongan beberapa negara HEro- 
pa jang duduk dalam NATO — 
ingin supaja pimpinan dilaut 
Tengah dipegang oleh seorang 
laksamana Amerika. 

Sebaliknja Inggris-jang dgn 
segan2 telah menjerahkan pim 
pinan "dilautan Atlantik kepa 

da Amerik, Serikat itu, seka- 
rang menghendaki supaja pim 

|pinan dilaut Tengah dipegang 
oleh seorang laksamana Ingge 
ris. Tuntutan Inggris ini dapat 

| dibenarkan dengan kepenting., 

annja untuk melindungi garis2 
perhubungannja dengan nega. 
ra2 Commonwealth dan tradisi 
Inggris sebagai pemegang pe- 
ranan di Timur Tengah, 

Rintangan bagi rentja 

na militer Barat. 
| Kegagalan untuk menjesuai- 
kan politik Amerika dan Ing- 
grid tentang pertahanan Laut 

  

'bukan sadja rentjana2 penting 

i 

i 

£ | ig lebih besar dari pada akun? 
jg lalu Diperinga kamnja bhw 
antjamar 

ibeyar bagi tarmman gandun 4: 

x 

  

| Reran dan Pinginan, Domikian- 

dari njonja Smigly-Rydz tapi 
apa maksud pembunuhan itu, 
masih belum diketahui. - 

  

$ 
1 

Lai 

' ERDANA " MENTARI 
RET Chou Ea Lai 

telah mengeluarkan sebuah pe- 
tandjuk jg menjatakan bahwa 
»legiur? serangga” telah tim- 

1 

lebih dahulu dan dim djumlah 

serangga tadi sangat 

Sropinsi?2 Utara Shensi, Shansi. 

lah didapat keterangan di 

Kuasa 

pertahanan daerah 

Tengan ini telah menghambat 

Gari yombesar2 NATO tetapi 
djug, soal peleburan Junani ' 
dan Turki dalam rentjana ke- 
militeran negara2' Barat, jang 
sekarang Sudah mendjadi ang. 
gota penuh dari NATO itu. 
"Tempo tinggal sedikit sadja 
dan baik »3rg pemimpin mili- 
ter maupun wara diplomat men 
desak, supaja perselisihan pa | 
ham ini selekas2nja diselesai 
kon agar supaja para peren- 
tjana dapat memasukkan dae 
rah Lcut Tengah dalam salah 

  
laruhnja. 

Sebagaimana  keadaannja | 
pekarang laut Tengah bagian 
timur praktis ada diluar sega 
'g rentjana pertahanan jang se 
karang ada, 

Sebelum Fechteler pada hari 
Selasa pulang ke Amerika, se- 
telah mengundjungi . ibukota2 
negara2 Kreva Bayat, ia akan 

mengadakan pembitjaraan2 de- 

ngan Sir Roderick McGriger, 
First Sealord: Field Marshal 

Viscount ' Montgomery,  Vis 
count Alexander, menteri per, 

tahanan dan pembesar2 tinggi 

lainnja. Mungkin djuga ia 
akan berunding dengan Chur 
chill, 
Demikianlah tulis wartawan 

UP K. C. Thaler dari London. 
(Antara),   

  

ana Sekarang 
nigly-Rydz? 

ng Marsekal : Polandia: Ahli ,,Penja-| 
mar” Jg Sekarang Dikabarkan: 21 A 

tor Intellectualis'. Dari, Gerakan  Gelaj 
Melawan Pemerentah Polandias. .. : 
ENURUT KABAR, polisi Polandi» telah mulai mela- | 
kukan penjelidikan atas suatu kabar angin jang menga- | 

3 s ,orang kuat” Polandia sebelum perang 
dunia II, Marsekal Smigly-Rydz mungkin merupakan ,,otak” | Jang sebenarnja dibelakang gerakan anti-Komunis dibawah ta | 
nah. Telah timbul dugaan sedjak beberapa tahun belakangan 

| angin lainnia mengatakan, ba 

    

| didjatuhkan hukuman mati ia 

Eubarkan suatu demorstrasi jg 

kaum neo-fascist, jg bernjanii? 
dan berpekik?2kan senibojan ber 
Daris di tengah? kata Polisi ge- 

2 SAIOK 

suatu bentuk didalam strategi sick dan pemuda? tadi dibubar 
pertatanan negara2 Barat 'Se. ran 

rang-kurangnja 6 demonstran 

mendapat 
tadi dilakukann/ja setelah Partai 
Gerakan Sosial Italia — partai 
neg-fascist — mengadakan 
pat partai. 

Bi 

  

.Auc | 
elap .. 

Iy-Rydz siapa pernah mendja- 
ra Polandia jang dikalahkan | 
m mati oleh Nazi setelah Polan- 

  

panglima tentera  Palandia 
waktu tentera Djerman me, 
njerbu ke Polandia. Hanja dlm 
waktu 18 hari sadja tentara 
Hitler berhasil menaklukkan 
semua pasukan2 Smigly-Rydz. 

- Lari ke Romania dan 
ditangkap Nazi.   

Smigly-Rydz jang diberi na. | 
ma djulukan “Lunglai” adalah 

    

Sebelum berangkat ke- Ameri   Setelah mengalami kekalah | 
an itu Smigly-Rydz melarikan 

blenz, Djerman Barat. Regiment 

  
ka, « 

milihan presiden jad. lebih dulu djend. Eisenhower berkundjung 
' ke-negara2 anggauta NATO. Pada gambar “ini le 
tampak memeriksa regiment “Royal Port Aix Princes”, di Ko- 

pernah turut dalam perang kemerdekaan di Amerika, 

  

rona ara 

dimana ia ditjalonkan dalam pe 

djenderal tsb. 

asal jang memakai nama tsb:   
  

  diri ke Romania. Disini Smigl 
jang terkenal sebagai orang j 
membebaskan Latvia dlm. Pe- 
rang Dunia I diletakkan dalam 
pengasingan setjara terhormat 
didesa Tasmana. Pengawal2nja 
jang menundjukkan sikap per 
sahabatan membolehkannja me 

ngerdjakan kesukaannja, jaitu 
berkebun dan melukis peman- 
dangan. Tapi waktu kcum Na- 
zi menjerbu ke Romania Smig 

ly ditangkap dan dimasukkan 
kedalam konsentrasi kamp di 
Dragoslav. Tapi pada achir bu 
lan Desember 1950, marsekal 
Smigly-Rydz waktu itu ber. 
usia 54 tahun, dapat melolos- 
kan diri hersama beberapa 

orang opsirnja dan terus kelu 

ar dari Ramania. Semendjak 
saat itu  tjerita2 mengenai 
Smigly-Rydz tidak dapat dipas 
tikan lagi, 

1941 munijul di 
Warsawa. 

Menurut berita dari Budapes 
setelah meloloskan diri itu ia 
menaiki sebuah kapal jang me 
nudju ke Turki Suatu kabar 

hwa ia perngh diketemui di 

Syria. : 
Tapi jane paSti ialah Smig. 

ly kemba'i ke Warsawa dalam 
alun 1941 dengan memakai 
kedok dan nama samaran. Mes 
kipun ia dikabarkan - sebagai 
kepala dari gerakan dibawah 
tomah: menentang kaum Nazi, 
berita ini belakangan dibantah 
oleh pemerintah pelarian Polan 
dia Dalam tahun 1943 tersiar 
kabar, bahwa Smigly-Rydz tih 
ditangkap cleh kamu Nazi dan 
didjiatuhkan hukuman mati da 
lah sebuah konsentrasi kamp 

dekat Woarsawa. 
Ada pula tjerita jang menga 

takan, hahwa kaum Nazi tidak 
mengetahui bahwa orang tang 

kapannja itu adalah Smigly. Ia 

  

lah o'teh karen, kelitjinannja 
semata-mata. Akin tetapi tje 

rita ini pun tidak pernah dipas 

tikan, 
Kaum anti-Komunis Polan. 

dia mengatakan, bahwa kesega 

nan Smigly terhadap kaum Na 
zi hanja dapat diatasi oleh ke- 
seganannja terhadap bangsa 
Rus. Mula2 sekgli dalam tahun 
1920 Smigly stelah menimbul- 
kan keketjawaan besar dalam 

  

Le bih Lan 

P 

an jang sangat singkar 

Diterangkar: bahwa ada bebe 
rapa hal jang telah menimbul 
kan pertentangan kepada kedua 
belah fihak dari karena itu pa 
da waktu ini belum mungkin | 
ditjapai persetudjuan oleh ke 
Gua belah fihak Sementara itu 
keterangannja ini tlh melenjap 
kan harapan akan. tertjapainja 
penjelesaian dalam waktu sing- 
kat urtuk mengadakan kontrak 
perburuhan jang kolektif bagi 
buruh dalam industri badja, 
Murray segera menawarkan dja 
minare bahwa anak buahnja 
akan bekerdja terus ,,selama 
perusahaan2 badja tetap dita- 
ngan pemeririah”, 

Dengan ini maka prcduksi ka 
Ija- urtuk .sedikitnja dalam he 
berapa minggu diduga akan di 
kerdjakan terus. Peristiwa ber 
sedjarah “mengenai pensitaan 
perindustrian badja 0lEh peme. 
rirtahan ini sedang dalam uru- 
san mahkamah tertinggi, badan 
mana akar mulai dengan me- 
dengarkan keterangan2 dari fi- 
hak2 jarg bersangkutan pada 
hari Senin tanggal 12 Mei ranti: 

Komentar langsung tidak di 

peroleh, baik dari fihik pe- 
mimpin2 perindustrian - badja 
maupun Gari delegasi Serikat2 
sekerdja. Pada hari Sabtu Mur 
ray telah memberikan sindiran 
bahwa ia tidak akan memerin. 
tahkan pemogokan lainnja, se 
lama masih berlangsung . pem- 
bitjaraan2. Malahan sekalipuri 
dengan gagalnja perundingan2 
itu misalnja, namun masih 
merupakan pertanjaan besar 
apakah gabungan serikat bu- 
ruh badjs benar2 akan mulai   lapangan militer terhadap Ru 

sia. 
Kalangan Polandia menjata. 

kan, bahwa sekirania ads, ke- 
mungkinan-bagi . Polandia utk 

memerdekakan dirinja dari pe 
ngaruh Russia maka orang jg 

akon sanggup mengerdjakan 
itu tidak lain dari Smigly- 
Rydz. 

anon ena yan, 

Neo.Fasis 
Demonstrasi 
Polisi Melawan Dgn 

Semprotan Air 

P 
OLISI DI ROMA ketika 
malam Senin telah mem- 

diakukan oleh kira2 25.000 

Kk tjepat segera datang dgn. 

dgn seniprotan air. Seku- 

ditangkap, tetapi tidak ada jang 

luka2. Demonsirasi 

ra- 

tjet (karesidenan..Bogor) bera- 

mogok selama. pemerintah ma, 
sih memegang pengawasan 
atas perindustrian badja. 

Kalangan2 jang lajak me- 
ngetahui dalam pada-itu me- 
nganggap bahwa kemungki. 
nan timbulnja  pemogokan2 
liar diseluruh perindustrian ba 

dak terdjadi, terhentinja de- 
ngan tiba2 daripada pembi, 
tjaraan2 tadinj, adalah suatu 
peristiwa jang terdjadi Ma Tan 
tidak diduga-dug, semula. Pa- 
gi hari Minggu Steelman telah 
mengadakan perundingan? de. 

dingan jang baru sadja dimulaihari Sabtu itu. 

Loreng  'Punisia, 

tundisgan Pemo- 
gokan Badja Gagai 
Murray Djandji : Menunggu Perkembangas 

djat Buruh Jg Tergabung C.I.O. 
Tidak Akan Mogok 

ERUNDINGAN jarg diadakan di Gedung Putih dengan 
tudjuan wi:tuk menjeles aikan perselisihan dalam indus 

tri badja Amerika, pada hari Minggu telah gagal, tetapi pre 
siden C.LO. Philips Murray segera 
65.000 buruh jang tergabung dalam C.L.O. tidak akar menga 
dakan pemogokan. Pendjabat direktur dari biro mobilisasi in- 
Custri untuk pertahanan. John Steelmari, membuat keterang- 

merdjandjikan bahwa 

tentang dihentikarnja perun- 

Tunisia 
Gerakan Bara Utk Me- 

pgatjaukan Keadaan 

ALANGAN2 PERANTIIS 
K mener?ngkan hari Ming 

gu malam di Wanisia. bahwa 
pembesar Perardjis kini sedang 
melakukan penjelidikan terha- 
Cap ,suatu gerakan baru jang 
akan mengaiakan kekatjauari 
dalam negeri”. Menurut duga- 
an dalam gerakan ini tgrut pe 
mimpir? jang terkemuka dari 
masjarakat Tunisia. Pelbagzi 

: anfara lain 
Sheikh Rouhou, wakil presiden, 
Gewan perdagaryan Tunisia uta 
ra telah Ciangkut dari tempat 
perizhanamaja di Remada, dida 
erah paling selatan dari Tunisia 
ke kota Tunisia entak diperik 
Sa mergenai berita2 tertamg 
gerakan baru tersebut, 

siden politik satu2nja jang 
dilaporkan selama minggu jarg 
jalu adalah pawai jang dilaku- 
kan oleh 150 crang gadis dise 
pandjang kota2 Arab. Para ps 
serta dalam arak2an ini berte- 
riak-teriak : 

“Hiduplah Habib Bourgui- 
ba”. Sebagai diketahui Habib 
Bourguiba adalah presiden dari 
partai Neo Destour, jakni par- 
tai dari kaum nasionalis Tuni- 
Sia Pembesar2 Perantjis kini 

menahannja dalam suatu du- 
sun. 

' 'Menyrut Reuter gadis2 tadi 
berseru djuga:: ,,Enjah dengan 
Baccouche” Baceouchs adalah 
perdana menteri Tunisia jang 
memegang pemerintahan seka- 
rang ini. Seorang wanita Pe- 

di djalan raya ketika arak?an 
itu tiba kabarnja telah dipukul 
karena ia menolak untuk me- 
njerukan sembojan? tersebut. 

SPION2 ITALIA DITANGKAP. 

Polisi Italia pada hari Minggu 
mengumumkan, bahwa tiga orang 

Italia telah ditangkap karena diper- 
salahkan telah melakukan perbua. 
tan2 spionase untuk kepsntingan 
Yugoslavia da'am kota Italia Gor'aia 
ig terletak didekat tapal-batas Yugo. 
S'av'a.Ketiga orang tersebut masing2   ngan para pemimpin perindus 

trian badja serta dengan para 
djurubitjara gabungan Serikat 
buruh bersangkutan, sesudah 
mana ig pada petang harinja 
mengadakan rapat bersama de 
ngan kedus delegasi tersebut. 
(UP). 1, an 

GURU SEKOLAH RAKJA 
DITJULIK DAN D H.' 

Tirtawinata. guru Se sign 
Rakjat Pakem, onderdisterik Pa 

  

pa hari jl. kira pukul 03.00 ma- 
lam telah ditjulik oleh sebuah 
gerombolan bersendjata, kemu- 
dian majatnja didjumpakan: ki- 
ra2 1 Km. dari rumahnja. Menu - 
rut dugaan gerombolan pentju- 

berusia 23, 24 dan 25 tahun. Salah 
seorang diantaranja telah mengakui. 
bahwa ja telah dididik “o'eh' polisi 
Yahasia untuk pekerdjaan2 Spionase, 

Pertjeraian Di Inggeris 
-a ——— Sjarat2/Baru Jang Dikemukakan Oleh 

Persatuan Para, Dokter Utk: 

2 1 

Batalkan 
Sesuatu Perkawinan 

ARA DOKTOR Inggri 
P utk Nana K, pertjeraia: 

dilakukan atas e 

ngusulkan ,,bahwa 
harapan untuk 

rusnja: 
“Permohonan untuk bertje- 

rai itu hendaklah dimadjukan 
oleh salah satu. pihak. Atau, 
djika mereka itu telah menjetu 
djuinja, dimadjukan bersama- 

sama.” Le: Nah 
Dewan itu mengusulkan lagi, 

bahwa “Bila ada terdapat 'se 
suatu dasar untuk pertjeraian 
tapi pihak jang disakiti tidak 
mau Mengambil tindakan ma 
ka Pihak jang disakiti itu, se- 
sudah beberapa wakty, harus 
diberi kesempatan untuk me, 
madjukan permintaan pertje- 
raian” 

Pars dokter itu meletakkan 
kesalahan atas banjaknja per- 
tjeraian itu, karena kekurang 
an perumahan, Usul2 lain jg: 
dimadjukan oleh Dewan Persa 
tuan par, dokter itu adalah 
sbb: 

Kekurangan: Alasan “keku 
rangan dalam katjerdasan 
otak”. sebagai sebab dalam me 
madjukan permintaan untuk 
bertjerai tidak perlu disertai 
pendjelasan. 

Perbuatan 
penjakit berbahaja atau sesua 
tu hal jang tidak normaal jg 
mungkin akan membawa perpe 
tjahan dalam hidup berumah 
tangga, harus dibolehkan utk 

didjadikan salah satu: “dasar 
kekurangan” tadi, 

Otak tidak sehat: Baik. laki2 
maupun perempuan jang tidak 
sehat pikirannjs tidak diboleh 

kan kawin, Penjakit otak jg 
tidak mungkin baik harus dite 

tapkan hila sisakit setelah sa 
tu tahun berobat dalam rumah 
sakit gila atau dirumah tidak 

Gjuga bisa baik. 
Baji test.tube: sisuami ha 

rus diakui, sebagai bapa jang 
sah dari anak2njs jang lahir 
dengan tjara “insemination” 

| (jaitu mentjiptakan keturunan 
| Setjara kunstmatig) jang telah 
mendapat persetudjuannja. 

Kesedjahteraan: Pengadilan 
Pertjeraian harus mengarah- 
kan usahanja untuk melenjap 

kan kesukaran dan penderita- 
an. Waris harus disdakan utk 
memberi nasehat kepada mere 

ka iang telah.bertjerai menge 
nai kepentingan anak2nja. 

  
( 

ena Leimena 

Dulles : 
Barat Harus Peringat 
kan Russia-RRT Dgn- 

. Tegas . 
CHN.FOSTER DULLES 
hari Senin: -merdesak 

supaja hegara2. Parat dengan 
terang2an meriperingatkan So- 
vjet Uni dan RRT, bahwa, tiap2 
agressi bersendjata' jg mereka 
melakukan segera akan dibalas 
dengan gerakan: » militer sepe- 
nuh-penuhnja, Dalam pidato jg 
Gisiapkan guna “dintfpkan di- 
muka Lembaga Ilmu Pengeta- 
huan Politik Perantjis,. .Dulles 
menerangkan bahwa djika ka- 
um agressor mengetahui lebih 
dahulu, bahwa agressinja akan 
dibalas dengan hebat ,,maka 
saja jakin agressor tersebut ti- 

rantjis jang kebetular, berada tak melakukan agressi:, Pidato Dulles jang tertulis 
itu dibagi2kan oleh kedutaan 
Amerika Serikat di Paris dgn. 
keterangan bahwsx John Fos- 
ter Dulles mungkin akan men- 
djadi menteri luar negeri Ame 
rika Serikat djika seorang repu 
blikein diangkat mendjadi ipre- 
siden Amerika nanti. Malam 

' Sabtu Dulles tiby di Paris seba 
gai tamu pemerintah Perantjis 
dan pada hari Sabtunjs ia te 
lah mengadakan pembitjaraan 

  
    

   

jang lama denga djenderal Ei 

    lik jang tidak diketahui banjak.   ( Antaza) : 
nja itu adalah TII, Apa sebab 

| pentjulikan itu belum diketahui. , 

persetudjuan kedua belah 

L c dapat berbaik kembali dipakai sebagai dasar dalam per tjeraian anfara 
Berkata pata dokter itu Sete | 

mengrahaSiakan 

   

   

mengingini suatu tjara | baru 

, 

isteri” 5 

t H 3 

.     0. 
   

K ra pukul 21.00 Supass: 
ai djalan Kepo. Bandung, £ 
dang asjik memberi peladjarz:- 

trinja, maka tiba-tiba muntjul- 

Orang jang ,,tidak “dike 

dan dilarikan oleh orang berpis 
tol tsb. Sang suami tsb 

aja kepada jg berwadjib. 

Kutubdia 
. Terhantjam |/Kemus-   
Erupsi Vulkanis 

ERUTUSAN RESMI dari 
P djawatan geologi Pa- 

kistan jg telah mengundjung: 
pulau kefjil Kutubdia, jg letak- 
nja tak djauh dari pantai Chit- 
tagong (Pakistan Timur), mz- 
nnjatakan kechawatiranaja ke- 
lau2 pulau tadi akan musnah 
karena ledakan? vulkanis. 

Kechawatiran ini berdasar- 
kan perobahan2  iang achir2 
ini terdjadi dalam struktur pu 
lan tadi. Parg ahli geologi ta- 
Gi melaporkan bahwa adanja 

lerang dipulay, tadi menimbul 

pulau tadi dalam tempo. 72 
djam ketika achir bulan Maret 
ditimbulkan karena kegiatan? 

naj hasi'2 penjelidikan setiap hat, 
d'pulau tali, agar supaja dapat di 
persiapkan tindakan2 
ngungsikan penduduk 
Djumlah penduduk pulau ini ada 
40.000 djiwa, jang tinggal di 5 
buah desa besar2. Tanahnja subur 
dan tiap2 tahun panen padi diakui 
Kan beberapa kali 

untuk me 
-Kulubdia 

Kutupdia. “eletak. pada rente 
ngan sesmik jr terbantang —mu'a 
Iran melalui “Afer stan "sampai 

  

djauh ciau'an Pasif.k. 

  

POLISI UDARA DIBENTUK 
DALAM TAHUN 1952. — 

kepada PI-Aneta, bahwa dja- 
watan tersebut 
maksud untuk dalam tahun 
1952 ini membentuk bagian 
polisi udara, Untuk mendidik 
para djuru-terbangnja akan di 
lakukan 'pembitjaraan2 ' de- 
ngan pihak AURI dan pener- 
bangan sipil dari kementerian 
perhubungan. Diika pembitja- 
raan2 ini berhasil, maka dja- 
watan kepolisian negara da- 
pat “memesan ,,Pipercub'-2. 

. Djurubitjara tersebut. selan- 
djutnja menerangkan... bahwa 

  

2 Le men” 

ETIKA SABTU malain'ki 

lah seorang laki-laki jang tidak' 
dikenal oleh  laki-istri tersebni. 

Bada 
menjuruh istri-tjalon-pengenda- 
ra sepeda itu supaja turun, sam " 

bil menodongkan pistdlnja. Ka-: 
rena kaget dan takutnja warit:, 

nahan Disebabkan #&! 

kan dugaan, bahwa getaranZ 
seismik jang menggontjangkanws 

antara suami isteri jaitu pertjeraian itu " 
pihak. Dewan Persa- 

  

pertjeraian dengar. persetudjuan, dimaov 
sangat tipis, hendaklet. 

ne 

6. 

C1 

mengendarai sepeda kepada i:-- 

$ 

“ 

se
a 

suami tsb tidak « 
berdaja merolong istrinja da" 
hanja bisa melaporkannja sa- ' 

deposit2 jang mengandung be- 

3 

1g 

vu!kanis. 2 

Sementara ifu perutusan geolegi 
tadi mendapat instruksi2 “ supaia 
seladu memberkan Taporah meige 

38 

z 

Djurubitjara djawatan ke- 
polisian negara menerangkan 

mengandung -: 

“pembentukan polisi udara itu 
| maSih berada dalam tingkatan ' 
| persiapan. 

1 2 

Satu keluarga Belanda . jang Y . 
ber-emigrasi ke Amerika, jai 

j suami-isteri “Jan  Griffioe 
waktu kapal jang membawa 
nja tiba di New-York,  sebe 

| lum mendarat harus andri dulu 
: anak-anaknja, apa lengkap se | 

muanja. Karena djumlah anak 
$ “anak itu ada 17 orang, terdiri 

dari 11 wanita dan 6 lelaki. 4- 

  

  

: Bahaja M usim-Panas Mengan 
5 Pee MUSIM: panas ' seba- 

gaimana sering timbul di India 
kini sedang ' mengantjam kembali. 
Jang langsung mendjadi korban ia- 
lah ternak2 jang dalam djumlah ri- 
buan mati kelaparan ataupun ke- 
bausan. Menurut taksiran teliti maka 
kl. 5 djuta ekor ternak jg harus di- 
beri makanan air melalui tjara2 da- 
rurat. Dibanjak daerah2 kemana &ir 

(minum dikirim dibawah pengawasan 

pemerintah ternak2 dihalaukan ketem 
pat2 pemusatan. Akan tetapi tinda- 
kan2 darurat tersebut tidak akan me 
nolong bagian terbesar dari peterna 
kan. Diberitakan, bahwa sebelum dja 
tuhnja hudjan kembali dalam bulan? 
Djuli dan Agustus jg akan datang 
djumlah ternak jg mati didaerah 
Missar, kira2 100 mil sebelah timur 
New Delhi, dimana dipelihara ter- 

nak2 jg terbaik diseluruh India, akan 

  

mendjadi kl. 150.000 ekor. 

Masalah pertama je dihadasi oleh 
pemeriytahan pusat di India ialah un 
tuk memberi makan kepada para pen 
duduk desa jg tenaga bekerdjanjapun 
mulai Jenjap. Setiap hari dibagikan 
'Soep jang dimasak dalam sedjumlah 
250/ dapur2 umum. Didaerah Rayal- 
Seema tentara dikerahkan untuk mem ' panas meniup” sambil 
'bagi-bagikan. air. minum, . Dinegara 

  

bagian Uttar mengalami kekurangan, 
kabarnja ada sedjumlah $ djuta 
orang jg kekurangan -air -mivam. Ini 
adalah merupakan bagian jg terluas 
di India jang ketimpa bahaja musim 
panas berhubung hudjan tidak turun 
dimusim jang lalu. Musim panas di 
India Utara dan Barat telah mulai 
kl, 10 bulan jang lampau. Angin 

: il. merusakkan 
panen jang masih diladang2, Daerah! 

fjam Ternak India 
mewantman yak 

Lan AA 
1 

jang paling luas jang ditimpa baha 
ja kekeringan adalah seluas ' 300 
mil, jaitu-dari Lautan Arab sampai 
kelembah sungai2 Indus dan Gang: 
ga. Di India daerah kering ini meli 
puti daerah2 Gujarat di propinsi 
Bombay, Saurashtra, Kutch, bagian2 
dari Rajasthan, — Ajmermewwarram, 
Madya Selatan, Bharat dan daerah 
Hissar dan Rohtak di propinsi Pun- jaab. (UP) 
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F sa : kn » kl su Jean Sai Las di & ab Yi pn kakak oa laa Sik Saha Swapradja Ma- NUR Ba, K haturkan banjak t Sd | 5 LV. PP Tn Aga "$$, , Kami menghaturkan banjak te- $ At ak Real e Kk : 
ta , Ut Tank EN Prlina kaaih atas bahttan sau- . Djafalah masana gembira dengan memakai " DELFIA Pangan Kaleng dari 1-2 Ji 5 bk 3 1. | Mita : dara2 jg. herupa moree mau- | Meh. yg eng pp Len eMnspppp yapppp3pam3n soppppggernmpa," Prag Lan 129 US 1 3 ara 1 pun materieel pada mening- | Sip dabuda 3. 0222122/jp3 nu en / Lg Ja, Djadi Pegawai Negeri aa RA galnja anak kami e Stm Ya 11 ”, PP! . 

! " 1 & : | — CAH Ia, | GA , L HERNATN telah di-/ SEPAKBOLA: SISTINAH aa . Pa H adakan pertemuan anta- 5 | tgl. 2 Mei 1952. | YANG: 
3 ra gubernur Maluku serta stat- Untuk fonds Pon III. pada tgl. 2 Mei 1952 NJA Sistomo sekeluarga. 

SELAI PA ae BAN JONNAK HAN 0 Png Ah Sa 

Memaang Ha mg m0 mah 

Suatu pertandingan sepakbo 
la "keras Jawan keras” telah. 
berlangsung Sabtu sore di Dja 
karta antara kes UMS lawan 
Hercules sebagai pertandingan ! 
.terachir dari rentetan pertandi 
ngan2 jang diselenggarakan 
oleh Panitya PON III Daerat 
Djakarta Raya sedjak Djuma- 
hat sore, Pertandingan itu ber 
|achir 5—1 untuk UMS. Goal 
pertama ditjetak oleh Djamiat 

| (UMS) 10 menit sebelum pau- 

nja dan Mr, Kunijoro, kepala 
bagian desentralisasi pusat, den 
ketiga swapradja di daerah ini, 
jaitu Ternate, Tidore dan Ba- 
tjan. Kemudian pertemuan di- 
landjw kar dgn kepala? fraksi 
dim DPRD Maluku Utara. Da- 
lam pertemuan itu Gibitjarakan | 
soal status daerah Maluku, js. 
selalu menimbulkar ketegangan 
artara swapredja dan pariai2, 
utk mengusahakaa suatu verse- 
Suaian faham sebelum konpe- 

SSP AL OLS LAILA 

UPAH MURAH! 
Potongan model Paling Ba- 
yu Radjin dan memuaskan. 

Pekerdja'an TJEPAT selesai. 

Kleermaker KIM BIEs 
Ambengan 71 — Semarang. | : 
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i mena i a-)22 tapi Hercules deng 2 s mg TA : Ap — Te 3 8 
tensi pamongpradja dimu'ai di-| “€. ngan peran - | : "ag Inodootodlbradoblatadalollatbllatolakea : 

"3 “ Itaraan Pesch dapat m bikin Kn 1 x PERAN 

sini, : pat membik . : 2 Mn 39 
SARAPAN UNAS APAP ESA APP 

Pertemuan ini berhasil agn | Kedudukan rada waktu menga | Berlanggananlah selalu pada Drogisterij: 0 N G!! $ : ' 2 ditjabutnja statuut swapraen | “0 mendjodi sama lagi, 1—1. . (Persedia'an komplit — Kwaliteit ditanggung penuh — Harga ringan!! t an De | t 1 Na 
1949 dan Ke es maan Na — .. Paman pertandingan Tjatatlah p€robahan-perobahan harga kami: An 1 Untuk baji z si mn ng CAS 1 an otonomi jang termaktub di nya “A untuk UMS. Scotts emulsion Rp 13.50. | Maandverband L. Zwitsal zalf Rp 4.— 3 TIDAK MENJEBABKAN $ $ Pa dalamnja kepada DPRD, ditam |,» tandingan Djumahat sore | Vit. A-D tetes L. | “negeri ,, 5.— ketjil , 225. |x, TJATJAT, KEPEDIHAN 8 saga 

APA pulas danau kebotamana Tp Detata De 2 aan . ber. 2 Kg negeri ,,. 4.—.|Botol susu L. negeri Zwitsal Levertraan zalf ja 2 ATAt KERUSAKAN 
an 

Sal Ha er Ye UMtUK Dip se- iu Putih botol bir Ea » 200. » 250.17 3 Aa: - BN 

ada dalam anggaran belandja dang pada Sabt : : 
Sean avdS dd 3 0 VIS 

5 KA an ang pada Sabtu Sore Chung- KE » 25— | Levertraan capsules 
Na 0 ma lain itu didapat hua memperoleh Lea Stoom levertraan botol: TEan Sons" Ag 100 st. Zwitsal Ambeien zalf ,, 4.— BABYDERM : 0 . : 
pula persetudjuan untuk me-/@-4 dari Bintang ae na bir ,, 850. : PA 50an e at ank ai | 2 : Aga : 
ngangkat kepala2 swapradja Tonicum Bonnema - Aspirine botol 25 st. sal Huidpoede PN Aa Ba | Dengan ini mengundang Tuan untuk menjaksikan demonstrasi 
mendjadi pegawai negeri diper Tornoi sepak bola | (L, negeri) ,, 6.— | (England) ,, 1.75. (Sloan's liniment , 5.50. 1 5 Ta lapangan draai- dan schaafbeitels, keluaran pabrik bantukan kepada kepala dae- 1 Mes. DROGISTERIJ ,,ONG- TOKO OBAT .ONG" TN rah Maluku. Disamping mere. | 
ka mendjalankan tugas seba- 
gai pegawai negeri, kepada me 
rekapun dibebankan tugas utk 
mengurus dan memperhatikan 
adat-istiadat rakjat jang ma- 

KAA doadallololododolotok Kranggan Timur 21 — Telf. 1419 — Smg. Perajaan hari Buruh di Ban- 
dung telah diramaikan djuga 
dgn suatu tornoi sepakrdow di 
lapangan Uni. Pada hari jperta- 
ma Chung Hua memperoleh ke- 

  

  mah LL ALAN ALA MANA KELANA PLN LA AHA 2 NAME aDaaN 

Djl. Mataram (Ambengan/ 249 — Smg. sROHN”        

           

   Demonstrasi ini akan dilakukan oleh seorang ahli-beitel kami 
dari negeri Belanda pada hari Selasa tgl. 13 Mei dimuka ini 

    

     
    
    
      

    

     
    

          

Panitya Perajgan, 

    

t 1 
Se 3 

- 4 &3 - 8 

Sih berhubungan dengan ke, |menangan dgn penalty, karena NAN an mulai djam 15.15 didalam Pabrik-Mesin dan Bengkel-Konstruk- 
swapradjaan, . Istand Telentalnan adalah 1—1. 

2 f da 
si DE ARBKID , Djl. Demak 15, Semarang. | Pertandingan antara Bintang 1» ag aah aga Sana 3 Segera setelah selesai demonstrasi ini akan diadakan tjeramah 

. Merah dan Matahari berachir de Mel kanan : pa ya “Tem og (causerie) Tikgptor kami tentang pembikinan beitel dan tjara : Kalau Ternjata ngam 0—0, (direbut kemena- , : “engan pemakaiannja Walam lapangan perindustrian. e 5 
degan ngannja dgn penalty oleh Mata- aa , La 1. 

“ 
tj Tak Salah hari). F 2 Par sang menakndong minjak tahan akan air dan 2g 
ON 2 Finale di hari kedua tgnkura memberikan Sinat-suram, 

: 1 Supaia Seger a Dibe- Chung Hua dan Matahari berke- Minjak jang mendjadi dasar dari keistimewaan" | 
o “ 

baskan sudahan dgn kemenangan 2—0 : sifat-sifat tapal MUROLA tidak dapat dikerdja. KEBONLAUT No, 28 — SEMARANG. : 
4 bagi Chung Hua. Dengan dwmi- f # “kan dalam tjattembok bubuk. Tapa! MUROLA PIA IL LSN EL SE 

Daan MEMPERINGATI aa Cayag Hua dapat meng- : inilah akan menundjukkan hatsil jang djauh 2 ass 1 
hari ularg ke-V Peladjar | £01Jol piala jg dihadiahkan oleh pt: f lebih sempurna daripada tjat bubuk. MUROLA 

Pe “Islam Indonesia pada tg. 4 Mei 
1952 jl, Peladjar Islam Indone- 
sia Tjabang Koti Surakarta tih 
memutuskan mengirimkan de- 
sakan/permintaan kepada jar 
berwadjib terfang pembebasan 

dapat dibersihkan dengan air dan tidak akan luntur. Tapa! MUROLA tersedia dalam puluha warna jang indah. : : HA Maka dari itu pakailah -selamanja dari hanja Pa 

MUROLA tapal tembok jang menguntungkan 1 

SERA TAN natal ata oatololloltplololnolele dalolotodotolodoakk 

    

  

    
   

  

beri kesempatan menempuh 
udjian/ulangan pada waktu ter 
Sendiri. , 

4. meminta kepada jang ber 

    
      

ANGGUR” NX 
ANTHAY 

  

      

   

  

  

          2. sepang Bening - aan ahasiswa/Peladjar/Guru pu- Lt 2 NY VERFFABRIEK' LINDET Bean Ka “ ja Can Djawa Tengah unwm- | tra maupun putri diberikan ke L. 2 ETEVES PIETER!-SCHOEN: LEAN ga 3 , SIMB ILAN BELAS 2 h 
Dia. sebagai berikut: 4 Pengen dengan merobah. si- 3 2... Naa mam -g g pa : : BN sa ae 5 » - 1 . ing Kn i . fat ahanann'a mendjadi |: erkocporganisa ndoterves 2 

| Sepesialbuatorang 
1. mengusulkan kepada jang 'stadsarrest" pan “huisarrest. 

Ra 
perempuan jang lagi 

berwadjib Supaja menambap se | 
ban jaksbanjaknja tengaga peme | 
riksa para tahanan, sehingga 

Putusan terSebut telah diam 5 : Dag 2 
bil, mengingat: 1. keadaan di | man nnnn AN 

| Surakarta chususnja dan Dja : 2 : 
hamil 3 bln. sampai 
waktunja anak ter- 
lahir, 

  

  

adanja 'penjelesaian, 

2. mendesak kepada iang ber 
wadjib, supaja peladjar dan 

| wa Tengah umumnja dewasa 
ini telah menundjukkan kema, 
djuan kearah perbaikan, 2. ma 

  

  

Ia bikin kuat tera- 
pat pranakan dan 
menjega gangguan- 

Pemberitahuan 
Densan ini kami memberitahu bahwa perkongsian kami 
lengan sdr. C. Y. HUANG telah kami putuskan. 

» Kantor Akuntan Kusumoputro 

nja penjakit, dari 
pembawakannja 

orang hamil, ! 

Membikin segar! « 
anak dalam kandu- 
ngan dan menjega ' 
bahaja kandungan 
gugur. 

Aturan Minumnja: 
Pagi. siang sebelum- 
nja makan dan wak- 
tu malam mau tidur, 
minum 1 gelas aloki, 

mahasiswa jang ternjata tiada 
bersalah dan tiada bukti2 kesa 
lahannja segera dibebaskan. 

3. bagi peladjar2 jang tak da 
pat menempuh udiian pengha- 
bisan atau ulangan kenaikan 
sekarang imi, kareng ditahan 
oleh jang berwadjib, supaja di 

Sih banjak diantara anggauta2 
Mahasiswa /Peladjar/Guru jg 
ditahan dan hingga kini belum 
ada penjelesaian, dan 3.sa- 
ngat dibutuhkan tenaga2 mere 
ka cleh masjarakat untuk pem 
bangunan Negara pada dewasa 
ini, 
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  Fatal alta dd dala 

»PUAS ,€ dan »LE3ARAN“ sudah dekat 
Djika Sdr, Sdr. para wanita membutuhkan bantuan dalam 

MAYA YAAA NN AMA 
SUDAH SEDIAN Ta : 

SUDAH TERBIT!!! 

  Menhan Lian BENIH 
dalem KANDUNGAN       

  

ADRES PALING BAIK BUAT RUPA? ARENG DE- | 
NGAN HARGA MELAWAN! | 

SILAHKAN BIKIN PERTJOBAAN. l 
    

  

  

  

  

  

  

  

tu- yi uku Njanji # menunaikan kewadjibannja sebagai pengurus rumah tangga . menawan € Ka Ta Ba Sa 9 .Ikirimlah Rp. 7.— kepada | Dikeluarkar oleh Chemicaliin Handel IE KIEM TIE TAUNGADN Ti yu b R. A. Wijati Soeprapto ' sia Tilp. 1816 Surabai »STAKDKARD LANGBOEK - Pandanaran 49, Semarang, PRA Na na sa an am aa —am— Tinpi —8, Tip. 6 ae Lagu-lagunia serba compleet dan Sdr. akan menerima dengan perangko sebuah buku eni pen ena ben Pa ee S Aa CE CEK BIN KELAK BAD KAN KU LERA NI Ly EK AE NAK LN M NUNAK untuk aa Mn : »PEMBANTU ING PAWON”, 5 : ee gen ken pa gala  upatjara ebaktian jang memuat rupa-rupa ding dan masakan beraneka-warna. 
: 

. maupun Kagerakan Rohani. Sihasat takaran Te Dem tjangkir dan sed ” | Naisu Besar Tenaga Kurang! Ma AN ababil Adalah Sebagai Bubuk Makan Kaju? . CITY CONCERN CINEMAS 1 s.y8 £ Pan at 5 2 Penjakit JIRIAN (Sprermatorehoea) IMPOTANTIE (Lemah Ki 
asa. sedjilid Rp. 16,50 

Sjahwat) Yanaa2 Penjakit Selalu-Marah Marah Muka Putjat 5 2 an Ta bara aa an ear 
7 sia : la KELAK ASIA ASASI SAI Id akad lok kd Makanan Kurang Hantjur, Perut Kembung, Kepala Pusimg2, | D.41.9.- Atry Dulivan— Belita— Akim jamirotf .15.-7.-9... aa 2 Tapstan dipenai 

ea Lekas Tjape, tidak bisa tidur, kaki tangan dingin, Semut-se- PENTINGI!, PADA MASA INI »TIhe Gangster" 
Pendidikan Auto-Montir Grand ,5.—7.-9.— Ini Malam D.M. B. fu. 17 tahun) 

mutan, pikiran tidak tetap dan takut2, Djantung berdebar- 
debar, selalu mimpi2, untuk itu semuanja di sediakan OBAT 
JANG DITANGGUNG MUDJARABNJA. 

Pembangunan Rumah 
Geredja Tuban. 

      tai uangnja pada: - Bulan MEI '52 TG: 14 dibuka grup baru 5 ANE en Mn Pet Mai Zetterling —  Lirk Bogarde — Fay Corapton . Alat2 kompleet Theorie dan praktijk luas ( ” . harga perbotol Rp. 25.— Pn 
. KON c YANG “| | Daftaran djam 4 — 6 sore, di Karrenweg 146 — Semarang ,Obat Minjak Surga Dunia” Buat Laki? Laksi Lust Ko. 10. , Biackmailed Kedjahatan Pemeras ! ! #onieedya. 1/3 Magpkani " : Na »BLACK HAIR DYE” OBAT HITAM RAMBUT 1007, tidak   

        

  

    

  

  

PE AA NYA AAA AAA AAN AAA ANK AAA AAA Luntur Garansi Harga Rp. 5.—, Rp. 10.—, Rp. 15—, Rp.20—,| Royat 5,—7.—9.— Ini Malam D. M. B. (13 tah.) Maa AAA Kan Aa CON NA ERA Rp. 30.—, dan Rp. 50.— Per Botoinja. Zalf Face Cream TJA- 2 2, 6 laki2 at k 5 
HAJA YUSUF Buat Ilangkan Item2 Djarawat Kukul dan Ke- KSorn- 5 iki &4 lisa Ya cific! NN kolotan di muka Laki2 atau Perempuan Harga Rp. 25.—, No. 21 3? 9 1 Rp. 10.—, ,Su'far Oil” Obat Gatel Kudis Koreng DIl. Rp. 5— | Gi , per botol »GALINUS" Special Buat Batuk, T.B.C. harga| @san datang '”' “Alice in Wonderland” PA AAA AA aa bbindidbllnlblblbisad dadakan de Rp. 25.— Satu botol, dan batuk Kering, Bit MesneY Nu “ SKATRAN-I-NOOR, Speciaal obat buat Mata, Koerang Terang: 
Liat Putih2 dan Putih didalam Mata, Keliatan seperti Asep, 
dan lain2 Harga Rp. 15.— Obat-Obat dikirim diseluruh INDO- 
NESIA Wang di Muka Tambah Ongkos 104. Untuk Mengo- 

| batissegala Penjakit luar atau dalam, Sakit Mata, Kentjing sn ai | | Manis Kentjing Nanah, Mati Badan, Linu2, BENGEK Didjual TI ekas | (ASTEMA) Sakit Gindjel, Sakit T.B.C. Perempuan tidak Ac. 
| coord Bulanan atau Keputihan, WASIR (Aambien) di Djamin i 10 hari sembuh dan keluar Akar?nja tidak dengan Operasi 1 SPEDA MOTOR ,,AKIEL” 350 CC. (POTONG) Semuanja penjakit di Obatin sampai baik (Sedia Kobklep tahun 1946, keadaan baek, 8074 baru dan banjak an Nan AAN) Ne oDan 

VERCHRCOMNJA. serta surat2 lengkap. No. 14 SAWAH BESAR. PHONE 3804 G. DJAKARTA. 
Keterangan: DJL. PROGO 11/20 — SEMARANG, 

Roxy,.i7,— 9. INI MALAM D.M.B. fu. 17 tahun) 
Chou Man Hoa Li Yu Kun 

"Ching Fen Sze Chia" Kel. ' 
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Restaurateur 
    Radja 

  

  

»R Ox” Ini & Besok Malam Pengab. 5.-7.15-9.15 (17 tb) 
ton Clif . San 3 

Eluaseh Tayor »A Placein the “Sun: 
Djuga bisa dapat Obat2 Pada 
Prof. TABIB G.A. FACARUDIN H.M.B. 

Djalan Tepekong No. 3 
  

  

  

Se 
FATEHUDIN & Co     

Perhatian: Besok Malam berbareag ORI N" 57,-9.. 

sSORION" Ini Malam pengabisaa 5.—7.—9,— : (segala um.) 
Mickey Rooney — Jene Allysdn te 

Perry Como — Gene Keliy mw Words& Music 

  

MEDAN. an s. Matropole” Ini Malam D. M. B., 5-79. (13 tahun) | " an Pn Errol Flyan ES 3 IA c$ M-G-.Ms 
3 

Djalan Pasar No. 45 ' c IL 7.9 : Technicolor3 
h og es DJEMBER Dean Stockwe Terkenal seluruh |(£oy £ 

  

Indonesia 
meng Manan 

PARA R 

Kundjungilah di 
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WITH ROY KOGERS AN' SHERRY I-WONDER IK Tilaar TP KOSS FRAMEPD FOR MURPER, CSSE0 SMEEP POS 
SPUR GAINES CAN TAKE OVER / IS GETTIN' KEADY       

   
     7 / TA 

2 Te YA 
Pa 
Se 

c En 

# sDjagalan“ Ini Malam Premiere 7.00—9.00. (17 tahun) 
“kh Film Tiongkok T Chen Li 

Paling Baru sat g 1g d h NM d | d Ma “Cho Banjan 

Sedikit Hari » »Boyal. iWedding” 

TO.JUMP MEP I 
BETTER PLUG HIM/ 

, N 
SPIP GAINES IS SOE Ii WHOLE RANGE £ 
WHEN TI PLANT 9zEr 8 
GUN IN THAT GAL SHEE 
WAGON,ITLL Look hi 

KILLEP SIM £ 
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Fred Astaire 
#REX Jane Powell 
  

  

. Sriwedari 
atau i 

Ketandan 
SOLO 

  

          

         SOLO Mulai tg. 6 Mei 1952' D.'M,'B, t 

You're ia the Navy Now 
el Maia djam 4.30-7-9.- 

TON YP EPL ENAN YAN EN KANAN BA NAN NANAH ANA 
Drude, VII no, 58W NA 118, 

    

IMSSA WN LA DO NG HA 
Spur Gaines memang sa- — Dengan Roy Rogers dan 

ngat pinter, Djika kuletakkan Sherry Ross  keduanja dalam 
pistol Jeff Boles ini dalam ke- pendjara karena tuduhan mem 
reta Sherry Ross, maka akan bunuh, Spur Gaines dapat me 

dikira, bahwa gadis itulah jg ngambil over seluruh daerah 
telah melakukan pembunuhan ! pertanian dan peternakan ini, 

  

bagaimana ini.. 2 

  

Cary, 
Cooper 

Teks Indonesia 

— Apakah andjing pendjaga 
domba itu siap untuk menerkam 
aku, itulah jang  kuherankan. 
Lebih baik kubunuh  andjing 
itu!           

Ja 
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ta


