
  

   

  

   

  

     

    

  

    

        

    

       

beberapa | routine, ariara 
lain rantjangan Peraturan Pe- 
merintah untuk merobah Peratu 
ran Pemerintah No. 58 tahun | 
1951 tentang opsen?2 bea keluar | 

| rantjangan | 

  

  

        

    rip itu Pemerintah tah Na 

asi ke sidang tahunan Intera- || 

- akan diadakan di Gen aa 3 
pada tanggal 3 sampai 26 Djuni | 
O) jg 

Berhubung dengan keadaan 
keuangan negara, maka delega 
si tersebut hanja akan terdiri 
dari 5 orang, jaitu: Mr, Samjo 
no dari Kementerian Perburu- | 
ha, sebagai ketua, Dr. E. Hel- 
mi Duta Indonesia di Swiss se 
bagai anggauta, T.M. Lumban 

ruhan sebagai anggauta, 
ganti Sumarn, dari BPSS 
S. Tedjasukmanag dari D: 
sebagai anggauta2. 

Adapun Dr. EH. Helmi dan S. 
Tedjasukmana sekarang sudah 
ada di Eropa, sedang Sumar- 
no akar bertolak kesanz seba 
g2i anggauta pengganti dari 
Governing Body ILO. Diketa- 

dan 

   
hui, bahwa didalam sidangnja. 
itu kabinet djuga telah menin 
djau soal hadiah lebaran. Dja 
Wwaban Pemerintah terhadap pe 
mandangan umum babak per- 
tam» dari DPR masih belum di 
bitjarakan kemari, malam, Ka 

hari Djumahat jang akan da- 
tang. (Antara). £ 2 

Sia 

Perdjandjian Kontrak 
jalahi Potsdamy, Me- 

  

persiapan Perang 

ALAM NOTANJA jang 
Barat Rusia dengan tegas me- 

      
kosaan atas perdjandjian Pois 
dam” jang akan menjeret Djer 
man Barat kedalam persiapan? 

Dalam nota tersebyt Rusia 
mendesak supaja segera dise- 
lenggarakan suatu konperensi 
antara negara2 Empat Besar 
guna menjusun perdjandjian 
perdamaian jang meliputi selu 
ruh daerah Djerman. 1 

Nota Rusia bersangkutan te 
lah dikirim kepada negara Ba 
rat pala hari Sabtu, jaitu keti- 
ka para wakil negara2 ini se- 

dang melangsungkan perundi- 
ngan2 di Bonn untuk mengada 

“kan persiapan? terachir guna 

njeret Djerman , Kearah | 

wesi Selatan. Se- || 

k 

Barat. 

soal2 jang 

  

   
   

  

   

   

. Sukmadi 

ta) Lts. Sukmadi. 

   

      

   
     

Kemaren pagi telah dilangsu ngkan timbang 
watan Kesedjahteraan Angka tan Darat (DUKT dahulu) dari Lets. 

kepada Lts. Sujono. Sebagai diketahui 
pindahkan ke Djakarta. Tam pak Lts. Sujono 
tangani naskah penjerahan. Berdiri disampingnja (pakai katjamai 

  

ee 
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me 
  

Polisi menerangkan bahwa 4 
salah sat, diantara mereka te 

Ii lah mengakui perbuatannj, se 
penuhnja. Lebih landjut polisi 
'menerangkan, bahwa pistol2 

(| Sete'ah pertjobaan membunuh 
|fitu dilakukan Meine Pot dan 

Colson memulangkan sendjata 
I tersebut kepada van Delden 
dan mereka diterimanja dengan 
ramah tamah. Pendapat semen 

    

    

terima pimpinan Dja- 

Lts. Sukmadi di- 
sedang  menanda   

  

dukan di Djerman Barat dan 
Barat mendjadi negara jang 

bentukan Masjarakat 
tadi diratifikasi. 

Menurut kontrak2' tadi, ne- 
gara2 Serikat Barat berhak un 
tuk memegang kedaulatan kem 
bali atas Djerman Barat, apabi 
MEA ah 

1, Republik: Federal Djerman 
(Barat) diserang, 2. Tata De- 
mokrasi digulingkan, 3. Keter 

“ktiban umum sangat terganggu 
fatau 4, apabila ad, bahaja be 
sar bahwa salah satu antara 
ketiga hal iersebut diatas ta- 
@i.akan terdjadi. ' Penandata- 
nganan tadi dilakukan di Bonn 
oleh menteri2 luar negeri Ame 
Tika, Inggeris dan Perantjjis 

Serta perdana menteri Djerman 

Berlin tetap dibawah 
kekuasaan 4-Besar. 

Kontrak2 tadi seterusnja me 
netapkan “bahwa kekuasaan 3- 
(Besar Barat dimasa jang akan 
datang hanja terbatas 

perlindu- 
akan 

sampai pemberian 
ijagan terhadap pasukan2 Seri- 
kat jane bertugas di Djerman, 

bertalian dengan 
Berlin — jang akan tetap di- 
tempatkan dibawah pengawa- 
san mutlak dari 4-Besar dan 
soal2 jang “bersangkutan de- 
ngan Djerman sebagai satu ke- 
seiuruhan. Hal jang tersebut 
belakangan ini diadakan, teru- 
tama untuk meliputi perundi- 
ngan2 antara '3-Besar Barat 
dan Sovjet Uni mengenai per- 
satuan kembali seluruh Djer- 
man dan penjusunan penjele- 
saian perdamaian dalam ben- 
tuknja jang terachir. 

Konvensi antara 3-Besar 

“ Barat & Rep. Federal”.   Jang terpenting diantara 

perdjandjian2 tadi diberi nama 

.Konvensi mengenai hubungan 

penandatanganan kontrak2 Per '.ntara 3-Besar dan Republik 
damaian dengan Djerman Ba Federal”. 
rat jang akdn menggantikan 
status pendudukan jang berla penghapusan 
ku hingga kini. 

  

   

ENURUT | (ETERANGAN pihak jang berkuasa di Bonn 

kan ar Arsip 

Tentara 
tjangan, 

   

  

    

    
   

    

       

    

     

    

      

Diterangkan seterusnj 
hwa perdjandjian : 
ditanda tangoni di 
terdiri dari 130 pasal « 
djumlah protoko: 
membentangkan periha 

kan2 pertahanan Eropa ' 
Tentara Eropa ini akap tel 
dari 43 divisi, jaitu 14 div 
Perantjis, 12 Djerman, 11 Ita- 
lia, 6 dari Belgia, Belanda dan 
Luxemburg. Menurut perdjan- 
djian tadi, tiap2 divisi infan- 
tri dimasa damai akan terdi 
dari 13.000 orang. Divisi2 las 
pis-bad ia akan terdiri dari 
12.600 orang. : 4 

Tiap2 korps teniara Eropa 
akan "erdiri dari 3 atau 4 di- 
visi dari berbagai kebangsa- 
an. Stafnia terdiri dari opsr2 

  

   

Djerman Barat akan menjum 
300.000 0 rang utk digabungkan dalam 

ng sedang dirantjangkan itu, Menurut ran- 
n masjarakat perjahanan Eropa — dim, 

1 Tentara Eropa — akan ditandatangani di 

    

Perdjandjian ini mengandung 
Statut pendudu- 

kan (piagam bagi negara2 jang 

000 Serdadu 
bangan Djerman-Barat:Utk 

— Tentara Eropah 

bang- 

sing2 bersatu kebangsaan) de 

ngan kekuatan kira2 satu re- 

KAM ' simen. 
Tiap2 korps tentara kekua- 

  “itammja tidak akan me:ebihi 
80.000 orang. Keduabelas divi- 
si Djerma,, tadi akan meliputi 
39 bataljon lapis-badja dan 176 

merupakan 4 divisi lapis-badja 
erat, 4 divisi bermotor-gerak- 

tjepat dan 4 divisi infantri. 
(Antara) 

ASUKAN2 Inggeris dan Kas 
nada telah sampai di pulau 

Koje, sebagai perkuatan bagi ke- 
3000: pastikan pajung serta ke-3000   

dari berbagai negara pula. Di- 
samping 'itu akan ada pasu- 
kan2 korps jang terdiri 
kesatuan2 jang homogen (ma- 

  

Orang pendjaga Amerika, jang me 
rupakan garnisun pulau tersebut se 

mula. Para opsir tentara '— Amerika 
telah memberikan peringatan kepada 

atas pasukan? tsb., supaja berdjaga-dja- 
ga terhadap kesukaran2 jg mungkin 

Kontrak - Dji 
Hari Senin Kemaren Ditanda- Tangani: 
Masa Pendudukan Serikat Berachir 
Djerman-Barat Mendjadi Negara Setengah-Ber- 
daulat: Kalau Ada Alasan Jg Tertentu Serikat 

Bisa Tarik Kembali Kedaulatan............ Lebih landjut polisi 
rangkan, bahwa hingga sedja- 

e D JERMAN BARAT PADA hari Senen pagi telah me. juh ini belum dapat diketemu- LP nandatangani perdjandjian2 kontrak dengan Amerika Serikat, Inggris dan Perantjis, jang mengachiri masa pendu- 
mengangka: Republik Djerman 

Gi tidak aken berlaku sepenuh nja, 
Pertahanan Eropa dan kontrak? 'sb. 

| Djerman Barat) bersama2 Keputusan2 Megan ini 
1 aa mpunjai arti Aza-jakan merupakan eputusan 
Mangan PE aa terachir dan tidak akan dapat 

(di dibubuhi 

: Tn Ytarg pihak polisi jalah bahwa 
Di beberapa dari jang ditangkap 

Bi " - 'B/ itu anggauta dari sebuah orga- 
jer man nisasi Teu — memisahkan di 

ri dari suatu organisasi lain 
— jang bernama Landelijk 
Organisatie van Oud-illegale 
Strijikrachten (Loois), Kia 
kah Loois jang menjiapkan per 
tjobaan membunuh itu masih 
mendjadi pertanjaan. 

mene- 

  

Masuk For-| 

menduduki), penggantian keti- 
ga komisariat agung dengan Lagi 5 B at. (F ekas CT? 
kedutaan? besar dan perobahan | Sulawesi Dilantik, Dlm 

setengah berdaulat. Kontrak? ia 
sebelum perdjandjian pem     kedudukan pasukan2 Serikat Terr. VII | 

mendjadi pasukan? pertaha- 3 1 Ne abg . 
nan. INGGU PAGI djam 

Rakjat Djerman pikul MN 

beb daulatan”. |nsan Hasan 5 
Perdjandiian Pe ini hanja | panglima T.T, VII Kolors merupakan seteng : ja tot Subroto atas nama Pangli- - setengah dari ha: b Dah EN DA 

sal perundingan antara Serikat |ma Tertinggi flan berdasarkan 
dan Djerman Barat. Bagian |(Surat2 keputusan Menteri Per- 
kedua dari perdjandjian anta- | tahanan Dan KSAD telah me- 
ra kedua pihak tadi akan me- lantik Bataljon bekas CT 
ngikat Djerman untuk me- Arief Rate dan 40.000 djadi ba 
njumhangkan pasukan2 darat, taljor2 1722 dan 723 - teri 

Haut dan udara bagi persiapan TFT. VIL Pelantikan ini disaksi 
pertahanan negara2 Barat. Hal kan oleh ribuan orang jg mema 
ini akan diatur dalam perdjan- gar Japargan Hasanuddin, serta 
djian Masjarakat Pertahanan pembesar? militer, kepo 
Eropa, jang ' menurut rantja- Ia do Kan 'batali tsb 
ngan akan ditanda-tangani oleh $ an : Bi mang sena 
'menteri2 luar negeri Perantjis, mna garage an Azis 
Djerman Barat, Italia, dan ne-|“? PN 
gara2 Benehrx, di Paris pada|. Sesudah proses-verbal pe- 
hari Selasa ini. njumpahan dibatja oleh Pang     | Sumbangan keuangan Djer- |lima, diadaka, pemberian tan 

' mam bagi pertahanan Barat, Ida pangkat masing2 selaku 
“dalam tahun ja.d. berdjumlah 
iDM (Deutsche Mark) 10.200. 
600.009 (hampir £ 80.000.000). 
(Dari djamlah ini M 551.000.000 
| (kira2 £ 46.000.000) akan di- 
jserahkan kepada Serikat utk. 
.dipergunakam sebagai tamba- 
|han guna pembiajaan pasukan? 
Serikat di Djerman, Lebih dari 
15072 dari djumlah uang terse- 
but belakangan ini akan diba- 
jarkan dalam 3 bulan j.a.d. 
"sedangkan sisanja akan dipu- 
|buskan dalam perundingan2-ta- 
hunan, : 

Negara2 Serikat dapat ber- 
daulat kembali di Djerman Ba 
rat, hanja apabila pemerintah 
Djerman Barat atau pasukan2 
-Gari Tentara Eropa tidak mam 

pu mengatasi keadaan bahaja. 
Ketiga negara Barat bersepa- 
kat untuk mengadakan pembi- 

tjaraan sepenuhnja dgn, pe- 
merintah Djerman Barat, sebe 
lum mengumumkan “Keadaan 
Darurat”. 

Bilamana kontrak dapat 
ditindjau kembali. 

Hubungan antara 3-Besar 
Barat dan Djerman Barat jang 
ditetapkan dalam Ha Ba 

: ditindjau kembali g 1 . 

Na, Onani 1. Djer- oleh sesuatu pihak jang ikut 
man dipersatukan kembali, 2. ' menandatangani, jang dilaku- 
Federasi Eropa dibentuk, atau (kan diwilajah Djerman Barat 
3. ada 'peristiwa2 lain, jang |dan tidak sesuai dengan per- 
oleh keempat negara (3-BesaryGjandjian2 kontrak. 

| Kapien kepada kedua koman- 
dan Bataljon, sertg Leinan sa 
tu dan letnan dua kepada ke- 
pala kompi staf dan kompi ko 
'mandan. Dengan pelantikan 

tersebut, maka selam, penjele 
saia, keamanan didaerah Sula 
wesi Selatan berturut2 telah di 
masukkan dalam angkatan pe 
rang satuan2 gerilja Bataljon : 
Baumassepe dibawah pimpinan 
Andi Selle oleh Kolonel Kawi- 
larang djadi Bataljon 719 dan : 
oleh Panglima Gatot berturut2 
Bataljon Mongonsidi dibawah ! 
pimpinan Andisoso djadi bat. | 
720, Satuan2 Lipangbadjong 
dan Mobiele brigade Djenepon 
to djadi Bat, 721 dibawah pim 
'Pinan Daeng Sibali dan paling 
achir pelantikan pada dua ba 
taljon kemari, pagi itu, Ini ber 
arti bahwa tinggal satu batal- 
jon lagi jaitu Bataljon Batupu 
tih (Palopo) serta beberapa pa 
Sukan2 jang terpentjar lain- 
nja jang belum dimasukkan 
dalam AP. (Antara). 

      

  

ngan suara terbanjak. Mahka- 
mah akan berhak membatalkan 
setiap tindakan jang dilakukan 

  
SI. 8 era. | 

Mahkamah arbitrase. |Vmintakan appel. 
Konvensi jang terpenting ta- 

k dengan lampiran, 
Ijang menetapkan pembentukan 
suatu mahkamah arbitrase, jg. 
berjuridiksi atas segala per- 
sengketaan antara negara2 Seri 

Bantuan materiel & ke- 
uangan untuk Berlin. 

Sehelai Jampiran lainnja me- 
ngandung seputjuk surat “dari 
ketiga komisaris agung Serikat 

- Katan 

kat dan Djerman, jang timbul kepada PM Adenauer, dalam     
bataljon infantri. Mereka akan 

dari pengelaksanaan persetu- 
djuan2 antara mereka. Mahka- 
mah ini ansrota2nja akan ter- 
diri dari 3 hakim Djerman, 3 
hakim Serikat, dan 3 hakim 
netral, jang akan memilih seo- 
rang presiden jang netral un- 
tuk temvo 2 tahun. | : 
Keputusan2 akan diambil de 

ditimbulkan oleh para tawanan jang 
menerut dugaan mempunjai — suatu 
bengkel persendjataan jang lengkap 
didalam kamp tsb. Salah seorang 
Opsir telah melaporkan Jiketemukan 
nja sebuah bom ,-Molotov-cocktail” 

didalam! kamp no. 76. 

»Kami “tidak menjangsikan, bahwa 
mereka mempunjaj ribuan bom sema 

mana didjandjikan bahwa me- 
reka akan ikut memperkuat hu 
bungan antara Republik Fede- 
ral dan Berlin. Lampiran tadi 
djandji pemerintah di Bonn, 
ketjuali itu djuga muat naskah 
untuk tetap beri bantuan ma- 

Tersangkut Penje- 
Harjono Ditangkap 
Mendengar Peristiwa Ini? 

| A pengusaha garase WJS, 48 tahun dan seorang lagi ber- 
. nama LJA tidak bekerdja, umiar 55 tahun telah ditangkap kare 

kut paut lengan pertjobaan pembunuhan | 
» Harjono. Ditempat kediaman mereka dikete 
nurut keterangan polisi telah dipakai per- 

aan membunuh itu. Van Delden jg ditangkap hari Sabtu | 
gaku bahwa ia telah memberikan perantara dalam memper 

dan Colsom 

kan hubungan langsung jang | 
djelas antara pertjobaan pem- 
bunuhan itu dengan perkara- 
Westerling, demikian ANP. 

Westerling ,,terkedjut”. | 
ANP seterusnja mengabar- 

kan lebih djauh, bahwa Wes. | 
terling menerangkan kepada | 
“"Nieuwe Haagse Courant” bah 
Wa ia “sangat terkedjut” keti- 
ka mendengar berita tentang 
terdjadinja pertjobaa, pembu- 
nuhan atas diri overste Harjo- 
no, “Saja banjak mengalami 
pukulan”, demikian katdnja, 
“tetapi belum pernah saja me 
rasa terpukul seperti sekarang 
ini”, katanja sambil menambah 
kan: (“Bila orang2 muda jang 
menijiptakan peristiwa ini la- wan saja, maka tidak ada jg. lebih buruk jang dilakukannja 
bagi saja itu” 

Westerling menamakan Mei- 
ne Pot sedjenis psychopaat, jg 
selalu harus ditjegah dari per 
buatan2 jang gegabah. Colson 
dinamakar, olehnja seorang jg 
lahir dalam perang. Ia adalah 
Saudara laki2 
24 tahun dari “adjudan” Wes- 
terling, jang bernama WHM 
Colso,, dan mendapat gelar 
adjudan kareng banjak berde- 

dengan  Westerling, 

   

  

   

   
    

  

    

        

   
   

    

   

— Overste Harjono dgn. Njonja — 

akan tetapi tidak pernah men 

djadi anak buahnja. 
Westerling berpendapat bah 

wa perkara itu dirantjangkan 
untuk “menolong” ia, “akan te 
tapi dari baik ke buruk”, demi 
kian kata Westerling jang 
achirnja mengatakan: “Saja 
Sama sekali tidak tahu apa2”, 

.. Overste Harjono su- 
dah sembuh. 

A.N.P. mengawatkan lebih 
landjut bahwa overste Harjono 
Senin pagi kemaren telah ke- 
luar dari rumah sakit jang me 
Tag Ia sudah sembuh kem 

. “ 3 A 

Keterangan ,,Loois”. 
Achirnja A.N.P. mengabar- 

kan bahwa anggota pengurus 
Landelijke Organisatie van 
Oud-illegale Strijders, tuan E. 
G. yan Rangelrooij mererang- 
kan berkenaan dengan berita2 
tentang peristiwa Harjono, bah 
wa organisasinja ingin mene- | 
rangkan, bahwa sebagai organi ' 
sasi tidak ada sangkut-paut de 
ngan pertjobaan membunuh, 
pun organsasi tidak dapat me- 
nerima fikiran bahwa, pertjoba 
an tadi hubungannja dengan 
perkara Westerling. ' 
Sementara itu Perhimpunan 

Indonesia di Amsterdam mengu 
mumkan telah mengetok kawat 
kepada kuasa usaha Indonesia 
mr. Susanto Tirtoprodjo jang 
berbunji seperti berikut: 
“Kami memandang peristiwa 

pertjobaan pembunuhan atas 
diri oversie Harjono itu seba- 
gai djawaban kaum reaksio- 
ner Belanda atas tuntutan ki- 
ta supaja dilakukan penghuku- 
man perbuatan2 djahat terha- 
dap rajat Indonesia, terutama 
rakjat di Sulawesi Selatan dan 
Djawa Barat. Kami menjo- 
kong dengan sepenuh tenaga 
tuntutan itu dan mendog mo-     teriel dan berupa uang kepada 

Berlin. (Antara) 

tjam ini. Suatu bengkel didalam 
kamp-76 telah bekerdja selama 24 
djam beberapa hari berturut2 untuk 
membuat sendjata2 api”, demikian 
opsir tsb. Dua buah terowongan jg 
kini telah rusak, ternjata  menudju 
ke kamp2 lainnja, jakni kamp2 no. 
17 dan no. 18. Bebuah terowongan 
lagi menudju dari kamp-66 sampai 
keluar pagar kawat berduri, Setelah 

put nama mama ANA 

   an tah 
Kan Batavsaseh Genoo 

TK 
   

vaname tata 

xga Kebudajaan Indonesia 

Han Weteaerhanper | 

ga2 overste Harjono segera 
sembuh kembali”, 

terowongan2 tersebut dapat dirusak 
kan, pasukan2 Amerika telah meru 
sak pula saluran2 perhubungan di 
antara kamp tsb. 
Pasukan2 Serikat hingga kini ma 

sih tetap berada diluar barak2. Be 
berapa barak diantaranja masih te 
rus mengibarkan bendera2 Utara 
dan memasang sembojan2 dgn tidak 
menghiraukan larangan oleh koman 

ischapj 

  

jang berumur | 

      AU RAL Selagi AL en aa 
  

Penerbtt ! 
Penjelenggara : Hetami, 
Alamat : 
Tilp. Redaksi : 
Tilp. Administrasi-Ekspedisi 
Harga Lengg. (bajar dimuka) Rp. 10.— didalam kota. 
Rp. 11.— luar kota, (ditambah Rp. 0.30 utk. meterai) 
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NV , Suara Merdeka Press” 

Purwodinatan Barat TI - 20 Semarang. 
1228 Smg. tilp. rumah 1798 Semarang. 

  

2087 Semarang, 

      
  

    

Sebagaimana dikabarkan, de 
wasa ini para tawanan Utara 
jang ditahan dalam kamp2 
PBB dipulax Koje telah ber 
hasil merebut ' .menguasai” 
kamp2 mereka. Tawanan jg” 
berdjumlah 80.000 orang ini 
kini kabarnja dapat membuat 
»bom-bom dan sendjata2” sen 
diri. Tampak para tawanan 

| tadi giat berlatih perang2-an 
dengan sendjata2 buatan me 
reka sendiri. Berita mengenai 
hal ini harap lihat dibagian 
bawah pagina ini. 

      
  

 Hadji 
| Kini Dihapuskan Oleh 

Pemerentah Saudi 
Arabia 

EDUTAAN Saudi Arabia 

K di Djakarta mengumum- 
kan, bahwa Radja Ibnu Saud 
telah memerintahkan dihapus- 
kannja biaja2 dengan nama 
»Biaja Hadji”, jg biasa dipu- 
ngut dari djemaah hadji, jaitu 
mulai tahun ini dan mereka jg 
telah membajar biaja2 itu untuk 
tahun ini Ben 

'beritakan oleh Kedutaan Saudi 
j | Arabia di Djakarta, Dikabarkan 

selandjutnja, bahwa tentang pe- 
lajanan djemaah. hadji seperti 
upah mutawif, kendaraan, tem- 
  
menurut pengumuman itu — te 

  

Alimin Andjurkan Supaja 

YY ADA PERINGATAN 
P PKI jang diadakan 

paja Presiden Sukarno merobah 

ja kalau M.S.A. itu diterima 
ri akan petjah berantakan, Se 

Dalam pada itu — kata Ali- 
min selandjutnja — PKI berse 
dia menjokong kabinet Wilopo 
Sekarang ini, asal sadja dja- 
ngan kena pengaruh dari luar 
dari pihak mana sadja. Ali- 
min andjurkan djuga, supaja 
Wilopo, jang pada pandangan- 
nja masih bersikap ragu2, be 
wani menolak MSA dan segaja 
perdjandjian lain dengan luar 
negeri, jang mengikat da, me 
rugikan rakjat Indonesia dan 
jg. bertentangan dengan ke- 
merdekaan dan kedaulatan ne 
gara, 

Apakah kalau MSA ditolak 
oleh Indonesia, Amerika Seri- 
kat akay marah kepada Indo- 
nesia? tanja Alimin. Biarlah 
marah dan ambil lagi mobil2- 
nja jang mentereng? dari sini 
(hadirin ramai ketawa). 

  
»Hidup Dewantara”. 

' Selandjutnja Alimin dengan 
ringkas menguraikan riwajat 
pendirian PKI 32 tahun Nah 
lu, bagaimana pemimpin2 I 
dulu harus menjingkir keluar 
negeri dan kemudian kembali 
lagi ketanah air untuk memim 
pin perdjuangan melawan pen 
djadjahan, Sebagai penutup pi 

rin menjerukan ,,Hidup Dewan 
tara” karena Ki Hadjar Dewan 
toro oleh P.K.I. dihargai dan 
dihormati sebagai pelopor ter 
selenggaranja Pernjataan Ber 
sama pada Hari Kebangunan 
Nasional ke-44 jhl. 

  
Tawanan2 Utara Membuat Bom2 SendiriDIm Kamp 
( 

|dan kamp2 di Koje, brig-djenderal 
Haydon Boatner. Menurut djenderal 
Boatner, tawanan2 perang Utara 
(ig berdjumlah 80.000 orang itu) 
djika mereka menghendaki, sesung 
guhnja dapat keluar dari kamp2 me 
reka ketika terdjadi kerusuhan2 ba 
ru-baru ini, sekalipun dipihak mere 
ka mungkin akan ,djatuh korban jg 
beratus2 djumlahnja”, 

Diktatur Rakjat 
teisel. Jang. Dikehendaki PK.I — Pen 

djelasan Aidit 

dan berani menolak M.S.A. Kalau ...S.A. 
pengaruhnja akan baik bagi persatuan masional,. tetapi sebalik- 

maka persatuan didalam nege- 
lexasnja pemerintah menerima 

M.S.A., PKI tidak akan beri ampun lagi, kata Alimin. 

datonja Alimin mengadjak hadi 

   

    

     

       

     

  

   

  

   
   

       

    
   

  

   

    

     
  

| Harga 

  

tap berlaku seperti biasa dan 
akan diatur lagi kelak. 

Seterusnja dalam pengumu- 
mannja kepada para tjalon dje 
maah hadji rombongan perta- 
ma jang akan berangkat dari 
Tandjung Priok pada tanggal 
2 Djuni 1952, kepala bahagian 
urusan hadji dari kementerian 
agama RI memberitahukan, ba 
hwa mulai tanggal 20 Mei te-   
bang “INACO” didjidlan Kwi- 
tang no, 19, disuatu ruangan 
PHI Pusat Djakarta. Kapal jg 
akan mengangkut para djema 
ah rombongan pertama jalah 
kapal “Bintang Samudra”, ke 
punjaan Mij. “Inaco”, Ketera- 
ngan2 lain dapat diperoleh di 
kantor besar Inaco didjalan 'pat tinggat dan sebagainja —4 Kunir No. 5 Djakaria Koty ba 
gian “Passage”, 

  

Bung Karno Merobah 
Haluan Politiknja. 

hari ulang tahun ke-32 daripada 
tadi malam di Balaji 

Umum Djakarta, pemimpin PKI, Alimin, mengandjurkan su- 
Pertemuan 

haluan politiknja sekarang 
itu ditolak, maka 

Pidato Aidit. 
| Sebelum Alimin, terlebih du 
flu Aidit dari CC PKI .mengu- 
itjapkan pidato jang pandjang, 
mengupas sikap PKI terhadap 
partai2 lain dan mendjelaskan 
pendirian PKI dalam perdjua- 
ngan rakjat melawan imperia- 
lisme, Djuga politik PKI terha 
dap pengusaha nasional, ten- 
tang hak milik perseorangan 
dan politik PKI didalam hubu 
ngarnja dengan Sovjer Russia 
dan RRT didjelaskan oleh 
Aidit. Pembitjara mengupas ke 
dudukan kaum sosialis kanan, 
jang dituduhnja mendjadi pem 
baritu imperialisme Amerika 
dan jang menurut pembitjara 
telah memetjah gerakan kaum 
buruh. Dala pada itu Aidit me 
nangkis tuduhan2 terhadap P 
KI bahwa PKI adalah agen 
Moskow atau RRT. PKI mendja 
lamkarn politiknja sendiri ide- 
ngan tiada dipengaruhi 
lain dari' luar. 

P.K.I. berorientasi 

kpd. Sovjet Uni. 
Selandjutnja oleh Aidit diterang- 

kan, bahwa dalam perdjuangan di 
antara sosialisme dan imperialisme 
PKI berdiri dipihak sosialisme, jaitu 
dipihak Sovjet-Russia dan negara2 
demokrasi rakjat. Djuga didalam 
perlawanan rakjat dan kaum buruh 
menentang imperialisme, PKI berdiri 
dipihak rakjat. Bagi PKI tidak ada 
djalan tengah 'atau djalan ketiga, 
dan djuga tidak ada neutraliteit. 
Tentang bantuan Jluar-negeri  dite 
rangkan oleh pembitjara, bahwa ban 
tuan internasional hanja bermanfaat 

datangnja dari negara2 jang ber- 
djuang melawan imperialisme, 
menurut pembitjara tidak dari 
gara2 imperialis Amerika, 
dan Belanda, 
berori#ntasi kepada Sovjet-Uhi. 

Diktator rakjat. 
Menurut pembitjara, ini tidak ber 

arti, bahwa bentuk negara daripada 
Sovjet-Uni, jaitu sistim Sovjet, mes 
ti di-ikuti oleh semua negeri, terma 

suk oleh Indonesia, sama sekali 
tidak demikian. Sebaliknja, tiap-tiap 
bangsa akan melalui djalannja sen 
diri menudju ke-sosialisme, berdasar 

ne 
Inggeris     

lah didjual ticket dikantor tja 

orang | 

bagi Indonesia, apabila bantuan itu ' tut 

djandii dan" Mandjian2 

  

Beras 
'para Gubernur :Diperkenankan Mene- 
tapkan Harga Tertinggi Beras & Padi 

Didaerahnja. Masing2 
Harga Beras Di Djakarta Tak Boleh 

Rp. 1,90 per Kg. 
ENTERI PEREKONOMIAN baru? ini memutuskan utk 
memberi kuasa kepada para gubernur di Djawa dari ke 

pada kepala daerah istimewa Jogjakarta, 
atas nama menteri perekonomian harga tertinggi ' dan beras tumbuk didaerahnja masing2, terketjuali mengenai 
Djawa Barat dimana tidak termasuk wilajah kotapradja Dja- 
karta Raya. Peraturan itu berlaku sampai tgl. 1 Maret 1953. 

untuk mepetapkan 
bagi padi 

Selandjutnja menteri pereko 
nomian menetapkan harga etje 
ran jang untuk sementara wak 
tu Setinggi2nja boleh ditawar- 
kan atau diperhitungkan oleh 
sipendjual (pedagang  ketjil) 
kepada sipemakai (konsumen) 
dalam wilajah kotapradja Dja 
karta Raya, "alah sebesar 190 
sen setiap kg untuk beras tum 
buk “bulu' dan sebesar 175 sen 
setiap kg untuk beras tumbuk 
ag ere”, 

Harga etjeran beras tumbuk 
tersebui Gitempat2 luar kota- 
pradja Djakarta Raya dimana 
padi/beras dihasilkan, -tidak 
boleh melebihi harga? jang di 
tetapkan diatas (190 dan 115 

  
pengangkutan dari tempat2 itu 
Sampai kekotg Djakarta Raya. 

PERKARA WESTERLING. 
Pengadilan negeri Amster. 

dam hari Senin siang telah me 
meriksa untuk kedua kalinja 
permintaan perkara kemungki 
nan penahanan atas dirinja 
Westeriling, ' Sidang dipimpin 
oleh ketua mr. de Gaay. Peme 
riksaan tidak ada seperempat 
Gjam. Keputusan dengan sege- 
ra fidak pula diambil. Dalam 
sidang itu Westerling tidak di 
tangkap. 
Menuryy keterangan penga- 

tjara, djaksa mr Reigersman 
tetap menuntut ditahannja 
WesterIing. Pengadilan akan 
mengambil putusan belakangan, 
demikian A.N.P. 

  

kan perkembangan daripada keada- 
an nasionalnja, daripada keadaan ' 

Bahwa PKI menghendaki diktatur, 
diakui oleh pembitjara. PKI 
hendaki diktatur demokrasi rakjat, 
jang menurut pembitjara adalah ke 
kuasaan dari 90X6 penduduk ' atas 
golongan penduduk jang selebihnja 
(104). Golongan penduduk jg 1076 
itu, kata pembitjara, terdiri dari 
kaum reaksioner, tuan? tanah dan 
kaum imperialis,. sedang golongan 
penduduk jang 9076 itu terdiri dari 
massa buruh dan tani dan rakjat 
banjak lainnja. 

  
Menurut Aidit, piogiam PKI se. 

karang, jaitu progam demokiasi rak 
Jah sama sekasi 'sdak bermaksud melikwidasi kaum pengutaha Nas:O- nal dengan djaan menasional.sasi perusahaan? me-eka, Malah pIugiam demokrasi rakjat mau memberi ke. dudukan jg stabil pada me.eka un- 
tuk memperbesar tenaga produktif masjarakat, sebagai simak MmMainudju 
masarakat, Sosia-is, Djusttu ptogam Gemokrasi takjat bertudjuan mem. pertahankan hak-miik perseorangan 
Ga'i pengusaha2 nasional, 

Keterangan tersebut d.kemukakan 
oleh Aidit sebagai to-akannja terha. 
Kap fuduhan2, bahwa PKI menghen- 
daki hapusnja hak.milik persegra. 
ngan sehingga tiap2 otang tidak bo- leh mempunjaj apa? lagi. Dalam hu bungan ini ditegaskan, bahwa djus. 
tru imperialismelah ig #te'usimenerus melikw:dasi kaum pengusaha NASIO-. Inal, agar dengan demikian mereka b.sa memusatkan atau mMemonopoli 
seluruh kehidupan ekonomi didalam tangan kliknja sendiri, : 

  
Dalam menolak tuduhang babhw PKI adalah a-nasional, nAHdiH: tas: ngemukakan bahwa, sedjarah PKI se. 

lama 32 tahun ini membuktikan PKI Senantiasa mempedjuangkan nasib kaum buruh dan tani Indonesia, dfa- di senantiasa memperdjuangkan ke 
pentingan bangsa Indonesia dan ti- | dak pernah memihak kepada kepen- | tingan kapitalis asing PKI menun- 

Gibatalkannja — perdjandjian? 
» Fiisco, MS dsb., karena per. 

ini merugikan kepenti. jngan nasional, demikian pemb tiara 
| Menegaskannia dan menambahkan, | bahwa bagi kaum komun s, pengah. 

Oleh sebab itu PKI Vian kepada kepentingan nasional, 
kepada tanah pir dan tTakjat adalah 
satu dan tidak bisa dipisahkan satu 
dasi ig lain. Djutru mereka Ig me. 
nutuh, ig berpolitik pro segala per 
Gjandjian dengan kapitalis asing ig 
merugikan kepentingan nasional iku 
adalah me'eka itu ig a-nas'onal De 
mi'kian Aidit. Diantara sambutan? ig 
diberikan oleh lebih 20 orang wakil? 
organ'sasi, antara lain terdapat sam- 
butan dari wakil pemerintah ig 
mengharapkan PKI hidus tejus dan 

tap senantiasa memperdjuangkan 
kepentingan nasional, (Antata), 

    

     

  

sen), dikurangi dengan biaja: 
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jer 
Dakun kukan oleh gero 

ng. “mendjadi donesia terhadap 
ga alasan? jang lain, landa. Apakah kita. ha 
"dapat. dimadjukan ngambil 

diduga, tidak ada dasar- itu dan oleh karenanja 
pembuatan jang demikian hilangkan 

um di, Nederland. 
' Haagsche. Courant” 

atakan, .kahwa 
gan atas seorang wakil: diplo- 

ik dalah sangat berba- 

surat2 ( documenten) 

   

      

  penjera- kata ,,Haagsche. Courant”, 
»Nieuwe. Haagsche Courant” IA 

menulis. bahwa tiap2 penjera-| x 

  

In ai an sa Ban js mungkin akan membawa pe- 
pada Nanga mendarat dunia dikemudian hari, 

ada ke aan jg disebabkan oleh ber 
-negara mn pada 28 April ji., 

i kita ci Indonesia tampaknja tak begitu mendapat perha- 
— berangkali karena djauhnja tempat dimana peristiwa 

tanganan jg kemarin tgl. 26 
jg dinamakan sebagai ,,kon 

Ki 

   

“itu terdjadi — adalah hal penanda- 
Is “Tek terdjadi dikota Bonn, atas apa 

Se trak- -perdamaian” diantara Amerika, Inggeris dan Perantjis di 
satu pihak dan Republik Federal Djerman Bara: dilai,, pihak, 

satu sjarat daripada kontrak tsb. mene- 
: bahwa Sekutu (Amerika, Inggeris dan Perantjis) sesu- 

dah tgl. 26 Mei itu masih berhak untuk menempatkan tentera 
 bersendjata di Djerman Barat selama situasi internasional di 

. anggap memerlukan hal demikian: 
| kutu itu berhak bertindak. mengembalikan 

- man Barat.apabila dise: 

—— LT —— 

  

bahwa ketiga negara Se- 
Naa keamanan di Djer- . 

g yar atau apabia terdjadi ke- 
rusuhan besar dlm negeri: dan bahwa ketiga negars Sekutu 

- tan, pun Perta mengadakan perundingan dengan Russia dlm 
: e .Djerman dan menjelesaikan soal Ber-    

  

   

  

“sja $ SN aah penting — dan nistjaja jg men- | im 
aa Ba 33 pihak Tiga Besar. membuat 

Djerman Barat — adalah bahwa ber 
. Djerman Barat berkewadjiban menga- 

Karaan, an )» guna bantu memperkuat ten: Sean oo 
    

    

    

   

        

u batas Kaban oem Barat, san sbg. 
, . e? itu, na Barat harus sedia utk 
en jat . apabi a perlu djuga untuk turut ber- 
tempur membelakan epentingan Sekutu. 

ngguh kita tidak jakin bahwa kontrak itu 
. ig. diharapkan, baik bagi perdamai- 

Uas rakjat 'Djerman sendiri, Akibat jg. 
ca tanganan kontrak Tran adalah bahwa. 

aga Spa dan pena aa Lana Pesadadk 
Es as. te. me- 

aa Ba sematjam Kg tidak Teriak Tan daripada 
: “suatu »Persekutuan militer” jg ditudjukan terhadap dirinja dan 

00 tenh (gi 2 Pa lebih landjut di Djerman 
»pemerintahan' Djerman lain- 
ssia. Pun bagi rakjat Djerman 

h Djerman umumnja, jg. terkenal 
Kan keagur tradisi militernja dimasa ig. 

mungkin bahwa. mereka akan mau ,,telan” 
1 kedudukaa kedaulatan jg. 

Russi terus memperdengungkan propagan- 
skesatuan” Djerman kembali 

n ujan kita, adalah bahwa soal 
sebagai api dalam sekam, js. 

. setjara heibatnja. Dgn 
? itu, soal Djerman tsb belumlah selesai, 

inja jha, mem e1 
    

   

    

   

    

terbatas itu ter 

sewaktu-waktu dapat berkobar ker —»kontrak-perdamaian' 

  

tetapi hanja me upakan satu ,,provisorium in provisorium”, 
jg masih bersifat serba sementara dan djauh 
nang mega Pan anan dan pengaruh 

|... suatu keadaan 
, Pe yet 

  

   

        

   
   

      

   
      

    
   

  

    
   
    
    
   

    

   

  

    

    
   
   
   
   

   
   
   
   
     

   
    

    untuk Maia jg sedap dili- 
akan menentukan 

x “Afambenai ijara mempertun- 
pat ja pun Nj, Tan Swan 
e- Bing (dalami hal ini dapat dise 

3 butkan bantuan decoratie dari. | 
seorang pelukis muda) berha- 

para penonton. 
Ik Tiap kali dibukanja “doos” jg: 

— berdiri diatas podium dan ke- : 
luarlah “manneguin2” jang ber | 
umur antara 4 dan 10 tahun | 

yu Sil "verassen” 

— itu untuk dengan gajanja mem | 
as- pertundjukkan pakaiannja ke- 

| pada penonton2. 
' 'Dalam pertjakapan sedjenak 

, wartawan kita dengan Nj, Tan 
Swan, Bing dikatakannja, bah- | kedatangannja dari Negeri Pe 

shownja jang seka- |landa. Oleh kapten S.H. Baabud 

rang ini mendapat sambutan | dikatakan bahwa pada - achir 
“baik di Indonesia mak, ia me- 

sn rentjanakan mendirikan  con- 
5 vectie-bedrijven di beberapa ko 
ta besar. Ia sendiri dahulunja. 

“» mempeladjari. dan memperda- 
u-. lam pengetahuannja tentang | 

“5. pakaian2 kanak2 tersebut da- 
lah, suatu convectie bedrijt di 

    

gan 1g, dar
 9 La bia? 

| Madame dll. Njata dapat di 

wan bahwa sesungguhn 

   
   

| Perlu disebutkan bahwa, pen 
dapatan bersih dari pada pa- 
meran pakaian 

5 tuk keperluan sosial. 

  

ini adalah un- dipergunakan tjita 3 ma- 

2 harganja untuk membu 

    

   

angan2 jan   
tjontoh 

tiap2 dasar 
pantas daripada  prctes2 
sendiri?. Sudah tentu. tidak, 

          

ngan atas djiwa orang Sudah 

            

   

  

luar negeri, jang karena kedu- 
dukannja berhak mendapat 
pengakuan dan. perlindungan 
jang istimewa. 

Kata surat kabar. itu: Ada 
lagi alasan Jain urtuk menje- 
salkan Penjaringan atas djiwa 
diplcmat Indonesia. itu, Bukam- 
kah perhubungan. diantara In- 
donesia Gan Nederland masih | 
selalu sulit. Penjerangan seper- 
ti jg, terdjadi sekarang ini de- | 
ngar. mudah sadja dapat mem- 

Gah sulit itu. 
Orang di. Indonesia hendak- 

nja, tahu, bahwa penjerangan 
jang demikian sangat disesal- 
kan dan ditjela oleh segenap 
bangsa Belanda. Demikian | 
/Nisnwe- Haagsche Ceurant.” 

Harian ,,De Volkskrant”, ja- 
itu surat kabar Katholiek jang 
kerpengaruh menjebut penjera- 
ngan atas djiwa Harjono seba- 
gai aa Nana Ng meng     

ian t Na ai “enjaatn in- 
Bag Selain itu kedjaha 
tan jg. merimpa diri sendiri 

1 ai ng atas @jiwanja jang 

    kita "3 3 

Ie dan biadab untuk mendja 

us idji tiap2 orang Be Ea ji orang. 
Dengan Si pikirannja te 

lah mendengar tentang penje- 
rangan atas djiwa attache mili | 

iter . Indonesia Geper A3 
: Vokkekramt'" eR 

  

  

Beta | MADURA”. 
. Kepada wartawan2. Semarang 
kemaren pagi, telah diherikan 

nindjauan dalam kapal penge- 

rukan »Madura” jg telah Ik. 3 

minggu ini lamanja bekerdja di 

pantai Semarang. »Madura” inif 

ada dibawah pimpinan kapten 

Ibawah pimpinan segrang 'bang- 

sa Indonesia. 
Kapal pengeruk ini jg ber- 

anak buah 60 orang tiap harinja 

bekerdja 12 djam, dalam waktu 

mana dilakukan 20 kali penge- 

rukan. Sebagai diketahui dikan 

dung maksud untuk memperda- 
lam havenkanaal supaja dengan. 

labuhan Semarang. 
Tiap kali kapal ,,/Madura” da 

pat mengeruk Ik. 350 meter ki- 
bik lumpur jg kemudian di- 
buangnja kesebelah timur atau 
barat dari pantai Semarang. 
Ini diperhitungkan dengan arus 
gelombang pada waktu itu. Ke 
'jepatan dari “Madura ini ada 
13 mil sedjam, tetapi pada wak 
tu mendjalankan pengerukan. di-| 

to, inhoud dari ,Madura” 
lah Ik. 531 ton, sedangkan 

  

bawa pengaruh jg. tidak baik | 
kepada perhubungan jang su-| 

itu ialah, bahwa pihak jg. Gisel MJ 
“rang telah berhasil menangkis |: 

S.H, Baabud dan adalah satu2- (mer 
nja. kapal pengeruk jg ada di- 

begitu akan lebih banjak kapal2 | 

besar dapat memasuki berlajar | 
jg tentunja makin ramainja pe- 

   
   

  

   

  

   
   

  

   
       

      

ti aini 
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n pre 

, Republik 
Rechtspositie Ambonese 

umum dikebun Den Haas. 

    

   

     

'jang terbesar eta Mai ke-| lam. 
alasan jang tidak kenal) Sosro 

  

A3 revolver sebagai sendja. | menta UI 5 

  

Beliau meninggal 8 Pebruari jg 
Jalu. Kini para handai taulannja 
bermaksud membeli tempat ke- 
diaman almarhum di Djalan 
 Pangkur ifa dan mendjadikan- 
nja sebuah jajasan, dimana p2 
kerdjaan almarhum akan dilan 
& jutkan. z 

Menurut anggaran dasarnj ja 
jajasan tersebut bertudjuan 
mempererat tali perhubungan 
ipara, pentjinta Dar-us-salam” 
Kkempat damai) itu. 
Selandjutnja pengurus ja- 

jasan menj jtakan seruan  ke- 
pada mereka, para handai tau- 
lan drs, Sosro. Kartono supaja 

gabungkan diri dan mem- 
'Sokongan kepada jajasan 

aa berrupa. moral maupun 
yang agar tertjapailah tjita2 
'almarhum itu. 

Susunan pengurusnja terdiri 

   

atas: ketua tuan Sunodo: wakil 
Iketua I- tuan Insun, wakil ke- 
tua dua mr. Suparan, penulis ' 

4 set Sage Ni P. 51. 
1 stel Winkler Prins Encyelopedie, 
ak Polshorloge mork , PITUS”. utk. 
Jelaki atau 1: #glmorioge Lux utk, 

“ Wanita, 

mpat: 1 Pipa Kite -camera, 

  

   

  

MA ENAK AKA OR 

Susah... 
mma Gn Perhatian Terhs) 

.dap Mereka Sudah Kurang : 
AAN DPENGAN  kenja 
Gila klamasi” 

Maluku Selatan”, maka. ' CRAMS 
ex- KNIL-militairen gn schepelin- 

gen — panitya kedudukan hukum bekas militer KNIL dan 
pelaut2 Ambon) telah menje lenggarakan ' 

Dalam rapat tsb. seorang pem 
bia, Pelhaupessy menjatakan bahwa perhatian umum di 

IT idap orang2 Ambon mulai berkurang. 

dila Sana 
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JK KAKI 

    
sa 

(dahwa, Gua, tahun 
Fi apa jg dingruakan 

Th Commissie: 

sebuah — rapat 

Dalam kata2 jang “aki ia 
menjerang dewan perwakilan 
Eslanda dan pemerintah, jang ' 
menurut pendapatnja ,,berkali- 
kali telah mendjandjikan hak 
lenentukan nasib sendiri ke- 
L Ambon, akan tetapi achir 

, telah menjerahkan pendu- 
daerah tersebut kepada ' 

   

   

»Sebagai 
nentukan nasib sendiri telah 
datang. hak mendjadjah dari 
bangsa Djawa”, demikian. pem- 
bitjara, jang berpendapat bah- 
wa ,Ambon oleh PBB dan Ne- 
-derland telah dikorbankan un- 
tuk kepentingan Nederland dan 
negara2 laimnja di Indonesia”. 

Di Nederland”, demikian 
Pelhappessy, orang2 tersing- 
gung perasaannja oleh pakai- 
an mandi jang agak ,,bebas”, 
akan tetapi perasaan- itu tidak | 
tersinggung oleh pengindjakan 
jans tidak kenal perasaan hati 
terhadap saudara2 kita di Ma- 
tuku”. ,,Rakjat Ambon, jang 
tiga abad lamanja dengan per- 
buatan2nja telah menjatakan 
kesetiaannja tidak pantas me- 
nerima sikap jang 
itu”, demikian pembitjara jang 
serandjutnja Menjerukan kepa- 
da bangsa Belanda untuk tidak 
melupakan bangsa Ambon. A- 
chirnja ia memberikan. djami- 
nan, bahwa ,,perdjuangan un-| 
tuk pengakuan hak2 . Ambon 
akan dilandjutkan” demikian | 
menurut ANP. 

Pena TN MEP 

drs. Saba Prawira atmo- 
djo, bendahara kedua nona 
Dewi Hardjito Wahilwati. Se- 
kretariatnja berkedudukan di 

tuan Li Sukiman, hepiarara i Dijalan Merak 11 Bendung, 

  

  Nag 

“Sabtu malam Tn 20.30 per- 
kebuman Ngobo. dekat. Ungaran 
telah diserbu. segerombolan pen 
Idjahat. Akibat penjerbuan ini 
seorang pegawai Indonesia, luka 
berat dan pada malam itu djuga 
Icibawa, kerumah sakit Elisabeth 
(li Semarang untuk dioperasi. 
'Luka2nja berat, hingga belum | 
aa didengar | ketoramgannja. 

perlambat mendjadi 2 mil. Net- | 
ini pena belum bisa, dibe 

ana penjerbuan itu   mesinnja. berkekuatan 1890 PK 
amo. jg menggerakkan  pe-     rukan berkekuatan 250 PK. 

Pada waktu ini hanja 4 buah 
| sadja kapal pengeruk milik In 
'donesia, tetapi diharapkan Cm 
waktu tidak lama akan tiva da- 
ri Amerika 4 lagi sedangkan se 
'buah lagi model lama ditunggu   
(minggu ini kapal | ,,Madura” 
akan meninggalkan Semarang. 
untuk, mendjalankan pekerdja- 
an dipantai Tegal dan kemu- 
dian menudju ke Djambi. , 

TANGAN G& LATIHAN 
TINDJU. 

enjelenggara latihan tindju 
jang. diberitakan tanggal 24 
Mei, bukan Dinas Urusan Ke- 
sedjahteraan, tetapi Dinas an 

djata Terr, IV 4 ap Lobi Sma 
“ngan dan paha, karena 

nja jang dapat menerangkan. 
hanja pegawai jang luka berat 
itu, jang kini belum bisa. dide 
ngar keterangannja. Tetapi. da, 
pat dibajangkan bahwa, penjer 
buan itu telah dilakukan. oleh 
segerombolan, tidak kurang da 

ri. 50. orang dengan bersendja- 
ta senapan2 dan stenguns, Per 
tama2 rumah administratir di 
rampok habis2an, barang2 jg. 
digarong jalah. mesintulis, ra- 
dio, tekstil: distribusi 'untuk-pe 
gawai2 perkebunan dan, lain2 

'ritakan, karena orang satu2- |a. 

  

ea 

kan. Seorang kawannja dapat 
. menjelamatkan diri dengan 
sembunji. Malam itu djuga pe ' 
gawai jang luka berat itu oleh 

| 'kawannja dibawa dengan jeep 
ke rumah sakit Hlisabeth,  “ 

PENETAPAN HARGA 
BERAS TUTON. DIKOTA 
SEMARANG, 

Gubernur Djawa-Tengah atas 
nama Menteri Perekonomian 
menetapkan mulai tanggal 26 
Mei 1952 untuk sementara 
waktu, harga beras tuton dil 
kota Semarang paling 
tinggi shb.: 

beras. tumbuk Pakan etjeran 
per Kg. Rp. 1 

Ib. beras tumbuk tjere ectje- 
ran per Kg. Bp. 1,70. 

Keputusan ini berdasarkan 
surat. keputusan Menteri Per- 
ekonomian tertanggal 31 an 
1952 jang . menetapkan ba 
Gubernur diberi kuasa 
nama Menteri Perekomomian 
untuk Ma 
ras tuton. 
Demikianlah pengumuman 

dari (Djawatan.  Peneramgan 
Propinsi: Djawa-Tengah. ie 
tanggal 26 Mei 1952. 

barang. Dari salah satu gu- 
dang telah dirampok djuga se 
.djumlah beras, 

Dalam perkebunan itu keti- 

“ka dilakukan penjerbuan terda | 

pat dua orang pegawai, satu | 

diantaranja telah dianiaia oleh 
gerombolan, tersebut, ' Belaka- 

SELEKSI PEMAIN2. 

Pada permulaan bulan Djuni 
| jang akan datang di Semaran 
|akan diadakan . seleksi djag 
dari Territorium IV (Djawa Te 
ngah) jarg akan dikirim ke Dja 

| karta pada bulan  Djuli untuk 
ngan ia diketemukan dengan | | mengikuti pertandingan? dalam 

perut, ta ! luka2 berat dibagian 
temba. | 

(Pekan Olah Ragy Angkatan 

Darat), MA An 
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m Umum Akan Dapat Dilang- 
“23 «sungkan 

Sebelum Achir 1953 Akan Dapat Berdiri 
RI. Jg Ke IV. 

ENTERI PRNERANGAN Moponutu menjatakan, bah- 
ik wa pada pi 

akan t 
tahu 
Kera jang Mira aa 

Mononutu ialah 

UP: DG? MBAR Nomor 
| 75 Jaita ar tebakan Jg. 

. Torachir. “Gambar No, T 

  

ban Na dari 7 'gam 
bar Depan tadi. kepada .Re- 

dilangsungkan sesudah tg. | 

dah 21 Ka, sebagai setjara chi 

  

kita umut- 
Ta Sajen- 

  

. MEN en ena NA 

9 Pasal kanan. 
duan Mossadegh 

ERDANA MENTERI 
Iran Mohammad Mossa- 

Megh, hari Minggu, mengatakan 
dimuka tjorong ralio, bahwa ia 
akan menghadap Mahkamah In 
ternasional di Den Haag untuk 
mengemukakan 9 maijam tudu 
han terhadap kopra Seperti 
Ciketahui,  Mossadegh akan 
menghadiri pemeriksaan semen 
tara dari persengketaan minjak 
Inggris-Iran di Den Haag pada 
permulaan bulan depan, Sekali 
lagi ia mengemukakan bahwa 

| Mahkamah Internasional tidak 
berkompetensi untuk ambil ke 
putusan terhadap. pengaduan 
Inggris, Di Den g ia akan 
oenpeialibn dokumen2 pang 
muat perintjian Tn Jabar 
Iran tsb. dibawah in 

1. Inggris meritukan bloka- 
de ekonomi terhadap Iran, 

2. Mentjegah Iran untuk 
mendjual minjaknja, 

3. Melakukan hasutan? ter- 
hadap pemerintah, Iran, 

4 Menimbulkan kesulitan2 
bagi Iran di.luar negeri, 

5. Mengantjam pembeli2 mi- 
njak Iran, 

6. Menghasut tetangga2 Iran 
terhadap negeri ini, 

7. Melakukan hasutan2 ter- 
hadap Iran di Bahrein & Teluk 
Iran, 

8. Memutuskan  perhubu- 

ngar ekonomi Iran dengan du 

ihnia luar, 

bantah hak me-| 9. Merampas barang2 da- 

gang jang bertudjuan Iran. 
Seterusnja Mossadegh mengata 

kan, bahwa Inggris mengharapkan 2 

hal darj perbuatan2nja ini, jaitu: 1. 
Menimbwikan  kesulitan2 didalam 
neserj Iran: 2 Supaja beberapa ba- 

gian dari ballesa Iran berbalik ter 

hadap pemerintah Mossadegh “dalil 
disamping Fu melemahkan kedudu 
kan Iran di Den Haag Inggris ber 

maksud melemahkan semangat Mos 

2 , Gan akan menjebabkan 

kkan djabaran, hingga 

lah, Ea terbuka bagi Inggris. 
Teten kara Mossadegh. 

dia : 
be: 

Na aan ERA 

eta |     

  
ia: 

ertengahan ta hun 1958 jad, pemilihan umum 
kan di Indo tosia sehingga Ingga sebelum achir pat didjalai 

BK itu sudah akan «apat berdiri negara Republik In- 
Negara Republik jang pertama, me- 

Republik jang berpusat di 
ialah RIS, sedang 1 jang: ketiga 

Fama jang sekarang ini. 

Pada. pendapat Menteri Pe- 
nerangan, pemilihan umum be 
lum. dapat dilaksanakan... da 
lam tahun ini oleh. karena un- 
dang2nja. belum. diterima. oleh 
par:emen,. akan tetapi. sekali- 
Pun demikian, Pemerintah pa- 
da waktu: ini akan menjiapkan 
segala urusan jan diperlukan 
untuk. .mendjalankan pemilihan 
umum itu, umpamanja .me- 

jadi tidak sesu- | njiapkan. daftar-daftar pemi- 
lih, alat2 tehnis, Supaja, pemi- 

|lihan umum itu kelak dapat 
berdjalan. denga. lantjar. De- 
mikian Menteri Mononutu. . 

Sementara itu, dapat dikabar 
kan, bahwa soal “ pemilihan 
umum ini telah pul, dibitjara- 
ken dalam rapat dewa, partai 
PNI jang berlangsung pada 
hari Sabtu dan Minggu jl, Da- 

ri kalangan dewa, partai PNI 
selandjutnja didapat ketera- 
ngan, bahwa rapat dewan par- 

tai PNL itu telah memutuskan 

al. akan membantu. kabinet 

Wilopo dalam -usahanja . dan 
akan mengadakan kerdja sa- 
ma jang erat antara dewan 
partai, fraksi PNI dalam par- 
lemen dan menteri2 PNI dalam 
kabinet Pn 

  

RRI SMG. TG, 28 MEI. 
5:55 Pembukaan, 7.15 Pengu 

muman, 7.30: Lagu2. Baratt 
(p2), 8.00 Tutup, 12.00 Pembu | 
kaan 12,05 @uick step (ph), 
13.00: Pengumuman, 14.45 Tu- 
tup, 17:00 Pembukaan, 1.05 Ta 
man Kusuma asuhan P, Djang 
kung, 18.01 Adzar, 18.03 Pen-: 
didikan rochani oleh dinas Aga ! Dalam pertandingan mela 

ma terr. IV, 18.15 Pilihan Angk 
Perang (ph). 19.15 Tindjauan 
mingguan. ekonomi 
tang. malam (klasik). 20.05 Si 
arah pemerintah, 20.30 Keluar 
ga Warsita Mursit diasuh pak 
Ranuwisit, 21:15 ' Santiswaran 
oleh karawitan studio, 22.10 
Atjara esok hari 22.15 Hida- 
2 malam Tessema, 23.00 Tu 

Sidang dewan perwa- 
kilan Kota Sols. 

Dalam sidangnja baru2 ini 
| dewan perwakilan rakjat dae 

|| rah Sementara kotabesar Sura 
, karia telah menjetudjui dim. 

: prinsip pembikinan gedung2 pe 
i merintahan. Projek jang diren 
. janakan oleh djawata,, peker- 
| djaan umum meliputi biaja se 

1 besar 91/55 djuta rupiah, kemu 

Tertjatat dipasar Djakatta pada 
anggal 26 Mei diam 17.00: 1 
noas Mo3 To Nan Rp. 8l—i 
Hmas No. 2 Rp. 30,25: 

EA OA TA an Rp. 28,TbJ 

Produksi mobil Ame- 

irikat tahun ini aka, mengha- 
isilkan 190.000 buah mobil je- 
'bih kurang dari pada tahun 
1951, akan tetapi meskipun de 

.mikian persediaa, masih tju- 
kup untuk memenuhi kebutuh- i 
an2 pemerintah, demikian di ' 
umumkan hari Minggu, Kala- 
ngan2 pembesar perindustrian 
nasional menaksir bahwa per- 
indsutrian mobil Ameriks Seri 

banding dengan 5.140. 000 dlm 
tahun jang lalu. Taksiran2 itu 
akan merupakan jang terendah 
dah sedjak tahun 1948, akan 
tetapi diterangkan bahwa, pabe 

rik2 akan membuat djenis jg 
-djustru dapat didjualnja. Pem 
'besar2 tadi lebih landjut me- 
njatakan Wahwa  'pendjualan 
mungkin akan lebih banjak, di 

sebabkan oleh pengawasan 'ba- 

'ru atas pembajarannja. Mere- 

ka menambahkan bahwa ini 
akan membuka kesempatan ke 
pada beberapa perusahaan utk | 

jang sudah ' 
akan mengaki- 

mendjual mobil2 
ada dan tidak 
batkan ketekoran umum, 

  

wa HARI KANAK? INTER- 
NASIONAL. 

Untuk merajakan hari Ka- 
nak2 tg. 1 Djuni jad. dikota ini 
telah dibentuk sebuah panitya. 
Atjara jang akan diselenggara- 
kan jaitu antara lain: tg 31 Mei 
kanak2 berziarah 

adakan resepsi di GRI Gendong, 
.tg. 1 Diuni perlombaan/ hiburan 
'dimulai djam 8 pagi bertempat 
di halaman kabupaten. Akan 

. diadakan perlombaan2: berdja- 
lan membawa kelereng diatas 
sendok, lari tjepat 50 m. bala- 
pan karung, naik egrang, ber- 
djalan dengan mata ditutup, 
gendongan, tjepat2an menjurup 
kan djarum, mejanji, berpidato, 

“menari, menggambar, dll, 

  

| dian setelah diperketjil 
: djadi 

mur. 

kat tahun ini akan menghasil- |: 
kan 4.350.000 buah mobil, di | 

  

ke. Taman . 
Bahagia, malamnja djam 19 dil 

  
KA , | Ku 
SA NA Ne na ane nd Ao SAR Wa 

men- 
Rp. 8.640.000,— tidak 

termasuk ongkos2 tanahnja jg 
kepunjaa, pemerintah kota, Me 
ngerai biaja: tersebut gkan di 
minta bantuan dari pemerin- 

"tah daerah, 
rika Serikat. | 

Paberik2 mobil Amerika Se | 
Selandjutnja telah dibitjara 

kan soal. pembikinan lapangan 
terbang Panasar jang letaknja 
tidak djauh dari kota dar, di- 
'harap akan merupakan sum- 
bangan penting kearah kemak 
muran kota, Surakarta. 

Achirnja diterangkan, bah- 
Wa djumlah kota penduduk ko 
ta jg berlangganan air jeding 
hanja ada 6.000 orang, sedang 
lainnja menggunakan air Su- 

Soal desentralisasi 
Baru2 ini telah disusun bagi 

an desentralisasi dari kareside- 

nan Surakarta diketuai .ojeh 
mr. Surjodiningrat, tugasnja 
jaitu antara lain memberi bah 
lan2 pad, residen Solo tentang 
soal desentralisasi, Adanja ba 
gian baru ini telah mendapat 
perhatian dari masjarakat ra- 
mai, Mereka berpendapat. bah 
wa masaalah residen . akan di 
hapuskan. 

Transmigrasi ke Sumatera 
Selatan. 

Dalam achir bulan.Mei ini 
djawatan tranmigrasi kareside- 
ttan. Surakarta akan membe- 
rangkatkan tiga rombongan 
tranmigrasi ke Sumatra Sela- 
tan. Rombongan2 ' ini masing2 
terdiri atas 116, “123 dan 158 
diiwa. 

SALATIGA. 
Pusat. pembelian pen- 

djualan bahan2. 
' Sebagai landjutan 'afas ter- 

'bentuknja panitya. untuk men- 
dirikan pusat pembelian/pen- 
djualan bahan2 (Inkoopen ver- 
koopsentrale) pada hari Ming- 
gu tg. 25 Mei dikawedamnan Sa- 
Tati a telah “diadakan perte- 
mu: 
dari kalangan ' Indonesia dan 
Tiong Hwa ditempat, Setelah 
dipilihnja pengurus jang terdiri 
dari saudara2 S. Moeljoharsono , 
ketua: Lie Jam Kong, wk. ke- 

   
   

      

    

    

  

   

    

    

   
Olahraga guru. 

Di Bandung telah dilangsung 
|kan Hari Ojahraga Guru dari 
Mean sekolah Pertandingan2 

| berdjalan lanjar dan berachir. 
Isbb: “bolatangan guru2 sek. 
Tehnik I, bolakerandjang guru2 
TA Landjutan, volleybalj. gu- 
u2 SMP Nasional, bulutangkis 
(pokseomnga Barata, bulu- 
tangkis puteri nj. B. Jansen, 
ping gpong putera Lim dari Sin 
Ming Hui, pingpong puteri Ami 
nah guru SR, tennis djuara 
Insp. Pend. Djasmani Dj. Barat 
rupher up Balai Kursus, nomer 
3 SMP/SMA. Hadiah2 berupa 
bisa berajih dan hadiah2 hibu- 
ran. 

Basketball 
Tg. 30 dan 31 Mei jad. ber-   

, tempat Gi Kebonkarang 24 dan 
| dimulai djam 19 akan diadakan 
pertandingan2 basketball. dise 
lenggerakan oleh Basketball! 
Bord Semarang, 

Djuara  Surabaja Lung Ma 
akaridatang di Semarang. Ma- 
lam pertama Lung Ma akan 
Main lawon Kuo Yu Hur bagi 

an wanitanj, dan 'boys-team- 
nja akan melawan team Pheng 
Yu Hui. Malam. kedua  girl- 

team Lung Ma akan berhada- 
'Pdn lengan team Kuo Yu. Per 
tandingan2 tersebut, tentu 
akan ramai, 'karena Lung Ma 
diperkuat dengan tenaga? da- 
ri Bond Basketi seluruh Djawa. 

dan Bond Djawa Timur. Seba 
gai attraksi pada dua malam 
tersebut, selama pause diada- 
kan tarian tambur istimewa jg 
belum perrah dipertundjukkan 
disini. 

Djuara single bulutang- 
kis Djakarta 1952. 

Ferry Sonneville telah kelu- 
ar Sebagai djuara single bulu- 
tangkis daerah Djakarta-raya 

tahun 1952 setelah dalam per- 

tandingan finale dari. tournam 

Cn Tang diselenggarakan oleh 
PBSI tjabang Djakarta, berha- 

sil mengalahkan Eddy Jusuf 
dengan longset dengan angka 

3-2, 

SEPAK BOLA. 
& Setelah meninggaf'kan Indo 
nesia, kes. "Aryan Gymkhana”   

19,30 Bin- : 

telah . melandjutkan . rentetan 
pertandingan2 di Singapura. 

kes. Sino Malay, team India me 
nang 5—2. 
»£ Pertandingan sepakbola in 
ternasional di Prata antara re 
gu Inggeris melawan regu Aus 
tria berkesudahar 3—2. 
x Kes Skotlandia dalam per 
tandingan di Kopenhagen, te 
jah memperoleh kemenangan 

2— dari regu Parts 

Aneka Djawa Tengah | 
S0L0. tua Hadisoewirjo, penulis: 

Martoharsono, pembantu: Chua 
nd: Chin bagaian- umum dan 
an Hok Chan penasehat kemu 

diam Giputuskan oleh rapat un- 
tuk mengambil langkah perta- 
ma jalah membeli tembako dida 
cerah Getasan jang kini telah 
mendekati panen, Sebelum hari 
Lebaran kepada penanam2 tem 
bako Itu akam diberikan voor- 
schot- sedjumlah Rp. 200.000 
AdGapuri keuntungan bersih 
akan diberikan 104 pada pen 
djual tembako, 104 pada kas 
desa dimana tembako tu dita- 
nam, 804 pada pemegang aan 
deel, 

Untuk sementara waktu ba- 
can tersebut berkantor di Dj, 
Kaliosolor 44. 

Udjian masuk ke 
sekolah landjutan, 

Banjaknja murid jang turut 
ambil bahagian dalam udjian 
masuk ke sekolah landjutan da- 
ri seluruh kebupaten Semarang 
meliputi kawedaran Salatiga, 
Ambarawa, Ungaran dan Tenga 

ran baru2 ini ada 2424 orang, 
Diantara mereka jang lulus 
ada 331 orang. Hasil jang ter- 
baik ditjapai oleh SR, Tjung- 
kup 1 di Salatiga (20 Julus 
ri 46 tjalon): S.R, no. IV: 
Ambarawa (13 Tg d 2 
tjalon) : SR. no. ica SEA 

(10 lulus dari S1 #latop, 
“Apabila. dibanding dengan 

tahun jang laju (322 lulus da- 
ri 1700 tjalon) maka hasil da- 
tam tahun ini ada Jebih ketjil 
Adapun sebab- "sebahnja menu: 
Tut kajangan jang mengetahui 
“antara, lain akibat dari tergang 
gunja keamanan dibeberapa 

tempat di daerah Tengaran 
mitsalnja. (pemberontakan ex- 
pataljon ng banjak sekolah 
jang tidak tertentu dibukanja. 
Selandjutnja mata udjiam jang, 
mengenai berhitung dan penge- 
tahuan umum pada umumnja 
dipemdangnja tidak mudah ba- 
gi anak2 SR. 

PATI, 
Asrama Pertanian di- 

bakar TI? 
Berita terlambat dari Pati mewar 

takan, bahwa tg. 19-5 sebuah asra- 
ma latihan Djawatan Pertanian Dja 
wa Tengah di Pati telah terbakar. 
Siapa pembakarnja belum diketahui 
djelas tetapi menurut berita itu 3 ha 
ri sebelumnja untuk jang kedua kali- 
nja orang telah mendapatkan plakat 
jang berisi antjaman akan menembak 
para peladjar jang tinggal diasrama 
tsb, bila mereka ini tidak segera me 
ninggalkan asrama tsb dan selandjut   

amtara, beberapa peminat , nja berpihak kepada golongan TII. 
Plakat jang tidak diterangkan dgn 
tjara bagaimana ditulisnja menurut 
kabar itu ditandai oleh SCS. C.TIL. 

Jang berwadjib kini sedang me- 
| ngusutnja, 

eter pewad 
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1 |dewasa ini. Kurai 
| sih. ketinggalan 9.000: ton ker- 

aman/Bagi Importir2 Indonesia — 
n2 Kepada Kabah mberi- 

   'pang persediaan kertas koran 
lebih ma- 

|tas koran. (persediaan lama). 
Pada saat. pembelian, oleh pe- 

erintah memang diberi pem 
“bajaran muk, kepada impor- 

  

na setelah. pend. g 
'sung. harus. at kembali 
kepada pemerintah, Akan 
"pi pendjualan tidak. bebas, ar 
tinja Gikenakam lisensi. Harga 

uaan oleh pemerintah. di 
tentukan, tidak boleh lebih da 

ri Rp, 6:333,— setiap ton beru 
1 -vel dan “Rp, 5.960. setiap ton   | “berupa 2 Suatu harga jang 

MHajak jang hanja memberi ke 
| Imungkinan untung sangat ter. 

  

   

   

gian Pihate Ane ta 

Ii 

saia pendjua! 'an dikenakan 

“Angkatan darat As. — 559 | 
buar, pesawat terbang, angka- 
tan laut AS, — 797 buah pe- 
sawat terbang,: sedangkan ne- 
gara2 anggota PBB jang mem 

1 .! batas. bagi importeur. Disam- 
ping persediaan .iersebut dibia 
jai, sdah, Na Bk untuk. pem 

“pemerintah. 

ran dalam hubungan ECA. 
“Meskipun persediaan ini. ter 

lalu besar bagi Irdonesia (se- 
“tiap bulannja -hanja diperlu- 

| kan 4 atau 500: ton), namun 
lisensi, 

Ng Import berdjalan terus 
“Jang terachir ini menimbulkan 
peperangan sekitar kertas ko 
ran. Import. baru berdasarkan 
harga pasar Iyar negeri jang 
kira2 Sudah turun 504, dan de 
ingan demikian penawara, di- 

punjai djuga kesatuan? angka- | Pasar Indonesia turun pula de 
tap udara di Korea — 60 buah jngan kurang lebih 5076 
pesawat. terbang al 4. buah 
hantjur diudara. Angkatan 

udara AS, menolak untuk.m83 “ 
ngumumkan djumiah kerugian 
pesawai.ierbang, jang di . 
kan karena kerusakan masin, 
demikian AFP. TA 

darat dan. laut ALS, tadi-x 
kerugian besar dari pihak. : 
disebabkan karena banjak s 
ngan2 udara harus. dilaku 

   
Pn 

  

:€ 

dari 
(Rp. 6.333 ,—. Maka akibat2nja   

|laporan ah | 

  

   
   

   

Bana, demikian tuan Da- 
   

1 Heteriekimewa. kaum. 

teur. Indonesia 
impor- 

zesia lagi jang kera 
5 Para pemilik perse- 

La lama jang. pada azasnja 
belum, sanggup. membandingi 

   

5. Asep NA aSing jang-lebih be 8 
a : berpengala , serta 

  

ag pukulan2 serupa. itu, Se 
  oleh pihak PBB dengan terbang 'ain dari itupun mereka tidak Tendah Nan musuh, jg| dapat kesempatan untuk, tu- Gipertah . kuat dgn -krut mengimport baru kertas.ko     riam2 anfi s apaan, dara. datar £ “ 

   
: 1x dan djenis. kertas alang 

      
Ha apa. kala ran g ah tadi. 

Ketiga terowongan. rahasia tad “eng jang lalu oleh serdadu? jang mendjaga agan tadi, Hingga ki- 
7 apat diketahui, apakah ada orang2 tawanan dari 
barak nomor 76 — jang terkenal sebagai 
pala” ita — jang 1 melari ikan diri. 

Akan tetapi diduga bahwa ke" 
dua terowongan jang menghu- 
bungkan barak tauj dengan ba- 
rak2 lainnja, biasanja dipakai 
sebagai djalan perhubungan an 
tara orang2 tawanan dengan pe 

£ mimpin2 mereka jig dikumpul- 
kan Gidalam barak nomor 76 
an Ke 

K i sedang dipersiapkan pu 
la pembuatan barak2 baru, jg. 
masing2 akan ditempati oleh 
“1 orang tawanan. Seperti per 

“dikabarkan, Ojumlah orang 
tawanan semuanja dipulau Ma 
je ada 80.000 crang. 
“Seorang opsir PBB: mita 

1, ba, mungkin akan tim 
2 bata lagi, apabila 
ae tawanan tadi, dipindah- 
ken dan dibagi2 lagi kebarak- 

jang lebih ketjil, dalam 

eniara itu UP mengahar 
lari Washington, bahwa 

2 ian angkatan darat A 
| merika ketika hari Minggu te- 
| lah 'berdjandji, bah 
th Sona Peta 

   

      

  

1 “panitya : Set : 
lat. Ketiga opsir j8. 

, iang pernah TN 
annja sendiri) Char 
dan Paul Young, 
tika masih djadi koj 
amp tawanan perang. | 

  

     

  

    

  

  

  

Young adalah orang atasan- 
langsung dari Kera kg ter 
sebut tadi, Jing jang 
pada umu umaja “hertanggting: 

  

    

     
   

  

   

| dike 

   

  

Manap Djspun 
«Tewas KAU 

Teggaa Menantakonna 
n Terroris” 

  

1 

'M ai DJEPUN, jang 
oleh pihak Inggeris dise 

but ,,benggolan. terroris” Mala- 
ya, hari Ahad telah ditembak: 
mati oleh serdadu? Gurkha di- 
negara bagian: Pahang. Manap 
Djepun ses aja, bernama 
Abdul Manap bin Siwang, Ia 
adalah komandaa resimen Me- 
laju ke-X dari tentara pembe- 
bas Malaya dan disamping itn 
Manap Djepun mengepalai apa | 
jang oleh pihak Inggris disebut 
inti pasukan2 Komunis Tiong- 
hoa”. Ia fewas ketika . pertem- 

| Furan melawari pasukan Ora, 

Maklumat resmi jang dikeluar 
kan ketika malam Senin menga 
takan, bahwa kedudukan Manap 
dalam. hierarchi. Komunis belum 

stahui, tetapi menurut duga- 

.ia, adalah seorang anggota 
pan ya partai dinegara. bagian 

      

il Pahang, dan atas kepalanja di- 
liah se kurang2nja 

8 Straits 5.000. Kematian Ma: | 

nap oleh pembesar2 Inggris di- | 

anggap. AE kekalahan jg. 

terbesar jang diderita, oleh pa- : 
“Isukan2 gerilja dinegara Pahang, : | 

"Kalau Petjah Perang: 
|sedjak 4 tahun jang lalu keada 
an bahaja mulai berlaku. (An- 
tara). 
  

diawab dalam insiden La 
Seperti diketahui, Dodd dan 

Colson, jang mula9 berpang:- 

mewa 
' SANA aa 

KPRI Your. sedjumlah an ser | 
2 tifikat. .devisen ju Tj Tjontoh lain 

“sendiri 1 
membei- 1500 ton. kertas ko- | 

| untuk mengimport radio. Bila 

menunggu berarti m 
hilang bagi 
membajar sewa2 gudang 
bunga bank.”   

jang dikemukakan 
oleh tuan Dasaad ialah tidak tepat 
nja turut tjampur pemerintah dalam 
import pesawat2 radio dan. onderdil 4 
nja. Menurut katanja dalam waktu 
singkat dilapangan ini dapat dihal. - 
rap timbulnja keadaan bentjana.. Im 1 
Port radio telah di-izinkan “kepadal 
tidak kurang dam 38 importeur. Sel 
tiap importeur harus. memegang. mo 
nopoli sendiri. Akibatnja kini semua 
merk jang dihasilkan dipelbagai bah 
Gian dari dunia: masuk di. Indonesia. 

hanja dimuat | 
djumlah devisen sedikit dalam plan|” 

se 

Untuk import ini 

ning pemerintah, sehingga dari 
tiap merk hanja': | dapat disimport f 
djumlah pesawad: jang. tidak berarti. 
Pun difjabang ini pelbagai. pemilik | 
paberik. diluar negeri tidak. dapat F 
mengharapkan pesanan2 besar. Me 
nurut tuan Dasaad pasar dunia kini 

taan bahwa dari pelbagai-merk ha- 
nja sedikit sekali jang bisa masuk 
ke Indonesia, akan tetapi dilain pi 
hak Indonesia adalah satu2-nja ne 
gara jang “terlalu besar menarik 
dala onderdil? radio. 

Ini disebabkan Taka setiap” im 
Dorteur radio -dikenakan kewadjiban, 
untuk menggunakan sebanjak 107 
dari djumlah devisen jang diperoleh 
Guna pembelian pesawat2,” guna on- 
derdil2 radio, sehingga negara ini 
dalam waktu, singkat akan dibandji 
ri oleh barang2 ini, Mengenai pen 
djualannja djangan terlalu besar 
diharapkan. Djumlah wang jang .di 
pakai untuk keperluan ini dan 'ang 
olehnja dinamakan kapital mati pcr 
lu dipertanggung djawabkan, kata 
tuan Dasaad jang selandjutnja me 
nganggap.salah bahwa setiap. impor 
teur Indonesia diberi kesempatan 

izin 
ini idibatasi kepada “beberapa impor 
teur sadja maka akan tertjegahlah 
kedjadian bahwa para importeur ka 
dang-kadang mentjari. merk? jang 
kurang baik. Dengan demikian zkan 
terhemat djuga. tidak sedikit devisen 
katanja.       

#ada'lagi wang, maka barang? 

 Keadahngs "seperti jang saja lukis- 
ken diatas sudah barang tentu tdak 
sepenuhnja. merupakan sebab2 dari 
kesulitan? besar. dewasa isi. ' Ham 
pir semua: barang: mendiumpai nasa 
ran jang merosot dan karena tidak 

itu 
hampir tidak terdiual atau hanja da 
pat didjual dengan rugi, banjak”. 

Keadaan barang2 tekstil kini sede 
mikian rupa hingga orang seringkali 
dapat membeli dari persediaan2 
lama di Djakarta jang dahulu di- 

importeur untuk |f 
dan 

Lagi tjontoh-import | 

disatu “pihak tertjengang atas kenja | 

'nai bagaimana 

/sangsikan bahwa apabila nega 

  

    

    

   

      

  

4 Pangeran ' Takahito Mikasa adik 

     

    

   »& very good dancer” achir2 ini.: 
.ma tampak ia dengan minat jang 
baru afau new steps dari suatu 
bangsa Amerika jg mengadjar nja). 

    

4 
       

   

   

Djepang kiranja gemar pulaberdansa. Ia dikenal orang sebagai 

lagu wals. 

    

   

    

   

    

   
--   

bungsu dari kaisar Hirohito di 

Dalam suatu pesta di Yokoha 
besar mempeladjari  langkah2 . 

(kanan, temannja   
  

' adaan keuangan dipelb 
| an dengan itu 
memobi 

. in Counjiries of Asia and the 

hari 84 Djakarta. Maka dgn. 

Laporan ang diumumkan 
itu adalah hasi! daripad, penje 
lidikan bertahun-tahu, jg men 
da'am, sehingga dapatlah. di 
anggap selaras sebagai dasar | 
(untuk melandjutkan penjelidik | 
'an dari pokok perscalan jang 

sedang dipeladjari: dengan ha 
sil peladjaran mana maka da- ! 
pat diharapkan akan memberi | 
kan petundjjuk2 untuk pema- | 
kaian uang2 tabungan jang ! 
tersedia setjara lebih produk- | 

tif. ! 

Pokok persoalan ini 'adalah 
sama pentingnj, sebagaimana 
kesukaran2 jang melekat, Ne 
gara2 Asia membutuhkan mo- | 

dal untuk membiajai industria | 
lisasi serta pembangunan eko 
nominja, dan pada umumnja 
orang mengakui bahwa jang 

' diperlukan terutama sekali ia 
lah modal dari luar negeri. 

Harus perbanjak ' 
tabungan. 

Sedjak beberapa lama perta 
njaan jang lebih besar- menge 
nai tjara bagaimana memobili 
Sasikar uang2 tabungan dalam 
negeri, telah dikesampingkan 
denga, adanja masalah menge 

mendapatkan 
“modal dan bantuan dari luar 
“negeri. Namun tidak dapat di 

ra2 Asia ingin dapat membia 

jai rentjjana2' perekonomian-   import. dergan harga2 lebih. tinggi 
dipasar luar negeri, dengan harga: 

lebih rendah dari pada harga pasar 
asing, padahal disanapun harga2-nja 
sudah. banjak turun. 

Ini merupakan antjaman besar 
bagi likwiditet para importeur, hing 
ga. hanja. mereka jang “,besar2”-lah 
jang sanggup memikul kerugian2 itu 
— sekalipun dengan susah pajah — 
akan dapat memenuhi kewadjiban 
terhadap krediteur serta pegawai? 
nja. 
Na importeur ketjil, umumaja 

bangsa Indonesia, segera tidak akan 
tahan lagi dan terpaksa, harus me 
nutup perusahaan mereka. Seandai 
nja bank2 masih bersedia menjedia 
kan wang terhadap barang2 sehing | 
ga memungkinkan barang2 bersirku   

| pi bank2 
lasi dengan susah pajah, akan teta 

itu tidak akan bersedia 
dan sanggup memelihara  ongkos2 
normal dari kaum 'importeur itu. 
Djadi. bantuan penting hanja dapat 
diberikan bila pemerintah memindah 
ikan pesanan2-nja jang berdjuta-dju 
ta itu dari importeur2 asing kepada 
importeur2 Indonesia, Ka tuan 
Dasaad. 

“Eksport tidak begitu 

mudah 
3 pup Mengenai soal eksport, demikian 

  

-nja, mak, lambat Jaun mereka 

ilebih tinggi sumber2 alamnja 

| didjalankan oleh BCAFE ada- 

achirnja harus sanggup me- 
njempurnakan ketingkat jang 

daripada iang telah dilakukan 
nja hingga sekarang ini. Maka 
untuk kepentingan mereka sen 
diri, sebagaimana djuga terdja 
di dinegara2 lain, mereka ha- 
rus berichtiar melalui segasa 
“usaha untuk.  memperbanjak 

uang tabungan penduduk. dan 
memobilisasikannja dalam salu 
ran2 pemakaian jang lebih pro 
duktif. Penjelidikan jang te.ah 

lah. untuk menjempurnakan tu 

Pengiuasan eksport menurut 
anggapan tuan Dasaad pasti 
mungkin, Disamping karet, ba 
han jang dewasa ini mendapat 
perhatian hampir setiap orang, 
masih ada hasil2 bumi lainnja 
seperti damar. lutung jang 

|dahulupunt sudah mempunjai 
“kedudukan penting dan jang ek 
sportnja sudah tentu masih da 
pat diperluas. Pemetjahan ma- 
salah2 ini serta kemungkinan2 

' Modal- Asia 
“ Perlu Penabungan Di Pdibesn” 

V LBH ECAFE TELAH diumumkan ichtisar tentang tke- 

mengumumkan pula beberapa 
ilisasikan modal2 setempaf guna keperluan: 

an produksi, Salah satu pengumuman berbentuk sedjilid. bu- 
ku jang bernama: Mobili.ation cf Domestic Capitak: in Ce 

(agen untuk Indonesia: Jajasan Pembangunan 

  

ri 

agai ne Asia dan be: Nan an 
pelaksana- 

Far East — 1 

g Sa. 
ini PBB telah mona: sugta 

Bangkok 

lapangan baru jang belum pernah diselaminja. 

djuan persiapa,, djalan kearah 
pekerdjaan dengan tjara jang 
memuaskan. Pelbagai rupa ma 
salah dengan ini telah mendja 

| di djelas, Mengenai Sesuatu - 
masih kurang terang : : 

| pendjelasan dan Aka ain. 
kan saran2 guna memperbe- 
sar kemauan rakjat untuk me 
nabung. 

Panglniiotatakhar 
Asia rendah. 

Ukuran dari penghasilan rak 
jat di negara2 Asia sesungguh 
nja adalah sangat rendah, se- 
hingga hampir? tidak ada ke- 
mungkinan untuk menabung. 
Keadaan 

' tjepainja kelahiran tidak men- 

Gjadi lebih baik. Daftar ketahi 
ran jang memuntjak dibanding 
kan dengan daftar kematian jg 

: kurang, telah menimbulkar.ber 
| tambah banjaknja unsur2 jang 
' tidak produktif dlm kalangan 
| rakjat, jakni anak2 dan orang2 
tua hidup dari bahagian "lain 
jang produktif dan dari Tang 
tabungan mereka. 

Tetapi selain daripada itu 
maSih ada pula faktor2 lain 
jang memberikan gambaran ti 
dak baik bagi pembertukan mo 
dal di. Asia, Ta 

Baik tingkat produksi mau- 
pun perdagangan Igar negeri 

dibeberapa negara terlihat ten 
tang ketidak-adaan. sjarat 
tidak dapat diabaikan 
pembentukan kapital, umpama 
nja keamanan harta benda, “gta 
bilitet politik, perasaan, takut 
terhadap agresi "jar "negeri 

dan kepertjajaan terHadap pe 
merintah seria nilai dari AO 
pembajaran dalam negeri. 

Diluar 
adat2 jang sudah usang 

masih kuat, atjap kali $ 
langi pemakaian'u, 
an dimasukkan 
saluran sehat, - 

Betapa bes 
an2 jang bersarang 
namun 2 eni 
Sikan uang2 
adalah sngat. pena 

   

  

bagian dengan 4 
daftar? statistik, 4 

landjutnja - dikemi 
tang kemungkinan2   nja dihari depan merupakan tu 

Gjuan pokok bagi. perdjalanan 
tuan Dasaad jang. dalam bulan 
ini djuga akan bertolak ke Ero 

| pa dan Amerika Serikat. ,,Disa-   tuan Dasaad se landjunja, sihipun 
tidak A, La Ag aa 

i, i pala eksi iohe 
sia mulai dinegeri Har Bagi 
Kaum, eksperteur, hampir2. tidak    mufigkin mengadakan persi 
la 'ekspontur Indo Ta 'ma 
sih “berhasi! merebut, barang? "ntuk 
diekspor... maka segera. terlijata, 
bahwa ia 'harus berusaha  menem 
bus. dalil jang sudah diakui umum 
TEA Juar negeri, bahwa ba 

ra: tangan kaum eksporteur 
Teweh #idak didjual aa ! 
H umum” Djadi perlulah. bahwa pa ' 
ra eksporteur diluar pelelangan2 me- 
ngadakan perhubungan langsung de 
ngan para pembeli. 

na saja mengharap selain dari 
On na 

pelbagai pemilik2 paberik pen- 
ting, djuga melakukan usaha2 
jang bertalian dengan reorgani 
sasi perusahaan, antara. lain 
reorgahisasi kanternja di. 'Am- 
sterdam' dam ci New York, jang 
mana akan disesuaikan kepada 
keadaan? jang telah herobah”, 
demikian tn. Jasad. mengachi 
ri pertjakapannja. $ 

an dan saran? untuk mc 

modal lankan mobilisasi Hat Ata 

Jang pertama sekali diberi- 
kan keterangan? perintjian me ! 
ngenai pusat fasilitet2 bank da 
lam setiap daerah jang terpi- ' 
sah2, pasar keuangan, . pasar 

  

dipegang pemerintah "Sebagai: 
mobilisator dan pemakai sum | 
ber? alam. dalam eri, Seto: 
lah..itu terpisah-pisah ditindjau. 

   

  

beberapa negaka, jakni Birma, 
Ceylon, India “Indonesia, 
Pakistan, Pilipi 

LN 6 
  

ENTERI LUAR negeri 
Pakistan, Sir Zafrullah 
pada hari Minggu me- 

bahwa, Pakistan 

Khan 
ngatakan, 

kat brigadir djenderal, kemudi itidak akan memilih salah satu 
an telah diturunkan mendjadi Tata djika timbul perang du- 
kolonel da, ditarik Me bAlg ke ja ketiga. 

staf, PEN na Zetrullah Khan . jang. mem- 

berikan keterangan ini dalam 
suatu BA aan jang disiar- 
kan oleh radio Pakistan, lebih ' 
landjut menjarankan supaja | 
menunggu satu bulan sebelum 
membuka kembali pembitja- 
raan2 dibawah pengawasan 
PBB mengenai djalan buntu 

Imudi2 

SG S3) 

ini berhubung dgn j 

dewasa ini adalah rendah dan |: 

    

   

ini kebiasaan dan! , 
tetapi | 

ANJAK SEKALI KITA 

B lihat pada waktu ini pe- 
kita ber-bobbed hair, 

Sungguh, rambut pendek dewa 
sa ini merupakan satu mode jg 
paling. populair tak ketinggalan 

kita ini, jang pada aslinja sebe 
(Inarnja tak mengenal tjara me 
ngatur rambut sematjam 

| 4! Mode tersebut. telah masuk dita 
ikita bersama2 dengan ma- 

|tjam mode bar t lainnja dan 
kini sangat digemari oeh para 
pemudi kita. 

Akan tetapi tahukah njonja, 
| bahwa sebenarnja model bobbed 

(hair itu telah mendjadi kegema 

Iran wanita? Mesir-pula... 2300 
tahun jang lalu? Ini sungguh 
demikian..... Dan menurut kete 
rangan berdasarkan pada penje 
lidikan atas majat2 wanita Me- 
Sir, majat2 jang disana lazim 
diberi sematjam balsem mendja 
di satu mummie jang tiada akan 
rusak: 2300 Tahun jang lalu 
itu, katanja wanita2 Mesir telah 

AL — 

Perantjis Gan- 
ti Haluan 

Sedia Adakan Peroba- 
! han2 Tatanegara 

Di Tuvsis 
€ 

ENURUT KETERANG- 
AN kalangan jg. lajak 

| dipertjaja ketika hari Sabtu di 
Tunis, Perantjis telah ambil ke 

lekas?-nja dilakukan perobah- 
| 2n2 ketatanegaraan di Tunisia, 
| jang akan memberikan pemerin 
tahan-sendiri kepada negeri ta 
di. Menurut kalangan tadi, pem 
besar? Perantjis sudah hampir 
melepaskan rentjananja untuk 
membentuk komisi-bersama, da 
lam mara duduk orang2 Pe- 
rantjis dan Tunisia guna me- 
njusun rentjata perobahan2 ke | 
tatanegaraan tadi. 

Sebagai penggantinja, suatu 
komisi jang terdiri dari orang2 
Perantjis akan segera menju- 
sun rentjana jang lebih luas 
laga dari pada semula, jang. di- 

kan akan menenangkan 
Lagi 2 dari Amerika dan men- 
tjegah dibawanja - soal Tunisia 
kemuka PBB. 
Emmanuel Temple, menteri 

Perantjis urusan kaum veteran 
|dan ahli dalam soal2 jang ber- 
'kenaan dengan - Tunisia, jang 
'ketika hari Djum'at tiba kem- 
'bali di Paris dari Tunis, me- 
Ingatakan bahwa sekarang ki- 

Imelepaskan rentjana  pemben- 
ibuikan korsisi-bersama tadi utk 
/menje'esaikan soal Tunisia, In 

Temnle mengatakan bahwa' 
Perdana Menteri Tunisia. Bae-' 
couche tak berhasil mendapat-/ 
kan orang Tunisia, jang sang- | 
'gup duduk dalaii komisi tadi 
dan pula komisi tadi tidak se- 

  

ERDANA MENTERI 
Mesir, Hilaly Pasha, te- 

lah menjatakan bahwa ia hanja 
akan Mn AP Atok 

    

         
    
   

    

        

   

  

   

   
   
   

    

   

  

    

Tnatory dani Hakk 
pemimpin partai buruh 
kepada, , PErs. 8 tuntutan 

r, jang ditegaskan 
Gala 3 Pas uk alan Yap 

Hakk Pasha 
Ya |ialah: 1. 

| kemb: pasukan?2: 
h Mesir dan 

persatuan lembah Nil. 
selandjutnja k . Pasha 

Maan, bahwa,  dajam |' 
tsb. Hilaly Pasha j 

telah: 7 gatakan untuk tidak |   
umkan tindakan2: pe- 

ma Mesir dalam ,,meng- 

y djuga, mengat . bahwa | 
ntjana “memperbaiki pemili- ! 

| han umum telah selesai disu- 
| Sun dalam mana a.l. diusulkan 
yuntuk mulai mengadakan ke- ! 
| wadjiban memilih, (Antara) 

moda| dan peranan iang akan 
  

Achirnja, dirumuskan bebera 
Pa, hal, umpamanja, bahwa pe 
nabungan dalam. beberapa, dis- 
trik2 -didjalankan, denga, nsna 
rik hati, bahwa bank2 tabung 
an-pos diorganisir lebih baik 
dan bahwa diberikan penerang 

ilig na San Muang | an jang luas mengenai soal pe 
uabungan, 

pula pemudi2 dari tanah air | 

itu. 

putusan untuk menuruti kehen | 
dak Amerika Serikat, supaja se | 

: 

Ira2 sudah tiba saatnja untuk | 

Kota Jericho 
' Bahan2: -Sedjarah“ Jg Diketemukan Oleh 

Iu Seorang Archeoloog#Wanita Inggeris 
Suai Gengag kang nan rakjat”.| 

i telah, melaporkan tentang 

'Mesin Tetap Pada2Tun. 
'tutannja Sbg Dasar Utk) 
iPeserasan Perundingan) 

mengenal, permanent-wave. Su- 
dah. tentu - tjara melakukannja 
masih lain sekali dengan tjara 
jang sekarang dipakai. Alat2nja 
dulu masih primitif sekali. 

Dengan satu penggulung da 
ri kaju jjang telah diberi ta- 
nah liat panas, rambut diikal. 
Dan setelah beberapa lam, di 
tekan, dan kaju penggulung 
itu ditarik lepas, maka tertjip 
talah sudah satu krul. Demiki 
an permanent-wave. masa itu, 
terutama pada musim panas 
ditanah itu 

Pernah seorang pemuda kita 

tanja: “Apa jang pertama2 
kau perhatikan pada seorang 
gadis jang kaudjumpai?” Dja 
wabnja: “Rambutnja. Apakah 
rambutnja rapi duduknja, atau 
kah kotor dan tak teratur. Itu 
jang pertama2 mendjadi perha 
tianku”, Dan kiranja banjak 
pula pemuda2 jang sependapat 
dengan pemuda tsb. Mgka tia 
da ada buruknja, njonja/nona 
menaruh perhatia, jang sepe- 
muhnja terhadap pemeliharaan 

jrambut. Dan disamping pemeli- 

|haraan jang. sempurna, . dja- 

  
ingan abaikan tjara mengatur 
.nja, jang harus disesuaikan de 

  

    

  

     

        ngan sela wadjah njonja. 
Misalnja djika, njonja berdahi 
ketjil, tentunja. tak, gan pan- 
tas njonja mempergi 
del nonnie, 

Ini sangat perlu, karena ti- 
dak djarang, kita lihat, wa- 
djah seseorang jang seben: 1 
nja tjantik malahan kelihatan 
tak bagus, hanjo karena ram- 
but tidak diatur sesuai dgn 
bentuk wadjahnja. Seseorang " 
jang berleher pendek umpama 
nja, baiklah meniisir rambut 
agak keatas  (upward curls), 

supaja. kelihatan agak pan- 
djang. Demikian sebaliknja Je 
her. pandjang akan. kelihatan : 
lebih pendek djika. rambut dia 
tur agak pandjang. Untuk se- 
seorang jamg berdahi rendah - 
dan. lebar, bagus dibuatnja 
scheiding ditengah, Begitulah 
matjam2' hal2 ketjjil harus di 
perhatikan, supaja, effekt jang 
diinginkan dapat tertjapai, 

  

Mengatur rambut sesuai dgn 
bentuk -wadjah tidak: mudah. 
Nona pada gambar ini tidak 
menurufkan. mode jang kini | 
paling populair, tetapi njata 
ia, menjusunnja menurut ben, 

P
E
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Ma
ta
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mn
 

Pe
mn
n-
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». uk wadjah, hingga: kelihatan 
' manis dan. sangat. pantas. 

  
    
rak kepala. manusia, jang 

Dalam seputjuk surat kepaga 

Palestina  Exploration Fund 
(Dana Riksplorasi Palestina) 

nona Kenyon men'atakan djuga, 

'mati: semua dalam keadaan ma 

Sih baik. Kuburan tersebut ada 

lah salah satu dari: beratus ku 

buran dari Zamam Pembaga jg. 
telah digali dibagian: utara dari 
bekas kota kuno:itu. Dari buk- 
ti2 jang telah didapat itu, da- 
patlah diambil kesimpulan bah- 
wa ditempat itu-pernah berdiri 

Sebuah kota besar pada 3.000 
tahun sebelum. Masehi. 

Nona Kenyon telah memper- 

oleh pula, pendapat2'lain, jang 
memastikan pendapat2 jang ter 
'sohor dari seorang bangsa Ins- 

gris, professor John Gartstang. 
Dalam: tahun 1928 Gartstang te 

lah mengadakan suatu eksplora 
si, jang mana memberikan ke- 
ipastian. atas tjerita dalam kitab 
Indjil mengenai djatuhnja Jeri- 
cho. 

Ekspedisi jang dipimpin oleh 
(Prof. Gartstang itu mendapati, 
bahwa. tembok kota Jericho te 
lah ,,hantjur”, Tembok itu di- 
dapati djatuh dimuka tempat 
tembok itu didirikan semula, ta 
pi tanda2 jang: diketemukan. me 
nundjukkan bahwa keruntuhan 
tembok itu adalah “ disebabkan 

gempa bumi. Djuga kota itu sen 
| diri didapati dalam keadaan han 
tjur dan ditinggalkan oleh pen 

  
  

  

jang timbul am sengketa 
India Aa 2 

' militarisasi Kashmir, Di 
kan bahwa PBB belum. 
berselang telah ' minta kepada 
kedua belah fihak jang ber- 
sanskutan — untuk membuka 
kembali perundingan dengan 

mms 

  

|perahtaraan PBB dalam soal 
hmir, 

aristan telah menjetudjui- 
inja tetapi dim pada itu mengu | 
Suikan utk menunda dahulu pe 
(rundingan ini untuk mentjegah | 
gagalnja perundingan, Zafrul 

stc n Tak Akan PilihPihak!: 
lah Khan achirnja menjatakan 

| harapannja bahwa konperensi 
jang  dirantjangkan antara 
perdana - menteri hnegara2 

LIslam dapat diadakan ' dalam 
bulan Djuli setelah upatjara? : 
bean dalam bulan Ramadhan 
selesai, 

HI ARCHAELOOG Inggris, Kathicen 

mengadakan penggalian pada, bekas kota 
ara diketemuinja, 

mafsih baik dalam suatu 'kub 
jang telah berusia 4,500 tahun. Nona Kenyon (45 Pn Ga 
lah direktur dari British School o£ : 
Ia dibantu oleh Dr. A-D. Tussingham, dari 
of Oriental Research. di Jerusalem. 
dan Inggris itu, menganapa kan penggalian tsb. 

bahwa dalam kuburan itu telah :? 

@/didapat pula ' berang dan peti | 

Kenyon jang 
kuno Jericho, 

suatu. tengko- 

Archaelogy di Jerusalem. 
American School 

jang bersama? dengan ba 

  

Ke Tiang inn ! 

  

is 

'ENTERI PERDAGA- : 
#NGAN Amerika Serikat 

Chsries Sawyer malam Senin 
menerangkan dimuka tjorong 
radio, bahwa ketika tahun jl. 
djumlah eksport | 2 Ame- 
rika Serikat ke Sovjet Uni ha- 
nja meliputi harga $ 55. 000, se 
dangkan eksport ke RRT hanja 
terdiri dari beberapa, buah buku 
sadja, jang Teen $ 181 dan 
bebas dari tjuka 3 

Dalam pidatonja mengenai 
hasil pengawasan eksport tadi 
Sawyer mengatakan selandjut- 
nja, bahwa export barang2 jg. 
penting artinja buat keperluan 
militer atau strategi, tlh diber 
hentika, sama sekali, Menge- 
nai. beberapa buku jang dikirim 
kan ke RRT tadi, Sawyer me- 

ngatakan bahwa buku2 tadi hen 
daknia mendjadi peringatan ba. 
gi negeri tadi, 

  

    
duduk sudah semendjak lama. 
Nona Kenyon nfengatakan, 

bahwa penggaliannja itu menun 
djukkan bahwa kota ini dipagari 
sampai 7 kali dengan tembok, 

hal mana membuktikan kota itu 
Cidirikan kembali sampai banda 
kali. 

58 dari kuburan? itu telah di 
gali dan dibuka, dan didalamnja 
didapati banjak henda2 dari Ba. 
man Tembaga. Sebagian dari ku 
buran itu merupakan kamar jg. 
dipetiahkan dalam batu besar, 
dimana suatu keluarga dikubur- 
kan turun temurun, 

Keterangan lengkap dari pen 
dapat nona Kenyon itu belum 

lagi disiarkan, dan penggalian 
litu diduga akan diteruskan, 

  

   

L an mo A 

   
   

  

  
 



       
   

    

  

   

     

  

     

  

   

     

sematjam itu. | 
djumlah harga barang tanggi 

150 pCt. 

  

| Pindjaman, habis perkara. Zon| 
er" diberi surat gadai dan lain | 

Te it 3 dj 5 

K 
harus djauh ebi basah 

uv 

Lontar I 

  

       
' Korban2 1 Dalan poin Ya 

kan dari langit pada 
Pi    

  

    

   

oleh Pengarangn: 
Lo Tebalnja 150 
rapi tjuma Rp. 10,       

     
    

  

    
    

  

   
    

  

    
     

buah. Dapat dibeli dimar 
. jlangsung kepada Penerbitnja. 

    

   

   

  

    

   

   

  

   

  

   
   

   

    

  

   

         

    

  

  

       

        
    
   

   

  

   

Bila membeli tjat dianganlah hanja 
melihat harga sekilor 

Lihatlah pula kekuatan menutup dan pengulasannja. Perhitungan jang sedere 
hana m mbuktikan bahwa ELTOSIN sebenarnjalah lebih murah bilamana 

kan untuk satu meter perseginja dengan lain-lain tjat. 

i Nan 

sekilonja sada 

Kekuatan menutup dan pengulasan 
dari ELTOSIN besar sekali dan 
tjahajanjapun sangat sempurna. Ma. 

ka dari itu pakailah selamanjai dan 
hanja 

SIN 
tjat - berkilap - tinggi 
jang menguntungkan 

    

  

  

    

  

  

         

   
    

  

  

Pengumuman 

  

5 . p rak j p en: 3 - 4. Suara dari Jang. — : & 

long tetapi memtang Kenal kasi |2 Dari hal Wahju — 2 
ma 3. @uriin dalam tudjuh Logat. — Yemang rang g Hain mama a an gl Papan He tahun 

: tuhk : dgn KPU MEN CE - @uran dan Nabi Muhammad. ak, “pertolongan” gai Pena) | 5 Garin dan Gurata ' ini meru suatu | “Gp UD | - Menindjau Logat @urin.. 
mst", ka 6 8. Antara Mekah dengan Madi Mba tan H abara It: 19 Rahasia Huruf jang pada permulaar 

ri, dimana merek, ai 8g | 11. Membasmi buta huruf pokok Kebudaj tu bisa mudah mendapat tem. 12. @urin Mekah dan @urin Madinah. — 
pat, karena akang orang | MEP eat 13. Marilah mempeladjari Gurin. — et Ma Tana an Ii AN Ye TE, Pe ba Nan Tas Tai Bana janda 
jg andre disana tiap h: inja. 5 PD 3 SE ANN TN ! 2 

Peng e Pp eren M TUAPA 10 OJA0! “N MAuNngenanenganpana MU 
gelap, selain tidak usah andre, | Wee lele THE LIEM. : ai 

maliteiten” “jg suit pelik: pe. |Masih menerima peladjar bar u, Tailor : Te 
.mindjam uang tjukup menje- Mesgat Jerbatas, 3 37 Seteran (Duwet) 
Pam Png MN NNKP AU GT BTA, LO SEMARANG 
terus ditjatat dan diberi uang | —————— - "3   

    

|. Jari pada uang jg dipindjam. 

  

. Biasanja barang2 jg didjadi- | 
“Kan barang tanggungan ialah 
kain dan “perhiasan? murah 
(untuk pindjaman2 ketjil), te- 

  

gai berikut: 

Djawatan Kereta Api 
, Kepada umum dengan ini diberitahukan, bahwa Kereta Api 

Ekspres Surabaja-Bandung mulai 
tidak lagi berhenti di Kebumen 2 
BONG. 

Perdjalanan Kereta Api itu mulaj 

hari Senen tgl. 26 Mei 1952 
kan tetapi berhenti di GOM- 

tanggal tsb. adalah seba- 

Utk. 1 rupiah 
Jang menjebabkan orang2 

— lebih Suka melakukan pindja- 
|. man dari gadai gelap ini pun 

disebabkan, karena berbeda 
dari Rumah Gadai Negeri, ga- 

“dai gelap tak memberikan ba- 
. tas waktu kepada pemindjam2 
. nja, asal jang belakangan ini 
otetap taat membajar bunga 
(rente) pindjamannja. 
Umumnja rentg ini ialah 2 

sen untuk 1 rupiah tiap hari- 
| nja. Tapi kadang2 ada jang 

sampai 5 sen untuk 1 rupiah 
Sehari: dapat pembatja hitung 

| Sendiri, betapa beratnja rente 
ini satu bulannja 15095 atau 
dengan lain perkataan uang 

| Rp1, dalam satu bulan kem- 
—- bali djadi Rp. 2,50— Inilah 
—. sebabnja, maka kalau dihi- 
- tung dalam djangka waktu, 
|. pekerdjaan tengkulak2 gadai 
|. gelap merupakan pekerdjaon 
& lintah darat jang paling ke- 

Ujam dan tak kenal belas ka- 
sihan, dimana kebanjakan rak- 
“jat 

  

    
    

   
    

  

    

   

    

   

  

     

   
    
     

    

     

  

   

  

    

    

     

korban. 

Tentu sadja dalam memberantas 
pekerdjaan tengkulak2 gadai geap 
INI polisi Ta ag mun Ten 
Polisi seksi II sadja hingga kini te 
sah ditangkap 6 orang tengkulak ga 
“dai gelap, diantaranja seorang Tong 

oa, “dan seorang njonja Belanda 
Indo. Pi man jg mereka berikan 
kadang2 sampai ratusan rupiah den. 
tanggungan ig besar pula. Orang ini 
ipersalahkan melanggar ,,Woeker- 

Ordonantie” dan dianta'a mereka ada 
“ig dikenakan denda sebesar Rp. 1500, 
serta pembesahan barang2 bukti 

" 2 ). Barang terse. 

' ra pemindjam2nja. Be- 
berapa hari jl. telah ditangkap vwa 
Seorang tengkulak gadai geap ke 
tid2an bernama mbok Pawiro dari 

5 npung Kembang Anom (djl. Ma 
| taram). 

|... hanja menerima gadaian barang? ke 

   

     

    

   
    

Yil, seharga Rp 1 sampsi Rp.50. 
uslihat jg didjalankannja L 5 |» ialah 

dengan istfah ,djuar beli”. 
Misalnja A buluh uang. ia lalu 
tang pada mbok Pawito bawa 

#gunga. opura2 Ia 

  

harga Rp. 71— Hingga artinja 
ng Rp. 5.— itu mempunjai bul 

Rp. Ha api bag ig Lea f 
ini memp 1 Kelentuan batasi 
wak la waklu ig di 

Wiro. Demikian seterusnja. Meruruk 
Kabar raan fihak Seksi IT alam 
Gaerahnja masih banjak djuga teng 
kulak2 gadai gelan ix tetap men 
dijalankan rolnja, tetapi fihak po- 
Uisi pun tetap waspada. tetap mon | 

|. dijalankan pengusutan untuk membe- 
| Kuk batang leher mereka jang hen. | 

| dak menindas penghidupan rakjah 
|. Kampung setjara halus ini. Tentu 
2 sadja dalam hal ini rakiah kampung 

pun diha'apkan bantuannja. sura- | 
ida suka meaporkan kepada ig ber 
wadiib bila msrdiumpa: edania pel 

  

| diam uang dari gadai celap!” 

| KONPERENSI CHUNG HUA 

2... Konperensi 
. Hui seluruh 

  

      

   

     

           

Rente 2 aa kli 

| 

Menurut pengakuannja ia | 

Chung Hua Shang | 
maan em aaa Ma 

  

  
3 

    

  

Ne semak an Pen ' datang berangkat 
: Surabajakotta —— 520 Surabajagubeng 5135 5.38 

i Kertosono 6.48 6.50 ? Madiun 7.55 8.02 
: Solobalapan 9.32 9.35 

Jogjakarta , 10.27 10.34 
Gombong 12.24 12.30 

V Kroja 12.54 13.05 
Bandjar 14.33 14.40 
Tasikmalaja 15.35 15.37 
Tjibatu 16.58 17.00 
Bandung 2 B4 mr, 

KEPALA DJAWATAN KERETA API. - 
RK. ' 

(saru rima zaGi 
DALEM 3 

Bink Compressor MATJEM 

: 1 
| 

  ketjil dikampung2 mendja- | 

  

gadaian gelap. te'ani io !eb'h pon | 5 
ting lagi: .,Djangantah sutra mem'n |   Pu, Be sp HN meng 

- tanggalnja Jang past | 
ambil, bergantung pada versia- | 
pannja, djika tidak bisa selesai 

| pada tanggal tsb., konperer 
(Si akan diadakan tg. 14 dan 

    

 Djuli. Diduga t kurang da- 
. H1 20 wakil2 Siang Hwee seluruh 
| Indonesia akan hadlir dalam 

konperensi tersebut. 

DITJULIK PENGATJAU. 
Patman, penduduk desa, De- makan (Banjubiru), baru? ini 

oleh gerombo:an pendjahat te 
lah dibawa dari rumahnja. Ti- | 
dak diterangkan berapa djum- 
lah Dena TN dan 

dak lama dari kedjadia, ter 
sebut, Patman telah diketemu- | 
kan mati ditengah sawah, jai 

| tempat latihan menembak 
lisi Banjubiru. Ternjatg di- 

    
     

  

     

    
    

   

  

   
   
   
      

     

  

   

  

bekas tembakan, Selain mentju 
lik gerombolan pendjahat ter- 
sebut, telah menggondol ba- 
rang2 miliknj, H, Achman di- 

ea Malatkas Simi ku! 

| 

n korban kedapatan bekas | 

  Ieso, jersebut diatas, 

  

    
    

    

  

    

  

HAL AND SHER 
Ke MRI 

Electris dan Benzine motor ketjil dan besar. 
Tanjak dulu lain Toko dan lantas tanjak-pada kita, 
HARGA ISTIMEWA. 

Sumber tenaga listrik 750 Watt sampe dengan 8000 Watt. HARGA OBRAL. : 
DESSTO—O0.BE& Co., 
Seteran 142 — Telf, 820 Semarang. 

Tea    

bisa, kena api, . dengan digosok- 
kannja, Apabila merasa lelah atau salah "urat, darj 
sport atau djatuh dapatlah Ban Leng 
(dipidjet) dan diminum, semua itu penjakit lek 

“4 M surat pudjian dari Tuan2 jang cenal, jang 
sudah disembuhkan oleh Ban Leng #nj, dari ma- 

sa tjam2 penjakit. Kalau Tuan suka batja surat2 pu. 
SI djian tsb, kami bisa kirim sama Tuan, 

4 Ban dapat dibelih pada semua toko2 Obat | 
g DIl.: kalau tiada: boleh kirim Rp. 6,50 Kami nanti 
(kirim 1 botol sama Tuan dengan tertjatat, 

——“ Dik oleh: Rumah Obat Tjeh She Tong, AA Die Bawen wean Mo. 29 Tilp no. 4207 8. Surabaja,   

  

              
  

  

  

lan Depok No: 15 PATI: 

nan2 lainnja. 

galan. 

Ahli Mendjait 
    

PA EA AAL LEAN TE LA Ka La 

  

Roy Rogers. 535 

      

  SN 
HA US 15 ENOUGH 
kg AN API ROGERS OUT/ 
THE REST OF YOU BOYS. 
HIGHTAIL ON AFTER na 

TPS, 

SHERRY'S HEADED THIS WAY,” 
PSOK FOR ME IF THEY FIND 
HER, WE!RE BOTH SUNK/     

    

    

   

    

   

  

WNA 

  

3 4 
ya dari kita semua telah tjukup untuk mengalahkan  Ro- 

gers. aa separonja hendaknja menguber Marshal dan  Sherry 
Ross. Ta 3 

— Sherry sedang menudju ketempat ' 

Djika neroNa menemukan dia, tjelaka kita berdua nanti ! 
Rogers jang ada dibalik batu besar), 

ini untuk mentjari saja, 

(pikiran 

TA aa aa Aa Sa ae aa aan Demak 
Tuan2.   

  

  

HEAVE, TRIGGER/ MAYBE 
WE LAN STOP THOse 

    
    

Mi KEL 

  

- Dorong, Trigger! De 
ngan batu besar ini mung 
kin kita dapat menjetop 
djalan gerombolan jg se- 

saf pikiran itul! 

/ THE BOULLDER STArRTEb A    
     

MSGUIPED HOMBRES/ 
LANDSLIPE / IL SURE Hope IT 
BLOCKS THAT POSSE FROM & 
GOIN' ANY FARTHER UP 

“TU LOOK OUT BELO 

  
— Batu besar jang' meluntjur ke 

bawah ini menimbulkan hudjan ba- 
tu. Kuharap ini akan menghalangi 
gerombolan orang2 untuk naik lagi 
kemari, Hey, awas kamu dibawah |! 

Trima pesenan Pakean buat 

KAUMAN 82—5SEMARANG 
     

      

    

    

   

Berilah kesempatan kepada Organisasi 
Tjatjat Indonesia untuk turut menjatakan 
nan Negara, seperti pada waktu revolusi jang lalu itu. 

IKATAN PENDERITA 

2... Pemborongan Aat-Alat dari Bahan Kaju 
Diharap Instansi? Pemerintah jang membutuhkan berhubu- 

ngan langsung dengan Ikatan Penderita Tjatjat Indonesia Dja- 

1. Achli memborong bahan-bahan dari kaju: bangku-sekolah 
Papan-tulis, Medja-kursi, Peti? buat pakaian, Papan untuk 

| — tidur, almari segala matjam, peti untuk obat2-an dil-nja. 
Menerima pemborongan rumah2, sekolahan? dan bangu- | 

Pekerdjaan tentu memuaskan, kwaliteit tidak mau keting- 

Ikatan Penderita 

dalam pembangu- 

5 TJATJAT INDONESIA PATI 
- Djl. Depok No. 15 Pati. 

KURDA 

naa Ma MAA Lena Ma an erat SNN 

NAFSU BESAR TENAGA KURANG! 
Adalah sebagai Bubuk makan Kaju? 

Putjat Makanan Kurang Hantjur, 
Pusing2, Lekas Tjape, tidak bisa tidur, 

debar-debar, selalu mimpi, 
OBAT JANG DITANGGUNG MUDJARABNJA. 
,»JARIANOL,” Special Buat Laki2 harga perbotol 
»OVUMATAZOL ' Special Buat Perempuan 

»Obat Minjak Surga Dunia ,,Buat Laki2 Pakai Luar Rp. 10.— 
BLACK HAIR DYE” OBAT HITAM RAMBUT 1007” tidak 
Luntur GERANSI HARGA Rp. 5.—, Rp. 10,—, Rp. 15,—, Rp. 
20. — Rp. 30.—, dan Rp. 50,000 Per Botolnja, Zalf Face Cream 
TJAHAJA YUSUF Buat Ilangkan Item2 Djarawat Kukul dan 
Kekolotan di muka Laki2 atau Perempuan Harga Rp. 25,—, 
No. 2 Rp. 10.—, 
,Sunfan Oil” Obat Gatel Kudis Koreng Dll. Rp. 5,00 per botol. 
,GALINUS” Special Buat Batuk T.B.C. harga Rp. 25,— Satu 
botol den batuk Kering. 
KATRAN -I- NOOR, Special Obat buat Mata, Koerang Te- 
rang, Liat Putih2 dan Putih didalam Mata, Keliatan seperti 
Asep, dan lain2 Harga Rp. 15,— Obat-Obat dikirim diseluruh 
INDONESIA Wang di Muka Tambah Ongkust 1075. Untuk 
Mengobati segala Penjakit luar atau dalam, Sakit Mata, Ken- 
tjing Manis Kentjing Nanah, Mati Badan Linu2, BENGEK 
(ASTHMA) Sakit Gindjel, Sakit T.B.C. Perempuan tidak Ac- 
coord Bulanan atau Keputihan WASIR (Aambien) di Djamin 
10 hari sembuh dan keluar Akar2nja tidak dengan Operasi 
(POTONG) Semuanja penjakit di Obatin sampai baik. (Sedia 
Obat Orang jang kepengen punja Anak). : 

WORLD FAMOUS Prof TABIB FACHRUDIN 
No. 14 Sawah Besar, Phone 3804 G, Djakarta. 

Djuga bisa dapat Obat2 pada 
Proi. TABIB G.A. FACHRUDIN H. M. B, 

Djalan Tepekong No. 3 Agen. 
MEDAN, FATEHUDIN & CO. 

Toko Punjab 
Djalan Pasar No. 45 

DJEMBER. 
  

3 ANGGUR 
'ANTHAY 

tiap 
sSEMBILAN BELAS" 
Sepesial buat orang 
perempuan jang lagi 
hamil 3 bin. sampai 
waktunja anak ter- 
lahir 

Ia bikin kuat tem- 
pat pranakan dan 
menjega gangguan- 
nja penjakit, dari 
pembawakannja 

orang hamil, 

Membikin segar 
anak dalam kandu- 
ngan dan menjega 
bahaja kandungan 
gugur.   Aturan Minamnja 
Pagi. siang sebelum- 
nja makan dan wak-       

dalam, KANDUNGAN 
minum 1 gelas sloki, 

Dikeluerkan oleh CkemicaliZtn Handel IE KIEM TIE 

Tinpisir 6—8, Tilp. 1818 Surabaja. 

IODELERARES 
( Beridjazah , Indonesische” dan , Hollandse” 

Berpengalaman banjak trima kerdjaan djahit. 
PMTANGGUNG: teuPAT & MURAH 

RAPI & MEMUASKAN 
Silahkan datang membuktikannja di: 
Djl. Mataram 533 (Toko KIAN SENG, belakang) 

   

  

(Karangsari) 

AA 

    

La aan 

CITY CONCERN CINEMAS: 
5 Tera 9, 

Pierre Blanchar 

  

MN gn PERANAN 

LA AN 

lai Malam Premiere (17 tahun) 
- Simone Renart 

LUX 

  

    ai sc Detective ””” 
Brantjis 25 Bal Cupidon SiOie den sana 
  

Grand 5.—7.—9.— INI MALAM D.M. B. (13 tah.) 
Tony Martia Janet Leigh Gloria De Haven 

ae ag 

  

Maureen O'Hara 

“DO 4YOU “LOVELME“, 
20th Century FOX Technicolor 

Akan datang: ,0R1ON" 
“Joha Wayne Patricia Neal 

— 

yg 

$ . Operation Pacific” 

Ini malam dan Besok malam 
PENGABISAN 
  

KAA Bima 7 0m (7 tab 
Pier Angeli 

1 ,M-G-Ms:  ” Uta pl eresa" 
»@rlon” 5.-7.-9.- (13 tah.) 

Alexandre Dumas' 
»The SWORD Of MONTE CRISTO” 

— in Super Cinecolor 

Djagalan: 630 — 830 
Metropolo Too ve TAN Ud 
»Z0ORRO'S FIGHTING LEGION” 

Serie II (TAMAT) 

—, John Ericson 

  

  Druls, VII no, 584/ILI/AL718, 

Harry James 

      
  

DSN RT TA Keset 7 1 Rddie Backes — “Ana Miles 1 » 1! Big Musical Showfilm mtwa Tickets To Broadway” aois 'Yusical Showtila 
Akan datang: ,REX" INDPA 3-— Tv 9,— lai Malam Penghabisan (13 tahan) 

Bagian ke II (TAMAT) 5. 
Robert SCOTT 33 
Adele YERGENS nBLACK ARROW 

Besok malam T. Djunaidy og Rd. A, Sumarni 
66 

  

(13 th) »SEIKRUI 4 1 5 Baru — menarik ! 
Royal 7.— 9. Ini Malam D. M. B. (13 tahun) 
Dubbel programma : Tom Neal Wendy Waldron 

Uncle Sam's 
Navy: Bound” Fightiag Sons 

“ ,Thunderbolt” recamcotor 
From the files of the,U.S. Army Air Forces. Documentary 
Kaky . Lag Ian dala oremiere (13 tahua) 
»IJIT KIAM SIP SAM HIAps ti tu 

INA Mi PAN ah Pama 

dh 
Ta NN an an an AA 

SOLO Mulal tg. 26 Mei 1952 D. M.B. 

First Come Cotitage 1yosie Overon 
Main djam 4.30-7-9.- Teks Indonesia 

SN ea Tenan 

  

  

  

Penjakit JIRIAN (Sprermatorehoea) IMPOTANTIE (Lemah 
Sjahwat) Tanda Tanda Penjakit Selalu-Marah Marah Muka 

Perut Kembung, Kepala 
kaki tangan dingin, 

Semut-semutan, pikiran tidak tetap dan takut2, Djantung ber- 
untuk itu semuanja di sediakan 

Rp. 20.-— 

harga perbotol Rp. 25.— 

tu malam mau tidur, : 

          

Pe 
AN
 

     


