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ulatan Belanda Di irla 

ington Desak Supaja Australia 

   
    & Ea 5 5 3 gurangi ,,Tantangannja”. 

mi 

a terang?an jg berupa j 
chawatirkan oleh kalangng 
tsb. Menzies jg kini se 
negeri Belanda, 

    

aja 

  

   

    

   
    

 #Acbir Tahun Ini Soal 
RMS Dan Kahar Muza- 

kar Diharapkan Selesai 

1 EBELUM KEMBALI ke 
39 tempat kedudukannja 

di Makassar, Kol. Gatot Su- 
broto, Panglima TT VI (Sula- 
wesi) jg telah menghadiri per- 

katan Perang, mengenai penje- 
Jesaian peristiwa Kahar Muzak- 
kar di Sulawesi Selatan mene- 

   

  

   

  

     

rangkan kepada pers, bahwa tin |: 

jg dapat ditemp 

lain dari itu tidak ada, 

Terhadap tindakan jg diam- 
bil oleh pihak Angkatan Pe- 
rang itu, Kolonel Gatot mera-: 
sa optimistis dengan mene- 
rangkan, bahwa peristiwa Ka- 
har Muzakkar itu diharapkan ' 
Gapat se'esai dalam achir ta- 
hun ini djuga, Menurut Kolo- 
nel Gatot sebagai pengalaman 
jg di dapatnja dalam menjele- |, 
saikan kekatjauan di Djawa 
Tengah, ix melihat kesukaran2 
jg dihadapi di Sulawesi Sela- | 
tan ialah mergenai soal perhu- 
bungan. Akan tetapi kesulitan 
ini tidak seberapa besarnja 

  

dari sekian banjak pulau dan 
terutama di Ceram dimana ter 
dapat hutan2 jg lebat. Menge- 

inai apa jg dinamakan pefisti- 
wa RMS ini, Kolonel Gatot 
mempunjai harapan, bahwa pa 
da achir tahun ini peristiwa ko 
katjauan di Maluku itu akan 
dapat di selesaikan seluruh- 

nja, : 

“Disiplin tentara. 
Tentang tindakan? kedalam dari 

Angkatar Perang sendiri di Sulawe | 
“si. diterangkannja, bahwa terhadap 
mereka jang melanggar disiplin ten 
tara telah diambil tindakan2 keras. 
Dikemukakan sebagai tjontoh antara 
lain, bahwa beberapa anggota ten 
tara jang sedang dalam tugas opera 
si mendjatuhkan hukuman semau2- 
nja sadja, telah diberikan hukuman? 

Kk. tangganja 
| dang gleh 

dibandingkan dengan | 
an di Maluku jg terdiri | Pa ea ane “Aa 

Tampaknja Menzies telah 

bertetap hati untuk “memper- 

kuat” kedudukan Irian Barat 
Ljg kini de facto ada dalam ke 
kuasaan Belanda itu, dengan 
maksud untuk memperkokoh 
strategi Australia, jg pada 
pandangannja akan dilakgana- 
kan dengar tiada turut serta 
negara2 Asia, 

Selandjutnja diwartakan o'eh 
wartawan kita di London, bhw 

baik Kementer'ap Luar Negeri 
|Inggeris, maupun Kementerian 
Luar Negeri Amerika Ser'kat, 
telah mints kepada Australia, 
supaja mengurangi tindakan 
jg menantang itu. 

Australia takut serbuan 
Tetapi Menzies, jg tidak 

"memperoleh hasil dalam ba- 
njak hal jg lain, rupanja akan 
terus berusaha supaja Indone- 
sia tidak mendjadi negarg te- 

di Irian, jgidipan- 
Australia sebagai 

batu-lontjatan bagi melakukan 
agressi terhadap Australia. 
'Da'am pada itu tidak boleh 
djadi, bahwa Australig akan 
dapat mendjamin sesuatu per- 
diandjar jg mengikat dari pe 
merentah Belanda sekarang jg 
akan digantikan oleh pemeren 
tah: baru “setelah pemilihan 
umum.di Nederland pada tgl. 

26 Djuni ig akan datang. 
(Antara). 

Stromboli 
Meletus . 

. Nasib 1200 Orang” 
Terantjam 

: : ta ANE 

4 UNUNG Sirombeli di ba- 
GG rat laut pulau Italia Si- 

cilia, hari Sabtu telah moletus. 

Lahar putih jg mendidih diser- 
tai dgu uap mengalir melalui 
lereng gumurg dan terdjun ke 
laut, Dalam keadaan hiruk- 

  
je 

pikuk perduluk dusun dari pu- 
lau tsb jg berijumlah 1200 
orang berdujun-dajan hilir-mu- 
dik di separdjang djalar?2 dan 
didalam geredja erang bedoa su 
paja dapat terhindar dari baha- 
ja maut. 

KONPERENSI ANTARA 
PENDETA2 INDONESIA. 

Pada hari Djum'at sore, di 
Prigon (Malang) telah di 
langsungkan konperensi jg di 
hadiri oleh pendeta2 bangsa In 
donesia dari gredja Protesian 

han condomiruium (pemerin rah 

TRALIA Robert Menzies boleh djadi dgn segera akan menja- 
antangan kepada Indonesia menge- | 
| resmi di London, menurut 1 
mengundjungi London, pada 

i E “etik mengadakan pembitjaraan? d 
|ia bermaksud utk menunjuk Indonesia mengakui 

  

Trygve Lie 
Chawatir : 

Melihat Ketegangan 
Politik Di Korea Sit. 

Trygve Lie, mengumum- 
kan pada malam 

rea, dimana ditegaskan bahwa 
Cipegangnja teguh proses? de- 
mokrasi dan konstitusionit di 
Korea Selatan adalah suatu hal 
jang sangat urgent dewasa ini. 
Dalam keterangannja jg dibe rikan kepada pers, Trygve Lie 

| hadap perkemban 

jang achir2 ini, 

PBB tak bisa diam sadja. 
Ia menjatakan, bahwa da- 

lam kawatnja jang pada hari 
Kemis il. dikirimkonnja kepa- 
da Komisi PBB di Korea, ia 
antara lain menegaskan, bah- 
Wa dipegangnj, teguh proses2 

| demokrasi dan konstitusionil 
| dalam suatu negarg jang ma- 
|sih harus memelihara dan 
| memperkembang sumber2 ke- 
kuctannja dalam usaha me- 
nentang agressi bersama-sama 
dengan PBB adalah suatu hal 
jang per'u sekali Adalah me- 
mang mendjadi tanggung dja- 
wab rakjat Korea sendiri un- 

tuk memilih pemerintahan jg. 
mereka sukai, akon tetapi 
PBB, dan terutama sekali me- 
reka jang memberikan bantu- 
an da'am usaha menentang 
agressi di Korea, tidak dapat. 
diam sadis apabila terdjadi 
tindakan2 jang menganijam 
akan merusak -akar2-demokra-— 
si, Deriikian lie. : 

  

PENJERAHAN PERPUSTFA- - 
KAAN ILMU POLITIK 
DAN SEDJARAH. 

Pad, djam 11.00 Sabtu 
siang telah berlangsung uPda- 
tjara penjerahan perpustakaun : 
iImu politik dan sedjarah dari 
tangan Stichting Culturele Sa- 
memwerking kepada Kemente- 
rian PP & K. Sebagaimana te 
lap tersiar, perpustakaan imi 
mengambil tempatnja di Dia- 
lan Merdeka Selatan no. 11 Dja 
karta. WUpatjara penjeruhan 
perpustakaan tersebut dihadiri 
oleh Wak Presiden- Hatta, 
Menteri PPK Dr. Bahder Djo- 
han dan beberama orang terke- 

  

EKRETARIS djen. PBB, || 

: . Saptu, | 
bahwa ia telah mengirimkan ka | 
wat kepada Komisi PBB di Ko- | 

menjatakan kekuwatirannja ter | 
: 2 - politik 

di Korea Selatan San waktu | 

  jang berat. Disamping itu, menurut! di Djawa Timur. . 
Kolonel Gatot,. disebabkan kurang | —-——— 
baiknja peraturan2 dan perawatan ikup guna mendirikan asrama? jang 
dilapangan sosial (sociale voorzie- lajak. Apabila hal tsb. tadi “dibiar- 
ningen), semangat anggota2 Angka- kan begitu sadja, maka bukan tidak 
tan Perazg tampaknja agak mero' 
sot, akan tetapi oleh pimpinan Ang 
katan Perang senantiasa diusahakan 
perbaikannja antara lain dengan jja 
lan mendapatkan keuangan jang tju 

  

kehutan2 sekalipun mereka 
masuk dalam “Angkatan Perang dgn 
perasaan keinsjafan. Demikian Kolo 
nel Gatot Subroto. 

j5. 

Staf WK Hapus 
Peraturan2 Jang” Masih Berlaku Akan 
.#4Didjalankan Dibawah Pimpinan 

— Perdana Menterr 
» ARU2 INI peraturan pemerintah no, 15/1952, mengenai 

B staf « ,K”, telah ditjabut kembali Pemerin- 
tah mengambil tindakan ini karena berpendapat, bah 
wa dalam usaha memelihara keamanan, perlulah adanja kerdja 

    

     
   

sama jg baik. Koordinasi didalam bentuk staf ,,K” sebagaima 
ra jg diatur menurut peraturan pemerintah no, 15/1952 itu tlh. 
menimbulkan ketjaman pedas Kari berbagai pihak. Beberapa 
waktu jl, parlemenpun telah menjatakan keinginannja, supa- 
staf ,,K” dihapuskan, Sebuah delegasi telah dibentuk, utk berhu 
bungan dg: pemerintah guna membitjarakan soal tsb. 

Mana 
Oleh pemerentah kemudian 

    

mengatur pimpinar, dan koordi 

mungkin mereka akan lari kembali: 
tadinja : 

telah disanggupkan kepada par 
lemen bahwa staf "K” itu akan 
di hapuskan. Berdasarkan per- 
aturan pemerentah.no. 15/1952     
itu, maka empat orang pedja- 
hat ditundjuk untuk duduk 
da:am staf .”K”. 
Staf Angkatan Perang (atau 
waki.nja sebagai ketua merang 

kap anggauta, Djaksa Agung 
(atau venggantinja) sebagai 
anggauta, kepala kepolisian ne 
gara (atau penggantinja) se- 
bagai @nggauta dan seorang 

jakni kepala 

nasi di dalam mempertghan- 
kan dan memadjukan keama- 
nan di daerah2 jg bersangku- 
tan, Ini perarti, bahwa peratu : 
ran pemerentah no. 15/1952 
Hu memberikan kekuasaan jg | 
sangat luas kepad, staf “K”. : 
Peraturan? jg masih berlaku 
akan didjalankan dibawah pim 
pinan perdana menteri, jg ber- 
tanggung djawab kepada par- 
lemen hersama dengan para 

i muka dalam dunia perguruan 
i tinggi Indonesia beserta wakii? 
dari Kementerian PP & K. 

HARI PENOBATAN RATU 
ELIZABETH DARI INGGERIS 

| Ratu Elizabeth ke-2 pada 
i malam Sabtu telah menanda 
' tangani proklamasi jg akan 
mengumumkan kepada rakjat 
Keradjaan Inggeris bahwa Ha 
ri Penobatan dengan resmi te- 

lah Jitentukan djatuh pada tgl 
2 Djuni tahun 1953. Penanda- 
iamgamnan ini dilakukan sehabis 
sidang Dewan Penobatan pada 
hari Djum'at. Dewan ini Ji ke 
tuai oleh Lord Woolton dan 
mendapat tugas untuk mem- 

persiapkan upatjara penobd- 
tan. : 4 

19 DJUNI PARLEMEN ME. 
NGADAKAN UIISPRAAK 
ATAS PROGRAM KABINET. 

Dari Sekretariat pariemen 

didapat kabar, bahwa pada tgl. 

19 Djuni malam parlemen akan 

mengambil keputusan tentang 
program kabinet Wilopo. Hari 

Senen pagi imi parlemen meng- 

| adakan andangan UMUM 

' babak kedua atas keterangan 
pemerentah mengenai program, 

kabimet, sedang djawaban Pe- 
merentah atas pemandangan 

umum tsb akan diberikan pada 
hari Kemis tgl. 19-6. Sebelum 
diadakan pemungutan Suara 

terhadap program kabinet Wi- 

lopo pada hari Kemis majam, 

tgl. 19-6 itu, anggota? paxie- 

men pada malam itu masih ber 

kesempatan untuk memadju- 

  

  

  
i 

marang, mgr. d'Ardoye (kiri)   
tan. Keterangan Menteri 

terangannja kepada 
wa mengenai penghapusan 

njalah mengenai persiapan 
laksenaan penghapusannja : 

| sadja. Untuk memungkinkan 

marpun peraturan? utk. me 
berlakunja peraturan? milite 

ini tidak seluruhnja 
rai 

s 

sunannja tidak bisa dikerdja- 
kan dalam tempo jang pendek. 
Menteri Rum menganggap !a- 
jak apabila proses penghapu- 

san keadaan SOB disebagian 
besar daerah itu berlangsung 
'hingga achir bulan Djul jang 
akan datang. Seterusnj, ten- 
tang tawanan2- jang tersang- 
kut dalam peraturan tentang 
keadaan SOB, Menteri Rum 

terangkan, bahwa pembebasan 
1015 
kini masih terus berlangsung 
dan menurut taksiran proses 
pembebasan itu akan masih 

berlangsung dalam beberapa 
bulan. Terlambatnja pelepa- 
san itu, adalah disebabkan ka- 
reng setelah tawanan2 itu dibe 

baskan, haruslah dipikirkan 
penampungannja supaja tidak 
memperbesar kesulitan, Trans- 
migrasi merupakan djuga sua- 
tu usaha penampungan bagi 
tawanon2 jang ternjata sudah 
tidak mempunjai tempat ke- 
diaman rakjat kekatjauan2 di- 
daerah2nja. € 

Soal otonomi daerah2. 

Mengenai kundjungannja ke 
Makassar baru2 ini untuk 
menghadiri konperensi kepala2 
daerah di Sulawesi, Menteri 
menjatakan, bahwa didaerah 
tsb keinginan supaja selekas2- 
nja daerah2 diberikan otonomi 
sangat kuat, Pemerintah meng 
insjafi perlunja digiatkan usa 

ha mengisi otonomi daerah2, 
akan tetapi hal itu tidak dapat 
didjalankan sekaligus. Dengan 
penjerahan berbagai djawatan 
pusat kepada propinsi jang su 

Menteri, berarti djuga bahwa 
pemerintah telah mulai dengan 
memberikan hak2 jang seluas2 
nja kepada daerah2. Untuk dae 
rah Sulawesi, karena disana 

          

   

        

  

   Untuk mengadakan pertemuan dengdn kalangan umat Katholiek di 
Semarang kemaren sore telah tiba dikota ini, mgr. de Jong d'Ar- 
doye. Gambar: waktu diadakan gambutan digedung Stadstuin Se 

giopranoto. tg 

Penghapu: 
Dapat Dilakukan Disebagian Besar | 

Daerah Indonesia 
Ketjuali di Djawa Barat-Tengah Dan Sulawesi Sela 

   
    
   stansi? militer kepemerintahar 

  

ama ba- 
gi seluruh daerah dan penju- | 

Jachirnja, hal 
tawanan2 SOB hingga ' 

auta S.P.S, 

    

  

Mgr. d'Ardoye 
Di Semarang 

  

    
   

    

mgr.. Su- 
ar )   pofret bersama dengan 

. Rum, 
(WA ENTERI DALAM NEGERI Mr. Moh, Rum dalan ke- 

e Ng bari Sabtu menjatakan bah- 
SOB jang dapat dilaksa- 

nakan disebagian besar daerah Indonesia, ketjuali Djawa Ba- 
rat, Djawa Tengah dan Sulawesi Selatan, soalnja sekarang ha 

penghapusan itu karena pe- 
& mungkin didjalankan begitu 
pindahan kekuasaan dari in- 
sipil, ena ana instruksi? 
apung keadaan sebagai akibat 

diwaktu jl. 

1g soal Kali- 
mantan. 

  

Berhubung dengan adanja keingin- 
an dari rakjat di Kalimantan untuk 
membentuk daerahnja mendjadi 3 
propinsi, Menteri katakan, bahwa 
hingga kini persapan2 dipusat ada- 
lah untuk membentuk hanja 1 pro- 
pinsi di Kalimantan. Perlu diinsjafi, 
bahwa untuk membentuk 3 propinsi 
di Kalimantan itu, kita membutuhkan 
pula tenaga? ahli lebih banjak dari- 
pada jang direntjanakan sekarang. 
Meskipun demikian, kata Menteri 

ini tidaklah berarti, 

baikan keinginan rakjat di Kaliman- 
tan dan untuk mendjadikan Kaliman- 
tan 3 propinsi kelak bukan suatu hal 
jang tidak mungkin. 

PAMERAN? INTERNASIO- 
NAL DI TURKI 

Pemerintah India "telah me-   

dah berlangsung itu, menurut | 

(ngambil keputusan untuk turut 
serta dalam pameran inernasio- 
'nal di Izmir (Turki), jang akan 
| dibuka pad, tanggal 20 Djuli, 
“dan dalam pameran Timur De- 
kat, jang akan diadakan di Ba- 
ri (Italia) dalam bulan Septem- 
ber jad., deraikian pengumuman 
resmi pada hari Djum'at. 

  

Lagi gambar dalam resepsi jg 
diadakan oleh duta Inggris di 
Indonesia, Mr. Kermode, pada 
tanggal 5 Djuni jl. guna meng 
hormat hari “kelahiran Ratu 
Elisabeth. Pada saat memberi- 
kan toast keselamatan, dari 
kiri kekanan: wakil P.M. Pra 
woto dengan njonja, Mr. Ker 
mode, menteri LN Mukarto, 
PM Wilopo dan njonja Ker- 
mode. 

| 
! 

  

| 
| 
i 

Paham Ke VIba Nb: 

bahwa pemerintah hendak menga- : 

masih berlaky 'undang2 NIT : 
no. 44 tahun 1950, pemerintah 

akan mengadakan Suatu pera- 
turan sedemikian rupa, sehing i 
ga pembentukan daerah otono : 
mi itu akan berdjalan dengan ' 
sebaik2nja. Hal ini tidak begitu | 
sulit, oleh karena undang2 no. j 
44 itu ternjata memberikan ke 
mungkinan2 bagi terbentuknja | 5 
daerah otonomi sesuai dengan ' 
jang diharapkan. Demikian | 

    

  

    

  

ae ea. 
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Perta 

Kalangan tersebut menjata- 
kan, bahwa perdana menteri 
Menzies, jg mungkin akan tiba 

| di Washington dari Ottawa se 
| beum Letourneau pada tgl, 18 
| Djuni jad. kembali ks Paris, 
djika ada waktu rupanja akan 
bersedia mengadakan pembi- 
tjaraan dengan Letourneau 
mengenai strategi pertahanan 
Asi, Tenggara. Dalam pembi- 
tiaraan2 di Washington nanti 
menurut perhitungan kalangan 
tadi Letourneau akan mende- 
sak Amerika Serikat supaja 
menggabungkan diri dengan 
Inggeris dan Perantjis dalam 
usaha membentuk sematjam 
organisasi pertahanan untuk 
Asi, Tenggara jg di maksud- 
kan untuk mentjegah masuk- 
inja lebih landjut “pengaruh 
komunisme” kedaerah tsb. Se- 
lama ini antara Amerika Seri- 
kat, Inggeris dan Perantjis ha 
nja diadakan pertukaran kete 
rangan2 rahasig militer menge 
nai Asi, Tenggara dan belum 
terdapat suatu ikatan pertaha- 
nan jg njata.   

1 $ 4 
Menzies akan beker- 

dja utk Pasifik. 
Ka'angan itu selandjutnja 

mengingatkan, bahws dalam 
kundjungannja di Washington 
bulan jg lalu, Menzies pernah 
mengemukakan kepada mente- 

ri luar negeri Amerika Serikat, 
Dean Acheson, bahwa Austra- 
lia sangat kuwatir terhadap 
kemungkinan masuknja lebih 
landjut pengaruh komunisme 
di daerah Asia Tenggara, kare 

2 a. 
na apa djuga 'jarg ter- 
Gjadi didaerah tersebut kes 
manan” Australia “akan “lang 
sung terkena. Kalangan tsb me 
njatakan, bahwa Letourneau, 

ljg akan tiba di Washington 
(pada tgl 13 Djuni jad, antara 
|lain akan mengadakan pembi- 
“tjaraa, dengan Acheson dan 
' menteri pertahanan Robert Lo 
| vett. Pembitjaraan2 ini kata- 
inja akan berpusat di sekitar 
bantuan Amerik, kepada Indo 
Ching dan soal organisasi per 

| tahanan untuk Asia Tenggara, 

  
Pentagon beri Dijaminan. 
Dikatakan, bahw, dalam hu- 

bungan ini Menzies rupanja 
akan menjokong usaha mem- 
persiapkan pembentukan orga- 
nisasi militer bagi Pasifik. Se- 
mentarg itu perlu pula diketa- 
hui, bahwa menteri angkatan 

darat Perantjis pads, hari Dju- 
ma'at jl. telah meninggaikan 
Washington menudju ke New 
York dalam perdjalanan kem- 
ba'i ko Paris. Menurut tafsiran 
kalangan diplomatik tadi, seti- 
banja di Paris is akan membe 
ritahukan kepada Letourneau, 
bahwa kementeriar, pertahanan 
Amerik, Serikat telah membe- 

rikan diaminan akan memberi 
kan prioriteit jg tertinggi bagi 
pengiriman alat2 sendjata utk 
Indo China, (Antara—UP). 

  

Perdana Menteri Iran, Moham- 
mad Mossadegh, hari Senen ini 
akan membela pendirian negeri 
nja dlm sengketa antara Iran 
dan Inggris mengenai soal mi- 
njak Iran, dalam sidang Mahka 
mah Internasional di Den Haag.     

  
  

wak1 kementerian dalam nege 
ri sebagai anggauta 

Tugas staf ,,K”. 
Parg anggauta staf tersebut 

mendapat tugas, untuk melak- 
ganakan keputusan2 jg diam- 
bil oeh men'eri pertahanan 
mengenai soa! keamanan didae 
rah2 d'mana berlaku SOB, ser 
ta dengan tiada pembatasan 

  

TA rd KALANGAN resmi di 
- Bandung Pi-Aneta mendapat 
keterangan, bahwa dalam triwulan 

| pertama tahun ini, terror di Djawa 
Barat agak bertambah, bila diban- 
ding dengan triwulan tahun jang 
lampau. Menurut laporan resmi  di- 

daerah ini selama triwulan terachir 

    

| pertama tahun ini. Djumlah pentju- 

414 oleh gerombolan2, dibanding de- 
ngan 428 selama waktu tiga bulan 

|likan triwulan terachir 1951 ada 33, 
| dibanding dengan 55 dalam triwulan 
pertama 1952, sedang djumlah pe 

nganiajaan naik dari 46  mendjadi 

  

Pun djumlah perampokan.naik da- achir tahun jang lalu. Kerugian jang didaerah Bogor. Akan tetapi djumlah 
gerombolan perampokan jang terbesar masih ter- 

jang djadi dikaresidenan Priangan, Achir- : 
ri 3244 mendjadi 6192. Jang ada per- 
baikan ialah mengenai pembaka- 
ran2, jakni turun dari 4046 mendja- lampau meliputi djumlah Rp. 7.339. | nja diterangkan dalam laporan resmi 

58047, dibanding triwulan pertama ' itu bahwa keadaan pada umumnja di 3052. Djumlah kaum pengungsi 

| disebabkan  kegiatan2 
' dalam triwulan terachir tahun 

. menteri jg bersangkutan. kan pertimbangamenja. Menteri. is an " " 
laka : y 8 @ p » 

Terror Gerombolan Di Djawa Barat Mengganas 
tahun jang lampau telah terbunuh, 473 kali. | dengan 52.672 dalam triwulan teru Wulan terachir tahun jang sudah 

  

Nee BN UIN Ik aa 

"Yilp, Redaksi : 

cz DAA 

Bg ALANGAN  DIPLOMATIK di Washington menjatakan 
“MM kepada United Press pada hari Minggu kemaren, bhw. 

. pembitjaraan? jg akan dilakukan di Washingtcn oleh menteri 
|| negara Perantjis urusan Indo-China, Jean Letourncau, dgn. 

pembesar? Amerika Serikat, terutama akar mengenai bantuan 
| Am.-Serikat kepada Indo-China di hari? jg akan datang, serta 
mungkin djuga mengenai soal pembentukan organisasi perta- 
hanan utk Asia Tenggara, sedangkan perdana menteri Aus- 
tralia, Robert Menzies, jg tidak lama lagi djuga akan menguyi- 
djungi Washington, rupanja bersedia menjokong pembentukan 
organisasi militer utk Pasifik. 

Hak Ber- 
:himpun 

Disahkan! Oleh.Sidang 
PBB Hari Sabtu 

PA Hak2 Manusia 
PBB hari Sabtu telah me 

Nerima baik suatu pasal ten- 
tang hak untuk berhimpun se- 
tjara damai. Pasal ini disetu- 
djui dengan 13 suara setudju 
dan 5 suara blanko. Tidak ada 
Suara jarg menentang Ja 
blanko adalah Batan” Polare 
dia, Ukraine, Rusia dan Ingge- 
ris. 

Pasal tersebut mengatakan: 
,»Hak berhimpun setjara  da- 

mai akan diakui. Tidak boleh 
dihalang2i didjalankannj, hak 

ini, ketjjuali jang sudah di- 
tentukan dalam hukum jang 
memang perlu dalam masiara- 
kat demokratis bagi kepenti- 
ngan keselamatan nassional, 

keamanan umum, untuk ke- 
pentingan kesehatah umum 
atau achlak dan jang melang- 
gar hak dan kemerdekaan 
orang lain” Panitia tadi telah 
menolak teks jang diadjukan 

Sovjet, jang menghendaki su- 
paja semua perhimpunan ,,fa- 
sis atau anti-demokrasi” dila- 
rang oleh hukum. (Reuter). 

  
GERAKAN PEMBERSIHAN 
DPIDAERAH KRAWANG., 

Pada hari Rebo malam djam dua, 
oleh pihak tentara telah ditangkap 

diantara mana terdapat “wakil lurah 
desa “tersebut. Seorang lagi mentjo- 
ba melarkan diri. akan tetapi ia kena 
tembakan sehingga meninggal. Pada 
badannja kemudian diketemukan se- 
putjuk revolver, sekumpulan surat2 
berharga dan sebuah lentjana ,,Ten- 
tara Islam Indonesia”. Pada hari Ke 
mis pagi oleh pihak tentara telah di- 
adakan gerakan2 pembersihan ditem 
pat kediaman lurah tersebut diatas. 
Seorang penduduk telah djuga ditang 
kap, demikian menurut keterangan 
jang diperoleh. 

Ta Na NN an Na 

1223 Smg. tilp. rumah 1799 Semsrang 
Tilp. Administrasi-Ekspedisi 2087 Semarang, 2 
Harga Lengg. (bajar dimuka! Rp. 10. iklalsm kuta 
Rp. 1. — luar kota, (ditambah Rp. 0,30 utk. meterai) 
Ady, 89 son per mm. kol. Harga Etjoran 69 sen per lerab, 

  

: | dak @ | : 

hanan Asia 
Perundingan Siasat Perantjis-Amerika- 
Australia Guna Membendang ,,Penga.: 

rah Komurismes 
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Nada RA wa meli MB Raka Sen 

NY ,Sunya Wendek Kes" 
Motunsi, 

2 Purwodinatan Barat Ii - 20 Semarang, 
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Dewan 
K.A.O. 

Akan Berusaha Me- 
ngatasi Kekurargan 
Makanan Sedunia 

D EWAN pimpinan exgani- 
sasi urusan makanan 

dan pertanian PBB (FAO) mu- 
lai pada hari Senen ini akan me 
ngalakan sidang selama 5 hari 
untuk mempeladjari usul? jang 
madjukam oleh 68 negara me- 
ngenai usaha mengadakan per- 
sediaan makanan darurat guna 
mengatasi bahaja?2 ' kelaparan. 
Dewan FAO ini terdiri dari wa- 
ki2 18 negara dan dipimpin 
Joleh Dr, Josue de Castro dari 
Bra.ilia, Jang akan mendjadi 
pokok persoalan jg terpenting 
dalam sidang? ini adalah andju 
ran2 umum dari Sidang Umum 
PBB jl. jang menghendaki su- 
paj, FAO menjurahkan perha- 
tian dan usahanja kepada scal 
mengatasi kekurangan maka- 
nan. 

Dalam hubungan ini dewan 
akan mempertimbangkan ren- 
tjana2 guna memperbesar ha- 
siI2 makanan chususnja dan 
hasi!2 pertanian umumnja dan 
rentjana2 jg bertalian dengan 
uSaha merobah struktur per:a 
nian dan membanteras hama, 
seperti hama belalang jg pada 
waktu jg achir2 ini sangatime 
radjalel, didaerah2 Timur Te- 
ngah dan Afrika Direktur F.A. 
O., Norris E. Dodd dalam si- 
dang ini djuga akan memberi- 
kan laporan mengenai perdja- 
lanannj, ke Timur Tengah dan 
Timur Djauh baru? ini, Dalam 
laporannja jg lalu Dodd per- 
nah mengemukakan, bahwa 
tiap2 usaha untuk mengatasi 

bahaja kelaparan harus meli- 
puti djugax persiapan guna me 
ngadakan persediaan makanan 
darurat. 

RADJA TALAL DIRAWAT 
DOKTER. 

Kalangan jg Wiasania menge 
tahui di Amman  menjatakan 
pada hari Djum'at, bahwa ner   dana menteri Jordamia, Taufik 

| Pasha Abu al Huda, telah mem 

  

£ 

beritahukan kepada Ralig Ta- 
dua orang didesa Kodok (Krawang), : Se aa telah, Mn £ 

tuskan supaja ta (Talal) bero 
bat dibawah pengawasan dak- 
ter. Keputusan kabimet “itu se- 
landjutnja menentukan, bahwa 

apabila perawatan sema'jam 
itu back mungkin di lakukwm 
di Poris, dimana Radia Taiat 
kini berada sedjak bulan jg la- 
Iu, maka sebaiknja ia kembuli 
ke Jordan untuk berusaha men 

dapatkan perawatan dokter di 
sanga. 
    

  

Apabila kami menundjukkan 

maka itu adalah disebabkan ka 

mi mempunjai persediaan2 jg 

tidak terbatas darimana kami 

dapat memperoleh kekuatan2, 

demikian djendera1 Eisenho- 

wer, Sikap tersebut adalah pu- 

la berhubung kami ingin beru- 
saha dengan penuh perasaan 

kehormatan menghindarkan 
peperangan jang kedji, oleh se 
bab kedjadian sematjam itu sa 
ma sekali tidak akan memba- 
wa sesuatu hasil apapun baik 
bagi pihak jang menang mau 
pun bagi pihak iang kalah. 

Pidato pertama. 

sikap jang demikian sabarnja, | 

Bukan Kelemahan 
Tetapi Kesediaan” Untuk Menitjapal 

Perdamalan 
Peringatan Ridgway Kepada Russia Tentang 

Usaha2 Barat. 

ALAM PIDATO jang diutjapkarnja berkenaan dengan 
peringatan hari kemenangan tentara sekutu dalam.pe - 

perangan dunia jl. di Eropah, pangiima tertinggi angkatan pe 
rang NATO, djenderal Ridgwa 
hak Rusia bahwa ,usaha2 jang 
negara? Barat utk. mengadakan perundingan? dengan maksud 
agar tertjapai penjelesaian setjara damai hendaknja djangan 
dipandang sebagai bukti kelemahan,” s 5 

memperingatkan kepada pi- 
s-menerus dilakukan oleh 

Emoh 
Rumah?... 

Karena Atap Terlam- 
pau Rendah 

EDERASI Sarekat2 Bu 
tuh di Singapura pada 

hari Djum'at menjerukan ke- 
pada 8,000 anggotanja untuk 
memboikot kira2 200 buah ru- 
mah baru kaum buruh jg, kini 
hampir siap utk, didiami, Ala- 
san jg. dikemukakan federasi 
tsb, ialah bahwa atap rumah? 
tadi terlampau rendah, menuruy" 
federasi maka dinding tingginja . 
harus 9 kaki dan atap 1 kaki 
lebih tinggi, Perumahan tadi Pidato ini adalah pidato per 

tama dari djenderaj Ridgway 
diluar kota Paris semendjak ia 
mengambil oper komando ang- 
katan perang NATO dari djen 
deral Eisgenhower. Memperinga 
ti berachirnja peperangan tu- 
djuh tahun jang lampau Ridg- 
way menjatakan: “Sedjak wak 
tu itu kita telah menjaksikan 
beberapa golongan jang meme 
rintah telah membentuk nega- | 

ra2 totaliter jang lebih2 lagi | 

kekedjamannja.” Achirnja dite 

dipandang tidak lajak utk. di- 
diami dan menjerupa? suatu 
pendjara. Djika kamar? tidak 
dapat diperbesar lagi aka se 
dikit2-nja atap harus ditinggi- 
kan, demikian menurut federa 
si tsb. (Reuter). v 

BURUH DJEPANG MOGOK 
PROTES 

Lebih 

  

24 djam. sebagai protes terhits:   5 2 
dari 100.000 buruh... 

Djepang hari Sabtu mengadar 
kam pemogokan dari 2 hingga 

rangkan, bahwa negara2 Ba- 
rat terlampau terlambat dim 
menjelenggarakan — persatuan 
untuk menghadapi perdjuang   

lan jang baru jang bertudjuan 
mempertahankan kemerdekaan 

' dan perdamaian "jang baru sa 
dja beberapa waktu diperoleh 

dalam triwulan pertama tersebut ada 1952 sebesar Rp. 9.981.366,32. Sex | didaerah Tjirebon achir2 ini banjak dengan memberi korban jang 

11.016 jang ditjatat baru, dibanding | bagian terbesar dilakukan pada tri: ' 

Lemusga Kebudajar 

sKon Batavisasch £ 

1 InGor ! 

senccotscnap 

yan Kunstenen Wetenschanpan 

mendjadi baik. |sangat besar. (Reuter), 

dap dibitjarakamnja  penujana 
undang2 untuk menindas "ke- 
giatem subversif” oleh madjelis 
tinggi Djepang. Para pemogok 
tersebut memperoleh sokongam 
2.500.000 buruh laimnja, jg me 
nolak untuk melakukan peker- 
djaam libur, Pemogokan itu 
berlangsung dengam zeratur 
dan taj menimbulkan “nsidena 
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Ir |ra lain dikatakan, bahwa tudu 
han primair melanggar pasal 

  

   
   

Se Ihingga karenanja terdakwa ha 
'rus dibebaskan. Tentang tuduh 

    

sre- Jan subsidair melanggar - pasat: 
in) 418, ialah dipersalahkan seba-     
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2 Ta 5: polisi d Da kan |gai pegawai negeri menerima 

“-Gjuga bukti2 uang pals . "sesuatu jang didjandjikan, se 
(Antara). 0 

  

F SEMARANG 9 DJUNI 1952. 

. drian 
Sa 5. Berita tentang niat Australia “utk menuntut 

“ Indonesia mengakui kedaulatan Belanda atas Irian, sebenarnja 
bukan suatu hal baru jg menggemparkan. Hakekatnja, niat 

fadi adalah kelandjutan jg-sudah logis dari pernjataan jg ber- 
“kali? dgx tegas diutjapkan oleh Australia, bahwa Australia le- 
bih menghendaki Irian-Barat tetap di tangan Belanda sadja. Hal 

pa mava, demikian fikiran mereka, perlu ' dan vitaal sekali wstuk 
255 Lusiasat pertahanan Australia. « 

Ru 5 —— — —- Bahwa niat tuntutan tadi b a ru" sekarang 
akan diadjukan, adalah-mungkir bertalian dgn rentjara pemben 
tukan pertahanan Pasifik-dari pihak Barat, jg setelah sekian la 
ma dirundingkar dan diperbintjangkan dgn tidak tampak ada 

». hasilInja, kini setelah keadaan mendesak, tampaknja toh akan 
“diwndjudkan djuga dgn segera. 
Ti — Sudah djelas, bahwa sistim pertahanan Pasifik 
“tadi jg terutama ditudjukan kepada kemungkinan2 jg bisa da- 
tang dari pihak Rusia dan RRT, mengharuskan diantaranja ter- 

- wudjudnja suatu garis pertahanan jg tak terputus-putus jang 
" “meluntjur dari Australia di selatan sampai titik-pertahanan di 

utara sekali jg bisa dihadapkan dgn pantai ,,musuh”'. 

under” (demikian istilah baru utk nama Australia itu) melalui 
Irian, Pilipina, Taiwan,  Saipan, Okinawa, Djepang sampai 

  

   
   

— -—— —— Teranglah, bahwa dim gambaran diatas tadi, 

(3 Irian merupakan suatu mata-rantai jg penting dim sistim per- 

- “tahanan jg direntjanakan itu. Bahwa Australia tetap ber- 

- teriak2 mempertahankan Belanda, (jg dipandangnja sebagai ka 

—. wanitu) atas wilajah Irian, djustru disitulah tampak ke- 

| 'Jemahan Australia jg dim hati ketjilnja mengakui bhw. 

“Ik ..zonder Irian di tangan sesuatu negara jg bisa diadjak bersa- 

-x-- habat, pertahanan Australia akan tak ada artinja. 2 

pn —“E—— Kelemahan ini-lah jg sebenarnja harus kita 
0 uit-buiten” dgn sebaik-baikrja. Kita harus lebih keras lagi 
-. menjodorkan kepada muka Australia tentang kelemahamnja itu. 

Dalam pada itu menanam- kepertjajaan dlm hati mereka, bah- 

" wa Irian — ditangan Indonesia jg neutraal sekalipun — sama 

, 1 Untuk memainkan, peranan ,,uitbuiting”, meng 

1. Hantjam” dan ,,membudjuk” tadi, adalah merupakan peranan 

£ jg delikaat sekali, jg harus didjalankam oleh diplomasi dan ke- 

rakjat Indonesia bisa mendjalankan peranan tadi dgn baik. 
t: 

».i.terbagi atas 200.000 surat undian 4 Rp. 10.— jang bernomor 

TOOL bat dengan 210.000 dan selembar surat undian 

terbagi lagi atas surat2 undian seperempat & Rp. 2.56 guna 

PA (3 PENGURUS JAJASAN 

D. IDANA BANTUAN“ DI DJAKARTA 
5 say Hit si mma ai - ii: - £ am 

: Djumlah hadiah besarnja Rp. 1.000.000.— jaitu: 

| 1 hadiah dari Rp. 125.000. Rp. 125.000.— 

  

  

  

  

    
   

      

     

  

      

       

   
     

    
    

    
   

  

    

   
   

   

    

   

  

Oa 1 . ». 100.000.— 
ie BANI —”-" 7 “100-000--— 

| i 9 Re : 2 “3 1 10.000.— , 90.000.— 

MN en ag raan0 as .05.000.—— 
SAB AAA Oya DA asa, ip 99.000. 

SAE RA MAT TOOL 1 iri 1 50.000.-— 
Pan An AN han UAROM an. 215-000. 

    

| IDjumlah1500 hadiah |. Rp. 1.000.000-— 

|. pada-kas2 dan bank2 jang tersebut dibawah ini, pem- 

| bajaran contant n uang jang sah: : 
ea “'ESCOMPTOBANK N.V. Djakarta, Nusantara 25 (di 

Ane Djakarta-kota tidak diadakan pendjualan), Bandung, Ma- 

““kassar, Medan, Menado, Padang, Palembang, Semarang, 
. Sibolga, Surabaja, Tegal, Telok Betong dan Tjirebon. 

DE JAVASCHE BANK di' Bandjarmasin, Malang, « Pon- 

| Setjara pengiriman tertjatat” melalui pos, paling banjak 
». 

   

   

  

    

  

     

  

esel kepada Escomptobank N.V. Dja- 
#rommel 58) Bandung, r, “Medan, 
dang, Palembang, Semarang, Surabaja, Sibolga, 
Betong dan Tjirehon. Gt ana andi 

| surat-undiam penuh atau bahagian dari 

(0 "satu surat undian penuh harus dibubuhi Rp. 1.— guna bea 

Tn an dihmisi urap undian jang disediakan untuk dikirim 
telah habis terbagi semua, maka poswesel jang dikirim se- 

sudah itu dapat ditahan untuk undian uang Jang berikut- 

| Sa ini dilakukan menurut pertimbangan 
        

AN di DJAKARTA PADA 30 dan 31 DJULI '52. 
Paman R. M. SOEROJO, ' ketjuali djika 
dipertjepat oleh Menteri Sosial. Djikalau surat2 
terdjual habis, maka hadiah2 akan dikurang- 

JALAN PADA 1 DJULI 1952, 

    

358ulan SPendjara—Uangnj 
68,000 Lebih Disita 

2. Terdakwa Adjukan Appel. 
2NGADILAN NEGERI Djakarta dalam sidangnja 

dibawah pimpinan Mr, Liem telah mendja: 
ara 2 tahun 3 bulan poton 

KitabUn dang? Hukum Pidana, A 
a madjukan appel. Sebagaimana, dik 
ondho reguisitoirnja 

425 dari Kitab Undang2 Hu-. 
'kum Pidana, ialah melakukan 

Iknevelarij”, tidak terbukti, se 

Djelas- | 

garis pertahaman tadi harus bisa meluntjur dari ,,down- 

| ST udjung jg ter-utara sendiri dari kepulauan2 Hokkaido dan Sa- 

    ET 
| aa 

TENANG 

jg. dituduh mel 

suatu jang didjandjikan itu di 
buatnja berhubung dengan ke 
-kuasaan karena djabatannj 

  

Pidana, pelanggaran terhadap 

.potongan selama dalam tahan- 

kan pula membajar o 

njak Rp. 68.82250 jang disim 
pan 
Bank diperintahkam disita. Ter 
hadap putusan2 tsb terdakwa 
memadjukan appel. 2 

Perkara Sarmada dan (Td: 
Supangkat akan dipe- 

    

   

  

      
€- | dilakukan beberap, kali seba- || 
“gai perbuatan ' landjuton. Me- | 

j nurut Kitab ' Undang2 Hukum | 

pasa! 418/juncto 64 ialah huku | 
man 2 tahun 3 bulan dengan | 

kuman tsb. ferdakwa diharus- |f 
os per | 

kara, sedang uang bukti seba- |j 

terdakwa di Javasche 

   

   

      

        

    
       

   

  

      

    

      

    

   

   
   

  

  
  

Dari Mr. Liem seterusnja di 
peroleh keterangan, bahwa. per 
kara Sarmad, Sekretaris Pani 

duh me'anggar pasal 425 K.U. 

ga oleh Pengadilan Negeri di 
Djakarta pada tg 19-7. Menu- 
rut Mr Liem, djuga perkara 
Supangat wakil ketua urusan 
Perumahan Djakarta akan di 
periksa dalam bulan Djuli jang 
akam datang. Sebagaimana dike 
tahui, tuduhan atas diri Su- 
pangkat adalah sama seperti 

lah melanggar pasal 425 dari 
HIR. 

KU 
TIDAK TERBIT. 

Besok (Selasa) tg 10 Djuni 
1952, Hari turunnja Al-@aran, 
| Suara Merdeka” TIDAK TER- 
BIT. : 1 

    

(Dua Otobis »Adam" 
—... Dan 5 Opelet 

Dibegal 

cdma gg at 
Solo ke Semarang, di Sruwen,   

He telah berpapasan 

| sekali tidak akan membahajakan rentjana pertahanan, jg mere- . 

tekadan hati rakjat Indonesia. Tinggallah sekarang soal, apakah Lagem-polisi jang ikut serta te. 

| 10 surat undian buat seorang atau se-alamat, hanja dengan | 

tantara Tengaran dan Ampel: te 
: lah @ibegal gerombolan, Hari 
Minggu kewaren djam 7 pagi 
Kembali terdj,i pembegalan 
KTA di tempat tersebui dia- 

Bis ,,A,DAM” jang berangkat 
pertama dari Semarang ke So 

YADAM -pertama jang beranc- 

dua otobis itu dihentikgn olek 
gerombelan. Djuga 5 buah ops 
let jang kebetulan liwat di dja 
lan itu, ikuy ditahaa gerombo- 

Plan, Semua penumpangnja Sipe 
ribtah turun “dam harus menje 

Trahkan uang serta barang? ber 
harga jang dibawa. Dua orang 

lah dibawa “oleh . gerombolan 
tsb. Beberapa besar kerugian 
.jang diderita oleh para penum 
pang dan bagaimana nasib ke 
Gua orang anggauta polisi itu, 
belum diketahui : 

RUMAH OBAT. 
Selasa, tgl. 10 Djuni di buka 

rumah obat 'Numa dar Rath- 
“kamp djam 8—12. Dari tgl. 9 
"sampai 14 Djuni jg di buka ru 
"mah obat Numa dan Rathkamp 
djam 8—19, van Gorkom,: Koo 
Hwie dan Sik Iang djam 8-17. 

berdasarkan ilmu pengetahuan 

riksa dlm bulan Djuli. ' 

1 £ kat Ungaran dan tembak mati 
tia Kendaraan Bermotor Dae- tjar 
rah Djakarta Raya jang ditu- dan be 

H.P. ,khevelarij” akan diperik T 

terkenaj sebagai 
jang radjin dan bersengugat 

“kukan kemaren di 

tuduhan atas diri Sarmada 'ia- 

“bil tindakan tegas. Akan 
sampai tg: 11 Djuni keputusan dari 
"P4 Pusat, bila sampai tanggal 

teh, 3 kg. tembakau, 3 kg. kopi, 

dengan bis 

kat dari Solo ke Semarang ke 

  

    

     
  
  

  

tambang2 dan industri2 badja di Amerika kini 
“hebatnja menjangkut “kurang” lebih 650.000 

emogok2 dergan bergandengan tangan di babe 
tates Steel Company menghalang-halangi  mobil2 

asuk dalam komplek s pabrik: tersebut, 

IT Diberikan 

   

   

tu 
ada lampiran sebanjak 68 

Dokumen besar itu merupakan 
djawaban jang sepadan dengan ba- 

Injaknja kata2 jang telah disampaikan 
loleh parlemen, akan tetapi “ dalam | 
Ipada itu belum djuga dapat membc 
rikan penerangan terhadap soal2 jg , 
gelap “didalam keterangan ' pemerin | 
tah, sebagaimana jang diminta oleh j 
banjak anggota parlemen. Mexgenai i 

| masalah politik luar negeri misalnja. 
dalam mana terdapat masalah2 MSA 
dan persetudjuan Subardjo-Cochras, 
perhubungan dengan Djepang dan 

  

      terang, apa "jang " sebetulnja mendja 
di pendirian pemerintah, sedang ke ig 

san timbul, bahwa pemerintah   

    

   

  

    

ersendjata terdiri 
g telah masuk ru- 
wedana Klepu de- 

eebuah mesin tulis 
kemudian dibawa kab. 

at tsb bernama ' Sadargo 
Yiptorahardjo, berumur 35 ta- 

hun meninggalkan seorang iste 
ri dan 3-anak dan selama ini 

tjamai muda 

  

bekerdja. Pemakamannja di 
Bonolojo 

(Solo), 

DARI KALANGAN BURUH. 

— Pokok tuntutan 
Poo Hien mengenai kenaikan gadji/ 
upah, hadiah, dd. telah - disetudjui 
oleh pihak 'madjikan menurut surat 
nja tg. 5 Djuni ji. 
“— Menurut keterangan pihak Fe 
pjuluh Perburuhan Semarang, “perun 
dingan antara pihak G.B.P. dan pi 
hak madjikan belum didapat putusan | 

-jang konkrit, sdr. Siregar ' utusan 

  

#DIRAMPOK SELAGI 

   
djam 1. MAL | #erdjadi perampokan atas diri- 

nja seorang hadji jg sedang 
TSolat tarwih di langgar di du- 
'kuh Kalipesir ketjamatam Unga 
ran. . 
gep pak hadi: dan berhasii me 
|rampas barang2, pakaian dan 
mang tunai, 
harga kurang lebih Rp 4500— 

pa barang berharga. 

RADIO. 

'peladjar oleh ' 
"Adzan," 18.03. Diambang malam oleb | 

S.B. Rokok fercs Guintet, 19.15 'Tindjauan luar 

# Sembur, 21.15. Tindjauan Tanar-air, 
"21.30 Lagu2 Melaju oleh O.H. Peng 

'hibur Hati, 23.00 Tutup.   P4 Pusat, 
mandaat penuh, tidak dapat mengam 

belum diterima putusan, GBP 
mulai aksinja tg. 12 Dini. 

PA 

SURAT IDZIN PENGLUARAN 
ISTIMEWA, 

Kepala Kantor Urusan Eksport te- 
lah memberikan izin kepada kemen- 
erian Agama untuk memperkenan- 
kan kepada kapal2 jang mengangkut 
tjalon2 djemaah hadji tidak dengan 
Surat izin buat tiap2 pengeluaran 
(afzonderlijke  uitvoervergunningen 
membawa untuk tiap2 tjalon djema- 
ah hadji jang pergi ke  Djeddah): 
40 kg. beras, 5 kg. gulapasir, 3 kg. 

10 
kg. katjang hidjau,'1 kg. obat2an, 
& kg. perkakas dapur, 2 kg. bumbu 
dapur, 5 kg. makanan kering, 10 kg. 
alat? tidur dan 25 kg. pakaian. De- 
ngan perdjardjian, bahwa kepada 
Kantor tersebut dari tiap2 kapal sete- 
lah berangkat-dari “pelabuhan dje- 
maah hadji jang penghabisan di In- 
donesia denengan selekas mungkin 
akan dikirim daftar dari “banjaknja 
djemaah hadji jang meninggalkan In- 
donesia dengan kapal itu dengan tu- 
djuan Djeddah.- Surat idzin penge- 
luaran istimewa ini berlaku untuk ta- 
hun djemaah 1871 (1952). Perubah- 
an penetapan kwantum bahan ma- 
kanan untuk tiap2 tjalon djemaah 
-hadji sebagai ditetapkan pada" surat 
izin ini “didasarkan atas kediaman 
mereka di Saudi Arabia jang kurang 

"lebih 3 bulan lamanja. 

HIBURAN TENTARA, 
Tg. 12 Djuni hburan Me'ati Ku- 

suma di PPT Ki I Pudak Pajung, 
tg. 14 idem di RRI Semarang. tg, 13 hiburan film B di PDM Bojo'al', tg. 
17 idem di RI13 Jogja, tg. 14 hi- 
buran Sinar Tjandi ai PPT Ki U Se- 
merang, tg. 15 sampai tg 19 idem 

Cop, Banteng Slawi. 

Mengenai keuanganmu, tjita2-mu dikemudian hari, pilihanmu 
atas (kawan hidupmu seluruhnja, kami berikan pendjelasan 

tjara bagaimana kau dapat 
memperbaiki kedudukan dan peribadimu. 

M.S, RAHAT 

OCCULTIST 
Seteran 109 —  Telf. 1128 Semarang, 
    

    

    

| datan, KAND 
Dikeluarkan oleh Ohemicalifn Handel IE 

plelni 6—8,   
  

Niana apa Ta ON aa ab aan aa 

  SE 
ME
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UNGAN 

  

ngan dan menjega 
bahaja kandungan 

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

KIEM TI 

    

Titp. 1816 Surabaja. 
San an Nana aba ear 

' man, 08.00 Tutup. 12.000 Pembukaan, 
:13.30 Warta berita, 14.45 “Tutup. 

ditunggu ' 

karena belum. mendapat 

(Adzan dan pembatjaan 
118.30 Hiburan petang kr. aseli O.K. 

“ Chung Hua Jazz, 19.15 Dunia 'olah 
ata 

(rawitan ' studio, 23:00 Tutup. 

- 

| atas. 

Benuet, ig akan mempunjai anaknja 
(ig perjama2. 
keluarga 

ikolah2, 'kemadjuan di-lapang per- 

  ketelitian reg'sseur, 

djalankan rol: 
jg djadi tukang tjutji2, tukang bar, 

main dengan kata2. 

Soal SOB. 
Sudah “barang tentu didalam dja 

| waban. pemerintah itu terdapat hal 
hal jang positif, “sebagai  misalnja 
berhubung dengan pernjataan bahwa 
pada bulan Djuli jang akan datang, 
SOB diseluruh Indonesia akan  di- 
hapuskan, dan sebagai langkah jg 
"pertama jang demikian itu sudah di 
lakukan di Sumatera Selatan pada 
'awal bulan ini? akan tetapi hal ini 
fidaklah dapat mengimbangi bagian 
jang kurang terang: didalam  djawa 
'ban pemerintah itu, jang berkenaan 
dengan politik luar-negeri. Karena 
itu dapatlah diduga dari sebelumnja, 
bahwa parlemen sebagai satu kesatu 
an, belum merasa puas dengan dja 

EMBAHNJANG. 
'Djuw'at maam jl. djam 8 

Pendjahat telah menjer- 

sama sekali ber- 

  

ATJARA SIARAN RRI SMG. 

  

1| Ichzisar Mingguan Pembii jaraan2 Dalam Parlemen. | 

"mM JAWABAN PEMERINTAH atas pemandangan umum 
"1 DD parlemen babak pertama, jg merupakan 

rdiri dari 80 halaman stsnsil "pada awal 
1 dibatj: kan oleh perdana menteri Wilopo kepada parlemen. 

Pembatjaan Nana sa 1 makan 
djam, sedangkan ketigapuluh ha jaman itu baru merupakan sua- 

ichtisar umum daripada “jawaban pemerintah. 
: “seba NAlaman. dimana pemerintah mam 

bentangkan detail? daripada apa jg telah disebutkan didu- ' 

Uni, belum diperoleh Mean 
baru. Masih selalu belum dirasakan | 

(Gilaktkan terhadap oran jg 
| berbuat. ketjurangan Naa - 

  Senen 9 Djuni | waban pemerintah itu, meskipun ini 

17.00 Pembukaan, 17.05 - Taman 
SMA Negeri, 18.01 | bahaja bagi “kelangsungan 

Lintuk sementara ini belumlah ada 
tanda2 jang menundjukkan kearah 

negeri, 19.30 Serba ria  Tossema, | itu. : 
26.05: Siaran pemerintah,” 20:30 Ru 

djak ulek Semarangan Sikat dang: Kurang puasnja' parlemen itu ter 
lihat dari “banjaknja pembitjara2 jg 
wmengadjukan “diri untuk mengadakan 
pemandangan umum .babak kedua. 
Terutama mereka itu terdiri dari 
anggota? parlemen jang sudah me 
njatakan pendiriannja djuga pada 
babak jang pertama. 57 Orang tja- 
lon pembitjara' telah ditjatat, - akan 
tetapi oleh karena djumlah ini dira 
sakan agak terlalu banjak, maka se 
telah diadakan rapat jang berlang 
sung lama “antara” para pemimpin 
fraksi dan pemimpin parlemen, dila 
patkan suatu modus untuk  mengu 
rangi djumlah pembitjara.  Delanan 
orang pembitjara dapat dihapusxan 

| dari daftar, sehingga kini masih 

0 2 tinggal 49 anggota jang akan me 2 | . 
»The farst Time ngadjukan pendirian berkenaan dgn 

Bagi para pengantin baru, baiklah "4 : djawaban pemerintah itu. Sampai 
seka'j ini melihat film jersebut di-j ,..: An t in bertobat. Intonsakkan hari Sabtu, 15 orang pembitjara te 
pengalaman dan sukaduka keuarga| lah mendapat gilirannja: sisanja 

akan menjusul minggu ini. ' Hanja 
sedikit diantara pembitjara2 itu jg 
puas dengan djawaban pemerintah, 
banjak jang menganggap samar. 

Selasa tg. 10 Djuni 
05.55 Pembukaan, 07.15” Pengumu 

17.00 Pembukaan, 17.05 Njanjian 
bersama Sekuntum Seridanta, 18.91 

Al-Our'an, 

raga, 20.30 Klenengan manasuka ka 

FILM. 

Kesulitan? js dialami 
tersebut mengingat harus 

tambahnja begroting, karena “am-| 
bahnja djum'ah keluarga Makin 

sulit Iagi keadaan rumah tangga ini, 
djika pada suatu hari ajah Bennet 
dilepas dari pekerdjaannja. Meskipun 
ada permainan2 jg agak dibuat2, te- 

tapi pada sehuuhnja | fiim tersebut 
merupakan hiburan jg menarik. lu-| 
tiu dan mengandung #einsil pela- 

P1 22 djaran, AU aan 

Tanah air nen indah 
Datas ada namanja fiim dari 

Tiotigkok Baru jg kemaren  dipwar 
di Roxy dan besok pag: (Se'asa) di 
diputar di Rex-theater utk undangan. 
Film tsb, -meluksskan berbagai pe 
mandangan di RRT dewasa iri, mi-| 
salnja keindahan alam, kes bukan 
para pekendja di paberik2 dan Ia- 
dang, kegiatan para peladjan di se 

Banjak fraksi belum- dapat manja 
'takan pendiriannja terhadap kabinet 
“didalam stadium sekarang ini, - dian 
itara mana djuga-sebuah partai “pe 
merintah, jakni Partai Sjarekat Islam 
Indonesia, jang terutama merasa be 
lum puas dengan djawaban pemarin 
tah mengenai politik Juar negeri de 
ngan MSA-nja. Partai tsb: menghen 
daki pembatalan MSA dengan' sege 
ra. Apakah kata2 ini bukan sekedar 
merupakan ,,spielerei” masih - harus 
ditunggu. Suatu tjonto dari masa jg 
lampau ialah, ketika PSII "tidak da 
pat memberikan sokongannja kepa 
da kabiret Natsir, dimana duduk €konomian dan perindusiran, pen- 

ana og ih Pa dan | pula seorang anggota PSII, akan 
sebagai pentitup di an pawai Da Pin 2g 7 Sant Ma paromo. talistor tecgntan ai djalarn jang ditempuh oleh 

partai politik, tidaklah dapat diduga. 
Bagaimanapun djuga, djuga sekali 
ini kabinet kebandjiran kritik, seba 

d hadapan Mao Tse Tung | 

»Bill and Coo” 
Kesan kita pertama me'iha: film 

tidak boleh dipandang sebagai suatu ' 
kabinet.j pengakuan sementara dari T. 

  gaimana pada pemandangan umum berwarna jg sedjak beberapa harj di , 
regahi: babak pertama. putar di Rex ini, hanjalah satu per- 
    kataan- jalah: .kagum. - Kekaguman | f 

kira in buka! karena disebabkan cireus- dan: acrobat, diuga barisan | 
pemadam ap: tak ketinggalan  Sc- 
#-jara djenaka regisseyr telah men- 
djalin tjerita burung ini hingga me- 
Tupakan film jg crisind, Tak hanja 
“bagi kanlak2, djuga bag: orang2 de- 
wasa film berwarna ini tjukup me- 
nk. 

.NAFSU BESAR TEN AGA KURANG! 
M0 Adalah sebagai Bubuk makan Kaju? 

Penjakit JIRIAN (Sprermatorehoca) IMPOTANTIH, (Lemah 

bagus dan indahnja f Ym tadi, tetapi 
Kita kagum karena kesabaran an 

untuk melatih 
lebih dari 200 butung2 parkiet me- 
mainkan peranan dilajar putih. Men- 

sebagai manusia, Ada !   
“Sjahwat) Tanda Tanda. Penjakit” Selalu-Marah Marah Muka 
Putjat Makanan Kurang Hantjur, Perut: Kembung, Kepala 
Pusing2, Lekas Tjape, tidak bisa tidur, kaki tangan dingin, 
'Semut-semutan, pikiran tidak tetap dan takut2, Djantung ber- 
debar-debar, selalu mimpi, ' untuk itu semuanja di sediakan 
OBAT JANG DITANGGUNG MUDJARABNJA. 
»JARIANOL” Special Buat Laki2 harga perbotol 
»OVUMATAZOL ' Special Buat: Perempuan 

$ (0 harga perbotol:. Rp..25.— | 
,Obat Minjak Surga Dunia ,,Buat Laki2 Pakai Luar Rp. 10.— 
BLACK HAIR DYE” OBAT HITAM RAMBUT 10074 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: @ Rp Dom G0 
,Sunfan Oil” Obat Gatel Kudis Koreng DII. 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 Proi TABIB FACHRUDIN 
No. 14 Sawah Besar, Phone 3804 G, Djakarta. 

Rp. 20.— 

Djuga bisa dapat Obat2 pada 
Ipro . TABIB On FACHRUDIN UH. M. B, 

Djalan Tepekong No. 3 Agen. 
Ka FATEHUDIN & CO. 

" Toko Punjab 

aer Ca   
PAN NA TN Pa PA PE PANEN ERA 

$ , 

ap 'Djawaban . Pemerintah Jang| 
Wilopo 

suatu dokn- 
minggu jl. te- 

waktu lebih dari dua 

Masih pula 

v / 

Ditangkap 
Penjelundup Ulung 
Dibekuk Polisi 

BAWA pemberantasan : kerupsi dan segala ma- 
tjam ketjurangan? terus didja- 
lankan polisi terbukti dari pe. 
nangkapan terus-menerus jang 

    

    
Djuara2 kasti. | 

'Dalam periandingan kasti 
anak2 S.R. antara djuara2 Ka- | 
residenan Surakarta dan  dae- | 
rah Istimewa Jogjakarta un- 
trik merehut djuara daerah VI 

(Swrekarta-Jogjakarta), jang 
diadakan baru? ini Si ' Stadion 
Sriwedari Solo, telah keluar 
sebagai djuara: Regu-Puteri 
Solo untuk bagian Puteri, dan 
|Regu-Putera Jogja untuk 
bagian Putera 

Sepakbola Olympiade. 
'Dengan ikut 'sertanja «kes. 

|Xslandia dalam "pertandingan 
sepakbola '“Olympiade di 'Hel- 
Sinki nanti, maka telah terdaf- 
tar 28 negara jang akan .me- 
ngirim kesebelasan “dalam per- 
tandingan sepakbola de Olym- 
piade. 

Pan. PON 3 Surabaja. 
Di Surabaia telah . dibentuk 

Panitya PON III dengan: Gu- 
bernur Samadikun sebagai pe- 
lindung, residen Winarn, ke- 
tua, Scewija penulis, Sutadji   . - 

d A3 demikian merugikan sea 
kehsagkapan paling achir oleh! 
pihaxt polisi dijakukan hari Dju, 
mat betang atas diri penjelun | 
dup besar bangsa Tionghoa, 
TKP di Djakarta Kota, jang 
berdasarkan pengakuan2-nja 
sendiri serta bukti? berupa tja- 
tatan2 jang kemudian /ibeslag 
polisi, diketahui bahwa sedikit- 
nja negara telah dirugikan sebe 
sar 5 djuta rupiah akibat per. 
buatan penjelundupan jang te- 
lah ia lakukan sedjak tahun 
1947. 

Sedjak waktu itu, TKP mela 
kukan pengiriman barang? se 
perti hasil bumi dll keluar ne 
geri serta sebaliknja memasuk 
kan pula barang2 luar negeri 
kemari, iang semuanja itu dila 
kukan setjara gelap atau selun 
dupan, Dalam hai ini menurut 

KP. dia tidak “bekerdja”.sen 
diran, tapi dengan-lain “ka- 
wan2nja, jang djuga tiga dian 
karanjjaklni telah ditangkap 
polisi. Pemeriksaan - selandjut- 
hja kini masih terus dilakukan 

polisi. 

bendahara. dan beberapa pe- 
mimpin bagian Berbagai tja- 
bang olahraga akan . dibentuk 
sub. panitya. 

€CHTCS di Djakarta 
Dalam pertandingan pertama 

dalam pelawatannja ke Djakar 
ta, pada Minggu sore jl- kes.” 
CHTCS Semarang melawan | 
kes. BBSA, "kalah 3—0. 'halftis 
me 1—H untuk BBSA. Kemena- 
ngan BBSA 'itw ditjetak 'eleh 
Chaeruddin, van de Berg «dan | 
Thiem Siew. 53 

Tournament bulu 

tangkis di Selangor. ' 
Suatu al! Ma'ayan finale telah ter 

djadi dalam journamont terbuka di 
Selangor, dalam mana djago Ma'raya 
Wong Peng"Soon berhadapan. dargan 
Cheong Hock dan menangkan” per- 
tandigan “itu dengan 15—2, 153. 
Dalam perlombaan tersebut. “turu 

serta Cjagce2 dari India. Donmark.dan | 
Amet'ka ig baru sadja mergadakan 

pertandingan perebutan Thomas Cup | 
3Y Singapura 5 

  

     
   

   

    

  

   

  

si berturut2 telah ditangkap 6 
orang “bangkier gelap” “serta 
YO dari sekian banjak orang Ti 
onghoa jang' melakukan pengi 
riman uarg ke Tiongkok mela- '   Sebagaimana diketahui, be- 

berapa-hari iang lalu oleh poli 
lui “bangkier gelap” tsb, (Am- 

tara). 

Aneka Djawa Tengah | 
j : 

KUDUS. | 

Komis redaktur 

“ditangkap. 

  

Dari Kudus di kabarkan, 2 
orang komis redaktur dari pe- | 
merentah otonoom setempat te | 
lah di tahan karena korupsi. ' 
Tiga mesin tik milik kantor, 
menurut keterangan, di djual 
olehnja dan hasilnja di belikan 
bahan pakaian jg kemudian di 
Gjuaj lagi dengan angsuran ke 
pada kawan2nja dengan keun- 
tungan masuk - kantong sen- 
diri 
Waktu rumahnja di geledah 

2000 rupiah disita polisi. 

TJILATJAP. 

102 Orang tawanan 
SOB dimerdekakan. 

Pada nari Kemis dari kamp 
Nusakambangan telah dimerde ' 
kakcn kembali 102 orang taha 
nan SOB jg kebanjakap ber- 
asal dari daerah Banjumas, se 
telah ternjata bahwa mereka 
tak perlu ditahan lebih jama. 
Berhubung masih kurangnja 

  
hikeamanan didaerah2 luar Tji- 
latjap, maka untuk sementara 
mereka ify terpaksa ditempat 
kan dikalurahan2 didalam ko 
ta dengan mendapat djaminan 
Ten dari Djwatan £o- 
sial. 

keluarga dr. Saleh hendak pergi dari " 
“Solo ke Surabaja dengan berkenda 

kas anggauta delegasi Indonesia di 
Sidang2 PBB"di New-York. Kini sdr 

dinegeri2 Erepa-Barat. 

SOLO. 
Nj. Dr. Saleh Mangun- 

diningrat meninggal 

dunia. 
Didapat kabar, bahwa pada hari 

Sabtu" siang ' keluarga dr. Saleh" Ma 
| ngundiningrat-dari Solo,"telah"men 
dapat ketjelakaan “ mobil- di Djom 
barg, hingga mengakibatkan njonja 
Dr. Saleh meninggal pada:-saat. ter 
djadinja ketjelakaan itu djuga, . se 
dang dr. Saleh sendiri mendapat .her 
senschudding. Pada hari Sabtu itu, (8 

raan mobil Dodge “baru. Sampai 1 
di Djombang, mobil jang dikendara ' 
kan dengan ketjepatan 120 km se- 
djam itu.tepat bertabrakan linea- 
recta dengan sebuah truck, hingga 
berakibat seperti apa jang telah di 
katakan diatas tadi. Selain dr. Saleh 
djuga sopirnja mendapat - luka-luka 
berat, kaki dan tangannja putus. 

Jang mengherankan ialah, bahwa - 
seorang anak ketjil jang ikut dalam 
mobil Dodge.tadi tak mendapat ke 

  

| tjelakaan apa-apa, hanja luka? tetjet 
sedikit jang tak berarti. Pemakaman 

| djenazah njonja Dr. Saleh Mangun 
|diningrat telah dilakukan kemaren di 
: makam keluarganja di Madiun, se 
dang dr. Saleh sendiri bersama so 
pirnja kini dirawat dirumah sakit 
Surabaja. 

Sebagaimana diketahui, dr. Saleh 
Mangundiningrat adalah ajah dari 
Poppy Sjahrir(. mertua dari Sutan 
Sjahrir) dan Sudjatmoko Saleh, be | 

Sudjatmoko Saleh sedang merantau 

  

MAATSC 
mentjari untuk perusahaan2nja “mn 
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jang ahli dan mempunjai dasar 

bih disukai mereka jang   | Lamaran2 dengan huruf 

  

SA 4 

lat2 jang bertalian dengan 

| 
1 
4 
Aa 

DJAKARTA 

N.V. DE BATAAFSCHE PETROLEUM 

Beberapa Montir-Montir 
RADiO 

pengetahuan, teori jang tjukup, erta berpengalaman beberapa tahun dalam lapang ae j . up 

mempunjai - pengetahuan tentang 
Jang tersebut diatas. 2 

N.V. DD BATAAFSOHD P pandahan Kepada: "V, AFSOHE OL AAS ITEROMOL POS 12/DKT, KUM MAATSCHAPPIJ, 

HAPPIJ 
di Sumatera: 

“. —gge 

—- 

— 

  

Ht surat puaj Naa        
    
   

| Ban Leng 
9 DI: kalau tiada, 
kirim 1 botol sama   

     

? Leng 
an dari Tuand 

Jian tsb,, kami bisa 

dibelih pada 
boleh kirim Rp.6,50 Kami nanti 

tertiatat. 

Dikeluarkan oleh: Rumah 
DjI, Bawean mo, 22 Tilp no. 8207 8 

    

     oleh Ban Ieng ini, dari mas HI 
an suka batja suret2 vu- 

Kirim sama Tuan, ya 

semua toked Obat | 
Tuan dengan   Obat Tjeh Sha Tong, 

, Bursbaja. 
ML ak PP Ae Ten Maa at 

5 

yi 

| 
1 
£2 53 

  

  

  

  

     

   

   



   

dan Neisse adalip 
antara Polandix dan Djerman. 

  

iperanannja. dalam “ofgonisasi 
-semzijam Iu Menurut AFP. 

sepenuhntjak" “Kalangan tadi se- 

“Selatan, Atlar 
latan Lautan 

    

   

      

      

uk   

   

  

   

  

| da bersedia 
ana. 

    

| tadi atas as suatu 
mendjati presiden Amerika” 

.heres selama, 3 “es Uni tak 

  

    

  

     

   13 Be batu, atas perlanjaa 
. Bisenhower aa bh | 

| tentara Amerika, “tida: 
|| dikirimkan ke Indo Tjina guna 

| (melindungi negara ini da 
 '|rangan #ihak komunis 

ian dengan ini ia memudji dje 
rih-pajah pen danpa senait is 
'& Indo Tjina dan banan 
dalam hal keuangan jg diberi- 
kannja bagi pertahanan Indo 
Tjina. Sebaliknja ia menjata- | 

Ikan, bahwa ig adalah #resang 
penganut dalam fikiran pengi 
riman alat2 dan meSiu kodaai 
'rah2 pertempuran di Indo Tji- 
na. 

   

  

        

Pn Da | kebar? 
un | an bahwse Seal ta 

Lo Bkaenyenissra Yung jg mene » 
tapkan bahwa SWagai?2 Oder 

tapalbatas 

Man tidak 
| akan dikirim ke 

kan, Indotjina. 

Presiden Truman hari Sabtu 
memberi peringatan, bhw ada 
kemungkinan fihak Utara 
@kan melakukan offensif baru 
di Korea, dan mengatakan bah 
Wa Sovjet Uni telah mengan- 

.|tjam Berlin, sedangkan partai2 
'Komunis menimbulkan kesuli- 

Menurut ,,/Tas EA 

pernah mengeluarkan keteran 
an2 semat jam itu baik kepad 
wartawar,2 Polandia maupun 
kepada siapa djuga, Ba 

Ser krti telah dika 
ratk ahar Djerman Barat “Der tan2 dari Paris hingga 
Seralesier” pernah mes aa 

newart » Truman jg berbitjara- dimuka | 
bahwa dalam tanjo-djawab an bekas bana Nak Tete. 
tar, 2 orang wartawan Polan- ran dari dipisi ke 35, selandjut ' 
dia dan Josef Stalin, maka Sta nj, mengatakan bahwa Ameri- 
lin menjatakan al bahwa soal ka dan negara? sehabainja te- 
'tapalbatas itu adalah soal j jang lah memperoleh kemadjuan be 
kurang penting: jang musti di sar dalam usaha perSendjataan 
lakukan dahulu ialah persatu. kembali Sekalipun begitu, usa 
an kembali seluruh Djerman, ha ini harus dilandjutkan oleh 
dan baru kemudian akan dibi- karena masih ada bahaja ten- 
tjarakan soal sungai Oder dan tang kemungkinan . timbulnja 
Neisse sebagai tapalbatas Ti- Korea baru di bagian lainnja 
mur Djerman. Di 5 dari dunia, 

# 

   

  
   

Djasa Kulit Biduan | 

Politik militer Amerika 

berobah karena atom 

Menurut keterangan jg |' Rusia. 
diperoleh pembantu kita || Setelah memprotes di kura- 
di Solo dari. pihak Per- nginja djumlah uang jg dimin 

sis, pendapatan -pertan- |' ta pemerentah oleh Kongres 
dingan sepakbola Aryan jdan kaum politisi Amerika jg 
Gymkhama daway Persis “ |! berpemandangan tjupat, Tru- 
pada tgl 21 Mei.gbl. di man dengan #fidak ' sengadja 
Solo, jaitu Rp 81388— Kk! membuka rahasia, bahw, beri 
Separo dari diwm'lan di | ta'tentang ledakan atom Rusia 
atas di dermakan untuk '|da'am tahun 1949 telah menje 
cpenderita2 hongeroe- | batican Amerika Serikat meng 

an bee FSadakan perobahan dalam poli- 
tik militernia. Dikatakan, bhw 

ga Islam 
31 Balk. Atas 

"atas Pendapat 'Tentan g Pastor 
. Bewan Tertinggi Islam. 

  
   

  

Nani 

an inangasi JANG DEKAT dengan kementerian «luar 
nogeii Libanon pada timannja meraberikan reaksi ig 

“baik terkadap keterangan menteri luar negeri Pakistan, Za- 
frullah Khan, mengenai kedudukan Pakistan dalam dunia. Is- 
lam jg diberikannja di Karaechi baru? « ini. Mufti Libanon, 

Sheite 9 Miabatand 'Alaya, dim. pada itu fidak mau memberi- 
kan sesuatu komentar atas sia it “Zafrullah itu, dan ti- 
dak pula man mengemukaka n pendapatnja mengenai soal 
an Lenkana Islam Sedunia atau . Dewan Teriinggi 

Tandjutnja menerangkan, bah- 
wa ini adah salah satu. se- 

'kbab mengapa Libanon menolak 
undangon untuk ikut serta da- 
“am konperensi Isiam di Spare 

Mahi. 

  

“Alaya" menjatakan, bahwa Li- 
-banon terdiri . dari .  berbagai- 
'bagai lapisan keagamaan,  se- 
hingga Gengan demikian ma- 
sing2 lapisan adalah merdeka 

Reaksi Irag. 
Menurut berita dari Bagdad, 

satu2njja Surat kabar Irag jg. 
“memberikan komentar singkat 
atas keterangan Zafrullah 

IKhan baru? ini ialah hanja ha- 
rian ,Itiahad ai Destouri”. Ke- 
njataan, bahwa baik dikaa- 

Ingan resmi maupun dikala- 
ngan pers Iraa tidak terdapat 

  

  
Lautan 

Antarktik 

   

            

   

Sea . Isesuatu reaksi terhadap sta- 

a ungguhnja 3d iement Zafruliah itu oleh ker | 

Kn ak Ada langan pemerintah di Bagdad 
dihubungkan dengan sedang 

   Tut Ur keputusan Per | adanja krisis politik jang ber- 
Pap prma Ikisar disekitar tachta kera- 

djaan di Jordania, karena “hal 
ini langsung ' mengenai   

(tam pada itu menjatakan, bah- 
wa sikap Pakistan terhadap 
pertikrian Inggris-Mesir ada- 
lah. mendekati sekali 
Irag.    

     

    

  

    

      

     

    
    

   

ialah Lautan 

Antarktik,. #aditaga Dalam statementnja di. Ka- 

tub Utara). rachi baru2 ini akanbah Khan 
-menjangkal tuduhan2 jangil 

Diterangkan: bahw menjatakan, bahwa politik Pas 
hasil2 penjelidikan . & 
Kutub" Selatan, «   

: ris-Mesir dan Inggris-Iran te- 
pat suatu benua (continent lah es dan: Kala Pakis- 
luasnja hampir . sam dengan tan ingin memegang pimpinan 
Amerika Selatan dan dibawah | dalam dunia Islam, - terutama 
selaput es didaerah Kutub Se- “gi Timur Tengah, Tentang per- 
latan itu tidak ada dasar laut tikaian Inggris-Iran Zafruliah 
an (ocean -basin), Faktor tung | menjatakan, bahwa Iran - ber: 
gal jang terpenting untuk defi hak sepenuhnja untuk: mena- 
nisi suatu “lautan” ialah ada 'sionalisasikan industri minjak- 
nja dasar (basin) jang tersen- nja sedangkan mengenai per- 
diri. Oleh-sebab itu, : demikian | tikaian Inggris-Mesir ia me- 
lah menurut maklumat tadi, ngemukakan, bahwa “penjele- |. 
maka "setjara geografis, laut? “Saian harus ditjari dengan 

jang berbatasan dengan pantai memperhatikan kehendak rak- 
pantai Antarktike itu tidak Ia “jat Mesir dan bahwa masalah - 
in dari pada udjung2 selatan Sudan harus diselesaikan di- 

ifik,:. AHantik. r 'antara Sudan.dan Mesir sa- 
PON, MRMEAYA | mie msmwosehayakatna 

    

  

    

   
Sa badak san 3 

in “Offensief Baru Bi Korea. Ga 

non an konperensi pers hari Sabtu mo 

KL b n ini aa kemana 
| tidak tahu epalah itu ada ada Tn Mt 

ikah ia ara “TE 

“da am tempo 2 tahun ' Na Ka 

   Erosidon Amerika ! 3 
F2 NE En PR MASA Aan 

Laka 

5 
# 

  

1 bahwa se- 
ah Ng mene- 

  

rta, njaan, kah 
Serikat, Dikatakan selandjut. 

. Tepat hidup berdam mpingan de 

telah ' memperbesar pasukan 
udaranja dari 38 “wing” dgn 
9000 pesawat terbang hingga | 

wat terbang, sesuai dengan | 
rentjang untuk mentjapai 95 
“wing” pada achir tahun ini 

Mendjawab tuduhan senator 
Robert Taft, bahwa pemeren- | 
tah Amerika tak mempunjai 
kesanggupan untuk menjusun 
Suatu angkatan udara jg tju-| 
kup kuat, Truman menjatakah 
bahwa Amerika Serikat tidak 
mengusahakan untuk mentja- 

91 “wing” dengan 15.000 pesa- | 

        

         

    

  

     

            

    
    
    
      
      
        

      
    
    
      
   

   

  

    “ 4 K k 

Sebagaimane dikabarkan, kini dienderal Bisenhower' sudah: kemba 
|? ke. Amerika, untuk giat me lakukan kampanje dalam pemilihan 
Presiden AS. jang “akan da t ang Tampak kedatangan Eisenho- 
wer (jang beruruform). Gisam but oleh presiden Truman di Ge: 
dung Putih". : 

    pai suatu angkatan udara ter- 
besar, melainkom suatu angka 
tan udara jg paling baik. Di- 
njatakan seterusnja, bahwx 
perdjandjian: masjarakat per- 
tahanan Eropa berarti suatu 
kemadjuan besar kearah per- | 
Satuan dan- keamanan Eropa. 

Angkatan udara Ero- 
pa Barat. 

Mengenai angkatan udara 
Eropa Barat, “Truman mene- 
rangkan bahwa diaehir tahun   ini kekuatan “angkatan udara 

| tersebut akan “ad, 60 “wing”, 
6022 Dari diumlah pesawat ter 
bangnja -adalah buatan Peran- 
tjis dan -Inggeris. Demikian 
Truman dalam-pidatonja tadi.. 

(Antara—AFP). 

INDONESIA MENDAPAT PIN 
DJAMAN BARU DARI 
M.S.A. 

Dalam daftar pindjaman ba- 
ru kepada “negeri? Asia, “ang |! 
akan diberikan oleh M.S.A.y ada 
termaktub bahwa Indonesia 
akan menerima 777.000 dollar, 
jang 295.000 diantaranja harus 
dibelandjakan untuk membeli 
obat pembunuh insekt D.D.T. hi 
kinan Amerika, sedang selebih- 
nja untuk bantuan tehnis den 
utuk pembeli mesin2 industri di | 
Amerika. Demikian AFP dari | 
Washingtan, 

Pukulan 
Pertama 

    
3 

Bila Perang Dunia hi rang, temanie” Pinard 2. 3 bagai ketua “dim: “konperensi 

-Petiah troli didalam Sah gn be ai rahasia ihi. Konperensi ber- 

& PABILA perang dunia 
A ketiga petjah- maka Pa ' 
kistan jg sekarang telah ber- |     | Umur 5 tahun itu mendapat ke | 

| mungkinan besar untuk mene- 
| Yima pukulan? pertama dari fi 
hak penjerang” “ demikian dite : 
rangkan oleh Mohammed Al, 
Iutakesar PaListan di Amerika 
Serikat, ketika diadakan perte- 
muar clek Uneseg bertempat di 
Colorado Springs. Dalam pida- 
tenja,  Mcehammad Ali selan-' 
Gjunja menurdjukkan. bahwa 
Pakistan mempunjai tapaj ba- 
tasnja dengan dua negara jang 
dikuasai oleh. kaum- komunis, 
jakni Sinkiang dan Thibet. 

Akan tetapi bagaimanapun 
Gjuga Pakistan tidak akan. men ' 
jadi mangsa kaum komimis. 
demikian Mohammad Ali 
jig kemudian ' mengemukakan 

bahwa dewasa ini keadaan per- 

ekomomian pegara adalah se- 
hat. | 

    

  
Pemandangan dari kamp Ko- 
jedo, jang kini kabarnja' su: 
dah dikuasai lagi oleh fihak 
PBB. Untuk mendjaga agar ' 
tak timbul lagi insiden2, oleh 
serdadu2 PBB disekitar kamp 
dipasang sarang2 mitraljur.   

Irag , 
pula Kalangan tersebut da- ' 

sikap | 

Keterangan Zafrullah. ' 

hi kistan terhadap pertikaian Ing | 

  
  
-Kesulitan2 Politik” Dlm Sekolah2 T ionghoa S'baja 

YARI "KALANGAN jang me- 
ngetahui di “Sutabaja kita , 

'memperoleh kabar, bahwa" pada' |ha- 
ri Rebo polisi Surabaja telah mem | 
beslag buku2 jang ditulis dalam hu- 
tuf Tionghoa berasal dati  Tiong- 

' kok “jang dipergunakan dalam seko- | 

Ilang Eionghos do $ tersebrit,'...Ses ! 

ter kemudian djatuh 
akam tetapi badannja sama 

Akati Diterima Pakistan Keli tidak menderita luka? ,.se- 

na demikian maka, saja meng ' 

'ba kekuatannj, melindungi kp 

  

  

BukanR hasiaLagi 
Russia Sudah Ketahul Semua!For- 1 

mule2 Atom Amerika? 1 
ENURUT TULISAN dalam Christian Science Nani 

3 HA menteri Iuax.negeri Rusia Ardrei Vishinsky. telah me 
ngeluarkan peringatan, bahwa pemerintah Rusia kini sudah me 
ngetahui semua rahasia? Atom Amerika ketjuali dari pada | 
ig, mongenai djumlah dan t type dari persediaan2 bom, Dalam | 

. tulisan Christian Science Moniter karangan kerespondennja 
di,PBB, William Frye, dinjatakan bahwa oleh "Vishinsky' te- | 
lah “dibenarkan “bahwa perlom baan persendjataan rantara  Ti- | 
mur dan Barat sekarang ini apabila itu tidak PAN Tah pasti j 
akan menudju kograh speperangan atom,” 

Tahan: 
“Granat | 
Chasiat Badja Nylon 
“Sudab Dibuktikan 

Hal. ini telah dapat diketahui 
ketika diadakan penjelidikan ten 
tang. notulen2 dari.pada sidang 
rahasia antara Empat Besar 

| di istama Chaillot di Paris dim 
Ian Desember tahun jg lalu, 

Gemikiam seterusnja tulisan tsb, 
jg menegaskan bahwa Christian 
Science Monitor kini sudah mem 
punjai kesempatan "sepenuhnja 

    

     

Elsenhower — IN 
Di-Amerika || 

  

Jegara? 

  

Peking 
Eratkan Hubungan Dagan g — Tentang Bom 

3 Atoom' Dan Blokkade, 

1 an PEKING: dalam si 
bahwa 47 delegasi da 

ngi kcnperensi persiapan bagi 
| geri? Asia dan daerah? Pasifik 
“seru kepada seluruh bangsa Asi 
“bersatu, memperkokoh sarta m 

(| njelamatkan perdamaian. Dalam-pe 
| bahwa bangsa? dari negeri? 

| kali? tak akan melakukan: adi 

Dimintanja Supaja diadakan | 
hubungan9g dagang dan me- : 
nentang embargo Serta “bloka- 

de. Mereka membutuhkan sua- 
.tu penghidupan jang sedjah- 
tera dan mengutuki pemakai- 
ah hom atom.serta -sendjata2 
kuman lainnja. Diandjurkan 
supaja mereka dapat mentja- 
pai saling mengerti dan me- 
ngadakan hubungan ' persaha- 
batan dan tidak menghendaki 
adanj, gangguan Serta peng- 
halang bagi mereka untuk 

' mengadakan pertemuan satu 
| sama lainnia Mereka  selan- 
diu'nja membutuhkan . suatu 
penghidupan jang “sedjahtera 
dan melarang pemakaian "bom, 

jatom serta alat2 sendjata ke- 
: mia. 

Penduduk Asia dan Pa- 

. sifik. teranijamu perang. 
, Selandjutnja. dinjatakan,. ba- 
hwa 1.600 - djuta “penduduk 

| Asia serta daerah2 Pasifik kini 
| terantjam perang dan persia- 

ipan2 militer, Dj Korea suatu 

| gentjatan sendjata dengan da 
sar jg-adil dan pantas-sebagai 

' mana: 'dikehendaki “oleh semua 
'rakjat tjinta damai utk meng- | 

  
  

'achiri penderitaan jg pahit da | 

ri rakjat Korea dan membuka ' 
djalan. bagi penjelesaian setja 
ra damai segala 'masaalah di 
Timur Djauh, selalu diulur2, 
sedang sementara itu pemakai 

an sendjata2 jg mengerikan | 
serta pembunuhan2 dengan ti- j 
dak membeda2kan mengan-: 

'tjam,akan memperluas permu 
-suhan, Dan adanja konflik2 mi | 
liter 'di Asia seperti di Viet- |       utk mengumumkan “rahasia2. 

Kabarnja, bahwa selain dari Vi- | 
shinsky didalam konpsrensi ter- | 
sebut hadir pula dutabesar ke- 
ing dari Amerika Serikat, wa 
ki! menteri luar negeri Inggris, 
Sellwyn Lloyd dan Jules Moch 

jg ketika itu mendjabat men- 
teri Juar negeri Perantjis. 

Notulen2 PBB. 

Dr. Luis Padillo Nervo jg di 
“waktu itu. mendjadi ketua si-. 
dang umum PBB bertindak se- 

: MPOBANG serdadu Ame- 
Tika di Korea jg men- 

Gjatuhkan diri kearah granat 
jg akan meledak utk. menjela- 
matkapr djiwa teman?nja, keti- 
|ka granat tadi meledak tidak 
terbunuh, kerena ia memakai 
badju pantser dari nylon. Me- 

“nurut pengumuman resmi, ser- 
dadu Amerika tsb, Emile Pi- 
nard, oleh ledakkan granat ta- | 
di dilemparkan setinggi 114 me j 

jatuh pingsan, ' 
se-) 

  
langsung. selama satu minggu 

atas permintaan panitia rolitik 
PBB, jg Manar er bahwa 
Ggn adanja perundingan2 raha- 
sia tsb akan dapat-diatasi dja- 
lan buntu - dim pembitjaraan2 
mengenai masalah2 pengawasan 
tenaga atom dan pengurangan 

. an di.Kerea, kotika sebuah gra 
inat tiba? djatuh tak djauh da- 
ri mereka, Dengan segera ke- 

| tiga serdadu tadi merebahkan 
Siri ketanah ” 

Pinard menerangkan: “Pada 
waktu itu saja berada disam- 

“Ping granat tersebut, Saja ti- 

“bahajakan perdamaian. Dan di 

nam dan Malaja telah minta j 
banjak korban djiwa dan mem 

  

adakannj, perdjandjian tersen | 
diri dengan Djepang jg mem- | 
perkosa perdjandjian2 interna : 
sionaj jg kini ada, telah meng- : 
antjam bangss Asia dan Pasi- 
fik dengan timbulnja kembali 
militerisme Djepang jg agresif, : 
sedang masih terus adanja pa 
sukan2 asing di Djepang akan | 
mengantjam pula terlibatnjs 
rakjat Djepang dalam suatu 

perang lagi. 

Rakjat Asia & Pasific 

dpt menolak antjaman ' 

perang. 
Dalam seruan itu selandjut- 

nja dinjatakan, bahwa rakjat 

Asi, dan daerah2 Pasifik akan 
dapat menolak antjaman 
rang dan mengachiri persia- 
pan? perang Mereka dapat me 

t 

      dak dapat. mendjauhkan Jagi 
dri saig dari granat 'itu kare- 3 
na Csempi 3 saja bereda s2 —- 
lah seorang teman saja. Kare- , 

  

   

    

“tidak tertiapa! 
kemadjuas dlm: Se una 

n2 rahasia ini, dan 

5 , 2 : pula jg diumumkan seseis 
gerolongkan dji. kearah gra- sainja kontsrensi. 
pat.itu dan sesampainja disa- 
na Sula merebahkan diri dia- 
tas granat tersebut”. Dewasa 
ini tentara Amerika sedang 
mem-hagi2kan pantser2 dari 
nylon iang berainja 4 kg kepa 
da serdadu2nja untuk mentjo 

Akan tetapi jg tidak diumum- 
kan ialah, bahwa konperensi te 

lah dilangsungkan se-olah2 

lam suasana  keichlasan dan se 
tjara terang?an.. Pada. suatu 
sa'at tertentu agaknja dengan 
tiada sadar Vishinsky menun- 
djukkan, bahwa ia mengetahui 

bahwa Amerika Serikat lebih 
kuat daripada Sovjet Rusia dim 
hal sendjata2 ators: AKan' te- 
sapi pada hari berikutnja, mung 
kin sesudah menjesali kerana 

kechilafan jg dibudirja  tasi, 
Vishinsky mengedjek. pendirian 
bahwa Am.-Serikat merpunjsi 
kekuasaan di lapangan tenasa 
ato Ta menua men ea Ag 

: 
GA 

Ian sipemakai “dan apakah 
pantser tadi akan merintangi 
gerakan2 ig harus dilakukan 
oleh sipemakai. Pantser terse- 

but terdiri dari nylon jang di- 
ipadatkan  setjara. ber-lapis2 

dan tidak mengandung badja 
Pad, permulaan “ tahun 1952, 

kementerian angkatan perang 
Amerika telah mengumumkan, 

bahwa pantser tsh dapat mena 
han »e'or dari kaliber 0.45 jg 
ditembakkan langsung kearah 
sipemakai, (Reuter). 

bahwa” dung ini Padan P3 
dak lama lagi mempurjai muno- 
poli. tenaga. atom. ' “ 

“gn diantara negara2 Besar, Me 

| sekarang ialah @jumlah b 

“lakukan prinsip2 serta djiwa 
Piagam PBB, jg menuntut su- 
paj, perselisihan2 diantara ne 

gara2 di selesaikan setiara da 

ma: dan mentjapai persetudju- 

“reka akan dapat pula melarang 
pemakaian sendjata2 atom, ku 
man, kemis serta semua sef- 
djata lainnja jg dapat menim- 
bulkan kerusakan setjara be-: 
sar2an dar. mereka dapat pula 
melenjapkan penghalang2 jang: 
diadakan terhadap perdaga: 
ngan internasional. Kemudian 
andjurkap tadi berseru kepada 
bangs, Asia dan daerah2 Pasi 
fik supaja bersatu di bawah: 
pimpinan panitya2 persiapan, 
jg te'ah dibentuk atau sedang: 

dibentuk-di negeri2 mereka ma' 

sing2. (Antara—AFP). 
AN LL enae   

Desukan Vishinsky. 
“Vishinsky menerangkan, bah 

wa, didunia tidak ada lagi Pan 
Sia2 atom, Ian bahwa soal 3 

atom dan bagaimana pemakai 
amnja dari.sudut tastis atau   

'Fstrategis. Dalam pada itu dari , 
keterangan2 Vishinsky tidak ' 

, dan dapat diperoleh kesimpu- 
lan apakah Rusia sudah menge 
tahwi rahasia? tentang bom. zat 

Wair (Noot: Menurut Henry Jack 
son) anggauta- panitya Atom 

"Amerika kelak Russia akan   

    
terlarang untuk diedarkan di Indone- diumlah 20 sekolah2 Tionghoa pada 
sia, karena menurut polisi buku2 ter- (hari itu telah dikundjungi oleh” po- TA Ta 

Ulisi, Buku2 tadi terutama" mengenai sebut .mempunjai tendens politik 19: 
Hi daa wa kuatt -Ean tidak disukai oleh pemerintah”. 

' peia jaran ilmu bumi, sedj | Dari sumber lainnja  Pi-Anets 

"tata-bahasa: Dalam daftar polisi ter- | meriperalah kabar, bahwa disekolah? 
tjatat 17 buah buku2 peladjaran ig. | Benghon di Surabaja hingga kini 
ditulis dalam huruf Tionghoa - jang ' masih sadja terdapat kesulitan « da- 

Geki Iat ja TR 0 

' membuat djuga bom2 zat air 
- "setjara besar2an — Redi. S.M.). 
iKabarnja dalam. konperensi ra 
hasia tersebut Vyshinsky telah 
mempergunakar' lebih separoh 

(“dari waktu  sidang2 utk men- 
desak kepada para wakil nega 
ra Barat menjetudjui dikeluar 
kanria “larangan penggunaan 
sendjata2 atom, Disini Christi 
an Science meniatakan kesimpu 
larnja, bahwa Rusia sangat ta 

| kut akem kenjataan bertambah 
besarnja persetiaan Mata 
atom di Amerika Serikat... 

lam lapangan politik antara Hn 
pengikut Peking dan Chiang 
Sjek. Insiden2 ketjil kerap kali ter- 
djadi disana. Pada salah sebuah se- 
kolah Tionghoa baru2 ini telah dises 
barkan lagi pamflet2 oleh para pe- 

ngikut Mao Tse Tung. Diantara 
'slogand jang  termyar " dalam” pam 

  

“polisi: ra, 

2 Ne hari Djumaat katakan | 
kenper 
di Pein 

laidan daerah? Pasifik supaja 
emperhebat gerakan untuk me- 
tahi - pengumumannja dinjatakan, 

g agressi dan se- 
MEMpEI: lain, 

ssi terhadap 

Ngungsi Ke : 
Barat 

Lebih 1090 Oran 00 9g Djer- 
man Timur Tolak Milisi 

PEMBESAR? NEGARA 
Leon Ha Djerman Barat 
1 bel porkan, bahwa se- 

a-hari jang “lalu 
ini 700 0 orang penduduk Djer- 

telah melarikan diri 
ko Hessen, Hari Sabtu 4 orang 
20 z a a Djerman Timur serta 
Tni La 152 lainnja, melarikan 

iri ke Djerman Barat: ditapal 
batas, mereka, ditembaki oleh 

Djerman Timur 
tetapi berhasil tiapai 
wilajah “nemu Mera japai 

Didaerah Koburg' (Djerman 
Barat), Polis) perbatasan mela 
porkan bahwa dalam beberapa 
hari jl ini lebi dari 400 pen- 
duduk Djerman Timur, dianta 
ranja 2 Anggota polisi rakjat, 
telah melarikan diri pula ke 
Barat. Menurut berita “Reu- 
ter” dari Berlin pada hari Sab 

| tu, diantarg mereka jang mela 
rikan dii tadi terdapat. pemu 

dan laki2, berumur 
tahun, jg menerang | 

| kan bahwa mereka tidak sang- 
| sup dimastikkan dalam ketenta 
| raan. Menuru 
ta Berlin achir achir 

| crang gota . polisi-wanita 
| Djerman Timur telah mengung 

si ke Berliy Barat, djuga dgn 
| keterangan bahwa mereka tak 
| Sanggup dimasukkan tentara 
i Djerman Timur. 

Hampir tiap penduduk 

wadjib beladjar tembak? 
Menurut keterangan pembesar2 

Barat pada hari Sabtu. pemerjntah 
| Djerman « tih memerintahkan 
supaja seMiia anggota organisasi Ko 
mun s, 

kerdja2 Pp beladiar “mempergu 
Hr se ma Sat sondjata. , untuk “per 

ahanan L ar, Mereka katakan, 
bahwa n pemuda .,Freie 

Deutsehee . Ad” kini sedang - dro 
| bah mendjadj suatu organisasi para 
| naliter. tara itu dipihak Dier 
man Timur tis rakjat sedang “si 
buk siang. membuat  penu 
tup2 dia'an dan berbagai matjam 
penghalal!g2 untuk menutup “ garis 
Me Dierman Timur 
dan Barat. 

Diantara 74 orang terlantar jang 

  

baru? ini dkumpulkan oleh pihak je 
berwad:ib di Tegal terdapat 4 orang 
wanita, seorang Siantaranja berasal 

@geri, jang mengundju- ' 
perdamaian dari ne-! 

hari Djumaa4 ber- ' 

Pembesar “ko-: 
Ini 45: 

Perkumpulan2 sport dan : pe, 

  
dari Na tat: 

tang” di Tegat ena ae nanah bersama? - suamisia 
Mus? da ida 

Sia: Bersa 
ISeruan Wakll2 20 ma Asia D 
Konperensi Perdamaian Asia 2x9 Nan 

   1 ps 
penduduk dari dasa 'Dijogoke 
on Kalurahan Trimuljo- 

   

tika itu si-baji terus 

kedua kalinja. Hanja ini aneh- 

nja bahwa ia bersalin, Kedjadi- 
an mana telah disaksikan oleh: 

lisi Muda Kapanewon Sleman. 

kan pemeriksaan, 

Dalam pertanjaan selandjut 
nja, mbok Paimin. telah mem- 

berikan keterangan bahwa an- 
tara djam 11,30 malam sebe- 
lum tidur, ia telah ' memberi- 

bahwa perutnja mulai terasa 

sakit, suami mengira bahwa 
istrinja mungkin akan bersa- 

lin. Kemudian antara djim 2 
malam ketika “mereka sedang 
tidur njenjak, suaminja .men- 
djadi terbangun -karena men- 
dengar bahwa istrinja berte- 
riaksteriak Ic mengira bahwa 
istrinja mimpi (djawa: nglin- 
dur), dengan segera ia terus 
membangunkan ..istrinja. . tapi 

mbok Paimin sudah tak sadar 
lagi. Sang suami mendjadi 

bingung dan terus berteriak, 
sehingga tetangga diseki- 
tarnja  datarg . Orsng men- 
djadi terkedjut - ketika me 

ilihat bahwa perut - mbok 
| Paimin mendjadi kempes, aneh 
|nja ta' ada bekas2nja (tak me 

'ngeluarkan apa2 dan dalam ke 
adaon bersih)... Setelah ja sa- 
dar kembali ia mentjeritakan 
bahwa ia kedatangan orang ba 

njak jg akan minta anaknja jg 
masih .dalam kandungan ia 
mempertahankan dan terus ber 

  
« teriak-teriak. 

KETIKA hari Sabtu Ben- : 
dahara Panitya Kongres 

PWI/SPS di Semarang membe- 
reskan pembajaran, oleh. pengs 
usaha-hotel ,/Kalitaman” Salati 
ga telah disodorkan “selembar 
kwitansi raksasa” sebagai tan 
da sudah pula dibajarnja pa- 
Gdjak pembangunan -sedjumlah 
Bp. 1.093.35. Kwitansi raksasa 
itu lebarnja 80 x 100 cm -berisi 
material “pembangunan “seba 
rjak 835 exemplaar dari jang 
mulai harga 10 sampai 200-sen. 

120.060 TON PADI, “ 
Dari pihak jang berwadjib di 

Capgt keterangan bahwa 
Diawa Timur telah dapat di- 
kumpulkan 120.000 ton padi. 
Djumlah 'hi merupakan hasil 
404, dari djuralah jang telah di 
rentjanakan untuk pembelian 
pari Djaya - Fimur., --jaitu 
PNS ten, 

  

Ad 

  

Nega raAsing 
ame -Berdiri Dibelakang Gerakan2 

. Komunis Perantjis ? 

Polisi Umumkan Isi Doku: 

D'prvpinyara 
i hari Sabtu men 
tan lau 

men2 Jang Disitanja. 

kemen terian dalam negeri Perantjis 
nkan,. bahwa pengadilan: -angka- 

Perantjis- di Toulon telah merudah -bahwa, Partai Ko 
| munis Perantjis melakukan perbuatan2 jang: membahajakan 
: kenngan ni negeri Perantjis, vantuk. kepentingan “suatu 

Beni bahwa tudu-: 
han 'in! berdasarkan isi 
men2 EA disita, ketika polisi 
pada “hari Sabtu 1g Ja lalu meng-: 
gorebeg | kantor: (Gabu- 
ngan ana Or Mpusantan 
kiri," C ration ' Generale 

“Idu Travi ) di Toulon, .pela- 
buhan armada “ Perantjis jang 
terbesar. Penggetecahan Ting di 
lakukan "sesudah: -pada “hari 

| Djum'at umnja, Na 
insiden2 tacis 1 

  

Bea | 
penggeledahan2. 

Diterangkan seterusnja bah. 

     
wa Gjuga dikota? pelabu nan 
Brest," AUX, dan Yi A3 

telah dila It penggiedah: 
Pelabuhan? ini semuanja Saya 

    

   

  

lah Tn pembongkaran ba 
rang2 "bantyan militer dari 
Amerika. Ketika malaro Sahtu, 
pcs telah mergngkap 

sc Goward, — redaktur 
po! itik dari | suratkabar Kc- 
mvais ,.Le Soir”, dengan dak 
waan bhs” fa melakukan “pen 
berontakan 4 n menjerang ang 

  

     Aan kebolisian”, Seterusria 
pada har 8s tu Gustav C'vet, 
walikota: £ #camarie (Peran 
tjis Selatam' telah  diberhonti- 
kan untuk sementara atas peri 
tah kenals polisi, karena "ketika 
minggu JL Skrit serta dalam 'de 
Mona Jang terlarang. 3 pe- 

flet2 tadi terdapat perkataan2:. ,,Di- 
'bawah p an bendera jang 
berbintang ling dan sebaginja”. Kini 
diperoleh kabar, hahwa pengurus se- 

“kerdja di.Nimes 'telah dipendja 
rakan, karena'ketika hari Rebo 

Goku jbl. .mentjoba 'mentjegah -ka- 
wan2 . sekerdjanja melakukan 
pekerdjaan Pepe “biasa. 

Di Saint. Brieux, ketika, hari 
Djum'at malam telah di tang- 
kap-8. orang, karena ikut ber- 
kelahi melawan “polisi, ketika 
terdjadi demonstrasi: Pena 
san Ducios: 
"Berita, UP mengatakan pula, 

"bahwa di Toulon telah di tang- 
'Kap penghuni, rumah di mana 
“dilakukan penggeledahar, ta- 
di, jaitu Marius Bertand, di 
tangkap pul, Joannes Mentha, 
ketika perang dunis II mendja 
di le-nan-kolonel tentara raha 
sia me'gwan Djerman,  Fer- 
-nand' Revet, pemimpin serekat 
buruh pe'obuhan Tow'on.: 

3 (UP). 

Isi dokumen2. 
Dalam padg itu Markas bo»: 

sar kepo:isian di Paris mene- 
rangkan kepada “Reuter” pa- 
da hari Saptu bhwia menjang 
sikan kebenaran. berita2 js di 
muat dalam hariap "Le Mon- 
de”, tenang isi dikumen2 3g 
ketika hari Sabtu jg lalu disi- 
ta Oleh po'isi, pada waktu me 
Takukan penggeledahan. di kan 
tor Gabungan Serekat Buruh 
kiri / Perantjis di Toulon, Me- 
nurut Le 'Monde”, di: antara 
dokumen2 tadi terdapat rentja. 
na pertahanon pelabuhan ang- 
katan laut Toulon, peta pabrik 
sendjata dan petundjuk2 me- 
ngenai setasion2 pembagi arus 
distrik ig dihubungkan dengan 
pabrik sendjata tadi, Sementa-   kolah jang bersangkutan itu akan 

menjelidiki Peristiwa ini, (Pia), 
| kan detail? 
ra itu polisi belum mengumum 

resmi dari doku- 
meng tadi, i 

er MEN TN Ma Naa MEN Laik 

ADA TGL. 3: Biang 1052 
jam 2: malam" Ireannan 

newcn Sleman Kabupaten Sle- 
man Jogjakarta, bernama-mbok 
Mulhardjo “alias mbok Paimin 
TAN melahirkan anak ie seke 

lang. Kedjadian ini sudah jang 

nja kali itu tidak ada bekas2- 

Parewu, BTK dan Mantri Po- 

Djuga bidan Nj, Suprihatin ti- 
dak ketinggalan ikut mengaa 239 

kan tahu kepada “suaminja 

di. 
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PJEMAAN MANJI BERANGKAP 1) 
& Omongan , diemaah x 3 

dari Djawa Tengah Ne 2 Ta Be 

berangkat dari pelabuhan Semarang 
engan kapal ,Pulau Laut” Huma. 

lah 250 orang, 
   

    

  

  
Jan sing, 

      

           

    

  

Minumlah! ——— Hg Haa era 
Ditanggung 1004 PUAS BER- 
FARDAH Ml Europa 
Terbikin dari bahan-bahan pili-| 
han jang mengandung banjak| Gang Pinggir 8 

   

    —”- 

i Djl. Kestalan 98, 
» SOLO.   

HARGA ISTIMEWA..! 
4 Untuk HARI LEBARAN HANJA Rp. 100.— lebih, buat 
1? Arlodji Waterproof 17 batu, Shockproef, Anti Magnetic. | 

| Merk terpilih, Wijzerplaat bermatjam2 kleur. An 

I( Garantie penuh 10 tahun selalu bisa dapat dari persediaan 
Pembelian setjara PARTY BESAR untuk Djawatan2 atau 
pedagang2 dapat korting jang memuaskan. 

Lekas datang Djangav sampai kehabisan UK 

   AL OCE E 3 
— BODJONG 100 — TELF. 1144 — SEMARA 

— Inilah buku jang tersohor diseluruh du- | 
nia, terbit lagi tgl. 17 Djuni, isi 20 gam- 
bar dalam 20 tjerita istimewa, harga 
Rp. 9,50,— prangko. Setelah terbit har- 
ga Rp. 13,20. Lekas pesan, djangan ke- 
habisan seperti DECAMERON I jl. 
Penerbit : N.V. TJERMIN 

Pasar Besar 76/M — SURABAJA PA Maen DA Pa 
Untuk ANAK.dari umur 2 sampai 4 tahun dengan beladjar sendiri, keluaran Inggris. (Djaga tiruan) 

Harga hana RP. 175, — 
RADIO Success 

IMPORT — SALES & SERVICE 
Gang Tilp. 2226 — 
KRYPTOK PUTIH, KRYPTOK CROOKE3 

(Katja Mata untuk Lihat djauh dan Dekat). 

—3 OPTICAL 

   

  

  

   
     

  

   
Aa 

Gediplo- 
meerd 
Opticien 

Semarang DUWET 1A.   SEMARANG 

TOT.CYCLE 
#- & 

  

TELF. 1995 

  

Aoa MAN NA BEAN 

  

  

2 Telah lahir dengan selamat, anak kami jang ke II/lelaki: 

| R. Hari Sulistyono | 
da tgg. 31-5-1952, djam 21.30. 
sa Senaaktata Ibu Bidan Senti Adiutomo dengan pembantu 

pembantunja, Djl. Marconi 12 Solo diutjapkan diperbanjak tte- 
rima kasih. Kn 2 

Keluarga: Moh. Iskandar Sosrobusono 
— SRAGEN. 

  

   
     

    

    

  

PERHATIAN ! 
pt Juna Buku2 Sekolah 
| untuk tahun pengadjaran baru TELAH TIBA dgn. SERBA 

Penting: Para peladjar/murid2, DJANGAN SAMPE KETING- 
GALAN!! Datang sekarang djuga di: 

aa .  Teokobuku ,L ON G” — Purwedinatan 27 
Sedia: Kaart Kembang untuk IDUL-FITRI. 

     

  

    
   
    

  

   
   

  

  

PERHATIAN ! 

  

SEKOLAH RA'JAT PARTIKULIZR 
: P.P.A. TJIREBON 

PENGUMUMAN 
Berhubung dari banjaknja pentjinta P.P.A. daerah Dja- 

wa Timur jang menginginkan menebak Sajembara PPA. jang 
“mestinja kami buka pada tg. 7 Juni 1952 djam 10 pagi, ter- 

| paksa kami UNDUR pembukaannja, ialah djatuh pada ig 30 
—— Juni 1952 djam 10 pagi bertempat di Pekalipam no. 106 Tjire- 

bon. PT 
Kemudian para penebak harap maklum. 

: j 5 Tjirebon, 5 Juni 1952 
Sekolah Ra'jat Partikulier 

P.P.A, Tjirebon 
- - Directriese,   ttd. 

(Nj. OLY SUTOPO). 
  

  
KAA AA IA - LA Ae AAA dar 

y SoLo ' Mulai tg. 9 Juni 1952 D. M.B. 
laa dolph 

/ Cariboo Trail "cc? 

  

   

  

SCOTT 

BEM LA UE EM 

    me EEEIIAA.   

   

tr 4307. 9. Teks Indonesia Technicolor | |   
  

Kartjis Hari Raja Idulfitri 
Dengan filmster fotos Hollywood jang terkenal. 

Harga per 50 bidji dg. envelop ...... Rp. 30.— 
Ongkos kirim 595 — dapat 

| Harga 
| ETJERAN per 1 bidji dg. envelop Rp. 0.75 

. 

Sidodadi 9 Semarang. 

per 100 bidji dg. envelop Rp. 55.— | 

GOLDEN BOY” Toko Buku ,, TERANG” 
Djl. Mataram 515 Semarang. 

LELAJU 
Pada hari Rabu 4 Juni 1952, ajah kami: 

R. S. HARDIPRAJITNA 3 
telah pulang kerachmattullah, 

kami mengutjapkan banjak terima kasih. 

Atas pertolongan para dokter, bantuan sdr.2 sekalian, : 

Keluarga 
Teposanan wetan 1/5 
Djebres — SOLO. 

  

  
baik dalam hal tahan larna maupun ketjepa- 
tan dengan ban sepeda-motor GOODYEAR 

' De Luxe All-Weather”. Telapak-ban jang 
“liat dan dibuatnja dengan sjarat? jang berat 

serta diudji, demikianpun badan jang ham- 
pir ta'kan mendjadi rusak ini, telah dibukti- 
kan seluruh dunia olehnja akan kesunggu- 

hannja dan dapat dipertjajainia. 

V Cebih) banjak orang berkendaraan de- 
ngan memakai ban GOODYEAR 

v dari pada lain merels 
i 

AVEAR 
IIntuk SEMARANG: 
TOKO RXCELSIOR TOKO AMERICAN, TO- 
KO SELECTA. TOKO KAUW dan semua IM- 
PORTIR2 AUTOMOBIEL:. 
Selandjutnja Agen-Agen diseluruh Indonesia. 

    

    

Rogers 5 4 

    

   
   

     
    

    

    

  

    

  

          LTE, Ine, WO 

Boomer .. 
  

   

  

"THS SMOKE IS GETTING ' 
| ThICICER AND MY FINGERS 

ARE ALL THUMBS £ 

— Asap makin tebal... 
“3 “3 dan djari2 tanganku Fesc- 

mutan semua, 

   
   

   

    
    

    
    

# DOWN, poGS!/ BONIT YOU : 
UNDERSTAND ? ROY AND CACTUS ' 
ARE IN THERE AND WE GOT TO 

nang GET THEM OUT / DOWN/D 
     

    

     
   

   

$$ Tjap Foto ,,Empat Bintang” 

pada: 
| Toko ,,SATU-BULAT” 

Djl, Diponegoro 10 Solo. 
  

  

FILMA ADALAH HEMAT 
setelah disaring dengan 

KIT kain dapat dipakai kembali, 
sesudah tiap pemasakan. 

  

2 KALENG - HASILNJA SAMA DJUGA BAIKNJA 

PA Gn 1 
Ni ya 3 

    

Alangkah sedapnja! 

Ibu! Satu sudah terang kutjoba. 
Semuanja menggemari masakan dari Filma 
jang lezat itu. A 
Oleh karena bening dan segarnja minjak 
Filma, Membikin makanan bertambah 
njaman. 

minjak untuk menggoreng 

     

BI E3-H, 

  

PENGUMUMAN 
: (No. 2/52) 3 
Pada hari ini hari Djum'at tanggal 6 Djuni 1952, bertem- 

pat diruangan rapat kantor Gubernur Djawa Tengah, telah di- 
adakan perundingan antara Gabungan Buruh Pelabuhan (G. 
B.P.) Semarang dengan para madjikan S.S.P.V., Nationale 

| Handels Bank, Maclaine & Co N.V. dan K.P.M dibawah pim- 
pinan wakil P4 Pusat Djakarta, tentang soal: 

— 1. Gratificatie 1951: 7 
“ 2. Hadiah Lebaran: 

3. Gadji Darurat selama perang Asia Timur Raya (Chu- 
“3 sus dengan S.S.P.V.), 

|. 4. Tuntutan umum (Chusus dengan 

“Tentang pemberian Gratificatie telah ditjapai beberapa per- 
setudjuan, sedangkan mengenai djumlahnja serta soal Hadiah 
Lebaran, Gadji Darurat dan beberapa fatsal tentang soal tun- 
titan umum diserahkan kepada P4 Pusat. 

Putusan P4 Pusat diusahakan selambat-2nja pada tanggal 
11 Djuni 1952. 

Semarang, tgi. 6 Djuni 1952. 
PANITIA PENJELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN 

DAERAH DJAWA TENGAH 
Ketua, . 

SADONO HENDROATMODJO. 
(Bapindo-Smg.) 

Pengumuman 
Dana, Milik Mangkunagaran 

No. 248/Um/52 

Nationale Hanidels 

  

Berhubung dengan dibentuknja Dana Milik Mangkunaga- 
ran (surat keputusan Presiden Republik Indonesia No. 52 ta- 
hun 1952), jang menguasai semua milik dan kekajaan jang 
Gulu dikuasai oleh Fonds van Eigendommen van het Mangku- 
nagorose Rijk (besluit van de Hoge Vertegenwoordiger van de 
Kroon in Indonesis No. 35 tahun 1949), maka kini mungkin 
ada orang dan/atau golongan jang membutuhkan keterangan 
atau pendjelasan karena dulu mempunjai hubungan dengan 
Fonds yan Eigendommen van het.Mangkunagorose Rijk itu. 

. Bagi orang dan/atau golongan jang mempunjai kepenti- 
ngan itu diberi kesempatan untuk datang mendaftarkan dikan- 
tor Dana Milik Mangkunagaran di Djalan — Kismoprodjo No. 
4 (Bandjarsari) Surakarta, tiap hari kerdja mulai tanggal 10 
Djuni 1952 sampai dengan tanggal 10 Djuli 1952 dari djam 9 
pagi hingga 12 siang, dengan disertai keterangan tertulis jang 
lengkap, baik mengenai nama dan alamatnja maupun isi mak- 
sud jang diharapkannja. 

Semua pengharapan (tertulis) jang diterima, akan dibi- 
tjarakan dan dirundingkan oleh Panitya Penjelenggara Dana 
Milik Mangkunagaran dengan saksama. Kemudian hatsilnja 
akan diberitahukan kepada orang dan/atau golongan jang 

. berkepentingan: kalau perlu akan dimadjukan kepada Peme- 
rintah Pusat. 2 

Surakarta, tg. 6 Djuni 1952. 
A.n. Ketua Panitya Penjelenggara 

Dana Milik Mangkunagaran 
1 Surakarta, 

Superintenden, 
tta, 

(Mr. Djaksonogoro) 
  

Tua Kembali Muda 

Rambut putih djadi hitam 

  Jana 
ex PaM D. M. B. 

N 
MEsiropoto 2-19 (13 th.) 

Esther Williams — Howard Keel 

| .Pagan Love Song" 
” ZM.G-M's Technicolor 

' Tinggal ini & Besok 
MALAM PENGABISAN : 
“Rex” 5.-7.-9.- Iseg. um.) 

Tanggung 100y, tidak luntur. 

HARGA: 
5 Gr. R 25,— Dan 3 Gr. R 15,— 
Special untuk didjual lagi ke- 
untungan bagus. , 

Terbikin oleh: 
TABIB AMIRODIN 

     
    

      

— Mari ikut, apakah kau tak me 
ngerti, bahwa Roy dan Cactus ada 
didalam sana dan kita harus tulung 
mereka keluar ? : 

Ibepan Kusumojudan 95A Solo. 
Agen: : 
Dji. Ngupasan 12, Jogjakarta. 

KASIM DADA Kp. Melaju 30 
Semarang. 

Toko Sepatu 

DUNIA 
Gang Pinggir 2 Semarang 
Selalu-sedia : 

Sepatu-sepatu,Tas dan 

Ken Murbays (TRUCOLOR) 

MBIll and Coo'"" 
Mulai Rebu malam premiere 
5, — Io 9m (segala umur) 
“Spencer Tracy — Joan Bennett 

Elizabeth Taylor dalam 

  

! fg .Father's Little Dividend” 
:- |Ajah Mendapat Tjutju) 

Isi Malam PENGABISAN : 
»Djagalan" 7.—9.— (17 th.) 
#t,Al TI FU LUs 

Besok Malam PREMIERE   " Koffer. 
    #: Dtuk VIF no. 58Y/IN/A/718. | 

(Film Mesir jang ISTIMEWA: 
»ANISSA MAMA" (Miss IBU)   
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IKLANSELAMAT HARI RAJA IDUL FITRI 
Dapat dikirim mulai hari ini sampai selambat-lambatnja tgl. 
18 bulan ini. 

Ukuran SATU kolom 20 m.m. Rp. 15.— 
Ukuran DUA kolom 20 m.m. Rp. 30,— 

Pembajaran dimuka. . 
Tatausaha ,,Suara Merdeka” 
  

Kesehatan lebih berharga dari pada harta benda, 

ILMU FALAKIAH 

hadap pada keadaan dalam dunia, 
suatu manusia, 

djelasnja, 

Saki AMBEIEN 

sembuh buat selamanja. 

KITA BISA KASI OBAT 

Sakit Kentiing manis Sakit Badan mati sebelah 
ge Perempuan. Batin tidak kuat. 

Dan djuga sedia obat2 untuk segala matjam penjiakit. 

  

Ramalan2 saja brani GARANTIE (tanggung 10075) tentu tiotiok tentang 
obai2 tuan dan saudara2 dapat menjaksiKan sendiri bagaimana buktinta. 
Dan sudah banjak orang jang berobat disini semua sembuh. 
Kiriman surat pertanjaan jang tidak d'sertai prangko tjukup tidak da 
pet balesan. Kalau bajar vol Sakit Kentjing Manis atau Sakit Lepra saja 
tanggung 8 bulan sembuh seperti dahulu, dan sakit Ambe'en jang gu. 
dah 50 tahun dalem 15 harj saja tanggung baik dan tidak berasa dan 
tida kombali lagi itu pentakit, samvai hidup. 
Sakit 'epra sakit kentiing manis, sakit batuk. 
Masa ini sangat berat sakit levra dalem 3 bulan kalau ongkos vol sa 
Kit perut biar berapa lama bisa baik 

Mester Sakd Mohammad Husein Siah 
Pakistan Zindabar Thalib Masribj 

Kampung Politie No. 658 
SEMARANG 

Jang beftanda tangan dibawah ini 
Tegal, 

Menerangkan bahwa saja punja anak perempuan bernama Rukijah 
umur 16 tahun telah menderita penjaikit ke goda'an Djhin di: tepi su- 
nga', Karena seringkali mandi di 
setelah itu tiba dirumah djatuh sakit siang dan malam tidak bisa ti- 
Iu dan telah berapa orang Dokter bierpun Dukung terapi ta' berhasil 
apa2 telah 5 tahun lamanja menderita sakit dan beberapa hari jang 

bernama Fatimah, Kauman 

lalu saja ada batia Advertentis dalam swat kabar Suara Merdeka bahwa 
Tuan Sad Mohamad Husein tersebut, sanggup mengobati segala pe- 
njakit lama dan baru. 

Dan saja pergilah ke tempat Tuan tesibut pada tanggal 28/4-49 
dengan anak 
anak saja tadi dan dikasi obat sama Tuan Thabib bahwa anak itu Kona 
Dihin dasam tempo 20 hari dicbat nja sama Tuan tsb: dikasi obat mandi serta obat bakar pergilah itu Djh'n dida'am badan anak saja tadi, 
biarpun ongkos twah baniak saja ta? monjesel anak saja baik seperti 
biasa sekianlah besibu trima kasih & 
Husein tersebut pun djuga itu Djhinr but serta menangis dan telah pergi tidak kombaMi lagi Dihin abut besar diwaktu pergi “di pingggr su- 
ngai tadi ada satu poehoen besar tempat Dihin, 

Dasi saja, Tegal, 28/4-49, 
FATIMAH 

CITY CONCERN CINEMAS — 
LUX 6.30-—9.00 Ini Malam premiere (Segala umur) 
The mighty music event the screen has ever known 

“carnegie Hall" 
dga Marsha Hunt- William Prince-New York Philharmonic 
Orchestra - Leopold Stowkowski - Harry James - Lili Pons 

Jasha Heifetz. You Will See... hear and shrill 

Grand 5.—7.—9.— INI MALAM Penghabisan (3tah.) 
Robert CU MMINGS Barbara HALE 

»The FIRST TIME Dato 
Besok malam | Vineca Lindfor — Ralp Meeher — Dinan 
premiere ' »Die. Vier. in 3 Jeep" 
ta. 17 th.) 

INI MALAM penghabisan 113 tahun) 

  

  

  

    

  

waw 

NORA 5-7.-9.- 
“ The Academy Award Winper 2. H 

mt »Cyrano de Bergerac 
Besok Malam Bud Atbott & Lou Costello 

ea. umu) #NAUGHTY MIMETIES" Lu, seg. umur) 

Ro yal 3 IT —- 9m lai Malam penuaan (13 th.) 

S. mblampagne For Caesar” T— 
Besok Malam Jobany Weissmuller dalem 
premiere “sg 
Ba! sPury Of The Congo” id 

bs 2 

Roxy 7.— 9.— Ini Malam premiere (U. 13 tahun.) 
“Hu Pang Fung. Ta Carita »HOU CHUNG LIANY - 

Jaitu buat mengetahui symboo12 perbintjangan ter. 
atau hasibnja 

Dengar peranftaraan Ilmu Falakiah dapat meramal. 
kan jang belum, serta dapat pula menerangkan dan 
menjembuhkan segala matjam penjakit maupun pe. 
njakit/ Rahasia, dengan memuaskan serta sedjelas 

Jang sudah 50 tahun jlamanja, dapat disembuhkan 
dalam tempo 15 hari dengan zonder operatie dan 

sungai kebetulan pada djam. 12 tepat 

saja dan setelah itu saja tirangkan baga'mana kedjadian 

S pertolongan Tuan S, Mohamad 
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