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It an umg Te RRT HarusDi-bom! TOM k Hari Ulang Ta-|| : Te PN An Ba Ta ses Nisinn 7 : - 3 3 Mn hun Bung Karno| Djika "Perundingan? Putus Dan Utara ) "Ph Dalam Kegelapai aka Lantjarkan Serangannia?, ”—. 
kelas a Aa na Me “ (Suara: Menantang Dari Djendral Mark Clark. '. Dgn. Tiada Igama Islam Mungkin i Naa 

s ANGLIMA TERTINGGI pasukan? PBB, djenderal Mark | Masih Akan Menjembah Berhalas Pidato Presiden 4 Me Bata hari Gejasa Anganrayat menjatakan, bahwa LEAN AT Ma lela Nenen Oia Cb UU RI pihak £ harus mengebom RRT, andaikata perurdinganZ Been Mana aa Dag gentjatan sendjata diputuskan dan pihak Utara mengadjakan 2 ALAM NUZULUL @L gl, 17 Ramadhan pada angk. utaranja jg mempunjai kekuatan 2000 pesawat itu u | 1 ( 5 ALAM NT tel j 13 ra ti! membartu suatu offensif baru di Korea. Djenderal ar TP ka Ta rta. Hadir pada, peringatan| memberi keterangan itu dalam suatu interview chusus-idengan latio Mentu? Atua Daun Memet, Mabes 
U.P., menambahkan, bahwa pada waktu ini tidak ada sesuatu LAN pAN rab RA PU Tg dan 23 So 
tanda militer bahwa offensif demikian itu akan terdjadi dim sipi Ka moliiter Upatjara peringatan waktu jg singkat ini. TR - i | Gurun dipimpin olah Nasaruddin Task dgn Pe Tetapi menurut pendapatnja MO NN Be Sana SEA BN mun i la . mempunjai alasan ' untuk: Penipu god runngea ak eps me mane ba | Tuduhan2 Atas Senin dan, entuk | |- nesia dapat merajakan un lg mapatan) “kan, er iindonnggakan 

akan menggunakan sega'a ke- Guran “ Istana Negara bersama? dengan ON 4 Degan. 1 Anna P auker kuatan angkatan udaranja jg Ina Aa Atjara kemudian disusul dgn 5 IMPINAN TERTINGGI! “Sa apabila mereka memulai Pemanijar2 . Ipembatjaan kitab sutji A1 @ur' komunis telah MM lagi perang dengan besaf?an. NP Sa T : M bic I Utk A p »jan oleh Tubagus Mansur, se mumkan daftar tuduhan? terha Dikatakan seterusnja baliwa .200 Anggauta ex Tentara Peladjar dari Semarang, - jang selama ViODiel UVIK »#.. |dangkan uraian tentang arti | dap Anna Pauker, menteri luar | Menurut pendapatnjx sendiri — hari libur sekolah ini tak mau tinggal diam sadja mengenjam ke. Nuzulul Gur'an diuraikan dgn) NN Na . Sa Pt Rumania , Gan dahulu offensif Utara diudara harus |. nikmatan berlibur, kemaren pagi telah berangkat ke Djawa Barat pPaa KITA disampaikan | pandjang lebar oleh Gaffar Is ATENG BERI SELAMAT P RESIDEN. Pada hari ulang ta- Ka meenjangan komunisme dihadapi dengan tiada pemba- 000p untuk mendjalankan tugas militer disana memberantas kekatjauan. berita bahwa satu ang- | mail. nat & ' hunnja jang ke-51 ini jang tepat pada hari Djum'at jang lalu, bekas NN ad dua orang tasan2 J£ mengikat pihak PBB. 4 
1 Dengan berpakaian kemiliteran lengkap bersendjata para “ang katan truck untuk perhubung- . Presiden Sukarno jang berbi! banjak tamu2 jang mengambil kesempatan untuk memberikan se- pen anut k 2 sumania, maka Djika pembatasan2 itu (gera- gauta ex-TP tersebut telah meninggalkan kota ini dengan ' kereta- an radio, jg. telah diperlengka- tjara sesudah  Gaffar Jail, | lamat 'akan hari jang penting itu kepada Presiden Sukarno, dian: akn "ni Ban ag inap ig kan terbatas di Korea) tidak : api pagi. ananak berdjoang ! 5 (Ipphos). pi oleh Radio Corporation of dalam memperingati hari tu- taranja ia'lah Ateng, kepala polisi Djakarta Raya. Diatas tampak ba melakukan resin tan? tg dihapuskan, maka pasukan2 P “4 

America, jg. perlu buat operasi 
militer dari Angkatan Perang | 
Indonesia, telah diserahkan ke- 
pada Konsol Djenderal Indone- 
sia di New York, Raden Dar. 

  

ia sedang memberikan tangan menurut tjara 
(Indonesia). 

“TI Di Djakarta 
  runnja kitab sutji Al @Guran 

'ini setjara singkat tapi tjukup 
djelas menguraikan betapa pen 
tingnja arti kitab sutji bagi 
ummat Islam bahkan bagi selu 

adat  Ketimuran : 5 BB akan berada dalam kedudu ad arta YAU bing p Bea po an, kan jg sangat merugikan, de- 
memberikan bantuan kepada | Wikian djenderal Clark. t anasir?2 kontra revolusioner, me s " nindas kritik, oportunisme ” mu Kekuatan utara 

  
    | Ketentuan Hukum 

      at e : manto, Angkatan truck ini dise das kritil e Ta 3 Li 3 rahkan oleh Meade Burnet wa | ruh umma! manuSig dimuka! | Le en sa mendirikan berlipa 2 | ng HE ng 3 Ga « ketua dari RCA. Dalam ka- | bumi ini, | boerderija kolektif baru, mela-| Dienderal Clark, ion Bata "ayekaga saya i » »tuan? tanah”, ta sambutannja Darmanto me- 
mengadakan hubungan tanpa 

Dengan tidak" adanja kits) 2 Orang Ditembak Mati Disekitar minggu jg lalu telah mengun Rentjana Un lan 
2 2 ngatakan, bahwa angkatan mo | Der t 4 an 1 djungi medan pertempura, Ko dang2, Mengenal Soal Ter- | bi ic baru itu melambangkan |sutil A1 @uran maka " dunia Tanah, Abang bing partai dan telah menja |102, menjotakan bahwa Pihak 2 kemadjuan Indonesia, pasti mendjadi gelap gelita,) pin? p lan telah mentjoba 1 £ 

merebut kekuasaan untuk ke- turunkan. 
pentingan diri sendiri 

Utara telah menggunakan ma- 
sa 11 bulan kesepian dalam 
front jg disebabkan oleh pe- 
rundingan2 gentjatan sendjata 
itu, untuk memperlipat kekuo- 
tan pasukan2 dan angkatan 

Ternjata Berasal Dari TII Pekalongan. 

Pp ADA HARI Senen malam kira2 pukul 3 di Karet Teng- 
si (Tanah Abang Djakarta) telah terdjadi tembak- 

menembak antara segerombolan T.LI, dan patroli polisi. Da- 
lam pertempuran ita jg berlangsung kurang lebih lima belas me 

dan dengan tidak di aa 
nja agama Islam kemuka bumi 
ini, maka kita sekalian mung- 
kin akan menjembah patung 
Ta berhala2. Demikian Presi- 

sebut Diputuskan Dewan Menteri 
Pelaksanaannja Akan Mendapat Prioriteit Pertama 

— Kata Mononutu. 

Beberapa waktu jang lalu Pe 
merintah Indonesi, telah .me- 
mesan dari RCA 47 mobil unit 
untuk perhubungan radio, jg . 10 Djuni 1952 13 

“ : mempunjai pesawat pengirim 

ALAM RAPATNJA pada hari Selasa 

. Darat, 2. Kewadjiban 

Dewan Menteri telah me mbitjarakan soal2 perundang- 
komunike jg dikeluarkan, antara lain di- 
rantjangan? undang? tentang: 1. Penjem- 

genai keduduka,, anggauta ten 
anggauta tentara 

tetap dim dinas ketentaraan, 3. Perlakuan ter- 
tentara Angk. Darat jg diberhentikan dari 

Ginas, 4, Penerimaan anggauta tentara sukarela Angk. Darat, 

Angk. Darat ) 

  150 Watt, dan alat2 lain Pe-| Oleh Presiden Soekarno ke- 
sanan jni baru langkah perta- 
ma dari ranijangan Pemerintah 
jang hendak memperluas per- P2 Ing Awonitn, ah, Tg t mentjapai pengetahuan 5 
hubungan radio, dan menam- Ba aj Batan Konkena nd 
bah rapat perhubungan Angka ngetahuan ilmu dan tehnik. Ta 
tan Perang jang tersebar dise-. pi dim. abad pertengahan du- 
luruh nusantara. Satuan2 mo- : 

   

  

.mudian dikupas kemadjuan? jg | 
dialami oleh dunia Barat, Ero- | 

     Soal Irian 

nit telah dapat ditewaskan dua orang diantara gerombolan tsb, 
sedangkan tiga orang lainnja dapat ditangkap. Sebahagian la- 
Bi dari gerombolan T.LI, tsb. dapat melarikan diri kedalam ke- 
gelapan. Dari fihak polisi tidak diderita kerugian apa2. | 

“Dari fihak polisi mengenai 
pertempuran tersebut didapat 
keterangan jg berikut. Kira2 

   
      

   

      

udara mereka. Menurut djen- 
deral Clark, pihak Utara kini 
ditaksir mempunjai 1 djuta 
Orang di garis2 pertempuran,   

  

  
jaitu 2/5 kali lebih banjak dari 
pada kekuatan pasukan2 PBB. 
Dikatakannja, - bahwa pasu- 
kan2 Utara ity mempunjai tju 

  (ngan memberikan pendjelasan | 
bahwa berhubung dengan akan 
habis waktunja ikatan dinas | 
untuk anggota tentara Angka- 

pemerentah bermaksud supaja 

anggota Angkatan Perang Re- 
publik Indonesia diberi priori-   

nerangan mengemukakan, bahwa me 
nimbang akan kepentingan waktu 
padjak verpording /1952 dan rentja 
ha undang2 untuk mengadakan peru 
bahan atas ordonansi padjak perse 
roan 1925, sekiranja dapat ditetap- 
kan dengan undang2 darurat. Teta 
pi kabinet merasa berkewadjiban 
untuk memperbintjangkan kehendak- 
nja ini dengan panitia permusjawa 

wa im ada-ah sebagai suaiu tinda- 
ikan berhubung dengan tidak adanja 
Menteri Urusan Umum da'am kabi- 
net sekarang seperti dalam kabinet2 
jg sudah du-anja diserahi jugas un- 
tuk mengurus djuga soal2 pemili- 
han2 umum, Pafi:tia ini da'am me'a- 
kukan tugasnja dengan sendirinja 
akan bekerdja sama dengan Kantor 

(Antara), 

pertjaan Islam, tapi amal perbuatan 
kita bukan seperti apa jang diadjar- 
kan oleh Islam. Itulah sebabnja du- 
nia Barat lebih madju dari pada 
kita, demikian Presiden Sukarno. 

Kerahiman Tuhan. 
Pemilihan Pusat. 

Sementara itu atas pertanjaan ten-   
Hjarkan oleh kitab sutji Al Our'an. : 
“Benar kepertjajaan kita adalah ke- | Dinjotakan dalam pengu- 

muman tsb, bahwa wariawon 
,Antara” di London 'pemberi- 
taannja pada umumnja baik   sekali, akan tetapi kodang2 ti- 

dak luput dari bertjampurnja 

itu berlangsung kira2 seperem 
pat djam, segerombolan terse 
but mengatjungkan tangonnja 
dan menjerah. Tigx orang da 
pat ditangkap hidup2, sedang 
kan jg lainnja melarikan 'diri, 
Dua putjuk pistol dapat disi 
ta. Ketiga orang is ditangkap 

dengan sedikit-banjak sensasi, : itu telah mengaku, bahw, me 

Sekretariat partai. Ia dibo:eh- 
kan tetap memegang djabatan 

ri Rumania, djabatan jang ter 

hja Sebagai menteri luar nege 

tinggi jang pernah dipegang 
oleh seorang wanits, dalam sua 
tu negara komunis, Suratka- 
bar kominform tadi menerang 
kan, bahwa hal ini berarti, ba   

terangkan di Washington hari 
Selasa, Negara? sekutu sedjak 
Iama telah sepakat utk meng- 
gempur dengan tjepat pangka- 
lan? udara di Manchuriz djika 
RRT melakukan serangan uda 
Ya setjara besar2an. Persetu- 
Gjuan tersebut termaktuh d'm 
perintah2 gabungan kepala? 
staf 'ig menentukan supaja 

teit perikina “Geb Delia Per. | ratan DPR terlebih dulu. Pada umum bub lara hutan antara An na 1 : : na . r wakian PeLuk untuk diperbin | nja, demikian Menteri selandjutnja, Ne ba Olga Pa ae maag Oleh Presiden diuraikan dju Ta 5 5 1 Pu Pan TII tg 2 Kep» Hanan Clark, djika mungkin, berun- : an da dibakar o#kabinet telah mengambil selaku kebi |sapan status internasional dari Die- | ga sifat kerahiman Tuhan ke- pakah kita ,mau dituntut n Derasal dari Pekalongan. yuranganZs dan berdjandji ding dulu dengan Washington tjangkan dan @ntetapkor, tah |djaksanaan sikapnja supaja dikemu |pang pada bulan April jl, ma : pada ummat manusia. Dikata |atau ,,mau menerima” suatu Menurut pengakuan mereka di akan herdjusug untuk kepen- | gehelum memerintahkan pasu- 
- - ini Pai Ta an h| dian hari, dapat dikurangi peneta Ba pap Pen meng kana kan, bahwa sedar atau tidak |hal — mengenai | kedudukan Pekalongan mereka telah ba- tingan politik partai da kepu- | kxn udaranj, menggempur mulai ani $ non 5 : lambat-lam- | Pan undang2 atas dasar undang? | hubungan perniagaan antara Ifdo- | gedar, setiap hari, setiap djam |Irian-Barat,. hal itu terletak njak melakukan perampokan2. tusan partai”. (UP) pangka'an2 udara di Manchu- darurat, teristimewa disektor peneta hesa dan Djepang dapat memberi pada keadaan dalam negeri, i, padx tanggal 1 Oktober : : taedah untuk kedua bangsa itu dan ' Menit dan setiap detik, kita se | Pas iria. Dalam perintah? ini djuga batnja pada tanggal 1 Oktober |pan padjak2. Dan djikalau an en east mn mefiimbang ' lal menga'ami dan merasai ke |dus terletak dalam . tangan ditentukan, bahwa Clark dapat 

tahun ini, : “tuntutan . waktu kabinet terpaksa segala faktor po'itik dalam negeri, -ahima, n dari Tuhan. Antars- rakjat Indonesia sendiri. De 

purnaan ketentuan hukum ang 
gota2 tentara dapat dimengerti 
kalau misalnja di pertimbang- 

  

mempergunakan instituut perundang2 
'an darurat, sedikit2-nja penetapan 
ini kanja didjalankan dengan perun 
dingan panitya  permusjawaratan 

kan bahwa dalam undang2 jg DPR. 
telah diterima oleh Dewan Men Mengenai pembentukan palita ad 

hoc jg terdrj dari Monteri Kehaki- 

    

Pemerinjah Indoriesia berkehendak . : 22 g 
untuk mengadakan perhubungan per Ija oleh Presiden disebut, bah 
magaan tsb. dengan penetapan se- wa udarg jang kita hirup seti- 
orang konsol djenderal, Menjeri me-f, , : “A5 £ . 2 
Regaskan, bahwa Pemerintah Indo- kai hari, djam, menit dan seti- 
nesia berharap pembitjaraan jg akan| ap detik adalah termasuk dari 

kerahimap Tuhan, sebab djika dilakukan dengan delegasi perdaga- 
ngan Djepang akan memberikan ha- dalam tempo beberapa menit   

kan, agar segenap ummat Is- 

mikion achirnj,  djurubitjara 
Kementerian Penerangan da- 
lam pengumumannja itu. 

  

India -- Djepang 
Perdjandjian Perdamaian Ditanda-Tangani 
Klausule: ,,Most Favoured Nations” Diadakan. 3 

' negeri Djepang), Ban Anbat 

memerintahkan serangan uda- 
ra tersebut djika tidak ada 
waktu untuk berunding dulu 
dengan Washington. (UP) 

TIGA. PEGAWAI BANK 

  

S#Pemungutan padjak verponding tahun 1952 dan 6. Untuk | bii jang baru untuk Angkaton gelapan dan pada waktu dunia pukul tiga £ Ba Dekan" Oa mean 
ana Sejak VE . Luk 2 1 ni iga tengah malam sepa- daerah2 t 

mengadakan perubahan atas ordonnansi padjak perseroan ta- | Perang Indonesia itu dapat mengalami kegelapan) 3 sri 23 Lha eran2 terdepan untuk mela- 
Kana POR ma ad: padjak pe Dg . selagi berjalan pu | Rd, dntomplak tahan dag Si Punah Ditangan Rakjat sukan polisi terdiri dari dua be kukan suatu offensif jg kuat. Pan NN en :, han dapat meminta bantuan- | sedang berhenti, Djika berhen | mur berupa indjeksi dengan ag ndonesia Sendiri las orang ketika sedang meng- (Antara—UP). Untuk mempertjepat persia- |, kepad, kementeriang lain. |ti maka perlu ditegakkan an- |rumnja kitab sutji Al Garga. 1 : adakan | Perondaan disekitar . 
pan2 guna pemilihan umum, ang: Panu sate Karma PomisonLa0 9 Pata om Pa : 2d INA INGENAI berita warta- | Karet Tengsin, tiba2 telah ber Tidak melanggar Kohstituanta dan PERDA keik | Kesehatan — dan ementerian" | kukan satu orang nadja. Pesa- "Mengapa BRAAN e LeanAmta Melsudbi Lon-| temu ' dengan segeromboran perintah jg mengenai Penjusunan TAN | krsebut berkewadjiban untuk | wat? radio didalam iruck ini .debih madju. | Menteri Australia Robert Men | ONE Ig ditaksir terdiri dari en Naa Seterusnja dapat dikabarkan, Dangona undang Megpan 38 | nemenihi permintaan Menteri j dapat. mengirimkar dan mene-|. 2 —Izies uk menuntut, supaja | SdaPan orang. Gerombolan tsb bahwa keterangan djenderal 
bersangkutan dengan persia- : za : : tel Selandjutnja Presiden Sukarno Maa daa SUP2JA | kemudia. melepaskan temba- Tuduhan2 ini #elah di aa $ : : 
pan2 lainnja, kabinet telah | Pertahanan tsb. : rima, baik S bertjobaan, telah | Mengupas sebab2 dunia” Barat lebih. MO Lian kapak “jalin: ja dengan Ldal avi. aetrat “berkala Koin / Mark Clark ig mengatakan, e — membentuk suatu “panitia ad | — — Pemungutan pajak Sa aa aa Mnesawat | madju dari pada kita” jang meme- | erintahan condo, | 5eera dibalas. Dua orang di | form setengah Mn Un bahwa PBB harus mengebom hoc jg terdiri dari Menteri Ke- : verponding. Esa pi Tamala Barata aa Dn a apr | Pa an minium Belanda-Autstralis atas antara gerombolan itu tertem- | bit di Moskow, jalah sunan Pa naa ai Mn 
ha kimar Kk an 8 er j par) : #z | 5 : : paka 3: £ - : # ng Lu u 1 8- daera 2 3 NS P 1 Z1, t 1 3 : . a : 7 
Neoei, Denias ananna Pen ega eng aa ipai d'arak jang 100 mil djauh |.» Sebabnja menurut Presiden mua h BA ina Hee bak. mati. ee sa 4 H Pak ang aa an dalam offensif bar, di Ko- 

. j Sa ae ur Si nja, talah, karena dunia Barat berbuat : . 2s : Seba- Irea, ternjatalah ti - Dewan Mena lak Sementara: talma PO2. Yan. matah sep kgakan ea ian | seperi Kh Tg diadjarkan oleh Al sebuah pengumuman mendje- TH asal Pekalongan, gaimana telah dikabarkan An-: Pangan saga ing Nan 
itu dalam suatu pertemuan |perubahan atas ordonansi padjak | Our'an. Dan kita, kata Presiden Tn» Tag, bala teatan, Ha na Pauker minggu jg lalu te- ni Na Uk an 2g 
dengan pers, Menteri .Penera- | perseroan tahun 1925, Menteri Pe Dean aan mana Banana aan tak berbuat seperti apa jang dia- aral tah tidak menselahui Setelah  tembak-menembak lah dipetjat dari Politbiro dan a2 S erika, demikian di 

  

teri telah di tetapkan tjaranja | man dan Menteri Dalam Negeri un- sil ig memuaskan untuk kedua be'ah Panu 2 £ Na £RDJANDJIAN perdamaian antara India dan Djepang DITANGKAP, Aa Mo Mn Sp an RE aula is sa maksa (Kanada Siapkan | J9 bar Senen 4. 4ah dita datntasi di Hokyon benda PEPANGKAP. ga penahan Men Ka en - Juna, Pada ant Ddstoni3, | Daran -Ki 42 | Jah masing? pada pihak India KK Ohotur Tangan Dje. dels-bank” Djakarta Kota dai MBA! In @NGEOL2 TENIArA, Tap. Ru S SI # Menol ak Presiden Sukarno mengandjur 2d 9 uman . pang) dan pada pihak Djepang Katsuo Okazaki (menteri luar Seo pegawai ,,Nationale 
jg berpangkat perwira tinggi F. 

' (opperofficieren) dan perwira 

menengah (hoofdofficieren) di 
angkat dan di naikkan pang- 
katnj, oleh Presiden. Anggo- 

ta tentara tetap jg berpangkat 
perwira pertama diangkat dan 

       

   
    

     

     

Usul Barat Tentang Pengurangan Persendja- 
taan Tjuma Siasat Belaka—Kata Malik 
OOVJET UNI hari Selasa kemaren menolak usul negara? 

Barat untuk membatasi angkatan bersendjata Amerika 

lam benar2 berbuat seperti apa 
jang diadjarkan didalam kitab 
sutji Al @ur'an, agar dengan 
demikiay dapatlah kita benar2 
mendjadi suatu bangsa jang 

berdjiwa kuat, 

SURAT KABAR angka- 
'” tan daray Rusia ,,Red 

Star” mengatakan pada hari 
Minggu, bahwa ,/Canada, sate- 
lt dari Amerika djugs dengan   aktif mempersiapkan 

  

Pasal 1 menjatakan, bahwa 

antarg Djepang dan India 
akan ada perdamaian dan per 
sahabatan jang kekal serta 

suatu pe- | kukuh 

otomatis berlaky djuga antara 
India dan Djepang). 

Pasa! 4 menjatakan, bahwa 
Indis, akan mengembalikan se- 
gala hak milik warganegara2 
Djepang di India sebelum, pe- 

Handels-bank” djalan Nusanta- 
ra, hari Senen kemaren teja 
ditangkap oleh polisi Djakarta 
Raya, atas tuduhan melakukan 
pemalsuan dan pe da- 
ri satu tjek aa hua 
Rp 80.000.—. Ketjuali tiga pe- 

  

i ikka angkatni: 5 |perangan kuman”, Dika ! : . sa pe et " ogesgrua Auna Serikat, Sovjet Uni dan Tiongkok hingga 1.500.000 orang, inja, bahwa kini Canada sedang | Pasal 2 menjatakan, bahwa |tjah perang, kepada pemerin- Ba an anta an Aan Presiden, sedangkan anggota | sedangkan Inggeris dan Perantjis masing2 800.000 orang. bekerdja untuk memprodusir | kelak akan dirundingkan per- | tan Djepang, rat dim kompiotan dn pemakai tenan tetap lainnja diangkat | Delegasi Sovjet, Jacob Malik, menerangkan dalam Komisi WESTERLING MENEMUI as PENA serta sendjata2 | djandjian2 perdagangan, pela- Pasal 5  menjatakan bahwa Ken mem yandea EN pegawai- | aa & bening akan a | Perlutjutan Sendjata PBB, bahwa usul Amerika, Inggeris dan PUTERA MUSSADEO, kuman se jara rahasia dipang- | jaran, perikanan dan pener-| Djepang akan berbuat seperti Pesa . oleh Med kusta an” Dju- | Perantjis jang diadjukan ming-gu jang lalu adalah suatu ular 1 ja Alberta sedjak beberapa | angan, dan perdjandjian2 ini (tersebut dcdam pasal “4 pwa “ ga keturuna pangkat seorang | jar asap untuk politik persenjataan” dari negara? Bara Raymond .,Turko”  Westerling, aa enetan sa akan dirundingkan berdasar- | terhadap India, mengenai hak . Ta Se 1 anggota tembaga Pet ba ane bekas kapten tentara Nederland, pa Canada telan diinfiltrir oeh kan “persahabatan jg kukuh”, (milik warganegara2 India di Okazaki — jg dibubuhkan pa- 1 leh $ 

ft 

tetap dapat djamin oleh rentjan,      

  

     

  

tentara dx 

  

zekerheid anggota2 

kin 

pat terdjamin selekas : mung- Tg 

Dikatakan selandjutnjo, bhw 
“S5” Idjika 3 negara Barat tadi hen 

T.. Idak mengurangi angkatan ber- 

« Isendjatanja dengan sekurang2 
inja sepertiga dan bersamaan   

tentang penerimaan am 
tentara sukarela Angkatan-Da ' 
rat, Menteri Penerangan atas 
pertanjaan apakah soal ini ad 
sangkut-pautnja dengan mili- 
tie-plicht dan mobilisatie plicht 
mendjawab, bahwa kedu, soal 
ini tidak ada sangkut-pautnjc 
sama sekali dengan renijana 
undang2 penerimaan anggota 
tentara sukarela Angkatan Da 
rat. $ Ou ee 

Tetapi adakalanja, demikian 
Menteri menambahkan, tentara 
memerlukan anggota2 dalam di 
nas sementara  misanja dok- 
ter2 dan lain2 technisi dan utk 
penerimaan ini perlu'ah ada ke 
tentuan hukum dalam many 
antara lain ditetapkan, bahwa 
apabila perlu Menteri Pertaha- 

  

Mengenai rentjana “ dang? 

   
    

      

Ouirino 
Mungkin 8 juli 

. Ke Indonesia 

| DRESDEN ELPIDIO Yui 
2 Tiro dari Filipina mung 

kin akan berangkat tg, 8 Dju- 
Ji jad, dari Manilla ke Indone- | 
Sia, untuk membalas kundjung- 
an Presiden Soekarno ke Fi. 
pina pada awal tahun jl,, de- 
mikian dapat didengar oleh UP 
dari sumber jg sangat boleh di 
pertjaja, Kalangan kabinet Pre 
siden di Djakarta atas perta- 
njaan menerangkan, bahwa oleh 
kabinet Presiden sampai seka- 
rang belum diterima kabar me- 
ngenai tgl. jg pasti dari kundju 
ngan Presiden @uirino ke Indo 
nesia itu, Ya 

. dengan ini Malik mengatakan, 

dengan ini djuga melarang sen 
.djata2 atom, mak, delegasi So 
vjet tidak melihat kesulitan 
bagi tertjapainja suatu perse- 
tudjuan mengenai  pengura- 
ngan persendjataan dan angka 
tan bersendjata. Usul 3 Barat 
tadi hanj, menjebut “angka- 
tan bersendjata” dan tidak me 
nerangkan tentang “angkatan 

laut dan udara”. Berhubung ' 

perdana menteri Iran, Mohammad 
Mossadeg. Putera Mossodeg ini te- 
lah turut serta pergi ke Nederland 
sebagai dokter ajahnja. Soal2 apa 
jang .dibitjarakan dalam pertemuan 
itu tidak diumumkan. Hanja dapat 
diwartakan pembitjaraan dilakukan 
dalam bahasa Perantjis dan dalam 
Suasana persahabatan. Westerling 
memeluk agama Islam dan selalu 
mempunjai banjak perhatian atas 
kedjadian2 dalam dunia Islam, demi- 
kian AFP, 

  
bahwa tidak ada gunanj, mem 
pertimbangkan usul pengu- 
rangan persendjataan jg tidak 5 
menjerbut2 angkatan laut dan | 
udara,” 

Menurut Malik, usul 3 Barat p PEMERINTAH AMERIKA 
tadi menghapuskan pangkajan? Serikat pada hari Senin 
di luar negeri, jg menurut be- j kabarnj, sedang mempeladja- 
rita2 dalam pers, “Amerika ' ri saran2 tidak resmi jang te- 
kini mempunjai lebih dari 400 jiah dikemukakan oleh bebera- 
pangkala, di wilajah asing”. (ps delegasi PBB di New York, 
Setelah perang dunia II ber- (bahwa salah satu djalan ke- 
achir, Amerika tidak mengura- |luar dari deadlock mengenai 
ngi pasukan2nja ig ditempat- ' masalah pengembalian tawa- 
Ikan di luar negeri, sebaliknja nan2 perang di Korea itu ia- 
'pasukan2 ini di perbesar, demi lah dengan melepaskan soal 
kian Malik. (UP), tsb, dari suatu persetudjuan 

  

da hari Senen telah menemui putera , imperialis Amerika Serikat, ka 
ta “Red Star”, jg memandang 
Canada sebagai pangkalar mi-   liter serta sumber bahan2 stra 
itegis jg murah. Dinjatakan se 

Tan. y 

“Selandjutnja pasal 2 ini me- 

netapkan, bahwa sebe.um per- 
djandjian? tersebut diatas ta- 
di dirundingkan, maka selama 

|landjutnja, bahwa kini sedang tempo 4 tahun — terhitung mu 
berlangsung perdjuangan jang lai “anggal pemberitahuan ber 
hebat antara Inggeris dan Ame achirnjs, keadaan perang oleh 
rika Serikat untuk menpero'eh - Indi, — antara kedua negara 
Canada. "Wall Street” sedang tadi akan berlaku “most favou 
mendesak imperialis Inggeris |red nation treatment” (tiap2 
selangkah demi selangkah, de-|hak istimewa jang diberikan 
mikian "Red Star”, (Antara). j kepada negara ketiga, setjara 

gentjatan sendjata. 
Usul2 resmi mengenai hal 

itu hingga kini belum diadju- 

beberapa delegasi dalam PBB, 

TawananSpjDilepaskanDariPer 
di Panmunjom sekarang ini. 
Menurut kabar, siaran jang 

telah diadjukan itu menghen- 
kan, tetapi dikabarkan, bahwa ' 

diantaranjs, delegasi dari satu 
negara Asi, jang penting, te- 
lah menjarankon tjara baru 
ini untuk ,,tidak dengan kehi- 
langan prestige” mengatasi 
djalan buntu jang rupa2nja 
terdapat dalam perundingan2 

  

Lambaga Kebuderaan Tekanan 

Kon Baranessch Genesotschar 

y YAr 1 Ap 
yan Kunttenen AI atenscha 

moda bina 
| meta nba 

| 

daki supaj, persetudjuan gen- 
tjatan sendjata nantinj, akan 
meliputi suatu pasal jang ha- 
nja menjatakan bahwa semua 
tawanan perang akan dibebas- 
kan segera setelah permusu- 
han2 dengan resmj dihentikan, 
Dengan demikian maka akan 
tergantung pad, parg tawanan 

  
Djepang. 

Pasal 6 menegaskan, bahwa 
dengan resmi India melepas- 

kan segala tuntutan pembajar 
an penggantian kerugian pe- 
rang kepada Djepang 

Preferensi: bagi com- 
monwealth & tetang- 

ga2 India. 
Akan tetapi, dalam pertuka- 

ran hota antara Chettur dan 

sendiri kemana mereka nanti- 
nj» hendak pergi sesudah gen- 
tjatan sendjata tertjapoi. 
Dalam pada itu, menteri luar 

negeri Kanada, Lester Pear- 
son, menurut keterangan2 jang 
dipero-eh telah mengadjukan 
Sebuah usul kepada sekertaris- 
djenderal PBB, Trygve Lie, 
untuk mengatasi dijalan buntu 
dalam perundingan2 mengenai 
gentjatan sendjata di Pan Mun 

da perdjandjian “perdamaian 
ini — dinjatakan bahwa di la- 
pangan perekonomian tersebut 
diatas tadi, Indi, berhak untuk 
mengutamakan negara? Com- 
monwealth dan negeri2 jg ber- 
batasar dengan India, Apabila 
preferensi2 jg diberikan kepa- 
da negara2 Commorniwea'th dan 
negeri2 tetangga Indi, ini di 
perluas oleh India, maka pre- 
ferensi2 ini akan dibetikan dju 
ga kepad, Djepang. 

djandjian Cease F. ire 
Jom, Dalam usul tersebut ka- 
barnja Pearson . mengemuka: 
kan, bahwa adalah lebih baik 
untuk mempergunakar, istilah 
»pembebasan” 'para tawanan 
daripada tentang ,,pengembsi- 
lian kerumah”, Denga, demi: 
kian berarti, bahwa setiap ta- 
wanan perang bebas memilih 
antara tinggal ditempat dima- 
na mereka berada atau kemba- 
li ketanah-airnja, Ang 

 



    

   
   

      

   

  

   

  

    
   

  

   

  

   

  

   

          

   

  

Ag, ar #kientori KE mba eri 

Fe Djawab: ,,Politik-nja Mukar-! 

“nget Gengan namanja "menteri: Prioriteits Kommissie 

2 Si ponta BEN MOP K: 

3 ja Peteig yng politik bebas. 

LAN Prota seb SI: 

“Nya itu Han 

Ht Penahanan 

   alam keterangannja 
i delegasi K: 

   
   
   

  

   
   

  
ta bantuan dan kerdja sama 

| &rat supaja perundingan ini 
lekas berhasil. Ia tidak dapat mem:" 

. beri keterangan berapa lama delega- 

jang 

  TI Si 4 

    

hal ini As. pada djalan- 

    

    

  

Banana perdagarigan sekali 
'dikatakannja sangat penting buat 
'ua pihak, pertama mengingat 

ata sebelum ini perundingan telah 
menemui djalan buntu, dan suatu 
Penundaan untuk meluruskan kemba- 
i'djalan peruridingan- akan sangat 

merugikan kedua pihak. Kedua, pe- 
'rundingan ini mungkin “pula akan 
dapat mendjadi dasar untuk kemudi 
an menetapkan perhubungan diplo- 
matik dan perhubungan 1in2 antara 
kedua negara. 

    
   Hat 4 jane Ban : 

ci bawa lekas jang 
    

          

  

  

  

Sapa pers 
Katsumi Oo "me 
ia gembira sekali | tir    

en gharapkan d 

dapat) i 

si Djepang akan tinggal di Indone- $: 

  
  

  

   
511 DJUNI 19052./ 

», PERKARA MOBIL 
| PRIORITEIT. 

1 “Untuk jg partama kali dm " : | Mi'sedjarah mobil prioriteit di Se “Arun Tg | marang, hakim Gunawan telah : en pada. udjian-lesan: mendjatohkan hukuman ma- Seenak aan dari salah satuj ! sing? empat bulan pend'ara 

. 

     

    
    
    
   
    

     
    

    

     

   

      

   

   

| bulan pada dr. H. dan TSB. 
#Siapaji Sebagai dokter dari rumah 

kita ?” (Sakit dr. H. beberapa waktu jg 
Djawab jg diudji: »Mukar-| (lalu mendapat prioriteit mobil 

“ Tanja sang guru: 
   

  

to, pa | kelas A, dap TSB sebagai pe. 
Guru: »Bagus! Nah, seka-! inguszha transport mendapat 

rarg bagaimana litik-nja ?” | mobil prioriteit kelas C. tetapi 
| mereka selah saling tukar ken 

.to, pak? Politik-nja mirip ba-' daraan itu zonder idzin dari 

sendiri. Politik luar 5 maa ng pat, Untuk ti indakap ini mere- 

    
sela aa 2 et ul Turut peraturan jg ada, per- Apa itu miksudmiu !| Tanggaran Tesikia bisa nah 

Aa 2 On Ula | jam dengan hukuman 1 tahun 
2 | pendjara di tambah dengan hu 

| kuman denda sebesar Rp 10. 

     
    

  

Ea ngisi formulir permintaan jg ti 
dak sewadiarnja untuk mana 

bisa terantjam dengan huku: 
man badan paling lama 6 ih. 

$ Dalam peperiksaan perkara 
diatas telah didengar ketera- 
ngan saksi2 residen Milono dan 
Ir. Urip sebagai 
Prioriteits 
pat, sedang kedua terdakwa di 
bela oleh 2 orang adpokat jg 
pada pokoknj, mintakan kebi- 
djsksanaan hakim  jaity me- 
ringankan hukuman jg akan 
di diatohkan. 

| . Tjotfok dengan. permin'aan 
no | Gjaksa, hakim memutuskan 
aj hukuman Severti 

stas dengan kedua mobil jang 
Gita | djadi perkara itu seharga Ik. 

Seorang | Rp 60.000 di beslah untuk mi- 
| lik negara 

| KONGRES KATHOLIK, 

| Dari tgl. 6 sampai 9 Djuni di 
| Semarang berlangsung kong- 
res Katholik Chung Chin Lien 

|Ho Hui, jaitu federasi dari 
, perkumpulan? Katholik selu- 
ruh Indonesia. Kongres dihadi- 

Iri oleh 100 orang utusan pa- 
dri2 dari 17 kota di Indonesia, 

: Kedudukan pusat di Djakarta 
| dan tahun ini diketuai oleh tn. 
"Fii, Diie Siong dengan dr. Oei 
Cwan Pien sebagai penulis dan 

ma sekali ditaksir Rp. 50.099 "mr. Kwee Tat Gwan selaku 
1 dilakukan | 'bendahara. 

: |. Dalam kongres telah diambil 
1 se- beberapa keputusan jg bermak 

| Sud untiik lebih memadiukan 
usaha2nja di lapang sosial dan 
"pendidikan. Resersi sebagai pe 

5 hutup kongres di 'angsungkan 
“di Gris dihadiri oleh para pem 

1 besar sipil, militer dan geredia 
setempat, djugs duta Vatikan 
di Indonesia Mgr. d'Ardoye 
hadir dan membawa, surat ka- 

namakan | “pokitik 
Mtukarto pn, MOE      

                        

   

                        

   
   

      

   
   

  

    

        

   

  

   

  

   

    

   

   

                          

  
an kepada kongres. Kong- 

res jang akan datang akan di 
adakan di Bandung. 

TIMBANG TERIMA. Te 

“Ipenjelenggaraan siaran radio 

| Darat terr. IV dari Kepala aravektan | 

| kesedjahteraan Angk. Darat terr. IV 

“kepada Kepala biro penerangan seksi 

“IW. ters IV, Sedjak tanggal. tsb uru- 

dari teri IV. mendjadi kompetensi 

. IV 4 'Biro penerangan seksi V. terr, 
5“ tersebut, 

    
PA ARAR POP MAKA EA    

Lee (ae didaerah ini. | dengan tempo perdjandjian 9 | 

setem-. 

ka di njatakan bersa'ah dan me: 

i 'perpleh keterangan, bahwa Pemerin 
000.— Selain tidak dapat idzin 'fah beluni mengadjak DEIP antuk 81 dear dari pukul 09.09 hingga | 

mereka pun dipersalahkan me. | 

ketua dari! 
Kommissie setem- : 

tersebut dij 

hah Ini adalah 

Teen Gititip pada tg. 15-7-1952, 

| mengizinkan, maka Diepang mempu- 

1 Kementerian Perekonomian. 

  

  

     

Ati aan sapahah: Dieng | A 
akan memperbesar Gamlah, Ba 
ng . didjas    

     
bah: Ia tidak memberi. Tera) 
berapa besarnja. 

Dinjatakan apakah scene 
dagang Indonesia-Djepang dapati 
memperbaiki difisit dalam bal 
perdagangan Indonesia dewasa ini 

  

Katsumi Ohno mendjawab, bahwa blanico2 
perhubungan : dagang jang baik ten- 
tu akan memberi faedah kepada ke-| 
dua pihak. Ia menerangkan pula, 
bahwa perundingan perdagangan. 
karang ini tdak ada sangkut-pautnja 
dengan perdjandjian Ke Pena Dje 

Pa atik atas pertanjaan An-l 
tara, ia mengatakan bahwa - kalau 
peraturan2 pemerintah di Indonesial 

| njai interesse pula dalam penanaman 
| modal Djepang di Indonesia. Ia ja: 
|kin bahwa hal ini akan menguntung- 
kan kedua pihak. 

Selandjutnja dikatakan," bahwa Dje 
pang mempunjai simpati besar ter 
hadap Irdonesia, sebab menurut pen 
dapatnja, Indonesia 'pada sa'at ini 
berada dalam keadaan jang sama 
seperti Djepang waktu 80 tahun jl. 
'Djepangpun pernah mengalami pero' 
“bahan negara dari negeri feodal-ko 
lot sampai kepada negeri modern 
sekarang ini. Dalam waktu itu Dje- 
pangpun menghadapi segala matiam | 

"kesulitan seperti jang kini dihadapi 
Indonesia. 

Ia achirnja mengharapkan agar 
dapar' segera berhasil perdjandjian2. 
perdagangan dan pembajaran antara 

| Piepang dan Indonesia. 

Delegasi Indonesia. |a 
' Menurut kabar jang didapat dari 
Kementerian Perekonomian, peri: 
dingan perdagangan antara Peme-' 
rintah Indonesia dan Djepang akan 
“dimulai pada tanggal 12 Djuni 1952. 
Dalam perundingan perdagangan itir, 
delegasi Indonesia akan diketuai oleh 
Mr, Asmaun Kepala Direktorat Hu- 
bungan Ekonomi Luar Negeri dari 

2 

Sementara itu dari kalangan De- 
wan Ekonomi Indonesia Pusat, di   
Jajah itu terdapat 1.235 orang 

| Pengadilaa Agama, Red.) kare- 

KURSUS KLP SGA NEGERI. 

  

    

       
   

    

    

  
berunding dengan delegasi Djepang. 
DEIP bermaksud untuk dengan pe- | 
“rantaraan Pemerintah mengadakan 
“perhubungan dengan delegasi Dje-: 
pang tsb, “jang sebagai di ketahui ' 
akan tiba di "Ona 

SA Hera 

F 235 KAUM WANITA MINT/ 
FASAH, : 

Menurut tjatatan Djawatan : 
Penerangan Agama Djawa Te. 
mngah selama tahun jl. dim, wi- 

wanita jg. minta ,/fasah” (per- tjeraian jang didjatuhkan oleh 

na Uitinggalkan oleh suaminja. Dalam Watatam tsb. tidak diper 
oleh Teranana sebab2n ja sua- 

1? Hu memisahkan "dari 
is erinja, Didaerah Diawa, Te- 

pa 

ten Bojolali dan Purworedjo di- 
mana terdapat banjak wanita 
ditinggalkan suaminja. : , 

KESEMPATAN MENGIKUTI 

Kepada para Guru Sekolah 
Negeri maupun Partikelir jang 
beridjazah SGB, NS, KS dan ig 
Gisamakan dengan idjazah2 itu, 
jang kini bekerdja di Sekolah2' 
Rakjat daerah Djawa Tengah, 
ketjuali daerah Jogja dan Sura 
karta, oleh Inspeksi Sekolah 
Rakjat Daerah Ressort V dibe 
ri kesempatan utk. mengikuti 
kursus KLP SGA Negeri (Kur., 
sus Lesan Persamaan SGA Ne-' 
geri). di Semarang. ' 

Pendaftaran dimulai hari ini 

Untnk dielasnja harap mem 
batia iklamnja jg. kami muaji- 
kan hari iri. 

KONP. N.0. SELURUH 
DJAWA TENGAH. t   
Pata hari - Saptu jad. Sdr. 

Wachid Hasjim, ketua pengu- 
|rus Besar Nachdiatul Ulama, 

dari Paus untuk di sam- 

di tunggu kedatangannja di Se. 
marang, untuk hadir dalam 
Konp. N.O, seluruh Djawa Te- 
ngah jg akan di langsungkan 

“hari itu dikota ini, Selain dari 
ini di tunggu pula kedatangan 

| 
| Tg. 9 jl. telah dilangsungkan upa dingkan antara lain, tjara ba- 
Itjara timbang terima mengenai te gaimang melaksanakan putu- 

gan 'siaran radio bagi Angk: Darat | 

...nja KA. Wahab dan beberapa 
- orang Tainnja ma 

Dalam konp, tsb akan dirun- 

san Kongres N.O, di Palem- 
.bang beberapa waktu berse- 
lang. Djuga akan dirunding- 
kan soal penggantian konsul 
Djawa Tengah, jaitu E. Moch- 
tar dari Magelang, jg.hingga 
kini keSehatannja masih .ter- 

1g, Lp Upi aaerit baja 1 aa 
1 

Meta 

  

dan Perguruan 
satu2nja Usaha 
dijaman Belanda. 
lebih djauh silahkan periksa 
iklan jg dimuat hari ini. 

DIKEROJOK SAMPAI TEWAS 

  

     

   

  

g berbi jara dihadapan parlemen India. "Pa 
dari kiri kekanan) tampak dr. Raghu Vira, se 

lemen Inglia 
. Nehru: G.V, Maulankar,    

  iyah, 
Nan ini berkundjung di 

jang terkemuka, Satya Narayan 
»speaker 

Ma Indonesia di" New   
  

Kementerian D.N. 
2 ag 

   
   t dite- 

berampuran2 
Seru, Til: Diser- 
gap Tentara 

ADA ACEIR MINGGU 
P3 didaerah Bogor telah 
terajadi" dua pertempuran jang 
seru antara alat? kekuasaan ne 
Fara dan gerombolan bersendja 
ta TU jaitu didaerah Tjikalong 
“kulon (daerah kabupaten Tjian 
Gjur) dan didaerah Tjiawi (kas 
Ag Bogor). Tentara didae 

rah Tjikalongkulon, jaita dibe- 
tnlan Gunung Manangel desa 
Tjiandan ber an dgn gerom:' 
bolan TII sebesar 400 orang 
dipimpin oleh Achmad Sungka 
wa dan Smith, Dim pertempuran | 
beberapa djam lamanjia dari ke 
dua belah pihak djatuh korban. | 

Menurut berita dari 'Tjian- 
Ofur, dari pihak tentara ada: 
14 orang gugur, 8 hilans den & 
mendapat Juka2. Djumlah korv 
ban Gari pihak geromboan 
djuga banjak, tapi hingga kini 
djumlahnja belum kh 
Yengan pasti, 

Tentan | 'kerusakan2 dari ' 
desa ' dan, sesudah ada 
gerakan? Dembersihan dari pi- 
hak Pan Naat gerakan2 pe- ' 
ngatjcuon ari |. gerom- ! 

'botan, belum aa kabar: 
lebih djauh selain Gari pada 6 
rumah iang habis terbakar. 
Mengenai pertempuran didae 

rah Tiiawi, jg terajadi pada pa 

pukul 13.60 baru? iri, dikabar 
ikan bahwa tembak menembak 
bterdjadinja did:Sa Tjinagara. 
(Pihak gerombolan sebanjak kl, 
30 arang bersendjata lengkap di 

# pimpin “Oleh Didi. Pihak tenta 
| ra dan polisi dapat menguasai 
' gerombolan itu, sehingga TII 
“menderita kekalahan 12 orang 
(enggautanja tiwas, diantaranja 

PASAR JATEK DI 
GREBIG. 

Tadi malam oleh polisi seksi TII 
dengan bantuan CPM, telah dilaku- 
kan penggerebegan di Pasar Ja'iek 
terhadap para penjelenggara? lotre2 
barang jang mendasarkan permainan 
nja disana, Di aloon2 terdapat tidak 
kurang 50 tempat permainan sema- 
tjam itu, dan dalam penggeropjokan 
tadi malam, semua alat? permainan 
tadi telah disita polisi. Tindakan 
tersebut dipandang sebagai tindakan 
prefenttef belaka, agar djumlah pe- 
njelenggara2 permainan jang njata? 
merugikan rakjat ketjil ini tidak ma- 
kin merdjalar lagi. Dalam penggere- 
began ini tak dilakukan penangka- 
pan2. 

PANTIIA PENAMPUNGAN 
ORANG? TAWANAN SOB. 

Untuk menampung orang2 
beras tawanan SOB jg sehen- 
tax lagi gkan dibbbakkan dim 
daerah Kota Besar Semarang, | 
telah dibentuk sebuah panitya | 
Penampungan orang2 bekas ta | 
wanan SOB, jg diketuai oleh 
Wali Kota Semarang dengan ' 
dibantu pula oleh beberapa 
orang lainnja lagi, Tadi pagi 
bertempat diruangan Balai Ko 
ta Smg. telah dilangsungkan 
pelantikan panitya tsb, oleh 
Residen Milono, 

PERGURUAN KARTIJOSO. 
Pada tg. 1 Djuli Perguruan : 

Kartijoso akan dibuka kembali : 
dga mengadakan SMP, Pergu-) 
ruan ini telah diberdirikan pada 
tahun 1932 dgn maksud meno- 
long anak2 Indonesia jg tidak 
hanja ke-arah inteltect, tani dju : 
ga di-isi dgn 

i adalah pula, 
asional. pada 
Keterangan? 

Kia Nasional, | 

S, seorang penduduk desa 
Kallyading (Bodja) telah men 
datangi Djosman, djuga ting- 
gal didesa tsb, dengan maksud 
minta itiknja pa' Djasman, Per 
miptaan ini ditolak oleh Djas- 

      

jg 

  

    
    

    

URUSAN PERAWARAN dan Bangsa aing 
sekarang telah mengirimkan 

hdaftaran warga-regara Indone- 
sa asing. Menurut ketersi.gan, 

n dimulai dalan bulan depan di 
Barat Mengonai keperl yan jg. p dibutuhkan untuk pen- 

bahwa itu terdiri atas 

1 Barang2 ini, jang semua sudah “gd 
Idibagian Urusan Peranakan dan 
BangSa Asing dari propinsi2, “akan 
terus: disebarkan keketjamatan?2 jg: 

II membutuhkannja. 
“Tentang blanko2 formulir itu ter-f: 

'Fdapat keterangan, bahwa orang2 jg. 
berkepentingan harus mengisinja dan 
kemudian mendapat recu sebagai 
tanda bahwa ia telah didaftarkan. 

'dian 'dimasakkan Kedalam “kartu2. 
Kartu? itu ada 3 matjam Warnanja. 

gara Indonesia keturunan asing. 

"Kartu merah muda adalah untuk 
orang2 asing, jang sebetulaja  pera- 
nakan tapi telah menolak  kewarga- 
negaraan, Dalam kartu ini harus di- 

'tilis bukan sadja ama kepala ke: 
luarga, tapi diuga semua arak dan 
isterinja. Lain halnja dengan kartu 
"jang berwarna oranje. Djuga ini ada- 
Tah untuk bangsa asing, tapi asing 
stulen”. Didalam kartu ini hanja ha- 
rus ditulis nama si Orang jang ber-| 

('kepent'r ngan sadja, djadi kartu perse- 
Grangan. 

Atas pertanjaan, apa sebabnja 
pemeri- tah Indonesia mengenal 2 
'mat'am bangsa 'asing, ja'tu bangsa 
'asing peranakan jang telah menolak 
kewarga-negarsan Indonesia dan 

angsa asing tulen jaitu totek, hing- 
(ga kini belum terdapat keterangan 

jang dielas, selain dari pada pernja- 
'taan bahwa itu adalah untuk statis 
"tiek sadja. 'Djuga atas pertanjaan, 
(mengapa unfuk orang asing pertama 
"diadakan “kartu keluarga 
“kaart) sedang untuk orang asing tu- 
len'kartu “perseorangan “diri (per- 
soonskaart), diuga belum ada  pen--. 
Gislasan dari atas, selain dari pada 

  
kabar, bahwa semuanja akan menu 
rut ,gezinskaart” sadja. 
  

pemifnpinnja jaitu Didi pum me 
Temui adjalnja. 

Selandjutnia, dticenkPican dju 
ga, bahwa 13 orang TII tertang 
kap hidup2 sedang sebuah bren 
gun, Sebuah thomson 7 buah 
karabijn dan sebuah revclver 
dapat terampas pula oleh sen 
tara dan polisi itu, . 

sapa" Sak . 5 Ahn 

man dan o'eh Djasmar mala 
han dilaporkan kepada OPR, 
siapa lalu datang dengan mem 
bawa bambu jg bicsanja. diper 
gunakan untuk mendjaga ke- 
amanan, S. tsb, dikrojok sam- 
pai tewas, karena menurut ke- 
terangan, S, telah mengantjam 
Djosman dengan 'perkataan2 
jang keras, 

MOBIL MASUK DJURANG. 

Senen malam telah terdjadi 
suatu ketjelakaan obil . cide 
kat Tempuran (sebelah selatan 
Ambarawa) terletak di djalan 
Ambarawa—Magelang. 

Sebuah mobil Dodge baru po- 
lisi nummer AD No. 
mungkin karena selip menjetir- 
nja telah ,,menjinipang” dari 
djalan raya, terus masuk dalam 
djurang dan tersangkut (,,njang 
Iseng”) pada sebuah pohon be- 
isar, Tapi sementara itu didapat 
'chabar, bahwa katanja mobil 
tsb. di 
'tembakan2 dari ,sesuatu gerom ' 
-bolam?” hingga musti melarikan ' 
diri, hingga berakibat  ketjela- 

  
kaan tsb. diatas. Karena kedja- | Dalam 
dian tsb. berlangsung sudah 
djam 7 malam, maka kabar2 jg ' 
demikian itu agak masuk 
djuga. 

Sebaliknja dari fihak lain jg 
mengetahui, 

'barawa, kira2 pada djam 6 ma- 
“lam, ditumpangi oleh 4 orang 
|pemuda. Entah sebab apa, ahir 
| nja tergulinglah mobil tadi dim 
,djurang di Tempuran tadi. Ka- | 
| rena susah mengangkatnja, ma- 
ka mobil terpaksa musti diting- 
salkan disana sementara. ' Pakut 
bahwa mobil 'itu ta terdjaga, 
maka penumpang2nja (jg sela- 
mat) Jalu membuat laporan ke! 
pada polisi, bahwa ,,mobilnja 
ditembaki gerombolan” dam 
minta pendjagaan polisi, utk. 
mengawal mobil tadi. Perlu di: 
terangkan, bahwa pada mobil | 
tadi tak terdapat lobang? tem-| 
bakan, hanja katja balakang ig 
petjah, 1 

  

' Saudi Arabia, M n i 
Birma tuan Natsir TS ditanitna rebagai tamu resmi 

      

Pada umumhja keadian di 
: bila aa Ie    

      

   
   

Makin Pn 5 

  

Indonesia| 
lainja bag 

|Sia dapat menarik peladjsran 
| dari apa jang telah dialami 
negara2 tetsebut. 

. Selain dari te'ah mengumpu" 
   

  

ai tuan Natsir banjak | 
menggunakan waktu 
mendjawab Pertanjaan? jang, 
Ciadjukan, dengan penuh mi-'   

Isi dari blanko-formulir itu kemu 

Kartu putih adalah untuk wargane-) 

nat terhadap @rinja mengerai 
keadaan2 istimewa di Indo- 
nesia, . 

Salah satu hal jang sukar di. 

        

   

   

dikondjun ja, dimana hanja 
dengan susah pajah dapat diha 
silkar Ta per- 
tanian, orang ito Ka ta 
Jang: u ak Sa urap keper- 
Tuan hi up se kalipun kemungki 
nan? perairan hanja ketjil se- 
kali terdapat. 

Kesuburan tanahnia sendiri 
dapat dikatakan baik, sehing- | 
ga jang mendjadi maha soal 
ialah irrigasi D'sana orang 
berbitjara tentang ,,mas putih” 
dengan ' mang. dimaksud air. 
Pata achir2 ini di Saudi Arab 
banjak & gunakan smudsee 
ker” -alat pengusut air dalam 
tanah. 
Memang, | “masalah irigasi 

ada'ah masa'ah umum disana, 
sedang tjara pemefjahannja   

(gezins-. 

mendapat: 

|dilapangap keuangan dengan 

di akal: s 

en Sikap pemerintah dalam 

dapat dikabarkan, 
“bahwa mobil tsb memang hen-: 
| dak menudju ke Jogja dari Ani- 

      

adalah tjara ians primair, 
Masalap penting dipelbagai 

negara ialah: hsgaimana me- 
ngusahakan  kekajaan2 aram 
negaran'a sedemikian rupa, 

hingga rakiat dan negara da- 
pat menarik keuntungan sebe- 
Sar-besarnja Kenjataa, ini 
lebin2 terdapat d: negara? di- 
mana tingkat .kedau'atan ne- 
.garanja belum tertjapai penuh. 

Sa'ah satu rintangan jang 
Gidjumpai dalam pelaksanaan 
perusahaan2 jini jalah, bahwa 
banjak negara2 itu jang be- 
lum mempunjai sendiri tjukup 

| tenaga achli dan tenaga2 tech- 
| nik, sedang masa jang silam 
sedikit banjak menjangsikan 
mereka, apakah eksploitasinja ' 
dapat diserahkan kepada pemi 
tik2 modal asing, 

Apa jang dibutuhkan oleh 
banjak negara ialah, koordi- 
naSi jang 'ebih erat dalam me 

.nempuh po'itik dalam soal | 
| Membuka sumber? perekoromi 
lan negara mereka, Dalam pa- | 
“da itu pemakaian tenaga2 : 
asing dilakukan djuga dengan | pa 

|hati2, sedang disampingnja ne ' 
gara? tadi berusaha kearah 
pendirian kader tenaga sendiri. 
Dilapangan inilah terutama 
banjak negara2 itu jang meng- 
gunakan pengalaman jang di- 
peroleh dinegara2 luarnja. 
Untuk produksi minjak, sua 

tu tjabang produksi terpenting 
dinegara2 .jang dikundjungi, 
Irak te'ah mulai mengirimkan 
setiap tahunnja puluhan pemu- 
d3 keluar negeri untuk me- 

nambah pena mereka. 
Mengenai kesan dalam pem 
'bitkoraan2 jang telah dilaku- 
kan dengan perdana menteri 

  
Kesan2 tentang Iran. 

Mengenai kesah2nja dalam 
pembitjaraan2 jang telah di la 
kukan dengan perdana menteri 
Mossadeg dan pembesar2 lain- 
nja di Iran, tuan Natsir . dapat 
menarik kesimpulan, bahwa 
“kesediaan untuk kerdja sama 

Inggris memang ada di Iran. 
pada itu keberatan? jg. 

“nampak dari kalangan rakjat 
untuk memakai tenaga2 Ing: 

setjora besar2an sangat ! 

hal 

  

tu menurut Pn Nat-   

  

Hita SMG. TG. 11 DJUNL 

17.00 Pembukaan, 17.05 Taman | 
Kusuma asuhan pak Djangkung, 
1745 Musik salon (ph), 18.01 Ad- 

|zan, 18.03 Pendidikan rochani , oleh j' 
Dinas Agama terr, IV, 18.15 Pilihan 
Argk. Perang (ph), 19.15 Tekdjat 
an mingguan ekonomi, 19.30 Sekun 
tum Melati Carry es., 20.05 Siaran 
pemerintah, 20.30 Keluarga Warsi- 
to Mursid, 20.50. Permainan piano 
S: Dharnoto, 21.15 ,Motjopat oleh 
Rusmini, 22.15 Gema Irama - oleh   1 'Tossema, 23.00 Tutup, 

PAR L GA 

  

Ka al dan dimana Haa “ 
: rtai Mt 

   

aa Pa hal 'penga!a- |) 

   

  

Te Pa aa seba- | n 
2 lain Indone-k 

ara? jang dikuns & 

I daerah jang djuga telah dikundjungi- 

men, (Grang disana jalah| genarri telah dikabarkan kk Sta perti telah dikabarkan lebih dahu: 
hanya £ mendotia, kamiatinan, lu —sdan dari tulisan diatas ini da- 
Aan 4 pat djuga dilihat — dinegara2 jang 
Ti ha ne, Anna, Ti sudut bah ia kundjungi banjak2? kesulitan jang 
ke lara jang sedemikia ah serupa sepersi di Itndonesia, Pun tja- 
janja. 2 Pa tempat Mang Ira 5 neafinja dalam garis2 be- 

Sar “memperlihatkan banjak kesamas 

nan Philips Surabaja 

Febi 113 orang. 

  

Masih Bisa 

   

  

   

  

drangkan 

  

India dan 

-. 
Maa jang sedang sibuk 

          

   
   
    
    Na aa Pi 

Hi tas dari 22 acre 

Msngeba: pertentangan “antara In. 
dia dan Pakistan soal Kashinir — 

nja — twan Natsir merasa lebih 
baik tidak memberi keterangan apa2. 

  

an. . 

Mengenai tiigkatan — Perididikan 
rakjat rangkannja, bahwa rata2' 
hal itu tidak berdjauhan dari di In- 
ddnesia. Di Turki, Mesir dan Syria 
pengetahuan rakjat pada umumnja 
ada Tebih tinagi. Semangat memba- 
ngun” umumria dapat dikatakan 
tingdi, seperti djuga di Saudi Arab. 
Usaha? kearah pemetiahan masalah? 
besar jang dihadari dewasa ini pada 
umumnja gia: dilakukan, sekalipun 
sekali-kali, Seperti di Indonesia, di- 
barengi oposisi. Pun disiplin kebang- 
Saan, tefmasuk Katingan? oposisinja, 
djelas kelihatan tinggi, sehingga ka- 
tim op6sisi itu boleh dikata tidak 
pernah 'bersifat destruktif “Kesim- 
Dulannja djelaslah, bahwa dalam 
usaha imenjingkirkan kesulitan? jang 
kmumnja bersamaan, maka pelbagai 
negara akan dapat mentjapai “hasil2 
yang lebih tjepat dan memuaskan, 
bila satu dengan lain melakukan ker- 
diasama jang erat dan jang satu me- 
ngisi kekurangan jang lain dengan 
"pengalaman? jang ditjapainja. 

Radio Utk 
| 'Presiden 
Jg' Ke 100.000 ' Biki- 

   

AWAT RADIO, hasil 

    
Ba agraria, kini ba petua | 

an (mu dari Semarang 
aan 12—1 setelah 

Ra Banjak Keheranan 
Hapa Rawjat 
8 Muara Indonesia Jang Kaja Itu 

| “Buah-Tangan Ai ekirinn Mohammad Natsir. 

Pura DAN SYMPATHI terhadap Indonesia ternjata besar dinegara? jg saja 

mIikian 

Miskin Dalam 

dsambut dengan tangan serta : hati terbuka” de- 
tentang kesang 

telah memakan W:    
   

nja Hat kgrernorjden 
Ke” dua bulau da. 

p Libanon Syria, 
, Shudi lh Mesir, ndia dan 

Pa ana iang bersangkutan. 

Sir memang sesuai Maap ke- |    

        

   
    

  

Kl , “op $ '- 

AA Paga Pn kedua ' (Senen 
Sore) kes, CHTCS Semarang 
jg melawat ke Djawa Barat, 
telah berhadapan dengan kes, 
Chung Hua Djakarta “dan ta- 

itu kalah 
leading. 1—0. 

an | Goals ditjetak oleh Ing Liang: 
untuk. Semarang, .Tiong Gin 
dan Ka In untuk Djakarta. : 

— Penutup. minggu jg jalu 
kes HBS Surabaja kalah 31 
lawan kes, Angk. Darat sete-: 
lah lebih dulu menang 1—0. 
— Kesudahan pertandingan 

di Semarang dari seleksi Porad 
Sbb: tgl. 6 kes. RI 15 menang 
4—2 lawan kes RI 13, sedang 
kes, Garnizoen menang 43 
terhadap kes. RI 14, tgl. 7 kes. 
RI 12 menang 4—1 lawan kes. 
Gen Bantuan, sedang RI 
15 menang 1—0 terhadap Gar 
nhizoen, tgl 8 Garnizoen me- 
nang sn lawan Sendjata Ban 
tuan dan RI 15 menang 2—0 
terhadap Rf 12, 

Rombongan Australia 
ke Olympiade. 

Pada hari Rabu Siang djam 
12.00, rombongan Australia un 
tuk pertandingan? Olympiade 
di Helsinki, akan sampai di la 
pangan terbang Kemajoran 
dengan sebuah pesawat terbang 
charter kepunjaan maskapai 
penerbangan @antas., Rombo- 
ngan Australia itu akan sing- 
gah di Kemajeran selama satu 
djam, dan kemudian akan me- 

neruskan 'perdjcdlanannja ke 
Singapura. . 

Jajasan Stadion 
PON Ill. 

4 Hari Djumaai di Medan th 
dibentuk “Jaiasar Stadion” se 
bagai bagian dari Paniti,s PON 
HT, jang merupakan langkah 
jang njat, untuk  mewudjud- 
kan pendirian sgtadien “untuk 
PON III di Medan - selekas 
Mungkin, Sebagai ketuania da 
ri jajasan tsb dipilih Tk. Daud 
sjah, residen jang diperbantu- 
ken kepada Gubernur Sumatera 
Utara, sedang wakilnja waliko 
ta Medan, Mr. Djaidiy Purba. 

Petjahkan tekort 

be renang. 
Tio Tjoe Hong perenang da   ES: 

ps £ Ke-10, 000 dari pa- 
berik Hah ps di Surabaja telah 
tiba dilapangan terbang Kema- 
joran Senen sore jl. dengan men | 
Capat sambutan dari berapa 
Wakil dari Kantor Pusat Pa 

lips di Djakarta. 

Menurut keterangan kepala 
Djawatan Pers Philips pesawat | 
radio jarg ke-100.000 ini akan ' 
disampaikan kepada Presiden ' 

! 

|Aneka D Djawa Te 
maa satin 

SOLO. 
Memilih ..dj jagung” 

Ga baru2 ini di Modjoso. 1 
kah “dekat Bojolalj telan dilaku 
kan pemilihan jurah baru dian 
tara empat orang tjalon dgn 
disaksikan oleh perbesar? pa- 
mbng-pradja. 

Para pemilih memberikan su 
aranja dengan mentjabut dari 
ruas2 bambu sebatang lidi jg 
diberi tanda2 padi, diagung, 
tjanicl dan ot&k2 huat masing? 
tjalon Iurah, Achirnja “dja- 
gung”-Ish jang menang, 

Djumlah warga negara 
peranakan asing dan 

bangsa “sing. 
Menurut tiatatan terachir 

dari Kantor UPBA keresitis- 
nan Surakarta sampai 'achir 
Mei Aa ag 
nan Surakarta terdapat 12442 
Torang asing dan 18.355 orang 
warganegara Indonesi, perana 

kan aa dari djumlah pendu 
#eluruhnja ig Sebanjak 

i dalam 
| berenang untuk merebut kediu 

Sukarno sebagai kKenang?an de- | itu. dianggap 

ngan an ah pada hari Rebo 

2 jl. didaerah kareside “a 

ri “Kwang Hua” (Djakarta) 
landjutan perlomhaan 

i hraan Indonesia, jang diadakan 
Sabtu pag: Tia Ag Caung ' 
hua (Diakarta) telah kembai 
memperoleh kemenangan, dan 

| kali ini atas djarak 400M gaja 
hebas dalam waktu 5menit 23 5 
detik. Waktu jang ditjapa: nja 

sebagai wakiu 
terbaik bagi djarak 400 M, se ' 
hingga dapat ditjatat sebagai . 
rekord baru bagi Ja 

  

—- TIGA. 

Pembelian padi seret. 

Pembelian padi didaerah Surakar- 
ta tidak dapat berlangsung dengan ' 
lantjar, karena keusagan jang diper- 
lukan datangnja sangat seret. 'Tam- ' 
bahan lagi uang tsb sangat terlam- 
bat diberikan jalah baru sesudah mu- 
Sim panenan, sedangkan seharusi nja 
uang itu telah tersedia sebelum pa- 
nenan agar pembelian dapat iker- 
djakan dengan sebaik-baiknja, demi- 
kian Wartawan Swara Merdeka 
memperoleh keterangan “dari RT 
jang bersangkutan. 

Dengan keluarnja keuangan. “jang | 
serba seret itu, maka sukarlah bagi 
daerah Surakarta untuk mendapat- 
kan djatah jang telah ditentukan jar 
lah sebanjak 23.700 ton padi kering 
Dari djumlah uang jang dibutuhkan ' 
sebanjak Ik. R. 20.000.000. kini baru 
diterima R, 6.000.000. sadja, hingga 

patlah digambarkan bagaimana su- 
litnja nanti untuk memenuhi djatah 
jang telah ditentiikan itu. 

Dengan usaha jang sebaik2nja, da- 
pat diharapkan bahwa daerah Sura- 
karta akan memenuhi paling banjak 

8   

      

  
12.442 Orang asing tsb terdi 

ri dari: 12.068 orang Tionghon, | 
125 orang Belanda, 141 orang 
India, 94 orang ate 12: 
orang  Djepang, 2 orang 
Inggeris, Pa Tg orang 
Warganegata, ndonesia perang ' 
Ken asing, tsb adalah terciri | 

:.16,42 orang peranakan | 
KN h7a7 orang perara- 
kan Arab, -170 orang perana- | 
kan Belanda, dan 9 oran3 pera ' 
nakan Inggeris, | 

Sebagian besar dari orang2 | 
asing dan warganegar, Inio- | 
nesia burunan: kpn ng tersebut | 
terdapat didalam daeran kota- | 
basah Bika, "ya 

60 hingga 70 pCt sadja dari ena 
jang telah ditentukan itu. 

Pasar derma Fu Nu Hui K 

tas usaha Chi Tuh Fu Nu Hui 
(perkumpu' an wanita  Tionghwa 

preman) dihantu oleh Chi Tuh 
40 Tsiflg Nion Hut  (perkumpu | 

Na 2 Tn Tionghtwa Kristeny ba h 
da ts, 3 dan 4 Djun' ji. di Sekolah 

kjat Kristen Tionghwa di Sa'atira 
lah 2daken pasar derma ' Pembu 

| kaan dilakukan oleh Pak Waliiko'a | 
jg dalam kata sambutannja monja- | 
takan remibira, bahwa didalam” ra | 
ta pembafgunsh orang tidak tTupa | 
kan bembangungn rochani ig sangat 
dibwuhkan diusa untuk memberi | 
keseimbangan hidup. Selama dua 
bari itu pendapatan pasar . derma 
ada Rp. 14000— "ip akan dsum 
Dabekantah kemada fonds unuk 

bikin  “Geredja Triston Tignge | 
Ya disempat, 
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   Teror Bareng! Ufc Mie PartainjaNehru 
sate |.Kominis India Adjak KompromisDengan 

| .  Golongan2 .Kiri iIndia 
: Partai Kongres Menuduh Kominis India »Mendjual Negara”. La 

—5- Oleh: Amir Lahiris PANA-  Correspondent. —— 

DaraM melakukan serangan? 

      
, F 

Gta 2 “politik terhadap pemerintahan Neh kaum Komunis "“ frdia pun dgn, setia memakai Sendjata jg lazim diper gunakan Na kaum Komunis di 
mena, jaitu sembojan jg. mengandjurkan ,,Hapuslah Kapitajis” Rupanja terang “ tjita2 kaum Komunis India mengenai ,,negara proletar” jang di-idam.idamkanpnja itu, adalah dgn. 
Gjalan membentuk sebuah pemerintahan diktatuar jg. dikuasai deh Satu partai sadja, jak- 
ni Partai Komunis. Mereka menghendaki sematjam pemerintahan seperti jg. telah: diba- 
ngunkan oleh Mao Tse Tung di Tiongkok. Bahwa sifatnja pemerintahan jg. diidam-idamkan 
oleh kaum Komunis India itu adalah sebagai jg. dilukiskan diatas tadi, sudah tegas apabila Citilik daripada bunjinja utjapan? jg pernah djutarakan : 

    

P
A
N
E
N
 

kedua tamu .tadi pe r semua gdalah pengabdi nega- pn Irakan Komunis di Tiongkok, | pa Se ter Mueller, Dim, pertandingan | Hussein, jg berseko'a -.ra, Ig katakan djuga bahwa di dalam usahanja buat mere. US KAUM Komunis telah tnem- |itu kemenhiigan Stretz peme- 

AN
A 

G
A
R
A
 

TN
 

barkan, Radja Talal menderita| kan bagi perindustrian pegeri FE UB Sidang ini ialah wakil presiden -mahkamah im J.G. Guer- | kaum Komunis di Tiongkok, : : agen. 1 : penjakit djiwo, hingga peme-| kita. Dengan menerima ban- | Yaja.” | Hen rero Cari El Salvador. Presiden aja Sir Amit Ag Ndir dari Ing | djuga kaum Komunis India | Sematjam itu mulai tidak bei (huh refree'itu, Manager dari rentah Jerdania membentuk | tuan Russia tidak mungkin | Seorang djirubitjata kemen-  Bris, tidak berhak mengetuai persidangan ini, oleh karena Ing: | itu tak segan buat mengada- | f8 Kokoh 'agi. Terutama kaum | Stretz lontjat kegelanggang, Suatu dewan mahkota, jg pe-| kita akan dimarahi atau dise- | terian tuar negeri Djepang da Sris mendjadi pikat dalam perkara ini, SN kan kerdja-sama ig bersifat | Sosialis Intag adalan 18 Men |dan djuga .ia diserang oleh 3 gang tampuk pemerentah £ (rang oleh Amerika, kata Bung | inn pada ju menerangkan bhw Perdana Menteri Iran, Mo 3 Pa CA Perini ma- in Ma Natan an Me KN apa yaaa 
Aa. Fptp EA mo 2 & » 2 . 1 2 sila" 1 4 da &. As p ian : 2 4 2 Pte 

ma Radja Talal se Tomo. laporan jg di kawatkan oleh hammag Mossadegh, G erak-Gerik napun jg kebetw'a, anti. Par- , g £ an tua dari Mueller jang mendja 
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“itu menerima kawat dari Radja Ta- 

    
   

  

   

/ilo: 

    

  

bis2an kalau Wilopo mening- 
galkan politik bek US 2 ya ja. Me- it tafsiran Bung Tomo po. 
itik bebas ialah mengadakan 
hubungan ekonomi jang erat dengan Russia dan Amerika. 
Dengan demikian menurut dia 
tidak ada orang jang pro 

1 be- | Russia akan mengatakan kita 
taxi | pengekor Amerika dan seba- 

liknja tidak ada orang jang 
'pro Amerik, merigafrkan kita membuntut Russia, sebab kita 

  

     

  

    

     

    

     

    

   

rangkat dengan sebu 
dari hotelnja di La            

  

   

        

   row (Inggeris) me | in sampai sekarang ia belum me- 
dari kepala sekolz per- : Tihat adanja alot2 pembangu- 
gi ke Paris guna mend (nan jang didatangkan dari 
ajahnja. Segera setelah me-! Amerika ketjuali mobil? truck 
ngundjunginja, maka Amir Fdsbnja, sedangkan dari blok 
Hussein segera menudju ke, Russia jaitu  Tjekoslowakia 
Lausapne, untuk. dju-|telah ditawarkan perda kita 
ngi ibunja. Seperti |'alat2 mesin jang dapat diguna- 
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Sementara itu UP mewarta- | 
kan. bahwa adjudan Radja Ta- 

lal ketika malam Senen telah 

bertolak dengan pesawat ter. 

bang dari Lausanne menudju 
ke Beirut, dan menerangkan | 

bahwa Radja Talal 'menanti- 

kan keterangan? dari padanja 
tentang keadaan di Jordasia 

Is bersjukur melihat adanja 
tindakan? dari Wilopo jang ia 
katakan progressief jalah mi- 
sainja pembelian padi rakjat, 
pembatasan import barang 
luxe dan kabar jang didengar- 
nja untuk mengadakan pembi- : 
tjaraan guna menerima ban- | 
tuan Amerika tidak 

  
    

melalui | 
| ngembalian tawanan Siip 

          

   
   
   

       

  

        

"M. putera dalam tempo 2,52,6 
. start pada baan I waktu akan   ea Bak   

  

      

  

            

       
   5 iklan di dz 

kabar di Tokio pada hari Se- 
nin. Dalam kawajinja jg diala- . 
Ea Sa aa rana is ketua As 

jelis Rendah Diepang, Kora 
menjatakan, bahwa ia telah 
memperoleh keterangannja Itu 
dari ,sumber2 js. dapat « per- 

Kora itu tidak “mungkin Si 

pertixia, karena angka2 ig di 
sebutnja itu djauh berbed, de 
ngan angka2 resmi Sovjet me- 
ngenai tawanan2 perang Dje-! 
pang. Kantor berita Sovjet 

| “Tass” beberapa waktu jl. per: 
nzh mengadakan, bahwa, pe: | 

Die' 
pang telah selesai, dan bahwa! 

  

“ Mosaddeg M'pudah 
pe anita Pabean an fit | a suatu per Inggeris Mendirikan Negara Dim N 
SN Soal Minjak Iran Mulai Dirundingkan Dlm. Mahka- 

n 1 —..mah Internasional. Ba AN 

UI SHKAMAH INTERNASIONAL di Den Hang hari Senen 
muigi bersidang, untuk 

sa mengambil keputusan dalam hal 
Inggris dan Iran mengenai soal! minjak Iran. Jang mengetusi 

seorang 

ahli hukum djuga, akan mem- 
bentangkan, mengapa Mahka- 
mah Internasiona! tidak ber- 

kompetensi untuk mengambil 
keputusan, Dalam perkara, jg 
ketika bulan Mei 1951 diadju 
kan o'eh Inggris kepada Mah- 
kamah - Internasional. Dalam 
persidangan ini, Hakim Sergei 
Co'unsky dari Sovjet Uni tidak 

asi2 olahraga di Indone sia makin hari makin madju, “djug 
dunia olahraga berena ng. Baru2 ini sdr. Suharko, seorang 

$ go berenang Indonesia jang akan dikirim Tengelanggang Olum- 
| npiade, telah berhasil. memper baiki rekor Indonesia gaja dada 2001 

  

   
   

      

    

   
    

  

   

ju, diu 

menit. Tampak sdr. Suharko' dalam | | 
memetjahkan rekordnja , tadi. 

menetapkan apakah ini berkua 
perkara sengketa antara 

  

  

''Orang2 Asing 
Tak Akan Dibatasi Di 

lada” 

PrRDANA  MenreRr 
Nehru dari India hari 

Senen mengatakan, bahwa In- 

jg. terkemuka, 

Utjapan2 jg 

kiran kaum Komunis Indi, le- 

kaum Komunis di Tiongkok, 
dari pada dengan di Russia. 
Dan tutjapan2 itu, apabila di 
lerdjemahkan didalam bahasa 
Tionghoa, hampir? “sadja ke- 

| Gengarannja sebagai pidato? 
dari Mao Tse Tung dan Chou 
En Lai sendiri, Itulah sebabnja 
'hingga dikatakan, bahwa Par- 
tai Komunis India kini telah 
mentjangkokkan tjara2 perge- 

but hati rakjat djelata India. 

Pedanja India tidak mempu- 
Injai seorang Mao Tse Tung. 

Oleh kafera itu kaum Komu- 
nis India.terpaksa memindjam 
sadjja “pamor'-njg lain orang. 
Sebagai djuga halnja dengan 

tai Kongres (partainja Neh- 
ru, jg merupakan partai paling 
besar dan berpengarut di In- 
di, dewasa ini). Tetapi, seba- 
gai telah dikatakan tadi, bhw 
tjar, jg demikian itu hanjo- 
lah bersifat siasat untuk se- 
mentara, 

Karena didalam perdjoangan   

demikian itu 

'bih mirip dengan alam pikiran | 

'politiek-bewust, Supaj, berkat dial jang Se RTA ga an itu sokongan itu kedudukan poli- tegas, tapi akan beroposisi ha- |menundjukkon bahwa alam pi tik mereka mendjadi “iebih 
kuat. Oleh karena itulah maka 
kaum India mempergunakan 
tjara2 sebagai jg pernah di- 
pergunakan “ oleh Mao 'Tse 
Tung. Dan tjara2 jg demikian 
itu tepat Betul untuk keadaan 
di India dewasa ini, 

Maksuditudjuan komunis 
India dlm. membentuk 

Jroni-demokrasi. 
Itulah sebabnj, mengapa di 

berbagai negara bagian di In- 

bentuk “front persatuan demo- 
krasi”, dan melakukan kerdja- 
sama dengan berbagai anasir- 
kiri dalam parlemen Indi, dan 
dalam dewon2 perwakilan rak- 

|Jat daerah. Tetapi anasir? kiri 
Ig non-komunis itu rupanja mu 
lai sedar gkan siasat Komunis 
tsb, sehingga berbagai “front” 

kaum Komunis tak dapat di- 

pertjaja.   Demikian pula Partai 
Kongres sendiri pun telak mu- 
lai melakukan perdjoangan po- 
litik buas melawan pengaruh? 
Komunis jang menjusup dida- 
lam sajap? pergerakan kiri itu. 
Partai Kongres itu mengaga- 
kan, bahwa kaum Komunis di 

oleh pemimpin? Komunis India 

nofa -a aa Naa 

SUATU KERIBUTAN jg. 
mengakibatkan seorang 

Orang manager diserang dan se 
orang promotor mendjadi ping- 
San terd 

Barat antara Stretz dengan Pe- 

gang kedjuaraan. dibatalkan. 
Stretz jang menundjukkan ke- 
unggulannja dim, babak ke-8 

hitungan ke-10, 

Mueller jang kemudian ba- 
ngun kembai dan dinjatakan 

san. Sesudah terdjadi keribu- 
tan itu, Mueler dengan diantar 
oleh pembantu2nja mendjaodi 
tenang kembali “dan mening- 
galkan gelanggang. 

  
MUTASI DIANGKATAN 
LAUT NATO 

Organisasi Perdjandjian At-   Djuga pan n radja Ta- | MSA seperti jang didengarnja | ani tinggal 1478 tawana : Ha : : Tia tidak akan membatasi ge-|nja buat meridesa Partai Itidia sebetulnja hendak men- : : : 
Juga pama J .| dilakukan oleh India dar Bur- | rang Wol ik masih gi & | hadr karena sakit. Baik Ingge | rak-gerik para diplomat Sovjet Kongras Meong Ma djual negara kepada satu ”ne- | '21tik Utara Sau Sab . lal menghilang di | ma. Kalau ini berhasil, kata | han d Setda M £ ang! ris maupun Iray membawa ah- | Uni di India, walaupun anggo- NN ank 2 gara asing,” yetapi tak menje- tu mengumumkan, Pa | 0. Swis.| Bung Toino saja gkan adakan | ' 2 semi pemstentah Diconas H2 bukum jane ulung. ta2 kedutaambesar India di Mos (ta merasa patut menarik ke tkan siapa adanja "negara lai bulan September jad, Lak- 5 & | Ka4 1 amere 2. i S 

rapat2 raksasa supaja rakjat 
membantu pemerintah dalam 
hal ini walaupun partai Saja 
tidak duduk dalam kabinet. 
Bung Tomo katakan djuga 

Amir Nassah dari Jordania, pa- 
man Radja Talal, ketika hari Ming- 
gu telah tiba dari Amman di Djene- 
wa, akan fetapi sesudah itu ipin | 
tidak diketahui lagi d'mana adanja. 

Naa 3 : - S . Na 2 35 2 | Menurut berita dari Beirut (Liba-| bahwa ia telah menemui pimpi- - 4padg kementerian luar negeri: |: s £ dir susunan keadaan politik jg ASeNe Bower sebagai panglima besar 
Tan Ta go MEA Tas Sa ba ak , 2 ea Se A3 , ) |vjet Uti, orang? asing terma- , , , dan saboteur?2 asing” karena Sh a € an He Ne nata rar Angk katan Peran g untuk| Aksi Bersama (Sir Lionel Heaid, djaksa agung suk djasi anggota? sfaf2 diplo Ba -— . Gapat Sm morel “Ha meahak kepada ' angkatan laut Serikat diperai- 8 diwas! Nat" sadah Hibaai membitjarakan perkara Jusuf 2 Prof, C. M. Waldock dari balai | masi gi ang mongundjungi Perijepa anja diktatuur | xtraterritorial nasionalisme”, ran Se'at Channel, : Pa bah Nan SeePa | Banti, Ig pung Yisripan bah- 3-Besar perguruan tinggi Oxford. - beberapa republik bagian So. . Komunis. . — 13 7 5 

waktu lamanja tinggal “di “Libaron 
dan tidak ikut serta dalam kegiatan 
politik: | Kg ja 3 
-Akan tetapi Amir naif sementara 

Wa Bauti akan kemba'i seper- 
ti biasa Seperti diketahui pa- 
'Ga beberapa bulan jl un'uk 

| Baut! oleh pemegang kekuasa- 
  

   

  

Cjuralah tawanan perans Dje- | 
pang jg kini diduga masih hi: 
dup 81 .Sovjet Rusia .ialah . 
105.434 crang. (Antara), 

  

Dim Pertempuran" Di 
Indo-Chins? 

Iran dibantu oleh Prof. Hen 
ri Rolin dari Brussel, seorang 
ahl: hukum internasional. Pa- 
da pihak Inggris tampak Sir 
Eric Beckett, penasehat hukum 

Ketika Mossadegh masuk ke 
dalam gedung Mahkamah Inter 
nasional .iai'u. “Istana Perds- 
“maian” (Vredes Paleis), is Gi 

kow telah dikurangi kebebasan 
gerak-geriknja oleh pemeristih 
Sovjet. 

Atas suatu pertanjaan jang 
diadjukan dlm parlemen India, 
Nehru mendjawab bahwa di So 

  

vjet Uni sedjumlah daerah? Ia : 
innja dan sedjumlah kota, ! 

Untuk bepergian lebih djauh ' 
dari 25 mil dari kota Moskow, 

   

untungan dari pada tenaga ' 
apa Sad'a jg kebetu'an djuga 
tidak puas terhadap 'partainja 
Nehru itu, Kaum Komunis In- 
Gis itu bermaksud menglikwi- 

Tetapi arah jg dikedjar itu 
sengadja oleh mereka “daling- 
tedeng” begitu rupa, dengan 

asing” tadii Demikian pula 
Nehru sendiripun njata tak 
man membiarkan sadja makin 
mejuasnja pengaruh Komunis 
ira Ia kata bahwa kaum Ko- 
muvris di India adalah 

samang  Inggeris Sir John 
Edelsien, bekas. pangiima be- 
Sar armada Inggeris di Laut 
Tengah, akan “menggantikan 
Laksanamana Sir Arthur John 

  
  
    

  

    

Kamp Kojedo 5 ai Lau j an f : itundi 2 , : / Mai AT Na g 3 harus memberi E: ukakan satu “setubun EN 'menjatakaa “bahwa: LA an SOB te'ah ditundjuk, tem- PNP AN ERA ae BAN AAA OI apak o'eh anzknja jang men | Crang asin harus memberitahu j mengemuka an satu “selubung 
Pa Ba maa aa aa hega alailakan ba Ui Sora “EAN LETOURNEAU, 'diadi dokter djupa, da oeh (Kan terlebih: Yahulu kepada 'jg menarik hati”, diatas kese- 2 Ae Maluku. | Agan Pada Ohin jala | Guta Iran di Den Hang, Hos. | Dombesar2 Goviet, Atas perta | mua itu, jakni berupa peladja-( Lagi Kerlbutan Jg”"Memakan Korban — Tigapuluh enam orang ser 

dadu Vietminh teah tewas ke Sa Ra se Angkatan udara Kanada 
tika Oleh Satuan? komando Pel 

tjis urusan Indo-Chira jg kimi. 
djuga mendjadi komisaris 
tinggi utk daerah tsb, pada ma- 

sein Navad. 
1x. 

Perdana Menteri Iran Mo- 

njaan seorang angg. parlemert | 
apakah larargan2 terhadap ang | 
gota2 diplomasi Sovjet di Mosj 

ran Mao jg termashur, jg di 
namakan “Demokrasi Baru”. 30 Djiwa Tawanan Korea-Ulara : 3 

refree boksen dipukul rubuh, se' 

1 minggu malam jl. 
ketika diadakan pertandingan 
tindju kelas pertengahan uti. 
merebut kedjuaraan Djerman 

  

memukul rubuh Mueller sampai - 

kalah oleh refree Max Sittow. 
Ia berkalik dan memukul ru- ' 

Gi promotornja djatuh ping- 6 

  

  

      kcw itu akan dibalas oleh peme 
rintah India terhadap diplo 

ji mat2 Sovjer jang ada di India, 

lam Selasa menerangkan dalam 
konperensi pers di Paris, bahwa 
maksud kundjungannja ke Wis- 

MS EKURANG2NJA 30 orang tawanan perang Utara dan 
2 Grang serdadu Amerika dari pasukan pajung telah 

tewas pada hari Selasa kemaren dalam perternpuran jang ter 

hammad Mossadegh hari Senen 
telah membel, negerinja da'am 

  

mengumumkan bahwa personil 
angkatan udara Amerika mu- 

uan Djuli “Tag menempa 

  

: Siasat komunis berobah. ranijis diadakan serangan del, 
Be 2 

Adalah menarik hati untuk 
ngan tiba2 terhadap suatu sa 

  

      
tuan musuk. 90 km disebs'ah asi? ra ar, jang Gihu- hipetor. antara lain alah witok soal sengketa dengan Inggris | maka Nehru mendjawab-bahwa Gisjatat -bahwa walau Giadi ta £ : nira Pi 

an NAN aan Ne 2812 1 : 8g & ngo 3 4 3 BN Ha Ia, 2 : 2 5 pun kaum ujadi antara 6.400 orang tawanan perang dan pasukan? PBB Barat-daia Saigon | Stdi Kanada. : membereskan Soal bantusri Am.- | tentang soal an na »mergenai kebebasan bergerak Eaamaata India itu telah meng-| jang berusaha mendapatkan kembali pengawasan atas kamp- an “Nenen 3 : AT: 5 nternasiona Hino bab 

Politik Inggris ' 
imur-Tengah' 

gara2 Barat Didaerah Itu 
n Dari (Politik Ne- 

Kini Perhatian Ditjurahkan Utk Mengisi Kekoso- 
D0 ngan Di Timur-Tengah. 

| Inggeris mengatakan pada ha- 
Inggeris mengenai ana 2 
t sebagai bagian dari politi 

onal, Negara? Barat telah me) 
dalam mengendalikan Rusia 
erdjandjian9g dengan Dje- 

An At endjadi soal jang penting, 
Pengfooe Snver a Gi Timur Te- 

    
  

            

     
   

     

   

    

    
       

  

    

Ra da 5 2 In Ke ee ana y 22 

Dinjatakan selandjutnja, b: “kepada Mesir keanggautaan jg 
hwa Timur Tengah harus dili mempunjai hak jang sama 
"hat dari sudut itu, dalam pe- 
rundingan2 jang mulai diada-: Dinjatakan selandjutnja, bahwa di 

  

   

    

  

      

         

Serikat kepada Indo-ClEna. 

Kata Letoyrneau: “ketika 
kami mengadakan pertemuan 
dengan menteri L. N. Amerika 
Serikat, Dean Acheson,.. dan 
menteri luar negeri. Inggris, 

Anthony Eden baru2 ini, maka 
timbu'lah fikiran, betapa baik 
nja apabila saling mengerti jg 
terdapat diantara Tiga Besar, 
diperluas mendjadi suatu aksi 

bersama pwu'a di Indo China.” 

Siatement 

»La Mt 
Sjarat Penjelesaian Poli- 
tik Di Timur Djauh la- 

. lah Pengakuan PBB 
Atas RRT. 

ARTAI BURUH ING- 
GRIS (Labour) pada tg | 

12 Djuni jad. akan mengefuar- | 
kan suatu statement jg akan | 
mengemukakan pendapa4 par- 

    

in
 

Mahkamah 
Den Haag, Dikatakannj, bhw 
Iran tidak bisa mengakui juris 
|diksi Mahkamah Internasional 
Galam hal sengketa miniak an 
tara ran dan Inggris. Dituduh 

rikah Sugtu negara didalam 
negara Iran Inggris dan Rus- 
Sia 30 tahun jg lalu telah mem 
bagi Iran dalam 2 daerah-pe- 
ngaruh antara mereka. Akibat 
pengaruh “Inggris atas peme- 
rentah Iran selama itu ialah 
“bahwa, Iran mendjadi suatu ne 
Tgara jg korup, bobrok. Segala 
jhal 

| nasicnalisasikannja 
initelahlenjap dengan di 

industri 
minjak di Iran, ketika tahun 

11951. 
Akan tetapi, setelah Iran 

me'akukan tindakan ini, maka 
Inggris melakukan intimidasi2 
dan mengirimkan pasukan2nja 
kenegeri2 jg berbatasan dgn 
Iran, Dan sesudah itu Inggris 
main sandiwara, pura2 djadi 
korban dalam sengketa minjok 
ini dan mengadjukan permin- 
taan kepada Mahkamah Inter-     

  

   

nja bahwa, Inggris telah mendi ! 

Gan bepergian di India, “sudah 
barang tentir pada umumnia ti| 
dak dilakukan pembalasan”, 

»Di Ircra tidak ada.pembata 
san2 gerak-gerik bagi orang2 
asing”, kata Nehru. . (Antara) 

MINTA DILANDJUTKAN 
PERUNDINGAN LAGI. 

Radio Peking: dalam pada Senin 
malam mengumumkan isi nota jang 
telah disampaikan oleh panglima ter 
tinggi pasukan2 Korea Utara, Kim 
Il Sung”) dan panglima pasukan2 
Tionghoa, djenderal Peng Teh Hiai, 
kepada dienderal Mark Clark. Me- 
nurut Radio Peking dalam nota tsb. 
Komando Tertinggi Utara minta ke 
pada djenderal Mark Cla#k supaja 
perundingan2 gentjatan Seridjata, jg 
kini dihentikan untuk tiga hari itu 
oleh pihak PBB, dengan segera ' di   mulai lagi. Dikatakannja, bahwa dji 

“ka pihak PBB sungguh? menghen- 
idaki perurdingan2 gentjatan sendja 
| fa, maka delegasi PBB harus datang 
(di Panmunjom untuk memulai lagi 
| pembitjaraan2. ' 

BL 

  

han dan Chirez pada hari Ming 
gu telah diadakan sembahiang 

  
  

ganti siasatnja jarg lama ' da- 
Tam melakukan agi-asi dengan 
kekerasan mendjadi siasat per 
Gjoangan politik biasa, tetapi ! 
sebenarnja penggansian siasat 
itu pada dasarnja hanjalah di- 
maksudkan buat melahirkan 
keadaan? jg akan mempermu 
dah terdjadinja perebutan ke- 
kuasaan oleh kaum Kom,,nis 
tu dengan djalan ccup Wetat. 
Kaum Komunis India itu te- 

lah mempergunakan legi siasat 
erdjoangan politik biasa teru- 
ama dengan maksud bisa men 
dapat bantuan dari arasir? kiri 
jang sedang gontjang pendirian 
nja Oleh karena itu mereka me 
lahirkan utjapan2 jang dapat 
isatmabnt gembira oleh anasir2 

terseb,,t Tetapi “hakekatnja 
kaum Komunis India ibu bukan 
2 sahabat? dari anasir? kiri 

' Kagum Komunis India meng- 
guhakan anasir2 kiri tsb buat 

Imenjelundup kedalam pergera- 
ikan nasional setjasa jg lebih 

'— Disegenap mesdjid di Isha- Pi Misalnja kaum Komunis: 

Soal kemadjuan demokrasi di: 
itu telah menekankan 

  

'setjara gelap telah dapat mem 

16 dipulau Koje, Selandjutnja dikabarkan, bahwa dalam per- 
istiwa ita 84 orang tawanan perang serta 13 orang 
Amerika telah mendapat luka2. 

Dalam keterangannja, ko- 
mandan jang berianggung djz 
wab terhadap tawanang peranz 

itu, brigadir djenderal Hayden 
Boatner, mengataksn, . bahwa 

perlawanan telah dapat dipa- 
tahkan setelah 2.000 orang pa 
sukan pajung Amerika dengan 

bantuan kesatuan? tank mema 
suki kamp tersebui. 

Atas perintah komandan 
kamp tawanan perang, pada 
hari Selasa pagi serdadu2 Ame 
rika dergan bantuan tank2 tih 
bergerak menudju kekamp ter 
isi Oeh tawanan2 perang Ko- 

  

Tidak Pertjaja Russia 
Akaa Berperany Utk 

Berlin 

B/S/ ALI KOTA BERLIN BA 

iam pidato dimuka tjorong ra- 
dio malam Senen mene: 5 
bahwa ia tidak berpendapat bah 
wa Rusia hendak bertempur se 
tjara terang?an untuk Berlin, 
Dikatakannja, bahwa pertempu 
ran untuk Berlin dapat menim-   rea Utara jang berkeras kepa- 

la. Fihak tawanan perang, ig 

buat persediaan sendjata2 ig | 
dibuat “dengan tangan, me- | 
njembunjikan diri dalam  lo- | 
bang2 perlindungan dan mela 
wan serdadu2 Amerika itu de ' 
ngan tombak2, Dengan menda 
patkan bantuan tank2 'serta j 

buikan perang dunia, Dalam pe 
(rang ini Rusia mingkin mem- 
| peroleh kerserangan untuk se 
mentara, tetapi jama2 ia akan 
menderita kekalakan, demikian 
Router, jg pada zchirnja me- 
ngatakan, bahwa tindakan Tng 
geris dlm, peristiwa Radio Ber. 
lin adalah suatu peringatan ke- 

| pada Rusia, 
  Kan pada hari Senin antara” ag perundingan? dengan By-|tai bahwa di Timur Djauh ti- ( ncsional. Maksud Inggris ialah | supaja Mossadegh, kini |India untuk perbaikan dera- | Wobil2 berlapis badja serdadu2 1 pe na T sarah Aa ai nteri luar negeri | tonde, Banana memanggil kem dak akan tertjapai suatu Pe-| mendapat hak2 -chusus atas banda di Den ata kelima djat rakjat djelata dari pada Amerika kemudian bergerak Ba ora ta In uI | 

Amerika Serikat urusan Timur Tea NN SN an HN Pendanaan politik, Na ,ed | minjak Iran, mendapat laba iz | dalam usahanja untuk membe (tingkat hidupnj, ig sekarang, raj Oa Me kemah serangannja itu, meng Tengah “Henry Byroade,. dgn da KA ra da dilag ae ng Nan t BN tan ' bukan main besarnja Dan se- ls Iran dalam perselisihan. den supaja mendapat penghidupan Pai kar Kisi “Tai Pakke hadapi posukan2 bermotor Be pembes artemen Timur Ng pera Nan una egan. ' Ditambah ana ria Memo Rasjat 1 Muanja ini merugikan Iran be | ATOC dihadapan Mehkamss In jg lajak. Taktik jg sematjam Sh Mn Naa beb rit, terachir mengatakan, bhw ' rerigah luar ne 28) tinja, bahwa Perantjis djuga me | oigegote bebagai satu?nja peme- laka. Ini hukanlak soar pemba ternasional. itu djustrupun disukai oleh Pa , djenderal Haydor Boatner Setelah terdjadi pertempuran 

    

    

  

    

   

n pertemuan sematjam     
ga perdana menteri serta - menteri 
Tuar negeri Turki telah diundang 

ega-| untuk hadlir dalam perundingan dif 
jang | London itu.  Dikatakannja, bahwa 
lam |. aa perubahan dalam politik 

n | Inggetis untuk menjingkirkan pasu- 
nn dengan 

  

   

  5 y 7 

“31 Pe 3 
(dari Terusan Suez , 
“ikut sertanja Mesir dalam ren   

  

    

   

       

  

      

      
    

    

| ada komentar resmi terhadap berita2 | 

iang .menjatakan, bahwa Inggeris 

'Terusan Suez sebagai djalan| 
f " Tengal an jang strategis djika timbal | 

kah demi selangkah da ia. 
warkan segala sesuatu 
xtungkin, wituk mendjafhin ke 
amanan seluruh daerah itu. 

un 1950 telah dik 
an dari 3-Be 

  
1 : : Kalau Mesir tak 

2 setudju. ' alantaah j6 persnya 
  

        
     
   

   

  

       

    
       

   

  

Se Sa ii iduga, bahwa sekiranja Me- maksudkan untuk menindas te ui Bap ha SA aU, 3 Dg s guo Timur Tengah. Dalam | Sir tidak menjetudjui ikut sets nagc? demokrasi. Mengensi AKSAMANA Arthur Gjalankan operasi amfibi setja at ep e pat Oilihat dari Juar dari pasu tidak menjukupi untuk mendja Ph SNN Sara (inoguk | ta delam enijane, pertahanan Maoa, Menokrani, Mengenai. IL Radrora. pangtima ang- ra besar2in dengan tiada han A m hi bi kan2 Chiang Kai Shek dan mo, lankah sesuatu serangan terba Perantjis, Amerik, Serikat dar ' multilateral maka negara? Ba. alam mendesak d'usahakannja katan laut Pasifik, mengata tuan, Radford jang datang ' di ral pasukan2 itu pada. umum- dap daratan RRT dengan tiada” urki, — red,) telah memadju | "at dapat memilih pangkalang karhaikan ekonomi dan Sosial, Tan pada hari Mirggu, bahwa Washington untuk tinggal sela,“ nja tampak baik, Menrut Rad. bantuan, Dikatakan seterusnja, Turki, Ta teh, Henna ta strategis “ Iainnja, termasuk PS bi kiat Ma pasukan2 nasionalis Tiongkok ma seminggu mengatakan, bah bat TA | ford, dalam | angkatan laut bahwa Amerika tak mempu kan usul2 untuk mengada' YA Alexandreta Cyprus, Libya jang tikan membina raxjat XM dari Chang Kai Shek di Kormo wa angkatan lautnja sendiri, Dikatakan selandjutnja, bah | Tiongkok Nasionalis terdapat njai rentjana untuk mendiri “dan mungkin djuga 
internasional dan menawarkan 

ga 

ar 

bituskan hendak meninggal|tai Buruh Inggris, 

(Antara). diri, (Antara), 
dah 

   
ruh jg akan dilangsungkan pa- 
Oh 'icidr Ialai Sentbwbr ja | 

: Statement: iang disusun oleh | 
badan eksekutif partai tsb an- j 
tara Iain akan menggambar- 
kan 'perdjuangan rakjat2 Asia 
dewasa ini sebagai perdjuang- 

tjana pertahanan multilateral. Tidak| tn jang bersedjarah melawan 
penindasan asing. Menuru' ka 
langan jang dekat dengan Par 

: statement 
tadi diduga, djuga, akan mende 
sak, supaja Diepang, seperti 
a'lnja dengan Djerman, diberi 

hak untuk dengan bebas meng 
adakan persekutuan dengan ne 
gara2 lain dan supaja diusaha 
kan, agar di Djepang tidak di- 
ambil tindakan lagi jang di 

    

jaran belaka. Segala akar dari 

menolak usu! kongsi ' minjak 
Inggris ATOC, agar supaja pem 
bajarannja kepada Iran di per 
besar apabil, Iran mau mem- 
batalkan nasicnalisasi industri 
minjaknja, 

»Inggris "memaksa supaja Iran 
menandatangani obligasi baru, diba- 
wah kongsi minjak baru. Akan teta- 
pi Ian menolak, karena masih ingat 
betul2 akan penibuan2 jang dilaku- 
kan kongsi AIOC dengan konsesi ta- 
hun 1933”, 5 

Iran mendjadi korban pemboikotan 
oleh trust2 minjak Inggris, karena 

Pasukan2 

'haik, tetapi tidak dapat men 

(sar, akan tetapi Iran tidak akan tun- 
duk. Demikianlah all, kata” Mossa- 
degh, jang mengutjapkan pidatonja 
dalam bahasa  Perantjis, — lambat? 
akan tetapi dengan suara jang nja- 
ring. , : Ter | 
. Setelah Mossadegh berbitjara, ma- ' 

ka tampil kemuka Prof. Henri Rolin ' 
jang membela Iran. Dinjatakannja, 
'bahwa baik Piagam PBB maupun 

: Statut2 Mahkamah Internasional ti. i dak memungkinkan, bahwa 'soal da- 
lam negeri Iran'tentang minjak ini 
dapat dianggap sebagai subjek” se. 
Suatu  persengketaan “internasional. 
(Antara). 2 

    
   

ada dalam keadaan baik 
siap, l Ho mmlay Haa bana iban 

parta:2 kiri lain, oleh anasir2 

progressif dan jg kurang puas : 
kepada partainja sendiri. Me- 
lainkan golongan2 jg belaka- 
ngan ini tidak menginsjafi, 
bahwa taktik kaum Komunis 
India tadi hanjalah suatu sia- 

  
wanan perang dalam pusat 
kamp, kalau tidak, maka akan 
dilakukan tindakan kekerasan. 

115 Menit setelah waktu ultima 

| berikan perintah 
tum itu berachir, Boatner mem 

sSupaja pasu- 
sat jg sengadja dimaksudkan | kannja mulai menjerang. 
buat mengurangi ketjurigaan 8 

i 

mereka terhadap Komunisme, | Maksud Boatner dengan pe- | 
Kaum Komunis India itu 

mengandjurkan kemadjuan de- 
mokrasi, karena dengan propa 
ganda demik'an merek, ingin 
Gapat sokongan dari golongan 
rakjat jg bisa berpikir dan jg 

wa, ia Maka kagum melihat ke 

hgumpulan para tawanan itu 
jalah, hendak membagi?kan pa 
ra tawanan jang berdjumlh 
6.400 orang mendjadi rombo- : 
ngan2 jg lebih ketjil, Para 'a: 
wanan ig fanatik, jg menggaii 

serta apa jang da ta kapal2 pendarat, tetapi laut 

.djadi kolonel, 

Lo L.gi itu |rintah jg effektif di Tiongkok. Aa $ Eh Ka aa an : : selama 40 menit | dayasa behempat dl Turki | Btatomant tab, alam diafifukan | kodiihatan musi ditiebut Ini | tan slah” menasatasa muak | Oposisi "Gan Bahkan “juga pernimpin kamp Lee Hak YKoo |1-500 tawanan. perang “dalam 'Menurut kalangan resmi tsb., dju Kepada konperensi partai Bu- | lah sebabnja, maka Iran telah Litu menderita #kerdnja “Hdngat" be oleh anggauta2 Kongres jang | bir mendumyilkAa bara ta |rombongan2 150 orang telah 
dipindahkan dalam kamp jang 
baru dibuat, Selandjutnja di ka 
barkan, bahwa pada sore hari 
Boatner bermaksud hendak 
membubarkan kamp-78, jg ter 
letak didekat kamp-76. 

Seperti diketahui, kamp-76 
terkenal sebagai kamp jg mena 
wan brigadir. dienderal Dodd, 

“je karena peristiwa itu telah 
diturunkan Dbangkatnja men- 

Kamp tersebut 
dianggap djuga sebagai "mar- 
kas besar” pemimpin2 pembe- 
rontak dipulau Koje. (Antara) 

uomintang Tak Bisa Lakukan Serangan 

Formosa (Antara), “ 

serdaga 

Reuter: 

RAT, Ernst Reuter da” | 

sedjumlah — “   
  

  

ag 
an
a 

 



  

   Kepandean baru tentang : : 

BERHIA 
oleh ..f 

Acbli MAKE-UP d 
   

       i - 

: - 

Max Factor-Wollywood” 
dari tg. 13 JUNI sampai 18!JUNI 1952 

   

  

   
      

'Modistes - 
& 
Tailors 

. Mode” JB 
Magarija , 

    

  

: DJONG 23a — TELE.41513 
Kandjungilah ir IONSTRASI MAKE- UP ISTIMEWA 

2 | Satu-satunja di Djawa Tengah 
      

 Utjapan Trima Kasih. 
Kami sampaikan kepada sdr.2 jg. telah memberi bantuan atas 
pemakaman suami kami TIIPTORAHARDJO (A.W. Klepu Kab. 
Semarang)”. ur 

Nj. Tjiptorahardjo sekeluarga 

S.M.P. Kartijoso 
— TAMAN PROGO SEMARANG 

MULAI SEKARANG dapat menerimaMURID2 BARU untuk kelas I. 

  

    

  

SJARAT2: TAMATAN SEKOLAH RAKJAT 6 sh 
: Uang pangkal 5 TARUD, LO— . sekolah 2 12,50 sebulan 

Uang nengk 

TEMPAT PENDAFTARAN: 
'a. Sdr, Siswofo. Ligu Lor 486, Semarang. 

Tiap harj kerdja djam 8—10 pagi. 
b. Progo 1II/18, Semarang. 

iap kerdja djam 4—6 sore. 
Pak Abdoel Hadi, Barusari No. 18, Semarang. 

2 Kg hari kerdja diam 8—12 pagi. 

KEMENTERIAN PERTAHANAN R.I. 

. Pengumuman 
« 2000 No.007/IKL/ST-52 

I. Kementerian Pertahanan Staf Angkatan Udara memberi 
kesempatan kepada Pemuda2 Indonesia untuk dididik 
mendjadi, Bawahan Pembantu Montir Radio/Tilpon/Telex 
sedjumlah 39 orang. . 

1. Warga Negara Indonesia, 
2. Umur 17 — 25 tahun, 

L ' g-kur: ja 155 cm, 
5. Pena Onn tamat dan beridjazah Sekolah 

Rajat 6 tahun. : 

Ea edia mendjadi tentara Dena ikatan dinas seku- 
rang-kurangnja selama 5 tahun, setelah tamat dari 

Pendidikan. 7 
. Atjara Pendidikan: 

3 bulan pendidikan ketentaraan. 

   

  

   

   

  

  
1 tahun pendidikan keachlian. 
Selama pendidi harus tunduk pada tata tertib ten- 
tara, dan dil an tinggal ditempat jang disediakan 
oleh dinas. 23 
Setelah lulus dari pendidikan diangkat sebagai: Pradjurit taman pendi g : 

$ Na Melamar: . 
elamar harus mengadjukan lamaran tertulis kepada Ke- 

pala Djawatan Administrasi Personil M.B.A.U. Merdeka 
Barat No. 8 Djakarta, dengan disertai: 
1. Daftar riwajat hidup jang ditulis sendiri. 
2. Salinan idjazah dan daftar angka2 rapor kelas jang 

3. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setempat 
4. Surat keterangan berkelakuan baik dari Pamong Pra- 

5. Surat keterangan persetudjuan dari Kepala Djawatan- 
Beni 

NN. Pendaftaran ditutup pada tgl. 20 Djuni 1952. 
“VI. Pelamar2 jang memenuhi sjarat2 jang tersebut dalam 

— a@jat II dam IV, akan dipilih dan diudji ditempat-tempat : 
jang akan ditentukan kelak. 

. Mereka jang dipanggil untuk diudji harus membawa idja- 
zah, keterangan dan angka2 rapor jang asli. 

. Surat2 lamaran jang tidak memenuhi sjarat2 tersebut di- 

NN - Djakarta, 5 Djuni 1952. 
KEPALA STAF ANGKATAN UDARA. 

t.t.d. 
KOMODGRE UDARA — $ SURYADARMA. 

  
71816. 

“Untuk Hari 

  

SAKIT KENTJING? ? Darah nanah, 
kentjing sedki perih dan sakit. 
URUNOL tangg dapat tulung 

5 , 2 3 DARAH 

OTO Bisul luka, gatel dil. 
CERENOL dapat bkin baik Rp. 12,— 
besar Rp. 20—. ZALF Rp.3,—, VI. 
TANOL PILLEN Rp. 12— besar 

beli bahwa djam 

Ilah satu bungkus di 

atau: Djamu 

| Rp. 0.50. Lebih sedap, lebih ha- 
ylus dan lebih mandjur. $ 

. Widohardjo 26. 

  
  

ja bagi mereka jang sedang bekerdja pada salah satu 
instansi. 

    

1 Doos Kartjis Nama, isi 100 Ib. 
berikut amplop Rp. MA, : 

1 Selongsong Kembang Api Bu- 
ngah Tjengkeh : 

1 cisi 10 bt. Rp. 5,— 
Agen Suara Merdeka, 
Yang Chang Lin 

    

— Pasanglch Adpertensi dalam 
Harian 

»SUARA MERDEK 4“ 
La NE 

Rogers 545 
4 

   

    

Me 

COP3. 1 

  

1 RESEI 

  x 
MY DOGS CHEWED 

/ THE Pa Pa AND 
THEM/ HOW DIC 12 

ak Bapa AND GOPHER |) THE MiLL TO 
SM GETIN THAT 

Rp.20,—, badan dingin, lekas tjapee 
(sexuele zwakte), Dang aa 
pinggang pegel. VITAN angg. 

bisa tulung. RIGASTA PILL, tahan 
lama (nikmat), SORGA ISTRI PILL, 
Rp. 12,— besar Rp. 20— DARSALIN 
bikin istri singset kentjeng tangg. 
djempol & Rp.12— besar Rp. 20,—. 
SINAMON (SCHOONHEID PILLEN) 

| bikin kulit muka halus, “bersih dan 
kentjeng unuk orang muda maupun 
tua. Ini pil tidak melainkan urtuk 
Ketjantikan, tetapi djiuga bkin ba- 
dan sehat dan selau tetap tinggal f- 
muda 1 stel Rp 60,—» 14 stel Rp 35,—, 
Prijsc 1 . gratis, 2 
THIO GIOK GIEM De Ind, Kruiden 

Gang Tengah 22 ban Semarang, 

  

Setelah minumI bungkus 
alaman pe Lini telah 

kan pada para Pem- 
Njonja Me-| 

  

      
                 

    

  

(17. 

   

  

   

  

   

  neer lebih sedi 

  

waktu djamu itu m 
lidah, dan lebih ma 

bis. Belilah 1 bungkus” 

— Djamu Sehat Wanita | 
| Me NE 

Kuat untuk kese- | 
2. 1 bungkus hanja 

  

hatan Laki 

   

DJAMU TJAP PONTRET 

iJONJA MENEER MI   

    

   

  

    

MA | Al 5 

NYA 3 Ta : - 

Na sean he NU nabi gang paling terkenal di 
Toko Pedamaran 99. Di. Mata- Indone n dapat banjak pu- 

   ram 414, 697, 210, 942, Depok djian. Spec 36B, Kranggan 23, Lemahgem- TM "1 : 
1 52, Petekan 35, Darat 33, TIAN, IMPOTENTIE dan lain2 pal 5: 5 2. Peniakit. ZONDE. 

ialist untuk Wasir 
ASTHMA KEPU-            

  

  

kami mohon diri untuk pindah ke: 

MAKASAR 
Atas segala bantuan dan kerdja sama jang baik selama kami | 

bertugas di D.T.T. Terr. IV Djawa Tengah, dengan ini pula 
kami mengutjap diperbanjak Yara ia Tg 5 

Hana ba EDJ 

s.s. Tjiwangi 10-6-1952, 

sDECAMERON"' II 
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. 

Pasar Besar 76/M — SURABAJA 

  

  

ANGKATAN DARAT : 
TENTARA NASIONAL INDONESIA 
DJAWATAN PERALATAN TERR. IV, 

LELANG UMUM 
Akan didjual dimuka umum: 

  

R OPERATIE: 
(Pagi 9—12 

  

bukit! 

    

       

   
    

      

   
    

: YANG 
Inah HASIL 1 

Panga  htan KUSIMPAN, SETELA 1 £ 
MN BARU ran MAL Oktpy SELALU MEMAKAN , Tt, Pagar 3 A EF . /A 

Dan ya” “Mit” Aki uNJAK .D L ang 7 21p, n 

ANN: 

  

    

    

   

    

    

   

      

      

TANGGUNG HALAL   
  

    

   
   
     

harus ada AaNhay an 
seliap rumah! 

  

1 23 

    

PEMERINTAH DAERAH SWATANTRA KABUPATEN 
SEMARANG. 
minta 

| untuk segera dipekerdjakan:   
1 

| 
“ 

4 
8 

Penerbit: N.V. TJERMIN | 

MOHON.-DIRI IA. seorang KOMIS (Golongan IV /b) 
Karena sangat sempitnja waktu, maka dengan dijalan ini B. seorang KOMIS Kepala (Golongan IV/c) 

Sjarat-sjarat bagi djabatan tersebut: : 
A. beridjazah S.M.P. (MULO) dengan pengalaman dalam ta- 

tausaha Pemerintahan sedikit-dikitnja 10 tahun: 
B. beridjazah S.M.A. atau jang sederadjat dengan itu de- 

ngan pengalaman seperti diatas sedikit-dikitnja 7 tahun 
atau 

beridjazah S.M.P. (MULO) dengan pengalaman seperti 
diatas sedikit-dikitnja 13 tahun, 

Jang mempunjai pengalaman tentang tata-usaha OTONOMI 
lebih diutamakan. 
Surat2 lamaran dengan disertai: 

1. riwajat bekerdja: 

2. turunan idjazah2, surat2 keterangan dan beslit2: 
3. bagi jang masih bekerdja pada instansi Pemerintahan: 

misbaarheidsverklaring dari Djawatan jang bersang- 
kutan dan turunan surat keputusan terachir jang me- 
ngenai penetapan gadjinja. : 

diharap sudah diterima oleh Sekretariat Kabupaten Semarang   »selambat-lambatnja pada tanggal 30 Djuni 1952. 
Kepala Daerah Kabupaten Semarang, 

SOEMARDJITO 

  

  4500 buah ban auto tua luar," 
2000 buah ban auto tua dalam. ' 

Pada tanggal: 21 Djuni 1952 djam 09.00. - | 
5 - Gi Djl. Bandarhardjo no. 15. 

Dapat dilihat 1 (satu) djam sebelum lelang. 

Mereka jang ingin ikut membeli diharuskan membawa haven- 
pas dan permintaan ini dapat diminta di K.M.K. Utara Djl. 
Bodjong No. 2. 

Kmd. Gudang Peralatan/Mes'u Terr. IV 

Merangkap Ketua Panitya Pendjualan, 

(SALAMUN) 

Lts. Inf. 
  

Penerimasn Kursie2 baru untuk 

| K.LP, SG.A. Negeri 

di Semarang 
Jang dapat diterima: Guru2 Sekolah Rakjat Negeri/Partike- 

z lir jang beridjazah S.G.B., N.S., K.S. 
dan jang disamakan dengan idjazah itu 
jang kini bekerdja di Sekolah Rakjat 
dalam Daerah Djawa-Tengah, ketjuali 
daerah Djokja dan Solo. 

dengan surat diadjukan kepada Inspek- 
si Sekolah Rakjat Daerah Ressort V di 
Semarang, melalui Inspeksi Sekolah 
Rakjat Kabupaten/Kotapradja di tem- 
patnja masing2. 

Guru2 Sekolah Rakjat Negeri jang di- 
terima mendjadi Kursis akan dipindah- 

  

    

  

Tjara melamar:     Pendjejasan: 

    

  

: GA SOODNEAR 
NS TS AL WEATHER" 

2 ntuk bersepeda djarak djauh, djalan litjin | 
Prau Jalu,lintaf jang ramai. Kwalitet. jang! 
. #inggi serta dapat dipertjaja, ban-ban sepeda 
GOODYEARzselalufmendjaminnja, bahwa 

5 yap” selalu berkendaraan untuk kesenangan 
: Tuan: 

V. letih, banjakzurang berkendaraan de. 
| ngan memakaiban, GOODYEAR 

dari pada lain merek 

JVEAR 

  
Waktu pendaftaran: 

di Semarang, 
Soetiman Tjokrowar 

kan ke Kota Semarang. 
Tentang perumahan tidak didjamin. 

Dimulai 
tanggal 15 Djuli 1952. 

Inspekur Sekolah Rakjat 
Kepala Daerah Ressort V, 

sekarang dan ditutup pada ' 

Karim Mohamad Doerjat. 

Kepala K.L.P.S.G.A. Negeri 

dojo 
(Bapindo-Semarang) 

  

  

    

    Mora 
   

    
PETER 

      
     

    

FIX2 / MURDEL ROY AN 
at INEL SERVES , 
BA EM RIGHT       

   

  

     

  

  

  
— Sherry, bagaimana kau dapat lepaskan diri? 

naa telah gigit tali jang mengikat. Bagaimana Spur 

dan Gopher sampai terdjerumus dalam keadaan demikian? 
— Lantai telah ambruk dan mereka terdjebak disitu, sesudah me 

Roy dan aku. Sungguh satu gan reka bakar pabrik ini buat bunuh 
djaran bagus sekali buat mereka. 

    

    

      

| Wz WAS ONLY 

HONEST / PON/T SPUS 
LEAVE US HERE 

TO DE 
        

Y WE WoNiT $ 
FOOLIN, ROSERS/ J LEAVE YOU, & 

GAINES... 

MUCH AS YOU 

    
   
   

( THEVRE STAVIN! TILL THEY 
CONFESS THEIR CRIMES, IN 
OUTA : 
BUSINESS TO ATTEND TO/ 

   

WRITIN/ ROY/ GET SHERRY “& 
ra HERE 7 Por LA 

   

   
    

  

     

   

    

AN! GOPHER 
DPESERVE IT! 

  

       

hnya Ket 
Distributir2: 
BAN HONG LIONG & Co. dan 

LINDETEVES N.V. 
Selandjutnja Agen-Agen diseluruh Indonesia. 
  

  

  

  

IKLAN SELA WAT HARIRAJA IDUL FITRI 
Dapat dikirim mulai hari ini sampai selambat-lambatnja tgl, 18 bulan ini. : 

Ukuran SATU kolom 20 m.m. Rp15 
Ukuran DUA kolom 20 m.m. Rp. 30,— 

Pembajaran dimuka. 
Tatausaha ,,Suara Merdeka” 

  

LELANG BORONGAN 
UNTUK MEMASUKKAN BAHAN MAKANAN BAGI ORANG2 

TERPENDJARA DI RUMAH? PENDJARA DAERAH 
SUKAKARTA, 

Pada tanggal 21 Juni 1952 dikantor kami dihadapan para 
pemborong jang telah menawarkan, akan diadakan lelang bo- 
rongan untuk memasukkan bahan makanan bagi orang2 ter- 
pendjara dirumah2 pendjara: 

  

. SURAKARTA: SRAGEN: KLATEN, BOJOLALI: 
WONOGIRI 

selama bulan Juli 1952 sampai dengan bulan September 1952, 
Sjarat2 untuk dapat turut lelang tersebut ialah: 
a. harus mempunjai keterangan dari Kepala Daerah (Bupa- 

ti) jang menerangkan, bahwa pemegang surat itu telah 
dianggap mampu untuk mendjadi pemborong tersebut di- 
atas. 

b. Harus mempunjai surat2 jang membuktikan, bahwa ia 
sungguh2 telah mempunjai kapitaal jang dapat mendja- 
min djalannja pemborongan itu. 

Cc.  Surat2 penawaran harus sudah masuk/telah kami terima, 
selambat2nja sehari sebelumnja lelangan itu diadakan. 
Keterangan lebih landjut dapat “diperoleh dikantor kami 

pada hari kerdja dari djam 8.00 pagi sampai djam 13.00 siang. 
d/a. Rumah Pendjara Surakarta. 

  

Pemerintah Daerah Kabupaten 
Wonosobo 

No. 2141/1/2/U. 

DITJARI 
Seorang BIDAN dan 

Seorang DJURURAWAT (lelaki), : 
untuk ditempatkan disalah suatu Kawedanan/Ketjamatan da- 
lam daerah Kabupaten Wonosobo dalam waktu jang sesingkat- 
singkatnja. : 

Gadjih diatur menurut peraturan-gadjih-pegawai Negeri/ 
Daerah jang sekarang berlaku. 

Surat2 lamaran, jaug harus disertai : 
a. turunan dari idjazah2 jang telah diperoleh: 

daftar riwajat hidup/pekerdjaan: 
C. surat lulusan (misbaarheidsverklaring) dari Kepala Dja- 

watan jang bersangkutan, apabila pelamar dewasa ini 
sudah bekerdja, 

paling achir pada tanggal i AGUSTUS 1952, harus sudah 
sampai ditangan kami. 

3 Wonosoko, 3 Djuni 1952. 
8 Dewan Pemerintah Daerah Semen- 

s8 tara Kabupaten Wonosobo: 

: KADRI 

  

Obat Batuk Caterine Siroop 
Ini obat jang paling baek buat sembuhkan penjakit batuk seperti: Bronchitis, sakit batuk panas dan dingin, sakit leher, suara serak, asthma dan sakit tenggorokan d.I.I. 

Harga per botol R 5— 
Pusat pendjual: 

Toko obat 
NGO HOK TONG 
Gang Pinggir 1 Semarang. 

Telp. 1658. 

Terbikin oleh: 

SENLGO Co 
HONGKONG     

  

Ma LA NN DL Me Dae Maa 

CITY CONCERN CINEMAS —— 
LUX 5—7.—9.— Ini Malam Premiere lu. 13 tahun) 
Claire Trevor 
Sally Forrest Hard, - Fast and B eautiful' 

  

  

  
  

    

  

  

| Ada sedia: Berhabnag Succes Diperpan- 
DEKKLEED UKURAN djangkan Ini & Besok Malam 

22 5X6 MTR./Rex 5.-7.-9.- Iseg. um. 
Kw. No. 8 Rp. 1000.— Ken Murbay's I(TRUCOLOR) 
Kw. No. 10 ss... 900.— s Bill and Coo"" 

N.V, INGTRACO Hiburkanlah Anak2 Tuan !!! 

Bodjong 27 — Telf. 264 — Smg. | Tinggal ini & besok malam 

ae ORION 
Metropole Sel 9m u 3 th.) 

P5 PEBECO Esther Williams — Howard Keel 

: OBAT GIGi sPagan Love Song" 
Ie bersih . M-G-M's Technicolor 

dan segar (Metropole: besok malam 7.00-9.00) 

Ini Malam PREMIERE 

Djagalan 6.30-3.45 (13 th.| 
| 

  

          

    
         

    
   

  

FEE Ak REPUBLIC SERTAR 
IM 15 CHAPTERS Sa maa 

A TN ha 4 

    

  

“— Biarkan mereka tinggal 
begitu, sampai mereka menga 
kui dosa2-nja dengan tulisan, 
Roy! Bawa Sherry keluar 

—- Kita tjumagmemain, Ro 
gers! Sungguh mati! 

ngan tinggalkan kita 
buat binasa ! 

Dja- 
disini 

— Kita tak akan tinggalkan dari sini! Aku ada urusan 
kamu, Spur Gaines .... Wa- undang2 negeri jang harus di 
laupun kau dan Gopher pan perhatikan |   tjam ini! 

Wasseri ASIN Ad 
Blakang Kebon 3 — Tilp. 1554. 

TJEPET, BERSIH, MURAH. 
Sedia looper, 

tas mendapat gandjaran sema Aa 

Dp 

Ka Tem) ma fa t 

AAA 
| "mala KING “ma 

NN NA abatea 

     
    

   

  

   

  

     

Penuh Sensatie-Avontuur dan 
perkelahian jang heibat |   Druk VII no, B8W/IN/A/718 (Sedikit hari: METROPOLE) 
  

Grand 5.—7.—9.— INI MALAM:D. M. B.4Ju.'17 tah.) 
Vineca Lindfors 66 
Ralph Meeker Die Vier im Jeep 

(IFOUR IN A!JEEP) 

INDRA 5.-7.-9.- INI MALAM D.M.B. fu. seg. umur) 
Bud'Abbott & 
Lou Costello nThe Naughty Nineties” 

“Royal 5.—7.—9.— Ini Malam Premiere Ju. 13 tahun) 
Lenny Pen » Fury of th e Cc on g Oo" 

ROXY ..7.— 9m . Ini: Malam : D. M. B. 4 (13”tahun) 

»Di Tepinja Bengawan Solo“ 
  

PSA SA dede dr dedi de dodi der der dabel de dr dd dir 
| 
| SOLO Mulai tg. 9 Juni 1952 D.M.B. 

| Cariboo Trail wi 
13057, m9. Teks Indonesia Technicolor 

NAAM MENANAM 
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