
  

     

         

   
   

|. Seperti diketahui, Shah dan 
| Ratu Soraya kini sedang berji 
bur didaerah pantai Laut Kas 
pia, sedangka, perdana mente 
ri Mossadeg sedang ada di Den 
Haag utk membela kepenting- 
an Iran dimuka Mahkamah In 
ternas onal. Menurut “Nabard” 

djukan untuk menggulingkan 
pemerintah pada saat pemim- 
pin2 negara jang tertinggi se- 
dang tidak ada di Iran. Dikata 
kan, bahwa semua pemimpin 
komplotan telah ditangkap, se- 
dangkan kepada Shah Seftera 
dikirimkan kawat, Shah kemu 
dian benar segera kembali ke 
Ira, lagi. Pun dikatakan pula, 
bahwa perdana menteri Mossa 
deg djuga telah diberitahu ten 
tang hal ini. (Antara). 

Bantahan staf 

Staf umum angkatan 

umum 
“Iran. 

perang Iran 

. 

ida harj Rebo membantah sangat ' abar2 jg mengatakan bahwa 5 orang 
Kolonel telah ditahan se men 

  

— Menurut harian “Daily He- 
rald” jang terbit di London, pe 
sawat pemburu jet Inggris ig 
baru jakni pesawat ”Dolia 
Wing” jg supersonis itu, akan 

- P3 
| Kini Bergojang 

J). Kata Bekas Menteri S 
aa — (teh: Koresponden kita Di 

WD ATU LONTJENG di Indonesia kini 

. Girikan 
"BR 

kabinet Sukiman, dihadapan 
Ia mergatakan bahwa 

pada para wartawan jg. 
Gi Tokio itu, 

Tawanan2 : 
. Perang: 

| Digunakan Dalam 
      

1 B. SOVJET ,,Fass” pada 
j hari Rebo menjiarkan be 
Tita , North-Korean Centrai Te- 
lepraphic Ageney” jang mewar 
Sun bek an Amerika 
telah mengangkut tawanan? pe 
rang bangsa Tionghoa dan Ko- 
Tea untuk digunakan sebagai 
orang2 pertjobaan dalam penje- 
lidikan? atom. Dikatakan selan- 
Ajutnja bahwa serdadu? Ho Chi 
Minh, jang tertawan oleh Peran 
tjis di Indo China djuga dipa- 
kai dalam penjelidikan?2 tsb. Be 
Irita jang berasal dari Pyong- 
yang itu tidak memberi pendje- 
lasan2? lebih landjut, 

  

DUA GEDUNG SEKOLAH 
RAKJAT DENGAN DJALAN 
GOTONG-ROJONG.   harian ' Di Kalisat (Djember) telah di 
a Panitya Pembangunan i 

Sekolah, dibawah pira- | 
pinan fuan Mochtar Buohari se- | 
bagai ketua dan tuan Kusrzoto | 
sebagai penulis, Sebagai lang- ' 
kah pertama dirertjanakan pen- 
dirian dua buah gedung sekelah 
rakjat, masing2 berbilik enam 
dgn biaja R» 37.500. Biajarja 

|didjadikan sebagai pesawat akan diusahakan/ dgn djalan 
— “standard - bagi angkatan “pes Ikan pasdr-malaa “Gani 
-rang Nato - usaha? lain. , 

  

Pemerentah Js 

  

Stabil Dan Kuat 
Merupakan Sumbangan Indonesia Utk 

Kesedjahteraan Indonesia Dan “- 
Perdamaian Dunia 

EPADA ARNOLD 
Ohristian Science Kk BRACKMAN, wartawan is'imewa 

Monitor, perdana menteri Wilopo ba- : ru? ini telah menjatakan bahwa ,suatu pemerintahan jang kuat dan stabil di Indonesia, 

landjutnja kepada 

Politik luar negeri adalah 
soal kedua. Pad, waktu ini In 
donesis memer'ukan suaty ma 
sa jg damai, dan apabila ini 
dapat tertjapai, maka didalam 
tempo satu atau satu-setengah 

menjelesaikan sebagian jg ter 
besar dari masalah2 dalam ne- 
geri sekarang ini 

| Mengenai perhubungan anta 
ra Indonesia dan Amerika Seri 
kat, perdana menteri menjata- 
ikan, bahwa perhubungan itu 
“tetap bersahabat dar tidak 
terganggu.” 

Berbitjara tentang soal ke- 
amanan, perdana menteri me- 

    1 catakannja, 
Barat itu tetap menimbulkan kesulitan “kare- na keadaan? sedjarah jg    

bukan sadja untuk kepentin be kanagak n sadja un gankesedjahteraan kami melainkan djuga untuk kepentingan perdamaian dunia”. 

sumbargan | kita, 

sendiri, 
Se- wan fersebug perdana menteri menja- harus mengerahkan segenap kekua- 

lah2 dim. negeri dewasa ini. 

Laksmi Pandit: 
Pemerentah RRT Akan 

Dihormati Rakjat 

JONJA VIJAYA LAKS- 
LN MI Pandit jang se 

ini memimpin suatu delegasi ke 
budajaan India ke Tiongkok, 
hari Selasa menerangkan di 
New Delki, bahwa rombongan 
tadi ,,kagum melihay kekuatan 
jg sedang bangkit didunia Ti- 
mur, jaitu Tiongkok.” Dikata- 
kannja, apakah kita setudju 
|atau tidak, pemerintah Tiong- 
kok jg sekarang ini akan tetap 
berkuasa oleh karena rajatnja 
menghormatinja dan taat kepa 
danja. 

Dalam tjeramahnja dimuka 
anggota2 parlemen India tadi 
Njonja Vijaya Laksmi seterus   

  

   

     
   

     

  

   landa pada waktu 
kemerdekaan Indc ka, 

keamanan umumnia, 
menerangkan kepada warta- 
wan tersebut, bahwa di Indone 
sia ada beberapa go'ongan ko- 
munis. “Djumlah jg tertjalat 
adalah sangat ketjil, meskipur. 
mungkin mereka mempunjai 
organisasi illegaal jg isbih be- 
sar”, katanja. "Komunisme ci 
Indonesia pada waktu ini ti- 
dak ah dipandang sebagai ma- 
salah Rakist Indonesia tidak 
beg tu ter'arik oleh komunis- 
me. Sebaliknja, adat hidupnja 
adalah ea: Sebagi- 
an jg djauh terbesar dari rak- 
jat Indonesia bukanlah komu- 

   

nis dan akan menentang setiap 
uSahg untuk memaksakan ideo 
logi itu kepadanja”, demikian 
katanja, (P.I, Aneta), 

Tsa Tionghoa 
- bahwa mereka dapat memba- 
“ngun negerinja dengan tenaga 
sendiri tanpa bantuan dari lu 
“ar 

'nja mengatakan, bahwa bang- 

sangat bangga, 

"Sebagai seorang bangsa 
“Asia, saja ikut bangga,” kata 
“Njonja Vijaya. Mengenai tja- 
'ra2 pemberantasan korupsi jg 

y dilakukan di Tiongkok, Njonja 
" Vijaya mengatakan bahwa “tja 
| ra2 jang. dipakai di Tiongkok 
juntuk memberantas korupsi 
dan 'keborosan itu 
ngat demokratis.” 

a
t
 

(Antara) 

arah Peking dan Moskoe,” demikian diterangic kolonel | tr. Achmad Subardjo, bekas menteri Luar 23 
satu perskonperensi di Tokio. | 

Indonesia lambat laun sedang berkisar kearah negara? blok-Komunis, 
“| jang erat dgn, Amerika. , Tetapi 

itu akan berajun balik kembali,” 

Pertjobaan Atoom ? 
rentjana komplotan itu ditu- |" 

    

    

sesudah mengadakan hubungan 

Iemikian ia tambahkan ke 

Hal jg demikian,, menurut 
keterangan mr, Subardjo, jang 

large” (??? Red SM) itu, 
adalah akibat politik bebas 
dari Indonesia, jak'ni bebas 
dari kedua 'ideologie didunia 
jg pada dewasa ini saling ber- 
lawanan. Ia njatakan kejaki- 
nan, bahwa persetudjuan MSA 
akan disetudjui oleh kabinet 
Wilopo ig sekarang, "dengan 
beberap, amendement.” 

Ia kata, Indonesia berlaku 
hati2 (going slow) dalam ber- 
hubungan dagang dengan ne- 
geri2 Komunis, karena “Indone 
sia sebagai anggauta PBB ha- 
rus taat kepada pokok2-dasar | 
badan itu.” Tetapi ig tambah- 
kan, bahwa perdagangan Indo- 
nesia dengan Hongkong dan 
Singapore berlangsung terus 
dengan tidak ada kurangnja. 
“Kita tak tahu apa jg mereka 
berbuat dengan barang2nja, 

jtetapi itulah urusan mereka 
Sendiri,” demikian ig tambah- 
kan. 

Subardjo menolak untuk me 

    

  
Seperti “djunga” ada: terdapat 

tahun, Indonesia akan dapat | T@tap Berkuasa Karena 

njatakan pendapat tentang 
pembitjaraan2 terachir ini me- 
ngenai soal diadakan kembali 
hubungan dagang antara Dje- 
pang dan RRT. 

Ditanj, “entang penduduk 
Tionghoa di Indonesia, Subar- 
djo mengatakan bahwa disitu 
terdapat golongan jang pro- 
RRT, dan ada pula golongan 
jang pro-Tiongkok Nasionalis, 

golongan Tionghoa jang besar 
jang ne:ra! Kebanjakan orang 
Tionghoa itu, kata Subardjo 
'aCalah kapitalis2, dan perha- 
tian mereka selalu ditudjukan 
kepada apa jang baik bagi 
perdagangannja melulu. 

Mengen3i gerakan dibawah 
tanah dari anasir2 Komunis 
di Indonesia, ia mengatakan, 
bahwa gerakan itu telah da- 

pat dibatasi dengan baik. 
. Mengandjurkan gerakan 

Pan Melaju? 
Dalam pada itu ditambahkan, bah 

wa waktu ditanja, mr. Subardjo me 
nolak memberi keterangan atas beri 
ta2 jang banjak tersiar di Tokis 
mengatakan bahwa ialah orang jang 
bertanggung djawab untuk suatu an 
djuran di Philipina bagi gerakan 
Pan-Melaju. Mr. Subardjo melainkan 
mengakui, bahwa ia mengetahui ada 
nja satu andjuran . demikian, didu- 
kung oleh senator Philipina Jose C. 
Zulueta, ketua seksi urusan L.N. 
dari senaat Philipina, jaitu untuk 
membentuk satu blok-Melaju, berda 
sar kepada persamaan asal-usul ke 
bangsaan diantara bangsa2 jang ter 
sangkut. Pun ia mengakui, bahwa 
waktu berkundjung di Manilla, ia 
telah menemui Zulueta, tetapi ia 
menolak untuk mengakui bahwa ia 
telah merundingkan soal - gerakan 
Pan Melaju itu., 

KONGGRES PNI DI 
SURABAJA. | 

Dari kalangan Partai Nasio- ' 

telah mengambil keputusan utk 

bih dari 420 tjabang2nja aari 
seluruh Indonesia akan mengi- 
rimkan utusan, sedang menurut 
taksiyan kongres akan dihadiri 
oleh sedikitnja 1000 oralig wa- 
kil. 2 

SIBOLGA KEKURANGAN 
MINJAK LAMPU. 
. Dalam beberapa hari belaka- 
ngan ini di Sibolga sangat tera- 
sa kekurangan minjak lampu 
(tanah). Minjak lampu jg semu-   

tidak sa- li Tengah, Tapanuli Selatan dan 

:la berharga Rp 0.40 sebotol, da- 
Tam hari2 belakangan ini telah 
berharga Rp 1.— sebotol. Me- 
nurut keterangan kantor Pe- 
troleum Board di Sibolga, perse- 
diaai, minjak lampu memang 
telah putus. Oleh kantor itu di 

g berajun ke 
erangkan . oleh 

sudah tentu batu lontjeng | 

berkumpul digedung Missi Indonesia 

kini mendjadi “ambassador at | 

Anggauta S.P.S. 
   

  

  

   

    

   
Resepsi peringatan hari ulang   
H 

makan rasionalisme Indonesia 

Nasionalisme 
“Indonesia 

»Import Dari Barat", 
»Kata Times" 

« ai 

ORESPONDEN Times” 
dlm. induk karangan 

dalam surat-kabar itu tang 

gara” al menjatakan bahwa 
»nasionalisme Indonesia adalah 
barang import dari luar, jaitu 
dari Barat.” Menurut pendapat 
nja, selamanja nasionalisme ini 
akan tetap sebagai ' satu teori 

  

   

jg disokong oleh rakjat stetapi 
tidak dipupuknja.” 1 se- 
landjutnja, perasaan kebang- 
Saan ini ada berurat sedikiz di 
desa2 dan diudik, tetapi tidak 
ada kesatuan tudjuan dam ti- 
dak memperdulikan pemetjah- 
an masalah? nasiona?” 

Selandjutnja ia menulis, bah 
wa "penjakit kelesuar telah me 
lemahkan pemimpin2-nja dan 
memadamkan api kegembiraan 
semula dan maksud2 baik jang 

rut pendapatnja, buat Inggris 

ladjari seluk-beluk paberik i-- 
mokrasi akan lebih bermanfa 
at daripada setjara negatif, 
menggembar-gemborkan baha- 
ja komunisme.” Ig merasa, bah 
Wa Komisaris Djenderal Ingga 
ris telah mendapat ,sukses be- 
sar dalam menghadapkan idea 
lisme jang ketjews, kepada sa 
luran2 jang konstruktif”, Seba 

gai buktinja ia kemukakar ha 
sil diplomasi MacDonald, beru 
pa lim, orang Indonesia jang 

baru2 ini mengikuti kursus se     
    “urus pembagian minjak tanah 

utk 3 kabupaten, jaitu Tapanu- 

Nias. 

rikat sekerdja jang oleh Ingge 
ris diadakan di Kuala Lumpur. 

nal Indonesia diperoleh ketera- | 19 DJUNI KEPUTUSAN 
ngan, bahwa dewan partri PNI PARLEMEN. 

Pada tg. 19 Djuni jg akan 
melangsungkan kongres partai latang parlemen akan meng- 
jg akan datang di Surabaja. Le-' ambil votum terhadap kabinet 

Wilopo, Hari itu pagi? pemerin- 
tah akan memberikan djawaban 
atas pemandangan umum parie- 
men babak kedua. Pemandangan 
umum parlemen babak ketiga 
atas keterangan pemerintah ti- 
lak akan diadakan. Menurut 
rentjara, kemudian parlemen 
akan beristirahat dari tg. 20 
Djuni hingga 1 Djuli j.a.d. 

»JAJASAN INDONESIA 
MUDA": # 

Atas usaha beberapa anggota 
TRIP Malang dikota tersebut 
telah dibentuk ,,Jajasan Indo- 
nesia Muda” jarg diketuai oleh 
tuan B. M. Sulaimahodi. Jaja- 
san ini telah menerima pindja- 
man dari pemerintah sedjumlah 
Rp. 300.000.—. Di Malang ja- 
jasan ini telah mendirikan sebu 
ah service station mobil sebuah 

se Perusahaan pengangkutan dan 
di Madiun sebuah pertjetakan. 

   
    
    
      

     
     

          

        
   

   

    

  

tahun ke-51 dari Presiden Sukarno 
-selain mendapat kundjungan dari para corps diplomatik dan para 
pembesar djuga dari kalangan rakjat djelataa Gambar: Seorang 
rakjat djelata menjampaikan selamat kepada 
disaksikan oleh Wali Kota. ( Ipphos). 

| Kalau Tentara : 
Asing Mendarat 
Apa :Jg Akan' Dikerdjakan Oleh 
Indonesia P?—Tanja ,Times” 
ARIAN LONDON ,/Fimes” (merdeka, konservatif mo- 
Gerat), sesudah menulis teniarg Indonesia dgn mena- 

1 a 
t 

    
“(Presiden Sukarno js menja 

Presiden Sukarno   
»barang import dari Barat jang 

kurang dipupuk”, (harap lihat beritanja di halaman ini djuga) 
mi neng aa DL kmuan Gi negeri iui, terutama di Dja- 
wa dlm hubungan dgn tugas tentara sebagai pemelihara keama- 
kan didalam negeri djuga, menjatakan pendapat, bahwa sedikit 
jg dapat dilakukan oleh tentara Indonesia kalau sampai terdja- 
di musuh jg kuat dari luar mendarat di pantai Indonesia. 

| tapi pemerintah2 di Asia Tenggara tidak ingin menengok ke 
Barat utk mengadakan perdjan djian-pertahanan-bersama, dim 
kehendaknja jg kuat utk tefan setral. 

Te- 

4 

Keamanan dan ketertiban di 

Indonesia masih ada pada ting 
katan rendah, terutama di Dja 

wa Timur (2), demikian tulis 
“ IvTimes” dalam sebuah tadjuk- 

keamanan | 
di Asia Tenggara, suatu dae- | 

renijan, mengenai 

rah jg dinamakannja “lemah 
dan terpetjah-belah”, “kaja 

“Tahun Ke VII — 
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tentang 

oieh harian? Amerika 

bom RRT, andaikata 

ngan baru di Korea, 

Ington dalam pada itu menjata 
kan pendirian mereka, bahwa   

| Gjenderal Clark mempunjai ke- 
| kuasaan jg' luas untuk membe 
“ri reaksi pertama djika terdja 
“di offensif baru oleh pasukan2 
| darat dan angkatan udara Uta 
ra, Kekuasaan itu menurut 
pembesar2 tersebut diantara- 

inja ialah hak untuk “melaku 
| kan pengedjaran ig giat” terha 
'dap pesawat2 Utara “dalam 
|keadaan2 darurat militer ter- 
tentu”. Dikatakannja, bahwa 
tjara ini sepandjang pengeta- 
huan hingga kini belum didja- 
lankan. 

Menurut pembesar2 kemen- 
terian pertahanan Amerika, 
apabika djenderal Mark Clark 
berpendapat bahwa “pengedja- 
ran giat” terhadap pesawat2 
Utara keseberang sungai Yaju 
didaerah perlindungan mereka 
sekarang di Manehuria itu, ha 
rus djuga meliputi pemboman 
-sSungguh2 atas pangkalan2 
udara musuh, maka untuk ini 
akan dibutuhkan perintah ba- | 
ru dari Washington. Dalam hu 
bungan ' ini ditegaskan pula, 
bahwa kesatuan2 angkatan 
udara dan angkatan laut Ame- 
rika di Timur Djauh pads wak 
tu ini tidak mempunjai kekua- 
Saan untuk membom - pantai 
Tiongkok, 

bulan jg talu Amerika Serikat 
pernah Minta pendapat nega- 
ra2 sekutu lainnja mengenai   dan menarik, dekat perbatasan. 

1g | Selatan Tiongkok”, 
itu mengutip keterangan 

kan, bahwa “keamanan dan ke 
tertiban “dapat dilaksanakan | 
dalam kira2 4 tahun”, suatu | 
pernjataan jg menurut sk. itu ' 

tidak memberikan alasan bagi 
orang untuk menjangsikan ke 
benarannja, asal sadja kesetia 
an tentarg sebagai gendarme- 
rie madju terus. s 

Dikotakannja, bahwa pemim 
pin2 komunis dan  pengikut2 
nja rupanja telah ditangkapi 
tahun jg lalu, dan sekalipun 
penangkapan2 ini merupakan 
contrast jg gandjil sekali dgn 

kemungkinan melakukan pem- 
boman, serta penembakan2 
dan. .hlokade .terhadap: pelabu- 
han2 RRT, andaikata perundi- 
ngan2 gentjatan sendjata ga- 
gal dan pihak Utara mentjoba 
|me'akukan serangan umum ba 
ru di Korea, (Antara). 

  

PELAJARAN GOODWILL 
ANGKATAN LAUT 
INDIA. 

Menurut Djawatar Penera- 
ngan India di Djakarta 7 kapal 
dari angkatan Laut India jang 
@&l. terdiri dari kapal2 "Jum- 
ma”, "Sutlej” dam ,Tir” jg dlm 
bwan ini djuga akan menga-   pernjataan2 bahwa - pemeren- 

tah demokratis, hal itu menu-   dikandungnja tadi." Dan menu | 

»menclong bangsa2 Asia mempe " 

rut “Times” njatakan telah me 
nimbulkan sematjam stabilitet 
politik sementara, 

Tampaknja Indonesia hanja 
dapat diserbu dari luar dengan 
hasil baik dengan mengguna- 
kan angkatan laut jg kuat, ka 
ta Sk. itu selandjutnja, te'api 

au Suatu tentera jg kuat 
sudah mendarat dipantai, me- 
Mmurut pendapat sk. itu, sedikit 
sekali ig dapat dilakukan oleh 
tentera Indonesi, untuk meng 
hadapinja. Menurut pendapat 
kepala staf, tenteranja akan 
hanja dapat melakukan pe- 
rang geri:ja, serupa dengan jg 
telah dilakukannja terhadap, 
Belanda tempo hari. Sedikit se 
kali jg diketahui oleh negara? 
Asi, Tenggarg, apa sesungguh 
nja jg diniatkan oleh RRT ter 
hadap negara2 merdeka di 
Asia Tenggara itu, tetapi nega 
ra2 ini tidak dapat menerima 
anggapan, bahwa penjerbuan 
RRT ada'ah suatu hal jg pasi 
akan terdjadi. 

Jang pasti ia'ah bahw, nega 
ra2 Asi, Tenggara ini tetap ti- 
dak mau untuk menengok ke 
Barat untuk kepentingan per- 
djandjian-pertahanan bersama, 
Kekewatiran terhadap RRT ti 
dak tjukup besar pada rakjat 
di negeri? itu untuk menghi- 
langkan kemasgu'annja jg du- 
lu2 (terhadap pendjadjahan) 
dan sifai-suka-menjendirj (me 
ngasingkan diri) besar sekali 
di daerah2 jini. Pemerentah2- 
nja dengan sekuat tenaga ber 
usaha untuk tetap netral guna 
mempertahankan dan memberi 
isi kemerdekaannja, 

Demikian kawat 
London, 
  ” Antara” 

dakan pelajaran goodwiil ke 
negara? Asia Tenggara2, tgi. 

mana kapal? itu akan tinggal 
8 hari lamanja. Dari tgl. 30-6 
sampai tgl. 4-7 kapa'2 itu akan 
beradg di Suraba'a dan dari 
tgl. 5-7 sampai tgl. 9-7 akan 
berada di Bali. 

'Westerling 
Tidak Akan Diserahkan 

Kk HET PAROOL 
M jang terbit di Den Haag 

hari Senen memuat berita bah- 
Wa tidak lama lagi pemerintah 
Belanda akan memberitahukan 

  
| kepada pemerintah Indonesia, 

bahwa setelah diadakan peme. 
ri dengan teliti, maka 
ternjata bahwa tidaklah ada 
alasan utk. menjerahkan bekas 
kapten tentara Belanda Ray- 
mond Westerling, 

tah Belanda akan memberita- 
hukan kepada pemerentah di 
Djakarta, bahwa undang2 da- 
Sar negara Belanda, tidak meng 
izinkan di Serahkannja se- 
orang Warganegara Belanda ke 
pada sesuatu negara asing dan 
bahwa tidak per:u disangsikan 
lagi, bahwa Westerling adalah 
warganegara Belanda. Lebih 
landjut diterangkan oleh Het 
Parool, bahwa permintaan In: 
donesia Supaja Westerling di 
serahkan itu berdasarkan per- 
istiwa2 jg terdjadi sebelum ke 
daulatan diserahkan dari Be- 
landa kepada pemerintah In- 
donesia dan bahwa tuduhan? 
jang dikenakan atas dirinja 
Westerling tadi disebabkan 
oleh laporan2 jang dikabarkan 
te'ah terdjadi di Su'awesi Se   latan. 

  

Peran 
Pp 

tjis 

kan supaja dilakukan gerakan dise |telah mengeluarkan perintah untuk 

pin2 partai Komunis, pada 
kabinet Perantjis 
untuk membitjarakan tindakan2 apa | (CGT) jang dikuasai 

sedang bersidang |deral Konfederasi Buruh 

iuruh negara untuk mentjari pemim mentjari dan menangkap Andre Tou 
waktu |tin, jang mendjabat sekretaris djen | 

Perantjis 
oleh partai | pangkalan 

. Kominis 
Selatan, dimana 

angkatan laut Perantjis 

rantjis 

kah jang akan diambil terhadap par Komunis itu, dipropinsi Var di Pe jang penting di Toulon, 

emosi 

Lembaga Kebudaraan 
In 

€ as 

, ataviaa8C son. 8 

yan Kunsten Ta 

      

terdapat , 

k —. , ii s : - ! 
. 

Perentahkan Penangkapan Pe 
EMERINTAH PERANTIJIS pajtai jang sangat kuat itu. Menteri 
da kari Rebo telah memerintah (dalam negeri Perantjis sementara itu 

Sebagai dikabarkan, pemeriksaan? . 
mengenai  kemungkinan2  spionase 
dan tindakan2 sabot oleh pihak ka 
um komunis telah dimulai pada hari 

i Sabtu jl. dengan berpusat di 'Tou- 
lon, dimana telah dilakukan peng 

| gercbekan2 terhadap tempat2 penjem 
bunjian kaum komunis, 

Sedia 

An donesia | 

h Genootschap 
Wetenschappen     

    

impin2 
Penggerebekan di Toulon itu ia 

lah permulaan dari rentetan penjeli 
dikan2 resmi jang dilakukan oleh 
pemerintah Perantjis ke 
giatan anggota2 partai Komunis di 
Perantjis jang dianggap membahaja 
kan keamanan negara, (Antara) 

mengenai 

$ 

Pengedjaran 
Terhadap Pesawat2 Udara 'Utara 

Keadaan Darurat Militer 
Djenderal Clark DimintaKeterangan Oleh 

Kementerian Pertahanan Amerika. 
EMENTERIAN PERTAHANAN 
kepada panglima tertinggi pasukan? PBB, . Mark Clark, supaja ia mengirim turunan laporan selengkannja 

apa jg telah dikatakannja mengenai kemungkinan per- 
meng-intensifir perang di Korea, demikian 

Pembesar? tinggi di 'Wash- 

Sebagai diketahui, beberapa ' 

26-6 akan tiba di Djakarta, di | 

Menurut harian itu pemeren- | 

0
.
.
.
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Giat 
Dim, 

| 
Amerika telah minta 

jenderal 

diwartakan 
pada hari Rebo. Sebagai telah dikabar- kan, dim interview di Tokio pada hari Selasa 

F| deral Clark telah meujatakan bahwa pihak PBB harus mem- perundingan? gentjatan sendjata diputus- kan, dan pihak Utara menggunakan angk.udaranja dlm, sera- 

kemaren, djen 

. Churchill : 2 
Inggeris Berdjoang Utk 
Kelangsungan Ridapnja 

JB FE5ITJARA dalam dja 
f muan makan jang diada 
kan oleh pers pada hari Rabu, 
perdana menteri Winston Chur. 
chill memberi peringatan jang 
sungguh2 bahwa Inggeris kini 
sedang berdjuang untuk kelang 
sungan hidupnja, : 

Dikatakannja, bahwa apa jg 
diutjapkan itu adalah sung- 
guh2 merupakap suatu tanda- 
bahaja. “Kita tak perna di 
kalahkan dan kini kitx ber- 
djuang tidak untuk kemena- 
ngan jg tidak berguna atau- 
pun untuk kemegahan material 
tetapi untuk kehidupan kita 
selaku bangsa jg merdeka, jg 
sendiri dan dapat menghargai 
dapat memenuhi kebutuhannja 
dirj sendiri”, demikian Chur- 
chill,   

| 

' 

| 

- Promidol 
(Obat'Penahan Sakit Jg 
Lebih Kuat Dari 'Mor- 

|” phiney Pendapatan 
Russia 

R ADIO MOSKOJ dlm sia- 
ran pada hari Rebo me- 

psumumkan bahwa dokter2 dan 
sardjana2 kimia Sovjet telah 
mengmukan obat -analgetika 
(melenjapkan - perasaan sakit) 
baru, jg dinamakan ,,? cemido?? 
dan jg 5 sampai 6 kali iebih 
kuat daripada morphiae. Promi- 
dol dapat menghilangkan pesa- 
saan? sakit jg acuut dim  bebe- 
rapa detik sadja dan tidak mem 
punjai pengaruh djelek terhadap 
badan, demikian radio Moskow. 

Paria Di 

  

  

  

Pp ENJELIDIKAN dan per- 
tjobaan jang dilakukan 

Oleh laboratorium pertanian da- 
(Ti jajasan ,,Budi Djaja” di Jo- 
gjakarta, dengan mengawiakan 
matjam?2 djenis padi, kini dgn. 
pasti sudah menghasilkan dje- 
his padi baru jang ditanam di- 
atas tanah seluas 1 ha bisa 
menghasilkan padi 126 kwintal. 
Penanaman padi baru ini seka 

Budi Djaja” dipimpin oleh ta. 

laboratorium utk, penjelidikan 
padi dan tembakau, 

|Jagus sudah melakukan experi 
men2 dim. mengawinkan berma 
tjam djenis padi. Ia dibantu 
oleh 17 orang ahli2 pertanian 
dari fakultet pertarian univer- 
Sitet negeri ,,Gadjah Mada”. 
Padi djenis baru itu tergolong 
padi ,,gendjah” karena 4 bulan 
terhitung sedjak bibit disebar, 
sudah bisa dipurgut hasilnja, 
tetapi karena tergantung. pada 
hudjan, maka dlm. setahunnja 
djenis padi ini hanja bisa diza- 

  
nam 2 kali Pihak kementerian ' 
pertanian atas pertanjaan me 
ngenai jg dimaksud diatas me- 

Injatakan, bahwa laporan ten- 
tang hal itu sampai. hari ini be 
lum diterima. 

DUTA INDONESIA UNTUK 
DJERMAN BARAT 

Wakil Komisariat Indonesia dine- 
geri Belanda dengan pangkat “duta 
pribadi, Sudibjo, didalam perkun- 
djungan di Muenster pada  achir 
minggu jang lalu telah 
kan, bahwa tidak lama lagi di Djer- 
man Barat akan ditempatkan seorang 
duta Republik Indonesia. Diterang- 
kannja, bahwa pemerintah: Indonesia 
bermaksud untuk mengirim seorang 
ahli perekonomian: -ke : Dierman 
Barat selaku duta itu, Tidak “lama 
lagi, demikian tuan Suadibjo, akan 
diambil keputusan jang - berkenaan 
dengan diri duta Indonesia itu. Das 
lam hubungan ini, tuan Sudibjo me- 
njatakan persetudjuannja dengan ke- 
putusan pemerintah Djerman Barat, 
untuk mengangkat dr. W.O. von 
Hentig sebagai duta di Indonesia 

4.500 AHLI HUKUM MESIR 
MOGOK. 

  

bung dalam perh'mpunan ahi 
hukum Mesir, hari Sabtu mu- 
lai mogok untuk wakty 2 hari, 
sebagai protes terhadap tetap 

negeri tadi. Seperti di ketahui, 
hukum, militer mulai berlaku 
sedjak achir bulan Januari il, 
setelah timbul kerusuhang di 
Kairo. 

Djepang 

  
Bagaimana Nasib 200.000 Anak Tidak 
Sjah?Jg Ditinggalkan' Oleh Serdadu2 

| & - Pendudukan Amerika ? 
ia 

tag EBAGAI AKIBAT dari 
katan perang Amerika 

bangsa Djepang, Menuru: 
raan Djepang, 
kan serdadu 

Prasangka dan kebentjian 
mereka djumpai dimana2, apabi 
la arak2 jg. dipelihara dalam 
rumah2 piatu tadi diadjak ber- 
djalan2. Tidakkah mereka men 
dapat sokongan dari ajah2 me 
reka serdadu2 Amerika? Apa- 
lagi sokongan, mau mengetahui 
acarja anak2 tadipun tidak, Ha 
nja kadang2 sadja ada organi- 
sasi2 keagamaan Amerika jang 
memberi sokorgan kepada me- 
reka, 

Menurut hukum Djepang, se- 
, Orang anak itu didaftarkan oleh 
ajahnja sebagai seorarg ang- 
gota dari keluarganja dan dgn. 
demikian djadi arggota dari ru 
mah ajahnja, Apabila ajahnja 
tidak mau mendaftarkannja, 
maka ibunja harus mentjoba 
mendesak supaja keluarganja 
mau menerimanja sebagai ang 
gota baru dari rumah keluarga. 
nja. 

Apabila ini tidak mungkin, 
dan demikianlah keadaan seba 
gian besar kanak2 kelahiran 
dari Ajah Amerika tadi, maka 
sianak tadi diberi nama-keluar 
ga baru dan ig mendjadi tjakal 
bakal suatu keluarga baru — 
tanpa sedjarah, tanpa hartaben 
da, tanpa keluarga, pertolong- 
an atau teman2, 

Bagaimana sikap pemerintah 
Amerika Serikat tanah-air 
ajah2 anak2 tadi? Disana-sini 
di Amerika timbul andjuran2 
gupaja anak2 tadi diadoptasi, 

diakui sebagai anak oleh sesua     
tu keluarga Amerika: akan te 
tapi, hukum Amerika dipan 
dang sebagai suatu perintang 
djalan, Djumlali 200.000 kanak2 
tadi baru perkirgan sadja, dan 

djumlah jang sesungguhnja be 
lum lagi diketahui, Hari kemu 
dian mereka sungguh tidak 
bersinar-sinar, 

pendudukan Djepang oleh ang- 
Serikat, telah dilahirkan 200 ribu anak, jg kini sesungguhnja merupakan paria dikalangan pan keterangan 

nja 4. iantara 200.000 anak? j berajah- Amerika tadi dimasukkan rumah? : : 

kementerian kesedjahte 

piatu, 

. Battle 
: For. Rice” 
.Seru Berkobar Di 

Indo-China 

D 
IKABARKAN OLEH pi- 
hak Perantjis di Hanoi, bahwa kesatuan? aagkatan laut 

Pn mengadakan ope 
rasi melalui Sungai, pad Selasa telah mengadakan 2 Hadi 
ngan terhadap sasaran? jang terletak hingga 10 km, didalam daerah pasukan? Ho Chi Minh. 
Dikatakan bahwa semua saSa- ran jang didjumpai disepan- djang Sungai tsb. ditembaki dg, 
meriam, Dim. pada itu berita tsb, tidak memberikan ketera.- 
asah detail mengenai operasi 

Sementara itu dibabarkan pula, bahwa pesawat2 psm- 
bom dan pemburu dari ahgka- 
tan udara Perantjis dalam 
minggu jang lalu telah me- 
ngadakan . penerbarigan-sera- 
ngan hingga 272 kali didaerah 
Viet Nam Utara. Operasi2 ini 
diadakar terutama untuk mem 

iperkuat gerakan2 pasukan2 
| darat dalam mempertahankan 

| daerah delta Sungai Merah. Se 
landjutnja — dikabarkan puia, 
bahwa pasukan2 Ho Chi Minh 
mempergiat aksinja di daerah 
beras didelta ' sungai Merah, 
Menurut kalangan militer Pe- 
rantjis, pasukan? Hp Chi Minh 
mengerahkan tenaganja untuk 
melindungi iring?an sampan 
jang mengangkut beras terha- 
dap serangan? dari pihak Pe- 
rantjis. Kegiatan angkatan 
(udara Perantjis tersebut dju- 

  
ga bertalian dengan | batile 
for rice” (Pertempuran msres 
but beras) ini, (Antara)y 

Pet
ai 

BAG
 S

AP
 

Buah “Tjiptaan' Jagus | 

rang sedang diperluas. Jajasan ' 

Jagus dan di Jogja mempunjai 

Sebelum perang dunia ke-Il, 

menerang- - 

4.200 ARI hukum jg. terga anal 

berlakunja hukum militer di 

mengadakan 2 sera 
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daan Kdi pada, 
AU Merdeka I 

Aukalika soiattek 
tar Angka2 rapor kelas jang 

ada: sehat dari Dokter setempat 
rk lakuan baik dari Pamong Pra- 

ye setud dari Kepala Djawatan - 
: NK bekerdja pada salah satu 

  

    
   

ihi aa ap jang tersebut pada 
: En diudji ditempat2 jang 

  

    
   

  

     

   

    
      

      

: Djakarta, : ni 1952. 
KEPALA STAF nggk UDARA. 

DOR UDARA — S. SURYADARMA). 

  

  

Dengan Aa La 

       

     

   
    

    

  

   

  

   

   
    
   
    
    

       

   
    
   
   

  

    

    

   

dji menurut Pelita Pemerintah. V 

 Surat2 1 pelamaar harus disampaikan kepada Kepala» Daerah 

Djepara, 7 Djuni 1952. 

. Kepala Daerah Kabupaten Djepara, 

2 » SOEJOTO SASTROWARDOJO. 

  

cc -) 

Kami utjapkan atas perto- 
Maap Sar. DJOCO, Okultis 

“Dj. Grogolan 21/SM Solo 
3 penjakit saja (telinga kluar 
inanah) dapat Petak 

Perhatian 
Surat? harap disertai pranzko | 
atau wissel Rp. 250 buat ba- 
lasan.     "ng Hormat kami: 

: WIRJODINOMO 
'Redjosari, Manggis, | 

 Modjosongo — Bojolali. 

  

: .$ 

    

“Terima Kasih” | 

Nur. tjoba bilangkan sahasianja bestm” 
mu itu? Bagaimanakah ' masakmu . tunggo 

. sebagus tur Peladjaritah oku, Nur —— 

2 Orang 4 TE 
Kemaren siang 

Kabluk telah 
ngeri, dimana 2 orang mendjadi kor   

| menfjari ikan ali. Untuk menang 
i kap se-ekor ikan, pada 'satu " 
| kedua orang tsb. berusaha membong 
| kar sebuah batu besar, jg menahan 

  

lunggukan batu ditepi kali tadi. Er | S 
| tah apa sebabnja, mendadak unggu | k 
| kan batu tsb. lalu 
: mendjatuhi kedua 

longsor, tepat 

kurang lebih 3 km. sebelah ea ( 
terdjadi ketjelakaan | 

ban. 2 Orang vaktu tsb. itu sedang | i, 

orang . pentjari $ 

    

sa'at | TN 

    

     
.ikan jang" lagi sial itu. Hingga beri Tag ea 
ta ini Hn kedua orang jg malang 
ini be 

sudah tak “dapat ditolong lagi. 

ULTIMATUM MOGOK 
DIUNDURKAN, , 

Dari sdr, Ritonga, ketua GBEP 
didapat kabar, bahwa batas | 
waktu ultimatum mogok jg se- 
dianja akan dilakukan. oleh sc- 
genap anggauta Gabungan Bu- 
ruh Palabuhan Semarang (710 

tunda sampai besuk tg. 15 Juni 
j-a.d, Penundaan ini diberikan 
oleh fihak GBP, karena adanja 
berita radiogram dari P- Pu- 
sat kepada P-4 Daerah, bahwa 
P-4 Pusat sudah mengambil ke- 
iputusan tegas mengenai ' soal 
h engketa GBP dan Madjikan2 
Idi Semarang pada rapatnja 1g. 
10-€-52, 

Putusan apa ig telah diam- 
bil oleh P-4 Pusat itu, sampai 
kini fihak GBP belum menge-'! 
tahuinja. Itulah sebabnja, ma- 

(ka fihak GBP lalu mendesak, 
| Supaj, segera diberi pendjela- 

  

u
u
 

map berdiri 5 ta 

crang) mulai hari ini, telah di- | 

  

     um dapat dilepaskan dari ba- 35 Na 
wah timbunan batu tadi. Dapat dil” 
'duga, bahwa nasib kedua orang tadi p    

  

    

   
   

    

   

  

    

bridge, Nian : 

    

—— Perajaan eringatan ge- 
dari Seb- | 

| da tjabang Sina 'akan di Jang- 
pada Minggu ma'am 

15 jad. djam 19 di GRI 
daan 
— Telah dibentuk suatu pa- 
ba untuk menjempurnakan 

lah2 Panti Pemuda di Bu 
ta 37. Panitya berrpma Pani- 
tya penjempurnaan Panti Pe-. 
muda diketuai oleh sir. Rce- 
bijanto alamat Karangtempel 
11, Minggu malam tgl, 15 diam 
1830 di Bulu 37 akan diada- 
Kan rapat besar untuk menen- 
tukan sikap lebih landjut. 
— Heri Minggu tgl. 15 jad. 

    

  

  

      

    

   

  

    
    
    
    
    

    

    
   

  

« Eropa, Kernel “bag selatan, 
| ngah dengan keindahan alam nja 

HP kuakan satu besi-berani” 
| dari Amerika Serikat.   

SLANDIA . TELAN 
pertandingan 

nitif kini berdjumlah 28, jakni: 

dan Amerika Serikat. 

Regu Beton | 
Pada   di 

akan mempertundjukan £iim 
Tiongkok “Tanah Air nan in- ' 
dah” chusus untuk para dona- | 
teur. Kartjis masuk dengan | 
tjuma2 bisa diminta di Gg. Te- ! 
ngah 73 sebelum tgl. 14 djam   | san (detaillering) tentang ke- 

| putusan jg mengikat kedua fi- 
12 siang pada tatausaha ' rrE. 

| hak tadi Bila pendjelasan ini | 
tar diberikan, maka fihak GBP : 

'akan mendjalankan aksi mo- 
. gok lagi dimulai pada tanggal : 
116 Diuni 

: mentara itu dapat ditambah- 
| kan djuga, bahwa oleh para 
| madjikan Sedisk tenggal 9 Dju 
' ni jl, telah ditempel2kan pengu 
| muman2, jg mendielaskan, bah 
f w, para buruh pe'abuhan di 
“ 'perkerankan mengambil voor- 
| schot Lebsran sebanfak Rp100 : 
sampai Rp 300 
Para anggauta GBP hingga | 

'kini belum ada jg mengambilj 
“yoorsehot tadi dan masih me- 
nunggu? dengan gelisah, . apa 
tindakan fihak pimpinan GBP 
lebih landjut. Sambil menanti | 
djawaban tegas dari P-4 Pusat 

|jtentang peri inttian keputusan jg 
mengikat jg telah diambil dim 
sidang tg. 10 Juni jl. kini para 
anggauta GBP - tetap hekerdja 
sebagai biasa, demikian sdr. Ri- 
tonga. 

CTTCS DI SUKABUMI. 
Kemaren sore di Sukabumi 

'kes, CHTCS Semarang menang 
160 lawan kes. kombinasi Su- 
kabumi, Tjiandjur dan Bogor.   

    

    
aga ja mnta - Te ama "at 

me man 
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Naa biasa bagusnja 

bestik Ini. PiAtar benar            
   

  

   

      

    

   

    

    

     

  

(tanggal 15 Djuni  “ 
(adalah hari Minggu) jad. Se- : 

»5$ Aa TE 

Dalam bwlan Mei 1952 pada 
de Spaarbank telah ditjatat ke- 

an djumlah sakdo uang ta- 
bungan dengan Rp.118.000— 

hum, “1950 telah diguting (ge- 
halveerd) dari djumlah Rp.5 
2990.000.— mendjadi Rp.3.100.. 
009— sekarag tslah meliwati 
Rp.5.600.509.— Dalam bulan 
Mi 1952 telah dikeluarkan 6? 

Uang tabungan jang dalam 3 

“btiku tabungan baru, sedarg »5t. 
|mintaan kembali sama sekali 254 
! buku tabungan. 

SAJEMBARA KEBUN 
BINATANG. 

Jajasan Pedjoang RI di 
ta ini mengadakan sajemba- 

Ya untuk memberi nama Kebun 
binatang di Tegalwareng, na- 
ma apa jg tepat, umpamanja 
kebun binatang rakjat, kebun 
binatang Nasional, kebun bina 

Jang merdeka atau aps sadja. 
Hadiah po. 1 uang Rp 100, no. 

: 2 uang Rp 50, penutupan gi. 
28 Djuni, pembukaan sajem- 
“bara igi. 3 Djuli, tebakan? ha- 
rap dikirim pada Jajasan Pe- 
djoang RI dj. Mataram 1. 

SIDANG DPR KOTA. 
Dalam sidang DPR Kota tadi 

malam telah diambil. heherapa 
“keputusan al. menjetudjui pero 
bahan tarip pemeriksaan lembu 
perahan, perohahan tarip pasar, 
tapi sama sekali tak dising- 
gung2 soal tarip pasar Djohar. 
Mengenai tarip air minum keha- 
njakan angganta tidak setudju, 
soaj ini diserahkan pada sebuah 
panitya untuk diselidiki. Nanti 

. Gantilah sepatu lama dengan: 

jang baru terima, terdiri dari 

KARET dil, 

TOKO SEPATU 

DJURNATAN PAND 

TERBIKIN OLEH: : 
BAN SAN YOK. PONG 

SDERABAIA 

TERDJOEAL DIMANA-MANA 
Me aan ena 

ENG THATJ KONGSIE.   5 Toko Obat TJEE AN HO. 
3. Toko KHOE HAN KIOE. 
4. Toko Obat THAIJ : 

TJOEN HO, 

gedung sekolah Sin You jOlympiade Be'an 
She dj. Siadion CETEH Smg. | 

' malam : sidang 'akan An 

«ta 

Ukuran: untuk Tuan-Njonja dan Anak? serba lengkap. 
SILAHKAN DATANG DAN MEMILIH SENDIRI PADA: 

    

  

    

   

p BOLA-DOENIA 
Bisa Urpak Bell Disegata Rumah Obst dan 

PEKALONGAN: 

Kang aRN Komite 

beberapa 
waktu jang lalu atu diumum 

kan, bahwa telah diputuskan 
:untuk mengirimkan "regu? jg 
'akan turut serta pada pertan- 
| dingan2 antara 'ain: athletik 

, .putera-puteri, hockey, perahu 
lajar, berenang putera puteri, 

'polo-air, balapan sepeda dan 
ikano putera puteri, angka: be 
yrat, tindju, gymnastik puteri 
:Necerland tidak akan turut 
“serta. didalam  pertandingan2 
gulat panijalomba modern, me 
nembak, anggar day basket- 
ball 2G 

.25 negara ikut 

baskerball. ' 
Pada tanggal penutup bagi 

pendaftaran pertandingan2 : 
“'basketbali pad, Olympiade di : 
Heisinki, telah mendaftarkan : 
25 negara jang berikut: .Ar- 
gentinia, Beigia, Brazilia, Bul- 

Sovjet Rusia, Polandia, Peran- 
|tjis, Rumenia, Finlandia, Swis 
Lennon kia. Turki: Honga- 

ria, Uruguay dan Amerika Se- 
rikat. 

Komite Olympiade 
Amerika butuh uang. 

Komite Olympiade Amerika 
Serikat, masih senantiasa men- 
derita. kekurangan“ sedjumlah 

Jar” demikiar 
Bingman, ketua komite tsb. Pa: 

da waktu ini kami mempunjai) 

ta tuar Bingman didalam rapat 

HIBURAN UTK ANGKATAN 
PERANG. 

Tg, 13-6 besok pada djam 
19.00 di ruang Balai Peradjurit 

Bodjong Semarang akan dise- 

lenggarakan hiburan oleh Or- 

kest Dja. K.A.D, Terr. IV. Tiap   Pan ja. 

“UNTUK HARI RAYA IDULFITRI 1883. 

SEPATU BATA" 
MATJAM2 MODEL BARU, DARI: CANVAS — KULIT — 

Dg URNATAN 

No. 3 SEMARANG 
(Bekas gedong Sinar Baru) 

Koelit kasar boleh di poles 
Bibir poeliet boleh diantji 

$ ti, Gp 20 MATA boleh de? 

   
di GARUEPA | BOEA 
uko Pe 

5. Toko O N SENG HO. 
6. Toko melo NG TJHIANG, 
7. Toko TJHIA YAUW FAN, 
8. Toko THAIJ HWA, 

(9. Toko Obat ,VI CP”, 

bagi para touristen atau kaum pesiar 
Tam-pak 4 kapal penuh kaum pesiar — 

| seluruhnja ada 4744 orang — 'jang baru2 ini meninggalkan 'pela 
nan Ter uhan New-York menudju ke Br ke Eropa. 

ialah Tn ditepi Laut Te- 
jang termasjhur, sampai kini me   

    

“Olympiade 1952 
Makin Banjak Dan Lengkap Jt. Njatakan Ikut- 

' Seria — Jg. Akan Datang Melebihi 
Penginapan — Komite Olympiade Amerika Butuh 

Uang. 
meleggaskan pendaftarannja utk, 

sepakbola Olyimpiaue, 
lah negara? jarg telah mentjatatkan diri dengan setjara deti- 

Kemungkinan 

sehingga djum- 

Mesir, Artillen Belanda, Brazi- 
lia, Bulgaria, Chili, “Junani, Djerman, Britania Raya, Finlandia, 
Denmark, Perantjis, Nederlang, Iridia, Yslandia, Italia, Slavia 
Selatan, Luxemburg, Mexico, Norwegia, Austria, Polandia, 
Rumenia, Swedia, Saarland, Sowjet Rusia, Turki, Hongaria 

na »Gan kami masih me. 
| merlukan kira2 650.000 dollar 
apabila kami benar2 herdak me 
ngirimikan sedjumlah atlit? se- 
bagai jg dirantjargkan semula. 

Terlalu banjak per- 
bantu ke Helsinki? 

Atas nasehat tuan Siegfried 
| Ecsiroem, ketua Komite Olym 
piade Internas: onal, maka pani : 
Ya penjelenggara di Finlan- ! 
dig telah meminta perhatian | 
komite2 o'ympiade nasional 
akan terlalu banjaknj, pem- 
bantu2, pelatih2 dan penin- ' 
djau2 jg menjeriai rombongan2 
penjerta negara tsb masing2. 
Djumlah pemain seluruh-   

garia, Chili, Mesir, - Pilipina, 
Israel, Italia, Kanada, 'Tiong- ' 
kok, Junani, Cuba,: Mexico. ' 

lebih dari setengah diuta dol- | 
tuan J. Lyman 

persediaan 160.000 dollar,” ka-: 

anggauta Angk. Perang diharap 

nja akan berdjumlah kira-kira 
18500 crang, sedang perumahan 
ihanja disediakan untuk 7000 
ni 1500 orang, jakni djum- 
lah jang ditetapkan semu'a. 

Djumlah keebikannj, itu ti- 
dak'ah terdiri dari pemain2, 

i melainkan darj orang2 jg me- 
“njertainja, Panitya penjeleng- 
gara kabarnja mengharap, 

agar djumlah orang2 itu tidak 
melebihi 204 dari djumlah 
anggota serba rombongan jg 
melebihi 100 orang. Mereka jg 

turut serta diatas djumlah. ini, 
mungkin akon dipersamakan 
dengan pelantiong biasa, dan 
tidak diperbolehkan singgah 
Giperkampungan? olympiale y 

Sert1 mengundjungi berbagai 
stadion, 

Radioreportase dari 
Helsinki. 

66 Negara akan menerima ra 
''dioreportase tentang nertandi 
Gingan2 Olvmniade di Helsinki 
melalui Stockholm Ini telah di 

-Ipindah dari 

'Aneka Djawa Tengah | 

  

asrat 
   

KAA Perlu Atas 

M 
njata telah menimpa pendud nk 
paksa Berupa 
untuk ti 
han penduduk kelain dna, 

Karena dengan dasar perhi- 
tungau-perbitungan jg. ujata, 
(dan perimbangan hasib bumi jg. 
mendjadi 

pun bahaya kekurangan 

lela dalam Kabupaten? Gunung- 
kidal, Banttl dan Kulonprogo, 
bisa diatasi karena berbagai? 
lusaha dan pertolongan, tetapi 
“bila kealig'an perdeduk dan dja- 
| lannja perekonomian  rakjat 
|masih tetap sebagai sekarang, 
sangat mudah sekali bahaja2 

  
ita akan terulang lagi dilain 
(Kahun, 

Desakar2 dari fihak rakjat 
sendiri pada waktu penindjauan 
Staf K, jg. belakangan ini, mem 
beri kepastian sGjuga, bahwa 
rakiat sendiri sudah merasa sa- 
ngat sumuk, dan sesak dadanja 
UR. bernapas. Mereka ingin 

Gesanja, supaja 
baik jang ditinggal maupun jg. 
meninggalkan desanja, menda- 
pat hawa tjukup untuk hidup, 

kedengaran, Pemerintah daerah 
sampai sekarang masih tetap 
dlm pendiriannja bhw dia tidak 
bisa melepaskan penduduknja 
utk, dikirim kedaerah2 Suma- 

gai transmigrasi selama per- 
siapan2 untuk menerima keda | 
tangan mereka disana belum 
menjukupi sarat? jang telah di- ! 
madjukan, jalah perumahan te 
ratur, kesehatan djaminan sc- 
sial dll, meskipun Sia tidak ' 
melarang rakjatnja herangkat | 
Sendiri Jartinja: bisa ada pendu ! 

| duh jang ingin berangkat sen- 
i Giri, sama sekali tidak diha- 
| lang-halanginja. 

Dan terniata. iang berangkat 
' sendiri tidak sedikit, 

! 

  
  

tetapkan didalam suatu perse 
tudjuan antara para pembesar 
kantor kawat Swedia dan Fin 
lardia. Sembianpuluh - prosen | 
Gari siaran radio, akan berdja- : 
lan melalui 11 saluran (dari | 
mana, 4 disediakan buat Scandi 
navia sadja) jang akan dipa- | 
sang ke Stockholm. Dari ibukota 
Swedia - itu suara penjiaran 
akan diteruskan dengan melalui 
kawat menudju 5 kota di Ero:! 
pah, jang seterusnja akan me- 
ngurus penjiarannja kebagian? 
dunia Jainja. Brussel misalnja, | 
akan merupakan stasiun peran 
tara buar Inggris Raya, Ameri 
ka Serikat, negara2 Common 
wealth Inggris “Gan Singapura. | 

Selama berlangsungnja per. 
tandingan2 perjiaran2 reporta 
Se dapat didengar terus-mene- 
rus. Adapun kesukaran2 dalam 
menghadapi penjiaran waktu2 
upatjara pembukaan dan penu- 
tupan telah ditjoba untuk diata 
si dengan djalan mergadakan 
pembagian lingkungan? baha- 
Sa, Reportase bagi negara2 jg. 
berbahasa Perantjis akan disiar|. 
kan menuri bahasa. tersebut 
untuk negara? jang berbahasa 
Inggeris menutiut bahasa Irg- 
gris dan seterusnja, 

  

SOLO. 
. Badan reklascring 

Dari kalangan balai kota Su 
rakarta diperoleh keterangan, 
bahw, baru2 ini atas inisiatif 
walikota Surakarta Moh, Sa- 
leh Werdisastra di Solo telah 
didirikan badar reklasering se 
bagai tjabang Badan Reklase- 
ring “Mataram” di Jogja jang 
diketuai olehnja sendiri Tja- 
bang di Solo diketuai oleh mr, 
Sumodiningrat. Anggota? peng 
urus lainnja terdiri atas wa. 
k12 Perwari, kantor urusan de 

| mobilisasi peladjar,  djawa- 
tan penerangan, beberapa ang 

! got dewan pemerentah daerah 
dan lain2 pemuka masjarakat 

Gedung S.M.A. di 
Surakarta. 

Dari fihak jg mengetahui di   ' peroleh kabar, bahwa untuk Su 
| rakarta direntjanakan berdiri- 
'nja sebuah, gedung SMA jang 
 mempurjai tiga tingkat, Menu- 
'yut renjana gedung SMA tsb. 
akan terdiri dari 25 ruangan, 

KUDUS. 
Pan. Penampungan be- 

kas tawanan S.O.B. 
Berdasarkan instructie dari Pusat 

Panitya Penampungan ex Tawanan 
S.O.B. Pusat tal 10 Mei 1952, baru2 
ini dipendapa Kabupaten Kudus te- 
lah diadakan rapat pembentukan pa- 
nitya tersebut buat daerah ' Kudus, 
rapat dipimpin oleh Kepala Daerah 
Kudus Sdr. R.S. Reksoprodio, jang 
kesimpulannja: 1. Mengingat daerah 
Kudus boleh disebut tidak “ada .ex 
tawanan S.O.B. jang perlu ditam- 
pung, maka sifat dari Panitya Ker- 
dja ini bersedia menampung ex ta- 
wapan dari lain daerah jang mem- 
butuhkan pertolongan sesudah ditin- 
djau daftar dan keadaan dari ex ta- 
wanan2 itu. 2. Mengesahkan ang- 
gauta Panitya “Penampungan ex 

. tawanan SOB diketuai oleh Sdr. R 
Soekirdja Reksoprodjo, , 

  

. perahu2 jg dipergunakan berla 

SALATIGA. 

Bekel dibunuh. 
Pada hari Minggu majam 

Senen jl, kira2 djam 9 Sdr. 
Seno, bekel dukuh 'Bandjaran- 
gunung ketjamatan Suruh ka- 
wedlanan Tengaran telah dida- 
tangi kowanan orang bersen- 
djata. Sdr. S. setelah diikat 
tangannja kemudian dibawa 
keluar rumah dan kira2 djarak 
50 Meter dari rumahnja ditem- 
bak dan sekutika itu tewas, 
Rupa2nja hanja pembalasan 
Gendam jang mendjadi sebab2- 

nja. 

PEKALONGAN. 

Sd 

Old. — Oleh: Koresponden Sendiri. — 

AKIN LAMA MAKIN njata, bahwa bahaja kekura- 
ngan bahan makanan dan hongerosdecm jang njata- 

pokok penghidupan H 
penduduk pada umumyja, meru- 
pakan bajangan bahwa meski 

bahan 
makagan dan penjakit honger- 
Oedeem jg. sekarang meradja 

Sampai sebegitu djauh jang. 

tra dan lain? tempat lagi seba- ' 

Pin 

  

CERakjat Jogjakarta Keras ' "Keinginan 
12852 Uks Transmigrasi 

  

Risiko Sendiri...... 

dalam daerah Djokjakarta, ter 
suatu doroigan kepada Pemerentah daerah | dak memeluk tangan lebih lema Sa soal yemirda- 3 

2 5 LA menua | pan 

    
“Meninggal Okey main 

sepakbola. 
Dalam. pertandingan sepak- 

bola di Rotterdam 'baru2 ini 
antara kes. DCL dan CVV, se- 
orang pan DCL, umur 32 
tahun, tiba2 ken, hartverlam- 
ming dan meninggal, pertan- 
dingan segera diputuskan dan 
standnja 1—. 

Djuara angkat besi kelas be 
rat bangsa Australia, Wilhelm 
Hafenscher, umur 23 tahun, 
baru? ini dengan motorspeda 
telah menubruk penutup dja- 
lan kereta api dengan full- 
speed, WilhelIm segera diang- 
kut kerumah sakit tapi telah 
meninggal karena 'uka2nja jg 
berat, 

  

Ini menjatakan bahwa kesu- 
mukan penduduk sudah me- 
muntjak, hingga sedikit banjak 
meminta perhatian 

Sabar-sabar............ 
Bahwa. untuk menantikan 
persiapan2 Sebagai sarat2 ig 

| diinginkan oleh Pemerintah 
| daerah, orang beladjar sabar, 
| kalau berlu.. tidak, terbatas 
| sudah bukan soal lagi, sebab 
Tuntuk itu, rasanig pusat pim- 
|pinan transmigrasi masih, ha- 
jrus menantikan kelengkapan2 
| jang tidak bisa disulap dalam 
satu dua hari, terutama ten- 
tang urusan keuangan dan.. 
angkutan. Tetapi sebagai jang 
kenjataan sekarang ini, ka'au 

!fihak2 jang lain bisa beladjar 
| sabar untuk menantikan hasil 
| pekerdjaan pusat pimpinan 
transmigrasi adalah fihak rak- 
jac sendiri sangat berbeda ke- 

' inginannja, ini bisa dinjatakan 
bahwa tidak sedikit diantara 
mereka jang meninggalkan de 
| sanja menudju ke Sumatera, 
| met of 2zonder dj jaminan Peme 
rintah daerah. Dengan ini nja 
|talah bahwa penundaan terlek 
|sananja pemindahan penduduk 
lini, merupakan suatu tekanan 
pada penghidupan penduduk: 
makin lama teriundanja, ma 
kin beratlah penderitaan mere 
ka, 

  

Apa di Djawa tak ada 
jg. masih kosong? 

Suatw soal baru jg sekarang 
patut mendjadi pikiran untuk 
memetjahkan soal itu, apakah 
untuk sementara, dalam dae- 
rah Djawa sendiri sebetulnja 
Sudah tidak ada tempat2 jg se 
Gikit longgar, jg bisa meneri- 
ma mereka jg sudah sesak da 
danja untuk bernapas? 

Kita dengar bahwa di Dja- 
wa-Timur, bekas onderneming 
gula Diatiroto, jg sekarang ti- 
dak dikerdjakan lagi, masih 
merupakan tanah2 terbuka, jg 
ribuan - ha luasnja  keadaan- 
nja masih longgar. Djuga dae- 
rah Tubar sebelah Selatan, ta 
nahnja beribu2 ha. jo kurang 
mendapat pemeliharaan, kare- 
ng kekurangan tenaga, demi- 
kian djuga di Banten, Dan bla 
kangan, kedengaran djuga 

“bahwa sebagian dari complex 
Rawa Proak dan Tjiberem, su- 
dah natuursrijp, ertinja sudah 
tidak lagi berupa rawa, tetapi 
sudah bisa ditempati dan di 
usahakan, sedang penduduk 
Banjumas sendiri rupanja ku- 
rang ketarik kepada daerah2 
itu, hingga masih bisa meneri 
ma penduduk "baru beberapa 
ratus keluarga lagi, hal mana 

I!' dari fihak resmi kita menda- 
pat keterangan, bahwa Resi- 
den Banjumas keberatan buat   Larangan masuk ke- 

luar melelui laut zon- 

der idsin. 
Menurut Antara baru? ini | 

oleh pihak Pamongpradja, Ke- 
polisian dan Kemiliteran dae- 
rah Pekalongan di keluarkan 
Pengumuman bersama jg mak 
Sudnja mengharuskan semua 

jar keluar pantai daerah itu 
di daftarkan lebih dulu kepada 
pihak jg berwadjib dan semua 
orang jg masuk-keluar melalui 
laut diharuskan ' mempunjai 
kartu penduduk dari tempat- 
nja. Perahu2 djuga di larang 
membawa barang2 jg terma- 
suk larangan seperti sendjata | 
api, mesin dll, 

Peraturan tsb diadakan utk 
mendjamin keamanap disekitar 
pantai daerah itu dan mereka 
jg. melanggar diantjam dengan 
hukuman pendjara, sedang pe- 
rahunj, tidak diperkenankan 
berlajar keluar, 

  

HARGA EMAS PI DJAKARTA. 
Djakarta, 11 Djuni diam 17.00:   Kings NOT Mm RP. 20,00 
Emas No 2 Pp. 30,10 
Binas No Bi six Rp, 28,76 

menerima penduduk2 dari dae- 
rah Diokjskarta.. 

Dalam pada itu, kita merasa ber 
sjukur, bahwa Pemer.ntah daerah 
pada Senen ibl ii telah Sean 
komisi utk memeriksa compiex. 
wa Proak Na ig anal 
dengan: nama eeukl 
na hasi aa sampai tulisan t Pena 
“kirim kita belum mendengar, tera 
p! umumnija orang mengharap, da 
lam kerdja- sama antata Pemerintah 
daerah Djokjakarta dan  Banjumas 
dalam hal ini, djanganan  otang 
tenggelam didalam (jita2 ig sangat 
muuk, asal sadja bisa memberi 
harapan baik kepada mereka ig akan 
“dipindahkan. tjuk sudah. Dju 
ga orang djangan ferlalu tengelam 
dalam harapannja utk  menjusuti 
penduduk sebagai perh't n 1 
semesta, sebaliknja. orang harus 
merasa tjukup puas, bila bisa mem 

beri tempat kepada beberapa ratus 
luarga ig sekarang sudah merasa 

hampir. tidak bsa hidup lagi, Dan 
achirnja baga mana juga peminda 
“han penduduk kedalam daetah Dja 
wa Sendiri, lebih ringan dalam sega 
la-galanja daripada kela'in kepulaw 
an, sebab meskipun kelengkapannja 
belum tjukup. #erapi alam dan. da 
Sax serta suasanahja penghidupan, 
sama sekali sama, perbedaan pen 
dudukan baru dan lams, tidak 
ada, hingga Maan jg dipindahkan 
kedaerah iku tidak akan monralami 
kesukaran “dalam hidupnja, sebagai 
jg mungkin terdjaat bila mereka di 
pindahkan kelain kep kaan, 1g. ba 
hasa dae'rahnja beriaitian, 

Mudah.mudahan pandahgan ini 
bisa menadi pertimbangan, demi 
kian harapan Wartawan SUARA 
MERDEKA di Diokjakarta, 
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     tanganj antara ra 
dan pemerentah Bonn. Perdjan 
djian2 kontraktual ini, menu- 
rut Mang Djerman mendaput 
kemerdekaan lebih luas, ada- 
lah dimaksudkan untuk meng- 

| ganti status pendudukan apa- 
| bila nanti Republik “Federal 
|. Djerman Barat mendjadi ang- 

| gota aktip dari Lingkungan 
Pertahanan Eropah. 

Fasal “preventief” itu akan 
memberi kekuasaan kepada Ti- 
Za Besar Barat untuk tjampur 
tangan dengan .memperguna- 
kan angkatan bersendjata atas . 
Djerman Barat djika seandai- 
nja bemerentah Djerman me- 
langgar salah satu kewadjiban 
nja menurut perdjandjian in- 
ternasional MN mangan 
misa'nja djandjian masuk ke- 
dalam jingkungan pertahanan 
Eropah. 3 

Djadi jika seandainja tim- 
bul seorang Hitler baru di Djer 

i 

1 

man dimasa datang jg mentjo- im 
ha memisahkan diri dari blok, 
sekutu dengan tjara memerin- 
tahkap pasukan? Djerman dim 
gabungan pertahanan Eropah | 
kembali ke Dierman, maka ne 
gara Tiga Pesar Barat berhak 
melandjutkan pendudukannja 
atas Republik Djerman. ' 

Baik pihak Amerika, Ingge- 
ris, maupun Perantjis telah me 
njatakin maksudnja untuk 
mempertahankan beberapa hak 
hak istimewa dan tertentu”. di 
Djerman Barat sesudah berachir 
nja masa pendudukan atas ne- 
gara tu Pa Ra : 

Perluasan hak2 istimewa? 

Dalami suaty maklumat ber- 
sama jg diumumkan di Paris 

  

dalam bulan Noperaber tahun | 
jg lampau, para Menteri Luar 
Negeri Tiga Besar menjata- 
kan, bahwa mereka pada saat Pn aa 

hi Copyrig i 
SAN baru uutik mendjaga Perantjis dari 

ntah Djerman menarik 
ng an Pertahanan Eropa 

dim ajukan oleh pemeris oleh pe 

“djandjian resmi. 

| diadakan 
pemerintah negara2 Pakk Atlantik, | 
apabila ada salah satu 
menganggap timbul antjaman terha- 
dap 
politik, atau keselamatan” dari salah 
Safuz mereka. 
tidak ada tertjantam djaminan resmi 
untuk 
dengan kekerasan terhadap negara ' 
jang salah. . 

| Menurut kedua matjam 
jin Amerika Serikat ferpaksa 
dahcia mengadakan —konsultasi dng 
negara? sekutunja, dan 

Ipunjai hak turut serta bersama nega- 
ra2 

tindakan kekerasan di Djerman Ba- 
rai, fapi 
ngambil langkah sedemikian setjara 
otomatis. 

apakah rumusan if 

djui, akan memberikan kepuasan ke-' 

an-kii Dari Ka- 

nii Masje rekat 
    

    

| Suara Merdeka”. 

panja di masa depan sekiranja | diri dari Lingkungan Pertahanan 
kan masak? oleh perbesar? seku.- 
n hak kepada Amerika Serikat Ing 

  

    
   

Ia mengangkat 

: boleh dipertjaja m      
     

Kanselir Djerman Barat, Kon- 
& 

Disamping rumusan jang di- 
n- Usulkan itu, Perantjis djuga : 

menggantungkan suatu harapan 
kepada djandji Amerika  Seri- ' 
kat bahwa pemerintah Ameri- 
ka, Serikat akan mengambil tin 
dakan tegas apabila Djerman 
menarik pasukan2nja dari Ling 

kungan Pertahanan Eropah. 
Menteri Luar Negeri Amerika 
Serikat, Dean Acheson, membe- : 
rik: Aeningn kepada Menteri 
Luar Negeri Perantjis, Robert 
Scehumann, di London dan Lisa 
bon'dim “bulan Pebr, jang lam- 
pau bahwa ia akan berusaha 
mendapatkan, djaminan jang se 
Gemikian dari Kongres Ameri- 
ka, atau dari Presiden Truman, 
meskipun ia tidak mendjandji- 
kan bahwa djaminan itu akan 
diberikan berupa suatu “per- 

Apa jang menurut kabarnja 
terkandung pada pemerintah 
Amerika Serikat ialah memberi 
kan Gjandji jarg sungguh2 se- 
tjara lisan, bahwa penarikan 
atau antjaman untuk menarik 
Giri dari salah satu anggota 
Lirgkungan Pertahanan Ero- 
bah itu dianggap tjukup mem- 
berikan alasan utk. mendialan- 
kan Fasal 4 dari Pak Atlantik 

ara. 

Apa isi pasal 4?   Fasa! 4 NATO ita menghendaki 
»konsuitasi”” Wiantaranja 

diantaranja 

»batas negara, kemerdekaan 

Pun terhadap ini 

segera mengambil tindakan 

rumusan 
lebih 

akan mem- 

sekufunja itu untuk mengambil 

diharuskan ia fidak me- 

Masih “akan kita lihat 
djika  disetu- i 

itu belum dapat RNAaAn: pada parlemen Perantiis, bila nanti 
kan bagaimana. beniuknja irenfjana perdjandiian Lingkungan, 
“hak2 istimewa”. tersebut, ber 1 Pertahanan Eropah dimadjukan 

padanja untuk diratifisir. hubung dengan perkembangan . 
   

   
  

  

  

ke-i 

s sunda Bin ea 3 : 

men ) Kn "3 Dalam suatu resolusi jang | 
Akan 4etapi pada achirnja Yambil pada tangga! 19 Pebru : 

sudah mendjadi umum, bahwa , Wi jang lampau, Pariemen Pe- 
2 istimewa, itu ter Tenis menuntut kepada kabi diantars hak2 a Hy ter 

masuk hak memakai sendjatx 
  

sekiranja pemerentah federal Pero eh djam'inan Cari Ameri- 
Djerman Barai tidak 
lagi mendjaga keterti 
keamanan umum, atan dj 
terdjadi sesuatu hal jg meng: 

    

antjam keseamatan 

  

   
      
    

  

   
   

    

    

   
       

    

      

sekutu jg akan 6 kan di: 

Dierman - Barat : “satu! 
bagian dari rentjang2 pe 
nan sekutu. 

Sekarang sudah. 
tuk memasukkan dalam si 
na2 “darurat” ini pelang 
oleh pemerentah Bonn '& 
djandji2nja kepada sekutu 
perti dengan menarik kem 
pasukan2nja jg diperbantul 

pada liigkungan  Pertahani 
Hropah. Peran ANA 

Kumusan ini masih belum 1 
aminan 

  

  

      

      

    
    

  

   

  

   

  

gi mendapat dja IE 
ingini o'eh pemer ran- 
tiis daripada rikat 
dan Inggeris emberi- ai 

gera meng 5 

kiranja r 
dari Lingkun 

Eropah. Kk 
Fasal "preventie 

memberikan hak 

   

    

   
   

    
   
   
   
    

       

  

H 

er 

“berbuat sena 2 

pun begitu 3 2 g 2 

kutm jakin tinda 
perkuat pendjagaar 
menghadapi kem   

  

DIA ha- 
sil kembali dae- 

rah2 djadjahan Portugis dan 
Perantjis di India dengan keke- 
rasan, bila daerah? tsb tidak 
d tinggalkan setjara damai da- 
lam waktu singkat, demikian 
kata anggota parlemen India, 

S'gah Nawas Salasa pagi, jang 

  

sanggup Kx 
ijika bahaja sesuatu “pelanggaran” 

ling dengan menempa'kan “pa. 
isukan2 Amerika dan Inggers 

hasih diperlukan.” 

1. |kan”, Kongres, Presiden A.S. 

ketiga2nja?”, 

an Piagam Asia 

  

netria supaja menijoba mem- 

Serikat dan Inggeris untuk 
menjelarmatkan Perantjis dari 

atas perdjandjian Pertahanan 
Erepah. Resolusi parlemen Pe 
rantjis itu meminta djuga Su- 
paja djaminan itu diberi back- 

Kn
 d

ng
 n
BP
” 

Deb
at 

Map
iri

h 
Ser

 m
en

a 
nk 

uni
bab

na 
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4 
Men

a 

ng tjukup dibenua Eropah se! 
Hama masih diperlukan”. 

'Acheson menjatakan, bahwa 

ran ia jakin tidak ada suatu “kesu 
'Hlitan jang tidak bisa diatasi” 
un'uk mentiari suatu rumusan 

engan djalah mana Amerika 
er'kat akan memberikan djan 

Gjinja menempatkan pasukan- 
nja di benua Eropah ”se-ama ' 

Soalnja sekarang siapa jg | 
akan memberikan tafsiran ataS | 

1 

kelimat “selama masih diperlu | 

negara2 sekutu Eropah, atau 

Penamaan aa. 

  

WDEMERINTAH INDIA ki 
ML. Ri tjondong untuk meng- 

an suatu konperensi Asia 
mempeladjari soal2 jang 

a waktu ini di Asia dan guna ' 
sentjapai '— suatu Piagam 
isia”, demikian menurut kete- 

Pasal 4 NATO. 

'ngakui 
dan tak | mau 2 

pula. Demikianlah memang da- | 

“gar sesungguhnja dari politik: 

4 Sulit, jang terdapat pa-!   sam India, jang tak resmi 
London pada hari Selasa. Ka 

an tsb, berpendapa? bahwa 

    
      
   

ag rentjana sedemikian akan men- 

lj ihan Asing Di India Ha 

f persetadjuan RRT. (An- 

   
mendapat sambutan riuh. Na- 
was jang berbitjara daiam per 
debatan mengenai perbelandja 

ai pertahanan negara, adalah 
bekas seorang djendral, jang 
bertempur dim tentara kemer- 
dekdapn India bahu-membahu 
dengan pasukan2 Djepang sela 

      

   

     

   

Chawa. 
Me AN Dm aa HL AN INA MAP APA KANE Kepaaan kaan 

  

Bertempar digedu: 
» lah dilangsungka 
dan politik oleh peng 
da Kementerian P.P.   

“ Pepustaka- 

  

an Politik 

  

  
  

    
  

Maka Kebanjakan Dari Mereka Segan Bekerdja — 
Namun Demikian Masih 
sa Beri Harapan Baik Sbg. 

Banjak Pula Jg. Kelak Bi- 
Tenaga-Pembangunan. 

Di Indonesia. 

Kg 

2 EBERAPA WAKTU 
perohahan perasaan 

tagar OK Koresponden Kita Di Holland, 2 : 

il. pa kami kabarkan tentang 
| | Crang2 suku bangsa Ambon jang 

kini sedang berada di Nederiand, Hal jang demikian tju- 
kup menarik perhatian, hingga tak ada Gjeleknja, bila kita 
kembali mengupas soal isb., demikian tulis BN Man 
Merdeka” 
lanja l 
mereka diterima den 
sjarakat Belanda di 

di- Nederiind, Harus diketahui, bahwa pada mu- 
, waktu pertama serdadu? Ambon ini tiba Gi Nederland, 

gan gembira dan tangan terbuka oleh ma- 
kembali dari Indonesia telah banjak mentjeritakan tentang ke- 
beranian serdadu? Ambon jang masuk KNIL hingga “mereka 
ini mendapaht nama harum dikalangan bangsa Belanda se- 
bagai ,,kawan seperdjoangan” 
Itulah. sebabnja, masjarakat 

Belanda mula2 hanjak menije- 
la sikap pemerintahnja, jang 
telah menolak pemberian Sta- 
tus tersendiri bagi orang2 su- 

iku bangsa Ambon, Harus di- 
ditiaskan disini, bahwa sebe- 
lum adanja penjerahan kedau- 

:latan pada Indonesia, memang 

oleh beberap golongan orang 
Ambon sudah diminta adanja 

status tersendiri bagi kepulau- 

'an Ambon ,langsung dibawah 
mahkota Belanda”, E 

Permintaan tersebut teah 

ditolak oleh pemerintah Be- 
landa, karena pemerintah Be- 

land, sudah mengerti, bahwa 
"kedudukan Ambon dibawah 
Mahkota” ini tak akan memi- 

beri keuntungan apa2 bagi Be- 

landa: daerah Ambon adaah 
daerah minus jang perlu di- 

bantu uang. : 

Berdasar atas pertimbangan 

jang demikian ini djuga'ah, 

maka kemudian pemerintah 

Belanda djug, tidak suka me- 
proklamasi RMS”, 

menjokongnia ' 

bukan idealisme tetapi pertim- 

hangan untung rug” mela'u.. 

Dari pro djadi anti. 
Kembali ke soal orang2 Am- 

bon di Nederland: djadi mereka 

mula2 mendapat sambutan baik 
dari masjarakat Belanda. 

Tawanan2 
' Kojedo 

Kini Menarat Dibagi-Ba- 
gi Dim Kelompok2 Ketjil 

: S ETELAH KETIKA hari 
: Selasa pagi terdjadi per 

terapuran jg sengi4 antara ser- 
ladu? PBB jg mendjaga orang2 

  

tawanan perang dipulan Koje' 
dan penghuni? blok nomor 16, 
jg berakibatkan 31 orang tawa 

' pan tewas dan 131 mendapat lu 
ka2, maka pada hari Rebo pagi 
kira2 12.000 penghuni perkema- 
han tawanan perang dengan 
diam menuruti perintah2 pen 
djaga?nja untuk dibagi? keda- 
lam blok2 jg lebih ketjil. 

“Seperti telah dikabarkan, da 
lam pertemuran jang berlang- 
Sung selamg 11/, djam tadi, se 
orang serdadu Amerika telah 
tewas dan 14 luka?. Dalam per 
tempuran tadi, jang berkobar 
setelah orang2 tawanan peng- 
huni blok nomor 76 menolak 
ultimatum komandan .perkema 
han tawanan Supaja berkum- 
pul guna dipindahkan keblok2 
jang lebih ketjil, pihak pendja 
ga pakai granat, hajonet,dan tin 

dju, sedangkan 6410 orang ta 
wanan melawan dengan tom- 
bak, batu dan alat? lainnja, — 

(Antara). 

Ma perang dunia jl dibawah ko 
mando Chandra Bose, 

Dalam pidatonja dinjatakan 
bbw daerah2 djadjahan asing 
di India bagaimanapun djuga 
harus dilenjapkan, Bila Peran 
tiis dan Portugis tidak mau me 
ninggalkan daerah2 itu dalam 

  

jang patut dihargai. 

umumnja. - Sebagian besar 
orang . orang Belanda ber- 
sikap pro Ambon. Tapi seka- 
rang Gapat dikatakan - bahwa 
tiap orang Belanda (althans 
hampir semua), bersikap anti 
“Ambon. Perobahan sikap orarg 
orang Belanda ini ' disebabkan 
Gjuga karena tingkah Jaka 

crarg2 Ambon sendiri, 

     

  

“Pembatja tentunja 9m 
ingat kabar2 tentang terdjas 
nja insiden2 di Nederland 
Gisebabkan oleh serdadu2 Am- 
bon. Kedjadian2 tsh diatas me- 

  

   

   

   

rupakan dorongan pertama jg 
menjebabkan orang2 Nederl 
lalu djadi' kurang set F 
terhadap erang2 Ambon disana. 
Gura mentiegah nja lagi 
insiden? 8 disebabkan oleh 
Serdadu2 . Ambon tadi, “maka 
'oleh pemerintah Belanda 3 
ika tak dikumpulkapy” dalan 
Gjumlah2 besar tetapi diba 
Galam kelomnok2 ketjil serta 
Gitempatkan didusun2? sepi jg. 
agak terasing Tapi meskipun 
Iemikidn, serdadu2 Ambon ini   mendapat kesempatan setiukup 

Inja, urtuk merambah pengeta- 
'hyan mereka dan untuk beker- 
"dia Tetapr sajang bahwa seha 
gian besar dari merska terlalu 

“segan untuk melakukan se 
suatu . pekerdfaan tertentu. 
Mereka terialu biasa ,,hi 
dup ringan “dar ' berma- 
las2” day “dimanfdja?2kan dim. 
ikatan KNIL dulu, dan menolak 
utk, mengerdjakan sesuatu ma- 
ta pentjaharian sebagai orarz 
preman biasa, Sungguh menarik 
hati hasil pemungutan suara 
(enguete) jang baru2 ini diada 

| Kari Giantara mereka, tentang 
| Pekerdjaan apa jang hendak me 
reka ingini. Hampir Semua dia- 

: waban menistakan: ,Incin dja- 
di @irecterr” atau setidak2nja 

| bedrijfsisider” dan lafn2 kedu- 
| dukan jarg mentereng. 

Lo Tidak teguh kemauan. 
Ia ti 

| Jang mendjadikan keningu: 
| ngan pemerintah Belam ea 
ng€pai soal serdadu2 Ambon ini 
artaranja djuga bahwa mere. 
ka kebanjakan tidak mempu- 
nJel keteguhan “hati. tentang 

| vak2 jang mereka pilih. Misal. 
nja ada seorang Ambon  mu- 
la2 ingin beladjar djadi tukang 
sepatu. Die lalu dimasukkan da Ism trainingsikamp di" Lang- 
Straat ' (propinsi Noord-Bra- bant). Sepekan kemudian orang 
Wi ' mengadjukan permshuran 
Pd. Kementerian Unie-Zakon, 
bahwa dia tidak senang bela. 
Gjar djadi tukang sepatu: kata nja da lebih tiotjok utk. ' djadi 
nelajan (pertjari ikan). Baik, crang itu kemudian dikirim ke 
IJmuiden untuk dididik mendja 
di pelaut, Tapi apa latjur, se- 
minggu kemutian, ia memberi 
suret ke kementerian Urie-Za- 
ken, bahwa ia ingin kembali sa- | dja heladiar mendjadi tukang 
sepatu, sebab di IJmuiden tepi 
laut. ia tidak tahan hawanja, jg. 
terlalu dingin......... Harus dike 
tahui, bahwa pada umumria 
orang? Belanda suka “bekerdja 
keras: mereka ini tidak senang 
melihat kemalasan orang2 lain. 

  

' perkenankan membuat minu- 
man iSb. sedikit2, dan gerst| 

' Ekonomi T 
| Pembesar? RRT Berhasil Menekan Harga? 

  

'ibet 
Baraag—paradjurit2 RRT Memberi Pe- 

ladjaran Kpd 
"Naa P 

Rasa M enentang. 

ada'an jg. 

Pembesar? di Lhasa dengam 
! keras mendjalankan peraturan 

jang sangat membatasi  pema- 
kaian ngerst” “jo a dipakai 

membuat Sematjam minuman 
fi arak jang disebut ,,chong”, jg. 

| Sanga: digemari orang2 Tibet 
itu, Maksudnja larangan itu 

# "adalah supaja makin banjak 
|gerst jang dapat digunakan ' | buat dimakan. Tetapi walau- | tahun 1949 djumlah orang di 
pun demikian masih djuga di- 

buat keperluan itu. diberikan 
'setjara rantsoen. 

Dibandingkan dengan har- 
ga2 pada sebulan jl., maka ki- 
'ni.harga2 bahan makanan di 
Tibet itu telah dapat ditekan 
turun dengan 1004. 

Rentjana pertanian se- 
tjara besarZan. 

Kini pembesar? RRT di Ti- 
bet sedang menjelenggarakan 
satu rentjana pertanian besar2. 

JI Pendaduk Tentang 
Pertanian .. .. 

Thd. RRT. Berasal Dari Kalangan2 
0.0... Thibet Jg. Kolot, 

— Oleh: Koresponden Kita Di Caleutta, — 

BERITA? jg. lajak dipertjaja dari pedagang? jg, mela- 
kukan pekerdja'annja diantara India dan Tibet, mo- 

| ngatakan bahwa kini pembesar? RRT di Lhasa telah berhasi! 
mengendalikan harga? bahan makanan di Tibet, jg. mendjadi | 
Sargsat meningkat semendjak bulan dulu, karena timbulnja ke- : 

hampir2 menjerupai keada'an-patjeklik. 

TBC Pilipina 
Tiap 19 Menit 1 Orang 
Meninggal Karenanja 

M dinas penerangan UNI- 
CEF (Dana Darurat PBB untuk 
Kanak2) di Bangkok, ketika th. 

Filipina jang meninggal dunia 
karena menderita penjakit tbc 
ada 28.000 orang. Angka ini ber 
arti bahwa dalam tempo satu 
tahun tadi, tiap2 18 menit atau 
19 menix ada seorang FEilipino 
meninggal karena penjakit tadi. 
Menurut perkiraan, djumlah 
penderita sesuatu bentuk tbc di 
Filipina ada 1.650.060 orang, 

Akan tetapi, untuk ratusan 
ribu penderita penjakit tadi, jg. 
membutuhkan perawatan diru- 

' tempat-tidur. 

  an. Dgn diselesaikanja rentja- 
na ibu maka mereka mengharap 
pada jahun 1953 Tibet akan su 

nja sendiri mengenai bahan? 
makanan. Bahkan pula spj. pa 
da tahun? berikutnja dikarap- 

ikan Tibey akan sanggup meng- 
|expert bahan? makanan jg ke- 
lebihan, 

Selandjutnja” sumber2 tsb, 
itu mengstakan, bahwa djuga 

diambil tindakan2 lainnja buat 
imemperbaiki perekonomiar Ti- 

bet. Diantara lain dengan me- 
ingirim rombongan? penjelidik, 
guna mentiari tahu. tentang 
Sumber2 kekaican alam di ber- 
bagai pelcsok dari daerah Ti- 
bet jang sangat sedikit dikenal 
itu. Kini sudah diketemukan | 
dus tambang batu bara jang 

  
  

g' fjukup besar. Kini tambang? 
itu sudah mulai diusahakan. 

'a mengadjar kaum 

ri ilmu... bertiotjok 
Aga: 35 tanam. 

Tentera | 

t 
    

Djusa tentera RRT jang ada | 
di Tibet telah digunakan buat ! 

  

memberi petundjuk pada kaum 
Tibet tentang ilmu bertjo- 

“tjek tanam jang terachir,  se- 
bagai jang telah digunakan de 

ngan berhasil baik di Tiong- 
xok, atay untuk hantu ,,meng- 
garap” tanah2 jang dulu di- 
anggap sama sekali tak tjotjok 
buat pertanian. 

Semendiak Amerika  men- 
djxlankan putusan melarang 
import wol Tibet, mak 

duksi wol didaerah jang tsb. 
belakangan ini telah menderita 
kesulitan jang hebat Tetapi 
kini Bank of Ching pun telah 
membuks tjabhangnja di Lhasa 
dan sedang berusaha mentjari 
,lain didan” jang memung- 
kinkan pendjualan wol tsb. 
kepada pembeli? lain, 

Lebih landjat sumber2 jg. di- 
maksudkan diatas “tadi ajuga 
Gitanja mengenai berita2 jang 
mengatakan, bahwa diantara 
orang2 Tibet telah timbul pe- 
rasa'an sangat kurang senang 
thd. pembesar? RBT itu, kare- 

na tidak menjetudjui kepada 
perobahan? ig diselenggarakan 
ikan cleh pihak jg. teraehin ig: 

lawanan kepada. adat-isti- 

Da dan kebia Yan jg. semen- 
& safe k 

Ditambah lagi, orang Belan- 
ida tidak senang.melihat s,ku- 

'rang  kebersihannja” serta 

| skurang kedjudjurannja” 
orang2 jang sudah ,,dirusak- 
“kan tabiainja” oleh ikatan di- 
|nas KNIL mereka dulu Tapi 
harus pula diakui, bahwa de- 
wasa ini di' Nederiand pun 
terdapat golongan2 orang2 
Ambon jang benar2 mempela- 
diari sesuatu vak dengan baik. 
Bila mereka ini kelak kembali 
ke Indonesia, jakin lah kami, 
bahwa ilmu pengetahuan jang 
mereka kumpulkan itu akan 
besar faedahnja bagi pemba- 
ngunan negara kesatuan Indo- 
nesia jang masih membutuh- 
kan tenaga? ahli dalam segala 
lapangan, demikian tulis war- 
tawan ,,Suara Merdek, di Ne- 
derland : 

  

rus Direbut Kembali 

dah bisa mentjakupi keperluan ' 

pro- “ 

(akon keadaan jang berbahaja 
i 

(Diseluruh Filipina, djumlah 
penduduk ada 17.000.000 

orang, diantaranja 7.000.000 

kanak2 Bagi mereka hanja 
tersedia 7.000 dokter, 6.000 
djururawat dan 2000 bidan. 
Pemerintah Filipina tah me- 
ngadiukan permintaan kepada 
PBB, agar supaja memberi se- 

gala bantuan jang dapat dibe- 
rikonnja, 

ngan kesehatan Fi- 
lipina. 

Pada permulaan tahun 1950, UNI 
CEF mendjardjikan ban'uannja Se 
bagai permyaan UNICEP. memberi 
Kan ZunfSinar.X jg besar, satu di! 

antaranja unit.mobte', perlengkapan 
laboratorium dan perlingkapan un 
tuk menghasilkan vaccita BCG, se 
muakja berharga £78.000, 
Kemudan UNICEF menjediakan 

$89 000 unuk kepelluan pengangku 
tan, perlengkapan veccihasi Gan se 

| orang konsultang in'ernasional gari 
| Skardinavia (d sediakan oleh WHO) 
| untuk mulai mendjwalkan rentja 
yna b.tahun. Selama wak'u 5 trehun 
filli, semua kaliak2 dan pemuda2 di 
| Filpila diperiksa Can dibsi sun 
tSikan BCG terhadap tbc apabila me 
' Teka belum terkena penjahit tadi. 
| “Da'am kamparje BCG jg dimulai 
' ketika bwan September jl, kra2 
1 145.000 oralg muda telah diperiksa 

| dan 65000  dsuntik  Disampihg 
Ku, kedua uht Sihar X melakukan 

'pemevksaar:2 pula, rata2 4090 tiap 

  

  

tiap bwan. . 
Demikian al. usaha UNICEF di, 

djak lama telah beriangsunw di 
Tibet itu. Menurut sumber? | 
tsb., benar ,,pernah terdapat” : 
sedikit perasa'an tidak puas, 
tetapi ruparja ini berasal dari 

sanja memang selalu menen- 
tang tiap? nerchahan baru, 

Pp 

Naif “menerangkan kepada 

njai 
dan bahwa ia telah dengan se 
penuhnja mengakui pangeran 
Houssein, putera Radja Talal 

jang kini sedang peladjar di 
Inggris, sebagai putera mahko 
ta Jordania, Ia menegaskan pu 
la, bahwa antara Radja Talal 

paham, Dikatakan, bahwa ia 
: telah menerima 3 kawat dari 
Talal, jang pertama dikirimkan 
dari Paris ttg. 7-6 dan minta 
kepadanja supaja 
'kekedutaan Jordania di Roma, 
jang kedua dikirimkan dari 
Lausanne, minta supaja ia 
(Naif) menemui “Talal disana 

| dan jang ketiga memerintah- 
“kan Supaja ia (Naif) tidak 
usah memenuhi permintaan2 jg. 

  
termaktub dalam kawat2 jang | 

waktu Singkat, maka India ha ' pasukan? berani mati Djepang/ Pertama dan kedua tersebut. 
rus mengirirakan pasukan2nja 
untuk menguasainja dengan ke 

kerasan, kota Nawas. , Nawas 
selandjutnja memudji sema- 

ngat jang terdapat pada tenta 
Ia Djepang dahulu -dan dalam 

pada itu diingatkannja akan 

| jang telah berhasil menengge- 
|iamkan kapa!2 penempur Ing- 
| gris “Prince of Wales” dan 
"Repulse” dekat Singapura se 
lama perang dunia jl. Nawas 
mendapat sambutan tepuk ta 
ngan lagi riuh, (Antara), 

Kalangan iang mengetahui 
(menafsirkan, bahwa ketiga ka 
wat tsb mungkin dikirimkan 
sewaktu Radja Talal menda- 
pat “serangan” penjakitnja, ja 
ni penjakit djiwa jang disebut 
“Sehiziphrenia,” 

Belandjutnja kalangan itu 

ENURUT MAKLUMAT |: 

  

mah-sakit, hanja tersedia 2.000. 

(Dokter 7000 orang untuk 
penduduk 17 djuta.' 

Pemerintah Filipina sadar j 

ini, akan tetapi pemerintah ke- 
| kurangan pegawai2 tehnisnja, | 

kekurangan perlengkapan, per- 

bekalan dan rumahsakit2 tbc. 

pers, bahwa ia tidak mempu- : 
tuntutan atas mahkota : 

Gan dia tidak ad, perselisihan | 

ia terbang | 

| diriannja 1 
“Alexander ketika ia singgah di 

lanasir2 kolot di Tibet, jg. bia- ' 

Naif Tetap 
Pada Radja Talal, Talal Menderita Scehi 

z'iphrenias Tindakan2-nja Sudah Tidak 
Bisa Dipertanggang-Ujawabkan Lagi 

  

  

  lurele Samenwerking”. 
upatjara penjerahan selesai, 

Utk Tembus Dead. 
lock Panmanjom 

Usaha2 India 3 
ALANGAN JG. MENGE YApyT di : kan Kari Selasa, bahya Atut  kolton menerfun sampai menerima laporan dari 

ander, j£. kini sedang berkand 
belum dengan resmi mengadjuk 
ka Serikat untak diwakili dlm. 

K 

ta di Panmunjom, 

Sementara itu didapat kete- 
rangan pula, bahwa di London 
dan New Delhi sedang di-aku- 
kan usaha2, dengan maksud 
menembus djalan buntu jang 
kini dihadapi dalam perunding 

|an di Korea tadi. Menurut du- 
gaan, pemerintah Inggris dan 
Perdang Menteri Nehty' sama 
pendiriannja dengan Amerika, 
bahwa tak mungkin #iadakan 

: kompromi tentang prinsip bah 

“Wa tak seorangpun 

Usaha2 Unicef dilapa- 
diantara 

anggoia2 angkatan perang pi 

hak Utara di Korea akan dire 

patriasi (dipulangkan kenegeri 
nja), apabila ia tidak menghen 

dakinja. 
Akan tetapi, agar supaja dja 

ngan terdjadi lagi deadlock 
Gan djangan !agi pertempuran 

berkobar, maka dipertimbang- 

kan berbagai tindakan. Dalam 
pada itu Inggris mengusulkan 

Supaja pemeriksaars ang? ta 
wanan perang itu dilakukan 
oleh suatu komisi internasio- 

na!, sebelum Gilakukan penan- 

datanganan perletakan sendja 
ta. 

Kehendak India. : 

India mengan- 

diurkan supaja semya orang 
tawanan dibebaskan kembali 

sesudah verletakan sendjata di 

Sebaliknja, 

' tendatangani, dan terserahlaih 

kepada mereka untuk memilih 
pulang atau tidak, Didapat ke 

terangan bahwa pemerintah In 

Gis telah memberitahukan pen 
tadi kepada Lord 

New Deihi, sebelum melandjut 
kan perdjalanannja ke Tokyo. 
Dikatakan bahwa. pemerintah 

Setia 

ANGERAN NAIF, saudara Radja Talal dari Jordania jg ' 
selama ini dikabarkan sebagai 

smemperebutkan” zjachta kera-djaan Jordania setelah Radja 
Abdullah meninggal, pada hari Selasa menegaskan bahwa ia 
tetap memegang teguh ketaatannja kepada Kadja Talal dan 
dalam pada itu menuduh, bhw, perdana menteri Tautik Pasha 
Abul Huda menijoba untuk memutuskan tali persaudaraan jg 

ea ja Ngga orang kakak-beradik tsb. sedjak mereka ma. 

pesaing Talal dalam 

menjatakan, bahw, ketentuan 
terachir mengenai keadaan jg 

sulit ini mungkin akan diam- 
bil di Amman setelah perdana 
menteri Taufik Pasha mema- 
hami pesan jang disampaikan 
kepadanj, oleh Radja Talal de 
ngan peraniaraan pesuruh isti 
mewa. 3 

Perbedaan maksud. 
Seperti telah kit kabarkan, 

kalangan pemerintah Jordania 
Sudah sedjak lama menghenda 
ki supaja Radja Talai tetap 
berobat diluar negeri, sedang- 
kan Radj, Talal sendiri menu 
rut kalangan jang mengetahui 
ingin pulang ke Amman. Atas 
pertanjaan, pangeran Naif se- 
landjutnja menerangkan dim 
konperensi pers itu, bahwa ia: 
tidak menjstudjui. persatuan 
antara Jordania dan Irag diba 
wah satu mahkota, akan teta 
pi dalam pada itu Ia mengharap 
supaja antara Jordan dan Irag 
jang kedua2nja ada dibawah 
kekusaan anggota keluarga 
Hassemite, terdapat perhubung 

Lagi 'sebuah gambar waktu penjerahan buku? dari ,.Stichting Cul 
Tam pek wakil president Hatta sesudah 

mengamat-amati buku tulisan Multa-   tuli, 1 

"Dan Inggeris 

kabinet Inggais akan menanti 
menteri pertahanan Lord Alex 

an permintaan kapada Ameri- 
perundingan gentjatan sendja 

KIBAT daripada ledakan 
: A gunung Stromboli di pu- 
lau Sisilia Itali, maka para nela 

jan di pulau tsb pada hari Senen 
|tlh menangkap ribuan ikan jg. 
| sudah masak kedalam djala, 
| Ikan? tadi agaknja telah men- 
| Gjadi masak akibat daripada ra . 
| tusan ton lahar fjair jang me- 
| ngalir ketika terdjadi ledakan 
| gunung Stromboli 24 djam Ia- 
manja, -3 

Gunung berapi jang tinggi- 
nja 1009 meter itu hari Senen 
telah berhenti bekerdja walau- 

' pun dari kawah masih menge- 
pul asap. ! 

India mengira pemerintah RRT 

tarakan situasi di Indochina, 
apabila di Korea telah tertja- 
pai perletakan sendjata.   

| Menteri pertaharan Inser's Lord 
Alexander, ig pada saat ihi ada di 

1 Tokyo bersama monteri negara Sel 
j Wyn L'oyd, menurut pengiraar! kala 
ji ngan-kalangan di London akan 
: bertolak ke Korea pada #gl 13 Dju 
Ii jad,. Ila'y Kemud'an akah ' menu 
| dju ke Kanada pada tg! 18 Djuni. 
Muligkin sekali 'a sebelum terbang 

| pulang ke Lontlon akah singgah da 
| hulu di Washington, utk beriemu 
# dengan Presiden Truman, (Antara) 

— Hari Senin polisi Osaka tlh: 

menggerebeg 30 tempat jang 
Gipergunakan sebagai mar- 
kas oleh para  pendjahat 
dan berhasil menangkap 40 
orang gangster dan anasir? “ig 
berbahaja. 

Londen, bahwa menurut . pendapat 
| pemesan? diibu-kota Inggris, gerak- 
gerik Radja Telal pada saat ini su- . 

| dah tidak dapat diperhitungkan 
#lagi. Dikatakan, bahwa ia sudah 
. tidak man dirawat lagi dan terus 
"mendesak untuk mentjari permaisu- 
rinja. Selandjutnja pembesar2 itu 

' berpendapat, bahwa soal memberikan 

"perlindungan kepada ' Ratu Zainah 
merupakan suatu soal jang bertalian 
dengan hukum antara-negara. 

Menurut pembesar2 itu pemerin- 
tah Perantjis telah menjatakan tidak 
dapat menahan Radja Talal berke- 
naan dengan kesehatannja, sedang- 
kan. pemerintah Swiss pun rupanja 
demikian pula sikapnja. Ratu Zai- 
nah sendiri kini kabarnja telah 
minta kepada pemerintah Jordania 
supaja membantu dia dalam usaha 
mentjari perlindungan bagi anak2- 
nja dan bagi dirinja sendiri terha- 
dap kemungkinan tindakan suaminja 
ig tidak dapat. diperhitungkan. Ke- 
mungkinan besar ia akan mentjari 
perlindungan di Inggris sementara 
menunggu djernihnja kembali keada- 
arm. 

: Belum diambil ke- 
tentuan. 

Semenifara itu berita2 resmi 
dari Amman jang diterima di 
London menundjukkan, bahwa 
hingga kini di Jordanip belum 
ada, tanda2 jang menundjuk- 
kan adanja maksud utk meng 
ambil ketentuan tentang kedu 
dukan Radja Talal. Dewan 
mangkubumi jang terdiri dari 
3 orang akan tetap bekerdja 
dengan memperhitungkan ke- 
mungkinan sembuhnja, kembali 
Radj, Talal, Djika menurut pe 
njjelidikan ternjata Radjs Ta 
lal tidak mungkin dapat meme 
gang tachta keradjaan lagi, ma 
ka puteranja, iakni pangeran 
Houssein, mungkin sekali akan   an jang erat, . 

Tidak dapat diper- 
hitungkan, 

diproklamirkan sebagai radja 
setelah mentjapai usia 18 tas! 
hun dalam bulan Mei tahun de: 
pan. Demikian berita2 itu, —   Sementara itu dikabarkan dari (Antara), 

jung ke Djepang dan Korea, se” 
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mungkin akan sanggup membi” 

Alexander via Kanada 
dan Amerika ke London - 
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UT e  SAPTU 14 DJUNI 1952 
: Nia ? Pagi djam 9.30 2 : 

i D Ea 1”  Djl. Pendrikan No.! 195 
GOGOO ASRAMA R.S. TIONG HOA 1 WAN 

Terdiri: Bebrapa puluh temp. Tidur besi-KERO-dan buat ka- 
nak2 COMODE & WIEG compl.-Puluhan wieg rotan-“Kapstok katja-Zitjes-Medja tulis-WASTAFELS-FONTEYN-URIONOIRS 
(temp. kentjing) BRANCAR-MEDJA2 ONDERZOEK buat 
Ba Pena Yep berapa, rol kawat wadja d.l.l. 
WAKTU PRIKSA: DJUMAHAT PAGI dari Djam 9—12. 

Pimpinan: B. L. SIDODADI. — Seteran 87. — Telf. 1150. 

  

Baru terima: 

THE ENGLISH-INDONESIAN COMPANION 

LETTER WRITER 
For SCHOOL, SOCIAL & FRIENDLY (4 th Edition) 

Buku peladjaran surat menjurat Inggris-Indonesia jg amat mo- 
dern, praktis dan mudah sekali dimengerti Penting buat: anak2 
sekolah, pemuda2 & Pemudi2 dan Orang? dewasa. Satu buku 
format besar Rp. 12.50 Luar kota tambah ongkos kirim Rp. 1— 

Toko Buku KOO JONG TJWAN djalan raja 31 Muntilan, 

  

“KEMENTERIAN PERTAHANAN RI. 
STAF ANGKATAN UDARA. 

Pengumumna 
aan No.: 009/IKL/5T-52 

IL Kementerian Pertahanan Staf Afizkatan Udara memberi 
kesempatan kepada Pemuda2 Indonesia untuk dididik 
mendjadi: Perwira Teknik Perhubungan — sedjumlah 10 
orang. : 4 

0 IL. Sjarai? penerimaan: 
1. Warga Negara Indonesia, 
2. Umur 18 — 25 tahun. . 
3. Belum kawin. 
4. Tinggi badan sekurang-kurangnja 155 em. 
5. Beridjazah S.M.A. — B atau S.T.M. bagian Listerik. 
6. Berbadan sehai. 
1. Bersedia mendjadi Tentara dengan ikatan dinas seku- 

rang-kurangnja selama 5 (lima) tahun, setelah tamat 
dari Pendidikan. 

Atjara pendidikan. 
3 bulan pendidikan ketentaraan. 
3 tahun pendidikan keachlian. 
Selama dalam pendidikan harus tunduk pada tata tertib 
tentara, dan diharuskan tinggal ditempat jang Sisediakan 
oleh dinas. 
Setelah lulus dari pendidikan diangkat sebagai Letnan 
Udara II. 

. Tjara melamar: 
Pelamar2 harus mengadjukan lamaran tertulis kepada 

Djawatan Personalia M.B.A.U., Merdeka Earat 
no. 8 Djakarta, den disertai: 
1 Daftar riwajat hidup tertulis sendiri 

| 2. Salinan idjazah dan daftar Angka? 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 
bagi mereka jang sedang bekerdja pada salah satu 
instansi. 

Pendaftaran ditutup pada tgl. 20 Djuni 1952. 
- Pelamar2 jang memenuhi sjarat jang tersebut pada 

ajat II dan IV akan dipilih dan diudji ditempat2 jang 
akan ditentukan kelak. “ 
Mereka jang dipanggil untuk diudji harus membawa idja- 
hm era hana ng Rapor jang asli. i On bali 
urat2 lamaran jang tidak memenuhi sjarat tsb. diataf tidak akan diperhatikan. 1 

84
 

» Djakarta, 5 Djuni 1952. 

KEPALA STAF ANGKATAN UDARA. 
Ga 

(KOMODOR UDARA — S. SURYADARMA). 
71876. Oei 

PE Da PD SH Mn Ha san AN aan pngen.» Men Den» mn BEENa. Kanuwan an. 

Roy Rogers 546 - 

    

   

THE MARSHAL!S PASSEP 
OUT, GOPHER./ WE GOTTA 

| GET THAT BOOK “FoReE. 
ROGERS COMES IN - 

9 STORE A BLASTEp FOoL 
FOR WRITIN'A CONFES- | 
SION IN THAT BOOK, , 
SPUR/ IT COULB HANG 

: US BOTH/ 
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— Gopher, marshal ini 
diatuh pingsan! Kita ha- 

— Djangan masuk kesana, - Roy, 
Cactus tak akan suka kau turut tjam 

  

3 Pn 
88.52- 2-1-180-N 
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Sekolah2 P.G.R.I Semarang 
Penerimaan murid baru. 

I. S.M.LA. bag. A dan B. , 
a. Sjarat2 Berdiploma SMP Negeri 
b. Uang Pendaftaran: Ro. 15,— . 
c. Tempat: Pak Suhari, Halmaheira I/26 Semarang. 

djam 8—12 
c. Penutupan: 10 Djuli 1952. 

2. Sekolah Pertjobaan S.G.B. (2 tahun). 
a. Sjarat2: Berdiploma SiK.P. : 
b. Uang Pendaftaran: Rp. 10,—. 

“Semarang. 1 5 , 
ik Waktu: Mulai tg. 17 Djuni 1952. Tiap2 hari kerdja: 

djam 8—12 : : 
c. Penutupan: 10 Djuli 1952. 

  

cg) 

a hari Rebo 
  

Djual murah supaia lekas 

djadi uang: 

Mobil GHRYSLER 
tahun 1931/35, 

6 Cyl. Sedan/autolet tiap hari 

tiga: 

Salatiga. 

d. Waktu: Mulai tg. 17 Djuni 1952 tiap2 hari kerdja: 

ME San 

c. Tempat: Pak Ismangun Pandean Lamper 2 (SMP I!) 

ISMANI KISNOWATI 
Keluarga SOEKISNAN 

Djl. Banjubirulama 36a 

  bendjalan baek, keadaan mesin 
bagus sekali, bukan taxi, pe- 

makaian benzine irit. Ketera- 

# 

Ketandan 33 — Solo. 
  16,— poswessel: 

: N.M. PUNJAB make anta nda sa AN AN NS 
  

    

  

YEAHY WEILL “NX (tis Too LAYE | EVEN TELL YOU FOR THAT, BOYS / THINGS WE PLumB | MmaYeE Nd FORGOT TO TeLL 
CACTUS: 5 AA 

PF rocers DON'T WAsTE 
TIME WITH THAT BOOK / 
SAVE US AN' WE'LL 

| CONFESS AGAIN, OUTsibe / 

  

    
APA OF Here 2 

2 7 
CA   

pur. 
— Aku mau seret keluar si-orang 

ketjil jang berkepdla batu itu, sebe 
lum ia binasa, Sherry. Hawa panas 

"" kini makin mengheibat, 

    

rus dapat merebut buku itu 
sebelum Rogers masuk ! 

— Kau ada seorang sa 
ngat bodoh, sehingga mau 
menulis pengakuan dalam 
buku itu, Spur! Pengaku 
an itu dapat membikin kita 
berdua digantung. 

— Rogers, djangan buang tempo dengan buku ita! Tulung kita, 

dan kita akan mengaku lagi diluar | 

— Benar! Bahkan kita akan tjcritakan djuga lain-lain urusan jg. 

kita telah lupa tjeritakan kepada Cactus! 

— Sudah terlalu kasip untuk semua itu. Mungkin tidak seorang 

diantara kita jang dapat keluar dari sini, 

NE OF 
US WILL La SA 13 

G2 

AHLI-NUDJUM A 

    

   

Veri 
ls 
Y 

Rt 

     

    

      

   

Telah lahir dengan selamat 
pad Legi tgl. 
11-6-1952 anak kami jg. ke 

Sai Dari hal apa sadja kirim 3 per- | 
ngan pada: O EN: tanjain. Kasih keterangan jang Toko ,, djelas B. Teliti. Ilmu Buddha D. 

Nama dan umur lengkap Rp.: 

  

U/4, margarine jang diidamkan olah kaum ibu! 
Kantor Penjelidikan Kerumah-tanggaan telah menanjakan . 

| kepada be-ribu? kaum Ibu, sjarat' apa jang harus ada pada 
margarine jang diidamkan. Dari sebanjak djawaban'itu ternjata 

bahwa jang diinginkan oleh kaum Ibu ialah: suatu margarine jang 
lemak-hijau, serta menarik warnanya dan sedap baunya. 

    

   — Galom kaling dari 
Neg-1kg-2 kg. 
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Tjiumlah 
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.. 

Kaia akan vitamin dan warnanja laksana sinar surja. 
MEN ek   

  

IKLAN SELAMAT HARI RAJA IDUL FITRI 
Dapat dikirim mulai hari ini sampai selambat-lambatnja tgi. 
18 bulan ini. 

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

Pembajaran dimuka. 
? Tatausaha ,,Suara Merdeka” 
  

$ 

Pendjualan Bebas Basis Indusemen 
$ FIAT 1100B Sedan 1952 (baru) 

« SKODA Sedan 1952 

I. NI, CL. O. 
Purwodinatan Timur 39 — Telp. 921 Semarang. 

   

  

    

  

     

S.K.P. NeseriPati 
Masih menerima Pendaftaran Murid 

KIRukK Roh IT — III 
Sjarat untuk ki. I — Julus udjian 

masuk Sek. Landjutan Pertama th. 1952, atau lulus 
untuk udjian S. K. P. 

aa ma aa” 

  

Tera, 

  

Berhati-hati 
Kepada siapapun atau Penginapan? (Hotel) bila kedata- ngan Tn. RADEN MARTIN SUMODIRDJO umur kira2 37 ta- hun berbadan tinggi besar, muka bundar, berasal dari Gundih/ Semarang, jang mengaku Girinja sebagai Direkteur HOUTZA- GERY ,,PATRIOT" GUNDIH/PURWODADI, minta diberi-taukan Pulisi, karena melarikan mesin? tulis kami 1 L.C. Smith wagen pandjang No. 836987-18 1 Remington portable No. V672915 

Menurut penjelidikan banjak orang? lain 

tolong 

huruf ketjil 

nja. 
Maka kepada chalajak ramai berhati-hatilah! 

Terima kasih 
Perusahaan mesin? kantor 

: :CHALIL & CO” 
Djl. Mangkubumen 121, SOLO. 

  

PENDJUALAN BEBAS 
4 COKGE Sonotera OB Ge, oa £ TRIUMPK Twin 500 ce... 3 15.500.— # DOUGLAS Twin 850 cc. » 15-000.— 

COLUMBIA MOTORS COY. Ltd. Purwodinatan Timur 28 — Telp. 921 — Semaran 

Rp. 3.082.50 
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RAN 
  

Ini Malam PREMIERE :: 
Metropole 4.45-7.-9.15 
Djagalan 6.30-8.4513 tb.) 

Clyde Beatty — Manuel King 

      

Besok malam PREMIERE   
Rex 5.-7.-9,- Iseg. umur | 

Spencer Tracy — Joan Bennett ! 
“38 Elizabeth Taylor dalam ! 

SFATHER'S LITTLE DIVIDEND” | 
(ajah Mendapat Tjutju) 

Ini Malam PENGAKISAN: 
5 T.— Ob (segala umur) 

sBill and Coo'" 
Ken Murbay's (TRUCOLOR| ! 

| Besok Malam PREMIERE 
ORION 5.—7.—-9.— (17 th.) 

'Peggy Cummins — Victor Mature 

sMOSS:ROSE- . 
isi Malam PENGABISAN: 
55 TI. 9m (13 tahun) 

    
- N.V, Handei Mijj, 

vih WILLEM M, ITALLIE 
Distributeur Djawa Tengah 

») Ol YANG BIE 9) 

  

Setoran 82 - Semarang Esther Williams — Howard Keel 
| .Pagan Love Song" 

he. an |. M-G-M's Technicolor 
Druk, VII no, 584/III/A/118, k 

  

CITY CONCERN CINEMAS 
LUX 5—7.—9.— Ini Malam D.M.B. .lu. 13 tahun) 
Claire Trevor 

Grand 5.7.9, 

Vineca Lindfors 
Ralph Meeker 

INI MALAM D.M.B. Ju17 tah) 
ki 0 & »Die Vier3 im” Jeep" 

IFOUR IN A JBEP) 
INDRA “5.7.9.- INI MALAM D.M.B, (u. seg. umur) 
Bud? Abbott & Lo Cossilo sIN@ Naughty Nineties” 
Royal.:5.—7.—9.m— Ini Malam D.M.B, (13 tahun) Jobany Weissmuller 

  

dlam” sFUry Of the Congo” 
Ak 3.3 datang PIV@ fi jonug ptempuan dan ampat 
  Roxy 7.— 9.— Ini Malam D. M.B. (u 13” tahun) 2. Netty Herawati — Sena ba tan 

»DI 'Tepinja Bengawan" Solo“ 
AAA YA SA JA AA IA dad dede de odrM Med de 

SOLO Mulai tg. 12 Juni 1952 D. M. B. 
House On Telegraph Hili Ricrara $ Basehart 
130-—7.—9.m  MYSTBRY DRAMA 
KKUKKKKRUR EK KEKUKK UKK UKIRAN KN Tea 
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kena tipu-muslihat- « 

  

Sally Forrest ,Hard,-Fast and Beautiful' : 

     


