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pottik di Kairo hari Senen berpe 
rdana menteri Naguib Hilaly Pasha 
entrokam terang?-an diantara Hi 

“Dikatakan, bekas perdana menfer 
tikan oleh Hilaly, 

1 dalam usghanja utk memetja 
We nurut dugaan Hilaly 

(didalam sidang Dewan Perwaki- 
lan Rakjat kota Bandung wali ' 

    

   

                          

   

  

   

                          

         

          

   

    

   

urangan 600 djuta 
. dollar didaerah dollar, kita tahu 

lami mendjadi kreditur Uni Pem 

djadi debiteur ujatuk sedjumlah 
450 djuta dollar, Waktunja , ma 
ingan” sudah lewat, dan hanja- 
lah suatu kelebihan kesatuan na 

kan keadaan dewasa ini”. Rey 

  

  
   sd 

“oleh USA dunkat da- 
pantai. Sudah berkah 

g2 sesuatu kopal jang me- 
usakan Gekat pantai. 3   

f 

| 

   menghes 
    

  

  
“Tas PERTANJAA 

berapa orang anggauta : 

(kota Enoch pada hari Senen pa | 
gi telah menjatakan, bahwa 
Bandurg mempunjai kemungki- 
Dar besar akan Citefapkan se- 
bagai ibukota Republik Indone- | 

jang menang tjalon. . 

Teni lang ini pemerintah be- 
lum member.tahukan setjara ' 

i 

| resmi, jang mana diantara ko 
ta2 itu, jang pada azasnja da 
pat memenuhi sjarat2n/x un- 
tuk mend,adi ibukota, demiki | 
an waikota Bandung. Atas per ' 

'tjana2 .jalg kongfrit untuk 
1 mendjadikan kota Bandung se 

bagi sebuah kota perindustri- 

Jan atau sebagai kota peian- 
tjong, walikota Enoch mendja 
wab bahwa rentjana2 sema- 
tom itu masih terau prema- 
Ptur untuk diumumkan. 

lah anggota? | kabinet didjadikan 
12 dari 40, dan supaja Undang? 

| Dasar negara Ta kemba- 
. 

orintahan Wi ki 
ta”, Si Lan 

Djika Madjelis Nasional dapat 
. mendjatuhkan : omerintah, jang 
masa bekerdjanja belum lagi tju 

|kup satu tahun, maka hal ini 
mengandung arti, bhwa peme-| 
rintah herba untuk membubar 
kan madjelis. Berdasarkan Un- 
dang2 Dasar kita jang seka- 

,rang”, demikian Reynaud sete- 
|rusnia, ,.pemilihan2 baru dapat 
diadakan dengan selang waktu 
18 bulan. Sedjak diadakannja 
pemilihan2 jang terachir pada 
bulan Djuni jang lalu, “dua kali 
telah dialami kabinet djatuh. 
Hanja suatu pemerintah nasio- 
nal-lah jang akan dapat menje- 
lamatkan negara, dan mengatasi 
bentjana €konomi, jang teruta 
ma akan dirasakan oleh rakjat 
biasa. (UP). 

RENTJANA UNDANG? 

  

"AGRARIA, “ 
Menteri Agraria demisionair 

Dr. Gondokusumno mene- 
, 5 

      

   

  

enam na Balai soal pengem 
balian. persil2 di Kalimantan Se 

jlatan jg luasnja 30.000 ha, jgi 
ada ditangan orang Ticnghoa 
berharga 8 djuta rupiah, djuga 
soal2 jg berkenaan dgn orang2 
asing jg mendjadi penjewa ta- 

|. nah di Kalimantan Barat. 
Djatuhnja kabinet menjebab: ! 

»Kita ban Kenek kita mem 
Ipunjai kek 

pula, bahwa setelah kita menga. 

bajaran Ercpah,. maka kini men | 

sional akan dapat menjelamat- |- 

, supaja Ka 

Bung . 

   

  

  

menerangkan, | Penang | 
Ta ne ake sh skerdja, dengan | 

   

“Sidik. 
Perundingan2 Berdjalan| 

Menje nangkan 

NJA kemaren malam, 
pembentuk? kabinet Prawoto 

IDALA AM PERTEMUAN- 

  

Bojolalj kini bo'eh dika ta 

nimbulkan kerusakan dan 
daerah9 tersebut. Gambar:   rombolan te'ah membak ari   Mangkusasmito” dan Sidik Djo- 

josukarto telah membitjarakan 
formulering program kabinet- 
nia. Menurut Prawoto, pembi- | 

lah | #jaraan mengenai persiapan pem | 
bentuk kabinet telah hampir se- ' 
lesai, sehingga malam ini akan | 
sudah Gapat dibawa kepada per 
undingan diantara pembentuk?- 
kabinet dgn partai2. 

Djalannja. pembitjaraan2. 
diantara ia dengan Sidik sam- | 
pai sekarang ini, deh Prawoto ! 
dikatakan menjenangkan seka- | 
li. Sebelum berunding dengan | 
partai2 malam ini, kedua pen- 
duduk kabinet itu sidang ni 
akan melandjutkan lagi pembi 
tjaraannja untuk. menje'esai-. 
kan persiapan usaha2nja mem 
bentuk kabinet baru itu. I 

    

Partainja | | 
|. Tomo 

laginkan Ha Ke 
Orang2-n 

bi Kewnikok: 
pentingan Rakjat | 

UNG TOMO JG. SEMU- 
LA berniat mengadakan 

  

    

   

  

   
   

                

perskorperensi utk mendjelas- . 
kan sikap partainja serta meng- 
uraikan situasi politik di masa 
ini, telah terhalang karena sa- 

sia. Walaupun demikian, masih kan rentjana itu belum bisa di' kit. Dalam pertjakapan dgn sa- 

ada lagi beberapa kota,lainnja laksanakan, sebab itu Gondoku- lah seorang anggauta Dewan 
sumo mengharap, supaja sesu-j Partai Partai Rakjat Indonesia, 
dah kabinet terbentuk kembali, 
rentjana itu diteruskan dan' 
djangan ditinggal di tengah dja 
lan, karena Indonesia Sebagai 

negeri agraria Undang2 Agra- | 
ria itu merupakan kelengkapan 

| jg harus lekas diadakan. 
“ 

TANAH LIAT DIDAERAH TUBAN. 

tani ican, apakah telah ada yen: Didaerah ketjiamaian Djatirogo Ka- 
bupaten Tuban telah d ketemukan 
oeh rakiat tanah list ig dapat di. 
gunakan sebaga pembuatan bahan 
petjah-belah (gelas dll). Tanah ig 
mengandung bahan tsb. seluas Kl, 
4& hektar. Tanah itu mentiapai harga 
pasaran Rp.350— tiap ton terma 
Gisetasiun Djat rogo atau Rp. 700— 
kalau di Surabaja. Tetapi belaka. 
ngan ini kabarnja pasir tsb. tidak 
boleh lagi d'ambil. Belum dapat di. 
pastkan apakah pemerintah akan 
mengexplo'sit tanah itu 5 

  

Komunis Sovjet Uni memberi 

“lu diselesaikan rentjana tahun 

Dalam pada itu diandjurkan 
(pula kepada para pekerdja, ahli 

tehnik serta  insinjur2 wanita 
untuk lebih giat lagi serta sema 
ingat jg lebih besar bagi mem 
“perbesar produkiviteit tenaga 

r buruh, mel:hatkan lebih banjak 
|tagi inisiat'p dalam perlombaan 
produksi dgn kwalitet jang ting 

produksi, menghemat pemakai 

an persediaan / bahan2 ment 

dan tenaga listrik, lebih banjak 
lagi “mengetahui, bagaimana 
mengrunakan mesin2 baru Gan 

pula untuk memahamkan tjara2   bekerdja jig paling modern. 

135 djuta waniia 
berorganisasi 

"iebih landjut  Ginjatakan, 

bhw Federasi Wanita Demokra 

(185 djuta orang di 64 negeri ki- 

ni mengadakan perdjoangan j& 

“ulet bagi perdamaian, bagi hak2 

"buruh wanita dim lapangan po- 

Hlitik-dan ekonomi, bagi kehidu- 

| pan serta hari kemudian putra2   
gi dan bagi mengurangi enakan 

si Internasional jg beranggota 

  

Mobilisasi Wanita 
a Uik Kemadjuan Dan Perbesar Produksi 

“| Seruan Partai Kominis Russia Kepada Pn 

e| Sovjet. 

ek AAN DGN. perajaan hari ulang tahun wanita 

internasional tg. 8 Maret j-a.d., Central Comite Partai 
insiruksi kepada semua organi- 

(| sasi partai tsb. supaja. memobilisasi tenaga wanita Sovjet utk. 

- perfjoangan bagi kemadjuan 

dan kebudajaan Sovjet Uri, menarik kaum wanita bagi gerakan 

“memperbesar produksi di seluruh Sovjet, agar dapat lebih du- 

serta memperkokoh ekonomi 

1952 mengenai semua bagian 

€konomi nasional dari pada waktu jg telah ditentukan semula. 

djadjahan dan tak merdeka dgn 
giat ikut serta dalam peri joa- 
agan tsb. Berdjuta2 kaum wani 
ta di negeri2 kapitalis mengada- 
kan perdjsoangan bagi kenaikan 
upah Ba supaja diberikan 
perlindungan thd buruh oleh ne- 
gara se untuk djaminan so- 
sial dan pula untuk memperbe- 
sar pengluaran negara bagi pen 
didikan umum dan perlindungan 
thd kesehatan kanak2. 

600 djuta orang tlh. 
tanda tangan seruan 

perdamaian. 

Lk. 6do djuta orang telah me- 
nanda tangani seruan supaja dis 
adakan Pakt Perdamaian dian- 
tara 5 Besar, jalah Amerika, 
Inggris, Perantjis. Sovjet Uni 
dan RRT. Buruh wanita seluruh 
dunia akan merajakan hari wa- 
nita internasional itu dgn sem- 
bojan2 untuk memperkokoh per 
dioangan mereka bagi perda- 
maian, dan melawan antjaman 
bahaja perang dunia lagi jang 
“dipersiapkan oleh kaum impe- 

  
« Pe naN Kaum wanita di negeri2 rialis Amerika dan Inggris. 

,Antara” mendapat keterangan, 
.bahwa pada waktu ini PRI ti- 
dak mementingkan siapa2 jang 
akan Guduk dim pemerintahan, 
asal bukan orang2 ,,burdjuis” 

.jg hanja mementingkan kepen- 
tingannja sendiri sadja dan ti- 
dak mampu membimbing masa 
ke Gjurusan engan ber- 
sama. 

PRI tetap bersikap Ana 
sebelum kabinet djatuh, jalah 
menghendaki kabinet 'koal.si 
nasicnai jang Juas, artinja jg. 
tidak sempit. PRI mementiig- 
kon pemberian bimbingan 'ke- 

pada rakjat untuk mentjapai 
kemakmuran jang pantas. Dji 
ka PRI dimasa Wi belum mem 
punjai wakil dalam par'emen, 
itu disebabkan karena PRI tim 

bul ketika paremen sudah di 
bentuk dan partai jang baru 
dibentuk tidak mempunjasi hak 
mengirimkan wakinia, Karena 
.nja PRI sangat setudju d'ada- 
kam pemilihah ymum jang se- 
gera dan jang harus diadakan 
langsung cari bawah, sehing- 
ga b'sa diharapkan bahwa, 'par 

lemen benar2 merupakan wakil 
dari rakjat. Demikian ketera- 
1gan anggauta DP Pa terse- 
but. (Antara). 

  

KEPALA KANTOR POS 
LABUHANHADJI Di- 
TANGKAP. 

Dari kalangan jang berwa- 
djib diperoleh kabar, “bahwa 
kepala kantor pos Labuhanha- 
dji di Lombok Timur pada hari 
Djum'at jang lalu telah di- 
tangkap, “karena sewaktu di- 
adakan pemeriksaan uang kas, 
terdapat kekurangan uang Sse- 
djumlah lebih dari 11.000  ru- 

piah. Terdakwa menjanggupi 
untuk menggantikan kekura- 

ngan tadi dalam waktu sesing 
kat mungkin. Berhubung dg.   

“Itelah dipetjat 
kedjasian ini kepala tersebut 

dari djabatan- 

nja.   U NTUK MENJEMPURNA 

KAN usaha2 guna men- 

djamin keamanan di daerah2 

dimana berlaku peraturan SOP, 

maka menurut keterangan jang 

diperoleh PI-Aneta, oleh kabi-     

BN rias pertahanan Pilipina dika 

    

   ng $ 

Dan Se 
“Rebrapa Markas Huk Digrebeg. 

ASUKAN2 TENTARA Pilipina beserta polisi pada hari 
Pp Senin telah melakukan pengg 

markas kaum pemberontak Huk dalam kota Manila dan berha- 
sil menangkap 10 orang jang ditjurigai. "Diduga, bahwa akan 

' dilakukan lagi 9 penangkapan2. 
1gan, bahwa oleh 6000 pasukan? 
buah pusat pertemuan kaum H 
Madre ditimur pulau Luzon, se 
digagalkan maksud pin? 
'perensi pada pertengah 

? Para pemberontak jang Lan ter 
tangkap menerangkan, bahwa konpe 
rensi tsb. adalah untuk merajakan| 

peringatan bari ulang-tahun ke-10 
a gerakan Huk, jang intoh pom 

29 Maret. 
$ Selandjutnja didalam Menag kel 

takan, bahwa didalam waktu antara 
tg.1 Pebruari dan 1 Maret, 695 
Orang anggota Huk telah dilumpuh 
kan oleh pasukan2 pemerintah. Dgn| 
ega satuan2 jang kuat, pa 
sukan2 pemerintah telah -melandjut 
apa gerakan2 peupy kaum Hukj 

Selatan. 

kan 199 orang angg an 
74 orang aa luka2: 64 orang 
telah tertangkap, dan 458 orang me 
njerah. Sedjumlah besar sendjata dan 
mesiu telah dapat dirampas. 

Didalam waktu jang sama itu, pi 
hak pasukan2 pemerintah telah kehif 
langan 19 orang jang tewas dan 32 
orang luka2. Pemerintah Pil: pita 
djuga melakukan. pemberantasan ter 
shadap: kaum pemberontak itu dgu 
djalan lain, jaitu dengan uang.  Se- 
djak bulan September tahun ig lalu, 
411000 putjuk sendjata dan 108.000 
buah granat tangan, demikian pula 
hampir 11 djuta buah peluru, telah 
dibeli oleh pemerintah dari anggota2 
Huk atau orang2 lainnja jang tidak 
berhak memakai sendjata. Untuk ini 
pemerintah — telah mengeluarkan 
3.300.000 peso. 

Djurubitjara kementerian pertaha- 

oleh pasukan2 pemerintah kini se 
dang dilakukan  gerakan2 pembersi 
han setjara nan di Luzon Te- 
ngah, dimana kaum Huk belakangan | 
ini Mmenundjukkan kegiatan jg besar, 
Menurut dugaan, maka dua orang 
anggauta »komando tertinggi” . Huk 
DA didaerah ini, jaitu .Huk no. 

' Jesus Lava, dan ,.Huk no. 2 Ma 
riane Balgos. : 5 

Minggu jg lalu diantara menteri 
pertahanan Ramon Magsaysay. dan : 
seorang pemimpin Huk jang tidak. 
disebut lebih djelas, telah dimulai , 
pembitjaraan. Hasil dari hubungan : 
ini belum lagi diketahui. Sebagai te 
lah dikabarkan, pembitjaraan2 itu 
adalah mengenai penjerahan : 2000 ': 
orang pasukan Huk di propinsi 
Laguna di Luzon. 

Selundupan 
Uang Logam 
Lagi Dapat Disita DiJ 
Lombok Seharga 

Rp100000 
pen HARI Minggu jang 

lalu, untuk ketiga kali- 
nja polisi telah mensita Me 
logam sedjumlah tidak kuran 
dari Rp. 100.000, kepunjaan ia 
berapa orang pedagang “Indone 
sia dan Tionghoa. Uang terse- 
but telah didatangkan pada ha 
ti itu dengan kapal »Banggai" 
'dipelabuhan Lembar dari Sura- 

  
  

  

Cek DI Ta Kala Mean — Simo - — 

kotjar-katjir. Akam' tetapi tak sedikit mereka te'ah me 

Papr'ngan (Tengaran), dimana beberapa waktu jl. ge 

Utk Kalahkan Huk 
Pemerentah Pilipina Gunakan Uang 

bulan bg 

31 h ditewas|. Japang ks: 
anggota Huk, sedang j Kx ng ej 

nan Pilipina menerangkan, bahwa 

       

te'ah kelihatan paiah dan 

kerugian pada penduduk di 
suatu pemandangan didesa   rumah "pemOngtuk. 

ndjata 

erebekan terhadap beberapa   Seterusnja diperoleh ketera- 
2 pemerintah telah Cirebut se- | 
uk jang penting dipegunungan 

dengan denciifian telah 
Huk untuk penataan kon- 

Mambunontak 
Rampas Bahan 

Makanan" 
Pemoadai2 Dibawa La- 

ri Utk Didjadikan 
Djuru Masak 

lungkin Damai di iIndochina! 

“untuk memupuk perhatian se besar2- malkam, bahwa ratu Elizabeth 

| Jah 200.000 orang itu kini berada di 

| rantjis tidak 

  1G: ROMBOLAN PEMBE- 
MUNTAK jang melarikan 

pauk kedaerah Surakarta | 

    
au tg. 2/3-52 waktu 

setelah-mendapat pu 
m-pasukan ki- 

- didesa Langkap 8 km Barat- 
Daja Sukohardjo, lantas terku- 
ruz melarikan diri lagi kembali 
kearah Selatan. 

Karena ditiap2 desa di Kab. 
Sikorpe Oo ini jang akan me- 
reka datang. penduduknja se- 
lau sudah mengungsi lebih da 
hulu, maka tidak djarang ge- 
rombolan pemberontak ini d.- 
Waktu mearikan dri berusa- 
ha membawa .ari penduduk la 
ki2 terutama pemudanja untuk 
dipergwiakan sebagai d 'uryi ma 
Saknja ditempat pelarian mere 
Ka jang baru. Djadi sudah bu 

kan keanehan lagi ka au: me- 
rampas mokenan atau bahan 
makanan rakjat Hu bagi mere 
ke mendjadi rentjana jang ter 
tentu 
Pengediaran serta usaha un 

tuk “mengepung mereka kini 
berdialan terus, demikian beri 

ta dari div. Diponegoro hari 
ini, 

  

PEMBUKAAN KALIMANTAN. 
Konperensi pembangunan 

dan pembukaan Kalimantan, jg 
'Gimulai pada hari Rebo 27 'e- 
bruari dan berachir malam Dju 
mahat jang baru lalu telah me 
ngambil beberapa keputusan an 
tara lain mengenai terselengga- 
ranja koordinasi diantara selu- 

ruh djawatan2. 
Pada malam penutupan kon- 

perensi tersebut, Gubernur Mur 
djani menerangkan tentang ter 

Iselenggaranja koordinasi selu- 
ruh djawatan2 baik jang lang- 
Sung berhubungan: dengan Pu- 
sat, atau jang hanja berhubu- 
ngan dengan pemerintahan Pro 
pimei. 
Dengan adanja koordinasi ini, 

'maka terdapatlah kerdja sama 
jang erat dari seluruh. djawa- 

tan guna melantjarkan pemba- 
ingunan dan pembukaan Kali- 
mantan dan dapat pulalah di- 
rundingkan tentang rentjana2 
mana jang harus dikerdjakan 
dengan djangka singkat-ian ma 
na pula jang harus dikerdjakan 
dengan djangka pandjang. 

Mursjani terangkan pula me 
ngenai kerdja-sama dengan par 
tai2 bahwa sesudah terseleng- 

| sekali tidak mungkin. Dari kalangan | untuk upa 

| ngan2 sebagai jang dimaksudkan kan @lm suatu djurang pem 

NA Ea 

      

   

      

   

  

   

            

   

      

   

   

   
   

   
   

                  

   

    

    

     

    

    

   

  

   

     

   

        

    

  

   
   

   
   

          

Penting hari ini: Kemungkinan damai di Indo-Tji 
na? — Kingsbury Smith kemukakan kemungki 
nan baru dari RRT utk adakan gerakan thd Bir- 
ma — Kenalkan Windsor: ,, makam Radja2 Ingges 
ris” —, Perkembangan2 di Mesir — Peringatan ta 

diam dari Reynaud dil. : 

NAN Ee ap ALAN MEP MBM MAP —— LAYAN amen MeNN 2 

" Perantjis Sudah Tak Sanggup Menerus- 
“kan Peperangan Selain Dgu Bantuin SA 

— Kesediaan Berunding Dgn Ho Chi Minh Mera 

kan Arah Politik-Baru. 5 Ha 
EMUNGKINAN? akan tertjapainja perdamaian at ineo- 2 
Tjina di kemudian hari mungkin akan bertambah djelas 

Cisebabkan perkembangan? di Minggu terachir - di Indo-Tjina 
Can Perantfjis, demikian tulis koresporxlen istimewa Press 
Trust of Inlia of London, Perkembangan? tsb jalah. penari- 
kan kembali pasukan? Perartjis dari kedudukannja jg: Sangat : 
penting di Hoa Binh di Indo-Tjina Utara Can keadaan ke 
uangan jg demikian sulitnja di Perantjis. : 

Komentar? umumnja sama dengan ' 
Apa jang ditulis ajh koresponden Elizabetb- H 
madjalah Inggris jang terkemuka 7 4 
»Yhe New Statesmen and Nation” Memakan 

di Paris. Achir' minggu 'inisia menu te 2 
lis, bahwa penarikan diri dari Hoa- | Gan BIA KABAR Inggris 
binh itu berarti ' berachirnja usaha? | pada hari Jirggu Mera. 

  

nja baik di Perantjis maupun diluar | akar terpaksa menunda pend 
negeri terhadap peperangan di Indo | bauannja, oleh karena Land jagan- : 

Tjina.. Ja menambahkan, bahwa pes dung. Harian? tersebut menje- 
debatan2 jang baru2 ini terdjadi da| butkan tentang adanja desas de 
lam “parlemen  Perantjis mengenai | SuS, jang telah “dinioui sewa 

Indo-Tjina telah membuktikan, bah! datangnja dokter Sir William 
wa di Perantjis terdapat pendirian2 | Gihait ke Clarence House, seha 

jang djauh berlain-lainan dan bhw.| ri se'elah tibanja kembali rata 1 
selain dengan bantuan dari pihak | Elizabeth dari Atrika, 
Amerika baik dilapangan militer mau Se andjuinja harian? terse- 

pun ekonomi, Perantjis tidak dapat| hut menghubungkan desas-de- 
aa ea He Muapgsknja di sus itu Sengan kenginan ratu 

do Tia, Sebalan terbesar dar | gabeth untuk: mendapsikd Aan 2 "Gum dua orang putera lagi. Surat « 
kabare'Sunday Express” jang 

Indo-Tjina. Perasaan, bahwa Peran 
tjis telah mentjapai nuntjak kemam 

puannja di Indo-Tjina, lebih2 lagi 
dirasakan dikota Paris. 

Semua berita2 djuga mengabar- 

kan, bahwa pasukan2 Vietminh de 
wasa ini sudah lebih baik di-organi 
sasi dan diperlengkapi dengan per 

sendjataan2. Kemungkinan akan dise 

lesaikannja masalah ini melalui suatu 
kemenangan .jang sempurna dipihak 

Perantjis belum pernah begitu djauh 
tampaknja seperti sekarang. 

Pertimbangan2 ini mungkig - dise 
babkan oleh keterangan jang baru? 
ini di-utjapkan oleh menteri urusan 
Uni Perantjis, Letourneau, jang me 

njarankan diselenggarakannja suatu 

konperensi internasional untuk meng 
achiri peperangan di Indo Tjina dgn 
dialan berunding. Letourneau - lebih 
djauh telah 'menjatakan, bahwa Pe 

akan menolak untuk 
berunding dengan Ho Chi Minh. 

  
Suatu perobahan 

politik. 
Penindjau2 di kota Paris menerarg j 

kan, bahwa kesediaan untuk beruni 4... aa 

ding. dengdin kgeChi-Minh .ini--me-! goa »...deh Lord. 

ngandung suatu perobahan . politik. | rOok, mengabarkan - 

Dahulu oleh seorang  djurubi Sjnca ! ratu Kizabeth sangat m 

pernah dinjatakan, -bahwa sesuatu) sa!, karena penaseha'2nja be 
perundingan dgn Ho Chi Minh sama penda pat batwa pers'apana 

tjara penobatan 1 
kalangan jg lajak dipertjaja selandjut| tidak dapat dilakiw 

nja Reuter: memperoleh keterangan, (“huh Agustus ata Septemb 

bahwa djuga dipihak Vietminh terj gi Westminster Abbey. : 

dapat keinginan untuk “ mengachiri 

pertempuran2, dan karena itu mung 
kin sekali kedua belah pihak akan 
membuka perundingan? untuk menje | 
lesaikan pe penangan jang sudah ber 
langsung selama 7 tahun itu. 

Bagaimana akibat2 daripada sesua Mnjataja Dik ten ukets 

tu perdamaian jang ditjapai dengan 
djalan “perundingan sematjam 'ituf 1 : Anak2 Jg Sedang 

ea Main-Msin masih merupakan pertanjaan besar. 

AJAT DARI We 
Akan tetapi, apabila memang benar, $ 

kiold, ahli atom Norwe- : 

  

bahwa pengaruh komunisme atas diri 
Ho Chi Minh sebagian besar terlam 
pau dibesar2-kan, maka suatu perda sia, jg sedjak tg. 8 Pebruari tes malam jang tertjapai dalam perundi | Jah menghilang, telah. Ciketemma 

mungkin sekali tidak akan membuka dgn saldju dicekat Trondue 
pintu bagi komunisme untrk berge| demikian menurut berita 
rak ke Asia-Tengara melalui Indot Oslo hari Senen, 
Tjina. Majat tadi telah 

kan pada hari Saptu 
lay oleh beberapx 
sedang mentjari perma e 
reka sebuah model pesawat-ier 
bang, jang hi ang, Werensk'old 
menurut kabar2 teah menderi' 
ta penjakit “ djiwa dan polisi 
menduga waktu Werenskio'd 
Cikabarkan hilang bahwa dig” 

(Antara - mna 

  

  

SUMBANGAN KEPADA FA- 
KULTET KEDOKTERAN 
DI MEDAN. 

P.IL.-Aneta memperoleh kabar, 

bahwa Serikat Sekerdja Kemen 
terian Dalam Negeri Kabupa- 
ten Karo telah “memutuskan 
untuk menjerahkan 20x dari teah bunuh diri. 
gadji para anggautanja .ma- -AFP), 
sing2 untuk. disumbangkan ke- 
pada fakultet:. kedokteran di PENANGKAPAN 5 G GOT ae 

Medan. . FGROMBOLAN. Ui "1 18 
Polisi Kalisat (Djember), baru2 ini 

: berhasil menangkap beberapa pengi 
Sepur Contra kut ' pemimpin  gerombolaa Ambar, 

jang. sedjak beberapa waktu 
R d ia sendiri telah dipendjarakan “di. 
an jau Kalisat. Gerombolan ini merupakan " 

antjaman terhadap keamanan PA 
ETJELAKAAN kereta | sidenan Besuki. £ 
api akibat tindakan 

kaum gerilja, jg terbesar dil LOKOMOTIP2 BARU. 
Maiaya semendjak keadaan ba 5 
baja diumumkan dinkgeri itu Kepala | Bagian Kereta . Api 
telah terdjadi pada hari Senen Kementerian “Perhubungan Ir. 
kemaren ketika sebuah kereja| P-F. ' Binkhsrst menerangkan, 
api penumpang keluar dari rel bahwa tgl. 4 Maret bulan ini 
nja karena melanggar randjau/akan tiva dipelabrhan Priok 

1, mil diluar distrik Rempom) kapal ,Jimburg” jg membawa 
di negeri Pn Te PT lokomot:p baru DKA. Lokoro- 
pegawai kereta api was, tip ini lainydariPada ci 
orang jainnja hilang diduga te| jama berselang trah yh 2 was pula dari 15 orang penum oleh DiKA, bah 
pang mendapat luka? Setelah Ng anan bakarnya ti- 

  

  

baja. Menurut keterangan, me- garamja koordinasi dengan aja 
mang uang tersebut telah men watan2 tadi, barulah partai2 di 
dapat idzin dari pabean di Sura minta saran2 dan pendapat2- 
baja, dan telah pula diloloskan nja mengenai bsrbagai masalah 
oleh pabean dipelabuhan Lem- pembangunan itu. Demikian an 
bar. Baru kemudian uang ter- tara lain Gubernur Murd 
sebut ditahan oleh polisi. : Mn 

  terdjadi tembak menembak sela 
ma 41, djam para pengawal po 

dak terdiri atas batifardhg ta- 
pi minjak (, oliestokers"),   lisi dapat memukul murrlar ki 

ra2 40 orang gerilja dan de 
ngan demikian dapat ment jegah 
perampokan terhadap kereta 
api (Amara UP). 

Penjempurnaan Usaha2 Mendjamin Keamanan 

Pada tgl. 5 bulan ini duga 
akan tiba kapal ,,Rub'a” jang 
akan membawa djuga ,oligs!o- 
kers” sedjumlah 5 buah. 

net Sukiman—Suwirjo telah di- erat2nja utk mendjamin keama- 
| putuskan, bahwa perdana mefi- 
' teri adalah pemegang kebidjak- 
gana'an politik polisionil dan 
menteri pertahanan pemegang 
kekuasaan SOB, Kedua menteri 

(tadi harus hekerdja sama se- 

nan di seluruh Indonesia dan ' 
dim hal ini mereka bertanggung 
djawab bersama terhadap ' de- 
wan menteri dan dewan perwa- 
kilan rakjat. 

“Keputusan2 ini ditetapkan 

dlm peraturan pemerintah, Utk baiki keamanan, maka dibentuk 
melaksanakan. putusan2 men | sebuah staf keamanan jang ter- 
teri pertahanan mengenai keamaf diri dari kepala staf angkatam 
nan didaerah2 dimana berlaku| perang sebagai ketua, djaksa 
peraturan S.O.B. dan memimpin | agung, kepala kepolisian negara 
serta mekoordinir segala usaha| dan wakil kementerian dalam 
untuk memelihara dan memper-' negeri sebagai anggota: 

  
 



  

     

  

    

  

   

   
    

   

     
   
     
    
    

  

    

    

    

    
        

      
     
   
    

  

        

   
   

                      

     

   
    
   

        

   

Sendiri Pesawat2 USA |Sebaskan:Kutu2 
" Penjakit?: Keterangan Koresponden 

- » 

Dibelakang Pesawat2 Jg Menjebarkan Kuman Ter- 
lihat Bekas Tipis Kehidjauan, Kata Serdadu Tsb. 

ADIO - PEKING dalam siararnja pada hari Minggu 
Ce. dengan setjara tidak langsung mengakui, bahwa 

Ci Korea Utafa berdjangkit wabah pes. Pemcantjar radio itu 
mengulangi tuduhanja, bahwa fihak PBB ,menjelenggarakan 
Naa kuman”. Pemantjar radio tersebut menjatakan selan- 

gt Jutnja, bahwa ,,pasukan sukarela untuk memberantas penja- 
kit pes? Tiongkok, pada hari Djun'at telah berangkat dari 
Peking dengan Pesawat terbang guna membantu .pembesar2 
kesehatan” Korea. 1 TA , 

Dikata “bahwa rombongan 
kesehatan itu dalam tempo ti- 
ga hari seSudahnja didesak te 
lah dapat" menjiapkan rombo- 
ngan, Seruan itu “dilakukan 
oeh jajasan kesehatan nasio- 

mal Tiongkok. A'an Winning- 
ton, koresponden fihak Korea 
Utara dalam perundingan di 
Pan Mun Jom mendapat kete- 

"| rangan dari seorang serdadu. 
"| jang “menjatakan kepadanja, 

bahwa ia.,,melihat” pesawat? 
terbang ' Amerika me empar- 

ngan wes. Kabarnja 
melihat tiga buah 

datang dari 

jlakong pesawat terbang 
demikian serdadu 
Kemudian setelah, 

itu menghi'ang 
wan2nja 
beterbangan ' diatas 
jang Si iputi oleh saldju. 

    

SUARA 
MERDEKA 

Kaos 

SEMARANG 4 MARET 1952. 

Vi ain ,Gulingkan“ Kabinet 

  
  

  

Untuk kepentingan demokrasi memang perlu se- 
Ialu terdapat kegiatan, diantara partai2 opposisi dim sesuatu De 
wan Perwakilan Rakjat, spj. senantiasa dapat mendorong fihak 

“executif utk berlaku hati2 dlm mendjalankan tugasnja, dan utk 
“Sedapat-dapatnja mengiringi kehendak rakjat jg terbanjak. 

— —— —— — Tetapi opposisi jg semata-mata diperbuat untuk 
maksud menentangi belaka, dgn tidak memikirkan akibat2 dari 
pada perbuatan opposisi itu, sungguh ada satu ,,permainan” jg 
angat berbahaja. 
—— ——“— Paul Reynaud mitsalnja, salah seorang jg kini 

pernah ditundjuk utk bentuk kabinet Perantjis, telah menje- 
Balkan sekali bagaimana karena sikap partai2 opposisi dalam 
parlemen Perantjis, maka dlm tempo 8 bulan jg baru lalu, sudah 
ada dua kabinet jg telah ,,digulingkan”, 
- Padahal menurut perhitungan, seharusnja kedua 
kabinet jg. berturut-turut itu adalah tjukup kuat, karena ma- 
sing2 mendapat dukungan terbesar dlm parlemen: dan padahal 

“pula negara Perantjis sedang tengah mengharapi banjak soal2 
“gg sangat sulit, jg bahkan dapat mengantjam keselamatan hi- 

dupnja. Mitsalnja terdapat soal-besar jg menjangkut rentjana 
'imempersendjatai diri terhadap kemungkinan timbulnja pepe- 

angan baru di Europa: soal pindjaman2 kepada luar negeri jg 
"bertumpuk2: dan soal tangh2 djadjahannja sebagai Indosfhina 

dan Tunisia jg. sedang bergolak itu, 
Tetapi ondanks ada perhitungan demikian, kabi- 

“net berganti kabinet telah digulingkan, karena akibatnja par- 
““tai2 opposisi lebih mengutamakan kepentingan kepartaian dan 
perseorangan, daripada kepentingan nasional. Sehingga Paul 
Reynaud sampai merasa perlu memberi per stan, bahwa ka- 

“an'terus begitu, Perantjis tak dapat lain daripada akan menu- 
dju ke djurang keruntuhan dankebangkrutan. 
S$— ——X Kedjadian2 di Perantjis itupun dapat pula di- 
djadikan katja untuk kita disIndonesia ini. Djuga diparlemen 
Kita, terdapat tendens untuk “,,main gulingkan” kabinet 

“'berganti kabinet, bukan karena sebab-sebab jang prinsipil, 
tetapi oleh akibat persaingan diantara partai2. Djuga disitu 
Terdapat tendens utk setjara mudah melupakan sadja kepenti- 

gan nasional. Sehingga achirnja kemana negara kita ini 
“akan menudju, apabila terus-menerus begitu? Terlebih lagi, ne- 

gara Kita ini masih djauh kekuranganrja dibanding sebagai 
“Perantjis, negara jg termasuk ,,The Big Four” itu. Kalau Pe- 
rantjis bisa dlm bahaja, terlebih lagi neg kita. 

Hendaklah peringatan sebagai 
Paul Reynaud itu, dipakai djuga sebagai k 
apabila achirnja kabinet baru dapat dibentuk 
lanksn tugasnja. 

TT en 
“TIDAK MENGAKUI SBG. 
| WAKILNJA, 

Baru2 ini SB Kesehatan Se 

marang telah madjukan Surat 
“Ukepcaa ketua DPR Kota Besar 
Semarang dan Wali Kota, da- 
jam surat mana oleh organisa , 

   

   

  

    
   

   

PN RE ai jg diutjapkam 
utk kita disini, 

dan mulai mendja- 

   
    

  

KELAS D 
SMP TIDAK Pi 

     

dimasnk 

Seorang Serdadu Utara Telah 'Lihat 

Pihak Utara A. Winnington - -. 

kan kutu2 jang dihinggapi de 
ia telah 
resawat 

jang pada tangga! 12 Pebruari 

djurusan  Chor- 
won ,Saja me'ihat bekas tipis 
jang agak kehidiau2an dibe- 

tu”, 
tersebut. 
pesawat2 

ia. dan .ka- 

menemukan 'kutu2 

   

    

     

  

    

   

      

    

    

    

     

  

     
   

   

  

     

   

kan, tidak mengakui sdr. Sur- 
jadi sebagai wakil SB Keseha 
tan jang kini duduk sebagai 
anggauta DPD Kota Besar Se 
marang. Berhubung dengan 
ini, maka o'eh Wali Kota Se- 
marang pada hari Djum'at j.l. 
telah dipanggil anggauta2 pe- 
ngurus S.B. Kesehatan untuk 
merundingkan soal tersebut, 

Oleh Wali Kota diterangkan, 
bahwa penarikan kembali sdr. 
Surjadi tidak dapat dilakukan, 
karena sementara belum ada 
hak "recall”. Kalau SB: Keseha 
tan tidak mau mengakui Sdr. 
Surjadi " -mendiadi wakilnja, 

“adalah urusan SB Kesehatan 
' sendiri”, demikian Wali Kota 

terangkan pada wartawan ka- 
mi. : 

Soal ini belum didapatkan 
keterangan pasti olehi pengu- 
Trus SBp Kesehatan tindakan 
apa jang akan diambilnja. 

DAGING BABI. 

Kemaren - (Senen) “di Gg. Baru 
tidak didjual daging babi. Sebab2nja 
karena mulai bulan Maret rumah pe 
'motongan heiwan di Kabluk ditutup 
pada hari Minggu, hingga djagal2 
babi itu tidak bisa potong babi. 
Biasanja daging jg terdjual waktu 
pagi hari adalah potongan dari ke 
marennja, mendjadi kalau hari Ming 
gu tutup, hari Senennja tidak ada 
voorraad. Apakah peraturan baru 
(tutup pada hari Minggu) akan 

  "5 tetap berlaku, kini kabarnja sedang 
(| dirundingkan. 

Pa : 

    

Si tersebut antara lain C.sebut | 

     
    

  

udah 

a jaitu dg 

tidak di 

jg luar bia 
adaan jang 

    

  

biasa Te 

TINDAKAN TEGAS. 

Kemarin salah. satu tindakan 
tegas dari Pemerintahan Kota 
Semarang, telah dimulai de- 
ngan usaha melenjapkan peru- 
mahan liar: jg mendjadi kor-| 
ban pertama'adalah  Mlaten 7. ' 
Rumah tsb jg kelihatan sudah | 
tua, telah dirubuhkan dengan | 
menggunakan mesin tractor, sa! 
dangkan orang?nja jg tinggali 
disana, telah pindah ketempat 
lain. Tindakan sematjam ini 
akan diambil pula terhadap ru- 
mah2 lain jg didirikan setjara 
tidak 'sjah. 

D.P.R. PROP, DJAWA TE- 
NGAH MENINDJAU OBJEK 
PEMBANGUNAN, 

Selain dari memperingati pe- 
rajaan 1 tahun berdirimja D.P.R. 
D.S. Prop. Djawa Tengah pada 
tgl. 13 Mrt j.a.di ini, direntjana- 
kan djuga  darmawisata bagi 
segenap. anggauta DPR Prop. 
dlm kota. terutama akan ditin 
djau objek2 pembanguman, an 
taranja Balai Kota, 'Djantra 
dilnja lagi. 

DISEROBOT Rp 1000. 
Kemarin Siang, “didjalan 

umum. Damaran telah terdjadi 
serobotan terhadap ' seorang 
Tionghoa, penjerobot berhasil 
mengambil sehelai uang kertas 
seharga Rp. 1000. 
Adapun nomor uang kertas 

tsb ialah V.B. 25.776,   

  

# 

United Press seandjutnja 
mewarcakan panwa: pasukanZ 
YBB dan 

Perang Kuman Di Korea (ms 
wartawan perang 

lu4s aatas bukit2 jang telah 
diduduki, ' Tetapi sebegitu 
djauh mereka be.um lagi me- 
ngeluarkan pernjataan bahwa 
hai jtu adaah perbuatannja 
fihak Utara, (U.P.). 

WFTU perotes. 
Federasi serikat2 buruh ses 

dunia jang dipengaruhi Mos- 
kow (W.E.T.U.) telah mengu- 
mumkan kawat jang disampai- 
kom oeh sekretaris  djenderal 
organisasi tersebut, IL Sai'- 
lant kepada PBB, ja'ni 
berisi protes terhadap prak- 
tek2 perang kuman jang dila- 
kukan oleh Amerika Serikat d 
Korea. Kawat tersebut menja- 
takan bahwa WETU, 

telah menjebarkan. kuman? 
ehplera dan pes diatas daerah 
Korea Utara,  Selandjutnja 
Sai lant menganggap tindakan 
Amerika ini sebagai suatu ke 
djahatan tingkat tertinggi jg. 
bertentangan dengan segala 

puntjak2 (prinsip kemanusiaan iang di- 
3 jursandjurkan oleh PBB. 

Utk. mentjegah penglua- 

K.B. resmi RRT NCNA, 
menjatakan dalam siarannja 
pada hari Minggu bahwa de: 
wan militer nasional Korea 
Utara telah memerintahkan di 
ambi'nia tindakan2 dibeberapa 
daerah di Korea Utara untuk 
mentjegah meluasnja wabah? 
penjakit jang diakibatkan 
v'eh, kuman2 jang iban 

amburkan oleh angkatan 
udara. Amerika Serikat”, Perin 
tah dewan militer tersebut 
meniatakan bahwa  dibebera- 

diadakan 

tempot? 
pentjatjaran: dan 

pengasingan. bagi 

itu 

Supaja mentjegah: 
perang kuman. 

Buruh pendidikan di RRT 
hari Djum'at dalam seruannja 
jang ditudjukan kepada buruh 
kesehatan diseluruh dunia min- 

Ita, supaja diambil tindakan 
untuk  mentjegah... Amerika 
mempergunakan sendjata ku- 
man di Korea. Kawat tersebut 
dikirimkan kepala sekretariaat 
Jnternatjonal. Federation of 
Educational Workers” di Wina, 
dan ditanda-tangani oleh 
Pu Yu Chang, ketua Perseri- 
katan Buruh Pendidikan. 

  

  

   

  

& 
Tabungan pos 
kw. ke IV-51. 

Menurut tjatatan resmi, djum 
lah vang para penabung dipos 
dalam kwartal ke-IV tahun 51 
(belum terhitang bunga jang 
harus ditambahkan) adalah 
Oktober 61.673.625,07. Nopem- 
bor 642681061,74 dan Desem- 

ber 65.319.941,58. 

Perdagangan barter 

Tia Aa 

   

NE 

Menurut kantor berita Dje- 

lah mengirimkan 500 buah se- 

ke RRT berdasarkan per- 

s Ijuan barter, dimana kong 
si Djepang tsb. mendapat 80.000. 
ton batu bara dari: Tiongkok. 
Ini adalah pengangkutan ba- 
rang2 Djepang jang pertama 
ke Tiongkok.Darat sedjak bu- 

loan Maret tahun jl. Tomeo Tra- 

ding Coy tsb. tlh. menerima ba 

tu bara tadi antara bulan Dju- 

ni dan Nopember tahun jl. 

peta 

  

DIWT. PERTANIAN DAN 
GERAKAN TANI. 

Sebagai umum mungkin me- 

ngetahui, oleh Kementerian Per 

tanian telah dibentuk sebuah in 

stansi baru, jaitu Gerakan Tani 

jang dapat dikatakan usahanja 

sama dengan Djawatan Pertani 

an Rakjat. Tugasnja - instansi 

Gerakan Tani ini al. jaitu: 

membimbing dan  membantw 

rakjat tani didalam perdjoa- 

ngannja untuk mentjapai ting- 

katan penghidupan dan kehi- 

dupan sesuai dengan kedudu- 
kannja dalam masjarakat Ind# 

nesia jang tjoraknja agraris. 

Djawatan Pertanian Rakjat 

jang bertahun-tahun sudah di- 

kenal oleh rakjat. tani, dengan 

berdirinja Gerakan Tani ini, 
akan timbul kebingungan anta-. 

ra para petani. 

djuga telah. menemukan ku- 

jang 

telah | 
diberitahu o'eh tjabangnja di 

RRT, bahwa Amerika Serikat 

san wabah. 

dihambur-: 

pa daerah jang terkena harus: 

crang2 jang terserang wabah 

LM (dari djumlah tahun 19505 Ke- 

Djepang-RRT. | 

pan .,Jiji Press, kongsi perda-) 

gangan Tomeo dari Tokyo te- geris kabarnja ialah Sir John 

  

  

Pan 2 

Dua pelari 1 mil jg ulung di' Amerika Serikat Fred 
Wilt (kanan) dan Gerb main dari Milwaukee Wiscon- 
Sin, diambil “snapsho!'n ja ketika hampir bersamaan 

» mereka melalui. garis finish.di Boston Garcdbm Boston 
dalam.perlombaan baru 2 ini. Djarak perbedazn pada 
garis finish antara kedu a @jago lari ini jaah 1 yard. 

ISbg Sumbangan Kearah Perhubungan Jz 
Lebih: Baik Indonesia-USA: Dapat Sam: 

 butan Memuaskan Di Washington 
6€ ROMBONGAN PENARI Indonesia mendapat. sambu- 

bg jang hangat di Washington dalam suatu  progra 
ma njanjian? dan tarian? Indonesia jg Uipertundjukan seba- 
gai suatu sumbangan menuuju pengertian jang lebih baik 

' antara Indonesia dan Amerika Serikat: demikian dikabarkan 
. dari Washington, Dutabesar Indonesia, Mr. Ali Sastroami- 
djojo dan anggota keluarganja menghadiri pertundjukan 

' ita diantara 500 orang jang turut menjaksikannja pada hari 
Kemis malam jl. Likes Sa 

  

  

Ma SN la 

Duta besar Pakistan di Ame 
rika Serikat, Mohammed Ali 
dan iSterinja, djuga turut meng 
hadiri pertundjukan tadi. Pena 
ri2 utama dalam  'pertundju- 
kan itu ialah Dewi Wani dan 

f Na 3 | Soekoro, keduanja adalah pena 
110 Orang: Lebih Ketjil | :: inaonesiz na terkenal jang 
Dari. Djamlahi Milioner | tciah mengadakan perdjalanan 

Dalam 1950 -keliling daiam rombongan pena 
"MIS MA ri Indonesia, Semua penari dan 

“3 benjanji tadi adalah. orang2 da 
JUMLAH Medi ri aa. diplomatik-Indonssia di 
Inggeris pada waktg isi | Washington dan di New York. 

hanja tinggal 39 orang sadja| Dewi Wani adalah isteri Soeko 
lagi, atca 10 orang lebih ketjilj ro, jang bekerdja dikedutaan di 

195 .Washingtgn. Penari2 dan pe 
njataan diatas terdapat dalam | njanji jang lain, jang turut da 

jak Ines lam pertundjukan It: ialah: Si 
.Kray, Firman, Acksan, A. Pas 

'sa Pandji Surjo Tajib, Syroyo 
dan Suradja. 

(Dalam memperi pendjelasan 
|tentang programa. itu,. Nona 
'Mariam Saleh, sekretaris pada 
'kedutaarn- Indonesia mengata. 

39 Millioner 
'Seluruh Inggr. 

  

   

  

   

aa 

tu orang2 jang mempunjai 
penghasilan lebih dari 26.809 
dollar setahun tidak lebih dari 
60. orang. Millioner  Inggeris 
menurut tafsiran pemerintah- 
nja ialah mereka jang mempu- 
njai penghahilan lebih dari 
280.000- dollar setahun. Dan 
djabatan padjak Inggeris, ber- 
lainan dengan djabatan padjak 
Amerika, tidak pernah mengu- 
murkan nama 39 orang mil- 
lioener itu. 

Orang jang terkaja di Ing- 

merupakan unsur jg penting 
Salam. kebudajajan Indonesia 
dan aslinja berdasarkan 'adeg- 
'an2 darj epik2 Hindu jg besar 
dan. dari hikajat2 Indonesia. 

Dewan Washington dari Per- 
serikatan Timur: dan Barat 
menjokong programa tadi. De- 
wan tsb. bekerdja kearah per- 
baikan didalam perhubungan 
antara manusia dan antara 
banssa2 dengan  menjediakan 
peralatan bagj saling mengerti 
dengan mempertukarkan pe- 
ngetahuan tentang kebudajaan, 
hasil2 ig telah ditjapai dan 
hasrat dari rakjat dalam ber- 
bagai neceri, 

Pemikian berita dari Wash, 
inston “js. dapat ditangkap 
oleh ,, Antara.”   

Reeves Ellerman,. seorang pe- 
ngusaha perkapalan jang ber- 
usia 42 tahun, 
Kalangan keuangan di Lon- 

don menaksir kekajaan Sir 
John sebanjak 112,000,000 dol- 
lar. Ja menanam modal hampir 
pada seluruh perusahaan indus ' 
tri di Inggeris, terhitung peru 
sahaan surat kabar, disamping 
perusahaan perkapalannja. Da- j 
lam laporan itu tertjatat peng- | kas negara. : 
hasilan padjak di Inggris buat| Mereka jang dekat-kaja” 
tahun 1951 berdjumlah 4,490, dengan penghasilan diatas 5.600 
212,000 dollar. |dollar setahun menjumbangkar 

Laporan itu menjatakan pu- sebanjak 340,998.000 - kedalam 
la, bahwa sebagian besar rak-| kas negara. Achirnja laporan 
jat Inggeris waktu ini mempu-| itu mengeluarkan peringatan 
njai penghasilan hanja antara bahwa tidak lama lagi akar 
14 dollar dan 28 dollar seming- | didjalankan tindakan untuk 
gu. Mereka ini, jang berdjumlah/ menuntut  sedjumtah 40,000 
9,290,000 orang, adalah sumber | orang jang mengelakkan mem- 
penghasilan paling besar dari bajar padjaknja. » 

  

  

PERLUASAN SEKOLAH 
TENNIK. 

Berhubung dg makin besarnja 
perhatian pada sekolah tehnik 
maka oleh Kem. PPK telah di- 
rentjanakan untuk mendirikan 
Sekolah2 Tehnik “dalam '- wak- 
tu Singkat. Di tiap2 kawedanan 
atau tempat2 ketjil akan didi- 
rikan Kursus2 Pertukangan la 
manja 1 tahun. Palla pemyda2 
jang berumur 18 th. keatas pa 

DJUMLAH PENTJURIAN 
MENINGKAT, 

Keadaan kedjahatan disekitar 
daerah Djomblang atau daerah2 
jg termasuk .diIm lingkungan 
seksi polisi seksi Djomblang, da. 
lam bulan Pebr. j.b.l.. mening- 
kat. Dalam bulan tsb. tertjatat 
166 perkara, diamtaranja 57 te 
lah dapat diselesaikan, sedang- 
kan dim bulan Djan. tertjatat 

  
Berhubung dgn adanja dua 

instansi tsb. diatas, maka dari 
pihak Gupermuran diperoleh ke- 
terangan, bahwa kini telah ada 
pertanjaan informeel dari bebe- 
rapa anggauta DPD, Mereka ru 
pa-rupanja tidak/belum meng- 
insjafi akan tugas dan lapangan 
usaha Gerakan tani ini, malah di 
katakanja, telah ada ',,neiging” 
dimana-mana timbul animociteit 
antara Djawatan Pertanian Rak 

jat dgn Gerakan Tani, terutama 
antara pegawai2nja. Perlu dite- 
rangkan, bahwa kedua instansi 
tsb tidak berhubungan satu sa- 
ma lain, tegasnja masing2 -ber- 
diri sendiri. Berhubungan dgn 
adanja dua instansi ini, maka 
oleh pihak Gupernur telah di- 
madjukan usul, supaja salah 

  'satu instansi. ini ditiadakan, 
agar tidak menimbulkan keragu 
raguan di kalangan para-tani, 

si Pukat 

wang Ha 

isudah “selesai diperiksa. 

-nganiajaan. Dari 

120 perkara, diantaranja 53 jg 
Dari 

'166 perkara tsb telah ditjatat 
antaranja jg terbesar adalah 69 
pentjurian berat, 43 pentjurian 
biasa, 12 penggelapan dan 9 pe 

69 perkara 
pentjurian berat itu, ada dua 
perkara perampokan, jaitu 1 di 
Pandean Lamper dan 1 lagi di 
Karangtempel. Selain dari ini, 
oleh pihak polisi diatas telah di- | 
sita 2 sendjata api gelap. | 

PENJAKIT MENULAR. 

'Tjatatan dari tg. 17 sampai 
23. Pebr.: Typhus abdomina- 
lis Sisa 35: tambah 5 sembuh 4 

imati'l, Paratyphus A sisa 11 
tambah 2, Dysenterie (bac) si 
sa 2 sembuhl Diphterie - sisa 
1 Pen,jakit lumpuh kanak2 si 
Sa 3 tambah 1 sembuh 2. 

da kursus itu akom diberikan 
peladjaran2 tehnik “agar dike- 
lak kemudian hari . mereka da- 
pat mentjari nafkahnja. jang 
lajak. Di Djawa Tengah dalam 
tahun ini akan dimulai dengan 
membuka kursus2 tsb. seba- 
njak 14 buah dan peladjaran2 

ijang akan diberikan: menurut 
sistim baru. 5 

| Para gurunja kini sedang di 
latih, disamping membuka kur- 
Sus? itu pada tahun ini djuga 

yakan “dibuka lagi beberapa 
' buah Sekolah Tehnik Pertama, 

1STanl STM. h 

JEEP TERDJUNGKEL. 
Kemaren sore selagi turun hudjan 

keras, sebuah jeep telah terdjungkel 
dari halaman Geredja “di Kalisari 
meluntjur kebawah. Jeep rusak 'he- 
bat tapi tak ada ketjilakaan manu-. 
sia. 

'kan bahwa tari drama selalu, 

'Untuk Golongan Minoritelt Hendaknja 
Dimasukkan Arjara Pemerintah Baru 
Permintaan Pimpinan Partai Indo-Nasional Kpd. 

i Formateur2 

D dan sekretaris umum 
tai Innio-Nasional kemarin dulu mengirimkan 
pembentuk? kabinet baru Sidik” Djojosukarto dan Prawoto 
Mepigkusasmito. dan didalamnja dinjatakan, supaja dalam atja- 
ra pemerintah baru nanti ada 

sama kepada 
. ga-negara bukan 

la golongan2 
aseli) seperti 

javg kejada sea: suatu politik untuk memberikan hak jang 

teit (jang diramakan warga-negara aseli). 

Dinjatakan seterusnja. ditdla- 
ian surat tsb, bahwa sebagai 
uzas hendaknia. diterima anta- 
ra lain: a Semua kaum Indo 
pasti tidak akan dianggap se- 
bagai orang asing. me.-ainkan 
seba iknja sebagai golongan 

jang mendjadi bahagian dari 
bangsa Indonesia jang tidak 
dapat dipisahkan dari padanja. 
b. Jang akan d'kerdjakan 'ia- 
lah haniy  perundang-unda- 
ngan umum jang tidak dapat 
lagi mengizinkan diskri- 
minasi apapun djuga, seperti 
jang pada waktu ini sajang 
seka'i, masih terdjadi, 
Disndjurkan supaia diada- 

kan tindakan2 kronkrit jang 
antara lain misa'nja: 

a, diadakannja undang2 ten- 
tang kewarga-negaraan “(jang 
antara lain djuga mengatur 
naturalisasi), seperti te'ah dgi- 

djandjikan oleh P.M. jang lau 

Dr. Sukiman pada tg. 7 Djuni 
1951 poda parlemen, . 

b. ditjabutnja undang2 da- 
rurat No. 1 1952 tentang pe- 
mindahan dan pemakaian ta- 
nah2 dan barcng2 tetap lain- 
Tia jang mempunjai titel me- 
nurut hukum Bropa. 

c. Dibubarkannja djawatan2 

minoriteit (Urusan Peranakan 
Bangsa Asing) dan “diganti 
oleh suatu, badan penasehat 
iang berdiri langsung dibawah 

PM, dan jong terdiri dari 
anggota? go'ongan minoriteit 
jang bersangkutan sendiri. 

Demikian bunji surat Pim- 
pinan Partai Indo-Nasional ke- 

pada pembentuk kabinet baru 
Sidik Diojosukarto dan Pra- 
woto Mangkusasmito 

Pemuda 
«' Keristen: sel an da 3 

Tjantumkan Pendidikan 
Dan Kesedjahteraan Pe. 
.. muda Dim | Program 
4 Kabinet Baru 

APAT DEWAN PIMPI- 
NAN pleno , Persatuan 

Pemuda Kristen Indonesia” 
(PKI) jang dilangsungkan 
di Jogjakarta pala ig. 26-28 
Pebruari 1952, telah memutus- 
kan  menjokeng  sepenuhnja 
Parkindo dalam hal pombentu- 
&zan kabinet baru. Selandjutnja 
dikehendaki agar kabinet baru 
dalam programnja, mentjan- 
tumkan pula soal pendidikan 
dan kesedjahteraan bagi para 

- X 
Dalam rapat itu telah disu- 

sun rentjana pekerdjaan dari 
bagian umum peladjar jang di 
ketuai oleh Silitonga diantara- 
nja: mengadakan perpustakaan 
dan asrama peladjar di kota2 be 
sar, mewudjudkan kesedjahte- 
jraan pemuda, mengadakan per- 
tukaran dengan peladjar luar 
negeri serta mengusahakan ada 
nja bea-siswa untuk keluar ne 
geri ddn menentang pemakaian 
bahasa Belanda di sekolah2. Se 
landjutnja telah: diundjuk A. 
Wenas sebagai wakil  P:P.K.I. 

utk. duduk dalam dewan per 
mMbangan pemuda jang akan 
libentuk oleh Djawatan Pendidi 
kan Masjarakat, Rapat achirnja 
elah memperlengkapi pula su- 
:unan dewan pimpinan pusat, 

    

UNGAN . DITANDA tangani soleh ketuanja J. P. Snel 

ai 

Pemilihan pemain2. 
Rebo scre distadion Sema- 

rang akan diatlikan pertandi- 
ngan Serakboa “antara kes. 
PSIS A meawan kes. PSIS B 

Kabinet. 

untuk memilih pemain2 jang 
berangkat ke Jegja pada ming 

Isu j.a.h dalam tournoi segitiga 
| PSIM- PSIS Persis. . 

“termasuk usaha pelaksana/an. —— 

G. J. Claessen, - Pimpinan Par- 
surat. kepada 

Aan Ha GLORY TOTO BERTOURNEE. mincriteit (jg dinam WAT | . Pelawat wanita Glor j "jang dibsrikan kepada majori- me anita Glory Toto J8 

Ten eng karta, namun ,,misi rahasia” da , ri k ja ke negeri ini 
masih merupakan teka-teki, ha- 

Pembangunan ri Selasa akan bertolak dengan 

- 'Besar2ani || 
pesawat 'GIA dari Djakarta utk 
mengadakan to di 

Dg Biaja . Rp 108.501.- 
000: Rentjana 1952 
Djwt-Gedung Jogja. | 

IDALAM TAHUN 1952 
D oleh Djawatan Gedung2 
Kementerian Pekerdja'an Umum 
Caa Tenaga di Jogja (jang due- 
rahnja meliputi djuga Surakar- 
ta) menurut keterangan kepala 
djawatan- itu direntjanaikan 
membuat gedung2, membeli ge- 
dung gedung partikelir melak- 
sanakan perbalkan dan sebagai- 
nja dgn. biaja Rp, 103.501.600.- 
Di.Jogjakarta selain akan men- 
dirikar geduag Universiteit Ne- 
gen Gadjah Mada, djuga akan 
mendirikan gedung Perpustaka- 
an Negara, Sekolah Kepandaian 
Puteri, Sekolah Guru Atas daz 
memperbaiki asrama polisi dan 
kevendjara'an. 

ai 

    

     

   

       

RRI SMG, 4 MARET 1952 
.. 17.00. Pembukaan,, 17.05 Rajuan : 

' Pertja, 17.30 Perigumuman dan war 
ta. daerah, 17.45 Instrumentalia 'oleh 

Joe Loss, 18.090 Manasuka untuk Ang 
Tatan Duang O.K. Melati Kusuma, 

:19.00 | Tanda waktu, “warta-berita, 
49.15 Dunia olahraga, Ta gara, 
Remadja oleh  Dharnoto, Tossany 
dan -Siti-Nurrochma, 20.00 Sari war 
ta berita, 20.05 Siaran” pemerintah, 
20.30 Ajah dan anak asuhan Ramu 
wisit, 26.45 Imbauan malam. oleh 
Ratna, 21.00: Berita bahasa Djawa, 
21:15 “Wajang-Orang oleh Ngesti 
'Pandowo, 22.00 warta berita terachir, 
programa esok hari, 22.15 -Wajang 
Orang, 23:00 Tutup. 

5 MAART '52.- 
“5.55 Pembukaan, 06:00 War 

ta berita 06:15 Klenengan iji 
men oleh Karawitan Studio, 
07.00 Tanda waktu ta.ber? 

ita, 07.15 pengum Gan “ 
warta daerah, 07.30 klenengan  - 

Selain itu. di Gadingkidul 
Jogjakarta, akan didirikan ge- 
dung baru buat Sekolah Bidan 
Gan K'iniek untuk kaum wani- 
ta dan diperbaiki sedung kan- 
tor pos jang rusak.sebagai aki 
bat clash ke-2 di 14 buah tem- 
pat'dan 23 buah gedung Pe- tjlimen, 08.00 Tutup. “ 
gadaian di Jogja dam Surakar- 12.00 Pembukaan, 12.05 Ge- ta. e | raldo-dengan orkes, 1230 Ti- 

Sementara 'itu di Sragen Mghoa modern 1245 Dari Ia 
akan dirikan gedung - Sekolah utan teduh, 13.00 Tanda wak. 
Guru-.Pendidikan  Djasmani, ' tu, Pengumuman 1315 Orkes ' sedang rumah2 bupati didae Ketjapi Serw'ing, 1330 waria rah karesidenan Surakarta jg. | 'berita, 13.45 Suara Momo dan 
hantjur dalam peperangan jg. ' Jatim,.1400 Rajuan siang, 
lalu, akan dibangun kembali 1430 Warta berita, 1449” dengan beaja Rp. 4.600:000.—. ' Tutup. 5 

|Aneka Djawa Tengah | 
SOLO 

B 
ag 

  

beladjar membatja / menulis 
adalah suatu ,kewadjiban”, 

Desa Ngepungredjo Ketja- 
matan pati selain Mn 
desa pertjobaan PBM djuga 
mendjadi desa pertjobaan auto- 
moom dari wilajah Kabupaten - 
Pati. Satu desa telah mempu- 
njai 8 buah kursus PBH, ke ' 
mungkinan besar dalam bulan 
Maret mendjadi 12 tempat. De- 
sa Kadilangu dan Muljohardjo 
mempunjaj kursus PBH ma- Tp 

2 Daerah Surakarta 
an Proefbedrijven. 

Buro Rekonstruksi Nasio- 
nail daerah Surakarta kini se- 
dang mengadakan persiapan2 
Suna mendirikan  Proefbedrij- 
ven gung menampung para be 
kas pedjoang, Jang telah seie- 
Sai mengikuti latihan-kerdja 
jang diadakan oleh Kemenie- 
rian Pembangunan Masjara- 
kat dulu., 

Menurut rentjana Proefbe- 
drijyen jang akan diadakan 
itu jalah: 2 penggilingan padi, 
1 pabrik es. 3 perusahaan besi 
dan kuningan, 1 bengkel mo- 
biel, dan 1 perusahaan peng- 
geradjian kaju. Djika dipan- 
dang perlu mengenai bedrijfs- 
leiders maupun tenaga2 ahii 
lainnja, akan ditjarikan dari 
luar. 8 , 

Kesukaran2 mengenai usa- 
ha2 tsb. terutama ada'ah me- 
ngenai soal tempat, karena su- ' 
kar mendapatkan tempat jang 
sesuai dengon usaha? isb. 
.. Beberapa besar heaja2. jang 
Giperlukan “untuk mendirikan 
proefbedrijven tsb. be'um  di- 
dapat keterangan. 
33 Kader koperasi 

selesai dilatih. 
Kader Koperasi 

P
a
 

Bukan hal jang tidak mung. 
kin, apa bila kesadaran masja- 
rakat makin mendalam, 
nja akan ada desa jang munit: 
dengan planningnja jang y 
sar dan tegas lebih pendek dari- 
waktu jg disebutkanediatas. 

WONOGIRI. 

   

  

   

Dari pihak resmi didapat 

Daerah Kabupaten Wonogiri, 
R. Agus Miftah Danukusumo, aa 

tidak lama lagi akan dipindah - 

| Sebagai penggantinja telah” 
ditetapkan Patih Kebumen R: , 
Sentot, jg akan mendjabat se- 
bagai Bupati Kepala Daerah 

Kabupaten Wonogiri. TN 

telah SALATIGA. 3 
Memperlipat ganda ai 

hatsil bumi. 
Salah satu usaha untuk mem- 

Kursus 

  

sing? antara 7 buah. | 

kira. y 

Mutasi Pamongpradja. 2 

kabar, bahwa Bupati Kepala: Pp 

ke Kementerian Da'am Negeri. 

  
jang kimi terdiri “dari Sutjipto Angkatan 1 bagi tahun 1952 3. Simandjuntak, Sarwoko, Eli !ni, jang diselenggarakan oleh 
Dantji dan Sarasto. Djawatan Koperasi daerah Su- rakarta selama 1 bulan pada 

tanggal 28-2 jl. telah 'se! 
PANITIA 1 MEI. 28 jl. telah selesai 

Bertempat di GRI Kp. Gen- 
dong telah dilangsungkan ra- 
pat dengan Serikat2 Buruh, 
baik jang tergabung , maupun 

jg. tidak dalam Sobsi, maksud- 
nja untuk membentuk Panitya 
Perajaan 1 Mei. 

Telah disetudjui membentuk 
formateur jg. terdiri dari 
kil2 Sobsi, SBKB. tjab Smg 
dan Orbu, Rentjang perajaan 
sedikit hari lagi segera akan idi- 
rundingkan, 

RAPAT DP E KOTA BESAR 

semuanja jang mengikuti Kur- 
sus tersebut ada 38 orang, ter- 
diri dari wakil2 Djawatan2 
Koperasi Kabupaten2 ian utu- 
san2 dari badan2 koperasi se- 
luruh daerah Surakarta. 

Kursus Angkatan  ke-Il: 
akan dimulai pada tanggal 31 
Maret jad. Jang akan - mengi- 

kuti Kursus Angkatan ke-II | 
tsb, jalah: 2 orang dari Suko- 
hardjo, 9 grang dari Wonogiri, 
7 orang darj Sragen, 8 orang 
dari Klaten, 5 orang dari Ka- 

Bojolali berhugung dengan ke- 
daan ida dilan Didapat keterangan, bahwa Na tidak mengirim- 

D.P.R. Kota Besar Semarang pa 5 
da tanggal 12 Maret 'jad. ini, PATI. 
akan melangsungkan rapat ang j 
gautanja. dengan atjaranja a.l. Planning PBH dalam 
adignen Kan ag Th waktu 7 bulan matan dan lainnja lagi. pn ng Pap a : ya 8 3 Desa diwilajah Kabupaten 
BABY-SHOW, Pati jalah: 1. Ngepungred jo, 

Berkenaan dengan hari wani 
2. Kadilangu, 3. Muljohardjo 
setelah diselidiki dan diperhi- 

ta tanggal 8 Maret, maka pada jtungkan dengan teliti semua 
tanggal 9 Maret jang akan da |sjarat2 jang diperlukan, 

diadakan baby show, dari umur | kan Masjarakat dan. Pamong 3 sampai 12 Naa "3 Pradja serta Djawatan2- dan 
| Pendaftaran untuk turut ba- | Instansi lainnja. maka usaha 
by show dimulai tanggal 5 Ma- | PBH darat diselesaikan dalam KE Man kta ? bulan. Dasar? jang di- ret. Selandjutnja silahkan per- NO : 
hatikan advertensi jang “dtpar | Saat dalam planning desa 1g 
sang hari ini, 

atas | disekitar tempat2 | 
jang reka menanami sawahnj | You She Djalan Stadion akan Jerat antara Inspeksi - Pendidi- ppob P5 3 

pun setjara perseorangan me- 
nurut mufakatnja pak tani sen- 

kali akan dipakai pertjont 
sesingkat Ini diantaranja jalah Jitu jalah ketjamatan Bringin 
kesadaran masjarakat bahwa 'dan.Suruh. 

perlipat ganda hatsil bumi oleh 
Djawatan Pertanian di Salatiga 
dalam ini tahun 2g 
dgn pertjontohan setj 

jang terdapat banjak sawah ta- 
dah (sawah jg. tergantung pa- 
da hudjan). Memurut ketera- 
ngan jang berwadjib didaerah 

dimulai 

dengan bhaisil baik. Djumlah sar-besaran ditempat - tempat 2 

ik AP 
n 

1 
4 

kabupaten Semarang kini ter- 9 
dapat &— 8000: H.A. sawah ta- 
dah. Adapun pertjontohan itu 
direntjanakan sebagai berikut: 

Pada. musim panas kira kira: 
dalam bulan Augustus-Oktober - 
tanah sawah itu dibongkar dan 
didjemur (J uitzuren). Se- 
telah djatuhhhudjan permula- 

ig 

3 . 

   

    

an, maka tanah'itu lalu dirata- 
ranganjar, 7 orang dari Soro. kan dam ditanami dengan polo 

widjo dan sajuran. Untuk ke- 
perluan ini akan dipilihnja dje- 

nis polowidjo dan sajuran jang 
berumur pendek mitsalnja dja 
gung, ketela rambat, katjang 
pandjang, ketimun, dsb. Dengan. 
djalan demikian akan ditjapai 
perbaikan tanah (structuurver: 
betering) dengan penggantian 
buah (vruchtwisseling). Disam- 
ping membikin pertjontohan2 
itu oleh Djawatan Pertanian . 
akan diadjurkan kepada rakjat. 

itu supaja 

ngan djalan gotong-rojong atau 

Daerah2 jang untuk pertn 
0 

2g 
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Bandung team d'selengga- 
gan : - ketjantikan: Pada 

mbaan, jang kemudian terp'- 
ja dan Jipat merebut ha- 

  

   
   

  
  

   
   

    

   

  

   

    
   

      

   

   

  

   

Bira ka” Setama.1 1 
:M asiswa2 Fuad” 2 

ttasi Lagi n 

an Hubungan Diplomasi Ba 
Inggeris. 

Mesir hari Minggu petang jl. telah ber- 
menunda persidangan parlemen selama 

'e o persidangan parlemen tadi di- 
1 ketika malam Sabtu. Akan te 
Pasha — perdana menteri jz 

k mau melaksanakan keputusan 
ulkan pertentangan dikalangan 

Sebagian dari menteri kabi- 
net Maher Pasha Mengorndjui 
dekrit tadi, sebagian lagi me 
nentangnja. Achirnja Maher 
Pasha memadjukan perm'taan 
perletakan djabatan “kepada 
Radja, Radia mengabulkan per 
mintaan ini dan ditundjuknja 
Nadjib al Hilaly PaSha untuk 
membentuk kabinet baru. Se- 
perti diketahui, Partai Wafd 
mempunjai . suara Sepak 
dalam. parlemen. 

  

. Sidang pertama kabi- 
net Hilaly ja. 

Kabinet baru Mesir jang . 
pimpin oleh PM Hilaly Bana 
|hari.Minggu petang telah me- 
ngadakan sidang jang pertama 
kalinja, sesudah di sumpah oleh 

    

   

  

pasukar 2. Perantjis 
chirsj “dapat menobros oa 

| kanan pasukan? Ho Chi Min 

  

der erebi Ba tantetan Racja Farouk. Sesudah sidang ! F 
Skm.disebelah tenggara Ha- | berachir, Hilaly Pasha me: 

- SD mumkan bahwa untuk kepen 
agan negara maka Taufik 

| Shusha Pasha akan tetap me- 
megang djabatan. se It di- 
Bana Organisasi: Keseatan 
Sedunia (W.H.O.)- tjabang Ti- 
“mur. Tengah, dan N Tidak akan 

| memegang kedudukan sebagai 
(menteri i kesehatan sebagaima- 
na diputuskan semula. 
Md eentara itu Cjabatan men- 

iteri tadi ” diserahka kepada 
Abu Seif Bey, jang djuga 
djali menteri sosi 

f Seterusrja U.P. nfewortakan, 

bahwa Hilaly Pasha malam Se- 
nin mengumumkan bahwa tu- 
djuan terutama dari & sabi: netnja 

ialah melaksanakan ijita2 ke- 
bangsan Mesir — penarikan 
"kembali pasukan? Inggiis Sori 

daerah Terusan Sres dan pers 
bargan Sudan dibawah m3n- 

kota Mesir. 
Aas pertanja'an pers bila 

mana perundingan dengan Ing- 
gris. jang mwula2 akan dim alai 

ketika hari Saptu itu akan di- 
jangsengkan, Hilaly mendjawab 

“Ibahwa ia membutuhkan waktu 
2 fantuk mempelodjari kerdan, 

Mahasiswa Fu'ad al p 

    

  

an (aan jang terdiri da- 
2 era Ben £ pembor » Fi-. 

  

   IL, ET mai pasu- 
Minh telah men-. 
Tenan delta | 

ai ng S8 
   

  

     

    

      - aa edaerah Sea padi 
ng tuna menger: an 

tenaga? baru utk. menebus ke 
peri eta dialami dalam     

        

   

      

   

    

Awwal berde- 
5 monsirasi. 

“4. Berita UP darj Karo menga- 

. takan, bahwa tempat2 jang 
taja penting diibukota Mesir hari 

:| Minggu db n kerasnja di- 
Id djaga ben ii isi, karena para 
'mahasiswa baai perguruan 
“tinggi Fwad al Awwal| menga- 
Idakan demonstrasi dihalaman 

A ek ah mereka. jang bertjo- 
rak antj Inggris. Ribuan ma- 

2) hasiswa hari Minggu pagi me- 
- € | maksa supajc pintu aula da- 
"Jam gelling sekolah mereka di 

| buka, dan disana mereka me- 
: 'njetudjui sebuah resolusi jang 

            

   

            

   

                

    

    

      

  

   

   

  

   
   

asa na 

garis | pertem   
  

  

. “menghendaki “supaja  hubu- 

at ngan diplomasi dengan Ings : 
sg ris diputuskan. 3 

D'samping itu disetudjui supaja 
Ki mulai hari Senin dilakukan bemorg 

an duduk (stdown strike). sampai 
L hukum militer fang berlaku semen 

» “djak achir bulan Januari itu ditarik 
Hy” kembali. 

: Kemudian dewan sanat balai per 
an tinggi mengumumkan, bah 

ima PH ws sekolah ditutup sampaj ada pe 
“ngumuman selandjut Va, 

gai-aki “menteri dalam negeri Mu:tada al 
bungan , Maraghi mengumumkan. hahwa poli 

sebut. 
ru : sak sa kukan “dihalaman sekolah mereka. 

ma sekali, akan ing (Antara. AFP). 
kini belum diterin Tea 

tang adanja kor ' kursus KILAT. 

, — i Bertempat di Gedung Nasio 
TT na! Bogor Senen pagi telah di 
| 'angsungkan 'pembukaan kut- 

as-kilat untuk pegawai2 dja 

atan2 koperasi kabupaten da 
seluruh Indbnesia. Kursus 

ini adalah dari angkatan jang 
ketiga. Banjaknja 
cjawatan2 koperasi kabupaten 
jang dilatih sedianja 30 orang, 
tetapi dari djumlah tsb baru 

     

     
Belan- 

3 And agane. day. 
aa : Ban mena- 
ruh banjal “peri atian terhadap 
Ko in internasio- 

   
   

datang 21 orang dian jang ter- 
banjak adalah dari Ka'imantan 

y jaitu 11 orang. Da'am kursus2 | 

5 Na. itu diadjarkan vak2 jang ber 

berita (hubungan dengan tpenjelengga 
: rorin koperasi. 

Indonesi” 

,Tass” dari Da Haag. 

| Perantjis .menjatakan, bahwa | 

    

   

en- . 

si telai membubarkan demonstrasi ' 
mahasiswa Fu'ad al Awwal jang dila ' rangkan, ba 

pegawai2. 

  

pulan pada. itu Nadatah 

sampai begitu djauh “belum 
ada kebenaran tentang desas 
Cesus, bahwa Republik Rakjat 
Tiongkok sedang mengumpul- | 
kan tenteranja di Na naan 
Indo Tjina, Desas desus seper 
ti ini sebagian besar berasal | 

mintang di Formosa, dan 'pihak 
Perantjis merasa sangat berat 
untuk mempertjajainja. 

Salah satu dari berita selen 
tingan inj menga | . bahwa 

kan serangan terhadap Indo 
Tjing pada tgl 15 Djanuari Tk 
Seorang djurubitjara Kemen- 
terian Luar Negeri Perantjis 
mengatakan, bahwa . kabar2 
angin seperti diatas telah Se- 
ring diterima dimasa” lampau 
dari sumber2-di Formosa dan 
sebagian besar kabar2 angin 
itu ternjata tidak benar, 

Akan ietapi wa aupun demi- 
K an, remerentah Ingger:s daw. 

| 

   » tanda? 
jar peang mn Da 

USA Intjer 
Pangkalan2 
Di Spanjol 

. Utk? Gantinja:: Akan 
Diberikan - Bantuan 

| Kepada: Franco 
| # IUMUMKAN pada hari 

» Minggu “d Washington, 
bahwa kementerian? pertaha- 
nan dan luar negeri Amerika 
Serikat dalam garis? besarnja 
telah mentjapai kata. sepakat, 
pangkalan? udara dan taat “di 

Sepanjol jang mana jg. hendak 
Gipergunakan oleh Amerika Se- 
xikat serta dengan djasa-pem- 
balasan jang bagaimana. Kete- 
yak:gan tati Cidapat dari pem- 
besar pembesar terkemuka 
Amerika, jang djuga mengata- 

ikan bahwa telah  ditjanai ke- 
madjuan jang lantjar kearah 

    

  

Bara se 

- bagai ,,tindakan peltahanan ter- 

1 /gerakan militer mela'ui Bur- 

“ang RR te 

      

Pergolal Na '"menjes ca i 
babkan. London dan 1 Paris men.   

  

Naa untuk Ka 
dari sumber2 Tiongkok Kuo- (kan tindakan? pertahanan ber 

sama di Asix Tenggara. 

Kechawatiran dipihak Ing- 
gris dan. Perantjis itu semakin 
bertambah setelah utjapan 
Menteri Luar negeri Sovjet 

Perserikatan Bangsa2 di Paris 
baru2 ini. Dalam serangannja 
terhadap usul2 Barat untuk 
mendja'ankan tindakan kollek 
tief iang permanent untuk ke- | 
selamatan, Vyshinky .mengata 
ikan bahwa “tindakan2 ille- 
gaal" ini akan disebutkan se- 

hadap agressi Tiongkok. apa- 
bila nantj timbul. perobahan2 

"suasana disepandjang perbata 
san bagian Selatan Tiongkok”. 

Uijapan tentang . perobahan 
Suasana diperbatasan bagian 
seatan Tiongkok itu telah me 

negakkan bulu roma pembe- 
sar2 Inggeris dan  Peranijis. 
Kalangan diplomatik Perantjis 

  
Andrei Vyshinky da'am sidang | 

  jakin, bahwa perobahan  sua- 
Sang itu mungkin dimaksud- 
kan serangan RRT terhadap 
Burma dan bukan terhadap In- 
do Tjina. Kejakinan inj t'dak-| 
lah didasarkan atas. angan2,|   “bahwa Indo  Tjina dengan de- 
mikian akan terlepss darj ba- | 
haja. : : 

Kajakinan itu: didasarkan 
atas japoran2 ' rahasia bahwa 
rentj ana gerakan RRT itu ata 
lah dimaksudkan untuk menge 

pung Indg Tjina dengan suatu | 

ma. Laporan2 itu sangat ma- 
suk diakal para diplomat Pe- 
rantjis, oleh karena bagi mere 

ka ha' itu sudah 'ogis sekira- 
nia KRT memang . mempunjai 

niat untuk membuka “front 
kellua” di Asia Tenggara.   perundingan dengan Sepanjol 

i-add., “mengenai pemakaian ' 
pangkalan? tersebe: iadi. 

Pangkalan2 jang Cikehendaki 
Amerika ini dirahasiakan, te- 
tapi menurut keterangan? jang 
Gidapat, pangkalan2 tadi terle 
tak di. Sepanjol, Maroko Sepa- 
njzl dan Afrika Utara. 
Menurut rantjangan jang se- 

karang Ini, anggota2 angkatan 
perang Amerika tidak-akan di 
tempatkan setjara permanent 
dipangkalan2 ' tadi, jang lebih 
bersifat tempat untuk bersedia- 
sedia itu. Akan tetapi, kata 
pembesar2 diplomasi, hal. mi 
Tan Lan berobah dalam 
perundin dengan Sepanjol: 
ja.d. w 

Djenderal Franco dari Sepa- 
njol hingga kimi belum lagi 
mengadjukan keherdaknja. 
djasa2 pembalasan jang bagai 
maha jang dikehendakinja dari 
Amerika. Diduga “bahwa 'ia. 
akan minta bantuan ekonomi 
dan “militer, Pihak Amerika 
sanggup mendjandjikan ban- 
tuan ekonomi, tapi tidak akan 
menjetusjui pemberian ban-| 
tuan militer, mungkin ketjuali 
kelebihan persediaan atau per- 
lengkapan tua. 

   

  

an 

Bantuan USA 
Pada Iran | 
Akan Diteruskan 

ARIAN IRAN Bakar 
Emrcouz” | jang biasanja 

membawa suara pemerintah me 
njatakan dlm siarannja . pada 

jangkatan udara Perantjis. Pa- 

Burma. menurut pandangan 
mereka, djauh lebih lemah. dari 
pada Indo Tjina. Di Burma ti 
dak ada terdapat tentera dan 

Sukan2 Inggeris jang dapat di- 
pergunakan menghadapi sera- 
ngan besar dari tentera RRT   mungkin seka'i tidak tjukup 

kuat untuk dapat memberikan : 
perlawanan jang berarti, 

Sekiranja Burma dapat didu- | terhadap negeri itu mungkin di 
duki oleh pihak RRT, maka hal : 
itu tidak sadja akan mengaki- 

Di Timur Djauh 1 Traktor 
Pertanianz Di Amerika 

M 
rang lebih banjak mengi 

# E 

Menurut tindakan mengenai 
produksi traktor tadi, ketika 
tahun 1937 seluruh Eropa 
menghasilkan traktor 91.000 
buah diantaranja Sovjet Uni 
membuat lebih dari separonja, 
sedangkan Inggris ketika itu   hari Minggu bahwa duta besar 

Ameriih Serikat dj Tekertat, 
Loy Henderson jang pada Min 
gu pagi mengatlakan pembirja- 
yaan dengan “menteri luar nege : 
ri Iran, Hussy en. Kazemi, mene 

a Amerika Seri 
kat akan melarrijutkan pemberi ' 
an bantuan: militer kepada Iran | 
tjada dengan mengikatkan Iran 
ferpan ketentuan? baru, Hen ' 
derson selandjutnja menjafakan | ! 
bahwa Iran mungkin akar dima | 
gukkan dalam lingkungan berla ' 
kunja rentjana urlang2 bantu | 
an militer Amerika jang masih | 
akan djadjukan kepada Kon, 
gres oleh pemerintah Amerika 
Serikat. Jeda ara AFP): 

  

sa Pengadilan militer Junanj pada 
hari Santu telah mendiatuhi huku- 
man mati atas diri 8 orang dari se. 
diumlah 20 orang komunis ig di 

| tuduh telah mendijalankan peker. 
djaan mata.mata. Empat orang ter. 
dakwa lainnja  d'djiatuhi hukuman 
seumur hidup, tiga orang Jainnia di 
dijatuhi hukuman2 pendjara dari 1 
hinga. 20, tahun, Ma laingnia 
dibebaskau. , Koi Pi Mana adil 

  

hanja menghasilkan 18.000- bu- 
| ah. Ketika tahun 1950, produk 

si a'at2 pertanian tadi ciiselu- 
| ruh Eropa mentjapai djumlah 
340.000 buah: Inggris hasilnja 
menijadi 61/, kali sebesar keti 
ka tahun 1937 jaitu mening- 
kati djadi 120.000, - 

Industri traktor Sovjet Uni 
ketika tahun 1950 hanja dapat 
menghasilkan 97.000 buah trak 

: tor. Djerman Barat menghasil 
kan 57.600 traktor, Perantjis 
14.200. “Amerika Serikta meng 

“hasilkan 543.000 traktor, dlm 
| tahun 1950. Menurut perkira 
an tindjayuan tadi Sovjet Uni 
djauh be'um mampu lagi, utk 

“memperlengkapi — kebutuhan 
RRT atar Eropa Timur. akan 
traktor. Negeri2 tadi bisa. di 
anggap sebagai importir poten- 
sie' dari kira2 1 djuta traktor 
dalam 5 tahun jad ini. 

Selandjutnja mengenai isi 
laporan Komisi Ekonomi untuk 

Dunia Dan T 
Seluruh Amerika Latin- Timur, Djauh Dan, 
Tengah:Mempunjai 
Seluruh Bumi Jg Dapat, 

ENURUT LAPORAN KOMISI Ekonomi P.B.B. untuk | 
Eropa jang diumumkan pada hari Minggu 

dan dengan demikian maka Inggris mendjadi 
jang terbesar di Eropa. Diduga bahwa Inggris tak 
akan dapat mengeksport traktor dalam djumlah jang lebih be- 
sar dari pada Amerika Serikat, jang 'hingga 
produsen traktor terbesar didunia. 

  

     
    
    

   
: Sebagai. kita. kb teki ia Dudi Ae at ikan 
pidato baru2 ini, Dr. Husein Fatemi. tangan kanan P.M. 
Mossadegh dari Iran telah kena tembak dari dekat. Dok- 
ter2 jg mengobatinja kini sangat mengchawatirkan kea- 
daannja, 2 kali ia telah harus di-operasi, tetapi keadaan 

nja tak kelstan ae baik djuga. 

   

  

    

  

    

     

  

    

-Ko Membawa Kemadjuan Pada 
- Tiongkok 

pekan Riskap. Biamian kan Dr. Barnes 

PB ISKOP Na aa 

me diseluruh." ngk 
ngan sodial baru. jang Ha

n 

rusnja menga 
hat pembentukan 
man ikut serta. 

pa , 

.Menurut pendapatnja, mung- | 
kin dalam waktu jang sudah | 
dekat ini. / bangsa Tionghoa | 
akan membentuk aliran paci- 
fisme (tjjinta damai) baru, jg 
mempunjai Sifat akan mengata 
Si aliran2 ginegeri-negeri dg. 
mana bangsa Tionghoa menge- 
tjap pergaulan. « | suasana 
“kebebasan. dan Saur demi- 
kian menimbulkan suasana sa- 

'ling-mengerti diantara bang- 

    

'sa2 Dr. Barnes. menjatakan 
bahwa ia bukanlah. seorang 
Komunis, melainkan -sesrang 
pacifist. Dikatakannja. bahwa 
ia tidak menaruh - simpati ig 
pada perkembangan2 mil 
|iang sekarang ini. : 

ipersend'iatainja Disgnen 
kata Dr. Barnes, bw | 

kannja “ akan  mendjauhtan 
bangsa2 Eropa dari pepera- 
ngan, melainkan malahan akan 
mend n. (Antara DP): $ 

aa 

belikan terkepungnja Indo Tji- 
na dan Siam, tapi djuga “akan ! 
Sangat membahajakan kedudu- | 

  

kan strategi negara2 Barat di 
Asia Tenggara, Diharapkan ba 

hwa rentjana tindakan bersama | 
ig. sedang disusun oleh Tiga 
Negara Besar Barat didaerah | 
itu akan menjebabkan 
RRT utk. menunda niatnja, 

Kalau tidak demikian, maka 
Perantjis. tetap memandang 

| Burma sebagai tempat jang ber 
| bahaja — meskipun serangan 

susul segera dengan. serangan 
a21 Indo tang sendiri, 

  

Utk. 12 990 Br Tanah” 
1 Traktor Utk. 48 Ha 

seka- 

  

achirnja 
madjuan ummat Tan kepa 

lan rakjat. 

      n traktor dari pada | vjet Uni 
traktor 

Jama lagi 

kini mendjadi 

rx 
hwa 

Eropa jang diumumkan hari tatitoni, 

Galtap 
bahwa 56x dari 

Minggu itu, seterusnja dapat 
dikemukakan - ,.. bahwa 
menurut perkiraan komisi tadi, 
Inggeris tak lama lagi akan 
dapat mengeksport traktor jg. 
sama djumlahnja dengan eks- 
port traktor. Amerika Serikat. 

Dikatakan, bahwa Amerika 
Latin, Timur Tengah dan Dja- 
uh serta Afrika bersama-sama 
mempunjai kira - kira separoh 
dari luas tanah jang dapat 
dipergunakan untuk  bertjo- 
tjok - tanam. Akan tetapi 
negeri2 tadi ketika tahun pa 
hanja mempunjai 434 dar 
djumlah traktor jang ada Ta 
luruh dunia. 

Dalam pada itu Timur Djauh 
hanja mempunjai 1 traktor 
untuk tiap2 12.900 ha. Seba- 
liknja Amerika Serikat mem- 
punjai 1 traktor untuk tiap2 
48 ha, dan Eropa 1 untuk tiap2 
171 ha. 

Mengenai djumlah traktor 'di 
Xropa. dikatakan, bahwa Se- 
panjol hanja mempunjai 
1 traktor untuk tiap 1.980 ha, 
ketika tahun 1951. Turki 1 utk 
tiap 1.850 ha, Portugal 1 utk 
tiap 1.160 ha, Jugoslavia 1 utk 

« 

| diadakan milisi. 

  tiap 1.130 ha, 

  

“ “ngan berantaraan 

yra didjalankan utk pertama ka 

“69c menentang sedangkan 
1899 tidak merpunjai penda- 

pat, 

ie RRT 

  

(Inggris), Dr. Ernest Barnes, 
kanbahwa perkembangan Komunis 

  

dengan perasaan ngeri” ia meli- 

iowtara Toro pa, dalam mara bangsa Djer- 

  

Perobahan 
Peperentahan 

Uruguay 
Dari Sistim Kepresi- 

   

    

   
MTI remote: 

PENGETA HUAN    

Radja2 
Knights Of The Order 

K 

tara 
dari tanah pulang ketanah. 

dibtat dari kaju-djati”. 
"rr 

Setiap tempat itu dihias dgn 
lambang dari tiap2 pahlawan 
ig berkubur didalamnja. 

Dalam ruangan? kapel kera 
djaan terdapat makam dari 
radja2 Charles I, jg njawanja 
dihabisi oleh kampak pihgk 
Republikein: Henry VIII Ed: 
ward IV George.III, George 
IV, dan George V, George VI, 
Ratu Victorio dimakamkan di 
tempat pemakaman lain jg ber 
dekatan letaknja dari-situ. 

Kapel St. George didirikan 
oleh Radja Edward IV ditahun 
1476 diatas reruntuh sebuah 
kapel jg lebih tua usianja jg 
didirikan oleh Edward III, ja- 
Itu pentjipta “Order -of the 
Garter”. Kapel &. George ada 
lah salah satu tjontoh dari 
bangunan arsitek Gothis jang 
sangat indah dari zaman per- 
kembangan bentuk bangunan2 
di Inggeris. 
Pemandangan didalam kapel 

itu sungguh sangat menjedap- 
kan mata. Lotengnja jg sangat 
tinggi dihiasi dengan tiang? 
untuk menggantungkan kipas, 
diukir pula dengan nama? sem 
bojan serta lambang? kera- 
djaan. 

Podium tempat pendeta dipi- 
sahkan dari ruangan untuk 
umum dengan firai jg tinggi 
dan dari atas tirai din cibalik 
ini terdapat sebuah orgel jang 
besar. Diatas kaju hitam dirua 
ngan? tempat penjimpanan 
“Order of the Garter” itn ter-   denan Ke Sistim ,, De- 

wan Negara“ | 
Maan Uruguay 
pada hari Sabiu ielah 

menghapuskan bentuk penerin- 

tah keperesidenan dan meneri- 
ia beniuk pemerintah baru se: 
Suai dgn. bentuk Swis. Beniuk 
pemerurah Uruguay jang baru 
|ini didasarkan pada aka de- 
wan negara terdiri dari sembi- 
Tam orang dari arrgauta? par- 
tai pemerintah dan partai2 opo 
Sisi jane terbesar. Din. suatu 
sidang dewan pemerintah. pre- 
siden dr. Andres Martinez jar 
telah mefelakkan djabatannja 
dan kini turut djadi anggauta 

| dewan diatas telah terpilih dg 
Suara bulat mendjadi ketua. 

“Bentuk pemerintah baru ini 
jane @idjalankan Buk kedua 
kalinja di Uruguay, disetudjui 
dalam bulan Desember tahun 
jang lalu oleh Cewan perwaki: 

.Dewan negara” 
terdiri dari enam orang. ang- 
pauta partai jang terbesar | 
rakni partai Battalista. jang 
berhaluan set tengah “ kiri diba- | 
vah pimpinan dr. rtinez dan 
3 orang anggauta “partai He- 
resista (berhaluan setengah 
kanan), jakni “partai oposisi | 
jang terbesar. | 

Bentuk pemerintah lama de- 
dewan nega- ' tk 

  
     

linja dalam tahun 1934 tetapi 
dalam tahun 1934 dihapuskan | 
lagi karena dianggap terlam- | 
(pau ruwet. 

Pr Martinez  sedjak waktu 
Jitu selalu mendjadi penlorong 

1 dari sistim ini. 

| “Suara” Rak- 

ata : 

jatDjepang 
Berapa Jg Setudjui Per- 
sendjataan Kembali? 

ARIAN ,Asahi Shim- 
bun? (atau Yomiuri?) | 

aewartakan hari Minggu ba- | 
penjelidikau pendapat 
jang dilakukan setjara 
telah  menundiukkan 

3.000 pendu- 
duk Djepang dari semua golo- 
ugan, jang telah diminta pen- 
dapatnja, 
pada segera ciadakannja per- 
sendjataan kembali Djepang, 

ialah tjondong ke- 

Sebagian besar dari mereka 
Yang menghendaki persendja! 
tgan kembali, ialah tjondong 
kepada pengerahan serdadu se 

tjara, sukarela hanja V4 dari 
. mereka mengusulkan supaja 

Patut disebut 
djuga bahwa sebagian besar 
dari orang2 korban perang 
menghendaki persendjataan 
kemba'i, Dikemukakan djuga 
oeh harian isb bahwa dialam | 
hari2 belakangan ini pendjua 
lan permainan, jang membang 

kitkan rasa suka-perane seper 
ti pedang2 ketjil dan tank? ul- 
tra moclern adalah sangat laku. 

Rasa suka perang ini sering 
ka'i dikalikan karena penga 
ruh film, demikian Asahi Shim 

bun,   

|x0 tahun dan bea sebanjak 600. 

| tempat pemakaman baru dibe- 

'djaan dekat Throgmore, 
ina Ratu Victoria dimakamkan. 

Inja jang boleh dimakamkan 

bulan guna mempeladjari ad- 
ministrasi perburuhan dan sis- 

KAPAL PENGANGKUT TEN- 
TARA TENGGELAM. 

telah tenggelam ketika kapal 

Gril? 
gai Paraguay bagian udik pada 
Sabtu pagi”. Kapal itu mengan 

dpat alat sendjata kepunjaan 
pahlawan2 jg sudah meninggal 
dunia. 

: Span on utara podium tadi 
ajah ruangan dari radja Hen 
VIII, jang dibuatnja Otak - 
tunja Kati herine of Aragon, su- 
paja ratu ini dapat melihat ba- 
Tags dari makam pahlawan2 
itu 

Henry “vi dan Henry vIIl 
memperbesar kapel jang asli 
dan sepandjang alkisah tu, 
kang2 dari Henry VIII itu me- 
lakukan pekerdjaannja dengan 
sangat telitinja, sehingga wak- 
tu kapel itu diperiksa ditahun 
1920 para arsitek jang mela- 
kukan pemeriksaan itu melapor 
kan, bahwa Sungguh sangat 
adjaib tiang2 jang  menjokong 
leteng kapel itu tidak bergeser 
Sedikit djuga. Pekerdjaan mem 
perbaikinja memakan waktu 

000 dollar. 

Ditahun 1928 radja George V 
menitahkan untuk membuka 

lakang.tugu pemakaman kera- 
dima- 

Radja George V menitahkan 
djuga, bahwa dimasa datang 
hanja radja2 dan ahli2 waris- 

'dalam karel St. George, oleh ka 
rena tempatnja sudah hampir 
penuh. Duke of Kent telah te- 
was dalam ketjelakaan pesa 
wat terbang ditahun 1942, Se- 

' sudah diadakan upatjara sem- 
bahjang maka abu majatnja 
diangkut dari Kapel St. George 
dan dimakamkan ditempat pe- 
makaman baru itu. 1 
Untuk pemakaman radja 

George V dulu disediakan tem: 

pat bagi 1,100 orang dan kemu 
dian lebih dari 30,000 orang 
jang datang untuk menjaksi- 
kan karangan2 bunga jang di- 
letakkan disitu, 

  

MISI DJEPANG DI INGGRIS. 
Misi ,,buruh” Djepang jang 

terdiri dari tiga orang pada ha 
ri Minggu telah tiba dilapang 
an terbang London dari Dje - 
pang. Rombongan itu akan 
tinggal di Inggris selama satu 

tim keamanan sosial, Antara 
lain akan diadakan kundjung- 
an ke Oxford, Stratford. Avon, 
Birmingham dan Manchester 
Misi tsb. terdiri atas Nona Ha- 

  

'Geredja Kuno Tempat Pemakan 

sa2 Kepahlawanannja Diabadikan Diam 
Pemakamannja. 

APEL ST, GEORGE di Windsor adalah 
kaman bagi radja? dan ratu? Inggeris. san dimakamkan disitu ialah George VI, pada b Jang menggantikan mendjadi ratu. Elifabeth | tanah pertama kedalam kubur ajjahnyja sewaktd Tn marhum itu diturunkan kedalam kubur dibawah tu se Arehbishop of Catebury membatjakan doa Panah o : 

Dibelakang dinding? batu dari kapel itu kita dg en ngan? tempat penjimpanan dari ,,th8 Most Noble Order cf the Garter” — tempat Pn 

     
    
   

  

Inggeris- 
Of The Garter” Dan Dji 

Ruang 

s 

  

binpat, pan      

  

   

  

   

  

   

  

   
   

      

   

    

    

   
   
    

    

    

   

                        

    
   

     
   
    

   

   

  

   

  

   

    

   
    

    

   

  

     

  

      

   

  

   

    

kepahlawangg Ingean 8 

NA monika, Serai 
dang mempe 
pera helikopter 3 
etjil, 

orang tea didja 1 
ngan Deen an ehuah pe 
sawat terbang 4 
likopter ketjil ini N dapat, diss 
kembali dalam. tempo 20 menit. 
Bora: 150 kg, tingginja. 

: dapat Ban 120-km da- 
ln 1.djam, dengan muatan 
crang selama 114 djam. Daja- 
geraknja diselenggarakan dgn 

mesin jet ne 
Ka 

Man BURMA 

ketika | malam. Ran 
tangkap seorang major. dan. 
serdadu Tiongkok en 
di Bhamo, kota di daerah per- 
batasan Burma, Demikianlah 
diumumkan hari Sabtu jl, Dus. 
duk. perkarainja-ialah .demikian., 
Sebuah jeep berisi enam ang-. 
gota tentara Kuomintang meng . 
hentikan sebuah #ruck berisi. 
muatan kapas jang sedang di- 
angkut kesebuah kota di Tiong : 
kok, dekat Bhamo. Keenam 
orang Kuomintang tadi Iaju 
nunut truck tadi, dan selan-. 
djutnja enak enak masuk Ne 
nonton bioskop di Bhamo. Pol 
si diberitahukan, lalu Ber 
rebeg. Tetapi sajang, Ing ke 
adaan jang serba katj Su 
crang diantara. enam anggota 
tentara Kuomintang tadi Tea 

xx 

EORANG KAJA RAJA 
di Reno (Amerika) Res 

field namanja, jang telah : 
tjuriam. sedjumlah Di 
Gollar uang kontan, ob 
ta barang? permata, yak 
Minggu masih tampak gembira 
malahan masih bisa te: 
oleh karena para pent 

mengganggu andjingnja. 
kannja dengan 

atau 3 djuta, an 
saja dianiaja”. Pentjuria 
menurut pendapat- oran 
lah jang terbesar dalam se 
rah Amerika. 

  

Kaum pentjuri telah m 
Gahkan isi kenari dlm. k 
tidur kedalam " suatu. 
sampai 200 kg, jang : 
uang kontan dan barang2 jax 
berharga.  Sedjumlah 
dollar dalam obligasi bank-das 
pat mereka ketahui disimpan 
dalam sebuah koper dalam Ie: 
mari itu djuga..  Redfie'g me: 
njatakan, bahwa ia sesung: 
nja telah berdandan salah 

mahnja, tetapi ia tidak 

menerangkan karena 
apa ia melakukan 
itu. 

     

   
   

        

     

    

  

  

Utk: Peringati Pembe- 
rontakan Korea Mela- : 

wan Diepang 
Petee ran RATUS. Rk 

tinggal di Djepang dan 
BU orang Korea 2 

Djepang hari Sabtu jl. ea 2 
mengadakan rapat? dan arak2- 
an, untuk memperingati hari 
ulang tahun ke 33 dari pem: 
brontakan Korea melawan Dje- 1 
pang, Peraja'an ,,Hari Banzai” Haa 
ini pafla umumanja, SE 
Gengan tertib, polisi Djepang 
menguasai keada'an di Tangan, 
dian kota? besar lainnja, 

Di kota Higeji, 30 mil sebe- 
lah barat Kobe, gerombolan . 

orang Korea jang terdiri dari ' 
20 sampai 100.0rang, telah me- 
njerang kantor-padjak, balai- 
kota, dan gedung2: pelsontatah 

    ru Onne, ketua bagian wanita 
dari persatuan buruh ,,Express' 
Djepang: njonja Wyoko Ya- 
mashoto, anggauta. dari pani- 
tya pusat cotton - printers”, 
suatu tjabang dari federasi na 
sional dari uni industri serat. 
Selandjutnja dokter Iaro Yuse 

| wa. professor kominikasi perta 
nian dan mahaguru sosiologi da 

lam perguruan tinggi kristen 

Djepang. 

  

Dikabarkan bahwa 19 orang 

pengangkut tentara dari angka- 
an laut Paraguay .,,T. Pratt 

tenggelam kedasar sun- 

ibatkan petjahnja katja2 djen- 
lainnja: serangan2 tadi beraki- 

dela dan bentrokan2 melawan 
polisi, tetapi ja: mereka. 
dibubarkan. Menurut ketera- 
ngan polisi, demonstrasi2 tadi 
kebanjakan dipimpirs oleh Ko- 
munis2 Korea atau Dj : 
Perlu disebut Tn Sena 
ri Bangai” ini Pelan 
pemberontakan kira2 enamra- 
tusribu orang Korea” melawan 
pendjadiahan Dijepang ketika 
tgl. 1 Maret 1919. Gatau 

  

PAUS PIUS MERAJAKAN HA 
RI ULANG TAHUN KE-76, 

Paus Pius XII hari Minggu 
telah merajakan hari ulang ta- 
hunnja jang ke-76: dan hari 
ulang ke-13 tahunnja . beliau   

kut tentara dan pereman dari 
Alto Paraguay ke Asungcion, 

mendjabat pangkat Paus. Utja 
pan2 selamat mengalir dari ge 

  
luruh pelosok dunia, 
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Hae en 1-2 kilo dan ada botol. 

LL 

  
HE Si LT ma NA KENA LL MDA MAN SALA BL MA THN AN NI ET LI 

  

  
  

1 Pernekei Aa 
as Artodt Bandul Lontjeng dan djamnja. 

, telah Mati bisa di Tambah Radium Baru. 
Arr, gan Tida Waterpruf Model Terbaru Ke- 

  

  

   

  

   

      

   
   

          

   

    

   

    

  

$ ican Peendaa ke- 
"pala ang angkatan udara Ame 

rika, djenderal Hoyt Vanden- 
k berg akan digantikan o'eh ko-|     

  

   
   

   

        

Ne | denberg berachir tanggal 301 

"| mandan bagian strategi angka 
tan udara, djenderal Curt's Le 
may, Dinas kerdja Hoyt 'Van- 

Naah mahi polisi Malaya 
a | pada hari Djum' at telah kena: “terdje    

  

sanggup 

“kabinet 
. 1 me 

   
   

a 
an 

nooi Adang se 

    

KOK DAA D3 
Pattabhi 1 3 

        

   

  

   

  

     

  

bahwa Komunis India 
Kana” “telah  memperta- 

diri didaerah 'Telanggana 
erabad) dan bahwa mereka ber 

. pula 'Travancore, Ma- 
. Ia -chawatir, 

kan mendjalar 

triwulan perta- 
2 Pbam telah 

Bantuan eko: 

Kk menteri inde- 
, |. ma 
olak per- 

antjis Vin- 
K3 L  menjelidiki 
matamu peme 

baru, srti 
1, sebelum itu 

menteri Paul 
tahukan 

   

    
   

    

: BAMERAN 

Ba kali 
CH) x ng, te- 

'urnberg pada 
600 pengusaha 
: Djer- 
djukkan 6.000 

: tjai war 
U Oon pem 

. Eropa 

lah Barat Medan) akan mogok | 

dup 
daerah 

hari Djum'at 
#parlemen Polandia telah meratifikasi 

ibak oleh kaum ,.perigatjau” jang 
berdjumlah 20 orang. Seorang agen 
'polisi istimewa serta seorang insinjur' 
sipil Ipggris tewas. Mereka sedang 
dalam” perdjalanan. pulang setelah 

- mengadakan inspeksi pada maskapai? 
timah. 

— Menurut  kominike Perantjis 
'suatu potroli Perantjis pada hari 
Djum' at kurang lebih 40 km disebe- 

telah mendjebak 
“1 satuan2 Vifminh dalam mana 10 
tentara Vieminh telah  ditewaskan 
lan beberapa orang jang tidak dike 
tahui dapat luka2. Tentara Perarttjis 
mengumumkan ,bahwa di Vietminh 
utara keadaan tenteram. 

- — Tiga buah granat hari Djum'- 
ah jl. telah meledak “ditengah2 kota 
Tunis, hingga menimbulkan kerusa- 
kan2 hebat. Belum lagi diketahui, 
apakah peledakan granat tadi menim 
bulkan korban? marusia. ! 

— Menurut kalangan setengah res 
mi Djerman Barat'tak lama lagi 
akan mengadjukan - masaalah daerah 
Saar kepada Dewari Eropa. Peme- 
rintah Djerman “ Barat diantaranja 
"memprotes ditindasnja partai 
| Djerman didaerah Saar, ketika tahun 
jang lalu. 

“. —Pembesar2 Amerika 
kan pada hari Djum'at bahwa mere- 

ika kini sedang . mempertimbangkan 
kemungkinan untuk memperbesar ban 
tuan militer dan ekonomi kepada 
Perantjis dan Viet Nam (Perantjis) 
guna menjokong mereka dalam pepe- 
rangannja melawan ,,kaum komunis” 
di Indo China, Se 2 

— Kantor berita. Polandia PAP 
mengabarkan. bahwa   

konvensi tentang perdagangan orang 
perempuan dan prostitusi, jang telah 
disahkan di Lake Success ketika tg 
21 Maret 1950. Njonja Prager, jang 
mengadjukan resolusi ratifikasi tadi 
dalam parlemen Polandia, mengata- 
kan bahwa persetudjuan tadi sesung- 
guhnja tidak mempunjai sesuatu aki 
bat di Polandia, karena menurut Njof 
nja Prager di Polandia . sudah tidak 
ada eksploitasi manusia. 

— Ketua komisi penjelidik padjak 
Pa dan penghasilan Inggris, 

rd Waverley, malam. Sabtu “j.l- 
telah mengadjukan permintaan kepa 
da P.M. Churchilt supaja . di-idzin- 

' kan meletakkan djabatannja. Sebab2 | 
NN ialah karena Partai Buruh mem 

an komisi tadi. Lord Waverley, 
dahulu bernama Sir John Anderson, 
ketika Perang Dunia II mendjadi 
menteri keuangan Inggris. es 
— Dari kalangan ' Djawatan 
Perburuhan Sumatera Utara 
diperoleh kabar, bahwa biuh 
kebun karet “Bagai Gadjan” 
kepunjaan SIPEF dekat Tan- 

djung Pura (Ik 70 km disebe- 

pada tanggal 29 Maret jg akan 

datang, apabila sebelum itu 
tuntutan mereka tidak diindah 

“kan oleh madjikannja. 

SABOTASE KERETA API 
DI TUNISIA, 
Enam orang pegawai kereta 

al Tunisia hari Minggu men- 

diadi korban sabotase, ketika 

kereta api ig. berdjalan dari 

Djerissa menudju ke Tunis dja 
tuh kedalam lembah. Keenam 

rah. Lokomotif dan ergpat buah 
gerbong masuk kedalam 

bah. 4 orang bekas buruh kere 
ta api, jg achir2 ini telah dipe 

tjat, berhubung dengan Kena 

dian ini telah ditahan, 

  

anna CORPS TIADA-| 
NGAN NASIONAL DIKIRIM : 
KE KALIMANTAN. 

malam dilangsungkan upatjara 

perpisahan jg dihadiri antara 

lupun. sipil beserta. organisasi2 

rakjat setempat, maka mulai 

| hari Sabtu sedjumlah 400 orang 

'anggauta Corps Tjadangan Na 

gional Tjilatjap berturut-turut.   Peak menudju ke Kaliman 

| mangkutan, mereka ditempat | 

kan di asrama Kudus. 

Pep 

menjata- : 

orang tadi mendapat luka2 pa-| 

lem- | 

Setelah pada hari Djum' at! 

lain oleh pembesar2 militer ma-j 

  
hari 16 sapi, 1 bahi dan 2 kam. ) 
bing. Di Salatiga terdapat 21 
Aga sapi. 4 djagal babi dan 
TH NAGA kambing. 

— Razsia di Polobogo 
Baru2 ini di desa Polobogo Aa 

ketjamatan Getasan diadakan — - — 
razzia oleh jg berwadjib terha- 15 
dap golongan pengatjau, Wapat 
ditangkap 20 orang jg turut 
melakukan kekatjauan diseki 
tar Banjubiru. Orang2 itu ada 
lah anggauta2 dari organisasi 
M.M.-comp!ex. 

     

  

   

  

   

  

  
   

   

    

    

Selandjutnja te'ah djatuh pu | lan September 1927 djatuh tgl. 
la ditangan jg “perwadjib se-j 29, hitungan D wa tgl. 2 Ra- 
orang benggol ama P. ge bingu' 'akir ih Pi 1858, 

dulu pernah . ditangkap akan | wuku 
kapal 3 
Langganan “No. 1201 947 Be 

suki. 1, Hari Ahag Legi tgl 20 
Suro tahun Dje 1854 'djatuh 
tgl 2 September. 1923. 2. Hari 

tetapi dapat 'melooskan diri.| 
Ketjua'i pimpinan diwaktu me- 
ngadakan perampokan seren- 
tak didukuh Kalangan ketjama 
tan Sa'atiga, P. adalah pembu 

nuh pak bekel Baok (Salati- | Selasa Legi tgl 11 Suro tahun 
ga) dan pak Lurah Barukan | Dal 1879 djatuh tgl 25 Nopem- 
(Suruh) djuga. ber TOR SEN   

  

Ploeg 
(C) 9 bln/12 bin. 

Pendaftaran: Mulai tgl. 9 Maret di Gg. Tengah 67 

1. Djam: 11005 Tn pagi 6 

Ongkos : Pa 
pendaftaran : Rp. 2.50 . 
Hadiah,-  : Akan disediakan" hadiah2 jang berharga. : 

- Selainnja : Baby Show nen: akan diadakan para barang2 

kebutuhan anak2. 

25 f 

Niiotongenena alan: 1 
aan PANITYA PERAJAAN HARI WANITA DARI 

: . WANITA PENAK DI SEMARANG. 

  

Tau SURAT PUDSIAN. 

ang bertanda tangan d'bawah ihi, kami 
en OEN DJIANG tinggal di Tjojudan. Solo 

Menerangkan dengan sesungsuhnja, bahwa Iste 
Ti kami telah mendapat sakt ZENUW, agak 

- lama, Kalau kumat, hingga tidak hingat lagi. 

£ 

dak ada jang tjotjok. Setelah kami obatkan ke 
pada Tuan R/M. Darmotjarito, TABIB OCCUL 
TIST, di Dj: Srambatan no. 9. Madyotaman. 
Solo, dengan waktu jang singkat sadja, isteri 
kami tadi telah mendjadi baik sama sekali. 

terma "Ok adanja, 

  

1 : Hormat kami berdua: 
Sa : aa (KHOO OEN DJIANG). 

  

.MINJAK OBAT BAN LENG 

Dapat diminum untuk men jembuhkan: batuk baru 
atau lama, sakit denggordkani pekik perut dil. 
Bagi bisul2, kudis2, gatal2, binatang per. digigit 
bisa, kena api, dapat lekas hilang dengan digosok- 
kannja, Apabila merasa lelah atau salah “urat, dari 

  

   
     

    
1 surat pudjian dari Tuan2 

y sudah disembuhkan ol 
| tjam2 penjakit. Kalau Tuan suka batja Ng pu. 

| djian tsb., kami bisa 'kirim sama Tuan, 

Dikeluarkan oleh: Rumah Obat Tieh She Tong. 
Suraba, 

  

Untuk Lelaki Model Sedang Kasar dan Halus. 
Mesum) 1 Penuh Satu Tahun Veer. As. Katja. Veerrambut dan Pute- 

Ma aa 

  

   

  

   
   

   

  

   

      

   
   

  

, esa Pn Wage bu : 

Hana h data uk : 5 
Waktu Tgl..9 Maret. Gjam Tpagku "Uu 
Tempat : Sekolahan Sin You She, Djl. Stadion 
Pembagian 

: Ploeg (A) umur 3 bln/6 bin: B. 8 'bin/9 bin, 

6 rutnja, aa : tahun lamanja dan atas 

  

Lebih dari: 15 Dokter jang telah kasi obat, ti' taan. 
| Karangtengah No. 13 Semarang 

Harap mendjadi perhatian pada chalajak ra | 

  

     

   

  

   TA 

    P3 Dat 
ANIME 
UYA 

Y AMESEN 
ME      

Kesehatan lebih berharga dari pada harta benda. 
ILMU FALAKIAH 

Jaitu buat mengetahui symboo12 perbintjangan ter 
hadap pada keadaan dalam dunia, atau nasibnja 
suatu manusia, 
Dengan perantaraan Ilmu Falakiah dapat meramal. 
Kan jang belum, serta dapat pula menerangkan dan 
menjembuhkan segala matjam penjakit maupun pe 
njakit Rahasia, dengan memuaskan serta sedjeas. 
@jelasnja, 

Sakit AMBEIEN 

Jang sudah 50 tahun lamanja, dapat d'sembuhkan 
dalam tempo 15 hari dengan zonder operatie Udan 
sembuh buat selamanja. 

KITA BISA KASI OBAT 

  

: Sakit Badan mati sebelah 
Batin tidak kuat, 

Hn ajuga sedia obat2 untuk segala matjam penjakit, 
"Ramalan? saja brani GARANTIE (tanggung 100”) tentu tjotjok tentang 

“ obat2 tuan dan saudara2 dapat menjakskan sendiri baga mana buktinia. 
Dan sudah banjak orange jang berobat disini semua sembuh. ' 

“Kiriman surat pertanjaan jang tidak dsertai prangko tiukup tidak da- 
pek Kalau 'bajar vol Sakit Kentjing Manis atau Sakit Lepra saja 

| tanggung 3 bulan sembuh seperti dahulu, dan sakit Ambeen jang su. 
dah 50 tahun dalem 15 hari saja tanggung baik dan tidak berasa dan 
tida kombali lagi itu penfakit, samvai hidup. 

“Sakit kepra sakit kenti'ng manis, sakit batuk. » 
. Masa ini sangat berat sakit lepra dalem 3 bulan kalau ongkos vol sa- 

kit perut biar berapa lama bisa baik 
: Meter Said Mohammad Husein Siah 

an Zindabar Thalib Masribi 
Kampung Potitie No. 658 
SEMARANG 

2 Jang bertanda Pa Mganyenan di bawah in' saja SIN AR Komandan 
—Hsi Pe lt : mengutjapkan tr'ma kasih kepada Jth: 

An ea eng Husein kerena dengan kebidjaksanaan dan perto 
| desa beljau tersebut telah menjelamatkan kepada 'stri saja ds 

tempo. jne tidak lama jang mendrita sakit hulu hati sesama pe 
kemurahan dari Tuhan jang 

maka istri saja tersebut sama sekali sudah sembuh sak t 

Sakit Kentjing manis 
Perempuan 2 

ai 

nja,: 
Selain dari pada itu mendjad kan girang sekal' hati saja sete'ah 

sembuh dari sakitnja lalu di kemud'an waktu bisa mendapat untung ja 
Ya Teu serta sudah melahirkan seorang anak prempuan pertama 

Karena perahtaraan pengobatan dari Tuan Sa'd Mohamad Husein 
tersebut. dengan IM perlu sekali kam' mengaturkan pudiian 122e ber harga bagai beliau jitu dan di sempmg ini kami lampirkan poriret ss 
bagai ajaan. 

Anti 22 aa RAMBUT 
RAMBUT 

PANGKAS RAMBUT 

Tidak mangkas rambut sadja, 
ngriting djuga terima. 
Pekerdjaan menurut permin- 

Sekian trima kasih. 

  

  

Ini Malam premiere Fesar ! 
Metropole 5.15-7.15-915 (17th) 
Danny KAYE — Gene TIERNEY 

,On The Rivlera” 
20th FOX' Technicolor 
  

  

Ini Malam Indonesia Premiere 
Djagalan 4.45-6.45-8 45 (17 tbJ 

Li Li Hua — Yuen Cbeun Modern 

sed Chamber Dream" 

  

    

  maj dan ta? lupa kami “utjapkan Siperhanjak 

  

eh Ban Leng nj, dari ma- 

    Dji. Bawean mo, 22 Tilp no. 2207 3. ja. 
AN & 1 4 

    

  

“Roy Rog ers 411 

  

Na 

(Sia Hurg Low Mona) 
Film Tiongkok Paling Besar 
Dga memakan beaja Millioenan dol- 
Nat Puluhan Bintang2 jang kesohor 

turut maen | 
-(Pakai teks INDONESIA) 

PERTJETAKAN| 
“dan CLICHE        
  

Besok malam berbareng dgn 
"Orion" .5.15- 7.15- 915 

INI MEALAM Fengabisan: 
.ORION 5.-7.-9.- (17 tah) 
Esther Williams - Fed Skelton 

.Neptune's Daughter" 

Besok Malam PREMIERE 
Rex 5.-7.- 9.- (17 tahun) 
Barbara Stanwyck — 

Van Heflin Ava Gardner 

| East Side West Side” Tercm 
Ini Malam pengab: 5.-7.-9.- 
1yrone Power — Myrna Loy 

& | »The Rains Came,, 

  

mma 

  

an 

  

      

  

  
  

TRIGCER, You DpNT 
FAN, 29 GIVE Te AN Pee or 

Ksp POISON PARTS!   
Sementara menunggu pe- 

L Tahu" Kita Bni kamu ada — Ini ada djalan keluar 
supaja aku dapat terhindar 
dari sendjata Ox ataupun 
tulup ratjun Rockjaw. 

'dalam kamar itu, Rogers. Keluarlah 
dengan damai ! Djika na mati 
kamu !! 

— Trigger, kamu tidak menata 
. menundjukkan tempat persembunjian 
“ku! Tetapi dengan ta kauketahui, 
“kamu telah Tanah baja kepada 
Aan    

$ Ncecis A WAY OUT FI 

  

GET OUT, OX THis OLP LOOKS LIKE 
PLACE IS COLLAPSIN/F 
IF ROGERS IS DERAS: 

HE'S A GONER 

  

sha Kuala Ox! ! Rumah jang 
sudah sangat tua ini akan ro- 
boh. Djika Rogers pada waktu 
ini ada diatas, ia tentu mati!! 

.& Aduh tjelaka "1 IT Agak 
nja aku selalu menemui ketjela 
kaan!! 

Po 

Aenetpi ERA Se 
ADALAH SEBAGAI BUBUK MAKAN KAJU? 

Penjakit JIRIAN (Spermatorrehoea) IMPOTENTIE Tanda2 
penjakit selalu marah-marah, muka putjat makanan kurang 

hantjur, perut kembung, kepala pusing lekas tjape, tidak bisa 

tidur, kaki tangan dingin, semut-semutan pikiran tidak tetap 

dan takut, djantung berdebar-debar, selalu mimpi untuk itu 

semuanja kami sediakan OBAT JANG DITANGGUNG MU- 

DJARABNJA., 
JARIANOL, Harga per botol R. 20,— 

Obat BIKIN HITEM RAMBUT 10076 tidak luntur : gr. en 48 — 

Obat Minjak SUARGA DUNIA untuk laki-laki T R. 10:— 

Obat Z#ALF FACE CREAM (tjahaja YOSAF) untuk hilangkan 

item2, djerawat dimuka dan kekolotan R. 25— OVUMATA- 

ZOL special untuk perempuan R 40-—. SULFANOIL buat hi- 

langkan gatal, kudis, koreng segala matjam penjakit kulit, 

Harga R. 5,— per botol. Obat-obat dikirim diseluruh INDONE- 

SIA. Wang dimuka tambah ongkos 1045. Untuk mengobati se- 
gala penjakit, luar atau dalam, Sakit “Mata: Kentjing Manis, 
Kentjing Nanah, Mati Badan, Linu-linu, Bengek (Asthma) 
Sakit Gindjel, T.B.C., Perempuan tiada accoord bulanan Ke- 
putihan, Wasir (Aambei en) didjamin 10 hari sembuh dan ke- 
luar akar2nja tidak dengan Operatie (Potong). Semuanja pe- 
njakit diobati sampai baik, NOHAIR obat buat hilangkan ram- 
but tempo 5 minut garantie Harga 1 fl. R. 10.—. 

World Famous Prof. Tabib FACHRUDIN 
Sawah Besar 14 Djakarta Tilp. 3804 Gmb, 

Djuga bisa beli di: 
TABIB G. A. FACHRUDIN 

Djalan Tepekong No. 3 
MEDAN 

A— 

» ANGGUR 
ANTHAY. 

tjap 
,SEMBILAN BELA” 
Sepesial buat orang 

perempuan jang lagi 
hamil 3 bln. sampai 
waktunja anak ter- 
lahir, 

Ia bikin kuat ters- 
pat pranakan dan 
menjega gangguan- 

  

  

  
James Mason,   

|
.
 

  

nja penjakit, dari 
pembawakannja 

orang hamil, 

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

Aturan Minumnja: 

Pagi. siang sebelum- 
nja makan dan wak- 
tu malam mau tidur, Zam, KAND dalam, UNGAN H4 atalam mau tidur, 

leh Chemicalifn Handei IE KIEM TIE 

Tinplein 6—8, Tilp. 1316 Surabaja. 

       

Dikeluarkan 0 

  

TA 

  

LA Ta aa EA 

EXTRA HARGA! . 
Silahkan datang 

  

LL na ma 

Minta keterangan pada 

Photo Studio 
s SHANGHAIs 

Bodjong 105 telf. 8983 — Semarang 
Dianggung Service Memuaskan. Trima panggilan diluar dan 
dalem kota menurut perdjandjian, 
—a——— 
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CITY CONCERN CINEMAS —— 
LUX 5.-7.-9.. INI MALAM Premiere ba sh umur) 

Faith Baldwin — Joha Ashworth &— Dorothy Parker 8 

ka ,Oueen For A Day" 
INORA 5.-7.-9.- INI MALAM premiere |17 Taat” Ex 

Jeaa Simmons David Farrar — James Dyaali ! Y: 

Case oi Gold “2. 
Chbantage ! Mysterie | 

  

  

  Grand INI MALAM D.M.B. Ju 13 tahan 
4.45-6.45-8.45 Kasma Booty — Osman Gumanti 

Berbareng &.K -kebuda- 

aa 
Roxy 7—9 INI MALAM premiere (segala umur) 

Tung Hsin Chieh 
(United Lovel TJINTA TA' DAPAT DISANGKA ! 

mn wa 

Mulai tanggal 3 s/d 5 Maart aa as 
g mm p a ct Briaa Donlevy 

Bila Raines 
» 

  

  

  

AA AA sa, 

, Teilio Mosko" 
dengan N, Leonov dan B. Bodfov 

INDRA 
Ini Malam 

  

Djam 3— 5-74. MG.Mus Technicolor Teks Ind. Pl! (1 31 Part) 

» GONE WITH 
. THE WIND. 

  

    
  

  

  

  

Druk, VI No. 684/III/A/118, 
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