
   

   

— Masjumi akan memegang porto | 

        

   

  

   
   

  

   
   

   
   

        

   

    

   

      

gian leher, Dk £ 

but jang tidak seketika mati, 
segera dapat ditoong dan kini | 
ia dirawat di : 

  

      

    
   

     
       si      
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1 an | don menduga, bhw bekas Men- 

hal | Subardjo, akan ditandjuk men- 

c|tuk Inggeris, Demikian dika- 

      

| Masjumi toh terap 
   

    

'Mangkusasmito sudah sampai 
kepada tingkatan kemadjuan 
jang memungkinkan kedua for 
mateur mengalakan pertuka- 

setudju untuk mengurangkan 
@jumlah kursi dari lima kemen 
terian jang mereka dutliki ma 

k 

    
         antara bahwa Masjumi seba- ' 

gai partai iang terbesar tetap 
menghendaki kedudukan Per- 
dana Menteri. Menurut Isa An 
shary, kementerian lain jang 
dikehendaki oleh Masjumi ja-! 
lah Kementerian Agama. Demi 

Menurut keterangan2 jang 
didapat Antara, maka apabila. 

folio Perdana Menteri da'am | 
kabiet haru nanti maka por-|. 
tofolio Dalam Negeri akan dja | 
tuh kepada PNI. Se'andjutnja 
menurut keterangan? jang di-j 
dapat Antara, apabi'a pemben | 
tukan kabinet baru jg sedang 
diusahakan oleh kedua forma- 
teur berhasil, maka PSI dan 
PSII jang tidak duduk dalam 
kabinet Sukiman — Suwirjo 
akan diadjak turut serta da- | 

  

  

    
lam kabinet baru nanti. | 

  Na 
  

  

      
Si ajah terse 

    endLadi 
rangan, ad hah 

karena sudah 2 bulan lebih me $ melaksanakan program pembangu- 

reka hidup hanja dengan ubi. ' nan dan perkembangan ekonomi Asia 

: sak tampak belum sembuh sama 
kanak 

woto menjelesaikan tugasnja. 

pi- | Subardjo Duta 

. berangkat dengan 
4 musim ini ke Moskow, 

ti sia disana. 

dim Demikian berita diri Lon 

. rang akan dimerdekakan 

-berdjumlah 725 orang. 

'Bathsheba”. Film tsb ditolak Oleh panitya tsb untuk dipertun 

tadi aclalah menjinggung pera- 
saan dan kepertjajaan masja- 
rakat Isam disini. Oleh kare- 
na itu panitya ketjil tidak da- 

ipat melepaskan film tsb untuk 
dipertundjukkan. Demikian ke- 
terangan jang didapat 
Ira” cari Kantor Panitya Penga 

| was Film. 

tsb adalah produksi dari 20 th.|. 
Century-Fox dan jang meme- 

ri | gang pera 
y | film tsb-adalah Gregory Peck 

(jang -mendjadi Nabi Daus) 
dan Susan Hayward (jang men 
djadi Bathsheba). Dalam film 
tsb jang dibikin dgn mengamvil 
tjeritera dari . Testamen-Lama 

“Cari Kitab Indjil dinjatakan, 
bahwa Nabi Daud telah menjin 

« tai isteri panglima tenteranja. 

in Utk. mendapatkan perempuan 
tsb (Bathsheba), Nabi Daud te 

nen di 
bitjaraan2 pendahuluan dalam rang 

h sakit Mata |(& 
Maan NN madani? jang telah tertjapai da 

ANE “lam. waktu 2. tahun 

     uni Senin malam mengadakan 
ang- 

Dalam pertemuan tersebut ha- 
jumi dalam parlemen dan dju- 
Jusuf Wibisono. Sesudak perte- 

pinan Masjumi Natsir menja- 
adalah untuk mendengarkan 

nai perkembangan? terachir 
garis2 pedoman jang men- 

   

  

Di Inggeris?, | 

      

  

   

   
    

    
      

f : G3 Nk Sate AKA PSN 
Sabtu pagi jl. di Pasar Minggu Djakarta telah dibuka sa- 
tu pameran pertanian dan peternakan. Gambar: Presi- 
Gen Sukarno sedang melihat2 dalam pameran itu. 

ina ada dikamp 

      

Oup 
2 ( : Seorang Bekas ,Sersan" Merebut 
Kekussaan Pemerintah Tanpa Penum- 

| . pahan Darah 

  
DD 

— Sahabat 

| Pada" waktu  terdjadinja 
:coup @e€tat ini, Batista kabar- 

markasbesar tentara Cuba. Ba 
| tista ketika tahun 1933 teah 
“merebut kekuasaan pu'a, dari 
tangon Presiden Gerardo Ma-   

  

8 Me EBAGAI SATU akibat : |. X3 dari perubahan kabinet, ' 
diplomat Irdicnesia di Lon 

i: 
It: 
' 

rang 
teri Luar Negeri, Mr. Achmad 

Duta Besar Indonesia wi- 

| vazxan oleh wartawan .,Anta- 
ra” dari London. Duta Besar 
Dr. Subandrio diharapkan akan 

stafnja pada 

Mm uantuk 
membentuk Kedutaan Indone- 

# 

PNI "menerangkan atas 
Beberapa waktu jang lalu an Amerika Serikat itu telah 

tersiar kabar, bahwa Anak 
Agung Gel Agung kini Duta 
Besar Indonesia urtuk Belgia, 
jang diharapkan akan " meng- 
gantikan Dr, Subandrio di Lon 

  ng BPN 
Peta Dinding 

Dunia 
Utk Sekolahan2 Kita 

| Dibikin Di Djerman 
en $ 

PENDJAHAT2 PERANG | ETA DUNIA jang digam 
DJEPANG DIMERDEKAKAN. (5 ena oteh ", ana 

Sebelas orang pendjahat pe- “An Citerbi MA dari Vid Riepenheuer di Stuttgart 
(Jjermza) akan dipakai seba- 
gai peta dinding pala sekolah? 
di Indonesia, Peta ini beruku- 
ran 122 X 78 em ami Manuel 
keterangan penerbit Hans Mue 
ler, untuk pemakaian diseko- 
lah2 di Indonesia ha dirobah 
sejemikian rupa sehingga Asia 
Mena pusat Inna » da4 peta 

2 “Yr ini dan Amerika terletak dise- 
Na aa ana | belah Timurnja. Penerbit terse 

SEMI 

don tersebut. Kalangan jang 
terdekat dengcn . Sekretaris 
Djendra! Kementerian Luar Ne 
geri Indonesia di Djakarta, ' 
mendjawab vertanjaan tentang 
berita ini, mengatakan "belum 
mengetahui”. 2 

  

pendjara Sugamo pada ig 14 
jad. ini dgn sjarat, d di 
umumkan oleh markas besar Se 

   

   
   
   demikian maka pendjaha 2 pe- 

Djeparg ig telah dimerde. 
kakan dgn bersjarat itu akan 

  

but telah mendapat pesanan 

“Djenderal James van Fleet £XPSTb jang besar ini daki firma 
meramalkan pada hari Minggu, 
bahwa pasukan? Ufara di Ko- 
rea tidak akan mengadakan se 
rangan musin serni meskipun 1 2 

reka jai : si i 4Meran 1 i Uu mere mempunjai potensi jg Peran nn enak aa aa maa 

an gaga | Ming Jaa Mart Sab5 Ban du Cet. ra KE MEMPUNJAI | ka dentan mendapat perhatian besar 
9500000 orang serdadu. Dika'a| dari para pembesar. Diatfara para 
kanyia bahwa fak ada tandag)fetamu tampak wak'lpresiden drs 

, Mih. Hafia. menteri? demi,oner ke bahwa mereka akan mengada-' enatan da, meat macan kese Ngra 
kan serangan senerfi pada mu- .. ta Djakarfa dau para atsgauta korps 
sim gai tahun TAS diplomatik beserta istriota ma iT7g2. 

'David-Bethseba 
Dilarang Dipertundjukkan Karena Me- 

PRESIDEN SUKARNO MENGUNDJU 
NGI PAMERAN BUAH2AN, 2 

  

. niinggurg Perasaan Ummat Islam 
Djuga Di Singapura Dilarang Tetapi Kemudian 

Ta Dipertundjukan Lagi. 
- 

ETERANGGAN JANG didapat ,,Antara” dari Kantor : 
OM Panitya Pengawas Film-di Djakarta menjatakan, bah- 

wa sesudah diadakan perundingan dengan para penasehat Cari 
golongan? agama, maka panitya ketjil dari Panitya Penga- 
vas Film telah menolak diperturdjukannja film ,David and 

kan disini, karena keberatan dipandang dari sudut agama Is- ' 
lam. Dinjatakan, bahwa ,,David” jang dipertundjukkan dalam 
film tsb adalah Nabi Daud dan Wenurut agama Islam, Nabi 
Daug tidak pernah berlaku sebagai jang dipertundjukkan di- 

EN Ta Sa lah memerintahkan  panglima- 
Menurut panitya tsb isi film | nja berangkat perang sehingga 

ewas., ! 

Karena tindakan tsb, Nabi 
Daud mendapat hukuman dari 
Tuhan (Jehova dalam. tjeritera 
Testamen Lama itu) dengan 
adanja bentjana dikeradjaan 
Nabi Daud jang berupa tidak 
datangnja hudjan jang menja 
babkan banjak manusia dan he 
wan mati. 
Ketika film tsb Catang di 

Singapura dalam bulan Djanua 
ri jl, sesudah beberapa hari di 
pertundjukkan mendapat ter» 
tangan dari dunia Islam dikota 
tsb, segera 'pertundjukan tsb: 
dilarang. Sesudah dilarang bas | 
berapa hari, kabarnja film tsb 
Giverbolehkan lagi untuk diper: 
tundjukkan di Singapura .itu. 
Dapat ditambahkan, bahwa da 
lam film tsb vun dipertundjuk- 

,Anta- 

Perlu diketahui, bahwa film 

peranan penting dalam 

Nabi Daud dan Bathsheba. : 

“Indonesia 
para AHLI DARI negara? Tenggara, Menurut rentjana, para 

Commonwealth pada hari Se- pembesar Commonwealth dengan di 
bantu oleh ahli2 ekonomi dari 16 
negara anggota panitia  konsultatif 
tsb., akan mengadakan sidang 2 kali 
dalam 2 minggu jg akan datang ini 
untuk mengadakan tindjauan  terha 
dap usaha2 dan rentjana2 jg berta 
lian dengan projek2 ekonomi jang 
harus dilaksanakan sesuai dengan 

tarachi telah memulai pem 

panitia konsultatier Rentjana 
lombo untuk menindjau kembali 

dalam usaha 

  

ditempuk: oleh Washington unuk mentjoba 
ra2 Asia jang masih bersikap netral 
Arnerika Serikat dan Sovjet RaSia, utk memihak kepada Ame- rika Serikat dapat dianggap terlalu bersifat memaksa dan ku- 

»,Djambatan”. | 

kan adegan? pertiintsan antara | teliti siapa2 'ahtara mereka itu 

tif ini 
agenda bagi konperensi menteri2 me 
ngenai Rentjana GColombo jg 
diadakan pada tg. 24 Maret j.a.d. 
Negara? jang  menghadliri 
ke-4 dari panitia konsultatif ini ada 

Memaksa DanKu. 
“Psychologis 

Sifat Politik Amerika Di Asia 
ENGENAI PERDJANDJIAN pertahanan Pasifik jang 
diusulkan oleh Amerika Serikat jang diumumkan pada 

hari Djunvat jl. di Washington, kalangan? Dewan Pimpinan 
pertanjaan ',,Antara”, bahwa pernjata- 

tetapi djalan jang 

persengketaan 

diduga semula, 

|- Disebabkan adanja kepenti- 
ngan pertahanan. Ercpah Ba-| 
rat bagi Amerika Serikat, Was 
h1igion berpendirian ragu? ter | 

| hadap kezk'ipan koonial dari 
, negara2 Eropah Barat pada 
waktu ini, akan tetapi sebalik 

| nja Washington seharusnja ja 
| kin, demikian kalangan terse- 
' but bahwa se'ama Amerika Se 
rikat tidak bisa menundjuk- 
kan satu sikap jang tegas ter 
hadap claim (tuntutan) nasio 
na! dari negara2 Asia, sukar 
unuk mejaktikan negara2 isb 

|lam persengketaannja. der 
Sovjet Rusia. 

  

Kalangan2 tersebut memper 
ingatkan, hendaknia pihak A- 
merika Ukigan mengabaikan 
aliran2 politik da'am negeri jg 
mempergaruhi sikan a22 

S'ate Department jarig wa- 
clib memperhatikan pendirian 

| politik orang2 Repub'ikein dan 
Demokrat iang dalam po'iik 
luar negerinia terutama me- 
mentingkan keper'uan pertaha 
nan Amerika sendiri, pun de 
gara2 Asia, pemimpin2 politik 
tidak bisa mengabaikan kepen 
timgan negara2 sendri, jang 
diustru haru sadja me'epaskan 
dirinia selaku “obiect” politik 
internasional. (Antara). 

  

RAKOSI MENDAPAT TANDA 
DJASA. 

- Presidium Hongaria telah 
member kan pada hari Minggu 
kepada wakil perdana menteri 
Matyas Rakosi, jang pada hari 
itu merajakan hari u'ang ia 
hun ke60, taida dlasa Honga- 
ria, jang tertinggi, NCNA me 
wartawan sementara itu bahwa 
ketua C. C. partai 
RRT, Mo Tse Tung, telah me- 
ngirim pernjataan utjapan se 
lamat kepada Rakosi, jang dju 

ga mendjadi sekretaris djerde- 
ra! partai komunis Hongaria, 
berhubung dengan hari ulang 
tahun Rakosi jang ke-60, (An 
farm . 

  

RAPAT ANTARA DJAx1SA2 
SELURUH DJAWA TIMUR, 

Hari Sabtu di 'Malang  dilang- 
Sungkan rapat “antara djaksa2 se- 
luruh Djawa Timur jang djuga ' di- 
kundjungi oleh Koordinator Ke 
djaksaan Urusan Politik Mr. Ka- 
darusman, gubernur Djawa Timur, 
Perwira Menengah Territorium V, 
beserta beberapa pembesar sivil dan: 
militer lainnja. Jang mendjadi' pem- 
bitjaraan adalah soal2 keamanan. 
Kalangan? resmi tidak sedia .mem- 
berikan keteraigan lebih landjut 
tentang rapat tsb. Dari sumber lain 
jang dapat dipertjaja Antara” men- 
dapat berita bahwa tidak lama lagi 
dari kamp tahanan SOB di Kediri 
(tadinja tahattan razzia Agustus) 
sedjumlah besar tahanan sekaraig 
masih ada 134 orang akan dibebas- 
kan. Kini sedang diselidiki dengan 

jg. 

i 
, 
$ 
F 

. »  negar 
Asia tsb. Seperti halnja dgn. . 

komunis 

chado, disertai dengan perang 
saudara besar2an. Sekarang Ba 
ista sSesungguhn'a ditjg on- 

milihan jang menurut rentja- 
na akan dilakukan pada tang- 
gal 1 Djuni jang akan datang 

: (Antara—UP). 

| Segera setelah Djenderal Ba- 
tista merebut kekuasaan dire- 
publik Cuba pada hari Senin ke 
marin maka Pres. Carlos Prio 
Soccarias menjerukan kepada 
rakjat, supaja ,,menentang kea 
daan demikian 'ini”" Tempat 
sembunji Prio tidak diketahui, 
tetapi menurut kabar2 jang ter 
siar ia ada dalam istana kepre 
sidenan di Havana, ada pula jg 
mengatakan bahwa ia ada diru 

 mahnja diluar kota Havana, jg 
disebut ,, La Chata”. 

b3 Sebagian dari tentara 

tetap patuh? 
fie 5 ea 
“Sekretaris pers presiden Cu- 

ba, Evelio Ortega, jang ada da 
lam istana di Havema, pada 
djam 11.30 GMT mengeluarkan 
maklumat, “jang ' menjatakan 
bahwa markasbesar umum ten- 
, tara Cuba telah direbut olen 
',0psir2 tua jang mengikuti pe- 
rintah Dienderal. Batistas Di- 
Gapat kahar.bahwa komandan? 

  

    

  

- tentara dib propinsi te- 
. tap taat pemerintah 
Sa aa rannja bahwa 
“Djenderal Batista telah mero- | 
bohkan pemeriatah jeng sah, 
sedarigkan semua partai politik 
telah mupakat untuk mengada- 
kan pemilihan umum (dalam 
bulan Djuni). 

Alasan Batista merebut 

kekuasaan. | 

Dalam suatu . tanja-djawab 
antara Djenderal Batista, jang | 
berada ditangsi ,,Colrmbia”, je 
ngan wartawan UP melalui tele 
pon, Batista mengatakan bahwa 
ia telah merebut kekuasaan 
atas tentara, karena menurut 
pendapatnja “pemerintah Prio 
»telah kehilangan kekuatannja 
untuk mendjadi pemisah dan 
mendjadi pengekor partai2 poli 
tik”, Perlu disebut disini, bahwa 
Batista sedjak tahun 19833 te- 
lah menggulingkan 3 orang pre 
siden, den dalam bulan Djuni 
jad. ia akan ditjalonkan sebagai 
presiden melawan tjalon jang | 
ditundjuk oleh Prio, Carlos Se- 
Via 31 

# 

  
Tembak-menembak diluar 

20 istana presiden. 

Amtara saat terdjadinja coup 
(djam 08.00 GMT) dan dikeluar ' 
kannja maklumat oleh Ortega 
tadi, polisi dan opsir2 tentaia 
Cuba telah menduduki semua 
setasion radio, untuk  mentje- 
gah penjiaran terdjadinja pere 
butan kekuasaan tadi. Sementa 
ra itu semua djalan ig menudju 
keluar kota Havana telah dina- 
lang-halangi. Berita menjusul 
mengatakan, bahwa diluar ista 
ua presiden telah terdjadi tem- 
bak-menembak sebentar, hingga 
2 anggauta polisi tewas dan be 
berapa lagi mendapat luka2, 

Istana diserahkan kpd. 

Berita jang kemudian lagi menga 
takan, “bahwa pada . djam 9 pagi: 
waktu setempat, “istana presiden 
Cuba telah diserahkan kepada pasu 

setelah terdjadi tem. kan2 Batista, 
bak-menembak tadi. Menurut pihak | 
penganut Batista, Presiden Prio dan 
anggota2 kabinetnja telah pergi ke! 
benteng Cabana, diseberang ' pela   

    

“Columbia”, |. 

kan sebagai presiden, dlm pe- 

1 Cuba 

Batista Gulingkan Prio. 

JENDERAL FULGENCIO Batista hari Senin kemaren 
telah merebut kekuasaan di Cuba, dengan tiada menim 

bulan pertumpahan darah. Menurut orang2 Amerika jang ber 
dengan Batista, ia disokong olel:. tentara. Didapat 

. keterangan, bahwa Presiden Cuba Carlos Prio Soccarras telah 
Citangkap dan kini ditahan discbuah rumah didekaf Havana. 
Kena Dep aer pemerintah leinnja, diantaranja — beberapa 
menteri, kabarnja telah ditangkap. | K3 

Batista, pemimpin Cuba 
jg paling pro Amerika. 

PA 

Mengenai diri Djenderal Fulge:.- 
cio Batista, jang hari Senin ' pagi 
telah merebut kekuasaan di Cuba, 
dapat dikemukakan disini bahwa ia 
adalah sedrang pemimpin Cuba j 
dianggap paling bersimpati dengan 

  

Amerika Serikat. Ia sekarang: bcr- 
umur. 51 tahun. Dimasa mudanja ia 

|2 tahun lamanja mendjadi anggota 
| tentara, jaitu ketika tahun 1921 dan 

1922, tetapi kemudian ia terdjun ke 

lapangan perdagangan. Tetapi lapa 
ngan ini tidak menguntungkan bagi 
nja, lalu memasuki tentara lagi, sete 
lah beladjar steno dan mengetik 

Ia diangkat mendjadi sersan lalu 
ditempatkan di markas-besar. Tahun 
1933 ia memimpin pemberontakan 
jang berhasiikan robohnja presiden 
Machado.  Pengaruhnja bertambah 

besar. Dr. Ramon Grau San Martin 
diangkatnja mendjadi presiden. Ba- 
tista ingin tetap djadi sersan sadja, 
walaupun kekuasaan jg sesungguh 
nja ada ditangannja. Setelah desa 
kan2 jang kuat, ia sanggup didjadi 
kan kolonel dan memegang pimpi-an 
staf umum. Amerika Serikat tidak 
mengakui pemeriitah Grau dan Ba- 

.tista mulai menjokong pemimpin? 
oposisi. Ia 4'tahun lamanja tinggal 
di Amerika Serikat dan baru 3 ta 
hun jang lalu ia kembali ke Cuba, 
setelah tinggal di Florida dan New 
York. 

    
dian2 di Cuba dapat disebut disini, 
bahwa selama. beberapa minggu 
achir2 ini di Cuba terdjadi pembu 
nuhan2, tembakan? dan pelemparan? 
granat. (Antara-UP) 

HARIAN2 SOVJET MEMUAT 

BUDGET SOVIET '52. 
Harian2 “di Moskow hari 

M nggu dengan sepenuhn'a me 
muat perbelandjaan Sovjet.th 
1952 jang te'ah disetud'ui oleh 
Dewan Sov'e: Tertinggi Saptu 
jl, sete'ah diadakan gilang se 
lama 4 hari Sebagai d ketahui 

dewan tsb menje'udi'ui aman- 
demen menambahkan 1.000 dju 
ta Rubel sebagsi penghasi ai 
hegara pada naskah 'perbean- 

claan jang te'ah d'usu'kan 
oleh menteri keuangan Sovjet, 
Arseni Zverev Kemis gl. 

An ag aa Sp 

  

BIOGRAFI LIAGUAT ALI 
KHAN... 

Isteri #warhum Liaguat Ali 
Khei hari Sabtu menjaiakan 
di Karachi, bahwa ia kini se- 
dang mengumpulkan biografi 
dari almarhum suamin'a jang 
dulu menvijadi perdana menteri 
Pakistan dan telah terbunuh da 
am buan Okober 1951. Ia me 
n'atakan se'andjutnja bahwa 
pekerd'aan belum bisa menga- 
takm bla akan seesai, o'eh 
karena ia harus mengadakan 
perhubungan dahuu . dengan 
para pembantunja a@'marhum 
jang terdeka: serta handai-tau 
lermia ketika ia masih duduk 
d bangku sekolah dan mendja 
di mahasiswa. 

  

  

| Partai Sendiri 
Sebagai tambahan mengenai kedia ' 

Wa 

Penting hari ini: Soal portofolio P.M.. masih 

belum beres — Revolusi di Cuba — Rundingan ra: 
hasia antara Truman-Kandenberg: — Politik Ame 
rika thd. Asia bersifat memaksa dan kurang psycho- 
logis — 3 Aliran di Taipeh — Hari kemudian Yu- 
goslavia -— Perdjoangan Bourguiba dll. 

  

  

Da Pam 
Bertempat digedung bioskoop Deca Sabtu petang jl. oleh 
Unesco telah dibuka pameran mengenai pantja-indera ma 
nusia. Menteri2 demisioner Wongsonegoro dan Leimena 
hadlir dalam pembukaan tsb. Gambar: ketika Mr. Hadi, 
sekt'jen. kementerian PP dan K sedang melakukan per: 
tjobaan menentukan arah. (richtingshepaling). :     
  | 2 TN 

Penting & Rahasia 
Mengapa Truman Sekonjong-Konjong 
IMengadjak Berunding Dgn Djendsral 

Udara Vanderberg? 
Cs EDUNG PUTIH" pada hari Senen jl. tidak ntu membe- 

FE 
antara presiden Truman dan jenderal Hoyt  Vandenberg, ke- 
pala staf angkatan udara Amerika Serikat, pada hari Minggu 
jl. Presiden Truman pada hari Minggu itu telah memanggil 
Gjenderal Vandenberg supaja datang dikantornja musim 
dingin di Key West. Vandenberg segera meninggalkan Washing- 
ton dengan pesawat ,,Consieliation” istimewa dan mendarat 
dilapangan - terbang angkatan laut Boca Chica dan dari sana 
terus menudju kekantor presi den Truman. 

denkerg mengadakan pembitja- 
Bevan Keras raan sendiri se.ama 2 djam. Se 

i kretaris pers presiden ' Sitort, 
Kepala... kemuLan menjatakan, 

2! presiden Truman telah membi 
Kalau Perlu Kesu-r Da tjarakan beberapa soal penting 
ri Labeour Dao Dirikan 

  

Kemudian Trumair dan Van 

| tanja, apakah diantara soal2 

NEURIN BEVAN, pe- 
Mmimpin sajap kiri dari 

larnai Burah Inggris, hari Se- 
nin hadir Calam rapat dewan 
pimpinga Partai dengan ber- 
pendirian lebih baik dikeluar-| ,- Lena me : 
kan dari partai, daripals. me- kan pentingnja pembitjaraan 
rowah haluannja Gan melepas- 

jang-sangat mendesak Short 
mendjawahnia “tidak”. Daam 
pada itu ia menasehdtkan, su 
paja Orang dengan “Lowaban 

rentjaha persendjafsan kembali 
Inggris, jang cipengarahi oleh 
Amerika itu. Diduga bahwa 31 
sampai 40 penganut Bevan 
akan menjokongnjas  mengkin 
sesaii mereka hendak memben- 
tuk Partai Buruh Merdeka di- 
dalam Madjlis Rendah, apabila 
mereka sampai dikeluarkan da- 
ri partai. 

Rapat panitya pimpinan ini 
cIhadiri oleh semua anggota 

jang duduk dalam parlemen, 
jailu 295 crang, - dan mereka 
akan ambil kebuiusan menge- 
nai Bevan serta 56 anggcuta 
Buruh lainn'a dari-sajop kiri. 
Bevan dan kawan2nia iaxt ke- 
tika ma am Kemis jang la'u te 

'ah menen'ang pimpinan Par- 
tai Buruh dan men'atakan ti- 
dak dapat menjetudjui rentis 
na persendjataan kembali Ing 
geris, jarg akan memakan bia 
ja sebesar $ 4.094.160.090. 

Capatkan keterangan lebih Ha 
djat tentang hal “ini teri 
'membandjiri” kantor presiden 
Truman, baik di' Key. West” 
maupun di Washington, akan 
tetapi 
Segera sete'ah " pembiticraeu 
Selesai  Vandenberg 
kembali kg 
ra—UP). 

  

Washington, (Anta 

Dan Udara   
Li tedocbinaz Kata 

Frauk Pace 

7 ALAU 
Kk Cak adakan intervensi $ 

Gi sudo Oluna, ja span melaku: 
kannja sevagian besaw dari laat Na aa wara, Apa dar men. NJA. 51 rantiis WTI angkatan dira Erika, 

Sabtu pagi “telah berhasit #2Ce jang berbitjara dimuka to membentak ”— kabinetnja jang tevisi katakan selam juinja, me 
baru, jang terdiri dari 17 TU pendapatnya hajatan ak orano menteri dan 5 crang se- lan ka mejakukan kretaris segara. Pinay sendiri Tn Na jang sebaik2-nja di 
mendaduki djabatan perdana - " : menteri merangkap eni 
keuangan. 

ANTOINE PINAY BERHASIL 
MeMBEENTUK KABINET- 

Ketika dirarja mengenai pe- 
  

AKSAMANA MUDA LIBBY dari PBB pada hari Senin 
lah menuduh fihak Utara mengadakan anfjaman dan 

inumadasi Calam perundingan gentjatan sendjata di Korea. 
Libby menjatakan ini tidak lama sesudah 
C. Turner Joy 

taktik tuntutan? mereka itu”, 

Libby menjatakan kepada rekan. 
aja dari fihak Utara. Kolonel Lee 
Seng Che, bahwa segala daja upa 
ja dengan djalan antjaman dan in- 
timidasi untuk memaksa fihak Seri 

buhan Havana. Benteng tadi dipim kat memberikan konsesi ,,tidak akan 
pin oleh Djenderal Francisco Taber berhasil”. Libby telah djemu 
nilla, penganut Batista, dan hal ini. Yengar tuduhan? fihak Utara, bah 

petundjuk bahwa “Prio' Wa 
kedjustaan", Ta katakan bahwa 

mendjadi   kiranja dapat dibebaskan. 

program jang telah ditentukan dlm 
konperensi Colombo 
Djanuari tahun 1950. 

dalam bulan 

Hasil2 tindjauan panitia konsulta 
kemudian akan ' mendjadi 

akan 

sidang 

Menhan mas kia, 

Lembana. Kebuda x 
»Kon HB stavisaseh 
van Kuhstan en Wa 

datang kesana untuk merundingkan | 
penjerahan. (Antara-UP) 1 

Menindjau Konperensi Plan Colombo 
lah Australia, Birma, ' Cambodja, 
Canada, Ceylon, India, Laos, New 
Zealand, Pakistan, Inggris, Singa: 
pura, Borneo-Ultata, Amerika Seri. It 
kat dan Viet Nam. Jang hadlir se 
bagai perindjau ialah utusan? dari 
Indonesia, Filipina, Thailand 
dan Bank Dunia. Jang akan mendja 
di pokok persoalan terutama ialah 
kemadjuan2 jang  ditjapai dalam 
     

   

1 Indonesia 
Ganodisehan    

    
tensoh 1 pe 3 

    

rundingan 

usaha melaksanakan projek2 ekono 
mi dan sosial jang dibiajai berdasar 

Pun akan dipersoalkan pula kebu- 
tuhan2 jang diperlukan bagi pero- 
bahan2 berkenaan dgn  perkemba- 
ngan2 ekonomi dan keuangan baru 
sedjak dilaksanakannja program itu, 

men 

fihak Serikat »mentjeritakan 

pe 

telah dan dihentikan 

an program tadi di negara2 anggo 
a dalam waktu 2 tahun jg lampau. 

(Antara-UP). 

Ta SA Gg SAI 

menjatakan ramalan jang pesimis kepada war 
tawan United Press, bahwa fihak Utara akan meneruskan 

langkah untuk mengadakannja lagi 
haruslah datang dari fihak Utara, 

kepada fihak Utara, bahwa mereka 
tidak usah mendiktekan sjarat2 per 
djandjian gentjatan sendjata. 

njatakan tentang tuduhan jg pernah 
diutjapkan fihak PBB, bahwa tawa 
nan perang Serikat 
Tiongkok 
menghasut” 

wa. keterangannja itu tidaklah 
maksud untuk memutuskan perundi 
ngan jang terhenti dalam bulan sem 
bilan dan ig kini masih diadakan. 
Setelah berunding selama 57 menit 
dengan tidak membawa hasil, Libby 
menjatakan kepada pers ,,Saja tidak 
may mendengar ufjapan2 jg . tidak 
keruan”. Saja lebih suka pergi kare 
na perundingan tidak mempunjai tu 
djuan. Saja katakan kepada mereka, 
bahwa saja tidak mau lagi mende 
ngar tuduhan2 jg tidak berdasar" 

merika di Indo China. Di Indo China kini tak haaia terdapat 
tentara Perantjis jang baik, te 

| tapi terdapat pua  sedjumlah 
besar pasukan Vietnam (Bao 

ra — Reuter). 

  

MINTA BIAJA SEBESAR £ 1.500.690. 
Anggaian. belanaja untuk keper. 

Juan dinas rahasia Inggris bag" ta. 
bun padjak 1952/1953 menundjuk. 
Kan kena kan sebesar 500,009 .sier. 
Jing kalau d bandingkan dengan budget djawatan rahasia jang seka. rang “Mi. Menurut budges untuk ta. 

Jaksansana muda 

Tan rahasa Inggris diberi kesempa, fan untuk mengadakan pengeluaiang sebanjak. 4500.000 steri ng. Kete an. pan deal mengenai" periliti atnja, Salam pada itu tidak diberikan, 

DJANDJI2 DJENDERAL 
RBIDGWAY. : 

Djenderal Matthew B. Ridg- 
way telah memberikan djandji 
setjara rahasia kepada madje- 
His permusjawaratan ' nasicual 
Korea Selatan, bahwa dslegasi 
PBB dalam perundingan gentja 
tan sendjata di Pan Mim Jom 
akan tetap menghendaki ketara 
ngan mengenai lebih gari 80.000 
penduduk preman Korea Selatan 
jeng diajatakan hilang dan be 
rada ditangan pihak Utara, 

Libby  selandjutnja — menjatakah 

Kolonel Lee dari fihak Utara me 

diangkut ke 
sebagai tuduhan jang 

Libby menjatakan kemudian, bah 
di- 

Djandji ini diberikan dalam pe 
san chusus dari panglima PBB 
itu, jang dibitjarakan dalam gi- 
dang tertutup dari madjelis per 
musjawaratan nasional 

Felatan, 

  
Korea 

  

rikan keterangan tentang pembitjaraan rahasia jg tiba2 

bahwa 

dengan Vai:denberg. Ketika di- i 

jang d-bitjarakan Hu ada -soai2 | 

itu diangan djuga meminimum 

itu. Sed ak itu pard wariawan 
. - 5 dalam usah: rek mg 4 rn kan ,.perdjoangaja menentang | Sam usaha mereka un'uk,men 

terbang « 

Melalui Laut 

Kalsu Seaodaioja Ame- 
rika Adakan intervensi » 

AMERIKA Mn- 

Dai), ka-a Fiank Pace. (Anta si 3 

“DJAWATAN RAHASIA INGGERIS 

bun padjak 1952/1958 tu,..diawa 
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| rang di Indo China dikgtakan- na | un | 5 inja dalom keadaan sekarang : 
“ini tidak pada tempatnja ut 

I y u s jemu tuk menggunakan uentara A- 

Ia Lebih Suka Keluar Dari Perundingan 
. Panmuajom Karena Tak Tahan Lagi: 
Dengarkan Tadohsn2 Jg Tak-Berdasars 

Katsnja



    
“Beberapa Telah 

1 el -Belit Seni anang, 

AKJAT Keiatta badan kesentan Sita 
an Mulai tumbuh | jang ter- 

    

   1 dua 
si tari Indonesia jang telah iper 

u emikian dikabarkan oleh“ korespori 
ew Yor . Salah satu dari kedua pam 

   

   

    

   Nan anton SN 1g xe- 
rbagai kota lainnja di Amerika.      

jaksikan pertundjukan2 seni Indonesia. 

| ameran tsb. diatas it mem 
€erikan suatu pemandangan jg. 

“ydjelas dari seni-lukis Indonesia 
« masa ini, ranting mana di 

i O1en: 45 Puak Turan, se 

g, ba 
i jinan 
pe ak dan lain2, Manaret kores 

ondien PI-Aneta, maka ae 

    njatakan, Bea 
nian tadi Tapanak at 
sebagai ,,salah satu pa 
paling indah jang ernah 
kan di Denver.” 

   
   

  

        

  

    
     njatakan, bahwa ,,lapangan ke 

k ri dunia Timur ini, gamalah : 
|tiknja dengan istana radja 
'rantjis Louis XV”, Sebaliknja    

   gen pers la Pamer Ann Aam. 
ver Pest” jang terkemuka me 

3 | para pelukis modern 
jang dipersamakannja dengan | 
beberapa teman2nja dari Ameri 
ka, jang begitu banjak terpenga 
ruh oleh Perantjis, sehingga 
Sedikit menggelikan dan me- 
ngetjewakan, bahwa mereka 
begitu keras berniat untuk meli 
hat kebudajaan mereka sendiri 
Gengan katjamata asing, dan 
Haag ee ea kesan2 jai didalam 
tokoh jang asing 

|. Walaupun Ba »Denver. 
Post” beranggapan, bahwa ,,se- 

  

    

3 

SUARA 
MERDEKA 

memar ain 
  

Yi MARET 1952. 

    

KESEMPATAN MELIHAT djumlah besar” pelukis2 modern 
STUDIO RRI. Indonesia berpemandangan orisi 

H3 nil dan bahwa ,,beberapa dianta 
Berhubung dengan kundju- ra mereka telah melepaskan he 

“L.ngan para an ggauta Persatuan lit2 dari kesenian “Indonesia, 
Tehmisi Menengah di studio RRI tanpa membunuh Ajiwanja”. 
Pandanaran 130 Semarang pada Berhubung dengam ini “harian 
hari Minggu jad. maka djuga tersebut menjebutkan Kerton: 
pada para pendengar radio teru .,jang dapat menjulap suatu ba 
tama jang telah mengadjukan rang jang benar2 segar dan asli 
permintaan pada. kantor Hubu- dari suatu kehalusan jang kerap 
ngan Masjarakat RRI, akan di kali tersamar sebagaimana jg. 

“beri kesempatan utk melihat2. terdapat didalam warisan? ke. 
Na Indonesia jang tradisi 
onil” 

“Soal PM. masih Pat banget. 
'NI-Masjumi sama-sama yke- 

1 '” P.M. Tak ada jang 
“mau nf lah. Akibatnja sampik 
Tas keloro-loro- hatinja 

pi ia sama sekali bukan 
ta Barisan Sakit Hati 
dan sekonjong konjong ' Mina DIKEMBALIKAN. 
sakit: sebab 'usahanja | Kita diminta menjerukan kepada 

i . sekarang | siapa jang memegang “buku-surat? - 

     
    

  

    

   
   
    
    

    

   
    
   
    

   

    

    
   

     
     

    

   
   
   

Banjak sekali peng- 
DKA (jang beserta actentas dan 

Sir-pong, jang bukan politi- | sepeda) hilang dihalaman Kantor £ hargaan. 
ulung, lihat rebutan mati- | DKA Kembangpaes kemaren, supa- Menurut koresponden PE 

ja mengembalikannja kepada jang Aneta selandjutnja, maka ke- 
' punja. Lebih landjut lihat advertensi dytaon besar Indonesia telah: 

jang dimuat hari ini. menerima berbagai pernjatgan 
| penghargaan dari orang2 jang 
"telan mengundjungi pameran 

ian ini, tjuming bisa bilang: 

usan begini, apa tidak 
bih baik kaluk Masjumi jang 

sudah dua kali pegang P.M. 
Pas Nan sera 5 sadja. Bi- 

sadja Na PNI 
ikat itjip-itjip rasanja jadi 

f 

Begitu kan lebih adil. 
Dan untuk membantu Sidik 

.supaja partainja sekali ini bisa 
merasakan djadi P.M. Sir-pong, 
mau bantu-bantu djuga andjur- 
kan kepada bung Prawoto: 
Eee, ndang genti-gentiti... 

SIDANG DPR KOTA. 
DPR Kctapradija Penarang 

akan mengadakan  sidangnja 
jang kedua 1952 pada bari Be tik terhadap pengaruh jang di 
nen dan Selasa tg 17 dan 18 Perlihatkan oleh golongan mo- 
jad. dengan atjara antara lajn: ' Gem, akan tetapi kesenian In 
Pelapuran Redaksi, djawaban | donesia jang tradisionil men 
pertanjaan2 anggauta Djojo- ' dapat sambutan jang hangat 
soewanno gan Tjipto, peraturan Salah seorang peng 
uang sidang dan beberapa usul. | Pameran ifti menulis, “Saja sa 

: ngai mudah terkena oleh kese 
KONPERENSI PSSI. nian jang tradisionil, bahkaw 
Konperensi PSSI wilajah Dja kadang2 saja mengeluarkan 

wa pnkan telah dilangsungkan | air mata karena melihat kein 
di Jogja tg 8 dan 9 jl. Keputu- 'dahan jang begitu besar, dan 

gi san jang ter penting ialah, bah j jang mengingatkan saja kepa j twa komisariat PSSI Djawa Tel, buah2 jang pal 
f ingah telah diserahkan oleh sir. 

Sugijanto dari“ Semarang kepa- 
da sdr. Karsimun di Jogja. Le- | 

tinggi ni 
lainja didalam kesenian.” | 
Pameran jukisan jg kedua bertem 

ipat di John Miller Gallery di New   1 Sena |York, dimana d'pertundjukkan 18 bih djauh dibitjarakan soal2 ' buah jukisar dari golongan modern. 
|intern, antara lain jang menge Pameran ini merupakan Pameran ke Mah Dira. “Pelabuhan 'n,i 

papaya tgl. | 
sen an Ukionesia jg -pe kali 
nja d' Amerika Serikat, jg tidak di 
selenggarakan oleh p'hak resmi. Pa 
da pamertan ini terdapat lukisan2 
“Affandi. Ofto dan Agus. Djaya. Su 
djojono Sudyardjo. Suhasa dam Zai 
n'. Menurut korespcNnden PI-Aneta, 
maka har'an New “York “Times” sa 
Ngat memudji buah2 tangan pelukis 
pelukis Indonesa itu. - 

Oleh Lembaga Tmur dan Barat, 
beberapa wakiu jl telah diselenggara - 
kan pertundjukan tariZan ig sahgat 
berhasil ad mina Dewi Wani Sukar 
No dan beberapa orang penari ind» 
nesia ja'nnia telah menjumbangkan 
tenaganja. Perhatian umum utk 
per'undjukkan 'nj adalah demikian 

besarhja. hingga sampai semua tem 
pat berd'rj habis terdjual. Ach'rnja 
penari Indra Kamadjojo. ig “baru2 

in" telah tiba “di Amerika Serikat 

pertandingan2 distrik, jang 
takan dimulai tg. 30 Marat jad. 

? 'dan- jang akan di-ikuti oleh ke- 
'sebelasan2 jang menggabung- 
kan diri pada PSSI Djawa Te- 
ngah, jaitu Semarang, Solo, Jo 

gja, Pati, Pekalongan, “Tegal, 
Purwokerto dan Magelang. Kon 

- perensi tsb. dipimpin oleh bupati 

Honggowongso, ketua PSIM Ip: 

i gja. 

a ' PENGURUS KELUARGA 

- supaja (SMA NEGERI. 
@berikan hadiah Lebaran 2 : Telah dibentuk CIkota ini pe 
.minggu sebelum hari raya Idul : :agutus Keluarga SMA Negeri 

marang dalam. 
8 jang 1 lalu di GRI 
mutuskan meng 

— fitri kepada semua kaum bu- | ji jang susunannja sbb: ketua dari Nederland. Sajan perha. 
ruh, tak mengingat tingkat, | umum Soehono, wakil ketua “en Ka dengan tarjatinja 'bertem 
agama dan bangsa. Djika tgl. | umum Poediarko, bag. sekre- Bana Tea 

1 Mei 1952 soal2 tersebut ti- |tariat Prajitno dan Endang 
- dak dilaksanakan sedikitnja bi Rochajoe, bag. keuamgan Tan 
“Ia belum ada ketentuan, maka | Tik Bie dan Umar Ali, bag. 

seluruh. anggauta organisasi olahraga Widodo dan Umijati, 
GBP akan digerakkan untuk bag. kesenian Tjipto Sanjoto 
memberi tekanan seperlunja. |dan Goenadi, bag. sosial Soedi 

Lardjo dan Sarjono, bag. pers 
Ti Kuna JELA Ta ai Aa ata Ih Ben Soemarno dan Soehar 

ra2 Diam 9 di Tjandi Baru se 

suk kedalam. selokan 5 tepi £ "pianesan 'kawedaman Ami 

» Haa 2 orang :' 'barawa kini hama tikus jang, 
| mendap banjak, K1. 25 HA sawah 

ic la. Aang diserang oleh hama itu. 
Kat , Djawatan Pertanian dengan ker 

: 2 ade sama dgn. rakjat telah me. 
“ngambil tindakan2 seperlunja 
“Lutk. memberantas hama itu, 

A Naga lain telah dibagikan 

MUTASI PEGAWAI PENDI- 
DIKAN MASJARAKAT. 

Pada kita dikabarkan, bahwa mu 
lai tg. 1 Februari jl, sdr. Slamet 
dari Inspeksi Pendidikan Masjarakat 
propinsi Djawa Tengah dipindahkan 
ke Pusat. Begitu pula dengan sdr: 
Usman Puger, kepala Inspeksi Pen 
didikan Masjarakat kabupaten 'Te- 
manggung, dan sdr. S. Hadiwalujo, 
kepala Inspeksi Pendidikan Masjara 

' kat kabupateri Kudus. 
Untuk mengisi lowongan di Te 

manggung itu ditempatkan sdr. 
Suradi Hardjosutjipto, dari Inspeksi 
Pend. Masj. kota ketjil Salatiga, dan 
untuk mengisi lowongan di Kudus 
ditempatkan sdr. Abdul Rochim dari 
Insp. Pend. Masj. kabupaten Purbo 
linggo. 

|. Mulai 1 Maart jl. sdr. Sutarjo, 
kepala Inspeksi Pend. Masj. kota 
besar Semaragn, ditempatkan di 
Insp. Pend. Masjky kota ketjil Sala 
tiga, sedangkan mulai tg. 1 Desem 

S
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£ misiana sel, “3790 Penta     dari Insp. Pend. Masj. propinsi Dja 

   

    
     
           

  

    

      

   

     
   
   
   
   
    

| warta daerah, 17. 45 “Njanjfan Ki , wa-Tengah, ditempatkan ' sebagai 
: y: Aly Khan dan Rita Hay- kebal Insp. Pend. Masj. kabupaten 

worth berkumpul Na 
aa 2 Na leh Insp. | kembali? EDAN hi LAPANGAN 

ndidikan Ty 1 “Dam | ta dari staf 
:  bangkromong aseli oleh Subac “Guy si Orang Haii Horein menerang- Lapangan basket dari Sin You 

She di djl. Stadion tadi malam telah 
dibuka resmi. Malam itu'telah diada 
kan pertandingan antara Ta Chung | 

.20.00 Sari warta berita, 20.05 Sia: 
|ran pemerintah, 2030 Pendidikan TAN, bahwa Rita Hayworth 

1 
akat oleh Insi 1 mungkin akan hidup berkumpu 

am Propinsi, ni anta lagi dengan Aly di Eropa dalam 

malam oleh Darmanto, 21.80 Berita: Dl: Mei jad, dan membatalkan 
bhs. Djawa, 21. 1! Keliptek 3 3 (perkara pertjeraiannja. Dikata- 

“mito, 2200 Warta berita terachir,| kan, bahwa Rita mungkin kem- 

2215 SANA anis 23:30 | bali ke Eropa setelah pilmnja jg 

Tu |... kini sedang dibuat selesei. 

achir 23-—46, “ploeg kedua ialah 
Pheng You A lawan Sin You A 
berachir 37-27. Nanti malam dan 
besok malam djuga akan diadakan 
pertandingan2 basket, 

    

pameran kosandap Indonesia PIA ge 

   

   
   mena Nopember tahun ini, rakjat Amerika akan dana | 

Pentil kara “he ka 
ngan tersebut selandjutnja me 

senian rakjat jang istimewa da | I € 

Pe 
penulis djuga mengadjukan kri| i Ai | b 

:tik terhadap beberapa diantara H 
nesia | 

itu. Sering kali Giadjukan kri 4 

Ti (bahwa penurunan harga ini 

ber tahun jl. sdr. Parto Hadisutjipto | 

Sze B lawan Kuang Yu B jang ber| 

  

    

   

        

  Perumahan 

     
merik. 

gedung 
aan ini 

    

          

   
   Kata 

  

    

   

       
    

  

ri jl) kini telah 
I, Bagaimana reaksi Mangk 

2 oleh Partonohan 
ran, akan dngan 1 

   
       

     

diden ndapai 
Ba tcna ang lebih landjut 

Hn: at jang sangat dise- 
salkan, ialah bahwa dim soci 
penentuan pengaturan kembali 
Clana milik Mangkunegaran itu 
'pihak jang tersangkut sama se 
kali tidak diadjak bertukar pi 
kiran atau diminta pendapatnja 
Demika: | idojonoto. 

Ditanja arah Mangkunega- 
ran masih tetap akan melan- 
djutkan niatnja untuk menun- 
tut pemerintah mengenai pem 
bekuan dana milik Mangkune- 
garan itu Partono menjatakan 
bahwa hal itu tergantung dari 
suara2 dari para Kerabat Mang 
kunegaran itu, tetapi jang te- 
rang ialah,: bahwa putusan tsb 
bertentangan den pendapat 
Mangkunegaran. Menurut pi- 
hak Mangkunegaran dana mi- 
lik adalah suatu instelling jg 
mempunjjai privekarakter, 
Hal itu dapat djjelas dimenger 
ti djika kita mengikuti riwajot 

terbentuknja dana milik Mang 

kunegaran sh hingga seka- 
rang, Demikian Partonohando-. 

jomoto (Antara). 

h. 

    

  

  

“ Hara karet eynehbris 

turun 3 sen. 
Reconstruction Finance Corpora- 

tion pada hari Djum'at telah menu- 
runkan harga karet . buatan kan 
tis) dengan 3 sen (sen dollar) 
pondnja, sehingga harga jang Ea 
mendjadi 23 sen Ipondnja, sehingga 
23 sen '1 pond. Administrator R.F. 
C., Harry McDonald, menjatakan, 

“adalah 
! sebagai akibat 'diperbesarnja pro- 
| duksi dan” turunnja biaja pembuatan 
alcohol butanire, jang selama ini 
sangat tinggi biajanja. : 

Bank hypotheek. 
Didalam rapat umum pemegang? 

saham dari Nederlands-Indische Hy- 
potheek, telah - “disetudjui untuk 
mengganti nama perseroan ini men- 
djadi ,,Hypotheek-Bank van 1891”. 
Diputuskan untuk - memindahkan, 
tempat kedudukannja dari Djakarta 
ke Bandung. Di Djakarta akan didi- 
rikan sebuah kantor tjabang. Direk- 
si akan didjalankan oleh N.V. DE- 
NIS. Sebagai komisaris2 telah “di- 
angkat tuan2 CJ. Schaap, Presiden 
Factory (telah berangkat ke Ero- 
pah), prof. mr. A.P. Funke dan M. 
de Vries Foltynski, direktur NIL- 
MI). Selandjutnja pengurus telah 
ditambah dengan komisaris2, tuan 

  

Darmosusanto, direktur “Bank “Tas | 
dan ' tuan Margone | bungan Pos, 

Djojohadikusumo, - direktur ' Bank ' 
(Negara di Djakarta. 

.140 perusahaan telah 
mendapat kredit. 

Rp. 1,8 djuta telah dikeluar 
kan oleh pemerintah sebagai 
kredit kepada 140 perusahaan 
industri di Djawa Barat.- Ren- | 
tjana pemberian kredit untuk : 
tahun 1952 jang telah diadju- 
kan kepada Pemerintah Pusat 
o'eh Djawatan Perindustrian 
dan Keradjinan Diawa Barat 

meliputi djumlah Rp. 10 djuta. 

( didug: telah terdjadi 

mengambil tindakan menjegel kantor tsb. 
saan dilakukan, pekerdjaan2 kantor tsb 

| Dasa a Milik A Ganapan Siiaa en : 

  

    

      

    
  

  
  

  

   
     

    

tindakan? tjurang dalam 
Djakarta, maka hari Sabtu   lain di Djalan Pn 
Inn kaan Se 

      
     
    
    
        

    

Partonohandojonoto 

V PEMERINTAH mengenai peraturan kem- 
“Mangkunegaran (dimuat dim harian 

diterima cleh Margikunegoro 
unegaran terhadap putusan tsb 
dojonoto, patih Mangkunega- 

unegaran belum mengambil sesuatu sikap 
harus didengar dulu bagaimana pendapat para 

kerabat Maen terhadap putusan itu, Baru sesudah 
t2 dari para karabatnja Mangkunegoro akan 

2Kompi 
Dilutjuti 

Karena Mau Pisah- 
kan Diri Dari Kesa- 

tuannja 

"ERITA TERLAMBAT jg 
disampaikan dari Pare- 

Pare menjatakan, bhw 7 Maret 
jbi. komandan batalier 719 Bas 
masepe telah perintsfikan pa b 
anak buahnja untuk Jutjati « 
kompi tentara, jang djuga Da 
di bagian dari batalionnja di 
“Pinrang. Daji pihak jang me- 
ngetahui didapat kabar, bahwa 
perlutjutan tersebut dilakukan 

j ada iclporan 
masuk jang mengatakan dua 
kompi tersebut akan memisah- 
kan diri dan “tinggalkan bata- 

Pa Aa le ak jaga oleh pihak 
 batalionnja sendiri, 

Selain itu itu menurut berita 

  

Ri ita, ar ga a staf bataljon 
itu “perwira la-. 
innja Pa ditahan untuk pe- 

” meriksaan. Bataljon 719 ada- 
lah satu2nja bataljon dari ge 
rilja Sulawesi Selatan jang di- 
lantik beberapa hari sebelum 
Kahar Muzakar melarikan Ji- 
Tri dengan anak buahnja tang- 
gal 17 Agustus 1951. Sampai 
berita ini dibuat belum diketa 
hui sebab2 jang lebih dalam 
dari peristiwa perlutjutan ini." 

(Arrara). 

Karena 
i: Tjurang? 
Kintar Perumahan ' 
Djakarta Disegel Jg 

Berwadjib 
OLISI DJAKARTA te- 
lah menjegei kantor Uru 

San Perumahan Djakaria Raya, 
utk, mengadakan penjelidikan 
dan memeriksa surai2 dari di- 
nas tsb. Orang menduga, bah- 
wa dim. dinas itu telah dilaku- - 
kan ketj . Pada hari 
Sabtu siang "pada waktu kan 
tor tsb. akan tutup, polisi da- 
tang utk. menjegeinja: 

Pada hari Senin pagi baik 
pegawai2 kantor itu maupun 
lumum tidak boleh memasuki 
(gedung UPD. Pagi itu polisi. 
' telah mu'ai memeriksa surat2 
berdasarkan dugaan, bahwa 

. dikantor itu telah dilakukan 
| ketjurangan2 dalam  memberi- 
kan surat2 keterangan ting- 

' gal. - Orang menduga, 
dalam memberikan surat2 ke- 

  
terangan2 ini adakalanja dite- ' 
rima yang Sogok atau meng. 
gunakan stempel2 resmi de- 
igan tidak semestinja. 

  

TARIP PURUSARA. 

Menurut surat keputusan 

Menteri Kesehatan RI tg. 23 

Djan. 1952, beaja perawatan ' 
didalam ' Purusara . Semarang 
mulai 1 Maret sbb: kelas II 

Rp. 24,k elas III Rp. 14 dan ke- 
las IV Rp. 8 sehari, tarip tsb. 
berlaku untuk orang2 partikelir 
dan pegawai2 negeri. Bagi 
orang2 jang kurang mampu 
pembajaran akan ditetapkan 
oleh pemimpin Purusara tetapi 
untuk seharinja tidak boleh ku- ' 
rang dari 1/30X20 pCt. X dari 
- itan atau gadji penderi- 

u pemeliharanja, sedang 
aka jang tidak mampu akan 

dirawat dengan tjuma2. Kedua 
golongan tsb. belakangan ini 
harus membawa surat ketera- 
ngam dari kepala pemerintah 
daerah. Beaja perawatan tsb. 
diatas harus dibajar lebih dahu   Nw'untuk 10'hari, 

BERITA SB TEKSTIL. 
SB Tekstil tjab. Semarang da- 
lam surat edarannja memberi 
tahukan akan mengadakan aksi 
pembelaan terhadap pemetjatan 
sdr. Simamora anggauta SB 
Tekstil ranting Djantra, aksi 
itu akan dibatalkan bila pihak 
pengusaha suka ' memenuhi 
tuntutan2 jang diadjukan, 

PERTJOBAAN MERAMPOK. 
Senen malam, k:ra2 djam 6,30 iu- 

muahnja seorang Tionghoa, di Ta. 
man Purwodinatan, te.ah didakangi 
5 orang jig tidak d kenal. 

Menurut keterangan dari p'hak ig 
, bersangkul: an, 2 diantara pendjahat 
itu, telah menorobos masuk kedalam 
rumah dari pntu muka ie belom 
ditutup dan 3 lainnja-mendijaza di 
luar Orang2 ig tinggal dam rumah 

| 
| 

itu, adalah orang2 ig usiania sudah 
landjut, dan tuan rumah pada wak- 
tu iku sedang menderita sakit. Njo- 
nja rumah ditodongi' pistol, sedang 
tuan rumah mendapat pukulan, me. 
reka dipaksa menjerahkan kontiii le- 
mati, akan tetapi tidak berhasil, ka. 
rena segera datang bantuan dari 
anggaula CPM ig berastama didera 
tempat kedjadjan itu. 

Pendjahat tsb. melarikan diri, dan 
menurut keterangan yA seorang 

| telah danat ket 

  

(| mudian meneruskan “pendidikan 

g lam tahun 1927, ia mulai men 

   

  

bahwa 

  

   
Dapat Bantuan USA? 

Ki erangan H. Bourguiba Dim Komperensi Ra- 
hasia Wakil2 Tunis Dan Blok Asia-Arab Di Paris 

» Kekuatan USA” Lambat Laun Akan Paksa Perantjis Akui Kemerdekaan 
Tunis. 

— Oleh: Robert Donlevin: Korresponden Istimewa — 
MW ABIB BOURGUIBA. pemimpin jg berusia 48 tahun dari Partai Neo Destour (Konsti- 

: LM tusi Baru) dan seorang jg mendjadi kuntji kegelisahan di Tunisia waktu ini, bukanlah 
seorang ea. dari 1 “kaliber Messadeg dari Iran. Dewasa ini ia dikenakan huis-arrest dise- 

an dipantai laut tengah, Habib Ali Bourguiba dilahirkan di Monastir, Tunisia 
nan eskipun ia keturunan orang kebanjakan namun ia telah berhasil dapat diteri- 
ma pada nah Pematj Islam Sadiki di Tunisia, dimana kebun jaan pemimpin? Tunisia 
sekarang kannja. | 

bahwa perdjuanganjja menda- | Setelah melandjutkan bau Tn Hap Jeena 
djarannja pada Lyceum Peran- patt sokongan dari Amerika Se | 
ea rikat, dan bahwa lambat laun tjis, mendapat gelaran sar- 
Untan Ban kekuatan Amerika” akan me- 
Tana Dukun aan TAN | maksa Perantjis mengakui ke 8 | 

Tnggi Sorbone Gi Pa merdekaan Tunisia. “Bertalian 
dengan ini diberitakan bahwa 
Bourguiba - merentjanakan un-: 
tuk mengadakan pendjalanan 
ke Amerika dalam tahun ini. 

Sementara Beurguiba membe 
rikan garis2 besar tertang mak 
sudnja untuk memelihara per 
hubungan baik dgn. Perantjis - 
oleh setengah orang sikap ini 
dianggap sebagai menina bo- 
bokan Kementerian Luar Nege- 
ri Perantjis - dim.  konperensi 
rahasia itu telah “diputuskan 
untuk membentuk Panitya Lem 
baga Tunisia-Arab guna mende 
sakkan masaalah perdjuangan 
kemerdekaan Tunisia itu, 

  

      

“Kompetisi roun. 

Solo. 
Kompetisi rounders ke 3 jg. 

diadakan oleh gabungan olah- 
raga Sekolah Landjutan di Su- 
rakarta telah berachir sbb. : 
djuara SMP III, kedua SKP Ne 
geri ketiga SMP IV dan 'ke- 
€mpat SGB Negeri. Dengan ke 
sudahan ini, selama 3 tahun 
berturut sedjak th. 1950 regu 
SMP III berhasil memperoleh 
kedjuaraan ke 1. 

Persis diberondong 
Ik. 

Setelah kalah 3—0 lawan Se 
marang pada Minggu sore, kem 
bali pada Senen sore kemaren 
Persis (Solo) dikirim pulang 

oleh PSIM (Jogja) dgn 4—0. 
Sore hari itu hawa udara djelek 
sekali, sedari djam 14.30 hudjan 
turun keras, tapi pertandingan 
tetap dilangsungkan. Kedua ke 
sebelasan bermain dengan pe- 
nuh semangat tapi dengan tak- 
tik shortpassing, maklum. tola 

sangat litjim karena lapangan 
»berat”. Sampai istirahat stand 
nja masih katjamata (0—0). 
Di babak kedua PSIM mulai 
membuka serangan2 hebat” Sa 
japkanan Mardjuki kasih um- 
pan manis pada centervoor Ra-, 
bikin jang dengan sundulan ke” 
pala membuka score 1—0. Pi- 
hak Persis tetus dikurung. De- 
ngan berturut2 muntjul pula 3 
goals, masing2 dari kanandalam 
Djawag dan jang 2 lainnja dari 
Rabikin, stang finish 49 

Sabtu jad. PSIM akan meneri 
ma kes. Sulawesi, hari Minggu 
nja kes. Sulawesi akan berhada 
pan dengan kes. Djawa Tengah, 

-D juara2 basketball di 

Semarang. 
Kompetisi basketball 1951 gi 

| Semarang jang diselenggara- 
kom oleh Chung Hua Lan Chiu 
Chung Hui dan diikuti oleh 12 
perkumpulan basketball dikota 

| ini felah berachir pada tg. 3 
Maret jl. Perkumpulan2 jang 
keluar sebagai djuara sbb: 

| Ke'as 1: bagian laki2 djuara ” 
1 Kou Yu Hui, djuara 2 Pheng 
You Hui, djuara 3 Kuo Kuang. 

Kelas 2: bagian laki2 djuara 
Richard Bergman bekas djuara j1 Pheng You Hui djuara 2 

: dunia-pingpong, kebangsaan Ingge- , Kuo Kuang, djuara 3 Kuo Yu 
| ris, Sa na Pp, disampai- Hui. 
kan kepada Persatuan Pingpong Se- 
luruh Indonesia dengan an aa Kg Penata Tag 
»Antara”, telah menawarkan diri 8 You Hui, djuara 2 
untuk mengadakan  pertandingan2 Kuo Yu Hui, djuara 3 Lung 
exhibition di Indonesia. Dalam su- Hua. 
lam surat kepada PPSI itu Berg- Kepada gjuara2 ke 1 akan 
man mengatakan, bahwa bersama- diberikan masing2 sebuah pia- 

la, sedang “djuara2 kelas 2 Sama Johnny Leach bekas djuara 
dunia tahun 1951 ia bermaksud me- akan menerima masing2 sebu 

ah bendera. 

Aneka Djawa Tengah | 

nja pada PA Tinggi Ilmu 
Politik dikota itu djuga. 

Sekembalinja di Tunisia - da- 

djalankan praktek sebagai “pe 
ngatjata dan disamping itu me 
nerdjunkan dirinja dalam dunia 
politik sebagai 'anggota Partai 
Destour,  jaitu satu2nja partai 
terkemuka jang bertjorak nasio 
nal selama “lebih kurang lima 
tahun. 
Ditahun 1934 Partai Destour 

petjah dua mendjadi Vieux-Des 
tour (konstitusi-tua) dan Neo- 

Detour. Keduanja berdjuang 
bagi kemerdekaan Tunisia, tapi 
Vieux-Destour jang erat hubu- 
agannja dengan adjaran2 @ur'- 
an dan Pan-Islamisme, adalah 
berhaluan konserpatif, sementa- 
ra Partai-Neo-Destour jang ter 
diri dari ,,Pemuda Turki" ada 
lah pre-Barat, Wilserian, dan 
berusaha mendapat pengaruh le 
bih besar dikalangan rakjat dje 
lata. 

Tidak lama setelah dibebas- 
kan dari hukuman pendjara jg. 
pertama ditahun 1936, Bourgni 
ba mendekati musuhnja " jang 
terachir, Sheik Taalbi, jang men 
djadi pemimpin Partai Vieux- 
Destour jg 13 th, lamanja, di- | 
buang' kebenua Timur. 

Tapi sebalik Bourguiba dipi | 
lih mendiadi ketua ymum Par 
tai Neo-Destour semua fraksi 

a| moderate dari partai itu mena 
rik diri. Setelah Bourguiba di 
tangkap buat kedua kalinja di 
kahun "1938, Partai Nej-Des- 
tour memperlihatkan tanda? 
kemunduran dan dua tahun ke 
mudian Bourguiba diasingkan 

Djuga dari Franco? 
Dalam pada itu dikabarkan 

selandjutnja, bahwa pemimpin 
partai Neo Destour membangga 
kan lagi mendapat sokongan da 
ri djenderal Franco “dari Spa- 
njol, jang akan memperguna- 
kan pengaruhnja terhadap nega 
ra2 Latin Amerika utk. menjo- 
kong perdjuangan Tunisia. Tak 

tik ini mungkin akan membawa 
hasil dalam sidang Perserikatan 
Bangsa2 jad. di New York, di- 
waktu mama soal Tunisia akan 
dimadjukan kemuka sidang De 

| wan keamanan oleh. negara2 
' b'ok Arab-Asia. Djumlah terba 
njak dari negara2 Latin Ameri 

| | ka, ditambah pula dengan sua 
ra dari negara-negara blok 
Arab—Agia, .mungkin sekali 
akan membawa kemenangan 

lagi  perdjuangan kemer- 
dekaan Tunisia bila diadakan 
pemungutan suara. 

Sebelum timbul pergolakan ke 
kerasan di Tunisia, Bourguiba 

jg. kabarnja mempunjai penga- 
ruh besar atas Bey Tunisia, di 

ke Marseille. Setelah “dimerde tuduh telah memaksa Bey itu ' 
kakan” oleh kaum Nazi dita- utk. mengirimkan suatu perutu | 
hun 1942 dan diserahkan kepa san kesidang umum Perserika- j 
da pihak Itali, Bourguiba ditu : :tan Bamgsa2 jg, keenam di Pa 
duh sebagai seorang propagan tis utk. memadjukan tuduhan? ' 

dis jang dibajar oleh pihak Se Tunisia fhd. Perantjis kemu: : 
rikat. | ka Sidang PBB itu. Tapi oleh 

Dalam tahun 1943 ia melari Karena Tunisia bukan termasuk | 
kan diri ke Tunisia dan muisi anggota PBB, maka tuduhan2: 
aktif kembali dalam perdjua nja itu tidak dapat dipertim- | 
ngan kemerdekaan Tunisia. Ta bangkan oleh sidang. Tuduhan? | 
pi oleh karena tidak memper- seperti itu hanja dapat dimadj: 
oleh apa jang diingininja dari kam oleh negara2 anggota. 

pihak Perantjis ia setjara diam | 

diam menghilang lagi dalam ta | 
hun 1945. Dari tahun 1947 sara.| 
pai 1949, ia bekerdja di Cairo, 
kembali ke Timisia, mengada 

kan perdjalanan? ke Perantjis 
dan dibulan Pebruari 1951 me 
ngadakan perlawatan propagan 
Cla ke Mesir Pakistan, Indone 
sia, Amerika Serikat: Londou 

dan kembali ke Tunisia pada 
tanggal 5 Djanuarj 1952. 

Peranan sekarang. 
4 Bourguiba kawin dgn seorang 

| wanita bangsa Perantjis jg 10 
| tahun lebih” iua dari padanja. 
Ia mempumjai seorang putera 
jg lahir di tamah Perantjis dan 
telah mendjadi warga negara 
Peranijis, Sekarang anaknja itu 

  

  

  
  
  

hidup di Paris. SOLO. Pom na lama berselang 
Apakah peranan Bourguiba t ibentuk Persatuan So- sikat pe krieba bal. 20.000 butir era Vit. ! siawan Kab. Blora. “an 

BI guna pemberanta- djuan dari pada persatuan ini 
san hongeroedeem. lisiah membangun dan mem- 

Dalam usaha pembrantasan Perbaiki djiwa sosial dalam 
hongeroedeem didaerah Sura- ' masjarakat, agar dapat men- 
karta, oleh Djawatan Keseha- tjapai kesedjahteraan sosial. 
tan Rakjat daerah Surakarta Persatuan diketuai oleh sdr. 
baru2 ini telah diterima ban- Suwarno dan wakil ketua sdr. 
tuan berupa 5 ton skim milk- Sudharto. Penulis2 sdr. Sutar- 
powder dari Kementerian Kese lian dan nj. Wardiman, Benda- ' 
hatan Bagian Kesedjahteraan hara sdr. Sugeng: dengan pem 

in ,sandiwara” jaitu. ee ak dan Anak di Jogjakarta, bantu2 sdr.2 Sukardjo Dasu- 
gunakan tekanan fari golong- 'dan sedjumlah 20.000 butir ta ki dan Sundari. 
am ig bersimpasi dgn perdiuang pet Vitamine B.I dari Rumah 

sar2 Perantjis sekalipun terda- 
paf anggapan jg berlainan me- 
rgenai mi Tapi sudah djelas 
“Bourguiba  memperdjuangkan 
kemerdekaan bagi 3,230 000 
bangsa setanah airnja tapi de : 
ngan djalan bagaimana? Apa 
kah ia akan memairkan kartu- 
nja bersama-sama dgn Lemba- 
ga Arah untuk mentjapai tu- 
djuarm ja? ? Apakah ia akan ma-   
annja di Perantjis (misalnja £0 Obat MAA kar Ara SALATIGA. 

longan sosialis) ufk memaksa jar Solo. Sa PER i 

Par melepaskan pegang-| Oleh Djawatan Kesehatan Lembaga Pendidikan 
Rakjat Daerah Surakarta ban 

Sokongan dari Amerika. tuan berupa  milk-powder itu 

Beberapa kalangan Peran- telah diserahkan kepada Djawa 

tjis, kabarnja jakin, bahwa tan Sosial daerah Surakarta 
perdjuangan kaum nasionalis utk. dipergunakan  dibagi2kan 
Tunisia itu mendapat sokongan seperlunja, sedangkan tablet2 
dari Amerika Serikat dan Ing- | Vitamine B.I tersebut akan se- 
geris, Perlawatan Bourguiba ke |gera dihagi2kan kepada daerah2 
Amerika Serikat kabarnja ada |jang menderita kelaparan. 
lah atas undangan Federasi Bu 
ruh daa, Aa n 5 PURWODADI. 

ndapat i Perantjis iala an Ne 
Ha Teaser jig berusaha mero P endidikan. 
bohkan kedudukan Perantjis diy Oleh Kantor Sosial Kab. 
Afrika Utara, dewasa ini meng | Purwodadi - Grobogan, dalam 
utip hasil dari andjurannja da | tahun pe'adjaran ini, telah da- 
lam pembentukan Lembaga |pat dimasukkan 18 anak di 

S.R, sedari KI. I, II dan III. 
Dan ada pula jang telah dima- 

Arab. 
Pertinax, seorang wartawan 

sukkan di S.M.P. Negeri 1 
anak, di S.T.P, Negeri 1 anak 

Perantjis ig ternama, menga- 
barkan bahwa dibulan Desera- 

dan Taman Siswo Wirosari 1 
Gaak 

ber tahun jg lalu di Paris te- 
lah dilangsungkan suatu konpe 

Mengingat karena jang di- 
rawat itu kebaniaan. orang2 

rensi rahasia antara wakil2 Tu- 
nisia dan b'ok Asia-Arab un- 

jang beragama Kristen/Islam, 
oleh fihak jang berwadjih te- 

tuk menjelidiki dan memperbin 
tjangkan soal2 untuk mengachi 

lah dibitjarakan pula agar 
dari Kantor Pendidikan Aga- 

ri ,aksi Perantjis” di Tunisia, 
Bourguiba, ig merupakan salah 

ma segera memberi Pendidikan 
Rochani ditentpat tersebut. 

seorang wakil terpenting dim, 
konperensi itu, kabarnja meng- 

BLORA. | 
Persatuan Sosimwan. 

Umumkan, bahwa perintah pe- 

Bertempat, di. Kantor Sosial | 

Islam. 
Dalam rapat bersama jg. ba 

ru2 ini diadakan antara ILem- 
baga Pendidikan Islam dan pa 
ra SMI. (Sekolah Menengah 
Islam) di Salatiga antara lain 
telah diambil keputusan untuk 
(menetapkan sdr. M. Sudijono 
'sebagai pemimpin sekolah, Se- 
landjutnja telah dibentuk ko- 
misi untuk memeriksa keua- 
ngan sekolah dalam tahun? jl. 

S.M.I. telah berdiri & 2 ta- 
hun. Sampai pada saat ini seko 
lah tersebut berdiri atas kekua 
tan sendiri, Untuk memper- 
kuat duduknja sekolah “maka 
akan diusahakan segera dapat 
nja sokongan dari jg. 'berwa- 
djib. 

REMBANG. 
Keluar dari DPDS. 

Disebabkan mosi tidak 
tjaja jang diadjukan oleh ka- 
wan2-nja sendiri, pada sidang 
pleno DPRDS Kabupaten-Rem- 
bang tgl. 28-2-1952 jl. keluar 
sebagai anggauta DPDS/ Wakil 
Kepala Daerah Kabupaten Rem 
bang, saudara ABDOFT/KARIM 
dari Masjumi. 

Mosi diterima dgn, suara 15 
pro. dan 3 contra”, 

mogokan akan dikeluarkan di 
Tunisia dan bahwa penumpah- 
an darah akan menitusul Ta 
Kabarnja Bourguiba menja: 

takam pula dim. konperensi 1       
 



    
   

  

      

  

Dalam suatu resepsi para wakil dari dunia per dagangan . dan industri baru2 ini di Djakarta, tampak hadiir ana 2 terb menteri perhubungan demisiosner Tr. Djuanda. Pada gam- S1 L lakukan bar: Ir. Djpanda ba bertjakap2 dgn wakil presiden “ t jati diatas Westrex TN of Asia, ta, E.J. Gregg. 
, dan menjebarkan | 

b
a
n
y
a
 

AN 
ak
 

NN! »Tapi, katcirja lagi, Baik pada konperensi Organisasi Per 
na Ken Pa Djerman maxpun Perantjis ti- dj: 

ag Tae Senar anakan Tak gmenjetudjui persendjataan , “abon baru? ini. 
b-. akan 1 : kembali Dierman. -1 Sa f | : Al IA mna T 1 Lk .p. 

|. dengan Berkata Crosman: : Sesudah boleh dibiarkan, | 

5 ea at mengalami dua peperangan du- | karena 3 sebab. 
Ta MP MAMA nia, rakjit Djerman sudah bo Alasan jang sebenarnja me- : 

2 B 5 : tann |gapa Amerika menghendaki | : aa gan berperang. . Persendjataan | 2 Ta Ban Meta Nala Inggeris, 1 aa ersendj j “4 Dr. Bruno Pontecorv Pe her fitu hanja akan membantu pihak | Persendjataan Djerman 'kemba 3 2 naa F1 o, jang per un Oa Dan NG li, udjar Crosman ialah untuk 
RI nah be di Harwell (Berk- Kya a C 2 Sa tiitao Menijari penje 2. dengan 
3 ian eh enak sardja & Nania 33 aa PeeNn 2 ati, tjepat dalam pertikalan Gianta- 
23 t - , a reg 

ui $ mereka chawatir djika Ameri Aa an Tn Hei 
ct “Imempersendjatai Djerman ng bisngkan kepala” itu, sehing ' ba Enes ata aa busi aa ga 'engan gemikian Amerika 

ag Nan SI Capai menarik kembali enam 

    

     

   

    

  

, jang membawa be- 

    

  

    
  

Antjaman- Dollar 
"| Digunakan Amerika Utk Meneruskan 

| Niatnja Mempersendjstal Djerman 
— Oleh : John E. Carlo va: Korresponden lstime 

: 04 — 

Partai Buruh dim. 
ru? ini, bahwa Amerika Serikat 
Djerman kembali dengan segera” berhubung dengan ,,keba- | 

hadap balatentera Peranijis”. 
ruh ita Richard Crosman, mengatakan, bahwa Amerika meng 

sebagai tulang punggumgnja” , memikul sebagaian 
dari “beban” menghadapi antjaman Sovjet di Eropah, a 

ae ap       
     

  

    

  

   

  

    

  

   
    
   

    

   

   
   
    

     
    
   

  

    

          

pah, maka Djerman akan dapat 
,menguasai Er 21ea! h dalam-tempo 
tiga tahun”. 

divisi tentarania jg sekarang ! 
ditempaikan di Djerman Kata 

Crosman Inggeris tidak boleh 
iarkan Amerika bertin- 

Gak sesukanja cam hal .per- 
serdjataan Djermah kembali, 

berdasarkan atas alasan, ja 
dan i Hu: 

: menjetudjui Pertama, hal itu akan mem 
# Ipersendjataan kembali Djerman perkuat kedudukan kaum mi 

: aan etengah2 hati”, ole eh |titer & Djerman. 

# Kedua, hal itu akan meru 
sakkan mora!. Peranijis. 

Ketiga, hal itu mungkin me 
mantjing serangan dari pihak 

serzigah mana menu 

ru: renijana hendak dihindar- 
kan. 

Hat dari per na n n sadap kiri Par! 
““Itai Buruh 
"Be yan, mengatah can 

as”| bahwa Budi g Djerman 
parlemen Perantjis 

   
      

»Antjamar 
Crosman, clai Bks ce 

5 ngan dielas oleh Men 
Negeri Amerika, De 

Soviet, 

   

  

  

      

   
    
    

   

let : Dimas Oleh Ba 
ilan2 Luar Negeri 
ri i Atas Daerah2 Persiapan Militer 

“3 : 

Sikap pertai Labour: 

Tidak setudju. 
sumber dari Partai 
mengatakan, bahwa 
Att'ee, ketua oposisi 

PM. Inggeris”, 
menjangsikan 

Djer- 

Clement 

clan bekas 
masih sengat 
akibat Persendiataan 
pan kembali”.   

Llam par emen Inggris sudah 
eat tindakan? keras diselu- | sering berapat untuk membitja 

ng berada dibawah pengaruh Ru | fakan masaa'ah ini,katg sum- 
280 dikatakan oleh kalangan? | ber itu lagi, ,,dan pada rapat2 
Menurut Nan tsb. maka | itu djelas kelihatan bahwa se- 

: ' bagian besar dari anggota2 
iBuruh da'am parlemen tidak 
menjetudjui rentjana persen 

| djataan  Djerman kembali”. 
| Perund'ngan2 selandjutnja 
dari anggota2 Buruh itu ditun- 

Kemerdekaan Po “diplo- 
n oleh pemerintah Rusia 

h2 pertahanan Rusia 

EORANG ANGGOTA sa jap-kiri jang terkemuka dari 
parlemen Ingg eris, menjatakan ba- 

3 mendesak persendjalaan 

njakan dari anggota kongres sudah hilang kepertjajaannja ter- | 
Anggota sajap-kiri Partai Bu- ! 

hendaki pendjelmaan suatu ientera Eropah dengan Djerman | 
terbesar 

        

t . beri Keras TN   

  

   
   

1. . & aki | 3 Yg kui 

rannj hal. ag 
: tadi, tetapi itu ada- 

| biarpun disatu pihak Chi 
- Tahek tidak menjetudjui di- 

  

      

  

      
tap berhak ut buz 

sebuah perdjandjian damai dgn. 
Djepang, dan didalam perdjan- 

Idjian itu kedaulatan Tiongkok 
Nasionalis atas tanah. daratan 
Tiongkok harus diakui, 

Gagalmja Tiongkok Nasiona- 
lis huat turut mengambil bagi- 
an dim. Konperensi amai- 
an dj San Francisco, telah mem 
bikin staatsman2 Taipeh begitu 

Iberketjil hati, sehingga banjak 
diantaranja jg. setjara diam2 
mengakui, bahwa mereka, apa 
boleh buat harus . menghadapi 
realiteit, dan boleh merasa puas 
dgn. membuat sadja suatu per- 

| djandjian persahabatan, atau- 
pun suatu perdjandjian dagang 

(dgn. Djepang, Te dapat me 
ngadakan pula hubungan jg. 

'normaal dengan negara itu. 
| Dilain pihak tentu sadja ada 
paucangan extreem lainnja, jg. 
berpendapat, lebih “baik dja- 
ngan berunding sama sekali de- 
ngan Djepang, sebelumnja 

  

idjian Atlantik Utara di Lis | angkuh Nasionalis dapat me- 
Zi rebut kembali: tanah daratan 

| Tiongkok, dan dgn. begitu men- 
i dapat kedudukan jg. kuat buat 
| saling tawar-menawar lebih lan- 
'diut dengan Djepang. 

Tetapi “Chiang Kai Shek: ber- 
laku lebih tjerdik, karera ia te- 
rus mendesak kepada Amerika, 
jg. mendjadi pengandjur dari 
Konperensi Perdamaian S 
Francisco itu, supaja menjo- 
kong pendiriannja, 

Chiang Kai Shek berpenda- 
pat, bahwa kalau berlaku terbu 
je Tale seo Dien, itu, 
dan dgn. demikian lalu bersedia 
membuat sebuah perdjandjian 
den. Djepang jg. bersifat mem- 
batasi hak2 kedaulatan Tiong- 

pada satu hari Tiongkok akan 
mengalami rintangan dari per 
djandjian itu sendiri, dalam da- 
ja-upajanja merebut kembali ta 
nah daratan Tiongkok. Lagipula 
kalau perkembangan di Asia 

mendjadi buruk, maka dibuat- 
nja perdjandjian jg. kurang 
baik den, Djevang itu. dapat pu 
la nantinja Givakai sebagai ala 
san. oleh RRT utk. menentangi 
kedudukan perwakilan Tiong- 
kck Nasirmalis dlm. PBB: 

Golongan jang menuntut 

verdjandjian jang bersifat 
menghukum Djepang. ' 

Setjara mudah dapatlah di-   
j 

Anggota2 Partai Buruh da- : 

  

: 

     
   

  

     
   

      

   

  

   

   

teda muara sungai Wolga dide 
kat laut Kaspia, adalah terla- 
rang. 

Disebelah timur te'ah dite- 
tapkan sebagai daerah2 terla- 

'rang: Chlev, Cihikelev, Ufa: 

  

   

  

   

  

   

  

    

      

   

  

   

  

   
   
   

  

   

  

   
   

        

yu Fa diper: 
san pera- 

itu, .nalka linsk dan Irkuisk, Daerah ini 
terkenal sebagai sumber, besi 

(dan arang batu nomor dua. 
. | Djalan kereta api tran — Sibe 

ria, melintasi daerah ini pula. 
| Daerah disebelah timur Sverd 

Ka |lovsk, pusat perindustrian jg“ 
terpenting didaerah pegunung- 
«an Ural, adalah pangkalan ke- 
“kuatan perindustrian Rusia. Di 

. tempat ini terletak paberik2 
tank dan pesawat terbang ser 
ta onderdil2nja jang terbesar. 
'Laboratoria penjelidikan te- 

“naga a'om “Rusia terletak di 
“ daerah disekitar Tomsk, Se- 

| dang di Taskent dibuat pesa- 

  

ditempatkan” bala -dan 
/daerah itu telah dinjatakan se- 
| pegi Matra militer. 

£ dipehbolet an 
Kuybyshev Vel- 

  

   ENTERI KEUANGAN 

(Inggris, Richard But 

| rensi Lisabon. 

| Tomsks Novosibirsk: Link, Sta / 

| Ca byat sementara waktu sam- 

pai diperoleh keterangan leng- 

kap mengenai putusan jang 
telah diambil dalam kompe- 

  
ran belandja jang tjotjok. Pa- i 

simpu'kan, bahwa aliran2 'pi- 

kiran dikalangan Tiongkok 
Nas'onalis mengenai suatu 
perdjandjian damai deng, 
Djepang itu, adalah terdiri se- 

sbagai berikut: 
Ada suaty golongan jang 

mengandjurkan sikap tak mau 
menga'ah barang setapakpun 
kepatla Diepang. Aliran ini 
terutama dianut o'eh orang2 
asa! dari Manchuria. jang te- 

lah banjak menderita sebagai 

Disekolah2 SM dan SMA 
kini sedang giat didjalan- 
kam pertandingan2 pantja 
lomba, untuk nanti turut 
bertanding merebut kedju 
araan pantjalomba selu- 
ruh Indonesia. ' Gambar:   

  

   
    
   

        

   

  

   

    

  

   

Ke
 

2 
N
a
 

AP 
Bapa

 
2 p

et 
bk
s 

n pesawat “Terbang $ 

4 dj kota2 ma- 

Ka In akan mengatur rumah taigga- 

agak nja untuk mendapatkan angga 

da umumuja orang menduga, | | 

bahwa Butler akan mendijalan | 
kan po:itik jang telah didjalan ' 
kan 'pula oleh pemerintah jang . 

ter aa hari Selasa ini akan 
Ta mengadjukan anggaran belan 

| Gjanja iang baru kepala Ma- 
diperboleh 'djelis Rendah, dan memben- |'alu utk mengatasi krisis eko- | 

Wolga 'tangkan bagaimana Inggris |nomi. Ini akan merupakan fa- 
6 jang ketiga dari rentjana ak | 

3 pemerintah, menurut mana ' 

seorang murid SMA Sura- 
baja, Tuahatu sedang ber 
aksi dalam lontjat tinggi. 

  
  

Pound? 
pengeluaran2 negarg untuk da 
|lam yegeri dan seberang lau- 
'tan akan dikurangi dengan ra 

'tus djuta pound sterling. 

Tugas jang paling berat utk 
pemerintah Inggris, adalah un 

N dengan perundingan 

na Te didada mau Nana 
KR 

   

mo
—w
 

kok Nasionalis maka ia kuatir |4 . 

Nasionalis sebetulnja sudah 
| dagang mangan 2taah 

kenkonalan damai 
     

  

id jepang didae- 
ui |rah isb. Kebanjakan GLantara 

mereka itu telah terpaksa me- 
nuntut penghidupan sebagai 

na orang2 pelarian ' sepandjang 
masa 10 tahun sesudah ter- : 

   

| buatnja .sebuah pendjandjian | djadi agresi Manchuria, ter- 
damai ig. bersifat men hukum | lunta-lunta dari satu kota ibe- 
kepada Dj hnja Pe | sar ke Jain 'kota, dan mer 
rang : cific it | selesai, Beta! lami banjak penderitaan 
iapun tidak mau m galah me- | lam penghidupan jang na 

3 gi beberapa soal2 jg. pen- tjam itu. Oleh karena itu, la- 
92. . Ia berperdi bahwa jak dimengerti, bahwa mereka 

ini berpendapat, bahwa Tiong- 
kok Nasionalis berhak menun- 
but sebuah perdjandjian da- 
mai jang bersifat menghukum 
terhadap . 'bekas . musuh-besar- 
nja itu, jang sepandjang sete- 
ngah abad jl. terus menerus 
telah berusaha menakh Lg 
Tingkok, dan pada achi 
telah memperlemah Ban. 
kat Tionghoa sedemikian ru- 
pa, sehingga diachir pepera- 
ngan dahsjat jang 8 tahun la- 
manja Ticagkok lalu dapat di 
kuasai kaum pihak Komunis. 

Golongan jg hendak ber- 
sikap realistis” thd. 

Djepang. 
Lain golongai pula. jg. ter- 

diri daripada kaum politici jg. 
berpemandangan realistis, me 
ngatakan, bahwa wituk sesua 

tu negara tidak ada soal saha 
bat atau musuh jg. selama la 

  

D E g: Chiang | - Nala Pa Ea apes op: ng 9 
liatnja Utk Serbu RRT Kelak? 

: Oleh: Ting Wei Tung: Korresponden Istimewa mmm 

diantara Tiongkok Nasionali 
ng Pn untuk mengadakan perdjandjian damai bilateral, dapat- | 

   

an Di Taipe   Ketjelakaan je ) 
  

Mengingat 

   .dan Djepang. Je. kis. || 

kara Pan puas dg menanda 
jian persahabatan dgn 

SN Shek sedari ber- 
hadap beberapa soal? 

  

Australia 
"Big Five” 
Dari Negara9 Jg 
Menghasilkan Ba. 
han2 Vtk Tenaga 

Atoom 
AA, PERAIdA boleh djadi 

akan tergolong pada ne- 
gara2 sLima Besar” dilapangan 
penghasilan bahan? utk, tenaga 
atom, demikian dikatakan oleh 

  

   

dr. C.F. Davidson, seorang pem- 
besar organisasi tenaga atom 
Inggris didalam suaty interviu 
dgn. pers Australia: Sebagai ke 
empat negara lainnja, jang me- 
megang peranan penting seba- 
gai penghasil bahan? radio-ak- 

Majat2 para penumpang jang bertumpang Pa AG deng 
mereka jang luka2, itulah jang pertama2 terlihat ol 
barisan penolong, jang setjara kilat diberitahu akan 
tjelakaan kereta api dekat Rio de Janeiro, Brazilia 
ini. Pemandangan demikian terang sangat meng 

  

    

    

  Ternjata kemudian 120 penumpang tewas serta 30 Ju- 4 
ka2 dalam ketjelakaan tsb. - 

  

  manja sedangkan sedjarah pun 
menundjukkan bahwa perhubu 
ngan cIantara negara2 selalu | 

'cngan ini sangsi akan ke- 
mungkinan ditjapainja suatu 

perdjandjian Klamai diantara 
Tiongkok Nasionalis dan Dje- 
pang berhubung sikap Inggris 
jg. menentang (hal demikian | 
itu karera Inggeris mengakui ' 
pemerintah RRT) Olehkarena 
itu, golongan tsb. mengandjur | 
kan supaja Tiongkok Nasiona 
lis membuat Lana sebuah   

|paksa. Mereka berpendapat | 
'bahwa perdjandjian sematjam 

Timur akan mendjadi makin ' 

i 

| menjetudjui suatu perdjandji- 

   

(ra Tiongkok “Nasionalis dan 

  

na h dipandang ai 
suatu tindakan, politik jg. ter 

itu adalah lebih baik daripada 

tidak ada perdjandjian sama 
sekali. 

Pendirian Chiang Kai 
Shek. 

Dilain pihak, Chiang Kai 
Shek jang dapat dikatakan 
adalah pengandjur dari aliran 

pikiran ketiga jang bersifat te- 

ngah2, tidak menjetudjui me- 

nuntut perdjandjian damai jg. 

bersifat menghukum kepada 
' Djepang, sebab ini katanja ti- 

dak praktis. Tetapi ja pun tak 

bergantung pada keadaan. Go j i 

  'an damai jang ,sekena-kena- 
nja” sadja, sebab ia anggap lam | 

bat laun akan merugikan kpd. 

hari kemudian” Ticngkok Na- ' 
siona'is. Chiang Kai Shek tak 
pernah gojang dalam kejaki- 
nannja, bahwa suatu perdjan- 

djian damai jang lajak tentu 

dapat dibuat diantara Tiong- 

kok Nasionalis dan Djepang, 

karena ia berpendapat bahwa 

perkembangan politik interna- 

sional meminta supaja dianta- 

Djepang dapat diadakan hu- 
bungan jang normaal kembali. 

Kejakinan Chiang Kai Shek 
itu djadi makin beralasan, sete 
lah diumumkannja surat perda- 
na menteri Yoshida kepada pe 
nasihat Kementerian L.N. Ame 
rika Foster Dulles baru? ini. 

Setelah di mkannja isi- 
bunji surat Yoshida itu, baru- 
lah golongan aliran pikiran jg. 
kedua itu, jang bermula meng- 
(hendaki diadakan sadja suatu 
perdjandjian jang ,,sekena-ke- 
nanja”, dengan Djepang, seren- 
tak melepaskan pendapatnja 
itu dan menjokong Chiang " 
Shek. 

Dapat djuga Bat 
disini bahwa pihak Tiongkok 

Nasionalis kini menjelengga- : 
rakan perundingan perdjan- 
Cijian damai bilateral dengan 
Djepang itu, denga mengiku- 
ti petundjuk2 dari Chiang Kai 
Shek sendiri, jang dibantu pu- 

uja, jang pada bagian kedua 

tahun jang 'alu menundjukkan 
kekurangan sebanjak kira-kira 
750 djuta pound sterling. Pe 
ngeuaran untuk tahun padak 
1952, jang mulai pada bulan 
April jad ditaksir akan ber- 

    

  
"kok Nasionalis akan mau me- 

| entjana Pengeluaran Inggeris 1952 4.215 Djuta 
tuk memperoleh kembali kese djumlah 4.215 djuta 
imbangan neratja pembajaran- ' 

tip. dr. Davidson menjebutkan 
  Amerika Serikat. Kanada Afri 

ka Selatan dan tanah Kongo 2. 

pa Nasib Yugoslas 
Djabatan2 Pimpinan Dipegang 
“Orang2 Muda : Menghadapi Hari 
.mudian Jg Gemilang Karena Usat 

nja Jg Ulet Dan Hidup Sederhana 
— Oleh. Alkaios Angelpoulos: Korresponden Isti- 

mewa — 

TN RAK DAPAT Pe melabah diantara 
Eropah, maka bangsa u goslavia-la. jang 

masa depannja dengan kejaki nan jg. penuh. Mungkin polit 
dim. negeri marsekal Tito tidak mendapat sokongan | bulat si 
dari rakjat Jugoslavia. Tapi politik luar negeri disetudjui be- 

Dr, benak pada waktu 
ini bersama dengan tiga 
orang ahli Amerika dan per- 

dana menteri negara — bagian 
Australia Selatan sedang me- 
lakukan penjelidikan2 ditem- 
pat penggalian uranium jang 

penting '. didaerah ini di 
Australia. Sebelumnja dr. Da- 
vidson telah -mengundjungi 
Ceylon dan Ma'aya. Ia diduga 
akan “meneruskan  perdjala- 
nannja ke Selandia Baru dida- 

lam tempo dua minggu ini. 

(Reuter). 

    

PERSIAPAN UTK. MENJE- 
RANG DARATAN 

TIONGKOK? bukti? jang ia mungkin mende-katkan diri kepihak Barat, 
2 Djenderal malijor Amerika lah menanam suatu dasar jang kokoh dalam org | 

Serikat beserta 9 orang opsir rimghannja, Tp 
staf pada hari Minggu telah ti Panen jang sangat memuas- Tapi seorang 

| ba di Taipeh dengam menum- tama 
|pang pesawat terbang 'istime- NA kan dimusim semi jang       wa, untuk mengadakan konpe | Pan, Se'esainja penglaksanaan 
rensi selama 2 hani dgn mente | renijana perumahan, pem ba- 

ri pertahanan Tiorigkok Nasio "Ngunan kemba'i dari kam- 
pung2 jang musnah oleh 'aki- 
bai .peperangan dan sudah 
tlampaknja kemadiuan dalam 
produksi beberapa periiduste- 
ian, semua ini mungkin telah 

banjak memberikan  sumba- 

ngan utas kemadjuan jang te- 
lah ditjapai o'eh Joguslavia 

"dewasa ini. 

nalis. Kalangan2 eng mengeta 
Ivui di Taapeh memberikan sa- 
ran blmp pembitjaraan? tu mem 
punjai maksud untuk meletak 

kan dasar bagi operasi2 bersg 
“mg terhadap kontimen Tiong- 

kok, djika kiranja pembitjara- 
an? perletakani sendjata di Pan 
munjojm gagal. 

Butuh Kawat.... 
Sedia Membajarnja Dgn Mutiara: Ve- 

nezuela Lebih Utamakan Barang2 
Besi Daripada Uang 
(Korrespondensi dari London). 

UTA BESAR Venezuela di London berusaha memakaj 
mutiara sebagai alat pembajaran utk. membeli... kawat 

berduri Senor Don Carlos Sosa- Rodriguez sedang merunding- 

kan perdagangan setjara tukar menukar mendapatkan ka- 

wat jang penting guna memagari tempat pertenakan sampai 

jang sangat diperlukan oleh n egerinja itu. Kalau kawat ber- 

duri itu fidak ada, maka Duta Besar itu, dim. suatu iklan jg. 

dimuat dlm, 'harian?2 Inggeris, menjatakan kesediannja utk. 

menerima tiang? dari besi, plaat aluminium atau apa sadja 

asal djangan uang kontan. 

    

Menurut suatu sumber kedu 
taan Venezuela, jang mendjadi 

alasan dari langkah inj ialah: 
dengan semangkin madjunja 
perindustrian minjak di Vene- 
zuela, negeri itu mempunjai tju 

kup uang kontan jang diperlu 
kannja, sehingga besi ser'a ka 
wat djauh lebih berharga bagi 

nja dari yang kontan. Mutiara 
jjang tertjantum dalam iklan 
itu mempunjai harga banjak 
420 djuta dollar, dan tidak di 
maksudkan watuk didjadikan 
barang perhiasan. Mutiara ini 
cliambil dari dasar jautan dipu 
lau Margarita, dekat pantai Ve 
nezuela. Kebanfjakan dari ku 
tir2 mutiara ita tidak bagus 
bentuknja dan warnanjapun 
ada jang luatur. Djadi hanja 
baik dipergunakan untuk bro 
che dil. 

  

Adenauer. 
40.000 Pasukan 

Djerman Nsati Th 
1953 

Pp ERDANA MENTERI Djer 
man Barat Konrad Ade ' 

Tauer mengatakan pada malam ' 
Senen, bahwa ia mengharapkan 
akan dapat membentuk 40.690 
pasukan dalam tahun 1953. Ke 
pada pers ia mengatakan bhw. 
setelah dibentuk pasukan kon- 
liron jg pertama itu, organisasi 
militer Djerman Barat akan di 
dasarkam atas model Amerika. 
  

la oleh bekasperclana-menteri 
Chang Chun. Dari sepandjang 
kenjataan2 jang kini ada, da- 

pat'ah ditarik kesimpulan, ba- 
hwa tidak mutlah jang Tiong- 

Sampai saat belakangan ini 
pembeli terutama dari barang 
itu ialah India, dimana mutia 
ra itu dipergungkan utk mem- 
buat perhiasan jg murah har 
ganja dan ada kalanja ditum- 
buk untuk membikin obat. 

Beberapa waktu jg lampau 4 
pasar di! Jadia itu hilang, demi 
kian mentitut sumber darj ke- 
dutaan itu, dan sekarang Ve- 
nezuela berusaha mendapatkan 
pasar lain. 

Seorang saudagar mas-intan 
dl London menaksir ' mutiara 

2 | . |(Venezue'a itu berhdrga 42 sen 
aa pound jang berasal dari | er carat, sementsra mutiara" antuan militer Amerika, Pos ' jang baik mempunjai harga 42 
pengeluaran jang terbesar ada dollar ver caraf. Mutiarg dari 
lah sumbangan Inggris untuk 

ngalah mengenai bebrapa soal2 

jang penting2 terhadap pihak 
Djepang itu. Sekalipun, andai- 
kata sikap demikian dapat me 
nimbulkan suatu Jeadlock. 

powid 

Sterling, tidak termasuk ke-85   

dgn pemimpin redaksi dari 5: 
lah satu surat kabar ig terbe- 

nar oleh rakjat pada umumnja, sehingga selama perkundju- . 
ngan saja kenegeri itu baru ini, tidak pernah saja sn 4 
suatu perkataan pun mentjela politik luar negeri Tito. Ke 
pan Tito untuk memisahkan diri dari pengaruh Sovjet, | 

asing jang Tan ber 

Fa kesungguhan dlari rakj 
nja sendiri untuk #beker 
isimewa inj tampak 

ngan generasi muda, 
Salah satu hal jg tidak 

dari perhatian kita ialah, 

dipegang oleh pemuda2, hal 

negeri? lain manapun Ijuga. 
Halini pernah saja bitjaraka: 

sar di Jugoslavia saja 
kepadanja: | lihat tuan se 
misalnja Tuan kelihatannja 
sih terlalz muda”, 

pu oleh tampan seseorang. 
ja tidaklah semuda Sopan 
bajang dimuka saja. Saja 
dah berusia lebih dari 23 4 

siavia mendapat - kejaki 
bahwa tidaklah ada Suatu 
geri selain dari Jugoslavia « 
mana setiap dollar jang 
Timanja sebagai bantuan 
pergunakan 
produktief. Mungkin benar: 
bagian ketjil dari uang ban 
an itu mengalir kekantung 

meringankan . 

sehari-hari jang mendesak. 

diterimanja - dari 

untuk keperlyan2 

kan hati, 

nagan perseorangan untuk ke 

sarnja- dan membikin produk- 
tief baik bantuan dari luar ue- 
geri maupun usaha2 mereka, 
sendiri. Dewasa ini mereka su 
dah mulai memetik hasil 'ke- 
Sungguhan mereka itu. 

Sudah tentu Tito perly men 
djalankan hanjak pembersihan 
dalam kalangan pe@merintahan- 
nja supaja bisa berdjalan de- 
ngom lantjar. Pun ia harus -. 
lenjapkan pengaruh? 1 
dari mesin pemerintah 
itu djika ja mengingini evan 
pemerintahan sempurna dan 
effecient. 

Selain dari pada itu, Jugo- 
slavia, seperti djuga hainja 
dengan negara2 Eropah !ain- 
nja masih hanjak menghadapi 
soal2 jang harus dipetjahkan-   Amerika Selatan ini didjual da 

pertahanan Kropah dan rentja lam 20 pak masing2 'mempu- 
na persendjataan kembali Ing njai harga mulai dari 20.000 
geris jang akan melipufi 1462 dollar atau kawat jang sama, 
|djuta pound sterling (Reuter), | harganja dengan Te itu 

nja. Akan tetapi, pada rakjat- 
inja sudah tampak kejakinan, 
bahwa masa gemilang- jang 
mendjadi idaman?nja Sudah 

Idekat dimuka, pintu. 

  

wa @jabatan? penting semuanja - 

na fidak akan kita djumpai di 

Djawabnja: ,/Djangan terti- 

Beberapa penindjau jang 
nana berkundjung ke Juge- 

dengan sangat 

perseorangan untuk kanan 
tanggungannja 

Tapi pemerintah tetap memak- 5 “1 
Sa rakiat hidup sederhana se- . 53 
perti jang dialaminjy -semen- 
djak peperangan berachir, dan 
mempergunakan setiap dollar, 
France atau pondsterling jang 

La 

nan. Dan hasil dari politik " Ra v 
perti ini sangat Mn 

Dengan mengorbankan kese 

pentingan umum, mereka 'te- 1 
lah dapat memodali-setjara ka- 

   

   

   

    
   

   
    

  

   

     

    

    

   

  

      

    
   

    
     

   
   

    
   

    

   

    

  



Pem.| Bing (Li 
jo-| 3. Tan Tjeng Siong (Tan Swie 

  

AN BABY SHOW. . 
pung berita kita ke- 

nama? babys jg. 
mendapat hadiah. Groep A. 
umur 3 sampai 6 bulan: 1. Kwa 
Han Lien (Kwa Tiauw Bing) 
Gg. Gambiran, 2. Lin Tiang 

“(Lin Tiang Sin) Depok, 

n| Swan) B'akangkebon, 4. Tan 
| Beng Hwat (Tan Giem Kiong): 
Pandeonlamper 5. Chen Tjing 

. FXOei Tiauw Sek) Kp, Genden. 
Io| Hadiah2: Baby wieg” lengkap 

'|dengan perabot baby, baby 
wieg lengkap dengon pakaian, 
'perabot baby dengan pakaian, 
perabot baby, 5. idem gan 6. 

“Groep B. umur 6 sampai 9 
bu'an: 1, Oei Kian Hok (Oei 
Sing Sam)  Ngembun, 2. Tan 
Djong Hay (Tan Kian Tien) 

| Kab Blora akan men, 
Pn 

TA 

II. Djembaten2 tsb satu di, 
fidan dua lannja didjalan Nga| |” 

|“ Pandlamedjo. 0 DI GADJIH MENURUT KEPANDAIAN, SEDIKITNJA DA- 

| Rentjana Pem 
“Tgl 24 dan 25-3 jad 

| Perwakilan 'Rakjat  D: 

kerdjaan tahun 1951 b 

ini Pekerdjaan Um 
Blora, merentjanak 
membangun kembali 3 djemba 
tan- jg te'ah rusak dm clash 

djalan 'Trembul- Pi 2 Nag: 

tar dukuh Killangan (desa 

untuk beberapa djam meren-| 

Karena lebatnja hudjan dan || 
longsornja akar2 bambu, ba- | 
ru2 ini pada tgl. 5-3 jl. diseki- | Hg 

apkan terima kasih 
'Wreksohatmodjo dan para Djururawat 

»Persatus 

» Murid2 dan handai-taulan atas ban- | 
rusara, Teman? Guru, perkumpulan 

almahera”, 
eries' pada wafatnja 

Saleh Prawirohamiseno 
. Guru S.MLA. Ka 

Nj. R. SALEH PRAWIROHAMISENO 
' dgn Keluarga dan Familie2 

| Halmahera 1/22 -— Semarang. 

Aa 

  

tg 

»a tu tu kang . djual 
“Omron van Koga ” 

RI LULUSAN S.M.P. ATAWA SEBANGSANJA. ) 
| Surat limaran No. 3/ 1470 Adm. ini surat kabar, $ 

  Djepon) terdjadi bandjir. Air | -—————— Xx 

  dam halaman rumah2 sampai | 
setinggi 1/, M. Untung air le-| 
kas surut hingga kerusakan2| 
jang berarti tidak tea, Si 

SALATIGA.   
“» | Hua (Chen Chie Sing) Bulu bej telah dirajakan di Salatiga 
lang Jakang pasar, 6. Oei Tien Nio/ oleh segenap organisasi wani- 

Hari wanita Internasional   ta ditempat pada hari Saptu 
sore jl. dengan mengadakan 
exposisi bahan makanan ber 
tempat digedung Balai Kota: 
Disamp'ng itu diadakan pula | 
buah pekerdjaan tangan dari 
murid2 perempuan P.B.H Per 
temuan jg. diramaikan pula 
oleh strijkorkest “Fadjar” per 
kumpulan dari bara pegawai 
kota pradja mendapat penuh 

Hari wanita internasional | | 

ngan Saudara2 baik ig berupa 
| ri wafatnja almarhum Banak 

pada tanggal GMaart1952 djam 10.20 pagi: kami mengutjapkan 
|banjak terima kasih, Dan dengan ini kami moh 
|kesalahan dan kechilafannja. 

Betul bukti — Betul njata 
Kami PAWIROREDJO, tinggal d kamp. Ban. 

1 ajarmling, Nusukan-Solo, Mender.ta sakit: 
» (Muntah darah, ditiap hari lebih satu liter 

Bisa baik dengan Bapak: R, M, Darmotjarito: 
“ Tidak lama lag: Isterj kami, sakit Asabat, 
kepala posrg, hati bingung, tidak bsa tidur, 
pendengar kurang, marah2, kelupaan “ll. Di- 

|. Obat! oleh Bapak tb, bisabaik, Sdr. kami tung- 
| gal serumah, 

mudj: ksahliannja pada Bapak Tabib R. M: 
— DARMOTJARITO — Dj, SRAMBATAN 9 SOLO, 
Harap mendjadi periksa pada sdr.2 dan pantas 
Gipudji oleh masjarakat umum, 1 

: Hormat kami: 
— (PAWIROREDJO) 

0g 

| Terhadap segenap Saudara2 jang datang melajat pula ptas sumba. 
tenaga, fk ran matpun benda pada ha 

“. SASTRAWARDAJA 
diper 

onkan maaf atas semua 

Mudah2an dengan dna Saudara2 sekalan roch almarhum dapat di 
JEMERLANG di ALAM ABADI. 

ai 

: sak ' Asmah, d obati sama Bapak 
| tsb, sembuh sama sekali, Sekarang kami me. 

w Paling Baik 
xPaling disukal 

AN NT Nan 
Pi kalah la Eh dalan 

TA 

t An 
Ditanggung 

| 'Terbikin dari. bahan-bahai 
Jsilihan jang mengandung ba- 

ijak VITAMINE. 
: 1 Pabrik: 

Djl, Kestalan 983, 
0. SOLO, 

10095. PUAs 

  

U PERIVETAKAN 
| dan CLCHE 

LIJNERASTER CLICHE 
STEMPEL KARET SLIDE 

dan ONTWERPEN VI 

Orang dapat berlangganan harian ,,Suara Merdeka” pada 

Sde. R. SOEMOWASITO 
Als Pat 

D. K. A. (Stasioen) 

  

  

aa ma aa aa Dont” ma TA Ne” ne . ? : 7 

MINJAK OBAT BAN LENG 
bupat diminum untuk menjembuhkan: batuk. baru 
alau lama, sakit tenggorokan sakit perut dll. . 
Bagi bisul2, kudis2, gatal2, digigit binatang ber. 
bisa, kena api, dapat kekas hilang dengan digosok- 
sennja, Apabila merasa lelah atau salah urat, dari 
sport atau djatuh dapatjah Ban Leng di OsoKkan 
(dipidjet) dan diminum, . semua itu penjakit lekas 
sembuh. Karna: Ban Leng telah dapat banjak seka- 

j li surat pudjian dari Tuan3 jang terkenal, jang 
j sudah disembuhkan oleh Ban Leng ini, dari ma- 
tiam2 penjakit, Kalau Tuan suka batja surat2 pu- 

1 Gjian tsb, kami bisa kirim sama Tuan, 

#| Ban Leng dapat dibelih pada semua toko3 Obat 
DI: kalau tlada, boleh kirim R. 5.—. Kami nanti 
kirim 1 botol sama Tuan dengan tertjatat. 

Dikeluarkan oleh: Rumah Obat Tjeh She Tong. 
Djl. Bawean no. 23 Tilp no. 2207 S. Surahaja. 

LL AL Ea aa ae 
  

  

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 1 TA 
Obat BIKIN HITEM RAMBUT 1007 tidak luntur 5 pn 2 Na 

gr. R. 0,— 
Obat Minjak SUARGA DUNIA untuk laki-laki p.b. R. 10,— 
Obat ZALF FACE CREAM (tjahaja YOSAF) untuk hilangkan 

ah asu 

item2, djerawat dimuka dan kekolotan R. 25 — OVUMATFA- 
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 105. Untuk mengobati se- 
gala penjakit, luar atau dalam, Sakit Mata, Kentjing Manis, 
Kentjing Nanah, Mati Badan, Linu-linu, Bengek (Asthnfa) anugerahj TJAHAJA TJEM . | TT 'Amien! 

Margojudan 49 Suraka?ta. 10 Maart 1952. 
Nj, SASTRAWARDAJA 

Lemahgempal, 3. Tan Swan 
Giok (Tan Siok Kiat) Randu- 
sari, 4 Tan Bian Hok (Tan 
Sing Gie) Gg. Pinggir, 5, Kwee 
Loei San (Kwee Gwan Ging) 

5 Kp, Strong, 6. R. Lukman Ra- 
ak tang berwadiih ” terntarat Chim (Rg, Adipranoto) Kendal 
Naa ie Dj: Tempuren. Hadiah: Tem- 

ktu berselang: kerugianja tidakf'pat tidur staalbuis, perabot ba 
lah Rp 200.000.—, tetapi kini ternjaf by jengkap dengan pakaian ne 
ta 1365.000.— Menurut keterahrabot baby serta pakaian, pera 

| Bupati, kerugian penduduk| but baby, 5. klem dan 6. idem. 
aa itu telah Nae Groep C. umur 9 sampai 12 

Pa aan anta dat pu'an: Fian Ging Bie (jan 
shannja. Bila bantuan itu di-| Wan Tjong) Beteng, 2. Kho 

maka Bupati merentjana- Djwan ahok Ea ENG an 
erigerdjakan plan jang telah | Depok, 3: Hoo Per Bang CA 

mn, jaitu Papringan “akar | Ghiem Hwa) Pandanaran, 4. 
" The Djing Gwan (The Tjong 

: a kabark gerom 
pengatjau telah melakukan 

an itu, dengan mengguna 
at modern. Rumah? didesa itu 

idak berdekatan ye. sama 
antara 8 a 10" meter 

ja. Kerugian'jg telah diselidiki 

Sakit Gindjel, T.B.C., Perempuan tiada accoord bulanan Ke- : 
putihan, Wasir (Aambeien) didjamin 10 hari sembuh dan ke- 

dan luar akar2nja tidak dengan Operatie (Potong). Semuanja pe- 
Para waris — : njakit diobati sampai baik. NOHAIR obat buat hilangkan ram- 

h AAN WA but tempo 5 minut garanfie Harga 1 fl. R. 10.—. 2 
t World Famous Prof. Tabib FACHRUDIN 

santoso Sawah Besar 14 Djakarta Tilp. 3804:Gmb. 

bekas peg. Inspeksi Keuangan 
Djuga bisa beli di: 

y Aa TABIB G. A, FACHRBDIN 
Semarang dgn. djalan ini ka- 
rena kurang tempo minta diri 

Djalan Tepekong No. 3 

kepada teman2 dan sanak su- 2D 
Gara, sebah pindah ke perkebu- 
nan Reda! Telukbetung, 

Etarahkkat 21. 14 bil. 
| lenganbesar 635. 

perhatian dari segenap lapisan 
masjarakat. Setelah exposisi, 
itu selesai kemudian barang2 
itu Jdjual dengan le'ang. Ada 
pun pendapatan bersih dari 
pendiya'an ini disumbangkan 
pd. Pan, Pengungsian, di Sa'a- 
tiga. Selandjutnja oleh pan. pe 
rajaan diadakan udjian dri 
para pengikut kursus P.H.B. 

jg telah mengikuti kursus lan-f 
djutan. Hatsil dari udjian ini 
memuaskan Kepada 30 orang 
(wanita) jg lulus akan diberi- 
kan idjazah istimewa. 

  

HARMONICAGAAS 
dan KAWAT-DURI 

Type Jowa 4 udjung. 
UNTUK: Perkebonan, Loods, 
Tennis-baan, Pendjemuran: 
Kandang-perternakan d.l.I.- 
Rena 

isa didapat menurut UKU- , Nae, 

    
Kn ANGGUR 

ANTHAY     

24 Sawal th. Eh& 1876  wukunja 
Watugunung, mangsa kapat. 1IL 
Hari Kemis-Pon 22 Mulud th. Dal: 

  

Lida Buaja SH1MPOO .,NUM As 

dalah petani jang || 

an model desa... : 
Geng) Diotirgaleh, 5. Oei 

Tjong Gie (Oei Mo King) Gg. 
ru Pinggir, 6, Tan Mo Han (Han 
'#Dhiam Kie) Djatingaleh. Hadi. 
ah2: 'Tempat tidur staalbuis 

“Iserta perabot, perabot. baby 

lengkap dengan pakaian, pera 

#bot baby serta pakaian, 'pera- 

bot baby, 5. idem dan 6. idem. 

Dokter2 jury adalah: dr. Su 
Jtirah Soeparwan, dr. Oei Djwie 

p|Bing dan dr. Tan Tjwan Han, 
aahtpara jury jalah: nj: Murim. nj. 

Oei Tjien Hian dan nj. Lie Tze 
|Tjay. Pemimpin: - dr. Tjiam 

en) Tjoan Hok dibantu oleh Zr. Lie 
“Bie Giok. 
1 Nama2 jang dikurung jaitu 
Orang2 tuanja babys. 

““HUDJIAN TERACHIR SMP 
SMA DPPK. 

| Kepada anggauta Angkatan 
Perang da'am daerah hukum 
'Garnizoen Semarang dipermak- 

| Humkan: 1. Udjian terachir S$ 
IMA/DPPK tahun '52 pendaf- 
taran langsung pada bagian 
Pendidikan DPPK terr. IV Dj. 

Tengah. pendjelasen mengenai 
itu bisa didapat pada waktu 
pendaftaran, penutupan pen- 
daftaran tanggal 15 Maret, 
'udjian tulis I tanggal 21 s/d 26 
April idem II tanggal 20 s/d 
24 Mei 1952. 

-penulis umum sdr. Suwarno dan A. 

dihalaman Kantor DK.A. Kem- 

1879 wukunja Landep, mangsa ka- 
wolu. IV. Hari Djumaat Pon 18 
Agustus 1950, . hitungan Djawa 4 
Dulkangidah th. Wawu 1881, wuku 
Mondosio, mangsa karo. 

Langganan di Dit. “Tidar, Mage- 
lang: — Untuk dapat mentjari hari 
kelahiran jang ditanjakan kami per 
lu mengetahui bulan Tionghoa atau 
Masehi dari kelahiran Sdr. 

SB. KEM. PERBURUHAN. 
Tg. 7 jl. S-.B. Kementerian Perbu 

ruhan tjab. Semarang telah menga 
dakan rapat anggauta untuk memilih 
pengurus baru jang hasilnja -sbb.: 

Subono, penulis organisasi Mingun | 
dan Subardjo S.A., penulis perb/ 
upah Muljadi dan M. Kunto Suto- 
po. penulis pen/pend. Basuki Rame 
lan, penulis Ekonomi/Soc.. Supomo, 
W. Suwito dan Sumadi, perbenda 
haraan Sugeng Sudibyo dan Slamet 
Sutikno, kewanitaan nj" Afmanto. 

  

KEHILANGAN 
Pada tg. 10/3-52 djam 9 pagi 

bangpaes: : 
Sepeda - Actentas isi Buku 

| 4 Surat2 D.K.A. Cr 
Mengharap dengan djalan ba- 

gaimanapun (jang terpenting 
Buku —& Surat2 D.K.A. tsb.) 
dikembalikan kepada alamat: 

Sir. KAMSO Kantor D.K.A. 

da: # 

Y »MABORA 
ANA KANG" 
PEKALONGAN dan - 

Le TEGAL. 
“ 

  

” MAKLUMAT 
1) Pada hari peringatan satu tahun berdirinja Dewan Per- 

wakilan Rakjat sementara Propinsi Djawa-Tengah, Dja- 
watan Kehewanan Daerah Semarang Barat bermaksud 
menjumbangkan tenaganja  kepads chalajak ramai de 
ngan mengadakan suntikan terhadap pes ajam. 
Akan disuntik ternak unggas (ajam — itik — dis. 
ca Nana 2 bulan keatas. : na " 
empat: di- halaman Kabupaten Semarang. 

Waktu: tg. 13 — 14 —15 Maret dari dja: 
ana dilakukan dengan tjuma2. 
iharapkan para penggemar ternak u s memperguna- 

kan kesempatan ini sebaik2:nja. - Na TG 

Nett Djawatan 

“9 — 12-pagi. 

dan KEMIRI HAAROLIE 
lah kombinasi jang terb 
tik perawatan rambut Njonja! 
Djuga- sedia: VITAMINE ma- 
tjam | tjoklat” untuk anak2, 
Pujer batuk biasa dan Asthma. 
D.D.T. — anti njamuk dll. obat. 

TRIMA SEMUA RESEP DOKTER 

Pelajanan tjepat dan memuas- 
kan. 

Apotheek ,, NU M As 
JBoijong 57A Telp. 1579 Sms. 
  

  

Besok Malam PREMIERE! 
Rex 5.-7.-9.- (17 tabun) 
Gregory Peck-Helen Westcott 
The Gunfighter”" 

Barbara Stanwyck James Mason — 

EXTRA: ,M-G-M STORY” 

Ini Malam PREMIFRE | 
Metropoie 5.-7.-9.- (17 tah.) 

| Johu Wayne Ann Dvorak . 

slama of Barbary Coast” 
besok Malam Premiere | 

Djagalan 7.C0—9.00 |i3thJ 
Robert Kent Pegay Stewart 

»THE PHANTOM RIDER" 
Film SENSATIE jang HEIBAT! 

  

Tini Malam Pengab: 6 15-8 45 

safast Side, West Side"" 

tiap 
sOLMBILAN BELAS" 
Sepesial buat orang 

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

Ia bikin kuat ters- 
pat pranakan dan 
menjega gangguan- 
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, 
minum 1 gelas sloki. 

ea 
Dikeluarkan oleh Chemicalitn Handel IE KIEM TIE 

Tinplein 6—8, Tilp. 1316 Surabaja. 

  

  

CITY CONCERN CINEMAS —— 
LUX 5—7.-9,— IYd MALPM Premiere (13 tabup) 
GLENN FORD — VALLk — CLAUDE RAINS 

sthe White Tower" oi" Technicolor 

Grand 5.—7.—9.— INI MALAM Penghabisan (17 th.) 
Ini Malam Pengab: 6.45-8.45 

. Gho Man Hua — Auyang Safi 

& »btuh Hay Yen Shia" 
Fla tioogkok Paling Baru 

. Udjian penghabisan SMP/DP 
"IPK bagian B. (ilmu pasti) pen- 

“Idaftaran murid2 pada bagian 
“Adm. SMP DPPK Gamizoen Se 

'Imarang, pendaftaran anggsu- 
ta Angkatan Perang (bukan 
nurid2 SMP/DPPK) paca kan 

“Itor DPPK Garnizoen Semarang 
KMRK-Utara), tanggal pendaf. 

“| taran7-s/d 25 Maret 1952 udji 
Tan tulis T tanggal 21 sampai 
|dengan 26 April, idem II tang 
Iga1 20 s/d 24 Mei 1952. Tem- 

at udjian digedung SMA A/C 
egeri Bodjong 155 Semarang. 
“Mata peladjaran jang diudji 

SMP/DPPK: bahasa Indo 
, bahasa Inggeris, aldja- Tb mmm. Na 

se Holan Mara mena Di Gan Maap na mu hajat, sedjar an imu 5 2G RE. 1 

bumi, Lain? keterangan dapat | | ANGEL OT, ROCES/ THE OTG 
diterima dikantor DPRK Gar- 7 TT uneegerounp 
nizoen Semarang. 1 

Kembangpaes " atau Rumah 
Tawangsari 59 Semarang. By been" safiitara Tertawa dam Ker Mata“ Film Coy Presents 

IHOA KIAO — ROMANJ Menarik dan Mengharukan 

B k l . Berek amalan Kenangan M3S9 Ih oo aa 
INDRA 5-7- 9- Ini Malam Pengbabisan (seg. umur) 

Joba HALL “Na UNGLR 
je VINCENT nLA M BA ko EN aan 

Besok malam premiere 
“ Dick Powell-Marta Toren , Reyues R epiment “ 

Royal 445-7.00-9.15 Ini Malam Premiere (17 tahun) 
BAGIAN Ke 2ITAMA TJ) GEMPAR 

Kane Richmond 
Veda Aun Borg »Jungle Raiders" 1 

Roxy 7.— 9.— Ini Malam Premiere fu. 13 tahun) | HE W ,Nan Tau Fa Wang” DETECTIVE Fila 

PANGGILAN 
Rapat umum kedua para pemegang sero ,,N.V. NJOO HAN 
SHENG TRADING COMPANY LIMITED”, berkedudukan di 
Semarang, akan diadakan paca hari KEMIS, 27 MARET 1952 
djam 12 siang dikantor wk Notaris TAN A SIOE en 

  

lsi walam & Besok malam ! 
sORION” 5.-7.-9.- (37 tab.) 
Danny KAYE — Gene TIERNEY 

,On The Riviera” 
20th Century FOX' Technicolor! 

AKAN DATANG! 
Clark Gable. — Alexis Smith 

shny Number Can Play” 

(Boleh Pasang) 

Siapa bisa tulung 1 (satu) 
orang pegawai utk. ,,in de kost” : 
R. 1004— per bulan. Tempat Watan Tengah 8, Semarang 
sederhana. s 5 Atjara: 

Srt.2 1. Membesarkan modal dan merobah anggaran dasar. ie PU EVELSLELENEUE 2. Pengaggkatan Komisaris. Teri 
: DIREKTUR. 

LRB 
MY GUNS ARE IN ROCKJAWIS 
EAPGUARTERS  I'LL GET 
EM AND GET EYERYBODY 
OUTA THAT HOLE 

  
    
  

H HEYI ROCKYAW, OX LOOK WHAT Ji. 
| IL FOUND/ A HUNK OF GOLD /   TUFTYS SURE POIN J/I 

HIS JOB / NOW TO 
GET MY GUNS “FoRE 
THEY GET TO HIM / 

Pena AA 

ALL RIGHT... 
BUT IF YOU 

9 PAI, ILL TRY 
TO SINE DAD 

: MY WTI 
  

»/INDRA" Solo Ini Malam tg. II sampai Y3' Mrt. 1952 

Outside the Wali 
dengan Richard Basehart, Marilya Maxwell s3 

Pe 

| ganan di Gg. Mangga, Semg. 
1 Senen Legi bulan Djumadi 

tahun Masehi 1904 djatuh tg:'|     ' “Pebruari 1918 harinja 
age, hitungan Djawa 11 
wal tahun Be 1848 wuku 

k 'Tg.21 Agustus 1946 dja 
h 22 Puasa tahun Djimawal 1877 

“#wuku. Pahang: III. Tg. 2 Pebruari 
"11948 djatuh #9 Mulud tahun Dal 

79 wuku Landep. Tg. 19 Djuni 
1950 djatuh 3 Puasa tahun ' Wawu 

1, wuku Gumbrek. 
Langganan PA. 1821,  Djuwana, 

— Tg. 24 Pebruari 1916 djatuh hari 
ge 19 Rabingulakir tahun 

    
Mulai tanggal 10 Maret 

Pi lamakah Seorang Penjatdik 
ila Sovjet Kusa: uks Indon./Bid 

        

Beberapa menit kemudian... 
— Hey Rockjaw, Ox!!! Lihatlah apa jang saja temukan ini! 

Segumpal emas!!!" 
— Tufty telah melakukan pekerdjaannja, Sekarang aku h tukai 1 g aku harus 

lekas2 mengambil sendjata2-ku sebelum mereka. dapat mempergu- 
nakannja terhadap Tufty. 

» Sendjata2-ku ada di kan 
for Rockjaw. Saja akan ' me- 
ngambilnja dan dengan memper 
gunakan itu saja akan mentjo 
ba mengeluarkan semua jang 
ada dalam gua. 

| .— Baik djika begitu! Tetapi 
kalaw akalmu ini tidak berhasil 
saja akan mentjoba menjelamat 

— Tufty, begini kita harus 
bertindak, Kamu berdiri diatas 
tempat tinggi ita,. dan dari 
sara kamu berteriak2 menarik 
perhatian Rockjaw dan Ox! 

— Dengan dijalan demikian 
bagaimana ajahku serta orang2 
lain jang ada didalam gua itu 
dapat tertolong? 

  
Y 
1 

  

Pa AA r ML s 
UP.Theater Solo — dj. 3-5-7-9 To. 10 Maart dmb. Ht» VALENTINO“ Dit. Brondongan, kan ajahku dengan fjaraku sen Parker 

Senen-Pon tg. “diri, ! Valentino Love, Color bij Technicolor Teks Indonesia 
Bikita mangsa Koto, Masehi 26 gg 1022, It, Mari Selasa Pata Druk, VII No, 684/IIIJA/718. 

    h dari 
amatan # 

     


