
   

  

   

      

  
| tator2 internas 

# Araerika baru ru bagi kita?” 
era “5 2 
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pe Diumlah Sena menurut 

h 1 kanmja, bahwa 
“ neratja pembajaran adalah £ 
t 400. 000.000. lebih peran, dari pa 

| kenjataan ini Na 
| bahwa hasil2 export ternjata 

| geri2 itu akan n e 
cit pula. Men 

'sedlaan emas. ag e 
| daerah steril: ing Butler menja- IP 

| takan bahwa djika 

      

Re belia kena Ma 

tika gubernur. 
   |. memperingati ulang tahunnja 

| ke jawa- Barat, 
sedang ena pi dato sambutannja. 

ropinsi Djawa Bat sotad” 
:jang pertama. Gambar:   Sanusi Hardjadinata 

— Italia Gandrung 
Pada Indonesia 

— Negara Kala Jg Bisa Mendjadi Ame- 
rika Ke II Bagi Italia 

Hanja Italia-lah Sbg. 'Nega ra Bukan Pendjadjah Jg 
Peran Naa 

. AKIN LAMA MAKIN ba 

   kan, 0nd 

ara 

    

"alunan 
| ngkin Achir Ta- 

| hun rada dump 'a 
“2 Kebutahan 

w Inja, vers 

  

Noratja Penibana tak 
|... seimbang. 

Dalam. Me pend e'asan- 
nja jang memakan waktu 2 : 

utler antara jain me-' 
ngemukakan, bahwa djumlah | 
djarg, | 

pengeluaran pada achir tahun 
akan sebesar £ 4.070.000.000, 

| jang berarti £ 120.000.000 1e- 
bih kurang dari 

tentukan ““dida'am sg 

Butler kira2 akan La 
djumlah sebesar £ 4. 
000, sehingga PN pada 
achir bwan Maret akan melipul 
ti Gjumlah sebesar £ 370 000: 
000. Da'am pada itu ditegas- | 

Zkficit dalam 

  

tidak mentjukupi “Hn mem- 
biajai Ai 5    

dj 

# raksasa jang sedang berebutan       

    

  

    

   
    

biarkan begitu terus, 
orang di Inggeris pada 
tahun nanti akan terp: 1 
dak mamp Menpan SN ke 
perluan upan sehari2, de 
mikian djuga bahan2 mentah, | 
pada mana produksi dan sega 
Fa penang sangat tergan 
twi8. 
Di katakan, h “bahwa path 
2 tahun 1951 persediaan 

nas dan Kan itu hanja sebe 
sar £ 835. 000.000 

   
      

    

   

  

in DUNN it Vampire da | 

Kata Sk Milan. 

njak perhatian pers juar negeri 
Indonesia, dan disamping kabar2 mengenai ke- 

L komentar? jang kurang sedap atasnja, ada pula 
! jg La kalangan? Indonesia Sianggap , 

5 wartawan »Antara” 

Na di Milan ,,Il nouvo be della Sera 
Te aa jang tulisan?-nja atjapkali 

memuat tulisan satu halaman penuh 
“berkepala » sIndonesia akan dapat mendjadi 

menjenang 
“N Harian 

2 (ber 
dikutip oleh ko- 

Par 

Tulisan itu adalah dari pembantu 
istimewanja di" Djakarta Ma er 

| Lualdi, dan pPendapatnja bahwa In- 
| donesia akan dapat mendjadi Ameri 

Pa baru bagi orang2 Italia adalah 
berdasarkan kenjataan, bahwa bagi 
orang2 Italia jang merantau, Ame 
rika telah merupakan tanah airnja 
jang kedua. 

Dalam tulisannja jang pandjang 
itu ia membela Indonesia terhadap 
pers luar-negeri umumnja dan pers 
Barat chususnja jang banjak men 
tjela- Indonesia. Menurut anggapan 

Barat ini lupa bahwa 
Indonesia baru tiga tahun mentjapai 

» | kemerdekaannja “dan kurang menge 
P busa background sedjarahnja, me- 

gapa Indonesia kekurangan orang2 
is tjakap. Indonesia mau mendirikan 
industri, banguran2 listrik jg besar, 
memerlukan kapal2 laut, kapal2 ter- 
bang, “kereta api, djalan2 besar, 

1, 
u dg 

Mela enan agresi | bara 
rangan itu 

pegara ini menjerang Eropa 

Tetapi "Tart tidak menu ui 
pasukan2 Amerika dikirim ke 
Asia, Djka RRT mengadakan 

| intervensi setjara besar2an di 

Indo China, Taft mengusulkan 
supaja Perantjis dibantu de- 

ngan pasukan2 Chiang Kai 
Shek. Pun €Isarankon supaja 

pasukan2 Chiang ini dikirim !   
| 
ke Tiongkok Selatan, dimana | 
mereka bisa bergerak bersama ' 
pasukan2 gerilja anti-Komu- 

inis, Menurut. Taft. Amerika 

  

Serikat harus mem persendja- 

  

djembatan2 dil. Kata wartawan itu, ' 
negara jang kaja ini dapat menga-! 
dakan rentjana jaang ambitieus, de-| 
ngan kejakinan akan dapat melak- 
sanakannja. : 

Tetapi Indonesia mabuk 
pertolongan asing. Tetapi Indonesia 
ragu2 menerima pertolongan ini dari 
negara2 jang masih mempunjai dja 
djahan dan segan menerimanja dari 

Mina kl Haru Njats 
Ta Fata RN Na 
» 

inter! pi ha 3 1 £ 

World bana Nama pa mergai : 
rikat harus segera Man ana n perang, rhad: 

  Amerika-Serikat. Menurut tulisan 
itu, dengan demikian maka kini! 
masih tinggal tiga negara lagi jang ' 
bisa diharapkan -bantuannja, jaitu 
Djepang, Djerman-Barat dan Italia.” 
Hingga waktu ini Djepang belum 
dapat memberikan bantuan itu dan 
Djerman-Barat penghasilannja sa- 
ngat diperlukan oleh negara? Barat 
sendiri. Konklusi wartawan — tadi: 
djadi jang tinggal hanja Italia. 
»Italia disukai orang di Indonesia, 
dan dari Italia Indonesia bisa mem 
peroleh apa-apa jang baik gura 
pembangunannja”. .,Seperti telah di 
djelaskan oleh seorang menteri Indo 
nesia, kerdja-sama antara Indonesia 
dan Italia adalah mungkin dan sa " 

  Hgat diharapkan”, , demikian  tolisan 
itu. Maner Lualdi dalam pada itu 
tidak dapat melukiskan warna kulit 
orang Indonesia. ,.Katanja» ,,Hitam 
tidak, putih sidak, kuningpun ti- 
daa ! 

  

Politik-Bebas 
Akan Tetap Dipegang Teguh Oleh 

  

Birma 
| Banjak “Pinipu? Politik” Jg Mau Keruhkan Hubu takan perang terhadap Rusia 

ngan Baik Birma-RRT: P endjual Chow-Chow 
kira Pasukan2 RRT. 

ARTAWAN KITA Dajat jang telah mengundjungi Bur-  ngatakan djuga, bahwa kepu 
ma dengan gocdwill mission Indonesia menulis: Kala- tusan pemerintah Truman wi- 

ngan politisi Burma jang kita dapati 
menjatakan, tetap berkejakinan akan mempertahankan 
pendent policy” (politik bebas) Burma dan tidak akan mondjadi it tidak mau membikin Ingge 

w 

Di- 

dalam  keterang2nja 
pinde- 

pengikut atau kakitangan dari2 blok basar didunia se 
ini. Burma, jang dulu dianggap sebagai ,,pagar untuk kepenii- 

ngan British-India”, 
didjadikan ,/pintu belakang bagi Tiongkok” dan sekarang, 2 

jang terpenting didunia”. 

“Dua tahun jang lalu pimpinan 
| militer Amerika telah memadjukan 
| keinginan, supaja titik berat rentja 
na pertahanan "Amerika Serikat di 

"letakkan di Asia, oleh karena mere 
ka beranggapan, bahwa krisis militer 
dalam ketegangan antara blok Sov- 
jet-Russia “dan blok Anglo-Amerika 
itu, akan timbul bukan di Eropa, 
melainkan di Asia, dan bahwa jang 
paling berbahaja kedudukannja ialah 
Burma dan Indo-China. 

Pemerintah Burma. sendiri sadar, 
bahwa negaranja itu ketjil dan 
lemah djika dibandingkan dgn kedua 

pe 
“ngaruh sekarang ini. Tapi Burma 
akan tetap menempuh garis politik 

| kebebasannja dan menghadapi soal2 
internasional itu dengan  satu2-nja 
tudjuan, jakni untuk perdamaian 

Burma dan dunia dengan tidak-tne 
njandarkan diri kepada keinginan2 
kedua kekuasaan besar tersebut. 
Oleh karena itulah maka baik blok 

» | Sovjet-Russia, maupun blok Anglo- 

“Amerika mentjurigai alasan2 Burma. 

Bukan sadja pihak Russia menuduh 

Burma. mendjadi ,,kakitangan Ameri 

“Ika”, tapi djuga jang berpihak kepa 

| da Amerika menrduh Burma seba 

sai kaum komunis jang telah 

#osot morilnja” dan KA »kaki 
dij tangan Russia”. 

P Perhubungan dgn RRT. 

Ada pihak jang — mengemukakan 

alyatiran, kalau2 Renuhlik Rakiat 

3 ngkok menjerang Burma, berhu 

bung dengan tersebarnja propagan da 

- murui samontara pengarang, merupakan sebuah - 

  
| 

aah oleh sementara orang djahat : 

dengan alasan, ” bahwa pelabuhan 

Rangoon dan lapang-terbang Minga 

ladon dibangunkan kembali djustru 

untuk keperluan2 perlengkapan mili 

ter Anglo-Amerika” . Ada pula 'jangj 

merasa takut oleh berita2 tentang 

Jadanja ,serdadu2 Tiongkok dengan j 

: pengatjau2 komunis”.   
ri angkatan “udara Kanada hari 
Sabtu telah” bertumbukan dan 
djatuh ketanah, 45 km sebelah 
utara Toronto. Kedua ya 

bangnja tewas. Te Kn pa 

  

$ 

, buffer-siaa 

bukan serdadu2 Tiongkok  Merah,: 
melainkan segerombolan pedagang2 
»chow-chow” Tionghoa dari Burma 
sendiri, jang telah dikumpulkan dan 
diberi pakaian seragam oleh kaum 
komunis di Burma ,,untuk mengem 
balikan deradjat dan peranan kaum 
komunis jang sedang merosot sema 
ngatnja itu”. 

' Disamping itu ada djuga 
orang2 jaig kurang senang pe 
rasaannia oeh karena da'am 
peta jang dibuat oleh RRT ba 
tas Burma—Tiongkok C.gam- 
barkan lengan merugikan dae 
rah Burma, Mengenai ini Tha 
km Nu menegaskan, bahwa 
perhubungan antara 'pemerin- | 
tah2 Tiongkok dan Burma ada 
ah baik sekali, Ia menjatakan 
adanja sedjum'ah penipu2 po 
Iitik di Burma jang mengingin 
kan timbulnia ben'rokan anta- 
2 Burma dan Tiongkok. Tapi 

un mereka ini kerdiaken, 
hdkin Nu mendjamin akan ba 
Tn perhubungan antara pe- 
meriitah2 kedua “negara itu 
dan mengharapkan supaja pe- 
merintah RRT  mengetahui,| 
bahwa rakjat Burma itu m 
mandang rendah dan sangat | 
mentje'a penipu2 politik egk 
kian. 

Pemerintah Birbital telah menerima 
sebuah pernjataan djaminan. daril 
RRT, jang menegaskan, bahwa di- 
antara negara? seperti India, Tiong | 
kok dan Burma tidak ada soal jang 
tidak bisa dipet'ahkan dengan meli 
wati saluran2 diplomatik jg lazim. 
Djaminan tv menjatakan  djuga, 

t perang Korea ada'ah pemuda2 

| Amerika jang dibinasaken. 

  bahwa pemerintah RRT belum mem 
| punjai waktu untuk membikin peta2 
bari dan hanja mereprodusir peta2 
lama. Perbatasan - Burma-Tiongkok 
telah menundiukkan sebagai . batas 
Ha undemarcated” dan Tiongkok 

“Terhadap suara2 itw Perdana Men tidak menaruh keberatan untuk ber 

teri Burma Thakin Nu menjatakan | sama2 dengan Burma berunding dan 

didalam parlemen, bahwa setelah di 

lakukan penjelidikan ternjata berira2 

itu tiada beralasan sama sekali. Itu | 
menetapkan garis batas tsb. Ka 
kok menjatakan tidak mempunja 
ambitie untuk memperluas daerah. 

   

  

na is dan mempers: -apkan me- 
reka supaja dengan segera da- | 
pat ikut bertempur bilamana 
suaty peperwigan meletus, Di 
katakan selandjutnja, bahwa 
Tn perang: saudara di Tiong 
ok Sel ian tidak merupakan 
Sa bagi Sovjet Uni. 

' Mengenai Korea Taft ber- 
pendapat bahwa rundingen. di 
Panmunjom harus dilandjut- 

“kan sekg'ipun gagal mentjapai 
persetudjuan. Menurut Taft 
buat sementara ini Amerika 

tidak sanggup membom Man- 
chur'a o'eh karena kini Ame- 
rika tidak sanggup membom| 

Korea Utara di waktu siang | 
hari. 

Bantuan militer utk | 
Eropa. | 

Tentang Eropa Taft menja- 
takan bahwa lebih suka kepa- 
da Eropa diberikan bantuan 

Ir " Benarangan . 

tai pasukan? Tibagkok Nasio- l 

  militer dan tidak bantuan eko- 

      

   

  

   

  

   

      

   
   

Saba 

nomi ketjuali djika bantuan 
ekonomi ini wituk usaha per 
sendjataan kemba!i. D-andjur 
'kannja supaja Amerika mena 

djika negara Mi menjerang 
Eropa Barat. 

Menurut Reuter, Taft me- 

tuk tidak membom Manchuria 
cIsebabkan karena 'pemerintah 

ris mend'adi kuraig senang. 
litik Inggeris mengenai Ko- 

dalam perang dunia kedua ternjaia tih rea, menyru: Taft, adalah sa- | 

pgat tdak patut karena da am 

'“Saja berpendapat Inggeris 
bodoh b'la tidak menarik kem 
bali pengakuannia kpd RRT 
“den tiklak menggempur RRT 
bersama Amerika dan Peran- 
jis djika RRT meakukan se 

“rangan baru, Bila Inggeris ti- 
' dak berbuat demikian maka 
kaum Komunis tentulah akan 
menguasai semenandjung Ma- 
laya dan mengant'am Austra- 
Ia,” damikian Taft. (Antara). 

  

LAGI RIBUAN UANG LOGAM 
DIBESLAG. 

Dari pihak jang berwadjik 
(Idapat kabar, bahwa pada tg 
8 Maret di Ampenan kemba'i 
oleh polisi teah dapat dibes'ag | yg 
beberapa ribu uang logam R.I 
iang didatangkan oeh bebera 
pa pedagang dengan kapal Jan 

  

PEP AAA RNp ate Man Agarreanteraneenpamenanaanamanaa 

  

| Kepada DPR 

  

      

      

       
pendjelasan akan . kewa djiban2 OPR. 

Akan Datar ? 
Pendirian Terachir PNI Telah Ditetapkan: 

Kalau :Timbul Kesulitan | :Kemungkinan2 
. Telah 

ADI MALAM SELAMA 
Pimpinan PNI telah mo 

TI 

   

   

  

Bertempat dipendopo ke tjamatan Midjen, romkongan ka 
: bupaten Kendal bersama pihak KMKB Smg. baru2 inite 
“lah mengadakan penera ngan2 dan petundjuk2 pada 

Organisasi Pertahanan Rakjat. Gambar: Maj. Sudiarto, 
komandan KMKB sedang memberi petundjuk2 dan 

  

5 Kabinet 

  

  (Ipphos). 

  

19 Portofolio—2 
Dan Dua Korsi Uik PM, Oan Wa 
Rentjana Pembagaian: Masjumi 4: PNI 45 
PSI 2: Demokrat 1: Katolik 1: Partai 
Parkindo 13 Parindra 13 PSII 1: PRN 1. 

NDAI KATA ANTARA pihak Masjumi dan Png sudah 
tertjapai persetudjuan mengenai pembagian pori Lio, 

akan mengatasi kesulitan? dia 
menghadapi partai? lainnja jg akan diadjzk dalam kabinet, 

Ai 
kedua formateyr masih harus 

Penting eri ini! Rentjana pembagaian korsj “habis 

net — Seruan Taft — Pembentukan armada RRT 

Terdiri 19 Korsi' 

    

  

        

DNA Ca PA Panama 

   
     

Monteri N 

Buruh 1:3 

terutama Partai Sosialis Indonesia jang hanja suka turus du 
Cak Galam kabinet djika susunaunja. dianggap »mendapat kev. 
pertjajaan darj rakjat”, artinjaterdiri dari orang? js dipat- 
darg dapat melaksanakan program kabinet, partai Pik jang 
kabarnja menghendaki hapusnja dua kementorian dan fraksi 
Demokrat jang ,,tidak dapat mengikuti tjara berpikir “forma-' 
teur” dalam hal perabagian portofolio, demikian kesan jang 
didapat ,, Antara” dari kalangan parlemen, 

Kemadjuan 
Indonesia 

(Memang Ada,Kata pe- 
An Sjanghai- bank | 

ILA INDONESIA dilin- !' 
djar seluruknja, kema-i 

djusu memang ada” demikian : 
kata prisiden dari , "Hongi rong | 
atd Shanghai Bank” jg. besar: 
pengarahnja, . didalam laporan |   

mu « Ditiadjau .. 

kurang. lebih 1 dhan Dewan 
ngadakan pertemuan. Mengenai 

pertemuan tersebut Sidik Djojosukarta semalam menerangkan 
kepada ,,Antara”, bahwa Dewan Pimpinan PNI telah menen- 
tukan pendiriannja jang terachir dan telah ditindjaa pula 
berbagai? kemungkinan untuk mengatasi keadaan kalau andai- 
kata kesulitan? akan timbal mengenai pembentukan kabinet di 
dalam iirgkatnja sekarang. Menurut Sidik, pendirian tsrachir 

“baik dari PNI maupun dari Mzsjumi, telah ditetapkan dan di- 
harapkan bahwa hari ini pet'ukaran nota antara kedua forma 

| teur mengenai pendiriannja riasing?2 akan dapat dilakukan. 

“Atas pertanjaan si dik mene 
raigkan, bahwa se'ekas Mung | 
Kin kedua formateur akan da 
Sang keisiang untuk membawa 

ran usaha mereka se'ama 
Apakah kundiungannja ke 

: Pena itu dapat diartikan bah 
usaha untuk membentuk 

inet itu Ia Sidik hanja 

n, bahwa sewaktu- | 

sudah itu dengan formateur 
Sidik Djo'osukarto, sampai ta 
Gi malam masih sakit, sehing- 

ga menjebabkan pertemuan.an 
tara kedua formateur jang di 
rentjarakan akan dilangsung- 
“kan semalam dimana masing2 
akan men'erahkan notanja ti- 

dik meskipun Prawoto sakit 
Jan harus berdiam dirumah, 
am'ara kedua mereka tetap bi 
sa dialikan hubrngan, “ jaitu 
dengan me a'yi tilpun, 

Sampai tadi malam, baik da 
ri pihak PNI, maupun Masjumi 
tidak didapat ke'erangan, sia- 
pa jans akcon memegang porto 
fo'io Perd:na Menteri dalam 

dua paftai itu jang akan 'men 
duduki Da'am Negeri dir Luar 

La menjerahkan portofo'io 
: Pertahanan kepada pu lain. 
Oa 

  

MENDJELANG HARI ULANG 
TAHUN KE-10 DARI ORGA- . 
NISASI HUK. 

| Markasbesar tentara Filipina | 
hari Selasa pagi telah memerin 
tahkan kepada segala pasukan 
dan bargunan2 tentara, supa-| 
ja berdjaga2 berhubung dgn 
mendekafnja hari ulang tahun 
bpemben'ukan: organisasi Hukba 
ng (sekarang bernama H, 

, Tentara Pembebas Rajt- 
ai jang ke-10 kalinja, jaitu 
pada tanggal 29 Maret. Diduga 
bahwa serangan? Huk belaka-   sen sri Surabaja djuga de 

idiin, Kini jang mendjadi soal | 
dimana mereka mendapatkan 
uang logam itu di Surabaja. | 

“ 

Burma tidak berdiri 
sendiri. 

Daam pers Amerika, Bur- 
ma dikomentari sebagai nega- | 
ra jang memihak kepada Pe- ' 
king, cleh karena dalam sidaig 
umum  Perserikaton Bangsa2, 
bersama engan India clan So- 
vjet Russia cs, telah menolak 
usu. Amerika untuk ment ap 

Tiongkok sebagai agressor da- 

lam berang Korea, "Tindakan2 
kita sekdrang akan ditetapkan 
untuk keturunan kita "jang 
akan datang, Oleh karena itu 
kita harus sangat hat!? dalam 
segala perbuatan. Kita titkik 
mau putusan2 kita mendjadi 
berat sebe'ah, umpamanja ka- 

«rena disebabkan oleh pertimba | 

Lambaoa Kebut: 

Kor, Betarraas seh 

van Kuntenen Mana 
Po SU TEA 

  

ngan ini adalah rermulaam dari 
pada renfjana utk »merajakam” 
hari ulang “tahun organisasi 
mereka. , , 

& 

-gand telah raer.cr. Ma bantuan 
f.nancicek “atau karena takut 
& au karena he'as kosihan atau | 
karena heniji”, kata Thakn 
Nu, 

Selama kebenaran dan keadilan 
Merujaa, Pnb mphng niins p3Oja, 
pemerim.ah Buma tdak melasa ta. 
ku. sesiau apa dan be anggapan, 
bahwa ansa.kaia dar. diu-tLan ma. 
Lapuh aaa se.angan terhaaap Bui. 
ma, maka 'a n dak akan beldii sen. 
dx, disxalam menghadapinia, ka.ena 
kebena.an Gan keaduian ada pada 
pihakaja, Tapi kaau Burma 
toch hanja berdiri secrang dri. nama 
Bu ma akan tetap bertiahaia sam. 
bai ath'r sedjarah, selama t ndakan. 
nja tirb mbng eh azas2 kebena- 
ran dan keadilan 'tu dan tidak di. 
pengaruh. oleh kerakw an atau belas. 
kasihan atau pe-asaan benti 
m kar amar a lam anggapan resmi 
dari memet ntah Burma daam me. 
ne ankan skavnfa d'tenga"2 desakan 

mu dua kekuasaan besar ig sekasang. 
negang ini er 0. 

   

    

ARA ana ON 

ker 

dak Cladi berlaku. Menyrut Si 

“kabinet jang akan datang dan : 
djuga partai mana diantara ke ' 

Negeri. Kabarn'a kedua pihak 

m———an anna, 

« Serangan 
Tiba-Tiba 

Dari Pasukan2 Pe 

ranijis Atas Kedudu- 
kan2 Vietmiah . 

"1 

DI HA- IKABARKAN 
Tn NOi pada malam Rabu, 
Na vinal ana Peranijis ie- 

Dalam Tak itu patut dika- lah mengadakan gerakan offen 
barkan, bahwa formateur Pra 
Woo Mangkusasmi:o jcag pas | H4 
“da hasi Selasa telah mengada- 

s| kan pertemuan2 dengan De- 
| wan Pimpinan Masjumi dan se 

Si setjara iiba2 vorhadap pasu 
kan? Ho Chi Mi'h didaerah jg 
terleak 30 mil disebelah sela- 
Yan Hanoi. Markas besar pasu- 
kan? Peranfjis di Indo Chira 
tilak mar memberikan ke era- 
ngan terijarg djumlah pasu.an2 
jg mengambil bagian dalam ge 
Yakan ini, 

Dikatakan bahwa pasukan2 
Perantjis dalam gerakan ini di 
bantu oleh kesatuan2 artilleri 
den bahwa pasukan2 Ho Chi 
Minh didaerah segi tiga jang 

meliputi 3 kota, jakni 

seranran2 kesatual.2 " artileri | 
Perantiis itu, 

kt 

   

Phu'y, ' 
Hung Yen dan Nam Dinh, te- ' 
rus-men€rus mendjadi sasaran ' 

jahunannja ketika memperka- | 
takan situasi di Asia Tenggara. ' 
»Sada bank seperi keperjaan ' 
kita jg banjak tjabangnja di 
masa-mana ini. dapa! menenta | 
kar perkembangan ekonomi da: 
ri sudut pandangan 
asing jg menatarrkan moda! nja | 
Keama'an dipelabuhan? mulai: 
bertambah dan telah ban'ak | 
karet jg diexport dengan har- 
za tinggi. Dan ini memberikan 
Etummber jg besar dari alat? pem 
bajara" asing kepada .negeri 

| tersebut. 

»Export kopra djuga bertambah 
i besar, lebih besar dari tahun? sebe 
lum perang. Tetapi gula, dulu satu 
matjam expott jang penting, kini 
tetap berkurang, sedang kebun2 tah 
dan tembakau banjak menderita ber 
bagai matjam kesukaran. Perbandi: 

peraturan keuangan jg diambil da- 
lam bulan j.., dapat menolong ba 
rang2 jang tadinja sangat mundur, 
dan lebih realistis dari 
sertifikat jang. dulu”. Tetapi presi- 
den bank tsb.. masih mengeluh, ka 

rena keadaan “di. Indonesia - masih 
katjau dan. keamanan “ terganggu, 
sebah gerombolan? pengatjau dan: 
garong kerapkali seperti — pasang 
naik, melanggar beberapa daerah 

Pembesar? Indo 
nesia di Djakarta ada insjaf, bahwa 
masalah keamanan ini barus dipetjah 

kannja, dan ketertiban dan ketente 
raman perlu didjaga, 
orang menanam  kapitalnja, 
bertambah “banjak produksi: 
umumnja - dapat didjamin,. bahwa 
azas2 perekonomian jang biasa, da! 

Sehagai penutup ' pat dipraktekkan. 
laporannia, presiden Hongkong and 

Shanghai Bank itu menulis: 
(duh kita sedar, h 
telah mendekat 1... penjelesatannja, 

meskipun banjak rintangan ig pada 
dewasa ini .menahMangi kemadjuan 

lia tienat' Demikian wartawan : 
Be Ar Tanah | 

    
Batista Djadi PM 
Bekes Presiden Prio Tjari Lindungan 

D 

' pemilihan? bebas di Cuba. 

'Cuba akan mengembalikan keama 
nan dan ketertiban, dan menindas 
korupsi dan keburukan2 lainnja dari 
pemerintah “jang lampau”. . Dalam 
manilesto tsb., Batista menjatakan, 
bahwa Cuba akan. mendjundjung 
finggi kewadjiban2 internasional, dan 
demikian pula kewadjiban2 terhadap 
dalam negeri ,,jang tidak bertenta- 
ngan dengan hukum”. 

Perlawanan terachir di 

Camaguey 
Usited Press sementara itu” me 

'( wartakan, bahwa kira-kira 250 ser 
| dadu angkatan darat Cuba 
'hari Selasa sedang menudju kekota 

pada 

Camaguey di Cuba-Tengah dengan 
perintah dari djenderal Batista utk. 
menindas perlawanan teratur jg ter 
'achir terhadap coup d'etat jang di 
pimpinnja itu. Pasukan2 itu dikirim 

dengan sebuah kereta-api 
dari Havana pada Senin malam, se 
telah kolonei Juan Acosto, koman- 
dan angkatan darat di Camaguey, 
mengeluarkan sebuah manifesto da- 
lam mana ia mentjela perebutan 
(kekuasaan jang telah dilakukan oleh 
'djenderal Batista itu. 

| Sumber2 revolusioner berpen 

! 
Ia berdjandji pula kepada rakjat 

istimewa 

f teri pertahanan, 

| Di kedutaan Mexico 
3 Sekitar Coup Di Cuba. 

JENDERAL ZALDIWAR FULGENCIO Batista, 
rang kelahiran Chili dan bekas sersan dalam angkatan 

darat, pada hari Selasa untuk kedua kalinja memegang tegul: : 2 
tampuk pimpinan pemerintahan ci Cuba, setelah ia pada hari San factor Susunan, sebab bagi - 
Senin merebut kekuasaan dari presiden Carlos Prio Socarras, ' fraksinja jcug dipentingkan ia 
dengan hampir tiada menimbulkan pertumpahan darah. Pada ' 'ah pelaksanaan program dan 
hari Selasa Batista menamakan dirinja perdana menteri dalam Jari susunan kabinet itu, frak 
kabinet, dan dalam manifesto-nja jang dikeluarkan atas nama Si Demokrat akan dapat me- 

'pemerirtah revolusioner” ia berdjandji akan mengadakan ngambil keputusen apakah pro 
Brp akon dapat d'aksanakan 

5860- 

otomatik dan senapan2 mesin. 
Camaguey mempunjai penduduk 

ra2 350 mil sebelah timur Ha- 
vana. Dikota Havana sendiri ke 
adaan agak tegang, tetapi pa- 
sukan2 Batista menguasai kea- 

daan kota  seluruhnja. Djala- 
nan2 kelihatan sepi diwaki:r ma 

lam hari, dan pasukan2 infan- 
rasi, tank2 dan mobil? lapis ba- 
dja berdjaga2 terhadap setiap 
(kemungkinan adanja tindakan2 
'menentang revolusi. Pengha- 
lang2 djalan didirikan didekat 
istana presiden dan lampu? pe 
njorot dipasang diatas gedung 
istana. | 

Presiden Cuba minta per. 

lindungan dikedutaan 
Mexico. 

Bekas presiden Cuba, Prio Socca 
ras, dan lebih-kurang 35 pembesar2 
bekas pemerintahnja, termasuk men 

Ruben Leon, dan 
menteri dalam-negeri, Segundo Cur 
ti, telah mentjari perlindungan dim 
kedutaan Mexico di Vodabo' diper 
batasan kota Havana,  Dutabesar   darat, bahwa pasukan? kolonel 

Acosta di Camaguey, aka" me- 
njerah dgn tiada memberi per- 
lawanan kepada pasukan2 pro-   

De. | Batista jang dipimrin oleh kolo 
bekas 

ang di 
Inel Jose Carreno Fiallo, 
| kenedk polisi Cuba, dan j 

rlengkapi dengan 

  

sendjata2 | 

Mexico, Banito Cocguet, dgn resmi 
pad4 hari Selasa telah memberitahu 
kan kepada djenderal Batista, bhw 
rombongan presiden Prio itu telah 
diberi” lindungan diplomatik, dan 
dimintanja djaminan2 dan perlaku- 
an? 2 keselamatan mereka. 

(Antara—UP) 
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1 

ngan uang jang baru, sesuai dengan | 

pada sistem! 

supaja berani! 
serta ' 

dan! 

,Sungj 

bahwa masalah itu! 

Senen pagi antara tornnkaten 
Sidik 
bak kedua dengzu wakil2 dari 
fraksi PSI, PIR, Demokrat, Pa 
rindra. PSI, Partai Buruh,Ka 
tolik, Parkindo dan PRN. Ka- 

dik memberikan keterangan 
| mengenai situasi terachir jang 
sudah terijapai pada saat ter- 
Sebut antara kedua formateur 

iCaam usehanja rn 
| kabinet, 

Se'andjutnja “Amtara” mens : 
dapat kabar,” bahwa menurut 
rentjoma para formateur kabi 
net akan terd! ri dari 15 porto- 
folio dan 2 kementerian nega 
n sehingga dengan PM seria. 

kil PM-nja, kabinet tersebut 
Katana angkan beranggota 19 
oraig. Pembagian portofolio 
didasarkan pad) djumah kor- 

parlemen sbb.:.30. korsi keatas 
men-lapat 4 portofolio (Masju 
mi dan PNI), 10 korsi keatas 
mendapat 2 -portofo'io. (PSI 
dan PIR) dan dibawah 10 kur 
si mendapat 1 portofo'io. Mes- 
kipun fraksi Demokrat mempu 
njai lebih kiri 10 korsi dalam 
parlemen, dirantiangkcn men- 
dapat satu portofolio, 
dipandangnja fraksi 

tai, 

bagian korsi da am kabinet itu 
| 8bb: Masjumi 4, PNI 4, PIR Pe 

Partai Buruh 1, Parkindg ad, Pa 
rindra 1 PSIL 1, PRN TI. 

Dasar hitungan 

kaxbarnja 

oleh fraksi Demokrat, jang ha 
ri Senen telah bersidang dal 

pada formateur Sidik A'asan 
i tidak dapat 

pikiran” itu, jalah karena frak 

  
niata” (reesi backing) 

ada pada fraksi Demokrat ka" 
lah besar cari backing jang di' 
dapat oleh fraksi2 neliik iang' 

"lebih banjak mempunjai koe 
dipar! emen, karena belum ada | 

i nja pemilihan ymum, 

| fraksinia. Ia hania menerang- 
| kon bahwa sokongan jang dis 
: berikan, bahwa sokongan jang 
diberikan o'eh fraksi Demo- 
krat terepas. dari soal turut 
atau tidak turutnja dalam kabi' 5 
net, tetapi tergantung padi 2 

jaitu factor program ! foctor, 

sebaik 2nja. atau tidak. 

” 250.000 orang dan letakmnja ki- PILIHAN DI DJERMAN. 

Partai Kristen Demokrat jgi. 
Uipimpin oleh dr. Komrad Ade- 
nauer, telal: mendapatkan 51 
kursi di dalam Dewan Legislas 
tif negara bagian disebelah ha 
ratfaja Djerrman, jang sampai 
kini belum bernama. Partai So 
sialis berhasil memperoleh 38 
suara, hal mara menundjukkan 
akan adanja oposisi jang kuab 
terhadap renijang, persendiatas 
an kembali pemerintah. Kaum 
komannis mendapat "empat temu 
pat. ' 

MALADI KELUAR XpGrpri, 

Kepala Djawatan Radio Re- 
publik Indonesia, tuan Maladi, 
tidak lama lagi akan mengada- 
kan Studiere's ke Kropah Ba- 
rat. Tuan 'Maladi. jang me 
rangkap mendjadi anggota pa- 
nitya olympiade mungkin akas 
Bend UH pula pertandingan? 
olympiade di Helsinki. 

PROF, SUPOMO BERIKAN 
LAPURAN, 

Pemimpin delegasi Indonesia 
dalam perundingan? mengenai 
masalah Uni dan Irian Barat 
di Nederland prof. mr. dr. Su- 
pomo, telah memberikan lapo- 
ran kepada pemerintah demo- 
sioner pada hari Selasa pagi. 

n 1 

t 
# 

2 

— Djepang balik ke Asia — Kesulitan? pember- 

tukan tentara NATO dll. 

diadakan pe?teriuan ba- 

barnja dalam pertemuan itu Si 

Dengon begitu rentjana pem 

PSI 2, Demokrat 1, Katolik 1, 

inilah tang 
tidak dapat di-ikuti 

menjampaikan 'putusann'a ke- 3 

"mengikuti dssar 

si Demokrat berpendapat bah 
wa belum tentu “sokongan jg. 

jong 

Keterangan S. Engel. 
Ketua fraksi Demokrat, Sa- 

hetapy Engel atas pertan'acn 
"Antara" tklak may menia'ah 
ken afauptn membenarkan ka 
bar9 tersebut diatas tentang - 

  

   

    

   

  

   
    

   

    

    

   

    

   
   
   

    
    

    

    
   
   
    

   

   

   

Ba 

si jang didufuki fraksi2 dalam : 

ehi 

karena ' 
tersebut“ 

tidak mempunki baeking par- 
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  “1 sega! 

  

sebuah Staf Keamanan, 

  

   

   
   
   

      

| Staf K terdiri dari: 

1 | anggota, 
Onja. | sebagai anggota, 

         

  

“Negeri sebagai anggota. . 
   

          

SUARA 
MERDEKA 

ti 

# 

        

   
     

MAR 1 MARET 1952. 

an Anggapan Rakiat 
2 disekitar pembentukan kabinet-baru, 

sedemikian djauhnja, sehingga kini j 

  

  

     

  

Nda 

1      
   
   
    

  

" sebagai 

     
orang2 jg. diluar dari kedua partai tsb. 

    

    

   
    

  

   

   

:    
penataan kursi? itu. 

“- mempertahankan - pendiriannja 
kokohnja, sehingga 
jadi ..rebutan kursi”. 

— Memang untuk dinegeri2 jg. 
parlementair, hal memperdjoangken tiap2 kursi dlm. 
kabinet jg tengah dibentuk, adalah satu perkara jg 

g- paling ,,haibat” 

   ltnja 
sing2 partai jg. 

masi 
seakan-akan didalam hal 

sungguh betapa su 
Ma 210 

    
    
      
   

    

  

, karena disini terletak soal kepada 

an tanggung djawab pemerintahan harus diserahkan. 

   

   
rajoar sematjam itupun terdapat pula 
. pembentukan kabinet di Indonesia ini m 

mengerti”, keadaan jg. 
ak lebih dari lumrah belaka. 

  

   
   

   

  

    
   

bermatjam-matjam gangguan 
ah besarnja pengangguran jg.    

    
   

      

juma mengharap-harap nasibnja dapat le 
perdjoangan kursi itu, hanja dipandang 
jg   

penderitaan 
   

  

   

     

  

   

    

tu. Sehi 
: atnja mengambil sikap ,.give and take” 

: tanggung Djawat 
Isianii: Menteri Pertah 

sama-sama se-erat?nja 

(4, Kepala Siaf Angkatan" Pe 

4, Wakil Kementerian Dalam 

soal hanjalah kepada siapa2 beberapa kursi jg. 
edudukan P.M.. Menteri D.N., Menteri Per- 

'L.N. harus diserahkan. Jaitu jg. didjadi- 
mana untuk pihak Masjumi dan jg mana 
NI. Atau pula, apakah salah satu dianta- 

: djabatan P.M. terutamanja, 
tan Menteri Pertahanan, harus diserah- 

djutnja, diantara kedua formateur, Prawoto 
masih diadakan lagi perundingan dgn fraksi2 
“karena ada dimaksudkan untuk membagai- 

kursi2 menteri lainnja diantara sebanjak mungkin 
dalam varlemen menurut imbangan djumlah kur- 

dikuasai oleh masing2 fraksi itu dlm parlemen 
5 2 si 

— Tetapi djustru diwaktunja usaha? disekitar pem- 
mentjapai taraf jg. sebegitu djauhnja, 

soal2 jg ber- 

mempunjai pemerin- 

perdjoangan untuk kursi P.M. itu biasa- 

demikian pun akan 

gi rakjat kita jg. terbanjak, jg. diberba- 
eesia ini, kini tengah mengalami bermatjam- 
n, mitsalnja daripada gangguan2 kawanan 

membakar rumah2 rakjat, merampok milik2 dan 
: djarang pula membinasakan djiwa rakjat: daripada hon- 
edeem jg. meradjalela — jg. dilain pihak mengakibatkan 
timbulnja keamanan, 

bikin banjak 
serta lain2 kesukaran lagi, maka bagi rakjat 

sebaliknja belaka. Dipandang tidak lebih 
L pengaruh” dan ,,rebutan pangkat” melulu. 

F un anggapan rakjat jg terbanjak, jg se- 
itu, hakekatnja tak dapat 

1 kalau kita memahami keadaan psycho- 
bulkan anggapan sematjam itu, toh masih 
justru kaum politici k'ta di Djakarta itu- 

mengerti keadaan psychologis dari rakjat jg 

ra hendaknja ditalam perdjoangan kursi2 
Gjanganlah terlalu mengulur-ulur kete- 

mn 
Indonesia serta bertanggung djawab 

Har itu terhadap Dewan Menteri dan 

. Untuk melaksanakan -putus- 
|an2 Menieri Pertahanan menge. ka 1.2 dan 3i 
Raj keamanan didaerah2 dima iluk seorang wa 
na ber-aku peraturan SOB dan 
memimpin sera mengkoordinir | ki! jang 

G usaha untuk memeliha- | an Dalam I 
ora da memperbaiki keamanan | pekerdjaan 
Cidaeran tsb, maka dibentuk | 

jang 
selandjulnja disebutkan Staf | lalu dan Sekre' 

3, Kepa'a Kepolisian Negara | 

| 1 Djanuari 1952 . 

ka - 
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| sama lain.    
        

      
        
      

          

          

       
       

  

        
            
     
       
     
    

  

    
   

        
      

  

       
      
        
    
      
            

           

  

       
        

        
        

      
      

  

         

       

  

        
              

      

      

    

  

rah Propinsi 
   

17.30 Pengumu 
17.45 Orkes 

    

   
Chusus utk.    
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hari berikutnja diadakan   
   jateng, 

Carry 

  

   
   

   
    

  

20.30 Kle Gitjatat, bahwa untuk me 

hs. 
ga pameran (tentoonstel 

beberapa Djawatamn niveau 
pinsi. 

Dewan Perwakilan Rakjat 

ANAK HILANG. : 
Anak sdr, M, Wagiman an 

nl| bernama Sugijanto, 

| wa pula pakaiannja dan 

pai kini belum kembali, 
diminta mengabarkan, 
melihat anak tersebut 

     
   

    

DPRD PROP. DJATENG 1 TH. 
Pada tgl. 13-38-1952 besok 

Dewan Perwakilan Rakjat Dae- 
Djawa-Tengah 

akan tepat berusia satu tahun, 
memperi: 

ulang tahun pertama ini, maka 
pada tgl. 13 Maret 1952 akan 
diadakan rapat Dewan tsb., 

rangan | Mmawisata dikota Semarang. Ra 

19.30, pat akan dilangsungkan dipen- 

- dgn 'dopo Kabupaten Semarang dan 

warta berita, dimulai pukul 9.30 pagi. Perlu 

jang akan diselenggarakan oleh 

Pameran itu, sesudah rapat 

(rah Propinsi pada tgl. 13 Maret 

1952, terbuka djuga utk. umum, 

Bugangan No. 554 Semarang, 

berumur  berampokan di Plelen “daerah 
ig! 15 tahun, pada tanggal 9 Ma “Pilekdonyan dempih meri 

“Iret telah meninggalkan rumah | ng ngan menggondol 

orang tuanj, dengan memba- 

|angkat oleh 
| sete'ah mendengar : 
|teri, Segala per ngkosan 

| 
ws 

tuk menc 

Anggota? ters 

jang betsama-sama 

  

  
      

Wakil2 tetap anggota2 

|K termaksud dalam ajat ji 
  
        
   
   
   

    

Staf Keamanan 
da anggaran beland 
Perdana Menteri. 

pala hari diundangkan dan 
berlaku surut sampai tanggal 

aka     

   

MN aa 

“F9... 

  

BERITA TENTANG DE- 
VALUASI UANG FRANC 
DIBANTAH. 

Berita2 jang mengata- 
kan bahwa uang franc Pe- 
rantjis hendak didevaluasi i : 
kan malam Selasa dengan 
resmi” dibantah. Berita2 

itu diumumkan oleh kan- 

tor berita asing. 

Produksi sepeda Djepang 

Dalam tahun 1951 produksi sepe- 
da Djepang semuanja berdjumlah 
987.300 buah, demikian menurut 
angka? jang diumumkan oleh bagian 
perekonomian dari SCAP. Djumlah 
ini merupakan rekor baru  dalant 
masa sesudah perang dunia II. 

Pemindahan uang keluar 

Lembaga Alat? Pembajaran Luar 
Negeri mengumumkan sbb.: ' 

Permintaan? jang diadjukan sete- 
lah tanggal 30.. April 1952 , untuk 
-mendapat izin pembukuan peminda- 

han (overboeking) uang keluar ne- 
geri berhubung dengan  hutang2 
claims dari transaksi2 jang perhitu- 
ngannja telah dilakukan di Indone- 
sia sebelumnja tanggal - 4 Pebruari, 

pengertian sedemikian, bahwa izin2 
ini dianggap telah diberikan dengan| 
sjarat, jakni bahwa pembukuan .pe- 
mindahan akan dilaksanakan menu- 
rut peraturan kurs pendjualan resmi 
dari bank. 

SB. URUSAN PERUMAHAN 
Tg. 15 jong akan datang 

akan diadakan pembentukan 
Serikat Buruh Urusan Peruma 
(han dikota ini, bertempat di 
Hotel dy Pavillon pada djam 
19—21, besok paginja akan di 
adakan konperensi. | 

- PASAR HASIL BUMI. 

lar Dunlop.& Kolff Smg. tgl. 
11 kemaren sbb: Kapuk €C pen 
djual 825, bidji kapuk pembeli 
55. kedele 'pmi, pendjual 220, 
idem gendjah pendjual 215, ke 
dele hitam nom 200, gaplek 
nom 170 djagung pendjual 160, 
tjengkeh Zanzibar kedjadian 
2650, katiang kupasan belum 

sortir pendjual 310, widjen hi 
tam nom 260. 5 : 

— 

  

BERITA SBPP SMG. 
Serikat Buruh Pelabuhan Pe 

lajaran tjabang Semarang ka- 
'barkan, berhubwag penolakan 
NV Semarang Veem terhadap 
keputusan P4 daerah tanggal 
29 Pebruari jang lalu dengan 
sendirinja andjuran pembata- 
lay aksi buruh dipandang ti-   

igati 

dan 
dar- 

raja- | 

ling) | 

Pro- 

Dae- 

dari 

  sam- 
Kita 

siapa jg | 
supaja 

emberitahukan kepada, orang | , Kom, Staf Security I Pertaha paksi oleh Pusat Rumah Sakit 
alamat - seperti tersesj nan” dan ,,Markas Besar Piket: Rakiat (Purusara) dan rumah 

Staf Kom, O-P.M.” (Ant., 

Pe 

dak her'aku lagi dan ditegas- 
kan SBPP tjabang Semarang 
akan tetap mengadakan aksi2 
terhadap NV Het Semarang 
Veem untuk mendapatkan pe- 
njelesaian jang memuaskan 

atas tuntutannja. , 

7 ORANG GEROMBOLAN PE- 

NJEROBOT MOBIL DIBE- 
KUK CPM, | 

7 Orang gerombolan penjero- 
Karawitan kan hari tsb. dan hari2 berikut | bot mobil baru? ini telah dapat 

Djawa, ja, akan dipertundjukkan Jju- ditangkap oleh pihak CPM di 
Kendal dan Semarang dan kini 
berada dalam tahanan. Dalam 
pemeriksaan mereka mengakui 
telah melakukan pembegalan 
dan serobotam mobil persoon, 
iruck dil-nja Antara lain2 me 
reka telah menjerobot mobil 

upaten Demak, sebuah truck 

'sara Semarang, dan melakukan 

uang sebesar Rp. 13.000.— 
Pihak berwadjib telah dapat 

membeslah barang? jang mens 
djadi alat untuk melakukan ke 
djahatan?, diantarahja tjap?2 
palsu jang memakai nama 

   

    

   

    

Ubi ) 
: ( 

dalam 1951. | 

dapat diterima pengurusnja dengan|. 

Tjatatan dari kantor make-| 

  

      

    
   
  
     
    akan :di 
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. Dan Dinas Dim 
|Pertanjaa 

    

imitita didjawab oleh pemerintah 
“4 

  

David And 
Bathsheba 
Perubahan2 Seperlu- 
nja Kini Diadakan 
SpjTa Lagi Singgung 

| Perasaan Ummat 
' # 

(0 Islam 

4   
, 

5 perwakilan rusahaan 
film 20 ih. Century-Fox di In- 
donesia, Clarsnce KE. Siegerisz 
menjatakan kepada 
bahwa mengenai film ,.David 

    

4sb, dapat dipertundjukkan di 
Indonesia dan tidak menjing- 

| gung perasaan ummat Islam di 
sii 3 : 

Dinjatakan, bahwa film tsb. 
sesudah dirubah nanti hanja 
akan melulu mertjeritakan ten 
tamg tjerita Radja David ci 
Israel dan tidak diadakan sang 
kut-paut dgn. seal agama atau 
suatu kepertjajaan Demikian 
Siegertsz. 

Sebagai dikabarkan kemari 
| film tsb. baru ditolak oleh pa- 
nitya ketjik dari Panitya Pe- 
ngawas Film 'ig terdiri atas 
tiga orang dan penasehat2 jg. 
terdiri atas wakil2 dari golong 

ani Islam, Pretestan dan Ka- 
tolik. AA 3 

Menuru: keterangan Pan'itya Pe 
ngawas F Im, sesudah diadakan peru 

'akan menentukan putusan . terachir 
“apakah film tsb dapat 
kan alau ddak di Indonesia. ialah 
Panjiya Lengkap Pengawas Film ig 
terdiri 'atas 30 orang. 

Dalam keterangannia 
20 th Century-Fex   Tk menjata. 

(kan, bahwa ketika diadjukan dipa | 
Ditya censyur film di Federas Mea 
ju (Federa'on Film Appel Ceomm't 
tee) di Kualalumpur sesudah ada 
nja. larangan di Singapura “beberapa 
bulan il: maka flm tsb disetudjui 
pula. Pani:ya tsb terdiri atas 13 wa 
k12 darj berbagai go'ongan di ' Me 
laju dan diantaranja 5 orang adalah 
wakil “dari duha Isam Dati 5 
orang wakil dari duna Islam tsb 

hanja' seorang jang menolak dan is 
4 orang lainnja menjetudjui pertun- 
djukan fllm tsb. 

Industri film feature Aus- 
tralia hampir mati 

Menurut berita ,Reuter-A.A.P.” 
dari Sydney jang terlambat, industri 

an Dalam Negeri dari Parlemen Senin 
Indjungi pameran pertanian dan pe- 

tsb dapat disaksikan pula demonstrasi 
rti mesin sabit Gan pemotong-rumput. 

nana Batas Keperluan Prive 

DEMIMPIN UMUM dari 

sAnjara” 

and Bathsheba”, kini oleh pe- 
   

bahan2 dalam film tsb, maka jang | 

dipertudjuk ' 

Siegertsa da buat 3 film, satu diantaranj 

    

Pasar Minggu, Djakarta. 1   
teri Diusik2- x 

Pemabalannja? 
Seksi Keuangan DPR Kpd. Pemerintah,: 

ALAM. KAPATNJA hari Senin jl. seksi Kevangan DPR 
RI memutuskan untuk memadjukan beberapa periirja 
dengan segera - baik 'erfulis mamprn dengan lisa 

: « . , meskipun kabinet dalam Kea- 
demisioner. Pertanjaan? i'u mengenai perafura?2 me- 

di mobil untuk keperluan menteri dan perumahan dan 
meubilair bagi menteri? da" berbunji antara lain sbb: 

Apakah dasar dan maksud. 
peraluran mobil u ituk keperlu- 
ar: menteri ? Sampai diimana- 
kah batas2 keperluan prive dan 
ding bagi. seorang menteri? 

kah ada guatu sistim kar 
mendjamin keheraran- 
kajan priv€ atau dinas, 

an oleh Djawatan 
Perijalei'an Negeri ? “Apakah 
benar peraturan ini berlaku 
surut sampai tgl. 1 Djanuari 
1950 ? Djika benar apakah pe- 
raturan ini berlaku diuga bagi 
bekas menteri2 negara2 bagian 

      

   
   

bentuk ? « 

mahan dan 
n meubilar. 

Apakah peraturan jang sudah 
ada mengenai. perumahan dan 
meubilair jang . diperuntukkan 
bagi keperluan menteri2 dapat 
Cidjalankan menurut “apa jang 
dimaksudkannia? Ka'au tak bi 

Mengenai peru 

  

  

       

rusahaan 20 ih. Century-Fox, SO apakah sebab2nja?. Apakah 
Giusahakat adanja -peru 5 sda 1 tbels jang diperuntukkan ba 
pada tekst dan diadakan pemo, 21 Keperluan seorang menteri. 
#cngan2 pada berbagai Nda djika t dak mendjabat. menteri 
dalam film tsb, goa film lagi bisa mendjadi milik prive- 

nja? Demikian pertanjaan? itu. 
lin. dari “pertanjaan? tsb 

diatas, diadjukan djuga perta- 
njaan2 tentang ,.financisle con- 

  

seguenties” daripada peratu- 
ran? itu, 5 : 

film feature “Australi kini sudah 
hampir. mati. 5 

Kesulitan? industri tadi diketahui, 

ling Studios” (kongsi film Inggris) 
(untuk mengundurkan diri sama se- 
kali dari pembuatan film di Australi. 
Ealing di Australi memiliki Page- 
wood Studios. Produsen2 film  Aus- 

trali menjalahkan pihak pemerintah 
karena tidak mau mengidzinkan pe- 
ngumpulan modal untuk. keperluan 
produksi film Australi. ' Sebaliknja 

| pemimpin umum Ealing di Australi 
| menjalahkan kaum “pengusaha film 

  
| Australi. Dikatakannja bahwa 2 di- 
rektur film Australi jang paling ter- 
xemuka, Charles Chauvel dan ' Keri 
Hall, selama 20 tahun hanja mem- 

untuk 
: kongsi Amerika. : 

Hadiah2 jg tertinggi. 
— Lester Peries dan” Hereward 

Jansz. kedua2nja berbangsa Ceylon, 
telah menerima hadiah? Inggris jang 
tertinggi dilapangan pembuatan film 
bagi penggemar (amateur). Kedua 
Orang tadi bersama? main dalam 
film Farewell to Childhood” (men- 
dapat medali perunggu ,Institute of 
Amateur “Ginematographers', dan 
sSoliloguy” .. (mendapat ,,cinema- 
cup” karena mentjapai kepandaian 
tehnik jang tinggi). 

Peries adalah seorang wartawan 
jang tinggal di. London.   

  

DINAS PEMINDAHAN 
DARAH 
Palang Merah Indonesia Se- 

marang telah “membentuk di- 
nas pemindahan darah dibawah 
pimpinan dr. Moh Hoesin, 
Alat2 jang diperlukan telah di- 
pesan. dan pekerdjaan jang 
mulia ini dapat dimulai dgn. 

. segera. Boleh dikatakan, bhw 
djumlah “donor (dermawan da- 
rahd di Semarang masih ku- 
rang sekali, Untuk kota Sema- 
rang setiap harinja dibutuhkan 
5 botol darah jang berarti 1000 
orang dermawan darah jang 
tetan. Ta 

Berhubung dengan ini, dinas 
pemindahan darah sedang me- 
ngadakan suatu kampanje pe- 
nerangan, jang terutama ditu- 
diukan kepada tentara. Pangli- 

ma" divisi. letnan kolonel Bach- 
run telah mengadjukan dirinja 
sebasai dermawan darah jang 
pertama, Tuan Sj. Sjarif,. ke- 
pala pengurus harian Palang 
“Merah Indonesia di Smg. me- 
“nerangkan mengenai itu, bhw. 
pada umumnja dari pihak pen- 
uduk Indonesia dan Tionghoa 

masih sedikit diberikan perha- 
tian terhadap soal ini, sedang- 
kan kebanjakan darah itu di- 

sakit Tiong Hoa I Wan. Keku- 

| rangan akan plasma darah ini 
lebih2 terasa, karena luar ne- 
geri tilak diterima plasma da- 
rah lagi, ' sehingga Indonesia 
harus menjukupi kebutuhannja 
sendiri dalam hal ini. 

DJUARA BASKET SMG. 
DIDJATUHKAN. 

. 'Dalam pertandingan basket 
ball tadi ma'am di.baan Sin 
Yoy She, djuara Semarang 
(Kuo Yu Hui) telah didjatuh- 

| Kan oleh team Sin Yoy dengan 

| 21-38, sedang Sin You B. me 
nang 37—415 atas Lung Hua B. 
lebih djauh Tsing Nien B. la- 
wan. Kuang Yu B, berachir 25 
—33, Malam ini djam 18.30 fi 

| nalenja.. . 

BALJA UMAR TETAP 
DITAHAN, 

Didapat .kabar, bahwa Balja 
Umar anggauta dan wakil ke- 
tua D.P.D. propinsi Djawa-Te- 
nsah jang baru2 ini ditangkap 
oleh CPM Semarag, hingga kiw 
ni tetap dim tahanan, #Semen- 
tara itu “didapat keterangan, 
bahwa “alasan2 penangkapan 

latas penargkapan dan penaha- 
Inan' “tersebut ,tjukup kuat”. 
(Alasan apa tidak” didapat ke- 
terangan, demikian “ menurut 
yAntara”.   

3 

sebelum tegara kessiitan ter 

sebagai akibat dari keputusan ,,Ea- 

| FVERMIN DJIWA, demiki- 
'& sunah kadang2 yama jg. 
diberikan- kepada alat pengli- 

“hat kita Memang, dari mata 
beseorang dapat dibatja djiwa- 
nja, apakah ia bahagia atau- 
kan sebaliknja. Akan tetapi 
selain itu dapat dilihat djuga 
“pada pandangan mata sese- 
torang akan keadaan keseha- 

.tannja. Mata suram dengan 
"pandangan jang seakan2 lelah 

menundiukkan kesehatan sese- 
orang jong terganggu atau me Ve i See ane 

PP Sa : se S8 telah landjut, Sebaliknja mata ' 
“jang djernih dengan panda- 
ngan jang bersinar menuidjuk 
'kon kesehatan jang pagus dan 

pula jang tersebut belakangan 
nj akan menambah ketjanti- 

Ikan njonja. 

Memelihara mata, alat peng- 
lihat kita jang tiap hari demi- 
kian banjak kita pergunakan, 
kirania tidak akan berlebihar2 
an. Termasuk pula kewadjiban 
kita sehari-hari. Tidur jang 
tjukup termasuk salah satu 
Sjarat pemeliharaan jang mut- 
lak, Kurang tidur akan meng- 

akibatkan mata jang kurang 
jernih dan tak djarang pula 
lalu kelihatan lingkaran2 hi- 
tam dibawahnja.  Djika mata 
iionja banjak njonja perguna- 
kan utk. pekerdjaan jg berat 
seperti mendjahit atau memba- 
tia maka kadang2 mata tsb. 
harus diberi ,,istirahat” dengan 
melihat kedjarak jang djauh. 

Dalam pada itu kompres dz. 
mempergunakan kapas jang 
beri-air mawar akan sangat 
bermanfaat serta menerangkan 

Ci ci 

urat sjaraf mata. Djagalah 
djangan sampai mata njonja 
terlalu berat dipergunakan. 
Apalagi djika pada malam hasi 
lampu njonja tidak terlalu 
terang. Ini adalah satu bahaja 
besar. Mendjahit atau mMemba- 

itia dibawah lantpu jang tak 
'tjukup terang akan merusak 
mata: demikianlah cjuga lam- 
pu jang terlalu ,,schel” atau 
sSulan” akan tak haik untuk 
mata. 

- Djika oleh dckter iliputus- 
kan njonja harus memakai ka 

  
  

Terusan Suez 
Dibawah PBB 

Usul Asosiasi Maskz- 
“ pai2” Perkapalan 
-. 

#8 Denmark | 

| ,g SOSIASI ' MASKAPAI2 | 
7 perkapalan Denmark | 
telah menjampaikan sebuah ren 
tjana kepada kementerian luar 
negeri Denmark, mengenai pe- 
nempatan jerusan Suez diba- 
wah pengawasan orgatisasi Per 
serikatan Bangsa2. 
renijana itu, Inggris akan ber 
tindak sebagai kekuasaan ber 
mandat, sedangkan maskapai 
terusan Suez jg sekarang ini 
akan berlaku sebagai pimpinan 
harian, demikian pada hari Sa 
nen diumumkan di Kopenhagen. 

tiada terganggu2: tambahan . 

Menurgt | 

  Diduga, bahwa maskapai2 per 
kapalany di Swedia dan Norwe- 
gia - pun telah menjampaikan 
usul? ig sama kepada kemente 
Yian Itar negeri dinegeri mere 
ka masing2, 

sport 
Kes. Sulawesi di 

Surabaja. 
Kes. Sulawesi Tengah jang 

bertournee ke Surabaja ternja 
ta tidak begitu kuat. Terhadap 
kes. Assjabaab kalah dengan 
1—2 melawan POMM berachir 
0—0, tetapi berhadapan  de- 
agan Tionghoa pihak tetamu 

menjerah dengan 5—1 (half- 
time 3—0). 

Sunarjo djuara welter- 
weight Djawa 1952. 

|. Sabtu ma'am jang lalu di 
, Surabaja dilakukan pertandi- 
| ngan tindju. Hoofdparty jalah 
'Noja (djuara Makassar) la- 
wan Sunario dari Djakarta ui 

| tuk merebut kedjuaraan wel- 
| terweight Djawa 1952, pertan- 
cingan berdjalan hebat dan 
berachir sampai ronde ke 6, 
kgrena Sunarjo djatuh disebab 
kan pukulan Noja iang terlaiu 
ke bawah dan oleh jury diang 
gap menjalahi peraturan. Noja 
didiskwalifisis clan Sunarjo di- 
njatakan menang, dengan demi 
kian Sunario mendjadi djuara 
welterweigt Djawa tahun 1952. 

' Melbourne dan 
Olympiade 1956. 

Walaupun banjak kesulitan2 jang 
telah dihadapi sampai sekarang, na- 
mun Melbourne masih tetap bersedia 
untuk menjelenggarakan ' pertandi- 
ngan Olympiade untuk tahun 1956. 
Sekarang sedang dipertimbangkan 
untuk memakai enam lapangan jang 
mudah ditjapai dari Melbourne un- 
tuk keperluan tersebut. Baru2 ini 
telah dibentuk sebuah @panitya ke- 
tjil untik mempeladjari masalah ini, 

    
    

  
  

Oleh: Helen Follett 

tjamata, pakailah dengan tak 
ragu2, Sebab memaksanja dgn 
tidak berkatjamata, akan lebih 
menambah rusaknja. Djika ma 
ta njonja terasa tidak enak ka 
rena debu atau angin teruta- 
ma Gdidja'an2, baiklah mata di 
bersihkan dengan memperguna 

|kan lotion atau boorwater, 
| Selain pemeliharaan mata sen 
| diri, perhatikanlah djuga kulit 
. sekitar mata. Sering kita teri 
| ma pertanjaan dari mereka jg' 
mendapat lipatan2  (rimpels) 
disullyt mata, Apa sebabnja 
dan bagaimana menghilangkan 
nja? Sebenarnja kadang2 mi 
djuga disebabkan karena ter'a 
lu banjak mata dipergunakan 
untuk pekerdaan jg berat. Tak 
djaraig njonja mendjahit sam 
pai diauh malam dibawah lam 

“(pu jang kurang terang. Itulah 
berbahgja sekali. Ada djuga 
jang tillak tahan terhadap si 
nar matahari jang sengit, Da- 
lam hal ini baik njonja pergu 
nakan katjamata hitam. 

Kuw'it sekitar mata itu harus 
lah dipelihara sedemikian ru 
pa hingga tetap lemas. Dapat 
njonja 'akukan hal ini dengan 
memberinja 
njak.. Mentjoba menghilangkan 
lipatan sekitar sudut mata dgn 
menggosok. atau meEmidjat2 
sendiri djangan njonja laku- 

Ui 

creme atau mi- ' 

  

  

kan kareng ini kadang? mala 
        

    

    
   

  

han berakibat $ 
Djika njonja 

Jain kesukara, 

nja lekas2 min! 
dekter mdta, supaj 
lambat. Sebagai su 
Untuk yrat2 sjaraf | 
ta dane cijaringan 
mata dapat njonja lakukan de 
ngan pada waktu2 tertentu me 
medjamkannja setelah: itu 
membukanja lebar2 demikian 
seterusnja. " 

Pelupuk mata jang berlipat 
se'ain dapat ctberi kompres2 
mata, baik pula njonja beri ati 
han2 sbb.: Angkat kening ke 
atas, setelah itu mentjoba me- 
naikkan pe'upuk mata sebelah 
bawah. Tiara kedua: meme- 
gang kening serta menariknja 

keatas: setelah itu tjobalah 
menutup mata. Latihan2 sema 
tjam ini telah terbukti banjak 
maknanja. Dengan menghemat 
serta memelihara mata dengan 
semestinja sungguh tak sukar 
njenja memiliki mata djernih 

bersinar2, tiermin djiwa jang 
menghias wadjah dengan 'pan- 

| angan berseri. 
  
  

Untuk memberi istirahat 
kepada mata letakkan ka- 
dang2 kompres diatasnja 

, dengan mempergunakan 
air mawar. 

  
  

'AnekaD ia   wa Tengah | 
  

JOCJA. 
Pertemuan para Pembim- 
bing Sosial seluruh Djawa 

Tengah. 
Oleh Djawatan Bimbingan 

Sosia1 di Jogjakarta pada tg. 
11 12 dan i3 Maret diadakan 
pertemuan diantara para Pem 
bimbingan Sosial dari kantor2 
Sosial seluruh Djawa Tergah 
“(refreshing course) bertempat 
di Gedung D.P.R. Kota Besar 
Surakaria dengan djumlah pe 
ngikut kurang lebih 30 orang: 
Adapun maksud pertemuan | 
itu ialah berhubung dengan | 
tugas para tenaga Pembimbing 
Sosial untuk tempo. jang akan 
datang. 

Perlu diterangkan pula bah. 
Wa para tenaga Pembimbing 
Sosial itu pada tahun jl. telah 
mengikuti kursus dinas So- 
Sial di Semarang selama 2 bu | 
lan sebagai fase jang pertama 
dari pada kursus itu selama 

| 
! 

  

waktu 8 bulan 

WONOGIRI. 

DPR Wonogiri tak menje- 
tudjui kepindahan Bupati 

Wonogiri. | 
Dalam suratnja jang disam- 

paikan kepada Pemerintah Pu- 
sat, DPRDS Kabupaten Wono- 
giri, jang terdiri dari fraksi? 
Golongan Islam, Perwari, PIR, 
Parindra, Parkindo/PKRI, PSI 
dan PGRI telah menjatakan 
berkeberatan dan tidak dapat 
menjetutjui kepindahan Kepa. 
la Daerah Kabupaten Wonogi- 
ri R. Agus Miftach Danukusu- 
mo pada waktu ini, 

Selain itu diminta hendaknja 
Pemerintah berkenan untuk se 
mentara menetapkan R, Agus 
Miftach  Danukusumo tetap 
melandjutkan — pekendjaannja 
sebagai Bupati Kepala Daerah 
Kabupaten Wonogiri sehing. 
ga dapat menjelesaikan pem- 
bangunan dan perkembangan 

$ 

  
“sudah diletakkan dasar?nja di 
politik, ekonomi dan sosial jg. 

daerah tsb. Seperti dikabar- 
kom, R, Agus Miftach Danuku. 

ten Wonogiri tidak lama lagi 
akan dipridah ke Kementerian 
Dalam Negeri. 

BLORA, 

Usaha Mengisi Kas 
Sebagai usaha mengisi Kas- 

nja Panti Pemuda telah menje- ' 
lenggarakan pemutaran film 
bertempat digedung bioskoop 
»Garuda”. Blora. Film jg dipu 
tarkan ialah “Bambi”. Usaha 
tsb dapat sambutan baik dari 
anak2 murtd sekolah, Biaja jg 
dipungut untuk anak2 Rp 0,50 
dan utk orang2 dewasa Rp 1,- 

sampai Rp 2,- Pendapat bersih 
mantinja akan dipergunakan un 
tuk memperlengkapi keperluan 
kantor dan djuga untuk sper- 

siapan pertandingan bulutang- 

Sobsi berunding. 
Rapat umum Sobsi tjabang 

Blora jang sebenarnja akan 
diadakan padaharj Minggu ma 
lam ji berhubung dari anggau 
tanja jang hadlir sangat ku- 
rangnja tilak djadi dilang. 
sungkan dan pertemuan didja- 
dikan malam discussie, Dapat 
diterangkan bahwa organisasi 
Sobsi di Blora sangat menje- 
dihkan Pengurusnja tidak leng 

kap dan pada rapat2 tak ba- 
njak anggautanja jg hadlir. Me 
murut keterangan hal ini po- 
koknja disebabkan terutama 
karena kuramgnja pimpinan. 
Pada malam itu kemudian da 
pat dibentuk susunan pengu- 
rus darurat jang untuk semen 
tara waktu akan mengisi keko 
sgngan pengurus! Ditetapkan 
Shg sekretaris umum sdr 
Faham sekretariat organisasi 
sdr2 Supadi dan Mashud, Per 
buruhan: Tomo. Perbendahaj. 
raan: Sutarno, Penerangan/ 
pendiidikan sdr, Dariat, Susu- 
nan pengurus ini kemudian 
akan diadjukan dalam rapat 
umum jad. Selandjutnja dida- 
pat keterangan bahwa S.B.2 
di Blora akan memperbaiki ser 
ta “menjempurnakan, organisa- 
si masing2 hingga dim mengha 
dapi hari Buruh nanti persia.- 

| kis jad, 

  sumo Kepala Daerah Kabupa- “Tuaja, 
pan2 dapat diadakan seper 
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5 njumbangkan terlalu 

   
          

  

erhadap anijaman | 

possismistis. 

  

' Demikian kesulitan2 jang be 
'Sar jang kelihatan disini ialah 
'kechawatiran dari negeri2 ber 

angkutan bahwa mereka me 
. banjak 

i aya jang mendjaa kewa 

    

    
   
    
    

    

  

    
Supbangang dari ne- 

lain. seperti misalnja 
dari Denemarkan. peran 
dan Belanda .hanja ketjil - 

as dja tetapi negeri2 itu oleh se 
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  halang: 
Jend sama 

    

     
   

    

    

  

serta. Djensde- 
ral | -ouwer da opsir2 staf | 
nja tahu benar bahwa moeski- | 
yag 'adanja soal2 diplomatik is. | 

enentangnja perhitunga' se- | 
Pa, nermbuktikan akan per | 
bara 'Djerman dim. rentjana | 

1an aa Suatu stra- j 
L . an atas per- | 

  

  

seperti 

“tak akan ada ar- 
i turutnja Djerman. | 

MN af tentara NATO | 

Fa itu “ 
2 utk, sebagian besar berpang 

- kal kepada keseganai" negara2 :     
     

     

    

    

    

   
   

ngkutan untuk menje- | 
agian dari kekuatai | 

ga usaha bersama itu. 
Belgia dan Nederland: 

terdapat persai- 
dak membawa kepa- 

Baik ng iperlukan. 
'iperlcrcahan tahur H & 

a diharapkan  danat 'ne- 
an 1 divisi i-Fanteri 
Kan berlapis 

gu | 

ai isa lan | 
i das: an -utjapan2 jang 

“Beban dari pembesar? Belsia ig. 
dgn. aggk ketiewa 1 melihat usa- 
ha Belati dilan n jang Sa- | 

| ma itu dan ig. baru berada ba- | 
da staditm permvlaannja Pem 

Belcin malahan ada ig. 
Tikam . bahwa mereka 
fa sean berbat Is. 

s2 apa ig. 2 Jan di: 

  

    

   

   

   
    

    
   
   

      

   

  

   

        

   
    

                        

   

  

2 

kb. ga. 

ed iberj latihan Y 

bagai dutabesar2 

Soviet. | 

“ Angkatan Laut Inggeris. 

se : “djerieral 

. pat mengelakkan 

-banjak kesulitan 2 

| badapkan 

sn | rentjana 

  

| tangan 
| perdamaian Italia, jang 

tukan Sekutu pada 

kutu dapat pakai sebagai   u- (pangkalan? srategis dari ma- 
g na bisa diadakan serangan2 uda 

ra terhadap suaty 'penjerbuan 
tentara Rusia. Disamping itu 
letak negeri2 itupun penting 

ali dilihat darj sudut sirate 
gi laut. Lebih dari 100 buah 

» kapal silam Rusia mempunjai 
: pangkalan2nja di lautan Baltic. 
aa gampang sekali diba. 

- arang kutip) 

. n penda pai? dari bas Ta min 
ekutu jang Agan tengah berusaha #1 poin Nun yng 

buan sedjumlah 175 divisi Rusia jg. 
(akan Manan 0 bahwa suara? optimistis sa 

sarya 'Alasarja ada banjak. rs 
ng bertugas mendjamin keamanan megeri? Eropa Barat ialah elam: kl. sata 3 Tas Pena semua negeri? Eropa jang 

2 e hitu “dapat dijakitkan bahwa ber 
a Wak mane nnan naa ber ' 

  angkan betapa besar kerugian 
fana dapat ditimbulkan kapal2 
silam itu kevada djalan perhu 

- bungan Sekutu di Laut Utara. 
Maka adalah, - mendjadi 

"8" tugas angkatan laut Norwegia 
“5S dan Denmark urtuk  mengha- 

er dapi kapal2 silam Rusia itu. 
kesatuaugi dengan bantuan 

Sikap Italia mendingan | 
Semenia iba tepalanja | 

isenhower puas de. | 
ngan sikap Ifalia. Kedudukan | 
negeri ini dalam ranijangan | 

n pak pertahanan Atlantik sa- | 
ngat unik Sebagai negerj jang | 
kalah perang Italia sukar da- 

dirinja dari 
desakan Sekutu untuk turut , 

a- serta dalam NATO. Lagj pula | 
: jkepontingan keamanan negeri- | 
nja sendiri mendjadi dorongan | 

| jang mama untuk bergabung | 
difihak blok Barat. Golom gan | 
komunis Italia jg dipimpin oleh 

": Togliati. adalah jg terkuat Gise | 
! Jurah negeri? Eropa, dan sudah | 
selajaknja bhw pemerintah De | 
| Gasperi : tak ada pilihan lain da 
| Ti pada turut seria dalam NA- 
TO ju, 

Kesediaan dan . semangat 
orang Italia jang  melempar- 
kan dirinja dalam usaha me- 

njusun pertahan Eropa mena- 
Tik rerhatian remimpin2 

| militep Sekutu. Pertahanan 
Ita'ia sebagaimana jang Id ka- 

“takan oleh SHAPE (Supreme 
Headguariers Allied Powers in 

mengadakan penjerbuan men- 

dadak — dan tak bisa d'sang. 

kai hilangnja Ita'ia dari ta- 
ngan Sekutu akan. membaha- 

jakom 'kedudukan2 Sekutu di- 
Gaerah2 dikeli ing Lantan Te- 

'agah dan Afrika Utara. 
Semangat nasionalisme lebi ih 

djelas nampak pada 

Itaia dari vada mis 
Peranijis. Penduduk 

militer, tampakn'a 

puti kechawatira dala ma. 

na jang menghinggapi orang 

Peranjis, dika mereka itu Ji 

kepada  peranan2 
masing9 pada peperangan jg. 

baru 'alu. Demikianpun di 

| Italia tidak begitu tadjam 

nampak pertentangan2 antara | 

inereka jang bersemangat per- 

djoangan dan mereka jang 

| mendjadi kolaborateur. Di Ita- 

Ha tidak ada orang sematjam 

.De Gaulle misanja, atau 

ami di 

bereman, 

dak di ili- 

| orang seperti Petain. 

Aa “Bersandar kepada faktor2 
ma- 
te- 

menjusun suatu 
pertahanan jang 

| baik. Pada tahun ini Italia ber 

ne menguntungkan ini, 

Ika P.M. Italia De Gasperi 
| lah berhasil 

2 3 | @jondji akan menjumbangkan | 
5 divisi infanteri 2 brigade 

4 pasukan" pegunungan dan satu . 

brigade berlapis badja. Pada 

achir tahun 1952 Italia “ber- 

| maksud menjediakan . untuk 

| kepentingan SHAPE sedjum. 

| lah 9 divisi infanteri, 3 Briga- 

“de pasukan2 pegunungan dan 
» brigade berlapis badja. 

Desakom ' Amerika kepada 

5 | Italia supaja memperkuat ke- 

mampuan militernja berten. 

tak 

'mengizi inkan negeri itu mempu 

| njoi suatu tentara jang lebih 

| dari 25.000 orang banjakmnja. 

“Itu sebab. Maka 
ftalia telah berkali-kali me- 

2 Takddtukan perotes kepada Fa 

hak Sekutu, bahwa usaha 

memperkuat kemampuan mili- | ngatakan 

ternja tak bisa sedjalan de- ' 

ngan pembatasan? jang diten- 
Perdjan- 

djian Perdamaian Italia. 

Skate ml. IV), 

  

| 
rak jat 

ntuk sratu ten- 

Na
t 

Sia
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“Tenaga pendorore 

Bomber B'36 
| Akan Diperbanjak? 
Setelah Nandenberg 
El 
Fa 

Truman? 
JENDERAL HOYT VAN 

. DENBERG, kepala stai 
algkatan udara Amerika Sezi- 

kat, hari Senen terbang ke Fort 

Worth dari Washinguon, sete- 
jah ia ketika hari Minggu me- 
ngadakan pembitjaraan pen- 
lilg dengan Presiden Ieaunar 

di Key West, “Florida. 

Sete'ah Vandenberg terbang | 

kembali ke Washington, ko- 
mandan pangkalan udara di : 
Fort Worth mengumumkan ke 
dia pers bahwa Vandenkerg | 

cIsana telah mengadakan pe- | 

rundingan dengan: 'pembesar2 
kongsi pembuatan pesawat 
terbang ,,Consolidated Vultee 
Aircraft Corp” dan Djenderal 
najor. Samuel E. Anderson, 
komandan armada udara ke-8. 
Kongsi ,,Consolidated Vu!tee” 
ini adalah kongsi jang mem- 
Yung pesawat2 pembom B-36. 

(Ani urea 

Ridgway: 
Tudahan Perang: 

Kuman Adalah Ke- 
dustaan Jg Terkenai |- 

JENDERAL 

Ridgway hari Selasa pa 

| 
| 

- 

Egi 

si pers jg dinadliri oleh laksama | | 
pa ke-2 C. Turner Joy, Ridg- | 
way mengatakan bahwa perun- 
dingat jg Gilangsungkan dr 
Panmenj jom Iu merupakan sua 
tu ”perdjoangan batin dan ideo 

LIogi, melawar Komunis.” 

Pernjataan 'pihak Utara, se 
akan2 komando pasukan PBB 
tlh mengobarkan peperangan 
kuman, dinamakonnja “suatu 

tjontoh dari akal pihak Utara! 

untuk mempergunakan keboho 
Igan2 jang sudah terkenal." 

(Kata Ridgway, tuduhan pihak 
Europe) adalah sangat pen- | Utara tadi sedikitpun djuga ti 
Pa — terutama - diperba- | dak mengandung kebenaran. 
tasan utara negeri itu da ri |Switkah untuk mengetahui, 

| mana pasukan2 Sovjet dapat | apa maksud pihak Utara den 
'tuduhan2nja tadi dan dikata- 
kannja bahwa pihak Utara ha- 
nja ingin menutupi mendjalar 
nja pes bisul dikalangan mere 
ka Cengan me'akukan tuduh- 
an2 terhadap pihak PBB (An 
tara — UP). 

Produksi : ia 

Berunding Dgo | 

Matihew |: 

gi dgn. mendadak mengundju- | 
kamp delegasi komando 

| PBB di Korea. Dalam konperen | 
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“Pertjobaan jacket nylon anti-pelor 
atas: patung jg dikenakan jacket aanti-pelor tsb ditjoba 
ditembaki dgn sendjata Thompson dari djarak dekat. 
Gambar bawah: Sehabis pertjobaan ternjata jacket me 
nundjukkan bekas2 peluru jng mengenai, tetapi tak da 
pat menembusnja. Kini banjak jackets 
dipergunakan oleh serdadu2 USA di perang Korea: pe- 
luru? kaliber 45 pun tak dapat menembusnja. 
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BD sena al Ha India dan 
Tan a53 kedua Negara 
itu   re ensi Perdamaian 

Begitu djuga 

ina yan Telneria jang Aan. 
pun benar turut menanda, ta. 

gan perdjandjian Frisco, ta- 
| pi tampaknja telah berbuat 
demikian dengan sikap jang 

'agak segan dam berat,s serta 

   

  

  

Irat bahwa Djepang  diharus- 
Ikan membajar kerugian2 pe- 

Iirang kepada mereka. Padahal 
| |staatsman2 Amerika telah me- 

ngatakan bahwa Djepang tak 

akan sanggup membajar keru- 

gion2 jang demikian. 
| Begity pula adanja perten- 

“| tangan diantara Inggeris dan 
| Amerika mengenai status Tai- 
'' wan, setjara negatif pun tu. 
— rut bantu pula mengandjur- 

kan Djepang untuk makin 

menfjurahkan perhatiannja ke 

di LUBA: Mamak 

sematjam ini     

Membentuk Ar- | 
mada PasifikRRT .. 

| Hasil Sebuah Persetudjuan Rahasia 
Bean 3 DarijPort Arthur Sam-£: 

.pai Tiongkok Selatan Russia 
.4SiapkanfRantal-Pangkalan2 Ka- .. 

pal-Selamnja Muda 
Perwira2 Laut RRT Dididik Oleh Guru2 Russia- 

Djerman Dan Djepang? " 
EG ARAT BIBAR Kendi mendapat 

jongkok Nasi bahwa kabarnja Republik 
Tiongkok telah menandatangani suatu j per jan 
dengan Sovjet Rusia dan menurut 

sokongan 2 gate 

pembangutan angkatan laut Ta Hg lal 

N 

akan me 
da Pasifik” untuk 

djumlah dan besarnja 
kekuatan angkatan laut Ba di Laut 
dari pada semua djenis kapal perang diatitaranja' 
dan kapal selam. 

djurusan Asia. 

Dikira negara2 Asia main 
turut sadja kpd. blok 

Barat. 
Bermula Djepang mengira, 

bahwa politik luar negeri dan 
, POAK ekoncmi kebanjakan ne- 

ia, sangat dikuasai atau dipe- 
ngaruhi oleh salah satu dianta- 

dapat pada dunia dewasa ini. 
Djeparg makin tjendrung ke- 
pada anggapan jg. 
terutama sesudah melihat Ame 
rika sefjara serentak mentju- 
rahkan bantuan besar?2an kepa- 
da tentera Korea Selatan jang 
sedang terkurung diawal perti- 
kaian Korea. Pjuga siaran? dan 
penerangan? jg. luas dari pihak 

P epag 

La an dari 
Republik Rakjat 

Menu (terutama pendudukan 
perha: ja negara itupun den 

Perhatian Djepang ter 

pula sesudah menentukan sja-' 

12 Asia itu, terketjuali In. ' 

Ta dua blok jg. besar jang ter- ' 

demikian, ! 

j2 Berpaling Ke 
tel ah 7 Tahun Ganderung Sama ,,Barat" 

| Mereka Politik-Culturee) Dan Kommer- 
'sieel Ingin Kembali Ke Asia Lagi. 

—— Oleh: GC. Susukis Pembantu Istimewa 
2 EWASA ini, ai saatnja Dje 

— Asia sem hadap soal2 Asia kini mendjadi makin besar: . Bermu- 2 
la nganggap, bahwa segala sesuatu dapatlah har djalom lantjar. de cs 

t edjak politik-Asia sebagaimana itu telah diranfjang kan dan. dimasa ibu? kota 
| dari ra? Barat. Tetapi kini di Djepang sudah mulai tampak suatu perobahan panda- 

ngan jang Naa tegas, walaupun tak begitu menjolok mata. terhadap pe ja jang - 
4 “aa 

lebih mempererat persahaba- 
tan. Djuga makin banjak mis- 
Sie lainnja jolg telah dikirim 
Djepong 
Tenggara, dengan maksud me- 

nawarkan perbantuan? teknis, 
peralatan2 dan hasil2 ' pabrik 
Djepang buat keperluan pem- 
bangwidn kembali daerah2 itu. 
Sebagai  'halasan Djepang 
mengharapkan barang2 bahan 
mentah clan makanam. 

Kesadaran dim. lingku- 
ngan politik. 

Kesadaran Djepang tentang 
adanja kekuatan2 potentiel di 

Asia sendiri itu, tampak pula 
pengaruhnja dalam ' lingku- 

ugan politik. Ini ternjata dari 
adanja tentangan jang makin 
keras jang diperdengarkan 
oleh pers dan partai2 oposisi 
Djepang terhadap bebrapa fat- 
sal dari persetudjuan M.S.A. 
dengan Amerika, jalah fatsal2 
jang katanja djustru menje- 

babkan India menolak perse- 
.tudjuan demikian. 

Dikalangan rakjat Djepang 
terdapat anggapan jg. makin 
luas, bahwa pandangan India 
sutgguh adalah hampir benar 
seluruhnja, jaitu jg mengata- 
kan bahwa dgn. perdjandjian 
sematjam itw (MSA) Djepang 
tak akan kuasa sepenuhnja 

jatas hak-kedaulatannja sendiri. 
Ini adalah suatu pandangan jg. 
beda sekali daripada apa jang 
(pernah diterangkan oleh perda- 

  
|Ra menteri Yoshida sendiri Itu 
lah pula sebabnja, mengapa se- 
lama pekan2 terachir, pihak pe 
merittah , hudjan” ' pertanjaan 
dan kritik2 jang tadjam sekali 
dim. parlemen Djepang. 

Kembali pada kebu- 

dajaan Asia. 
Lain petundjuk pula ten- 

(teng makin tjondongnja per- 

pang sedang menghadapi dekat achirnja ikat p Bt 2 
tentera Amerika) jg. telah berlatgsung 
gan ber-angsur2 mulai makin diarahkan kepada benua 

ke negara2 Asia 

    

      
: Terdiri am, jang 
PT 

- Titan 

Rs 

Menurut sumber - Tiongkok 
Nasiona is itu selerusnja per- 
djandjian rahasia antara Pei- 

ping dan Moskow “itu adalah 
mengenai pembikinan bebera- 

pa Kapal perang. tapi sebagai 
langkah pertama kedjurusan 
pembeniykan ,,Armada Pasi- 
fi RRT itu Rusia akan me- 
njerahkan dengan segera be- 
berapa kapalnja dari armada 

jang ditempatkan di Vlad:vo- 

Stok, Lebin dijauh sumber itu, 
jang mempercleh 'keterangan- 
ja dari penjelidikan didara. 
tan Tiongkok, mengatakan ba- 

hwa di Dairen dan Vladivo- 
stok jaitu Gua pangkalan ang 
katan laut. Rusia di Timur 
Djauh, telah didirikan pusat 

  

,Slansk 

rangan bertalian dengan hari 

djenderal Partai 
adanja ,,pertjobaan?2 

  

dengan perdjandjian | 

' Pada Barat 
Supaia Soal Djerman 
Lekas Diselesaikan 
LA de rap DI WASH- 

INGTON pada malam 
Selasa, bahwa pemerintah So- 
vjet Uni di Moskow malam iiu 
ajuga telah menjampaikan no- 
ta jg. bersangkutan dgn “Soal 
persendjataan ' kembali Djer- 
man, kepada duta besar2 Ame- 
rika Serikat, Inggris dan Pe- 
ranijis 

Menurut kabar? jang belum 
dapat dipastikan, nota jang di | 

sampaikan o'eh wakil menteri 
lyar negeri Sovjet Andrei Gro- 
myko tadi mengusulkan, supa- 

pemerintah | fa Galam waktu jang sudah 
| dekat sekali diadakan konpe- 
rensi 4- -Besay tentang . Djer-   man Berita dari Moskow me- 

bahwa Gromyko 
| ma'am Selasa telah menerima | 
“kundiungan? kuasa usaha Pe- 

rantjis Jean Brionval, dutabe- 
tar Inggris Sip Alvary Gassoig 
Re dan kuasa uaha 

Sialin tentang "pemusnahan kaum  Trotskyist”. 
“bahwa dibongkarnja komplotan Slarisky 

y-isme 
Meniebabkan Banjak Anasir2 impe- 

“ alis Asing Masuk Dim Peperen- 
tahan Tjechoj Kata ,,Rude Pravo“ 

ARIAN PARTAI KOMUNIS Tjekoslowakia "Rude Pra 
v0” jg diterima di Wina ketika hari Mitggu muat ka- 

ulang tahun ke-15 dari laporan 
Dikatakan 

(bekas sekretaris 
Komunis Tje koslowakia) itu menundjukkan 

untuk melatih opSir dan anak 
buah anggkatan laut RRT. 

Sampai sekarang Peiping telah 
mengirimkan sedjumlah 15.000 
kadet untuk dilatih pada: ke 
dua tempo: itu. : 

Berita2 selandjutnja dari 
Tiongkok mengabarkan pula 
tentang pembikinan pangkalan 
kapai seiam dipulay Waichow, 
di Tiongkok Selatan, Menurut 
penjelidikan pekerdjaan ini 
adalah dibawah pengawasan 
ahli2 tehnik Rusia. Pekerdja- 

SCAP di Djepa"g telah berpe- |. ian Djepang kepada nega- 
Batakan ae Heran Ba ra2 Asia lainnja, tampak pula 
Djepang kepada tjara | dilapangan kebudajaan. Baru 
berpikir dan kebudajaan Ameri ini Kementerian Pengadjaran 

| ka dan Eropa, dengan -mengal Djepang mengumumkan, bah- 
wa se'andjutnja disekolah-se- pakai" i#radisi?2 Asia dan 
ko'ah menengah wadjib diada- pang sendiri. 

Dje-   

  
an pembangunan pangkalan 

selam Rusia jang kedua sudah 
hampir yampung pula di Yu- 

kegiatan? diatas adalah seba- 
gian darj penglaksanaan ren- 

tjana Bovjet untuk membangun 
kan sedjumlah 20 pangkalan 
Gaa pusat ngkapan Ka 

Tion kok. mulai zren 
dan Port Arthur hingga sam- 
pai kebarat-laut Kw 
Pembikinan pusat2 
laut itu berlangsung p tem- 
pat2 penting seperti Swaton, 
Hisebalah timur Kwangtung: d 
pulau Nanpeng, disebelah nd   agen? aSing utuk menjelundup keda- 

lam kedudukan? partai, pemeri “tah, tentara, kepolisian dan 
perekonomian, tenar Dosa an ? 

Nota Si Sovj et 

rr 
Menurut kalangan2 jg mem 

perhatikannja di Wina ini ada , 
lah pertama kalinja bhw, se- 
tjara resmi” disebut2 adanja 
“pengchiaiat2” dikalangan ten 
tara dan kepolisian. Berhu 
bung dangan- ini, kalangan2 ta 
Gi menarik kesimpulan, bahwa 

berbagai nama4 djenderal baru 
jaag achir2 ini dimuat dalam 
pers T'ekoslowakia, misa'nja 
Djendera! . Kratochwil, adalah 
nama2 mereka jang diangkat 
sebagai pengganti djenderal2 
"jang dipersalahkan melaku- 
kan Slanskyisme” dan dilepas, 
seperti Djendral Prochazka, be 
kas kevala staf tentara Tjeko.   

  

| KELELUASAAN BERGERAK 
| DIPLOMAT? SOVJET DI an 
RIKA DIBATASI. 

Pemerintah Amerika Serikat 
bada hari Senen telal: memutus 

kan utk membatasi keleluasaan 
bergerak Ciplomat2 Sovjet. dan 
keluarga?nia dalam lingkungan 
Gasrah jang ber-radius 25 mil 
disekitar Washington dan New 
York. i 
  

Seikat Elim O'Shaugnessy, un- 
tuk menjampaikan nota2. jang 

Amerika i sama isinja, (Antara-AFP), 

  mur-laut Hainan, Gamadata ju 
Paraeel djsebelah timur Indo 
Tjinas disatu 
djauh dari pantai Tj dan | 

ia aan Pe ut: jam ang jata 
terbesar dibawah tanah at 
nja telah didirikan dipulau Taj 
Ta untuk keperluan an. 

u 

Pelatih bangsa fiko 
Djerman dan Djepang 

Berita2 dari sumber  Tiong- 
kok Nasionalis itu menegaskan, 
bahwa latihan utk. ang 

lin, dipantai ea pulau 
Hainan, | 

. Rangkaian pangkalan 
Sovjet. 

Menurut 
rahasia Ti | Nasionalis, 

' ibu2 kota Asia lainnja. 

at tidak 

22. 

(Faktor India achirnj ja pun kan lagi mata peladjaran dari | 

| anggap penting sebagai 
klasik? Tionghoa kuno. Begitu | 

pula da'am. Nippon Times” 
diwaktu terachir baniak di- 

muat surat2 kiriman dari para 
Washington. 

“Tindakan spontan dari pe- 

na 

3 

Asia 
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EBUAH TUNGKU TUA 

Gg telah ikut meringafikan, si» 
seorang ibu melahirkan Nag 
nja 'di Treuchilingen. “Didalan: 
kamair si tjalon-ibu tersebut te- 

lah ditempatkan sebuah tungku 
(kachel) jang tidak terpakai sc 
lama delapan tahun, Pada satu : 
saat tungku tadi meledak ka- 
teng sesuatu sebah jang. 
tiketahui. Ibu 
mendapat luka2 karenanja, 
akan tetapi ia sendiri jang te- 
lah hamil tua pada saat itu ka- 
rena terpreindjai sekonjong-koe-. 
njong melahirkan seorang sn 
perempuan. 3 

ha 

  
  

| pembatjanja, jang menjadikan 
pendapainja apakah Buddhis-. 
me masih tetap dipertahankan - 
ataukah sebetulnja sudah di- " 
telantarkan Ci Djepang itu... 

Mungkin perobahan panda- 
ngan mengenai soal kebudaja- 

ah fu dapat diukur setjara 
jang lebih tepat, daripada se- 
buah resolusi jg baru ini telai 
ditrima baik oleh par slemen Dje 

pang. Resolusi itu mendesak pe- 

merintah: Djepaig ' mengambil 
tindakan2 jang tepat dan luas 
untuk memperbaiki apa jang 
dinamakan ,,kebutaan mata ro- 

hani para pemuda Djepang. 

terhadap nilai kebudajaan Ti- 
mur” & 

Dalam resolusi itu kkemu- 
kakan penjesalan terhadap si-' - 
kap menelantarkan kebudaja- 

an Asia. Diperingatkan, bahwa 
berlangsungnja aliran ke-ba- 
rat-baratan sebagai dewasa 
mi, nistjaja akan sangat ' me- 
rugikan pendidikan karakter 
para pemuda Djepang. Resolusi 
itu CEantara lain mengatakan: 

»Kebudajaan kita pada hake-” 
katnja berpokok kepada kebu- 
dajaan Asia purba, Ini “harus 
dihidupkan lagi, sambil “meng: : 

ambil Iijuga bagian2 jang baik 
dari kebudajaan2 lainnja. Pe- 
tapi harus sangat disesalkan, 
bahwa banjak sekali diantara 
pemuda kita, jang dibiarkan : 

(begitu sacdja 'oleh orang2 tua- 
Inja, mene'aniarkan kebudaja- 
an kita sendiri”. 

Hg 

  
  'merintah India, jang mengu- 

mumkan bahwa walaupun ne- 
gara it, tidak mengambil ba- 
gian dalam konperensi Frisco, 

tetapi ia bersedia pula menga. 
dakan perundingan perdamai- 
an biateral dengan Djepang, 
zodder sjarat2 apapun jang 
bersifat memberatkan kepada 
Djepang, telah membikin rak- 
jat Djepang mulai sadar, bah- 
wa di Asia pun terdapat sua- 
tu realiteit tersendiri pula. 

Timbu'nja kesadaran - itu 

menjebabkan Djepang lalu me- 
ngambil putusan untuk memi- 

lh dan menempaikan seorang 
dutanja di New Delhi, jang | 
tingkat-kedudukomnja sedikit- 
nja sedjadiar, kalay tidak Jle- ' 

“bih tvigg: Jari dutanja jang di 
Washington. 

Kemudian, dalam bulan De- 
sember tahun j!. Kementerian 
L.N. Djepoang mengumumkan 

haraponnja untuk dapat mem- | 

bentuk kedutaan2, dan bukan- 

nja legasi2 sebagai maksud | 

1 jang semula, di hampir semua 

Pasal4 

Pp 
nja, akan mempertimbangkan   
apaan 

. Dim Partai: | 
Ie Gaulle? 

y JENDERAL DE GAUL- 

LE, pemimpin partai 
(“RPF”, hari Senen tidak mau 
| memberikan keterangan menge 
nai 27 orang anggota partainja 
jg memberikan suara untuk per 
dana menteri Perantjis jg baru, 
Antoine Pinay, sekalipun ada 
persetudjuan bahwa partai : 
”RPE” tidak" akan menjokong 
Piray. De Gaulle menerangkan 
bahwa soal isb. adalah urusan 

& 

Djuga dlm. hal ekonomi ' 
Ipang memperhatikan 

Asia lagi. 

| Kini, pada dekat masanja 
berachir pendudukan Sekutu, 
dan perbantuan ekonomi Ame- 

Yika pun makin berkurang, 
maka Djepang makin insjaf 

bahwa kehidupan ekonominja 

adalah sangat bergantung ke- 

pada negara2 Asia pula. Ka- 

rena soal ini dianggap penting, 

maka pemerintah Djepang te- 

Jah mengangkat seorang bekas 

menteri, sebagai pemimpin mis 

Sie jang baru ini diutusnja ke 

kan. bahwa djika anggota? par 
tainja menjetudiui untuk ikut 
serta dalam kabinet Pinay, ma 
ka anggota2 ini segera akan 
dikeluarkan dari partai. 

Dalam konperensi pers seka 
li lagi De Gaulle mengemuka- ' 
kan kritiknja terhadap keada- 

Plan Colombo 
ato Tak Mampu Berikan Barang- 

- Modal ::Amerika Terpaksa Harus 

Rentjana Gabungan Plan- Colombo 

ANITYA KONSULTATIF Rentjana Colombo, jang ' 
Senen pagi telah mulai persidangan jang “keempat kali- 

nja dilakukan pada rentjana2 perkembangan ekonomi.di 
Tenggara. berhubung dengan perobahan2 jang sementara aa 5 
telah terdjadi dalam situasi ekonomi, Des 
keterangan sumber2 jang lajak dipertjaja 

! 
| 
ketika tahun 1950 dan teruta T 

dlm dan seterusnja mengata- 

   
     

   

      

     

  

     

    

   
    

   

      

     

    

    

     
   

ts 

iLagi ? . 
Dgn. ses 5 5 

Truman : 

perobahan? apa jang Tea 

pada hari Senen. 
: 

Rentjana Cotombo ini disisuk 

| ma ditudjuka kepada kerdj 
ma «konomi antara ' 

| Commonwealth. Akan telan 1 
rentjana ini tlh lami pero 

,bahan2 semendjak waktu Bean 
Haan penglaksanaannja. Kesuli- 
tan2 keuangan jang dihadapi 
oleh seluruh daerah sterling ini 
telah menghalang-halangi ne- 
gara2 Commonwealtn untuk me" 
lakukan peranan jang lebih 
sempurna dilapangan pemberi-  ' 
an bantuan keuangan dan teh- 
nis, walaupun adanja sumba- 

  

i 

ngan2 dari Canada, Australi 
'dan New Zealand. 1 

|. Seterusnja, Inggris tidak 
mampu menjediakan barang2 . 
modal, oleh karena negeri ini ' 
Sibuk dengan penglaksanaan. Ten Ina 
tjawa persendjataan kembali. 
Oleh sebab ifu maka perlengka- 
(pam2 jang dibutuhkan oleh ne 
'gri2 Asia Tenggara ini teruta- 
ma harus didatangkan dari dae 
rah dollar. Dgn demikian, ma- 
ka beban terbesar diserahkan 

"Birma dan Thai, untuk mem- jan pemerintahan Perantjis de- kepada Amerika Serikat dan 

  

angkatan laut dan marine | 
sedang digiatkan pula di Yulin | 
dan Tsingtao. Menurut ena | 

beli lebih banjak beras dari 

kedua negara itu, Jan untuk 
  

di Tsingtao itu sa ka Han 
10.000 angg. aigk. laut ig “itu melakukan pemeriksaan dari 
sedang merierima “Tatihan dari satu pelabuhan lain dgn. mem-   sedjumlah 80 orang penasehat | pergunakan kapal silam Sov- 
bangsa Rusia, Na dan Dje jet djenis @E-14. 
pang di Yulin, kini telih mulai" Tapi baik pihak Rusia mau- 
mendjalankan, dinas | dipulau pun pihak RRT kabarnja tidak 
Hainan, Baru2 ini di Shanghai dapat melagsungkan pekerdja 
telah tiba pula 4.000 orang ah- an membangunkan ,,Armada 
li2 San Nak pash nb Pasifik” itu. 
melaku erdjaan melat Kaum gerilja jang datang 
anggota2 angkatan laut RRT di dari djurusan laut semakin giat 
Chenhai dan Chapu, disebelah melakukan serangan terhadap 
Timur Chekiang dan di kepulau gasaran2 dipantai sebelah se- 
an Chusam. latan Fukian, jaitu didekat per   Selain dari pada 'itu seorang batasan Kwangtung Antara 

| opsir tinggi laut Sovjet jang bulan Desember dan Djanuari 
disertai oleh opsir2 Rusia dan kaum gerilja jg. 3 kali melaku- 
Tionghoa telah didapati melaku kan serangan hebat dengan me 
kan pemeriksaan disepandjang wimbulkan  kerusakan2 hebat" 
pantai Tiongkok, Rombongan ' atas instalasi? RRT, 

  

joteng, bersondjata, 1 

wasa ini dan menegaskan, bah 
wa tugas partainja adalah me 
robah keadaan itu. Pemerimtah 
an Perantjis dari buruk men- 
cijadi makin buruk demikian 
De Gaulle, terutama mengenai 
kedudukan Perantjis dalam hu 
bungamja dengan negara2 la 
in. Hubungan Perantjis dgn 
anggota2 Uni Perantjisg djuga 
bertambah buruk. Menurut De 
'Gaulle, perpetjahan tadi dalam 
partainja tidak penting, (An- 

tara — AFP).   
KEDATANGAN PENGATJAU, 

Berita. te mengabarkan, 
bahwa baru? ini didukuh Gambir 
dan Kantjilburtih desa. Diatironggo 
(Ungaran). telah kedatangan gerom- 
bolan pengatjau Mn un Lk, 20 

nfa pakai sendiata otomatis, 

     

    
   
   
   

    
   

  

     

   

Bamk Internasional, kata kala: 
ngan2 bersebut diatas tadi. 

Adalah penting, kata kala- 
ngan tadi, bhw Amerika dar 
Bank Iriternasional ikut serta 
dlm konperensi ig diadakan di. 
Karachi ini walaupun mereka 
kedua2nja tidak langsung ber- 
sargkutan dgn Rentjana Co 
lcimbo, 

Kerdjasama Colombo — 
Pasal 4? 

Menurut kalangan jg patut 
tlipertjaja, nanitya konsultatif 
Rentjana Colombo jg bersidang 
di Karachi ini mungkin akan 

! mendesak, supaia dilakukan 
kerdiasama jg lebih erat anta- 
ra Rentfiana Colombo, Rentja- 
na Pasal-4 Truman (pemberian 
bantuan ekonomi kevada mege- 
Yi2-jx terbelakang) dan Rentja 
na2 Bantuan Te PBB. 13 
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Dari djumlah ta Tara 

  

'mercka terbdei dari beb 

    

    

  

| dalam blok Kiri 7, 
Es Keristen 3 dan blok    Wanita 3 
Pai 

    
      

      

   

   

    

    
   

        

   

    
   
    
   

            

     
   

      

   

   

  

   

                                      

   

                                                                  

   

                

   

      

   

    

'b'ok Sosial tidak 
. kil2nja. 

pate " 
lantikan berlangsung di Kabu 

“DPR itu sudah berdiri 

  

| tikan resmioja terdjadi pada 
“tanggal 13 Maret. 
  

Membentak Tentara 
Ben NEO Aa Nut 

sadaan ini tampaknja ti- 

ainkon Ojuga di Djepang, 
jerman Barat, dinegeri2 
duu mendjadi musuh 

rika tetapi kini hendak 
didjadikan benteng terhadap 

“kemadjuan komunis. x 

“Oleh karena ity meskipun 

1 sendiata untuk 
“tetapi --rupanja 

mengharap bahwa tahun ini 
dapat menggantikan sedjum- 

" 3auta itu menurut pemilihan 

  

sedang darj blok Buruh dan | 

nja. Haa TI gauta2 DPDnja. 

DPR Propinsi Djawa Tengah | 
otsb dilantik resmi pada tg 13 
Maret 1951 oleh Guberaur Bu 

| Giono selakuKepala daerah, pe. 

Pebruari 1951, tjuma pelan 

sadja terdapat. di Italia 

edang: didjalonkan uns 

Janggauta jang tertua usianja, 
  

- Bolongan, jaitu mereka Ye tas | Dada waktu ifu telah dipilih se 
gabung dalam blok Islam 51 
orang, dalam blok Nasional 5, 

dalam blok 

Ibagai ketua sementara dari 
Pada tg 14 Maret 1951 telah di 

Hangsungkan sidangnja jg per     

  

tama untuk memilih ketua jg 
tetap wakil ketua serta ang- 

Telah terpilih sebagai ketua 

sdr. Muljadi Djojomartono, wa 

Ikil ketua sdr, Soedarjo Tjokro 

sisworo, kedua-duanja dari So- 
Io, sedangkan susunan DPD ter 

diri dari: Nj. Surja Hadi, dr. 

Marzuki, tn. Balja Umar (seka 

rang dalam tahanan), Soehadi 

Hadikartono dan Abd. Wasit 
Notujoewono. Dalam DPD ini 

Iduduk 3.0orang dari blok Islam, 

|1 Gari blok Kiri dan 1 blok Wa 
"nita. 
“Selama DPR Propinsi itu ber 

(diri satu tahun telah dilang- 
sungkan sidang 7 kali, ialah di 
bulan2 Maret, April Djuni,Dju 

Lu, Oktober 1951 dan Djanuari 

Peb. '52 sedari DPD-nja telah 
| mengadakan sidangnja 37 kali: 
Belakangan sdr, Soedarjo Tjo- 

diri dan tempatnja diganti oleh 

lah Gubernur Budiono dan wa 
kimja dr. Marzuki, tetapi bela- 
'kangan dr. Marzuki dengan per 
setudjuan rapat DPD dan di-) 
sjahkan oleh DPR telah diganti 
oleh sdr. Balja Umar sebagai 
wakil ketua DPD. 

»- Selama berdiri 1 tahun 
telah ditjapai hasil2 antara 
Izin sbb.: Menjusun peraturan! 
daerah propinsi mengenai pe- 
# 

ngeluarkan 112 kali keputu- 
ja |san2. Ba'ijak pula dilakukan hu 

bungan baik dgn.  djawatan2 
niveau propi:si. Pun cleh DPR 
telah berhasil diperdjoangkan 
3 djawatan, jaitu djawatan per 
tarian rakjat, djawatan kehe- 
Iwanan dan djawatan perikanan 

darat. ketisa djawatari itu te 
lah diserahkan resmi pada pe- 
merintah Djawa Tengah pada 

Ipertengahan kedua dari bulan 
Desember tahun 1951. Selai 
itu djuga telah diadakan pem- 
bentukan Ima seksi jang ma- 
sing2 mendapat tugas melan- 
tjarkan djalannja pekerdjaan 
DPR. Selama DPR berdiri 1 ta- 
hu pemerintah propinsi telah 
mengeluarkan uang utk. keper 
kuan DPR tsb. sebanjak Rp. 
1.263:220,81 dan pengeluaran jg 
terbesar adalah utk, pembelian 

jauto keperluan DPD. 

Mengalami djuga 
kesulitan2. 

Selain hasil2 jang telah di 
tjapai sepandjarg berdiri 1 ta- 

“hun, pun selama waktu itu DPD 

tak luput mengalami djuga ke- 

sulitan2. Pekerdjaan DPD sela- 

ma 1 tahun itu adalah jang 

konkreet dapat turut sertanja 

mengurus dan menguwasai 3 

djawatan seperti kita terang- 
kari di bagian atas tadi, . 

Kesulitan2 jang  dialaminja 

. ialah antara lain jang mengenai 
laparigan2 dimana kekuwasaan 

belum lagi diserahkan kepada 

“Idaerah2 otonoom, hingga tak 

mungkin DPD turut mentjapu- 

rinja puri peraturan2 jang me 
'njulitkan utk. daerah2 otonoom 

guna memperlengkapi susunan 

rumah tangganja merupakan 

suatu kesulitan pula. karena 

soal jti berlainan sekali dgn. 

Diawa Barat dan Djawa Timur, 

dimana susunan rumah tangga 
itu sudah agak teratur beres. 

— Dengan adarja segala kesuli- 

tan2 itu teranglah bahwa pe- 

kerdjaan DPD bukan ringan) 

sehingga dapat dikata belum se: 
bagaimana jang diharapkam. 

Bantuan2 dari para 
anggauta. 

Bagaimana beratnja peker-. 

djaan jang menumpuk-numpuk | 

tu dapatlah dibajangkan, apa: 

bila di-ingat, bahwa bantuan2 

Idari para anggautanja ada sedi 

“Ikit sekali. Kedjadian2 jang me 

ngenai daerahnja masing? ham 
Ibir tak diberikan laporan2, se- 

baliknja kedjadian2 itu tersiar 

didalam pers, 

memberikan laporan, agar tin- 

dakan tepat lantas dapat diam 

bil utk kepentingan rakjat. 

Apakah jang mendjadikan 

| mereka itu segan memberikan 

laporan? itu, sukar didjelaskan, 

a Idam selain itu sedikit sekali ang     ''gauta2 DPR mengadakan hu- 

& 

salah seoring 

DPR Propinsi Djawa Tengah. | 

ktosisworo telah mengundurkan , 

sdr. Soenarto. Ketua DPD adat 

  

  

  
  

  

       
     

   
    

  

  
  

  

bungan sehari-hari dengan DP 
D untuk memberi keterangan2 

bahan untuk pembitjaraap da- 
lam sidang DPR... 

Hubungan dgn Kepala 
: . daer: 

Mengenai hubungan dengan 
Kepala daerah jang djuga me- 

banjak pula hal2 jang oleh ke 

pala daerah dirundingkan dgu 

itu sebetulnja. tidak mendjadi 
kompetensinja DPD dan sering 
pula kepala daerah- malahan 
meminta. pertimbangan? utk. 
memetjahkan soal2 jang sulit2. 

Kesan2 ketua DPR. 
Ketua DPR Propimsi Djawa 

Tengah, pak Muljadi Djojcmar 
tcno menerangkan, bahwa sela 
ma DPR satu tahun ini berada 
dibawah. pimpinannja, telah 
banjak dialami kesulitan2 dan 
kesukaran2: jang terpenting ia 
lah jang mengenai soal keua-   

'njusuman soal irtern serta me-: 

i sedang semesti- | 

'nja para anggauta itu harus 

Tengah ti 

sat. Oleh DPR telah lama dima 
djukan usul supaja sebagian da 
iri penerimaan di Djawa Tengah 
ini diserahkan kepada pemerin 
tah Djawa Tengah, tetapi hing 
ga kini usul itu belum menda- 
pat djawaban jang tegas. Teta 
pi walaupun demikian, dalam se 
pandjang 1 tahun itu, banjak 
puta 'hal2 jang dapat dikata 
memuaskan. HI 

Harus diakui bahwa mutu 
dan nilai dari anggauta2 DPR 
masih belum sebagaimana di- 
harapkan, umpama dalam si- 
dang2. pembitjaraan2 masih 

diperpendek, tetapi ha!2 itu 
adalah terletak kareng mere- 
ka itu masih kurang faham 
dan kurang pengalaman. Hal 
Jamikian .nistjaja akan bero- 
bah da'am tahun? jang akan 

datang. Pada umumnja pak 

pandjang setahun itu telah 
banjak didapatkan pengala- 
man2 jang berguna, Jang ma- 
Sih 'isesalkan olehnja ialah 
bahwa sampai kini DPR masih 
belum mempunjai gedung sen- 
diri untuk merundingkan soal2 
jang penting dengan tak ada 
gangguan” dari pihak lua- 
VE 

Usaha2 jang akan di 
djalankan. 

'Usaha2 jang akan didjalan- 
kan utk tahun depan, menurut 
pak Muljadi, dapat dibagi dua, 
pertama dalam djangka pan- 
djang jang 'chusus ditudjukan 

kepada soal2 politik dan ekono 
mi dalam daerah Djawa Tengah 
dan kedua dalam diangka pen 

  

jang kiranja dapat didjadikan | 

rangkap mendjadi ketua DPD | , 
diterangkan ada baik sekali, | 

anggauta2 DPD walaupun soal2 

(jangan karena semua pengeluaran | 
Hasil2 selama I tahun, yKevangan utk Djw. Tengah 

it tergantung pada pemerintah pu 

mulur2 jang seharusnja dapat: 

Muljadi merasa gembira, se-f 

M.S. RAHAT 
PN 2 TABIB 

|Seteran 109 — Telf: 1123 Smg. 
'Tabib jang paling terkenal di In- 
|donesia dan dapat. banjak pu- 
djian. Specialist. untuk Wasir 
(Aambeien) ASTHMA KEPU- 
TIAN, IMPOTENTIE dan laip2 

| Penjakit. ZONDER ag 
ea “Pagi 0— 

Dj. bitjara (Sore 5— 7 

  

GELDLOTERIJ DJAK. Rp, 165—: 14 
Rp, Io 14 Rp. 5— . GOEDEREN. 
LOTERIJ DJOKJA Rp. 10.— Trekkl. 
& verzk4: VRIJ 2 
SINAMON (SCHOONHEID PILL.) b: 

k:n kullt muka halus, bersih dan 

kentjeng, untuk orang muda maupun 
tua. In pl tidak meiaihkan ulituk 
kojalltikan, terapi djuga bkn ba 

muda. I del. Rp. 
Rp. 35— SORGA ISTRI PILL, bikin 
piamp, shgset,  kenijeng montok 

dan sehat dan selalu telap tinggal | 
6— IL mel 

  

N 
— 

Katja mata: 

B
P
M
.
 

Depok 

  

an RN 
Disini letaknja Toko | 

nliy Ot. Stores Minly Opt. Stoces — 
NN — Depol 

JANG LENGKAP DAN DAPAT DIPERTJAJA. 

TO
MA
NG
 

Depok 
x 

U
B
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    |tangg. memuaskan 2 fihak Rp. 20— 
3 ds. Rp. 57— KRIGASTA PILL, un 
tuk lak 2 tahan lama AT) 
Rp. 20— 3 ds. Rp.57—  VITANOL 
tangg. dapat kasih tenaga baru. ada 
nafsu kutang tenaga Rp. 20— 3 dis 
Ro. 57— BENA PILL. untuk da 
lang bulan Rp. 58.— Porto Rp. 2.— 

5 THIO GIOK GIEM 
Garg Tengah 22 — Semarang 

  

     
    
    

| perrveraKan| 
dan CLICHE | 

    

LIJNe RASTER CLICHE 
STEMPEL KARET.SLIDE 

  

Pasanglah ANA 
Adpertensi 6 

Dalam Harian 

.SUARA MERDEKA" 

  

dek akan diselenggarakan usa- 
ha2 utk perbaikan penghidupan 
rakjat Djawa Tengah, teristime 
wa jang tertimpa beban2 berat. 

Pada achirnja diterangkan 
bahwa dalam waktu tidak lama 
lagi, beberapa djawatan akan 
diserahkan pada pemerintah 
Djawa Tengah antara lain dja- 
watan Penerangan, Kesehatan 
dan Sosial (?)   

  

   
K OUT 

| DIGGIN'S 
OUT HELP/ 

“mana telah  kautemukan 
emas ifu? $ 

“ngan orang lain.   
'Roy Rogers 483 

WATCH OUT, ROCK: 
JAWI TUETY 
COULPN'T HAVE 

UTA TH' 
WITH- 

- Yurantah kemaob “anak! -! Di 
segumpal 

& Hati-hati, Rockjaw ! Kita mung 
kin diperdajakan. Tufty tak dapat 
keluad dari gua ita zonder pertolo 

Prijse. gistis. Oba' koeksel Rp. 20— Seluruh Wanita Hwakiauw di 

Ma, 

      

Terima Kasih 
Kepada para Dermawan2, Importeur2, Dokter2, Jury2 dan 

Pembantu2 jang telah memberikan bantuannja moreel mau- 
pun materieel, sehingga Perajaan Hari Wanita, terutama Baby 
Show-nja telah dapat berlangsung dengan memuaskan, dengan 
ini atas nama Panitya Perajaan Hari Wanita Dari Wanita 
Hwakiauw Semarang, kami mengutjapkan banjak terima ka- 
sih. Semoga segala. kebulatan dan persatuan jang telah terda- ! 
pat pada perajaan ini, akan mendjadi perintis bagi Persatuan : 

5 Semarang. t 

Matan Hormat kami: . : 
(0 PANITYA PERAJAAN HARI WANITA DARI : 

WANITA HWAKIAUW SEMARANG. 
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PP AA 

  

Aa aan 
  

Telah tukar tjintjin: 

R. MOERTONO 
| Gengan 

R. Rr. SALAMI 
. 

Semarang, 9-3-52. 

BENAR-BENAR BERBUKTI 
Untuk menghilangkan segala 

sakit pinggang pegal, kaki ku- 
rang kuat dan lekas tjapei, ta- 
ngan dingin “dan sering semu- 
tan, badan lesu. bergerak sa- 
ngat malas dan lain2 sakit pe 
gal linu,“ 

DJAMU NGERES LINU 
(No. 20) 

terus menerus membuktikan 
kemandjurannja. 1 - bungkus 
Rp. 0.50, 

  

PABRIK OJAMU TJAP PORT RE 

AE 
PN Tel naa andi 

NA Keran 

  

Mintalah Daftar Harga seka- 

pok 36B, Mataram 210, 4i4, 
497, Lemahgempal 52, Petekan 
35, Pasar Darat 33, Widohar- 
djo 26. Solo: Tjojudan 141. 

  
) 

TAN 
Toko Pedamaran 90. Agen De- 

  

UTJAPAN TERIMA KASIH 
Dengan djalan ini kami me- 
ngutiapkan banjak terima ka-t' 
sih kepada Dr. ACHMAD Kal:- 
sari 10 dan Zuster JOHANA 
jan” telah merawat anak ka- 
mi hingga sembuh. 

Keluarsa SOEKIRNA 
Semarang. 

Se 

  

  

BUKU PENGETAHUAN 
ASMARA WANITA 
Tjetakan ke-5 sudah habis. 

Akan terbit lagi tgl. 29/2/52 
harga Rp. 20-—. Pesan Poswes- 
sel sekarang Rp. 15.— ongkos 
hebas. 
MN. V. .TIERMIN” — Surabaja 

Pasar Besar 16/M. 

INI MALAM PREMIERRE ! 

Rex” 5-7.-9.- (17 tahun) 
Gregory Peck-Helen Westcott 
she Guntighter" 

.Diagalan” 7.—9.— (t3th.) 
Robert Kent Peggy Stewart 

.The PHANTOM RIDER“ 
Penuh Sensatie PERKELAIAN seru, 

TIPU MUSLIHAT ! 

Ini Malam D. M. B, 
.Matropoto” 5.-7.-9.-(17 th.) 

Jona Wayne Ann Dvorak, 

ssflama of Barhary Coast" 

  

  

  

— 

  

— 

  

  

Perabut untuk Rumah Tangga 
Djawatan, Kantor atau Perusa- 
han dapat dilever dari perse- 
diaan dgn. harga pantas. 

Toko DJOHAR   Duwet 60, Semarang, Tel. 1943 
# 

    

Besok Malam PREMIERE! 
.ORIONM" 5.7.9.- (17 tah.) 
Ciark Gable — Alexis Smith 

bay Number Can Play” 
  

ini Malam Pengab: 7. — 9. 
Danny KAYE — Gene TIERNEY 

,On, The Riviera” 
» (TECHNICOLOR) 
  

  

SORRY LHAD TO EXPOSE 
TUFTY TO THOSE RASCALS, 
BUT WITH MY GUNS : 

CAN... NOW WHAT? 

  

  

- La HEY...LEGGO 

1 8 | “ 

-— Sajang, Tufty kusu- 
tuh melakukan pekerdjaan 

ig berbahaja, tetapi mu- 
Jah2-an dengan  sendjata 
ditanganku aku dapat... 
apa itu? 

Hey, "...depaskan 
aku, pendjahat!! Roy, to- 
longlah. aka! ! 

rd 

      

    

  

   

  

   
   

   

     
— Berikan emas itu kepada 

kw, “anak... hey, itu Rogers! 
la belum mati!! 

— Seperti kaulihat aku be- 
lum mati, Ox! Tetapi segera 
djiwamu dan djuga Rockjaw 
akan melajang, djika kamu tak 
Pa apa jang kusuruh 
am. 

   YOU SHOOT ME, NGYICK TIINKIN 
ROSERS, AN! OK WELL, 
TUFTY FALLS/ ROGERS »..» 
PROP YORE GUNS-) HOWIS IT 
OR T LET HM GO | GONNA BE? 
RIGHT NOW 

6-30 

    
— Djika kamu menembak ke 

padaku, Rogers, Tufty akan 
djatuh! “Letakkan  sendjatamu 
itu!/ Djika tidak akan kulepas 

. 

  kan Tufty dari tempat tinggi 
ini, sekarang djuga!! 

& Pinter kamu, Ox. Nah, 
Rogers, apa maksudmu  seka- 
rang? 

  

            

Menghaturkan terima kasih 
Atas pemberian dari Tuan Directie dari N. V. De 

Locomotief pada saja ketika pada tg. 11 Maart 1952 beru- 
pa satu stel Vulpen merk SHEAFFER'S” se agai peri- 

ngatan sudah genap bekerdja 25 tahun sebagai Monteur 

dari Drukkerij N. V. De Locomotief ds Semarang. 

  

» Hormat saja, 

TAN PING LIONG 
Semarang. 

  

  

   TELAH DATANG 

GONSU 
Didjual atas Prioriteit klas B. 
Gunakanlah surat idzin Tuan dengan baik, 
CONSUL 

    

   
4-Door | 
Sedan 

ilihlah 

     

    

    

  

Djuga dapat didjual dari persediaan 

FORD U Deluxe 
Fordor 

Prioriteit klas A 

N.V. dandel Mifi. Hin Yoe 
Ford Importeurs Djawa Tengah 

Bodjong 76 — Telp. 2000 — Semarang. 
Filiaal: Kesunean 23 — Telp. 600 — Tjirebon.   
    Pa HAN 22 menahan AP AE NN Kp ne a g 

Bae NE Ea Kat 

MAKLUMAT. — 
Pada hari perfhgatan satu tahu” berdirinja Dewan Per- 
wakilan Rakjat sementara Propinsi Djawa-Tengah, Dja-i 
watan Kehewanan Daerah Semarang Barat bermaksud 
menjumbangkan tenaganja kepadi chaladjak “ramai de 
ngan mengadakan suntikan terhadap pes ajam. 

Akan disuntik ternak unggas tajam — itik — gangsa dls.) 
dari umur 2 bulan keatas. 2 
Tempat: di- halaman Kabupaten Semarang. 
Waktu: tg. 13 — 14 — 15 Maret dari djam 9 — 12 pagi. 

Suntikan dilakukan dengan tjuma2. 
Diharapkan para penggemar ternak unggas memperguna- 
kan kesempatan ini sebaik2-nja. 

  

  

1) 

2) 

    

Djawatan Kehewanan Daprah 
Semarang Barat, 

  
  

  

Pengumuman 
Diberitahukan dengan hormat, bahwa Tuan TJOA KWIE 

HIEN sedjak 1 Djagruari 1952 sudah tidak mempunjai sang- 
kut-paut lagi dengan perusahain kami. 

Hendakrja- umum mendapat tahu. 

Paberik Rokok ,,P09 HIEN”, Semarang. 
Pem, LIAM "JIONG POO. 

  

  

  

M, A. G. RAWAL Ahli ilmu kebatbinan 
Kotakpos No, 1796 — Bandang, 

Sudah terkenal dan tjukup pengalaman utk. djawab jg. benar 
dan djelas 3 pertanjaan mengenai periijalanan-Hidnp/ Perdjo- 
Goan/ Peruntungan dil. jang memuaskan. Boleh kirim pertanja- 
an Tuan/Njonja dengan keterangan umur jang lengkap dan 

  ongk. Kp. 11 per posw. — Tuan/Njonja akan tertjenggang 
atas djawaben2 jang tjotjok. Resia 'dipegang dengan teguh. 

  
  

  

  

CITY CONCERN CINEMAS —— 

LUX ST 9. INI MALAM D. M, 8. (13 tabupj 
KE GLENN FORD». VALLI —' CLAUDE RAINS... 

2. ? i g 

sihe White Tower" mein cotoe Tecbnicolor. “ 

Grand 5.—7,—9.— INI MALAM Premiere (17 tah.) 
N KA 

An Aa? Senang Masa can aa 
Nancy dim. Menarik dan Menggemparkan 

INORA 5-7- 9- Ini Malam PREMIERB (0. 17 th.) 
Dick Powell “ Of Tbe French . 66 

Marta Tocen sMOYUES Regiment”" Birerne paeneh 
aa ARA GEMPAR! 

Royal 4.45-7.00-9,15 Isi Malam D.M.B. (17 tahun) 

BAGIAN Ke2 ITAMAT) GEMPAR at 
Kane Richmond “ 
Veda Aun Borgs Jungle Raiders" II: 

Roxy 7— 9— INI MALAM Ju. segala umur) 

  

  

  

  

Joba HALL « LI UnNG 
June VINCENT ui & M B A Li AD VENGIAH 

besok Malam Maria MONTEZ — Johan HALL 

"WHITE SAVAGE"" recinisovor 
#   

3 2 

Mulai tanggal 12 'arer 

'e Chia Niu 
dengan Miss CHO SHIEN 

  

  
Se NN AN PN AA, YA HA AA aka 

(NDRA" Solo Ini Malam tg. Il sampai 13 Met. 1952 

Outside the Wall 
dengan Richard Basehart, Marilyn Maxwell S3 

ML aa Tw ak Rs wa en LN BP 

  

g


