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hara Senin, yard rsebut per 

: duta besar . 
Bonai aa Seda tahun 1980 
La Jonja Kellontai ada 
Tah wanita pertama di di denda 19» 
pera Tn TN 
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Tiara ae adalah 5 " 
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5 2 jan Lada, g 
tidak #itetag ah 
Spertunihabiati aa Ka 

1 tidak las     

“aw 
“ka Kane 

nt 0 

pekerdjaan | Ht - 
bang2 di djawatan?Z-nja 
purna, bagaimai istar 
Bar s: 

2 ajakan 
Teka negeri, tetapi 
pembajaran untuk 
dang harga2 “bahan 
mana terletak kekuatan 

karang sedang ditekan, ..h 
masukan devisen. mendjadi 

si jang terlah 
rakjat na 
   

R 

loo 2 Gada . La mna 
ngaruhi Tapangan perek 

serurunnja, (Plak). e 

   "Iemestit” : 

pita Pegah akan berkumandang desi 

ek Beras 

ne ) Adalah: Berbahaja 
aan gi, 

membenarkan ba 
ah ya Too ni 

La 

  

   

  

   
gila Ag 'djarah Eropah Barat 
Dan maan. Adalah Sedjarah Peri- 

karang ini Sg ka Sen 

g 

ear ea & Junani dan Roma tidak 

pikir, Lusa! 
bukan 

      

   

    
   

     

“ Mcskow jang hendak dimus Hasan Wiratmana 

hn Orang tersebut adalah dari 

    Lagi satu gambar dari 
hari Senin berlangsung 
bar: wakil presiden 

2 . Yan itu. , 

pameran Kan" “jang sediat 
di Pasar ta “Djakarta. Gam- 

Hatta sedang melihat? dalam pame- 
2 SPA)   

tk Adakan Pertemuan 4-Besar Menge- 
: “pai Soal Vjerman 

Sikap Amerika Akan Tunggu Dulu Bagaimana Si 
kap Perantjis Dan Djerman Sendiri. 

Sian MENGAMBIL keputusan tentang bagaimana 
aan menghadapi usul2 Sovjet jang menghendaki dia- 

maap am pardjandjian perdamaian dengan Djerman, 
ingin lebih dulu mengetahui reaksi Djerman 

muat dihalaman HI) dan Perantjis, de- 
n menurut: keterangan jg diperoleh oleh djuruwarta poli- read Press, Michel J. O' Neill. Dikatakan, bhw sikap dari Te negara Eropa. tersebut se banjak akan menentukan, 

negara? Se Barat n menerima ukah 
menolak usul? Sovjef itu. pa ma 

Pembesar? Amerika dalam pada 
“itu menjatakan pendapat pribadinja, 
bahwa muslihat Sovjet untuk 'meng 
halangi dipersendjatainja kembali 
Djerman.ini adalah sungguh? suatu 
muslihat jang djitu sekali. Mereka 
pada umumnja mengakui, bahwa 
adjakan Sovjet untuk menjelesaikan 
perdjandjian perdamaian den Djer 
man jang sangat bersifat emosionil 

Inilah selalu maka state depari- 
ment menghadapi usul-usul Sovjet 
itu dengan sikap jang hati-hati, 
sungguhpun dimasa jg lampau su- 
dak pernah mengutuki saran Sovjet 
jang serupa dengan itu djuga. 

Pada umumnja penesar2 Ameri 
i ka berpendapat, bahwa negara2 Ba 
. rat harus bertindak ' dengan  hati2 
sekali untuk mentjegah timbulnja 
kekeruhan? politik jang pasti akan 
melumpuhkan -rentjana ' 

jerman dan sampai Barat. Pembesar? state department djuga di Perantjis. | sendiri boleh dikatakan jakin, bhw 
€ Djerman Barat tidak akan menerima 

begitu sadja rerntjana Sovjet itu, 
Akan tetapi para diplomat itu djuga 
idak melupakan, bahwa 
Adenauer mungkin akan membuat 

"Soal ini mendjadi suatu soal politik 
“jang sulis Dan keadaan jang demi 
kian 'ini menurut perhitungan para 
diplomat itu dapat menimbulkan ke 
keruhan didalam perundingan? utk 

1 memasukkan pasukan2 Djerman ke 
dalam pertahanan Eropa, jg selama 
ini memang sudah seret djalannja. 

ngan kuat di 

Sy sana: Taat, 

'Oleh. Pemerentah 

dekan 

  

    

Bisa timbulkan Sentimen2 

3 “pro dan kontra. | 

Djurubitjara kementerian 
luar negeri Peraatjis meng- 

  

  

kan hasil gevisen. 

Kama ya” sedang didjalankan ' 
ini maupun tjara pelaksa- 

Sak Ag Panama sebagai ,usul2 jang bertenta- 
ngan satu sama lain”, akan te- 

tapi menurut perhitungan para 
pembesar state  gepartment 
soal ini mungkin akan menim- 
bu-kan sentimen? pro dan kon- 
tra  konverensi perdamaian 
Djerman di Perantjis. State de 
partment menjatakan dalam j 
keterangannja pada malam 

5 Rabu jl., bahwa persatuan 
D ROFESOR John Brough, Djerman memang mendjadi 
“— mahaguru dalam bahah tudjuan pokok “ dari" politik 

sanskerta pada perguruan Amerika Serikat terhadap 
“London, dalam. suatu pe Djerman. 

$ Sep nang ia, me Meskipun sta:e department 

'bahwa negara? barat . belum mengemukakan pendas 
setjara terang-terangan, sk patnja 

Ai gada AA ata bar namun kementerian tersebut 

ga an melenjapkan pro- nampaknja tidak bependapat, 

sialisme jang beranggapan bahwa usul2 Sovjet itu akon 

dijarah “Kropah barat membawa penjelesaian kearah 
adalah Sediar perikemanusia- ' persatuan Djerman itu. 

aa, en | Pembesar2 Ameriks menja- 

  
an: gan Pandang Se- 

| Kemanusiaan 

  

    
(dak masuk akal untuk membi- 
— tjarakan soal  perdjandjian 
perdamaian sebelum terdapat 
satu pemerintah Djerman jang 
meliputi seluruh Djerman se- 
bagai pihak jang harus dia- 

djak berunding. Dan untuk da- 

pat mengusahakan pemerinta- 
“han sematjam itu, maka perlu 

Menur pendapatnja, - seo- ! 

yag Na jg ingin men ' 
: Na universitet da- 

. Sanskerta menda 
'adjaran keintelektuilan, 

PA aa dan filsafat, jg 
Sean dengan mem 

'klossiek. Kla 
a alan Sansk:rta di 
dengan hasil2 kese 
sihur jg ditempat seluruh ' Djerman, sedangkan 

   

  

     

     

  

   

  

   

        

goal ini selama. ini ditentang 
erasa takut, tetapi di oleh Kremlin. Demikian pem- 

“apa kesusasteraan ini tidak besar2 Amerika itu, menurut 
enal selain daripada djuruwarta politik United 
Iongan ketjil ahli2 

5, tara-UP). 

7 Orang Kita Akan 
|golongan2 pengusaha, ahli teh- | SAAT INI tida-sj 

Sapna € huruh dan ' pat kepastian bahwa se nik, ahli ekonomi, 

/ Y7 orang telah berkete: 
han hendak berangkat ke kon |terdapat 8 orang jaitu Suchjar 

perensi ekonomi internat'-nai | Tedjasukmana, Tn LN 
andunz 

   
i 3 il “jang akan datang Ibrahim, Suhardi Praw' ronoto, 

, An bed kar kak rangan je, Mr. Kosasih Purwanegara, M, 

4 (ai iapat. “Antara” dari sekreta-j Subehan Z.E. dan S. Surjone- 

ris ban! ifa persiapan | rombo- | goro. Dari golongan tehnik ter- 
Moskow, | dapat 3 orang jaitu Ir. Purko: 

diningrat (Jogja), Taher Tajib 

- GP j 

an. ke konperensi 

  

Zet Jang Djitu 
Pandangan Amerika 9g Nota Russia“ | " 

pertahanan | 

lawan2 

gambarkan. usul2 Sovjet ini ' 

. , takan bahwa tadalah terlalu ti- | 

diadakan pemilhan2 bebas di- 

Press. Michael J. O'Neill. KP 

tani. Dari golongan pengusaha ' 

  

Fa an 3 g lea 1 

iya isi nota jg dipertukor 
kan kemarin pagi telah dis: 
paikan kepada Presiden. Menu 
rut Sidik» sampai sekarang ti 
dak terdapat aspek2 baru dan 
mandaat jg diberikan oleh Pre 
siden tidak dirubah. Usaha 

| pembentukan kabinet akan di 
'landjutkan. - Demikian Sidik 
Djojosukarto. Bilamana perte 
muan antara kedua formateur 
itu diadakan lagi, masih be'um 
ada ketentuan, tapi dIduga ha 
ri ini mereka sudah akan berte 

  
Dapat dikabarkan, 'bahwa se 

belum pertemuan diistanc itu 

ngan2 PNI mengenai soal ben : 
tuk kabinet baru njatakan ke 

da Antara semalam, bahwa 
PNI tetap berpendirian, bahwa 
tidak ada alasan2 objektif poli 
tis ig dapat menjebabkan PNI 
cdlalam kabinet baru tidak men 
dapat keseimPangan kekuatan 
kedudukan jg sama seperti da 
lam kabinet ig than Bagaima 
na seijara konkritnja formasi 
kabinet jg diusulk Boleh PNI, 
kalangan tersebut tidak berse 

PIR masih melihat dan 
menunggu. 

Djuga Dewan Pimpinon PIR 
kemarin petang telah berapat 

Sultan Dite- 

  

Apa Maksudnja? 
Pp RESIDEN SUKARNO ke 

marin Siang telah mene | 
Ta Hamengku Buwono | 

e mengadakan 
an makan bersama aa. | 
Pada petang harinja, Presiden 
telah menerima va Walikota 
-kyakarta Raya Sjamsuridzal. 
Diduga bahwa dalam pertemu- 
an antara Presiden dan Sultan 

: Hamengku Buwono itu, telah di 
bitjarakan pula soal? “disekitar 
pembentukan kabinet sekarang. 

  

  

| f 

PEMERINTAH INDIA ME- 
NGUNDANG NATSIR 
Pemerintah India telah me- 

ngirimkan undangan kepada, Mo 
hammdadi Natsir Ketua Dewan 
Pimpinan Masjumi, untuk men- 
djadi tamu negara, bila ia kelak 
mengundjungi New Delhi dalam 
perlawatannja ke Timur Te-s 
(Ugah dah pregeri?2 Asia 
! Demikian Kantor Be 
UIndia di Djakarta. 

Suatu pemardangan pd. 
tempat penjimpanan sen- 
djata USA di Lima, Ohio. 
Tempat2 sangat besarnja 
jang dipakai untuk pe- 
.njimpanan berbagai ken- 
daraan perang, di USA 
lazim disebut ,,blik kopi”: 
nampak tank - berderet2 
dalam ,,blik kopi” tsb. 

  

ese imibangan Karat: 

Kabinet Jg Dulu. 

- DUA FOEMATEUR Prawoto Ma batasi La 
NN & La untuk pertdma kalinja sedjak mereka di- | | 

“istana mehgadakan bembitjaraan? Sasa 

ber'aku, Dewan Pimpinan PNI , : 
| tekih mengadakan rapat. Kala | 

dia memberi keterangan. 7 

. kursi Luar Negeri, 

rima Presiden 

  

Penting hari ini: Perkembangan sekitar usaha pem 
. bentukan kabinet — Angkatan udara Russia Ai 
 Tjilakanja hidup ladjang — Dahlan seorang ama: 

' teur ig bisa sembuhkan penjakit ingatan — Tulisan 

Sjafruddin mengenai ekonomi dll. 

  

TEE 

“Terus 23 

  

  

  

  

dan MEA Betetansan ajal “N luran 
rubitjara PIR M. Sadak, PIR G ai 
belum clapat menentukan sikap| " 
nja akan turut atau tidak dmj 
kerbinet baru. Sebagai diketa| 
hii' menurut rentjana kedua | 
formateur, maka PIR akan di 
minta duduk @idalam kabinet. 
Menurut Saddak, PIR masih te 
tap, menunggu bagaimana ha 
sil saran jg dikemukakan oleh j 
PIR utk mengurangkan djum ' 
lah kementerian dari 19 seba 

        
      

  

     , EDJUMLAH 
3 Selasa telah - 

dua Kn Neha 14 
itu. 

Letak 'kesulitan. ta 

' Sementara itu urut ke- 
terangan2 jang dapat dikum- 
pulkan oleh Antara, maka 
usaha pembentukan kabinet) 
dalam tingkatnja sekarang ini 
telah menemui: “berbagai kesu- 
litan2 jang ikarenanja Cang- 
gap perlu sekali soal inj dibe- 

    

Jugoslavia 
Penting 

Dim Bantvannja Sbg 
Negaraj jg Melawaa 

Agressi   

  

ritahukan . kpd. Presiten. Se-|— : 
bagaimana pernah kita kabar-! y»- ANTORBERITA Yugo- 
kan, maka menurut rentjana |. (sidaa ,Tanjag” pada 

(kedua formateur dida'am kom- hari Rebo mewartakan, bahwa 

posisi kabinet telan ditetapkan, Galam siatemeni-nja pada hari 
Serasa ji. majpsekal Tito telah 

pahwa Masjumi dan P3, akan imenjatakan kepuasannja me-    
mendarat | Ao kursi enai afai2 SIKA K jatra jang kini 
Kabarnja didalam ajumlah 4 diterima oleh Yugosla- 
Ikursi itu pihak jang akan . ria, Tito jang berbitjara dalam 
menduduki kursi Perdana Men- konperensi pers menjatakan 
teri akan memegang djiuga balwa Yoguslavia tidaix selalu 

sedangk menerima djumlah jang dibu angkan g 2 
: tuannja berupa alai?2 “sendja dea mendapat , kursi 

P3 ta tertentu, 
si K | bahwa ashirnja sendjata2 jang 

dibutuhkan ita aken datang pu 
4 Ba Na ea 

Dengan “kete Ka -PNI, Selandjutnja Tito menegas 
bahwa PNI tetap berpendirian kan, bahwa Yugosavia kini le 

daki Pa aan bih banjak mengeluarkan per 
P3 ana t ongkosan un-uk angkaian da 

Mekapusaan hat TENI akan Yatnja daripada setiap negara 
| ad menjetudjui Masjumi 
menduduki Leg Ear gjal sadja Sud berbuat demikian seterus 

| sebagai Habar ja PNI men- nja Sikemudian hari, korena 
'duduki lagi. Kementerian Da- hal itu merupakan. suatu fak 
lam Negeri. Dan kesulitan jang tor guna mend,amin  kemerde 

Wakil    

  

     

   

  

   

  

  
akang Ulas Mgr hn kaan negara. Menurut Tito, 
disertai tuntutan bajiwa kursi “Umbangan Yugosavia tidak 

ha!sia reratif paling tinggi te 
tapi ajuga dalam arti kata se 
iuas2nja, dan ditambahkannj ja, 
bhw oleh sebab inilah Yugoslo 
via merupakan salah satu ang 
Sota ig terpenting dalam kum 
pulan bangsa2 jg meawan ti 

Kementerian Dalam Negeri dju 
ea harus dipegang oleh Tg 

Rea $ s 

Tr Diduga, bahwa dalam perte- 
muan diistana' diantara Presi- 
den dengan kedua formateur ta 
Ti malam itu, Sean Ie ap usaha untuk mendjalankan 

tuk - mentjari Pe djalem-kelaar agresi. Kami menganggap, 
bahwa oleh sebab hesarnja 

Sumbangan jg diberikan itu, 
Yuges avia membunjai hak an 

tuk menerima bantuan, demiki 

(way out) dari kesulitan? jan: 
dihadapi cleh kedua Sormateur 

tersebut. | 

| Jan” 

tetapi diharapnja | 

3 lamnja di Eropah, dan bermak | 

Tangan 
' Persahabatan 
Dari Sementara Orana2 Terkemuka 

Amerika Kepada Rakjat Sovjet 
RANG? terkemuka Amerika pada hari 
mengulurkan ,,tangan persahabatan” ke- 

ka makar Sovjet Rusia berkenaan dengan ulang tahun ke-35 
gai jg direntjanakan oleh ke dari Revolusi Sovjet dari bulan Maret tahyn 1917. 

tersebut telan menggulingkan Czar Nicholas II dan mendirikan 

an Republik Demokrasi Rusia, jang kemudian djatuh 
Moh papan” yng pengchianat komunis jang bersendjata”. 

Revolusi 

Dalam pesan jang ditudju- 
kan kepada Rusia dan semua 

negara2 ,,dibelakang Tiraj Be- 
si” dan disiarkan oleh radio 
»Suara Amerika” dan radio 
,»Eropah Merdeka” dinjatakan 
kepertjajaan pembesar2 Ameri 
ka: itu bahwa rakjat 
ikan menemui kembali dja-| 

jang menudju ke kemer- 
dekaan.  Ditambahkainja, ba 
hwa ,kemenangan kemerdeka- 
an baru di Rusia” itu 
merupakan 
untuk mentjegah bentjana pe- | 
rang dunia. Diantara pemu- 
ka2 Amerika jang menarda- 
tangani pesan itu ialah bekas 

presiden Herbert Hoovsr, he- 
kas kepala ECA Paul  Hoff- 

man, gan beberana anggota 

Kongres. (Antara-UP) 

  

Demonstrasi 
Anti-Churchill 

Rusia |   
| 
ya negara? Isig di Timur Pe- 4 

| 

akan ' kan pertuka 
.djaminan terbaik jngenai kemungkinan digirikan- 

, muan itu dan memberikan “sa 
|ran, bahwa pertemuan akan 
! 

j 

' 

rtan jalah: Afganistan, 

EBERAPA RATUS orang 

pada hari Selasa malam j 
telah berkumpul dimuka gedung : 

'parlemen di London, sambil ber 

.Churchill, letakkan dja 

Beberapa orang fe-j 

teriak: 

batanmu”. 

lah menjebarkan surai2 
i 

seba- | 

ran jang dikeluarkan oleh par 

tai komunis, dan bertulisan: 

,Anggaran belandja Butler ber 

arti kemelaratar, perang dan 

Inggris dibawah penindasan 

Amerika. Alternatif bagi ini ia-, 

lah perdamaian, persakabaran 

dengan semua negara sosialis- 

me”. Balabantuan polisi telah 

dikerahkan untuk mengendali- 

kan para demonstran, (Reuter)/ 

Jang perlu: jang kana 

Atas pertanjaan dimana ti 
tik berat dietakkan dalam per 
mintaan untuk membentuk ka 
binet, pada kabinet jg ,,kuat” 
apakah pada “dukungan parle 
men jg tjukup besar”, Prawo | 
to menundjukkan, “bahwa perka 
taan “kuat” dalam permintaan 
itu Menari dimuka. 2 

  

  
  
dan Wiiono (dari Ikatan 'Yeh- 
nik Indonesia). ' Dari golongan 
ahli eksnomi terdapat seorang 
jaitu Ni. Tlung Sin Nyo (ia 
djuga dokter dan jurist). 

| Dari goongan buruh terda 
pat Runtu Rambi, Suhardjo, 
Sudjono dan Sudijono Djojopra 
jitno, dan dari golongan tani 

terdapat seorang jaitu Mn. 

amen 

1 ka ka kembang 
Kan "58 

sin Ku ns 
Pa an 

  

(kan Yugoslavia itu. (Antara— | 

an Tito. Tito menambahkan, 

   

      

     
    
    

      

  

   
Wartawan2  Burm? jang 
berkundjung di Indonesia 
sebagai tamu pemerintah, 
Senin jl. telah menemui 
menteri panerangan demi- 
simner A. Mononutu. ' Se- 
kretaris  djendral em. 
Penerangan mengantarkan : 
mereka. Gambar: perte- 
muan tadi. Sebagai dika- 
barkan. hari ini warta- 
wan2 tsb mengundjungi 
Semarang, dimana mereka 
al. djuga menghadiri per 
ingatan ulang tahun DPR. 
Selandjutnja mereka akan, 
meneruskan  perdjalanan 
ke Jogia. on 

Inisiatip Pa- 
kistan 

Mengadjak Persatuan Ne: 
gara2 Islam, Indonesia 

Djuga Diadjak 

EMERINTAH Pakistan 
dengam formil pada ha“ 

ri Rabu telah mengusulkan, su 
paja diadakan pertemuan anta 

    

      

ngah dan Asia, untuk Tanba si 
ukaran pendapat me- 

,nja panitia jang akan membi- 
yarakan soai2 jang merupakan 
kepentingan bersama. 5 

Selandjutnja dikabarkan, 
bahwa Pakistan berseaa men . 
djadi tuan yumah untuk -perte “ 

(Ladakan sefjepat mungkin, 
lay dapat dalam bulan April jg 

“akan datang. Negarad jg. akan" 
Limendapat undangan dari Pakis 

Mesir 
Indonesi a, Iran, Irak, Jordan 
Lebanon, Libya, Sausi Arabia 
Syria Turki dan Yaman. 

WAKIL2 INDONESIA KE 
KONPERENSI ,,ALL PA- 
KISTAN WOMEN AS$80. 
CIATION.” 23 

Untuk memenuhi undangan 
| yuntiik menghadiri ikonpere: 
AH Pakistan Women Associa- 
tion" jang akan diangsung- 
kan di Lahore (Pakistan) pads 
tanggal 29 Maret ja.d. dalam 
rapatnja jang diadakan di Dja 
kaita beberapa hari “berselang ' 
Lembaga Wa.ita Kongres Mus-' 

“Iimin Indonesia telah memutus 

kan un-uk mengirim dua orang 
' wakil jalah njonja Hasni Abu- 
Harifah dan nionja Nundiana 
Said Alwivi Kedua wakil Islam ' 
Indonesia tersebut akan berang 
kat pada tangal! 24 Maret jad. t 

    bahwa. sudai# barang tentu Yu 
goslavid sangat berterima ka 
Sih kepada pemerintah Ameri | 
ka jang mengerti akan kedudu | 

AFP). 

KruBERAP/ A PEGAWAI 
DITJULIK 
Berita terlambat dari Sung- 

guminasa Goa, menjatakan, 
bahwa Minggu  jbl. serombo- 
ngan pegawai negeri jang per- 

piknik keluar kota, Cidekat 
m. 17 telah ditjulik oleh satu 

gercmbolan liar. 
Mereka itu adalah bekas Ke- 

pala Djawatan Penerangan di 
Tual, Maluku Selatan wakil- 
Girektur pendjara di Makassar, 

  

ESKIPUN 

  

    
pegawai Djawafan Pengadja- 
ran, sopiraja dil, 

PESTA PEMUDA UTK 
PERDAMAIAN DAN PER- 
SAHABATAN Di SYDNEY, 

Pada tg. 15 Maret jad. di Syd- 
ne akan diadakan pesta pe- 
muda untuk perdamaian dan 
persahabatan. Pesta ini dise- 
lenggarakan oleh organisasi? 
pemuda . jang progressif dan 
demokratis di Australia. Seka- 
lipun usaha mereka untuk me- 
ngesakan pesta tersebut sa- 
ngat dirintangi oleh kaum re- 
aksicner, namu kini para un- 

| “dangan dari luar negeri sudah 
mulai tiba di Sydney (Tass). 

  
    

Or Ba U 
Presiden Birma Per- 
tama Menurut Konsti- 

tusi 1948 

EDUA MADJELIS dari 
parlemen Birma diam 

sidang gabungan pada hari Ra 
bu telah memilih Dr. Ba U, be 
kas ketua Mahkamah Agung, 
selaku presiden Birma jg perta 
ma berdasarkan Pak ta- 
hun 1548. Dr. Ba U akan disum 
pah pada hari Kemis ini untuk 
menggantikan S20 Shwe Thai- 
ke, jang mendjabat presiden se 
mentara safjak Birma memper 

Kundjungi Konperensi Moskow 
Perlu diterangkan, bahwa 

mereka semua itu bukan meru 
pakan delegasi da'am arti kata 

»delegasi” jg semestinja akan 
tetapi sebagai rombongan bia 
sa dengan masing2 .bebas utk 

mengemukakan  pendapatnja 
sendiri2 dalam konperensi di 
Moskow itu nanti. Pacla rombo 
ngan ini tidak aan “ketua 

menurun pena mana Sepakat 

& Kebut ih on sig 

sek ts 

    

  

oleh kemerdekaannja pada tgl. 
4 Djahuari 1948. 

Ba U kini berusia 65 tahun. Se 
waktu. Birma masih dibawah peme 
rintahan Inggris ia mendjabat hakim 
pada mahkamah agung dan kemudi 
an, setelah Birma memperoleh ke 
merdekaannja, ia diangkat mendjadi 
ketua ' mahkamah agung. Dalam 
pemilihan ini ia menghadapi 2 tja- 
lon lainnja, jang kedua2-nja. telah 
ditolak pentjalonannja, jani ketua 
madjelis rendah semasa pemerintah- 
an Inggris dan pemimpin opposisi 
Lincha Hlaing. (Antara) i 

delegasi" melaftnkan hanja seo 
rang sekretaris jg bertugas me 
mimpin  perdjalanan rombo 

hgan itu. Dapat pula dikabar 
kan, bahwa sebagian besar 
rombongan akan lewat Neder 
(land clan Praha dalam perdja " 
Janannja ks Moskow nanti gan 
sebagian ketjil selebihnja akan | 
lewat Peking, 

  
  

Lapar Mendjalar 
Bukan Sadja Gunung Kidul: Tetapi Bantul 
Dan Kulonprogo-pun Terkena Balnjan 

Kelaparan 

PEMERIN TAH daerah telah berusaha Sex 
penuhnja guna memberantas ,,hongeroedeem” j : 

sedang meradjalela didaerah Gunungkidul (Jogja), namun ada 
aanda2 penjakit itu malahan mendjalar kedaerah?2 lain dibebe- 
rapa desa, Menurut laporan jg diperoleh ,,Antara”, an 
tempat didaerah kabupaten Ban tul dan Kulonprogo telah Te 
pak tanda? adanja penjakit ter sebut, 

  “didaerah? 

jang kini 

Keadaan ker pendu 
duk cerah Kulenprogo mes 
mang hambir samia daigan 
daerah Gunung Kk. ui, sang pas en 
da umumnia hasil per anang 8 2 
nja tidak menijukusi untuk. 
persediaa: makan dalam satu | 
masa. Daerah  Bansui, meski- 
pun kedaan tanuhnja sedikit 
subur, keadaan benduduknja 
sama pula, karen 'banjak di- 
antara mereka tidak tjukup 
mempunjai tanah dar jang ti 
dak bertanah sagfasekali. Ti- 
dak diarang terdjadi sebagian 
perduduk itu terpaksa makan 
daunZan atau bah4n2 makan 
lainnja jang tidax semestinja. « 
Dalam ada itu Japat dite- 

rangkan, baawa harga keras 
itu pada waktu be: 

lakangan mi terus menurun 
Sampai harga naling Vinggi , 
Rp. 2,50, retapi mes ke puri de- 
mikian rakjat desa belum dju- 
ga mampu membelinja, Berhu- 
bung lengan ndanja tanda? 
mendjalarnja, penjakit  terse 
but, kabarnja pihak Pemerin- 
tah daerah tolag berusaha 
memberikam perta'ongan ge- 
perlunja baik berupa ohat- 
obatan maupun bahan maka- 
nan. 
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MARET 1952. 

Politik Bebasnja 
terachir ini dikalangan pemerinta- 
jak diperdengarkan suara2 penje- 
-negara2 Asia Tengara, sebagai 
. didalam pertentangan antara 

  

    
   
   

    

   
    
   

     

   

  

    

  

  

| »keenakan” segala bantuan jg. selan- 
| Amerika karenacmasuk kedalam blok- 
tu perkara jg. tidak ada risikonja. Di- 

“1g orang tjuri 
“sebenarnja jg 

"3   
Hindonevsia untuk menerima ban- 

  

   
. Sementara waktu ,,ma- 

     

   

  

   
   

uk keperluan PMI baru2 ini dihotel Preanger Ban- 
h diselenggarakan suatu ,,gecostumeerd kinder- 

ikanak2 dimata mereka harus hadlir 
a ragam pakaian. Pada gambar: anak2 
n2nja jang ntenarik perhatian telah 
  

    

  

a”DI“Indonesia Sendiri Nanti Bisa 
Dilakukan Pendidikannja- 1 & 

| Banjak D 

Lorang jang 

duk 

jakapan    Oo 

  

juga Kau 

“ 

3 IADA KITA NERMAK 

3 s lalu, tak akan 0: 

Ditempat kediumannja, dide- 

  

Ica Ngemplak ketjamatan Mar- 
-sojoso (Taju) lg menje- 
'butnja ,pak Dahlan”. 

Sedjak 1945, mulailah ia de 
    

   

  
  

pungu na dari pasiennja, la- 

ma kelamaan makin banjaklah 

orang datang berobat kepada- 
nja. Ada iang datang dari Se- 

Imarang Kendal, Pati, Kudus, 

g Sakiti 

orahg mengira bahwa 

  

an: Dahlan 
Taju Jg,Mempu- 
Utk 'Sembuhkan 

“Djiwa 
Sampai Sekarang Telah Sembuhkan. 509 Orang: 

Kaum Intellektueel Jg. Djadi Pasien: 
njaz ,,Honorarium” Tidak Diminta. 

SUD mengemukakan sesuatu 

hat se 
ia adalah se- 

golongan ini gampang diobati 
biasanja dalam 10 hari sudah 
dapat baik kembali, 

Golongan Jang sakit dibagi- 
an hati (orangnja diam 'sa- 

ha pak Dahlan. 

Partai Wafd 

Jang berwadjib mengenai usa- : 

Finale basketball. 

Finale basketbai! tadi malam di 
Semalang berachir Sbb.: Pheng You 
A lawan .Kuo Yu A 45—21, Kuang 
Yu B lawan. Sn You B 29—497 Se- 
Sudah pellandingan & bagikan pia'a2 
kepada masing2 captain, ig paling 
besar dperoleh oleh Pheng You ig 
ke'uar sebagai djuara dari pertandi. 
ngan tsb. 

|. sebagai spro) propaganda” alaupan andjuran jang mufgkin a 

ini kita hanja mengatakan apa jang benar dan sungguh ter- | tebar tes 5 
djadi Naa entar jang telah banjak berdjasa dalam Kas Nanga ea ta6 akan ba 
lapangan pengobatan Mangan an dengan kekuatan ke- korg “3, De ten Gp per. 

45. Mn ga ana en See NE , : a umpulan? tjatur “ig tergabung Sg ia aa Ga Eun 86 tahun, Itam bonetetsh. Nat ada” 
tian, Kuda-hitam, Kudaput'h dan 
(Penghibur. 

Lpc—Internatio 2—2. 
Kesudahan pertandingani sepakbola 

kanitor kemaren sore antara kes. To. 
comotef lawan kes. Internatio Se. 
marang ialah 2—3, 

Badminton — Lee Choong 
- g . F3 Dua iingan kekuatan ilmunja mengo | dya): mereka. ini agak sukar . : 

an kaga Ko RP Sana net go “6g | bati orang2 jg terge alig penja | diobati: paling tjepat sebulan djuara double Wim 
hal |tuan Singh a ea 21 (kit djiwa, Setelah” orang2 me- | baru ia dapat baik kembali. bledon. 

i balnai soal i : er an Il .Hihat bahu cusahanja tak sia2, Demikianlah sampai kini ma $ 
-ber- NN 3 Ne Tebih2 karena biajapun tak di- | xi, ditunggu hagaimana sikap Menurut UP dari London, 

Clya “hintang” Malaya dari,ka 
langan bulu-tangkis ialah Dt 
Lee dan EH. B. Choong 
berhasil 

telah 
merebut kedjuaraan 

permainan doub'e di Wimble- 
Kang Mamak pat Se ea nana tag | Ma (bahkan ada djuga jang dari don. Dalam pertandingan fin 

Toni i diut ' #SERMANIA SURIADIRADJA Direktur Penfiidikan Pener- | Pahxa : : : j Wingan fina 
Pemimpir India itu selandju c bangan “ Sipil Kemontarian Perhubungan jang pada tg. Djakarta atau Bandung. Me Akan Lakuk an Oppo- le pasangan Malaya itu dapat 

nja menjatakan, pendapat, bah 

Salam p 1 es” dan bila Ameri- 
f mengizinkan kepada 

   

tuan berdasarkan klausule 5/11 
Singh. 

bantuan militer dan bantuan se 
rupa itu hanja bisa didapat de 
»gan Cj klausule 5/11 (a). | 
Betul di Indonesia terdapat ke- 
butukan akan sendjata Ameri- 
ka, alat2 perhubungan dan ken 
daraan? militer guna membaran 
tas perampokan dan perbuatan? 
tefor, ramuan alat perlengkapan 
djenis itu dapat : dibeli lengan 
kontan olehnja di Amerika”. 

Menurut presiden Liga In- 
dia Iidonesia mempunjai sur 
pus devisen diluar negeri sebe 
sar 420 djuta dollar, sedang be 

gn 

Ps 

14 bulan ini akan bertolak keluar negeri untuk adakan penin- 

pada ,,Antara”, bahwa kurijungannja itu erat hubungannja 
Gengan maksud Pemerintah untuk mengadakan sendiri usaha 
pendidikan penerbang sipil di Indonesia. Kepergiarnja sekarang ' 
ini dapat dianggap sebagai suatu langkah pertama dalam rang 
kajian usala untuk memulai persiapan? kearah diadakannja 
pendidikan penerbang sipil ditanah air kita sendiri, 

Tekateki 
Sidik 

Apa Djnga 'Nantinja, 
Hari: Minggu Ia Te- 
tap Akan,Ke Pun- 

0 Hakan 
TAS PERTAN, JAAN me- 

| Seperti diketahui, demikian 
| Germania diterangkan selan- 

' djutnja, kini memang sudah 
lada usaha?" Kementerian “Per- 
hubungan untuk mendidik pe- 
nerbang? sipi! bangsa Indone- 
sia tapi hal ini masih sangat 
tergantung dari kesempatan jg 

| diberikan diluar negeri, misal- 
nja, baru2 ini yoleh Kementeri 
an Perhubwagan ie'ah dikirim 
18 pemuda ke Hamble Inggeris 
untuk mengikuti pend'dikan pe 
merbang sipil. Per:didikan, sema 

nurut keterangan sampai kini 

tan jang diperlihatkannja ke- 

pada kita, kiranja tak sedikit 

pula kaum inte'ektuil jang ber 

cbat kepadanja. 

.Rumahnja merupakan 
»Kliniek”. 

| Sebagai diketahui, orang jg 

mendapat gangguan urat sjaraf, 

“sangat sukar merawatnja. Ma- 

ka tak sedikit orang2 jang me 

uaruhkan isteri, suami atau 

anaknja dirumah pak Dahlan. 

: Lambat laun rumahnja itu me- 

rupaka satu matjam ,,kliniek” 

jang makin hari makin ramai 

dikundjungi orang. Pada waktu 

ini Ik. 60 orang ada dalam pera 

watannja. Mudah diselami bah 

Wa utk perawatan orang2 seki 

an banjaknja itu, tak sedikit bi 

  Pu Selasa mengumumkan 
keputusasnja untuk melakukan 
cposisi terhadap politik umum 
pennerintah baru Mesir jang di 
pimpin oleh perdana menteri 

Nadjib Hilaly Pasha. Keputu- 
san partai ini diumumkan ber- 

sama dengan diumumkarnja ha 
sil rapat dewan eksekutif partai 
Wafd jang dipimpin oleh bebas 
perdanan menteri Mustapha Na 
kas Pasha. (AFP). 

  

Menurut berita  ,.Reuter- 
A.LA.P.” jang diterima di Dja- 
karta, 

Australi Utara achir2 ini telah 
didapati'suatu daerah jang. lu- 
asnja 10 mil persegi, jang ba- 
njak mengandung bauxit (alu- 
minium oxyde). Ketfrangan ini 
didapatnja dari W.E. Harney, 

didaerah Arnhemiand, ! 

mengalahkan pasangan Ingge- 
ni iinja FS | , 1a' , 2 3 - e Net | Pn 3 Ea 1 z1 P i yg 

pt Mespeenamad Me | djauam tentang sdal? pendidikan penerbangan? di Canada, Ing- |ada 300 orang Jang era sisi Thd Nadjib ris N.B. Retiford/W.S, Shute 
1 c simantara waktu ,,dimasukkan | 8eris, negeri Belanda dan India, menerangkan lebih djauh ke- sembuhkannja, Melinat tj ARTAI WAFD PADA ha |!engan angka 15 — 6, 15 — 

Korfbal — Indonesia ada 
kan hubungan dgn fede 

raSi internasional. 

Dari pengurus PBKSI (Per- 

satuan Bolakre'yijang Seluruh 
Inclonesia) diperoleh kabar, ba 
hwa persatuan tsb tlh menga 
dakan hubungan surat-menjit 
rat dengan Ketua Kehormftan 
dari FIK. (Federation Iriter- 
nationale Korfball) N. Broek « 
hutisen dinggeri Belanda. Dite- 
'yangkan o'eh pengurus PBKSI 

bahwa surat menjurat jang per 
tama itu bersifat informatoris 

mengenai sjarat? keanggotaan 
badan? federasi bolakerandjang 
internasional itu. Dalam susat 

  
en Nana & H3 2 : 3 2 “.—$i $ “ SN an Aa 1 a tak F 
'sadja. Sebab toh achirnja komunis- arnja ongkos untuk membeli | TS SLTA 1e- | tjam ini Memakan banjak biaja “ja jang dikeluarkan. Ia seorang ant log, jan 1 : ni 

2 kelhatja Data at bi Iegara2 en ea am ka A ugenai rentjana selandjut | lagi pula dgn djalaw Te dewi. mengharuskan pasin2nja mem men nee an ha en » B9 ea 
2 : 5 . : 2 at Sada nja setelah kemaren ia berun-i| kian'itw bangsa Indonesia ti- bajar, tetapi kepada jg mampu | rincoat bangsa Australi asli di Jatakan | KEBEMDIAANAYA, pandangan Amerika tentunja. nja kira2 5 djuta-dollar, ong- | 3 : 1 Onesi inog angsa Australi asli di 

  

     
   
     

      

   

    

   

      

    
      

  

   

  

    

   

        

   

   

  

    

       
    

  

    

    

     

    

             
     
   

  

   

kita, sebagai salah satu giantara 
ara, jg: tidak mau berpihak kepada blok 
aklah mudah buat menerima baik panda- 
setjara begitu sadja. Pertama-tama tin- 

tu tindakan demikian dapat berarti pula 
menghadapi kemungkinan terlibat dim. satu 

kemudian hari. Terutama didalam menghadapi 
itu kita lalu bertanja pada diri sendiri: Kalau 

ng, berperang untuk apa? Bagaimanapun kedu- 
itu tidaklah sama sebagai kedudukam 

( negara Eropa Barat. s3 
lukan kita hanja sebagai negara jg. masih 

n diri sendiri. Kita masih banjak ber- 
segala-gnlanja. Buat keselamatan kita sen- 

dapat membagi-bagi tenaga kita untuk maksud2 
c ta dewasa ini tidak merupakan suatu 

tjuk Lagipula, apabila menengok, keada- 
Kita, Kita akan melihat masih banjak daerah dan 

dibanjak tempat masih terdjadi perdjoa- 
menuntut kemerdekaan dari megara2 lain, 

djuga belum berhasil membebaskan 

ar Meman ng kepada realiteit disekitar kita itu, 

i kemungkinan berperang dalam ,,membela” 

undjung demokrasi dan kemerdekaan. 

tidaklah dapat main telan begitu sa- 
orang lain tentang ,,dunia merdeka”, ,,du- 
sekagainja, terlebih lagi untuk sediakan 

jg. ditafsirkan berlainan dengan tafsiran kita 

“Didalam keadaan kita jg. sematjam itu, maka 

' alat sendjata dan perlengkapan 

  
| kan oleh Indonesia. "Hal ini se 

#lengkapan Amerika.” 

etap merupakan sebagai tanah djadjahan atau se- 

    

“lain dari itu demikian kores- 

kos mana dengan mudah dapat | 
dikeluarkan oleh Indonesia. Se 

den U.P., Sardar Singh berkeja 

militer lainnja jang dibutuh- 

malah akan merupakan sesua 
tu jang tak disangka-sangka 
o'eh kongres dan senat Ameri- 
ka Serikat” demikian Singh me 
njatakan pendapatnja, “jakni 
bahwa setidaknja ada negara 
jang mau membajar alat per- 

- 

KKAP TJAB. SEMARANG 
BERDIRI 

'Kini-dikota Semarang telah ter- 
bertuk tjabang K.K-ALP. (Keluarga 
Katholiek Angkatan Perang). 'Se- 

perti jang termaktub didalam Un- 

dang2 dasarnja, maka K.K.A.P. tsb. 
berazas tudjuan: ' "3 
Mempersatukan semua warga Ka- 

tholiek Angkatan Perang, ' baik 
anggauta tentara maupun civiel, be- ' 
serta keluarganja, dalam satu ikatan 
untuk saling bantu-membantu, dar ' 
lam melaksanakan peladjaran hidup 

    
| Katholiek didalam practijk, lepas 
dery politiek dan kedinasan (hidup - 
prive). ! : 

ding dengan Prawoto digedung 
parlemen, Sidik Djojosukarto 
mendjawab, bahwa ia mensha- 
rapkan dapat pergi ke Puntjak 
pada hari Minggu jang akan da 

dak mendapatkan pengalaman? 
'sendiri dalam scal pendidikan 
kana arig sipil jg sangat diper 
Tukan utk pembangunan pener 
'bangan di Indonesia kelak.   
soal2 jang mengenai systeem 

ikan penerbangan serta 
, £ di 2. serta hang- 

gar2 jang diperlukan untuk la 
tihan2 para tja'on penerbang. 
Djuga akom diselidiki pesawat 
apa jang terbaik untuk diper 
gunakan di Indonesia agar su 

. paja pesawat2 jg panen nan 
- rentar |ti memenuhi sjarat2 jang diper 

- Pngn ne Le Tn Per | Yukan wituk Indonesia, pula 
- serikatan P - dagangan | tentang matjam pesawat2 ter- 

Uang dan Ejfek2. bang jang tepat untuk latihan2 
aa. 2g permulaan (“advance . trai- 

|. Menteri keuangan. telah.me- ning”) sebelum para pemuda 

nundjuk pengurus sementara kita nanti berlatih mengemudi 
Persatuan Perdagangan Uang kan pesawat2 'pengangkut se- 
dan 
agar Bursa Effek dapat segera, pada itu akan dilihat pula be 

Aa              

Tia 
| Late PN ALI 
“—G$9EPEEA65$3$3$$5$$G“A     

dibuka. Selain dari ini pengu- | berapa pendapat baru dalam ' 
rus sementara 'itu berkewadji | alat2 untuk melatih tjalon2 pe 
ban untuk membentuk angga- | nerbang jakni apa jang disebut 
ran bekerdja dari perserikatan | “synthetical training”, suatu 
tersebut. Dalam pengurus Se- | pesawat jang - mempermudah 
mentara itu akan duduk: melatih para tjalen penerbang 
Pai in 29 jang r kin pula dapat di- R. Gondosuwirjo — Ketua. | Jang Mungkin Du : 

. M. Harsoadi — Wakil ketua. pergunakan di Indonesia, 
Selandjutnja akan diusaha- 

Effek2, dengan maksud perti Dakota dan lain2. Dalam ' 

Giandjurkan djuga supaja mere 
ka membawa bahan makanan- 

nja sendiri, andjuran mana ke 

rap kali tak didjalankan oleh 
mereka. Oleh karena itu sampai 

1 blok itu, sendirinja akan mem- ' kinan, bahwa Amerika Serikat tang. Ia" tidak” met skan | Dalam perdjal Tk s5 2 Pari 
Sa Hang Ha Ne gn ana Ba an PET Lan - 3 menamba'kan, | Parai perdjalanannja kelu- kini segala perongkosan ,,hospi 
litik didalam negara kita sendiri. | ,setiap saat” bersedia mendjual | spakah pada waktu itu kabinet far negeri itu akan dipeladjari Itaalnja” itu dipikulnja sendiri. 

| Karena pekerdjaan merawat 
penderita2 sakit sekian banjak- 
nja itu tidak boleh dikatakan 
ringan, Maka pak Dahlan mem 
punjai beberava orang pemban 
tu: selaku djururawat bagian 
wanita dan ada djuga jang me- 
nolongnja dalam bagian laki2. 
Djasi seakan-akan  klinieknja 
itu teratur seperti “dalam kli- 
niek betul2. Dapat pula kita 
tambahkan bahwa berhubung 
kurangnja "tempat, banjak 
orang2 dari djauh jang datang 
berobat kepadanja terpaksa di- 
kembalikan, meskipun hal ini 

Isangat disajangkan oleh pak 

(Dahlan sendiri. 

Tiap bulan rata2 butuh 
« Rp. 9800. 

Sudah tentu ini menjangkut 
@jumlah ta? sedikit, setiap bu 
lannja uang 9800 rupijah dibu- 
tuhkannja. Padahal rata2 uang 
iang masuk hanja Rp. 600,— 

Beban ekonomi sedemikian-be- 

ratnja jang selama ini dipikul 
nja dgn mendjual hak milik wa 
risan orarg tuanja, lambat laun 

  

Australi utara. 

| Aneka 
Ketua? dewan Kab. Ka 
ranganjar dan Wonogiri 

ditangkap. 
Tuan Djajusman telah diang 

kat untuk semeniara mendjadi 
ketua gewan perwakilan kabu- 
paten Karanganjar (Surakar 
ta), karena ketua jang lama tlh 
Clitangkap oleh fihak berwadjib 
karena didakwa mengadakan 

hubungan dengan kaum pembe 
rontak dari bataljon 426. 

Tuan Nasrun anggota de- 
wan perwakilan kabupaten Wo- 
nogiri ditwidjuk mendjadi ke 
tua,- karena ketuanja, tuan 
Mochtar telah ditangkap kare- 
na. alasan diatas. (Pia), 

JOCJA. 
Mobil ditahan ge 

rombolan. 
Mobil dari tuan S. seorang 

pegawai dari Jogjakarta jang 
sedang dalam perdjalanan ke 
Semarang telah ditahan oleh 

Djawa 

bahwa Indonesia akan memper 
kuat barisan F.I.K. 

. 

Tengah 
Salatiga. Dari kursus pertama 
dalam taftun Ji. banjaknja..ig. 
lulus ada 20 Iaki-laki dan 4 pe 
rempuan. Setelah upatjara itu 
selesai atas. kehendak ...murid2 
itu sendiri kemudian dibentuk 
suatu organisasi untuk semua 
pengikut KPU gan diberi nama 
Ikatan Peladjar KPU (IPKPU) 
dengan maksug dan tudjuan ke 
fjuali mempererat tali persauda 
raan selandjutnja utk menam- 
bah pengetahuan disesuaikan 
dengan kepentingan masjarakat. 
Tiap2 hari Minggu Kliwon akan 
diadakan tjeramah dan bertem- 
pat di anti Pemuda. Pengurus- 
nja, terdiri dari sdr2 Sawal, ke 
tua, Sastroredjo, penulis: Joso, 
anggota. Pemimpin kursus sdr 
Nurdjana. 

KARANGANJAR. 

Perumahan Rakjat 
Pemerintah Kabupaten Ka- 

rangakrjar telah menerima uang 
sebanjak R. 96.000. guna pen- 
dirian Perumahan Rakjat da- 

t 

dapat djuga mengarti apabila kita beru- Djadi KKAP. tni bekerdja da AH. Stok — panitera I " 

    

Ka- 

      

   
   
    
     

    

     

        
    

                    

   
    
   

      
   

  

   
      

    
    

      
     

       
   
   
   

  

   

      

    

: patut 

aik kita tjoba berusaha ,,tolong diri” 

WARTAWAN? BIBRMA DI   
embentukan 

I- | Bodjong untuk berkenalan 

ngundjungi sidang peringatan 
tahun dari DPR propinsi di Kal 

paten. 

Iis KOTA DIPERLUAS.   

diri dari segala pertentangan diantara ke- 

sekiranja dapat difahami, aysbila kita se-. “Pengurus Sementar#K.K.A:P. Tja- 
k melihat dulu adanja goodwill jg. sungguh . bang Semarang, ini adalah sebagai 

tak akan menerimanja dengan senang ha- 
da terhadap bantuan apapun jg. 

ud tersembunji. Daripada menerima bantuan 
atas 

adja. Akan isi-kalbu kita ini, ada baik 

negara2 lainnja, termasuk pula pihak 

bu 

Telah tiba di' Semarang pagi hari 
ini 5 orang wartawan dari Birma, 

| s#Hanthawaddy”, Maung Yu Maung 

- Iiy”. Dari lapangan terbang mereka 

dengan 

collega2-nja dikota ini, kemudian me 

mereka meneruskan 

  
Fan diketuai oleh Rama ' Pastoor Kepala 

“ Paderi Tentara sendiri Overste J.O. 
i 

lam "lapangan kesosialan. Susunan 

Pa. DPT. Terr. IV. 
- Panitera II.: M.S. Hardjosiswojo 
Ltd. Materieel Insp. 

Bendahari I: R.P.  Suwartahadi 
H£ “RST: Carn. Smg. . 

“ Bendahari Il: T. Sumardjijo Smj. 
Angg” DPT. T. IV. 

Commissaris-2: : 
1. Mandala Randusari: PJ. Kasijo 

Scrs. DUKT. Terr. IV. 
3. Mandala Atmodiranan: Ag. Su- 

Ltd. CPM. IV/Raj. 2. 
Pembantu Umum: J. Sumadi Smj. 

Seperti jang telah diketahui K.K. 
P. Pusat di Ibu-kota Negara kita 

H. Padmoseputro Pr., sedangkan 

Kepada segenap warga Katholiek 
Angkatan Perang dalam Garnizoen 

Mr, Sumanang — panitera TI 
| R. M. Kiismuljono — benda- 
hara I tia 

oleh suatu pengurus jang dipi 
lih-menurut ketentuan2 jang 
telah ditetapkan untuk itu oleh 
menteri keuangan dalam kepu 

kelv mendapatkan “inStruktur2 tak tertahan pula olehnja. Ma 
Gari luar negeri. Di Ingeris yg baru2 ini ia telah mengha- 
Germania akan meniadjau ke dap jg berwadjib dan mengata 

madjuan2 jang telah diperoleh kan, bahwa mungkin ,,kliniek- 

  

   da itu telah berkali2 mengata- 
kan, bahwa tempat perawatan- 
nja itu tak baik utk kesehatan 
badan orang2 sekian banjaknja   tusannja tanggal 1 November | 

1952. 3 

3 Ba 
Perundingan2 timah 

sia dan Amerika : mengenai 
lagi 

oleh koresponden PI. Aneta 
pada Selasa malam dari Was- 

an2 dan misi timah Indonesia 

ru dari Djakarta. 

  

Atas 'utjapan ini pak Dahlan 
mendjawab, bahwa ia sedia me 
nutup usahanja djika djawatan 
kesehatan tidak mengidzinkan- 

RITA HAYWARTH 
MEMBANTAH. 

telah membantah 

ran Aly Khan sebagaimana telah di 
terangkan oleh anggauta staf pance 
Ian A'y Khan di Bombay pada hari 

tan diusulkannja kpd. jg berwa 
diib membuat 2 bagsal, satu 

Int Bete simp JKkAN tidak DAtaL Seterusnja baru2 ini pula ia 

Khan send? maupun sa'ah seorang Pembitjaraan minta perhatian 

akan d tariknfa kembali. memuaskan. 
    Dim pada itu waktu2 bela? 

#»Lido” Bodjong, Partai. Demokrasi 

dja - Semarang dan sebaliknja 
untuk memudahkan perdjalan 
kaum tani dan penduduk desa 

KONGRES PARTAI DEMO. 
KKRASI RAKJAT. 
Tadi malam bertempat diruangan 

ta, sdr. Sumohartiko. Dalam rapat perusahaan bis minta izin me 
ngallakan perdja'anan kedae 

kangan ini ia telah menerima 
bamtuars. dari jang  berwa- 
djib berupa 3 kwintaal be- 

orang2 sakit ingatan kepada 
saja, maka saja djalankan 

segerombolan tiga orang jang 
berpakaian serba - hitam dan 
bersendjatakan stengun, repol- 

ini mereka diperbolehkan mene 

ruskan perdjalanan mereka. 

BLORA. 
Rapat anggauta Sebda. 

Bertempat di kantor PMK. tg 
9 Maret jang lalu Sebda Blora 

| telah mengadakan rapat ang- 

iuran, setelah itu diadakan ta- 

aja djawab. Kemudian diben- 

garakan anggaran dasar dan 

perasi dalam Sebda tersebut. 
KUDUS. 

Bumuh isterinja sendiri. 
Padi, tanggal 10 Maret 1952 

membunuh binisja jang nomer 

lam daerah Kabupaten 
ranganjar. 1 

Uang tsb. kini telah dipergu- 
Lakan untuk mendirikan 6 buah 

22 eaigu . wu — bendaha an er dn granat tangan dideka i : aa 

& elas serona baka ea Maman Hengara AN AAN na H. Wiebels — bendahara | rara pemuda kita jang kini Se nja” itu akan ditutupaja sadja, Ia Kerok Da Tas Him eno Manan Dp Dan apabila sesuatu bantuan itu diberi- Ketua: LS. Sastrosudiro Lts. Pa. “pengyrus sem aa anal dang mendjalankan latihan2 pe djika jg berwadjib tak menaruh far, S. dan sopirnja terpaksa me R. 16.000 
| Wada “bermaksud mengeret kita kepada tu- (ppt 'rer. IV. , nah aan Tekoki | 2ebang Alpil ch Haspla. LN rnga ge etarauinja, njerahkan barang2 milik mere Bank Pasar sakan | jg. berlainan daripada tudjuan kita sendiri. Panitera IL: JB: Sri Untung Ltd. AN : sanga ea |. Dr. Hadi dari Pati dalam pa Ik, seharga Rp. 4.800. Setelah 

diperluas 
Oleh Pemerintah Kabupaten 

Karanganjar telah didirikan 3 
'buah Balik Pasar, jalah dikota 
Karangnjar, Palur dan Tasik- 
madu, dengan modal sebanjak 
R. 20.000, Bank2 tsb. memberi- 
kan pindjaman kepada para ba- 
kul2 denga sebesar 12 pCt jg g i i Rita H : . 

V £ Kapt. RST. Cara. Smg. belum dimula lagi. biiha Da na untuk kembali lagi Wa: Supaja tempat perawatan | gauta. Dalam aan tersebut | harus lunas diangsur dalam 12 
SEMARANG. 2. Mandala Gedangan: J. Sumadi wes dingan? Sibuk kaan. dalam perningkahan dengan pange- Nja memenuhi sjarat2 keseha-'pertama2  dibitjarakan soal | pasaran atau dalam 60 hari. 

Berhubung Bank2 tsb ternja- 
|ta mentjapai kemadjuan, maka 

Paha £ pembelian timah belum Senin. Rita mengatakan ketika be Utk bagian wanita satu untuk |tuk di satu panitya terdiri | Pemerintah Kabupaten  K “situ Myst K dari . New dianadi Ltd. Dct. SDPD. pe 1 " Pra : 2 - Et : ea 2 : u f Juga uu pani Yi 1 £ 5 a- 

On tai Ni “3 Ta us ma U Ae » daril . “& Mandala Karangpanas: Sutomo dimulai, demikian dikawatkan Ae Na an at bagian laki2. dari T orang untuk menjeleng- |ra'ganjar maksud, untuk me- 
ngadakan pula Bank2 sematjam 

“ - un : sangat 2 telah datang di Semarang utk Nan i- litu dilain2 tempat dalam Kabu- 
atau ga- ri ,R Daily”, Maung Soe : i 7 I'uk mendjumpa' Aly Khan,” de - rumah tangga bagian kemati- a u 

esok pagi | Maung dari New. Light of Burma” | Sie II. SDPD: (yo Ihington.. Sedjak dua minggu men Rita jang achifaia mentata, berembuk dgn pihak gupernu- | an. Direntjemakan pula mendi | Paten Karanganjar, 
wan Bo-fdan U Nyo Mya dari yOway Dai- “penasehat Roehani: “Rama Pas-j Ii tidak diadakan pembitjata- i. tidak pernah menemui ba'k Aly Tan. Menurut keterangannja, | rikan koperasi: iintuk inj telah Minta diadakan S.M.   Pengu- TAN Teh an Na . diserahi 5 

. : ! toor Pemb. Paderi Tentara Garn. 2 Ma ana : soauta dafni iki 1 : a : dipilih 3 orang jang . diserahi ! 3 Negeri. 
' menudju ke Balai - Wartawan di “Ring: 5 “(masih menunggu instruksi? ba Aa Pan an eat sn pemerintah inipun tak begitu kewadjiban melaksanakan ko- Kabupaten Karanganjar : de- 

| wasa ini mempunjai 3 buah Se- 
.kolah — Menengah ' Pertama, 
.akan tetapi ketiga2ijja adalah 
kepunjaan Partikulir, dan he- 
lum ada satu pun jang kepu- 

" Hari.ini dj 14 jadi F ja al : tsb telah lama dilakuk leh | ras, sabun ung mek dll, : Tea : Aa 

| peralanan Ke Mandi Borobudur) jang, mendlasi, pddungala. Ialah Ratyat jab. Semarang trlah malang | belorape “perusahaan ptobia | »KArena mipadnja Tuhan mem | dam $ sore seorang modin de njaan Negeti @Bernibung” de- 
Mt Hae 23 Toer sa NN nu Tebang an Ti “sungkan rapat, dalam mana hadlir| yg 5. AN Ban sa Medini ketijas aan, za. , maka ole r - 

Pe aa an an Pap dari Dewan Pimpinan Pusat Djakar | Ian Baru? ini ada lagi Sebuah | beri #ugas untuk menolong (arena padu: (tjektjok) telah tah Kabupaten Karanganjar te 
lah diusulkan kepada “pihak 

Pn ea Hati dari Jang berwadjib. agar salah satu 
Kita dapat kabar, dalam tempo 3 GX Tg | malam itu antara lain dirundingkan Nah djuga” emikian'a' dua bernama Marjati asal dari ari iri i 

'hari lagi akan dibuka perhubungan Teen an — Mba soal'jang mengenai Kongres Partai rah. tsb. Permintaan ini oleh Tn Ta D pa aan ai Ta Timor Kupang. Oleh iang ber Be Nu 2 Na eka 

'Baru dari perdjalanah bis Kota Ad ke najai enagaut KKAP. | Demokrasi Rakjat jg akan dilang- | DPD, Kab. tidak “dikabulkan senjum mengenai pekerdjaan- | wadjib kemudian diadakan pe ' na 

roe” | samping Ines setarang mt daku Tah pengaman Bara gag mi.) Anakan Si dimana dala bean | karena, dialap dan dmn anoman ba: | dolidikan" pengusutan, Kiranja Sidang DPRDS 1- ant lain djurusan aligawe "ea Sea ara ril j.a.a. Lela IK untuk ini /keslserah itu, tidak kuat untu HL " , 7 i Benar 2 
h Bulu sebagai perluasan dari traject Sbaga nana au diriaja | banitya Kongres, jang selandjutnja | pengangkutan? je berat Perhu| HW ketjakapannja mengobati | kebiasaan memotong leher ke '” pada tanggal 183 jad. 

Ta 1 2 a " : k    

    

    

   

   
   
   
   
   
    

    

     

    

      

   
     

| sekarang. 

IDATANGI PENDJAHAT. 

| Kini telah djalan 5 bis, 

dan akan ditambah lagi dengan 4 

Kemarin malam, Tumihnja G.H.K. 

enunggu diluar, Dengan antjaman, 

K.K.A.P. ini tidak memungut con- 

djumlahnja uang. Surat menjurat 

Pes Tentara Terr. IV. 

akan menjelenggarakan  tertjapainja 
kongres tsb. 3 

bungan bis jg telah ada cha- 
barnja dalam bulan ini djaga 

Telah terdengar keluh kesah | bungan Bodja - Semarang un 

kedaerah tsb. dari - Semarang | madjukan permohonan untuk     
penderita sakit djiwa, tsb mula2 
didapatkainja dari seorang 

falakiah (astrologie) samsul 

oraig sakit tadi terbagi atas 2   
wan telah digunakan  memo- 
tong leher bininja sendiri.   bagian A. 

bag. A jang diselenggarakan 

DPRDS Kabupaten Karanga- 
njar akan mengadakan sidang, 

: bi adi totaa 1 Ld PA N an “3 , in 1 3 i 3 untuk melaidjutkan sidaneni 
a- bis, djadi totaal akan djalan 9 bis tribuso. Harta benda K.K.A.P. diper- | segar rar j 5 akan dihapuskan. suru agama besar waktu 1a SALATIGA : Kn : 2 2 Puja 

ni ho- “dalam kota. - | oleh dengan djalan collecte. (permin- Daan ana PE Mengingat pentingnia perhu monidok (ngodji). Selain itu di Ikatan peladjar KPU Tn 2 diadakan beberapa 

ita | taan derma), jang tidak ditentukan | la : j peladjarinja djuga dari kitab2 Me 
Dalam sidang tsb antara lain 

Majufri terah kedatangan dua Mengenai KKAP. Tjabani : |dari penduduk desa Bodja dan | tuk perkembangan ekonomi rak ma'rif Chodzi Nabi iss” Baru? ini di Salatiga tlh dia- akan diperbintjangkam menge- 
Ka as Pe kan kerang, Spasi: |sekitarnja Hengan adanja beri |jat maka kini ada chahar bah | ae ag, oa NAh6 RYnOtis akan “patjara pembarian idja Nai: Badan Pengawas  Ketn. F “di ud g 1 " | Ai Heh : : 1 4 1 $ 1 ) 5 p 35 

NAtia aa rutan sedangkan In tera I, dengan alamat: Pa. Djaw |ta bahwa perhubungan otobis | wa pencluduk desa tsb telah| Yenurut keterangannja, zah pada para pengikut KPU Nan, Peraturan Padjak An- 
diing. mendengarkan lamcran2 

'pendjahat telan menjerobot sala —  Ihikian diberitakan oleh Stafjakan dihapuskan. Sebagai dike | menggantikan perdjalanan bis | golongan: it dibagi idi j Tari Panitya Penjelidik Sumber HL baru tan se. An, Me RA aa Aa me agan: sakit dibagian otak oleh Pendidikan Masjarakat da la 
Tr Ba Ae dan 2 kontan F9 Penerangan Div, P, Diponegoro, tahui perhubungan antara Bolish dgn kendaraan2 lainnja, (verschijnselen : ngamuk): ri kota-pradja dan ketjamatan | Pa Ai Daerah, soal. bea- 
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Korea 
Dan Berilah Keang- 
gautaan PBB Pada 
RRT) Seruan 7 
Anggauta Partai 

L-Labaur Golongan 

“9 
3 

  

sajap kiri (Bevan/ Par- 
tai Burah Inggris Ihai7 Selasa 
minta kepada pemerintah Ing- 
gris sujaja mengadakan segala 
usaha, agar perang . di Korea 

dapat dihentikan atas dasar 
garis gentjatan sendjata jang 
telah wsetudjui. & 

"Selain itu dalam mosi » jang 
dikemukakan itu, 7 anggauta 
tadi selandjutnja minta supaja 
RRT diterima sebagai anggota 

PBB, mengadakan pemilihan 
bebas dibawah pengawasan 4 
negeri pendudukan bagi peme 

rintah pusat seluruh Djerman 

dan pula supaja diadakan kon 

perensi perlutjutan sendjata 

Wwituk mengurangi persendja- 

taan setjara berangsur angsur 

dan djudiur menurut sjarat2 

jang telah disetuljui bagi pe. 
ngawasan serta pemeriksaan 

Jaternasional. 1 

Mereka mirita supaja  diada- 

(kan gentjatan sendjata di Ko 

rea karena persendjataan kem 

bali dewasa ini ' memberikan 
akibat2 iang merusak bagi eko 
nomi Inggris -serta Eropa Ba 

rat dan pula memperbesar ba 
haja akan petjahnja perang 

dunia ot (Antara —AFP) 

Modai USA 
Diandjarkan Penanam- 

» annja Di India 

UTA BESAR INDIA Ii 
Amerika, B.R. Sen, hari 

Rebo mengandjurkan kereta 
kagum pengusaha “Amerika su-. 
paja memperbesar kerdja sna 
mengenai keuangan dan ekono- 
mai diardara "India den Ameri- 
ka sebagai sjarat uantuk miem- 
perkembangkan pertalan Ce 
okrasi. Dikatalbnnja 
di Irdia terdapat lapangan? 
jang sangat subur bagi perasa- 
bhaan indastri bersamisi India 
Amerika jg. perlu utk. memri- 
pantu memulihkan ekonomi In- 

dia. 

  

In an 
Da 2 

Kerdja sama samatjam' itx 

tak hanja merusakan keruja : 
sama dalam lapangan perusaha 
an sadja, tapi djuga mempunjai 

ti -besar basi demokrat di 
Ia berbitjara 

falart pertemuan Perhimpunan 
Dagang Dunia dari Balai Persi 

agaan Frisco. (Antara—UP). 

Hentikan 2 . Ekonomi Indonesia 
Kita Dalam Bahaja : ' Perlu Perlipatgandakan 

Bevaa "| 
ANGGOTA parlement dari 

Sedjak diambilnja tindakan2 
moneter telah dapat ditjatat 
tambahnja persediaan devisen 
negara. Pada achir tahun 1951 

:| tambahan . persediaan devisen 
itu berdjumlah tidak kurang 
dari bulat Rp. 1.150 djuta (de 
ngan penilaian 1 Rp, t.fIl. 
Bel.) Sebagian dari tambahan 
devisen itu telah dibelikan 
emas guna persediaan Java- 
sche Bank sedjumlah $ 100 
djuta ALS. 

Selain bertambahnja 'perse- 
|diaan devisen, dalam ' tahun 
"1951 Pemerintah telah memper 
oleh kelebihan dalam angga- 
ral beandjanja sebesar Lk. 
Rp. 1.300. djuta. Begrotings- 
surplus itu merupakan sum- 
bangan jang sangat berharga 
guna menghilangkan inflatoir 
effect Jang Juar biasa jang te- 
lah ditimbulkan dalam tahun2 
sebelumnja terutama dalam ta 
hun 1950, sebesar Rp. 1.800. 
000.000. Sekarang masih ting- 
gal defisit sebesar Rp. 500.000. 
000. 

Dengan memperoleh kelebi- 
han belandjx - dalam. tahun 
1951 sebesar Rp 1.300.000.000 
maka. inflasi jang terdjadi da- 
lam tahun 1950 telah dapat di- 

  
hentikan atau sekurang-ku- 
raignja diperlambat -djalan- 

nja. : 1 
Tn 4 - 2, - z 

Tetapi apabila Pemerintah 
dim, tahun. 1953 daa dahrm2 
jad. tidak dapat mengadakan 
keseimbangan dim.  alggaran 
belandjanja, maka inflasi akan 
berdjalan dengar fjepat, Keku- 
rangan uang jang dirasakan, 
terutama oleh kaum 
seolah-cish ada deflasi, harja 
menundiukkan | betapa besar- 
nja kemiskinan jang diderita 
oleh masjarakat kita sebagai 

| akibat perang. pendudukan Dje 

kekurangan daja pembeli pada 
rakjat itu tidak dapat diberan-   ias dgn. hanja pengelraran 
uang baru oleh Pemerintah. Dji 
ka kaum importir mengeluh, 

| itu hanja menundjukkan, bahwa 
| mereka telah me-import . terlam 
pau banjak barang diika di- 
bardingkan dea kekuatan pem 
pe rakyat 

Suntikan uang. 
Andjuran2, supaja pemerin- 

tah utk mempertjepat pembas 
  

Tjatatan Grow 
Hanja Kutipan Dari Buku: On War-path? 
Pers Russia Menjiarkannja Utk Berikan Bukti Perlu 
nja Diadakan Pembatasan2 Bergerak Orang Asing. 

AHAGIAN2 dari buku, jang katanja memuat repro- 

i2 dari buku harian bekas atase militer pada kedu- 
taan besar Amerika Serikat di Moskow, jenderal — major 

. Robert Grow, pada hari Selasa telah dimuat oleh harian Rusis 
sLiterary Gazette”. Satu?nja komertar jang diberikan oleh ha 
rian tersebut ialah, bahwa buku harian tersebut ,,telah mem- 
bongkar niat jang sesunggulnja dari para penghasut perang”. 

& # 
“Petikan2 dari buku harian 

djenderal. Grew itu memundjuk | 
kan, bahwa tahun 4951 jang ba 
Tu lalu itu. adalah tahun jg ' 
kritik akan petjahnja perang ! 
bara dan surga kita (Seku- ' 
tu) harus beladjar bahwa “ia | 
lam peperangan 'ini kedua pi- | 
hak -boleh memukul dibawah | 
pinggang”, Se andjutnja kata- 
nja dari buku harian tersebut 
ternjata, bahwa perhatian djen 
Ceral Grow itu ierutama ditu 
djuken pada letak lapangan2 
terbang Rusia dan djembatan 
djembatan, jang akan 'didjadi 
kan sasaran. dalam pembomzi. 

Seorang djurubitjara keduta 
an besar: Ameriks di Moskow 
pada harj Selasa menerangkan 
bahwa ig tidak mempunjai ko 
mentar “erhadap muatan “Lite 
rary Gazeite” itu. Petikan2 itu 
berasal dar, kuku "On the War 
path”, karangah bekas major 
tentara Inggris Richard Sgui- 
rea. Buku tersebut telah diter- 
bitkan tahun jang lalu di Djer- 
man Timur, 2 

Berita? Reuter Yarj Washing 
tc, minggu jang lalu teah me 
njebutkan tentang keterangan 
djurubitjara tentara Amerika, 
bahwa penielidikan kini sedang 
dilakukan, apakch'benar buku 
harian tersbut telah ditulis 
oleh djenderal-major Grow, 
dan cijika demikian, bagaima- 
na buku tadi dapat djatuh keta 
ngan komunis. Menurut djuru 
bitjara tadi, maka sekembali- 
nja dari Moskow, dienderal 
Grow.teah ditempatkan pada 
suatu kedudukan bary di Was 
hington, jaitu setelah diterbit 
kannja buku tulisan Sgvirs itu. 

  

Bukti perlunja pembata 
sn perdjalanan orang 

NN gi . asing. 
Pers Sovjet pada hari Sela 

Sa telah mengumumkan buku 
tiatatan — harian  djenderal 
Grow (Amerika), bertepatan 
waktunja dengan pengumuman 

  

#8 

peraturan2 pembatasar2 berge- 
rak bagi diplomat2 Sovjet di 

Amerika Serikat Inggris 
lain2 negara Barat. .UP 

wartakan,, bahwa meskipun 

pers Soviet iak memberikan 

komentarnja Cah membiarkan 

huku tjatatan Grow itu “berbi 

    

At 

    
   

tjara” sendiri tetapi tak dapat 

disangsikan bahwa - pengumu 

man itu dimaksudkan untuk 

membenarkan pembatasan2 

bergeray jane berlaku di So- 
vjet Uni terhadap orang2 usi 8. 

'Acheson 
Adjak. Palang Merah utk 

Selidiki Tuduhan |Pe- : 

rang Kuman 

Mi 
ENTERI LUAR NEGE- 

Dean Acheson hari Selasa  te- 
Ri Amerika Serikat 

lah mengetok kawat kepada 
presiden Panitya Internasional 
Palang Merah di Djenewa dim 
mana diminta, supa'a “Palang 
Merah Internasional melajxa- 
kan penjelidikan ,,tentang ' me- 
juasnja dan sebab2 mendjalar- 
aja wabah dibagian? Korea jg. 
caduduki oleh pihak Utarz|. Pi- 
hak Utara telah memuduh, baih- 
wa Amerika Serikat dan PBB 
telah mengobarkan peperangan 
kuman terhadap Kcrea Utara. 
Acheson seminggu jang lalu 
telah membantah tuduhan? 
tadi dan sekarang pun mem- 
bantahnja pula, dengan dijalan 

mengirimkan kawat tadi. (An- 

tara—UP). 

  

PINAY MENDAPAT 
KEPERTJAJAAN. 1 
“Madjelis Rendah Perantjis 

dan , 
ine: 

nangkan dan jg mengandung 

importir, 

pang dan revolusi. Kemiskinan, | 

1 

| tuk membangun, 

    pada malam Rabu telah mene- 

rina baik kabinet Antoine Pi- | 

lay, Dengan demikian. berushir- | 
lah untuk sementara waktu 

krisis politik di Perantjis. Pu- 
tulam tersebut diambil dengan 

perbandingan suara 293 lawan 

109. Anggauta2 Partai Komu- 

nis menentang sedangkan Par- 

tai Sosiaiis dan partainja djen- 
deral Charles de Gamile tak 
memberikan suaranja, Ha 

: | — Produksi Utk Tjukupi Kebutuhan Rakjat 
(Oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara, President Directeur Javasthe Bank). 

kang NAK KEDAULATAN SETJARA formil diserahkan kepada bangsa Indonesia, ter- 
AJukalah kesempatan jang seluas-luagaja bagi kita utk, membangun 

ngisi kemerdekaan kita jang telah diperoleh dengan 
Gikit. Tetapi apabila menoleh kebelakang dan membuat neratja 
selama, masa dua tahun sedjak kita berkuasa 

ngunan perekonomian djangan 
ragu2 mengadakan - suntikan 
uang” adalah berbahaja. ' Saja 
anggap, bahwa suntikan uang 

itu baik jang diberjkan oleh Pe 
merintah berupa ' pengeluaran2 
utk usaha2 Pemerintah, mau- 

pun jang dilakukan oleh bank2 
berupa kredit jang diberikan 
kepada perusahaan2, didasar- 
kan atas perhitungan, bahwa 
dalam waktu jang . ditentukan: 
pada waktu penjuntikan uang 
itu, segala uang itu akan kem- 
bali, baik berupa. kenaikan pe 
nerimaan padjak d.ll. peneri- | 
maan Pemerintah, maupun be- 
rupa rente dan tjitjlan. atau 
aflossingen. 

Segala penjuntikan uang, ke 
tjuali uang jang dikeluarkan 
oleh Pemerintah buat  memba 
jar gadji pegawai dsb.inja, pada 
azasnja harus bersifat produc- 
tief, harus didasarkan atas ke 

pastianatauskemungkinan jang 
sebesar-besarnja, bahwa produk 

  
5 

korban dan penderitaan jatg tidak se- 

l dinegara kita sendiri, maka - disamping  .kegem 
biraan tentang hasil? jg telah diperoleh dim masa“itu, banjak pula hal? jg kuratg menje- 

benih? kekuatiran bagi masa jad.” — 

negara kita, me- 

dan perhitungan untung-rugi 

“SKalet 

  

    
Sendjata Modern USA ' 

Terbaru Jg Bisa Hantjur- 
kan Pesawat2 Terbang 

Musuh 
UA4U PELURU Ameri- 
ka baru jang dikendali- 

kan radio dan jang diberi nama 

» walet” sanggup mengedjar 
daa menghantjurkan pesawat 
cerbang musuh dlm djarak 6 
atau 7 Km. demikian diberita- 
kan hari Selasa, 

Sendjata baru ini diumum- 
kan oleh laksamana John B. 
Moss dari pasukan udara ang- 
katan laut Amerika dalam si 
dang panit/a senat. “Menurut 

Moss 'peluru tersebut tidak ha- 
nja menimbulkan kerusakan 
kepada pesawat terbang mu- 
suh 'tetapi meighantjurkan | 
pesawat terbang musuh. Pelu- | 
ru ifi kini sedang dibuat setja- 
ra” besar2Zan. Selandjutnja 
Moss menerangkan bahwa ia 
tidak mengetahui musuh meng 

Ygunakan pe'uru2 jang dikenda 

:rakan dg radio di Korea. (Asa- 

tara), 1 
“   

  

akam bertambah, 

uang suntikan itu, bisa dibajard 
si hingga 

kembali beserta bunganja. Ka 
lau kepastian itu tidak ada, ma 
ka menurut pendapat mr. Sjaf 

ruddin suntikan uang itu bukan 
menjehatkan perekonomian, bah 
kan hanja akan menambah pe 
njakit masjarakat jang bisa di 
lihat dari membubungnja harga 
barang. | 

|» Taufan hebat jang meng- 

'hemhus dgn kekuatan. tor'a 

do, pada hari Senim telah me- 

nimpa negara bagian Louisiana 

di Amerika, sebelah baratlaut. 

Kantor angin” -dalam pada itu 

telah mengeluarkan ramalan jg. 
luar biasa, “dimana dikatakan, 

bahwa bolehdjadi beberapa tor 

nado akan datang. 

dan Rp. 1409 untuk tahun 

1951. 
Politik keuangan. 

Saja barperdapat, bahwa kele 
bihan belarndja itu tidak ditjapai 
karera pemerintah berhasil me 
laksanakan suatu politik fman- 
»ieel jang sehat, jang menguaj 
tiap? pengeluaran negara alas 
A2sar keperluan jang sesungguh 
»ja dan produotiviteit jand”sebe 
sardnja, melainkan kelebihan 
belandja itu terdjadi oleh perta   Sjarat2 utk. membangun 

Siarat2 jong diperiykan un- 
jaini perta- 

ma: tambahnja persediaan 
yang asing atau Sevisen hing- | 

£a diperoleh reserve jang Jlu- | 
majan, dan kedua: terhen'inja | 
buat sementara “aliran inflasi 
dengan tertjapainja suatu ke-: 
lebihan be'andia bagi Pemerin ' 
tah dalam. tahun jang baru si- 
lam. 

Kedua2 hal. iki memberi 
gambaran iang “buat tentang 

keadgan dan perita'anan eko- 

nomi dan keuangan negara pa 

ds umumnia. Neratja pemba- 

jaren dan anggaran .belandja 

negara. adalah barometer jang 
terpenting “untuk -mengukur 

keadaan perekonomian dan ke- 
uangsn sesuatu negara, Pala 
Gewasa ini barometer ifu me- 

gi-negara kita iang menggem- 

birakan. 

  

f Faktor2 extern. | 
Menurut pendapat saja, ha-j 

sil icus menggembirakan itu 

bukan disebabkan karena  ke- 
giatan pangsa Indonesia umum 

nja me'ainkan terutama dlise- 
babken kareng faktor2 extern, 
jang letaknja diluar. kegiatan 
atau dugaan kita. Persediaan 
derisen Indonesia telah bertam 

bah, terutama disebabkan oleh: 
kenaikan harga barang2 export 
sebaggi akibat dari perang Ko 
rea, Ha! ini djelas sekali, Ha- 

sal2 rata2 ver ton export ada- 
jah Rp. 540.— bagi tahun 1949 

Rp, '955.— untuk tahun 1950 
  

Majsor Infanterie Apri, 
R. Achmad Wiranataku- 
suma baru2 ini telah me- 
nikah dgn Raden Adjeng 

'djaeh melebihi segala taksiran 

j 

ma: penerimaan negara jang 

semula berhubung dengan kea- 
laan luar negeri jang sudah di 
sebut tadi dan kesua: tidak 
atau belum dikerd:akinnja ker 

bagai usaha jang telah direntja 
zakan dalam bezreting. 

: pesawat terbang di Tiflis, ka- 

   

   

Kapal .,Courier” jang oleh ,,Voice of America” dipergu- 
nakan sebagai kapal penjiar propagandanja untuk, pen- 
dengar2nja di negara2 belakang .,Tirai Besi”, barti2 ini 
telah dikundjungi oleh Presiden Truman. Gambar: Pres. 
Truman bertjakap2 dengan kapten Oscar €C. Wev koman- 

: dan kapal tsb.     
mesh aa 

Angkatan Udara 
 Sovjet Russia | 
Merupakan Persendjataan Jg Sangat 

x Dahsjat: Terdiri Atas 350 Kesatuan 
Dgn Pesawat2-nja Jg Paling Kentjang 

Serdjana2 Penerbangan Russia Kelas Satu. 
(Copyrigth .,Suara Merdeka”) 

ENURUT KABAR JANG DITERIMA Sovjei pada wak 
tu ini mempumnjai 25 buah pabrik kapal terbang jang Mi 

|. besar? dan kira2 12 pabrik mesin pesawat terbang, jang se- | 
muanja mempunjai lebih dari 440000 buruh ahli. Pusat2 pem 
bikitan pesawat terbang Sovjet ifu terletak sebagian besar 
didaerah Eropah, jaitu disebelah bara! Ural. Madjallah ming 
guan Osienrijk , Die Neue Front”, jang mengutip sumber jang 
biasanja dapat dipertjaja, menulis bahwa sedjumblah 350.000 
buruh ahli Rusia bekerdja pada 25 pabrik pembikinan bagian 
bagian pesawat terbang dan 90.000 buruh lainnja pada pabrik 
pembikinan mesin jet dan mesin piston untuk pesawat ter- 
bang pembom dan penggempur. 

Pabrik pemasang  bagian2 Model MI 22 jang ditjiptakan 
oleh AJ Mikojan siapa tesah 

1 baajak pula mentjiptakan mo 
paling banjak, dimana beker- i del pesawat2 penggempur iet 
cli- lebih dari 31,000 buruh. 'lainnja, djuga bisa terbang de 
Didekat Moskow kabarnjja ter ( ngan kekenijangan 850 mil se- 
dapat lagi 3 pabrik pesawat , djam. Kabarmja model ini akan 
terbang serta pabrik mesin pe- | mulai dalam produksi tahun 
sawat terbang jang besar2. jini. 
Pabrik2 Jainnja terletak di Model jang sekarang dipa- 
Kuibyshev, Tashkent, Tzumka, ' kaj dalam kesatuan pesawat | 
disebelah timur | Chelyabinsk, | terbang penggempur Sovjet ia 
Gorki dan Rabinsk, disebelah | jah dari model MIC 9 jang 
timur. Gorki.. Seterusnja di | didjalankan ole 2 buah motor 
Tashkalov “dekat: Ural, Kiev, 

dan Riga. Pabrik2 selebihnja 
terbesar letaknja didaerah in- 
dustri Siberia. Diantara ahli2 
mode! pesawat terbang Sovjet 
jang terkemuka ialah AJ. Mi- 

kovan, M.I. Guryevich, S.A. 
Jakovyey dan A.N, Tupolyev. 

baritja mengeluarkan produksi 

    

  'Mikojan dan Guryevich jang 
i namanja mendjadi tersohor de 
'mgan model pesawat terbang 
nja MIG 15 jang mana terke- 

“nal dikalangan angkatan uda- 
“Ta Sekutu di Korea. 

MIG 9 jang membunjai keken   Misalnja, utk tahun 1951 da 
lam anggaran belandja telah di 
rentjanakan penerimaan segala 
matjam padjak sebesar &— Rp. 
2.700 djuta, atau buat sembilan 

bulan Lk. Rp. 2.009 djuta. Teta 
pi penerimaan jang sesungguh- 

nja dari bulan Djanuari s/d Sep 
ember 1951 adalah Rp. 4.000: 
djuta, atau dua kali djumlah 
perkiraam. “Djuga penerimaan 
negara sebagai hasil pendjualan 
certifikat devisen melebihi sega 
la dugaan, ja'ni perkiraan ha 

(nundjukkan suatu keadaan ba sil pendjualan d.c. dalam tahun 
1951 'adalah Rp. 2.600 djuta, 
Penerimaan iang sesungguhnja 
adalah hampir Rp. 4.600. djuta, 
djadi kl. Rp. 1.400 djuta lebih , 
banjak daripada jang dikira2- 
kan semua. 

Saja dapat menarik dua kesim 

pulan “mengenai “pelaksanaan 
anggaran belandja tahun 1951, 
jaini: Le Lan 

1. Apabila pemerintah sung 
guh2 meniadakan segala penge 
luaran jang tidak perlu, baik 
jang mengenai apparatur nega- 
za, maupun jang mengenai pem 
belian barang2 bagi pemerintah 
jang tidak djarang hanja berar 
ti memboroskan uang, ataupun 
pengeluaran2 lainnja jang bersi 
fat penghamburan, maka, meni 

ik kelebihan penerimaan nega- 
ra jang bermiljard-miljard ba 
Injaknja, surplus anggaran be- 
landja tahun 1951 mestinja bu 
san berdjumlah hanja Rp. 1.306 
:ijuta, melainkan dapat. ditam-   “Gratimah Siti Rahmah 

Soeria Karta Legawa. 
Gambar: suatu pemanda- 
ngan pada pernikahan tsb 

    
  

bah lagi dengan beberapa ratus 
Ojuta rupiah. 

(Disamibung hal P. 

    

  

1850 kesatuan. masing? 

tjangan 600 mil sedjam kabar 
nja sudah diperbaiki mutunja 

Gan-akan melakukan - vertjo- 

baarnyja- tidak lama lagi bersa 

ma sama denganmodel MIG 13 

Pesawat terbang ' pembom : 

jang banjak dipakai oleh . So- " 
vjet ialah dari djenis TU 4 
jang bermotor dua, jang dapat 
menga gkut 215 ton bom. un- 
tuk djarak 1,500 mi! Pesawat 

terbang djarak djauh jang se- 
benamja ialah model “11- 16, 

jang bermotor empat Jan Ji- 
tjivtakan oleh Iljiuchin dan da- 
pat membawa 2,8 ton bom wun- 

tuk djarak 1,800 mil. Ketjepa- 
tan 450 'mil sedjam. 

Menuru' madjallah itu sete- 
rusnj- produksi mesin2 piston 
semakin berkurai"g sedjak ti- 
£a tahun be'akangan ini dan 
setiap ahli model pesawat ter- 
bang Rusia haruslah dianggap 
sebagai ahli pesawat terbang 
jet k'as satu. 

Madjallah , Die Neue Front” 
jakri bahwa angkatan udara 
Sovjet, terhitung sedjumlah 
1000 pesawat terbang pembom, 
jang sebagian berpaigkalan di 
Siberia untuk keperluan pener- 
bangan antara daerah Arctic, 
terdiri dari lebih kurang 22,000 
pesawat terbang. Angkatan uda 
ra Sovjet kabarnja terbagi dim. 

dari 40 pesawat terbang baris- 

ditjiptakan bersama sama oleh : 
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Melutu Untuk Lelaki | 

Hidup Ladjang 
Kalau Umur:30 Th 

x) 
ngatakan,   

| untuk bagi lelaki 

1 

j 

! orang 
2 ladjang itu. 

t 

Tx x xx 

Kata doktor .itu telah banjak 
dilihatnja. bukti2, bahwa se- 
orang lelaki jang belum kawin, 
jang dengan tidak diketahuinja 
sebenarnja sudah menghadapi 

penghidupan pahit, menjangka! 
bahwa ia akan terdjerumus le: 
bih dalam lembah kesengsaraan 
apabila ia hidup berumah tang 
ga. , 

Lelaki ladjang lainnja menu 
rut doktor itu, ,,tidak bisa men 

tjari djodoh jang disukainja”, 
dan lebih banjak laki2-,,jang' ti 
dak begitu berpadanan dengan' 
Sigadis”, 
Disamping itu, Tynan telah 

dapat pula membuktikan golo- 
ngan laki2 jang dimasuki pe- 
ngaruh pilem mentjoba mentjari 

sebagai djedohnja seorang ga- 
dis seperti ,,Heday Lammarr, 
jang suka minuman keras,” dan 

type budjang2 tua jg selalu ber 

lagak ,,saja tahu tentang sega! 
la2nja mengenai wanita”. 

Mergenai akibat? atas peng- 
| hidupan ladja"g, dokter itu jg 
nidup seorang diri disebuah ru 

  

«Ditjurigal Tiap" Ibu Jg ,(Mempunjai 
Anak Gadis Remadja...... 
KORANG DOKTOR jang telah mentjapat usia 37 th. 
Ian masih ladjang (budjangan — belurg kawin), me- 

: bahwa hidup sampai dua, kesehatan badanejaag 
baik penghidupan senang serta kebebasan dari meinikir! 
seal kesukaran dalam keuangan adalah kenikmatan, ja 

jang telah berumah tangga dan buk 
lelaki Jadjang... Dengan memakai nama samaran P 
nan, doktor itu menulis baru ini dalam madjalah bulanan : 
ter Rumah” jang diterbitkan oleh persatuan Doktor Inggeri:, 
bahwa ia mengandung maksud untuk menjelidiki sebab2nja «c 

lelaki mau tetap tinggal ladjang 

leksekutif dalam pemerintahan 

    

    

   

      

    

      

   

     

     
      
    

  

     
    

    

peua 

Belum Kawin:/Bisa 

n 

er- 

, Dok 

dan akibat? hi- 

Kekuasaan 
. Legislatif . 
'Kxecutief 

Akan Dipegang: oleh 
Batista 

D JENDERAL Kran 3 

ini Nana Kena Ni Ona 3 

hari Selasa telah mengumumkan 
bahwa ia sendiri akan meme- 
gang kekuasaan legislatif dan 

  

  
Cuba. Berita UP seti me 
ngatakan, bahwa : tah 
haru ini telah menunda persida 
ngan parlemen selama 45 kari. 
Malam Rebo polisi Cuba telah 
membubarkan suatu rapat jang 
dilakukan oleh kifa2 20 pemim 
pin oposisi, jang diselenggara-. 
vga dirumah Roberto Agremot 
@. Ha 

  

Agramonte adalah tjalon ' 
jang diadjukan oleh partai opo   mah di West London, mengata 

kan bahwa 'ia tidak bermaksud 
utk. tinggal ladjang buat sela- 
ma2nja,” Saja sudah dua kali 
bertunangan.” katanja. 

Penjakit Gastric, jang ter- 
kenal kepada para doktor se- 
bagai ,,bachalor 's bane- atau 
fryingpan ulcer” adlah akibat 
dari hidup  meladjang, jang 
melemparkan seluruh distribu- 
Si Cagingnja “buat seminggu, 
keclalam ' pantji dan menggo- 
reng hanja bagian2 jang di- 
Sukainja . dan - meninggalkan 
jang lebihnja sebagai daging 
mentah, 

Hal ini membawa akibat jg. 

tidak baik bagi kesehatan dan 
djuga menjebabkan orang le- 
kas mati....., 

Kebebasan “dari memikirkan 
soal kesukaran2 dalam keuang 
ah, terdapat . bila .mempunjai 
isteri jang akan turut memi- , 

kirkan soal ini, dan djuga mem | 
hawa kebahagiaan dalam ru- 

| mah tangga. 
Dr. Tv dapat kesim- | kaan Pane Be an “ali mengakui :pemerintah pu'an djuga, bahwa seorang | 

k ladjong jang berusia lebih cla- 
ri 30 tahun sangat : ditjurigai | 
»ieh para ibu, jang lekas2 me- | 

'hjembunjikan anak gadisnja 

apabila ja. didatangi oleh seo- 
ranc lelaki ladjang...... 

  

WESIN PEMBANGKIT TENA- 
GA ATOM GUNA-KAPAL, 
Kementerian perbekalan Ing 

geris mengumumkan hari Sabtu 
bahwa dalami tahun ini mungkin 
akan dimulai pembuatan. mesin 

! 

    

     

    

            

    

   

    

    
    

     

  

     

    
   

sisi sebagai presiden dalam pe - 
milihan jang akan diadakan ' 

pada tanggal 1 Djuni tetapi di- 
batalkan oleh Batista. Partai 
oposisi ini jalah Partai Rakjat 
Cuba (Partido Pueblo Cubano) 

Susunan pemerentahan baru 
Cuba adalah sbb: Presiden- 
Andres Merales del Castillo: 
Perdana Meonteri- Djend. Ful 
gencio Batista: pertahanan Ni 
colas Perez Hernandez: Dalam 
negeri- Ramon Hermina: Per 
buruhan. Jesus. Portocarrero, 
dst. diantarania 2 orang wani 
ta. : , 

Sementra itu dutabesar Cuba 
di Washington Luis . Machade 

telah menolak permintaan men " 
teri luar negeri baru Cuba, su 
paja wakil2 diplomasi diluar 
negeri tetap melakukan kewa-: 
djibannja.. 

(Pemerintah Republik .Domi 
nika (Republica Dominicana) 
hari Selasa dengan resmj. me 

ngumumkan bahwa 'pemeria- 

  

baru Cuba, jang dipimpin oleh 
Djenjera! Fulgencio Batista. 

(Antara). ai "3 

— Kantor karet asli Ame: 
Serikat dalam pengumum 

pembangkit tenaga atom guna 
kapal silam atau  kapal2 lain. 
Pembuatan ini akan minta biaja 

kira2 £ 750.000 dan akan mem 
butuhkan waktu Ik. 1 tahun. 

hari Senin menjatakan, | 

tudjuan kaum komunis di 
laja adalah utk. memusna 
kebon2 karet, dan menamb 
tkan bahwa komisaris tir 

   

   

      

  pt . 
esatuan pesawat terbang 

pembom Sovjet, menurut ka- 
bar belum seberapa banjaknja ! 
dibandirtgkan — dg . kekua- 

bel Pemuiann Karina Neta TAN : an pesaya/2 tebang pon Sikap Adenauer Ttg 
gempur jet termasuk golo- asn ak | ba : AN 

aa Bahan ek An gnja | Nota Rusia Dimaksud Utk 

musuh, a tjukup 
banjak berhadapan dgn musuh. 

dana menteri Djerman Barat 
| bahwa nota Sovjet Uni 

SEN ENURUT MAKLUMAT 
Model2 Rusia jang 

sampaikan kepada, 

      sangat terkenal. 
Pesawat terbang penggem- 

pur Smvjet jang paling ken 
tjang terbangnja ialah “dari 
model jang cktjiptakan oleh Li 
vachkin jang menurut kabar- 
nja mentjapai ketjepatan 900 

njak “djumlahnja meskipun 
mil sedjam. Model ini tidak ba 
pembikinannja sudah  berdja- 

ilan sedjak tahun 1950, '... 

ak 
Seperti dikabarkan, Sovjet 

Uni mengandjurkan diadakan- 
nja pertemuan antara 4-Besar 
(Sovjet, Amerika, (Inggris & 
Perantjis), untuk merentjana 
kan perdjandjian perdamaian 
dengan Djerman, berhubung 
dengan adanja bahaja bahwa 
militerisme Djerman akan tim 
bul kembali. 

Djurubitjara : pemerintah 
Djerman Barat menerangkan, 

bahwa langkah baru Sovjet ta 
di sesuai dengan politik Sovjet 
untuk menghalang-halangi su 
paja Djerman Barat djangan 
sampai dilebur dalam masjara 
kat Erops dan supaja terdjadi 
lah "suatu vacuum politik dan 
militer”) jang laka ditempad 
kan dibawah pengaruh Sovjet. 
'Diterangkannja bhw pemerin- 
tah di Bonn 'akan mempertim- 
bangkan sepenuhnja nota So- 
“jet tadi, tetapi dikemukakan 
nja bahwa usul2 Sovjet tadi 
akan membuka djalan kearah 
Herdjandjian perdhmaian, jg 
tidak dapat diterima oleh 
Djerman, Naa     

  

“Tak Hiraukan 

litik Dan Militer Di Djerman? 

pada hari Selasa, komisariat tinggi Serikat dan per- 

a -Besar Ba 
(beritanja kita muat kemaren) 
rundingan jang dilakukan antara Djerman Barat dan 3-Besar 
tentang soal pemulihan kedaulatan dan remiliterisasi Djer- 
mam. Komunike tadi mengatakan, bahwa pembitj 
Na Djerman Barat dan Serikat tadi 

n dilandjutkan pada hari Rebo ini, 

'#nggeris di Malaya, Geralg : 
pler, kini mengorganisir ge 
kem utk. membasmi terror di 

Malaya itu. Dikatakan, bahwa 
3 bataljon pasukan2 teratur da 
ri Afrika Timur dan pulay Fiji 
baru2 ini telah memperkuat pa 

Nota Sovjet Russia #ukan2 Inggeris di Malaya Ha 3 
, menggempur kaum Komunis ter 

Timbulkan Vacuum Po- | sebut. 1 
|. — Radja Paul dari Junani ha. 
ri Selasa telah mengangkat So 
phocles Venizelos, pemimpin par 
tai Liberal mendjadi acting per 
dana menteri utk menghindar- 
kan bentrokan politik. Semen 
djak perdana menteri Plastiras 
sakit, keteganga politik di At- 
hena tIh meningkat. Menurut.ke 
terangan dokter, Plastiras  se- 

kurang2nja harus berbaring se 
lama 3 bulan. 2 

(.— Djurubitjara pemerintah 
Wan, Dijawad Boven pada ha 
ri Senin menjatakan kepada Se 
nat, bahwa pemerintahnja mes 
ngetahui tentang usaha2 jang 
pedang dilakukan oleh anasir2 
komunis Iran diluar Iran jang 
bermaksud men gadakan hubu 
ngan-hubu gan dg kaum keomu 

   
     

    

    
     

resmi jang dikeluarkan di Bonn 

Konrad Adensfuer berpendapat, 
jang achir2 'ini telah di- 
rat mengenai «sogl Djerman, 
tidak boleh mempengaruhi pe- 

antara 
bersifat pendahuluan, 

2 
Seterusnja' ia mengatakan, 

bahwa penarikan kembali sega 
la pasukan jang “hingga kini 
menduduki Djerman itu akan 
menimbulkan vacuum militer 
di Djerman Barat, Diperingat 
karnja supaja rakjat Djerman 
djangan sampai tertipu oleh 4is didalam negeri. 
perkataan2 ,,kebebasan” dany — Pembesar2 Perantjis pada 
“kemerdekaan” jang disebut |hari Selasa #€lah memerintah: 
oleh Soviet Uni, “karena “ja- 
ra2 jang dipergunakan oleh So 
vjet itu bertentangan dengan 
arti kata2 tadi sebagaimana 
dimaknakan oleh duria Barat 

kan berlakunja djam malam di 
bagian2 perumahan Arab dikota! 
Tunis, setelah pada' hari Senin 
terdjadi insiden ledakan bom jg : 
menewaskan seorang serdadu 
dan melukai 5 serdadu Peran- 
tjis lainnja. . 

— Djenderal Matthew Ridg- 
way, komandan pasukan2 PBB 
di Korea, dalam laporannja ke 
pada PBB hari Selasa, katakan! 
bahwa pasukan2 gerilja di Ko- 
rea Selatan kini telah kursng 
lebih 154. 

-— Karwadipura, seorang dju 
ru penerang dari Djawatan Pe- 
herangan ketjamatan . Tjisalak 
Subang pada tgl. 9 jang lalu te' 
lah tewas disebabkan serangan 

Djurubitjara tadi 'seterusnja me 
hgatakan, bahwa Djerman tidak bi 
sa menfetudjui garis demarkasi su 
ngai Oder-Neisse dan bahwa ada per 
selisihan paham tentang soal tapal 
batas Djerman antara Sovjet dan ne 
gara2 Barat, sebagaimana 'tertjan 
tum dalam persetudjuan Potsdam. 
Ia sangsikan kedjudjuran Soviet, pa 
da waktu Sovjet mengusulkan supa 
ja Djerman diberbolehkan menfusun 
pasukan2 nas'onal: menurut penda 
pat djurubitjara Djetman Barat tadi, 
Sovjet tak akan pernah memboleh.- 
kan dibentuknja pasukan? janee tiu 
kup besar djumlahnja di  Djerman, 
D'kemukakanfija, pula, bahwa nota 
Sovjet tadi tidak muas perintijan 

  

  tentang konstitusi untuk remerin 5 itah IDjermei WINBIa jang deran paka pihak. gerombolan “pada 
tjangkan isu. (Antarg — APP), jam 19.00, : 

  



    

    

  

   

      

es banjak perusahaan ketjil ter- 

| tsb. Diterangkan 
“pegawai delegasi 
pada malam Senin 

a. 173 

ga kini 
dalam rundingan di Par 

      

  

   
    

   
    
   

    

   

   
   
    
   
    
    
    
   

    

         
   
   
   
    

  

   

    

    

   
   

      

    
    

   

    

   
    

    
   
    

   
   

  

   

  

   
   
   

    

   

   

  

     

  

   

  

   

1951 Ie 

misalnja dilapa 
untuk menam- 

emerin tah dan masjara 

metik buah- 
uctief itu, 

CS AnK 

  

  

Ja- (dalam tahun 1951 
gi |ten. Sedangkan buat tahun 1952 | 

(Faktor? jang menghambat pro- 
ba- | bt | 
tu 

| 2, l 

-melihat sen: 

tidak dise: 

“5 initiati: 

"-han2 
anggauta2nja akan terdiri da- 
xi orang2 jang suka membeli 

K 3 2 
5 

x 

. dun jang dimaksudkan jalah 
membentuk sebuah badan per- 

  

menteriin Perhubungan 
Wuruk 2 Dja- 

perantara pendjual- 
$ pembeli bahan2. 

Sekedar untuk dapat mem- 
- pertolongan pada para 

pengusaha” dan pemilik peru- 
Sahaan2 ketjil ' dalam lingku- 
ngan kota-pradja Salatiga jg. 
pada umumnja lemah pereko- 
nomiannja dan masih suka be. 
kerdja tersendiri, maka atas 

    
1 

: sdr. Soepardjo,  pe- 
mimpin kantor Keradjinan/Per 

  

y1gustrian di Salatiga, telah di 
bentuk sebuah panitya jang 
terdiri dari beberapa orang 

| kang dipandang ahli dan mem. 
punjai minat besar dalam usa- 
ha dapatija memperkembang. 
kan perekonomian rakjat. Ada 

antara. pendjual/pembeli 
(opkoopcentrale) 

ba. 
jang 

aandeel sebagai stoot-kapitaal 
dan persatuan dari para pengu 
“saha/pemilik perusahaan? itu. 
Kewadjiban badan opkoop-cen- 
trale itu ketjuali memberi per- 

-antara dalam ijara mendjual. 
nja barang2 djuga akan beru- 
saha agar dapatsja dengan 
mudah bahan2 jang dibutuh- 
kan oleh perusahaan? itu. Se. 
bagai diketahui pada saga: ini 

paksa berhenti karena sukar 

apatnja bahan? jang diperlu- 
kan. 

Di Salatiga terdapat ma. 

tjam2 perusahaan. Pada saat 
ini jang telah tergabung da- 
lam suatu organisasi jalah 
perusahaan membikin genting 
dan batu merah, jang keba- 
njakan terdapat di desa Kla 
seman dan mempunjai capaci-   

“Indones 
Dt Sambungan hal 3) : 
abila Pemerintah da kuti. Tetapi menurut hemat sa 

1 lebih banjak 
an usaha2 jang sung” 

'jluar negeri. 

'foroduksi kita sangat serat dja 

da'| produksi tahun 1949, sedangkan 
'Iproduksi dalam tahun 1951 ha 

bi Na oosar hingga dua-tiga kali 
#daripada produksi tahun 1949,     "Vi kita lipat ga'idakan, kalo kita 

“produksi negara kita sungguh2 
“1 Ibertambah. Sebab, 

Idjumlah barang2 
'Imeningkat, djumlah importpun 

Ik | sangat meningkat, terutama im 

sal Dalam tahun 1949 import be- 
Iras berdjumlak 276.000 ton, da 

i |zas sebesar 600.000 ton. 

a | han, meningkatnja sewa tanah, 

'ta, kita dapat menarik kesimpu 

7 Iduksi tahun 1950. 

Guksi boleh saja sebut, dianta 

longkos upah, tidak adanja ke- 

'teit — 20.000 tiap2 pembaka- 
ran 

| 

3 Da ema 

ja keadaan negara kita dewasa 
ini sangat mengchawatirkan, 
kalau kita memperhatikam tan- 
da2, baik didalam, maupun di 

Ag 

| Tanda2 didalam negeri, jang 
mengehawatirkan ialah, bahwa 

lannja. Dari angka2 export ki 

lan, bahwa setjara kasar pro- 

duksi negara kita hanja bertam 
bah dengan 1845 dalam tahun 
1950 dan 4946 dalam tahun 
1951, djika dibandingkan dgn 

aja bertambah dengan 261, 

djika dibandingkan dengan pro 

"Padahal menurut hemat saja, 
roduksi itu bukan sadja bisa 

masa sebelum yenjerahan kedau 
latan balikan produksi itu mes 

tidak menginginkan merosotnja 
'deradjat hidup kita. Seperti se 
karang ini, saja sangsi, apakah 
resutiah penjerahan kedaulatan 

disamping 
export kita 

port barang2 jang biasanja kita 
hasilkan sendiri, beras”. : 

Faktor jg menghambat 
produksi. 

lam tahan 1959, 352.900 ton dan 
409.009 15 

dirertjanakan suatu import be- 

.Faktor2 jang menghambat 
usaha untuk memperbesar pro 

ranja: terganggunja keamanan | 

hingga ada vpaberik2 jang tana- 
mannja ditjuri atau dibakar 

sampai 5094, dan pemogokan? 
Ungga tebu tidak dapat digiling | 

pada waktunja, meningkatnja 

|tenteraman dikalangan perburu 

beras dan sebagainja.   
“ ya 

duksi ini jang merugikan nega 

berdjuta-fjuta- rupiah devi 

sen berlaku bagi perkebunan? 

: Atau di seksi ,,Luchtwaar | 

“sebesar 

    

     

bagian penerbangan si- | UK 

  

     

  

   jang lampau o, 
dari Kementerian 
Selama setahun 

setahu, ' 

“Ismadi 
geri. 
orang anggauta jang mi 
DPR, 5 
baru dan kini DP 
ajai 71 orang ang: 

.Satu tahun DPR prop. b 
tengah2 rakjat, “untuk rakjat dan 
mengabdi kepada rakjat. Telan 
Harus diakui telah didapatkan ke- 

sulitan2, biarlah itu mendjadi batu 
udjian untuk kebaikan di tahun2jad. 
dan kini dapat dikatakan DPR telah 
mengatasi kesulitan? tadi. Perhubu- 
ngan dan kerdja sama jang baik 

nan kepala daerah prop. Gubernur 

PEM. DJAWA TENGAH BU- 
TUHKAN Rp. 317.328.509. 

Dari pihak Gupernuran didapat 
keterangan, bahwa Pem. Djawa 
Tengah telah selesai dgn membikin 
begrotingnja, tahun 1952:  ternjata 
bahwa untuk tahun '52 ini, 
'Djawa Tengah harus mendapat sub 
sidi dari Pem. Pusat Rp 347.328.509. 

Adapun djumlah pengeluaran jg 
direntjanakan antara lain, ialah jg 
terbesar, untuk Pekerdjaan Umum 
Rp 133.082.070 
904.032, Pengadjaran 145.793.140, 
Kehewanan 8.620.880.—, Pertanian 
dan Perikanan Darat 35.742.677. 

  

| onderstand, pensiun dan sebagainja 
termasuk beaja pengangkatan pega 
wai2 Prop. Djawa Tengah 538.250, 
pengeluaran - jang tidak termasuk 
dari tsb. diatas 804.010.—, untuk 
pengeluaran mendadak (onvoorzien) 
6.911.700.—, sedangkan untuk bagi 
an sekretariat Prop. Djawa Tengah 
4871.950.—: termasuk pula satu 
pos, jaitu . pembelian pesanggrahan 
di Tawangmangu sebesar Rp 232.330. 
Adapun penerimaan tertjatat se 

besar Rp 5.172.520.— Perlu diterang 
kan, bahwa dari djumlah pengelua 
ran untuk keperluan sekretariat ini 

Rp 4.871.950.— termasuk 
djuga untuk keperluan DPR Prop. 
Djawa Tengah, untuk kwartaal ke-1 
th. '52 ini, Djawa Tengah telah teri 
ma 40 djuta rupiah. 

KEAMANAN DI PELABUHAN " 
SEMARANG. 

Dia 

akapan kita dengan Dalam pertj 
' 

kepala seksi polisiI Purwodinatan, 
sdr. Seno. Sunarjo dan komandan 
Kopel Pelabuhan, diterangkan, bah. 
wa pentjurjan2 terutama pada waktu 
adanja pembongkaran batrang2 dari 
Kapal2 besar, dapat dkatakan kini 

tidak ada lagi Pemberantasan tsb. 
telah banjak dilakukan oleh pihak 
kopel dan polisi, Demikian - pula 
pentjurian2 dalam gudang, “hampir 
tdak ada lagi. Jang kni monijadi 
soal jaitu soal pendjagaan keamanan 
di laut. Semarang tidak mempunja: 
motol'boot patroli, ig dapat menga 
dakan kontrole ap penhu2 

hja selundupan barang2. Benar Kopel 
telah mempunjai satu -motorboot 
ketjil, tapi moto'boot tsb. kini ber. 
ada dalam keadaan rusak. 

Bila keadaan dapat datasi, maka 
mereka jakin di pelabuhan Smg. ti- 
dak akan terdjadi sesuatu hal jang 
merug kan Negara, Pada waktu ini, 
benar di Pelabuhan Semarang ada 
»Speedbcat”, tetapi speedboat ini 
tidak dapat d'pakai sebagai patroli, Manja merupakan motorboot perge- 
djar sadja, ic sebenarnja oleh kala. 
ngan diatas diterangkan, kutang 
pada tempatnja, 

BUKU. 2 ah 5 : 
»Insan” oleh Dada Meuraxa, di- 

terbitkan oleh ,,Pustaka Al-Washli- 
jah”, P. Pasar 143, Medan, harga" Rp 4,50. ni 

Sekumpulan sadjak gubahan se- 
orang penjair angkatan muda, melu 
kiskan djiwa gusila dalam kehidu- 
pan manusia didunia jang penuh 
kepalsuan. dan ketjema- 
ran. Sangat bermanfaat untuk di 
batja dizaman krisis -achlak dewasa 
Ini, 

»Abadi dan Sementara” oleh 
Dr. Tjokrohadidjojo, diterbitkan oleh 
Jajasan  Pantjasila, - Jogja, harga 
Rp 8&.— : 

Perundingan tentang filsafat di 
mana dikemukakan ' serba ringkas 
kejakinan2 para achli filsafat Barat 
dan Timur terhadap pada Tuhan, 
djiwa dan hidup manusia. Menjedar 
kan pikiran dan menambah kebidjak 
sanaan dalam perdjoangan hidup 
mentjapai damai dan bahagia. 

  

e-porang. 

      

   

  

    
   

      

     

    
   

    
   
   

   

  

    

  

    

   

  

   

  

   
   

  

    

      

   
      

    

  

    

  

   
   

  

   
      

  

     

    

   

    

   

      

     

  

    
    

     

tlh diganti oleh ainganuh £ 

erdirt di men na 

(DPR ini dan 

telah didapat, terutama atas pimpi- | 

12130 dan besok pagi djam 8 sam- 

“hari lamanja, sedang untuk meriah. 

Pem. | 

, Kesehatan Rp 15.1 

atau lainnja ig memungkinkan aca. | 

| rampokan 

«4 Telah meninggal dunia 
adik kami 

mengirimkan 
donesia hadlir.      

  

      
   
      

   

pikiran, tenaga, uang, 

engantarkan djenazi rn japkan banjak terima kasih. 
. Semarang, Ne aka B SOEMARJONO 

Toga 

   

     

      

  

TELAH BERTUNANGAN ja 

TENGKU BADARIJAN SJIHABUDDIN 
R. M. RATMOJO HATMOKUMORO 

  

     

  

/Njonjah2, Bapak2/Ibu2, sau- F 
para peladjar jang telah me- $ 

karangan 8 
jenazah kekubur, de- 8 

Kebajoran, Djakarta 

Tjimahi me 95 Maret 1952    

        

Sa NA Aa Naa na Dar Naa maa aa 

mem emesanenanan aren PANEN Maa Ba 

  

   

  

   
    

  

  

     

  

12/3-1952 
&    

“Dj. Pontjoi 204. 
  

  

  

  

uljadi itu di- 
ndaknja DPR 
subur, sehat 

r. Karton 
utjapan selamat jg 

1 lain dari Paduka 
an Pakualam. 

ke 

| menjusul pidato dari 

Djawa Tengah, pak Bu- 
ng singkatnja menerangkan, 

“setal Me pa tidak ber- 
DPR kita mempu- 

. Setelah meneropong 
'djaan sepandjang se- 

ng dilaksanakan oleh 
ernur menegaskan, se- 

tu. kerdja sama tidak 

“Achirnja pak Bu- 
akan hidup suburnja 

n dapat mentjapai hasil2 
jang diharapkan. 

| Setelah istirahat sebentar, pada 
hadlirin diberi kesempatan melihat? 

| pameran jang diselenggarakan oleh 
|djawatan PPK, Pertanian, Perikanan 
|darat dan Kehewanan. Pameran ini 
mulai nanti sore dibuka untuk umum 
dengan tjuma2 djam 17.00 sampai 

      

     

  

  

    

        

         

- 
» 

2 Keterangan pada : 
pai 12 dengan berturut2 sampai 3 i | A 

kan perajaan itu di halaman kabu- 
paten malam hari djam 19.00 sam- 
pai 2130 diadakan pertundjunkan   

    
   

Nitjari dengan segera: 

Seorang Ass. 

BERSANGKUTAN DENGAN 
' PALANG MERAH INDONE 

Nu . SIA DAN OTO. 

    

  
     

        

   

            

ANGGUR KOLESOM DAN 
ANGGUR WANITA TJAP 

GARUDA BOLA DUNIA 
MEMANG SUNGGU TA BOLEH 
TERPISA DARI RUMAH TANGGA 
KARENA KALBU SWAMI ISTRI 

JANGE SUDA MINUM INI ANGGUR, KESEHATANJA 

BERTAMBAH, ENAK MAKAN, #ILANGKAN TJAPA! 

  

potheker(es) 
potheek Dr.iWirasmo EN 

   

  
  

  

'bioscope untuk umum. 

Salatiga . t DAN. SELALU MEMBAWAK KEBRUNTUNGAN 
5 Pa AN Pena " tari | sa 

ES ENI 2151 DAPAT BELI D1 MANAI TOKO 

2 —x e 
PUSAT PENDJUAL:      “ 

  

  

         

  

  

KOREK-API tap. A NC HOR3 sur FINLAND 
3 “ Importir Tungge!: NX Pudja. 

pk : Pt Sea" - 
Kepatihan Barat 5 — SEMARANG — Telf. 452—1688 

Aa Sa      IN TI bel       
     

   

      

N PERTJETAKAN 
TEGAL: 

      

  

' H0 
dan CLCHE 1, Toko ,, WIE" 7. Toko BANDUNG” 

2. Toko “SIONG: 8. Toko .CANTON” 
3. Toko Obat AN HO TONG. | 9. Toko PO SENG TONG 
4. Toko SIN” 10. Toko , SENG SIEN” 
5. Toko SOUW SWIE HAP | 11. Toko ,SIN SENG” " 
6. Toko KONG HIEN 12! Toko .LIBERTY” 

RK Ae Sa LA KN LIA ay aa MN aa 

“. 

  

      

LINE RASTER cticee |! 
STEMPEL KARET SUDE |' 

dan ONTWERPEN 

Di Telawa — 
    

Orang dapat berlangganan harian ,,Suara Merdeka” pada 

Sd. R. SOEMOWASITO 
Alamat 

     
es 

  

  

«   

KEDJAHATAN DI KAR. | BARU BUKA | 
SMG. MENINGKAT..  " | Toko MAYA DEW 

. Dalam pertjakapan dengan pihak 
Kantor Besar Polisi Bodjong. dite- 
rangkan, bahwa djumlah kedjahatan 
dalam “Kar. Semarang dim bulan 
Pebruari jb.l. dibandingkan- dgn 
bulan Djanuari berselang meningkat, 
jaitu Februari ada 2.533 dan Dja- 
nuari ada 1.831. Kedjahatan? jang 
terbanjak adalah didaerah Semarang 
Selatan, antaranja didaerah  Sala- 
tiga. - 

Dibawah ini oleh pihak diatas. di 
bentangkan beberapa angka kedja- 
hatan sbb.: pentjulikan tertjatat 3, 
pembunuhan 8, perampokan -'128, 
pembakaran 101, pentjurian berat 
ada 588, pemerasan 8 dan penggela 
pan 58, sedangkan lainnja adalah 
kedjahatan2 jg kurang berarti. Se 
bagian besar dari kedjahatan2 itu 
terdapat banjak pelanggaran2, anta 
-ranja penimbunan beras, menaikkan 

102. KORTING 

mi. 
jang baik ini. 

DJUMBLAH TABUNGAN 
BGN BULAN PEBR. 1952. 

Pada "De Spaarbank te 

ri 1952 telah ditrima uang 
bungan  sedjumlah ,   

adalah 90 di Salatiga.| 1952 Rp.213.000.) 
Mengenai pembakaran rumah seba- 

kan mata. pentjarian. Mengenai pen 

dari pihak pengatjau. karena meraka 
berpendapat telah merintangi ,,peker 
djaannja”. Djuga oleh jg. berwadjib 
telah dapat disita sedjumlah sendja 
ta-api dari beberapa pemimpin ge- 
rombolan pengatjau. 

dang 38 (Djafari 24) 
kembali sama 
kend). 

Kenaikan uang tabungan 

  
    

“Dj. Nenongz1 No. 3 — Solo. 
SEDIA MATJAM2 BAHAN PAKAIAN 
Sampai pada habis bulan ini, 
untuk .reklame, kami memberi: 

pada tiap2 pembeli di Toko ka- 
Djangan lewatkan ketika 

  

marang” dalam bu'lan Pebrua 

ar bundar 
Rp. 583.000. (bulan Djanuari 
1952 Rp 548.000). Dalam bulan 
itu djuga diterima kembali bun 
dar Rp. 469.000. (bulan Dja ' 

Mega aka petenagaran lalulintas. | nyari 1062 Rp 885.000), men- .R@x” 5.-7.-9.-.(17 tahun) BESOK MALAM 445 — 645 5 845 | 
djadi didaerah Salatiga, umpamanja djali dalam bulan Pebruari Gregory Peck-Helen Westcott mama 
3 pentjulikan semuanja di Salatiga. 1952 ada lebih ditabu'g dari 'The Gunfighter" INDRA 5-7.-9.- Ini Malam D. M.B. (17 tahun) 
8 pembunuhan, jaitu 6 Salatiga, 1| Pada diambil kembali, bundar (si Penembak Tiepat| Dick Powell 8 K R i $66 Of The French 
Ambarawa dan 1 Kendal, 128 pe.| RP:64:000. (bulan Djanuari Marta Torea 33 Ogues egiment Foreign Legion 

-Hatsil bagian bulan Pe- 
gian besar. terdapat didesa Papri- |bruari 1952 memang betul wxJoha Wayne — Ann) Dvorak Royal 4.45-7.00-9.15 lai Malam Penghabisan (17 th.| 
ngan dan sekitarnja. | jada lebih rendah dari bulan ssFlama ol Barhary . Cogst”” : BAGIAN Ke 2 (TAMAT) GEMPAR 

Sebab2-nja timbul kedjahatang | Odanuga kaRaN en etapi | Ga: ema | Kane Richaond ” J ngie Raiders" II 
Ini, terutama mengenai  pentjurian, pat Ceratanan menntaskang ju Besok Malam 5.7.9.2 13 tb.) Veda Aun Borg 79 u g e e ers 

ga oleh kareng pada permu- oleh kal n di i , #I 
Peanekan Tab patas antara lain dil Kan 'bulam “Pebruari berhus The PHANTOM RIDER" BESOK MALAM 515 — 7i5— Sis fu 13 tahun 
dan disamping ini disebabkan djuga' Pung dengan adanja peratu Siapa gerangan dan adanja itu Setan- G dis Diah R a a Rangkaian Kenangan 
|karena bentjana alam, hingga en ran monetair,. jak djum- berkuda jang membela bangsa Indins, 95 da 1 - g Masal 3 

akibatkan orang2 sukar mendapat| blah besar diminta kembali dan menentang kawanan badjingan?. - 
Dalam bulan Pebruari 1952 

tjulikan, pembunuhan dan  lainnja,| telah dikeluarkan 58 buku tabu 
adalah disebabkan balas dendam) ngan barw (Djanuari 77).se 

: buku 
djumlahnja uang telah ditrima 

sekali (afgere- 

  

  

  

2 mama ea aa Ia esa, An mamak wa 

Seorang jang telah. diperingatkan harus berlaku hati2. 
! Djika kau tahu apa'akan terdjadi dengan dirimu ' dikemudian   

Pasanglah hari, kau dapat. menselakkan banjak rintangan. 
Adpertensi Suatu penjelidikan pada tabeat dan peribadimu akan .mene- 

4 Dalam Harian rangkan kehidupanmu. Per.ksalah djika hendak memetjahkan 
kesulitan. “SUARA MERDEKA" 

aa 1xS RAHAT, Geeultisi 

Seteran 109 — Telf. 1123, Smg. 
  

  

  

  

  

Oo omera ana   INI MALAM PREMIERE! 
.ORION" 5.-7.-9.- (17 tab. 
Clark Gable — Alexis Smith ' 

shny Number Can Play” 
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/Clark Gable dan Alexis Smith dalam | 
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dan kekaja'an serta Panen da- san ala 2 29 Ga dis Olah-Raga k 

BN angan Kena Nancy dim. Rangkaiad KENANGKN MTA Ii   

Ini Malam D. M.B. Menarik dan Menggemparkan “ 
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Untuk menolong Tufty, terpaksa 

      

biarkan anak ini saja djatuhkan.   karet, tembakau, kopra, ketela 

dan perkebunan? lainnja. 

(Bersambung). 

ada dalam gua, Djangan pikirkan 
— Tak dapat aku berbuat, begitu, 

@jatangfa), 

| THE DIGGIN'S/ : 

-— Pikirlah dengan bak?, Rogers! Lepaskan sendjata2mu itu 

— Djangan menjerah, Roy! Tolonglah ajahku dan orang2 lain jang 

    

    
    

  

lam dua bulan berturut2 da- 1 3 
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Roy Rogers 484 Rp, 217,0. re Me NN en Pe : f Ba au s | Color Fij ccha color Teks ladonesia 
5 SY GDOY KOGERS SURRENDERS HIMSELF TO SAVE RE A SOFTHEARTED FOOL, ALL RIGHT,OX 7 Y ROCKJPW, k 

7 RN 7TUFTY BOLTON IN LOST CITYe « « ERS Y NOW u CA, PROP THE BRAT / . YOU NO- 
Mean , i i e mi an HE OTHERS UP 1. LIKE YOU WAS & GOOD " 
— An ap : 2 Bgn Tg RI OF 7 GONNA DO ANY- | POLECAT/ 2 

j YOF ID, ROGERS/ Y DONIT, ROY/ SAVE NI CAN'IT 2 e , : , ma nb ea ba ae aa &. : MAKE UP YORE MIND, ROG Kang An aan LA £ ANA Dead gp tm ma 

       

    

AD AN? Tk IT, TUFTY/ 
OTHERS TKAFPED af 
DOWN BELOw IN 5   

      

   

  

€a - 7 

LELAH 
DICATE, Ine, WORLD KIGHTS RESI   

          
    

    

    

  

     
       

  

Mulai tanggal 12 “aret 

'e Chia Niu 
1 denyan Miss CHO SHIEN 

  

  

  

aa ea aa Dong na AL AM 

»/NDRA" Solo Ini Malam tg. 11 sampai 13 Mrt, 

  

    1952   

  

Roy Rogers menjerah kalah. ....... 

Pilih salah satu! ! s1 f 
nja, menggali emas untukku! 

aku! : 
Tufty, (sambil mendjatuhkan sen- 

1 

— Kamu seorang tolol jang ber. 
hati lemah, Rogers! Sekarang kamu 
dapat lagi menolong orang lain9. setelah itu kita suruh Rogers lagi 
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— Beres, Ox! Djatuhkan anak 

itu seperti jang kamu katakan tad': Outside the Wali 
dengan Richard Basehart,  Marilyo Maxwell 
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bekerdja untuk k'ta. 
—— Rockjaw, kamu pendjahat ig mn 

    

  
    tak tahu djandji! ! ! 

  


