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| pertjajaannja, bahwa presiden Sukar | 
| no mengetahui, apa yang Dana dis 

'jakni sampai pada sa'at Rusia ai 

  

R A. Rabi telah 
belandja Inggris, jang - 
in ekonomi Inggris tahun 

'a Gjika didaerah sterling 
tap tipis, mungkin Inggris ' 

an tidak kuasa membeli kebu- 
ari, Pagu ar: menteri Butler di-    

     

  

kawan? dari rentjang ,fasal | 
empat" telah memperingatkan 
akan hasi'2 jg mentjemaskan, | 
jang ditjapai dinegara2 disebe 
rang laut, bilamana tudjuan 
moril dari rentjang ini dikor 
bankan kepada keinginan jg 
sempit untuk mentjapai hasil2 
jg diinginkan, madjalah terse 

bahwa presiden Truman telah 
mengenakan pakaian seragam     apat kekajaan” “nga wae 

  

2 Aa Dan Mada gan 
Lan Dihari Kemu 2 dian     

' LAN APRIL dari sean paak Amerika 
Focu: "akan memuat Suatu karangan mengenai presi 

0 dan dimana presiden diberi djulukan ,,raksasa jg 
sedang tumbuh di Ona jang ,,memegang anak-kuntji terha 
bean Asia ditanganrja”. Dim karangan tersebut 

Soekarno selandjutnja diuraikan sebagai £ ordiri 
Ka as tiga bagian, karena ja a) hares Pendataan suatu nega- 

a, aderita karena pergulatan didalam”negeri, b) harus 
memutuskan “sikatan? jang bermuatan dinamit dengan Neder- 
lannd”, terutama di Irian Barat dan e) harus menghindarkan 
ee naa sesuatu kergnpuhan didalam kon- flik dania 

Mtenurat og" presiden Sukar Mobilisasi U- 
mum. Pilipina 
Saru BENTJANA un- 

. tuk mergadakan mobili 
i umum telah diadjukan ke 

   

    

annja Ka ve 
karen 

demikian dapat meni 

ai matjam aras. 
negara naa ten. “dengan 
   

   

  

   

    

   

  

   

    

   
   

        

   

    

   

  

   

  

binet dan presiden Guirino. Tin 
dakan ini diambil berkenaan de | 
ngan keadaan dunia dewasa isi, 
jang oleh pemerintah Filippina 

rangan pemerintah tentang hal 
jini menjatakan, bahwa peme- 

. Irintah djuga telah memutuskan 
| Jurtak memperhebat operasi? 

(miiter melawan kaum Huk di 
' Isamping mengambil langkah? 

| tuntuk memperbesar produksi 
: |beras dan hasil2 pertanian lain 

z Pa Ta 2 

Dewan Pemlamian Dunia ' 
mamgkin akan mengadakan ren 
tjana Korgres Perdamaian Cy- 
prus pada hari Kemis. Dikata | 
Ikan selandjutnja, bahwa pembe ! 

utnja, Sio ara 3 sar2 Cyprus fak mau memberi | 

sangan bahwa gara ter zat kam idzin untuk -mengadakan ' 
pau lama bersikap. melihat2 “dulu, | Desa ci Cyprus. 

RRT tampil digelanggang. Karangan |.. 
tersebut kemudian menjatakan ke-   perbuatnja.. 

»Sikap. diana 
ag Tahun lni Banjak 

| pendidikan, 

Kongres Filippinx oleh ha 

ag dianggap sangat kritik, Kete- ' 

| MSA, sekalipun bantuan militer 

“ Hadiah-Stalin 

kepada rentjana “fasal empat" 
tadi untuk memuaskan Jawon2 
nja ditla'am kongres dan telah. 
menjetudjui suatu terminologi, 
jg untuk bangsa2 jg merdeka 
berbau kepada imperialisme jg 
menindas dan sematjam pen 
djadiahan, jg telah menjebab 
kan Sovjet Rusia mendjadi su 
atu negara jg dibentji. 
sIndonesia bukahrja suatu ko 

loni, jang dapat dipermain?kan. 
Negara ini mempunjai persedia 

'an tenaga brang dan sumber? 
bantuan jang terbesar diseluruh 
dunia”, demikian ,,New Repu- 
blic”- selandjutnja, jang lebih 
landjat mengatakan, bahwa 

“. dedi menguraikan. bana jas 

but selandjutnja mengatakan, | 

  buruk. 
di 

  

   tara neg mereka di Asia 

ngan minta kenada mereka su 
paja setjara tertulis menerang 
kan dalam suatu surat penga 

   

    
    

  

   

      

   

adalah satelit2 Amerika Seri- 
kat”.    

  

    Coctran berlaku se-      

   

    

       

: Madja'ah tersebut selandjut 
nja memberikan ketjaman ter 
hadap presiden Truman kare ! 

dapat dilaksanakan, dari mana 
pelaksanaan "telah. diserahkan 
kepada suatu siruktur adminis 
tratif jang kurang praktis dan 
ditiap negara kepala kekuasa- 
an duta2-besar. 

Di Djakarta duta-besar tu 
an Mere Cochran paling ba 
njak mempergunakan kesem 
patan ini untuk mepN 
kan bangsa Indonesia. 

"Cochran tidak pernah me- 

njetudjui, bahwa rentjata ,.fa-   ,Suatu pemerintahan Jang ber- 
sopan di Indonesia bergulat de) 

n1 gan suatg skema waktu, jang j 

sal smpat" dinjatakan berlaku 
4 Indonesia. Ia menganggap 

nanaman2 partikelir sudah 
kerakan oleh Tiongkok komu: tjukup dan ia tidak menghen- 

$: 30 tetapi negara ini sangat 
| kekurangan pegawai jang ber- 

Amerika Serikat 

menawarkan untuk memberikan 

(perlukan itu, akan tetapi peme ' 
riptah Indonesia lebih baik me 
“Ietakkan djabatannja, daripada 
menerima tawaran ini, dengan 

sjarat2 jang. dikemukakan . . 
adakan Ne aa 

  

$ Indonesia tak mau tun 

duk pada persetudjuan 
rahasia. 

»Pemerintah Indonesia meles 
takkan djaba-annja, tuan pre- 
siden, karena ia tidak suka tun 
duk kepada persetudjuan mii- 
ter rahasia, jang kepatanja te- 
lah disodorkan oleh dutahesar 
tuan. Ia telah berusaha menjo- 
Gorkan persetudjuar ini kepada 
pemerintah Indonesia dalam hu 
bungan bantuan militer dari 

isatu2-nja jang diterima oleh 
' Indonesia, hanja terdiri dari be 
berapa sendjata ringan bagi po 

: lisi”, demikian dinjatakan da- 
: lam "karangan tadi, jang melan 
| djutkan ,,bangsa Indcvesia ada 
'lah benar, tuan presiden, dan 
| Gemikian pula pers Asia, jang 

“daki sesuatu yeniiana dari pe-| 
merintah, 
wasinja, Ta tidak dapat melaku, 
kan kontro'e 

pi ia dapat memblokirnja: dan 
ini telah dilakukannja. id 

-maksakan suatu 
-militep kepadi In    

ngon mengenai persetud'uan 

pengetahuan atau persetudju-” 
an kementerian 'yar negeri pap: Tan, 
tiads mengingat apa jang dite 
rangkan oleh James Webb jg 

da pers). 
Ia mengindjak2 peringatan2 

jang lemah Sari kementerian 
Iyar negeri dan dengan demi 
kian ix mentjemarkan nama - 
Amerika Serikat - diseluruh : 

Asia” 

menang dan keadaan berkem. 
bang terus kedjurusan ini, ma 
ka rentima fasal empat akan 
kerut. Kongres akan terus de   

menjelesaikan kelakuan kita, Ig 
mirip. pada kelakian bangsa F Fto 

Diberikan Kepada 
- memberikan pt : Ben te Alam Dan Techrologie 
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egeri Dagelan sendiri. Bila: 

  a 

Djuga Prof. . Viktor 
menerima hadiah 100.009 . rubel, 
rena djasa2nja dilapangan ", 
|kan susunan “sifat dari 
molekul ' besar". 2. 

Ikan untuk pendapatan2 penting 
aa rilmu ' pengetahuan tehnolo 

7: men radio dan 
Ui motor2 model “baru: Prof. 

iss! Tomoshevich menerima 1CC. 090: ru 
“ bel untuk usaha2-nja dilapangan 

1 t- | | bumi Izvestia 'Etkrasovsky 

-Fbesarija bumi. Ahli biologi 

    Malaya 
“0g ia £ Wa A 

mendapat 

biasaria menge 
kundus 
Oa Ibu-k 

gaimang 
donesia, kah 

K'. hington”, 
3 Newsweek jang terbit Rebo jl. 

keras menindas 

“Tsvertkov 

ka 

.penjelidi 
substana:2 

Beberapa ratus fibu rubel dibagi2 
di 

, diantaranja | am perkembangan 
perbuatan 

Anatole 

|ilmu pengetahuan militer. “Ahli ilmu | 
menda- ! 

'pat 106.000” rubel untuk “djasa2-nja | 

dilapangan penjelidikan bentuk dan 
3 -Grigo- 
-ry-Byenko menerima ' 200-000 .rubel 
untuk penjelidikannja mengenai bela 
Mang Sovjet Uni dan negeri2 sekitar : 

PA JG BAKAL TER- 

Sai kelak di Pn sa 

ii? botitik Pi nlaional di Was 

demikian madjalah 

"2 "Pokok semua ini adalah Indo- 
— 'Tjina, Perantjis telah bekerdja 

perawanan 

. akjat disang, tet#bi belum dju | 

. £a berhasil. Djika keadaan di Dana komiutis punja djalan ' 

EWAN MENTERI SOVJET UNI hari Kemis telah me 

, - ngumumkan sebagian dari daftar pemenang? Hadiah 

Sukarno. akan mem- “Btaita untuk ilmu pengetahuan alam dan tehnologi. Hadiah per 

ja kearah. Barat” | tama untiik fisika sebesar 200.000: rubel djatuh kpd akademi 
kus Nikolai Eelov, untuk djasa?nja dilapangan penjelidikan su 
Sunan atom dari kristal. Hadiah 100.000 rubel 
Prof. Elpidofor Killov, karena ,,penjelidikannja mengenai spek 
trum absorpsi dari perak haloide, diberi berwarna dengan 
tjara kimia foto (photochemical)”. 1 

djatuh kepada 

aja. Ahli patologi Peter Kornev me 
nerima hadiah untuk “usaha2-nja di 
lapangan . .pengobatan tuberkulose 
tulang. Ne 

Fisioloog Vladimir Negotosky ms 
rcama 100.000 'rubel karena ia" te 
lal. memulihkan funksi2 vital dari 
C:genisme jang ada dalam keadaan 
sekarat (agony) atau “clinical 
death”, Ketika Perang. Dunia Nego 
vosky terkenal sebagai seorang dok 
tor jang berhasil menghidupkan kem'! 
bali serdadu?, jang detik diantung 

disambung pada hari Djum'at ini. 

Mendiang 'Sergei Vavilov, 

jet Uni, setjata ,,posthuum"” 
“'dahia idolng dan menerima 200.000 
rubel untuk hasil2- -nja dilapangan 
»mikro-struktur sinar, (UP) : 

nja sudah berhenti. Daftar tadi sn Th ANA KETUA DPRS LOMBOK? 

: presis | 

den-akademi ilmu pengetahuan Sov-'3 
(sesu-'G 

ngan menjediakan dana2, pe- 
merintah akan memperguna. 

(kan dana2 ihj di Asia akan ie 
| tapi rentjana ini akan merupa 
kan pember'an bantuan jg le 
mah dan bukannja suatu ren 
tjana jg kuat utk menundjang : 
bangsa2 Asia menolong dirinja : 
sendiri”, .demikian karangan : 
tersebut. 

MEA 

Tarik kembali 

Achirnia "New Republic” da 
lam tindjauan penutap mende 
sak kepatla presiden Truman 
'untuk . /''memanggil kembali 
orang2 seperti Merle Cochran. 
Madjalah tersebut menundjuk 

kan kepada desakan  Chester 
Bow'es untuk memberikan ban 
tusn kpada India dan menjata 

kan bahwa bantuan didalam 
lingkungan rentiana fasal em 

"pat diberikan da'am rangka jg 
sempit: dari pembeltan bastian 
teknik dan dengan ghmikian 

| bukan merupakan: suatu ren 
| tjana jg luas untuk program2 
dipe'bagai pegara dalam lapas 
ngam pertanian, kesehatan rak 

| jat, industri dan pendidi kan. 
  

Kelta DPRS Daerah Lombok, Sa 
fleh- Sungkar, sedjak tg. 10 ik se 
kembal 'nja da'i menonton b.orkoop 
hingga sekarang te'ah lenjap.« Tidak 
ketahui kemana perginja.  Ssperti 
diketahui pada hari Rebo tg 12 Ma. 
Ie DPRS melangsungkan sidangnja 
untuk mendengar “jawaban nemer n- 
tah, mengena! 'nterpbe'asi ig dima- 
diykan oleh Kalusis cs. . 

    

       

  

     

   

    

membud uk suatu negara dian | 

untuk mendjadi sekutu kita, de Ff 

kuan hutang: bahwa merekaj. 

A fto — - No. 29 

  

  

      

   

  

Bertempat! dipendopo Kabupaten ta ben 
DPR Propinsi Djawa Tengah telah melangsungkan per- 
ingatan ulang tahunnja jang. pertama. Para pembesar si- 
pil dan militer dari seluruh Djawa Tengah tampak meng- 
hadliri peringatan tsb. Gambar: Gubernur Budiono te- 
ngah mengutjapkan bidatonja : tampak duduk paling ki- 
ri sdr. Muljadi Djojomartono ketua DPR Prop. (Ipphos)     
    maunja sendiri.. 

na ia telah menerima Suatu | 
persetudiuan, jg hampir tidak ' “. 

jg tdak dapat dial 

     

    

  

   

  

    

apapun djugaf 4 
| bantuan teknik jahg sangat di atas rentjang MSA. Akansteta 

Ia mengkesampingkan MSA, dex 
akan tetapi berusaha utk me- jk 

lum dapat dilakukan pemgndi:   ekonomi. Ia bertindak diluar pra jg pertama dan meng- 

telah diangkat oleh tuan kepa 

“Djika pendirian Coehran ini ' | wa penuhani Uabas seperti 

' itu memberikan hasil jg  gemi 
' lang bagi Masjumi. Karangan 

| mengatakan: 
! piil hingga dewasa ini sedikit 

Chochran. | 

naon dengan arti “politik be kerdjakan Dim Ketenta- 
i bas". “Tea Mesir 

Lo aan ting Na 10 7 
ch didalam partai Mastumi Ie Nat Iva TN ENURUT KETERA- 
itu, Berhubung dengan ini ada bsik. kalsagan jang patut 
nja untuk memperoleh ketegasan da. Gipertjaja di Kairo pada iha- 

| jang telah terdjadi di Kairo pa. berkuasa di Kairo, Mes'r tidak   

Lepaskanind China 
Berarti Lepaskan Dunla-Merdeka: 

Kata Letourneau 
Merane jis Tidak Bermaksud Adakan Perundingan Dg 

“Ho Chi Minh. 
Ia EN EN URUSAN NEGARA? angganta Uni Perantjis 

a, Jean Leto urneau, menjatakan pada hari 
Baba, tt. Perantjis tak Pr bermaksud hendak melepas 

an Indo-China ataw mengadakan perundinga, rdam 
Lengan Ho Ci Pe an Kanal Ta Chi BNN en an 
lebih dulu supaja diadakan perundingan2, Dalam konperensi 
pers jang diadakan di Paris selandjutnja Lefourneau mengata 

ikan, bahwa Indochina telah merupakan masaalah dunia. 

. Tindjauan 
N.R. Banjir 
Po sapaan Program 
K abiset Lebih Suiit 

1 - Dari Perumusanrja 
ARIAN :,Nieuwe Rotter- 

Mo RM. danse Oourant? dalam 
yuk rentjananja mengenai. 

“Kita sedang bertempur un 
ftuk mempertahankan — Asia 
Tenggara terhadap kaum ko- 
mun's, "kata Letourneay selan 
djutnja," Gan Saja tidak Japat 
me'ihat kemungkinan bagaima 
na Perantjis dapat melepas 
kom Indoch'na dengan tiada 

| melepaskan clunia merdeka". 

Letournesu baru sadja kem 
5 pin ondtikan kabinet Tega Tee bali dari perdjal lanannja ke In 
Ba . menjata- | dochina se'ama 5 minggu dan 

Na per | ia menjatakan  kepyasannja 
4 “rantjang- | terhadap kemad'uan politik 
“dari kedua Van militer jg. telah tertiapai 

at organisasi Cisang selama tahun jg !alu. 
bervilihang TG tatanan di D'n'atakannig bahwa penjer. 

(buan RRT ke Indoching akan 

  

“siden kepada kedua formateur, 

  soal -.keama 
nan, jang dalam program kabi- 
net jang lala ditempatkan pa- 
Ing atas, akan tetapi kiri mmen-:j 
Guduki tempat jang ketiga. 

Orang boleh -bertanja pada | 
Giri sendiri, apakah hal ini me 
rupakan suatu tanda. Soal pe 

milihan ini sudah memainkan 
peranan jang penting sedjak ! 
tahun 1948 Dari penga'aman2 

jang baru2 ini diperoleh, dim | 
hal jg seperti itu, ternjata bah 

menimbu kon masaalah inter- 

i nas'onal. (Antara—Reuter). 

Perlu Bantuan MSA4 

D   
dalam NRC itu diachiri dengan : 

“Setjara  prinsi 

Ti djumlah tadi akan diberikan 

' Penasehat2: 
Djerman j 

Kivi Mulai Barjak Di 

sadja jang berobah. Rupa2nja 
ke'aksanaan lebih landjut dari. 
pada program ini — anthika 
kedua formateyr  memperol 
hasil dalam uSaha2. mereka — 
akan lebih sulit daripada peru 
musannja, djuga berhubung 
dengan pertimbangan? berke 

  

lam kedudukan? didalam kabinet is 
baru nanti, djika olang tidak ingin, 
bahwa lambat laun golongan2 eksirim 
ig kanan dan 1g kiri, ig bersatu di. 
bawah paldji Darul Is am dan PKI 
Gapat "memperoleh keuntuncan dar! 
keadaan ini, demik'an Nieuwe Rot- 
terdamse Coutant, t 

UN PARA Ia | 3 Pada satuan2 lapis badja ten 
Mahkamah Tentara Tinggi ' tara Ne 'r, ig 1 Naa di 

di Kairo pada hari Rebo telah | bentuk, dperbantukan seoyang 
mendjatuhkan -kerdja maksa dienderal, ig ahli dilapungan antara 8 dam. 12 taham atas li peperangan dgn kendaraan2 Ja 
ma nrang Mes. Putusan pe- pis badja.' Ada lagi opsir2 ngadilan tentara rt merupa- Djerman is bekerctja sebagai | 
kan putusang Yang pertama di pennsshat2 “tehnik  diherhassi 
(iam, pemeriksaan mengpnat tjabang tentara Mesir. Menu- 
Ierusuhan2 Gen. pembakarar@. ' rut keterangan kalangan2 jg ' 

ri Kemis, sedjumlah opsir ten 
tara Djerman diantaranja seku- 
rang?nja seorang djonderal de 
wasa 'ini mpndjadi penasehat 

(tentara Mesir, dilapangan trai- 
ning dan pekerd. jaan? siaf dan 
(organisasi bermatjam2. 

  

  

  

. da. tanggal 26 Diamuari il. Me mempun ici maksud utk mem- 
reka Windeh team membakar pergunakan tenagx2 Djerman | 
sebuah. gedumg bioskop. Djuk- tadi sebagai pendahuluan dari 
sa, jang memunitut hukuman "babak kedua” dalam 'pepera- 
masa mem. menwduh keima ter ngan Israe' atau untuk mem- 
dakwa hendak menikam negar pergunakan mereka melawan 
ra dari belakang. | Inggris. ba 

  

Merupakan Pistol Di Dada Indonesia? 
sana makin buruk dan Tiorg 

kok menjerbu keselatan, mung 

kin Indo-Tjina 'djatuh keta- 
ngannja, Djika Indo-Tjina dja 

tuh akan terdjadilah satu dja 
Cjaran bentjana: Burma jang 
gojah akan djatuh dam diikuti 
oeh Muang Thai ig tlh lemah. 
Inggris tentu akan memperta 
bankan Malaya, Tetapi kaum 
komuni s telah ada di Ma'aya, 

perbekaan dan perlengkapan 
jang me'aiui Muang Thai, kea 
kacm akan “berubah. Malaya 
akcn map jadi pisiol jang me 
ngantjam Indonesia, 

Untuk menahan ini negara2 
' Barat harus aktif bertindlak di 
Indo-Tjina. PBB harus menge 
rahkan angkatan laut dan uda 

| ranja terhadap Tiongkok ko 
munis, bila ia menjerang, Dji 

Lambata Kebude 

  

On 

    

bale waasch Ganooischah 

sen Kasi ban arena kangen 

ka ada sngaman ini, kaum ko langsung Malaya dan. Indone 
mun's akan berfikir sebentat. gia, seluruh Asia tIh ditangan 
Tetapi ah i2 militer masih sang. nja sebe um Amerika sap Ugn 
si, apakah tentara Tongkok tju' sendjatu ja. Ahli? politik itu ti | 
kup banjak untuk melantjar Oak pertjaja, bahwa kaum ko | 
kcm serangan besar besaran Munis akan me'akukdh kesala | 
ini. Meskipun begitu ahli poli han seperti Djepang. Komunis | 
tik interngsonal berpendapat, | akan akan menguasai Asia du' 
bahwa keadaan sekarang sama | 'u” 
dengan sebeum  Teuk Mutia 
ra diserang. Djika Djepang ti Demikian UP dari Washing 

g Hawai, tetapi ton, (Antara), 

     
1yan Indonesia 

B hajaJgMen desak 
Keadaan Suasana Jg Meliputi Asia-' 

Tendgaara Menurut Hariman 

m
m
a
 

  SAP "TANI E APM Ge OT aah Uap Area Top RN Ah 

Penting hari ini: Perkembangan sekitar pembentu-    
kan kabinet — Tulisan Sjafruddin tentang .ekonos 
mi — Keadaan di Birma — Presiden Sukarno da 
lam pandangan  ,,Focus” 
geris no 1 di Malaja — 

paksakan MSA pada Indonesia dll. 

Optimisme Maki Mengurang. 
Dalam Usaha Pe 

Sekarang Ini? 
Yamin, Berpendapat Lain: 

Sadja, 
ALANGAN2 FOR 

hurun, ate an mengenai kes ulitam ig dihadapi PNI « 
sjumi tentang portofolio Dalam Negeri sebagai jang ki 
kan semalamnja. Mengenai seal ini dari kalangan jang b 
tan dengan formateur didapat keterangan, bahwa pihak Masju 

— Chen Ping musuh Ing- 
Kedjahatan USA karena. 

Be Aa SN AAU Sa Sa aa DAA aaganpen ten tentn 

mbentukan » Taat 

    
   

Ia Tetap Masih | 

Tapa kema 

  

   
   

imi telah memadjukan djalan tengah “untuk keluar dari kesuii- 
tan jailu dengan usul supaja portofolio. Dalam Negeri Aan 
kan kepada partai diluar PNI- Masjumi, betapi 'usui usul Ya dit 
oleh PNI. 

Sebagaimana telah kita kabarkan, 
PNI berpendirian, bahwa djika ke 
dudukan Perdana Menteri diambil 
Masjumi, portofolio Dalam ' Negeri 
harus pada PNI, tegasnja PNI meng 
hendaki rangkaian sbb.: Perdana 
Menteri 4- Luar Negeri atau Wakil 
Perdana Menteri -4 Dalim Negeri. 

Menurut kalangan tsb. soal p:m 
bagian itu adalah principieel bagi 
PNI jaitu untuk menduduki perim 
bangan dalam kabinet jang selaras 
dengan perimbangan PNI dalam ka 
binet jang' lalu. Kalangan tersebut 
belum “mau memberi 
saran apa jang telah diberikan Pre' 

ha 
aja ia terangkan, bahwa sangat 
mungkin dalam pertemuan antara 
kedua formateur jang menurut ren 
tjana akan sudah diadakan, diharap 

Ikan akan sudah dapat diambil ke- 
putusan, 

Siang hari. kemaren djuga forma 
teur Prawoto mengadakan rapat 
dengan fraksi Masjumi. 

Yamin diterima 

presiden. 
Dalam pada itu berlainan dengan 

suara2 jang 'pessimistis jang “diper 
dengarkan oleh pemimpin2 partai, 
Mr. Moh. Yamin, jang kemaren pagi 
telah mengundjungi istana dan me 
ngadakan Pe dengan Pre 
siden selama kl. 44 djam, menerang 
kan mengenai Ba araannja . dgn 
Presiden tentang pembentukan kabi 
net baru, bahwa ia mendapat ke 
san, ada terdapat kemadjuan dalam 
usaha pembentukan. kabinet jang 
dilakukan oleh kedua formateur. Me 
ngenai topleiding, jaitu kedudukan 
Perdana Menteri dan Wakil Perda 
na Menteri, praktis tidak mendjadi 

' soal lagi dan tinggal sekarang ba-: 
gaimana memetjahkan soal komposi 
si disekeliling Perdana Menteri dan! 
Wakil Perdana Menteri itu. Demiki: 
an kata Yamin jang. kemudian me 
'njatakan djuga, bahwa memang adal. 

tuntutan 

akan tetapi ka 
kesulitan2 antara kedua 
PNI dan Masjumi, 

lau redelijkheid dari negara jang 
lebih dipentingkan, maka persesuai 
an akan dapat diuga tertjapai. De 
mikian MM. Yamin. 

611.000.000 Dollar. 

keterangan, j 

    

Dj 'alan 
 Keluaal 
Dim Kesulitan Permben- 3 
tukan Kabinet Telah 
Terdapat Sehabis Ke-: K? 

! dua Formatear Me, 
“ ngundjungi Presiden : 

Kemares Sore 

z EMAREN SORR KE 
DUA fermateur Sidik 

DNA da Prewoto 
Mangkussemito, wnfuk kedua 
kalinja telah mengandjungi Pre 
siden di Istaus Merdeka selama” 
"kira2 setengah djam. Setelah 
pertemuan itu solesal Prawoto . 
menerangkan kepada pers, bah 

| wa pada hari Rebo jang lalu ke - 
alaan sebeparaja sudah  ham- 
pir gagal, tetapi setelah soal jg 
sulit itu dibenangkan 24 djam, 
kemudian terdapat djalan - un- 
tak melandjutkan tugas jang di 
berika oleh Presiden kepada - . 
dua formateur. 

|. Djuga Sidik Djojosukarto 
menerangkan bahwa seteah 

| pertemuan gengan Presiden itu 
ada terdapat djalan keluar da 
ri kesulitan jg dihadapi oleh ke” 
dua formateur, Apa kesuitan 
dan 'apa djalan keluar jg mere 
ka maksudkan tidak diterang 
kannja, Dapat dikabarkan Selan 
djutnja, Dewan Partai PNI ta 
di malam th 'berapat lagi gan 5 
pagi ini kedua formateur "ag 
bertemu lagi. 

    

sa 

TIRRAMAN » NEONJAH R00. 2 
SEVELT DI HADAPAN La 
KONGRES WANITA 
INDONESIA. 

Njonja Eleamor Rooseveit jg 
dilunggu kedatangaanig di In- 
donesia pada tanggal 25 Maret 
keesokan paginja pukul 
akun mengadakan Dena ramah 

adit In : 

Aka, 
5 

dhadapan Kongres 
donesia, beriempat di Gedung Fr 

Kesenian di Djakarta, Pada 
maannja pukul 8 rjonia Roo   ALAM SIDAN G BERSAMA panitya Kongres AS urusan ' 

habungan dengan juar negeri dan panitya angkatan pe | 
rang, Averell Harriman, pemim pin MSA, mengaiakan a.l. bhw 
»Seluruh Asia Tenggara dewasa ini dalam keadaan bahaja jg | 
mendesak” Can memurat rentjarna MSA bagi daerah tadi dibu- | 
tunkam $ 611.000.600 untuk batuan militer, Bagian besar da- 

kepada Indonesia dan Taiwan, 

Sisanj, akan diserahkan ke 
pada Filipina dan neger!i2 Jain 
nja di Asia Tenggara, kImana 
— kata Hariinan 
ngan2 ketjil kaum. Komun's 
merupakan antjaman hesar ter 
hadap keamanan didalym nege 
ri. Setrusnja Harriman menga 
takan, bahwa dewasa ini di A 
Sia Tenggara terdapat ketidak- 
puasan jg lebih hebat daripada 
jg sudah2, "Amerika mengerti 
akan  permintasn2 mereka 

akan kemadjuan ekonomi ser- 

ta sosial dan kita bersimpati 
dengan mereka”, kata Harri- 
man, 

Ka'au Amerika tidak lekas2 
memberj pertolongan, katanja, 
maka ada bahaia besar bahwa 
negeri2 tersebut tadi akan dja 
tuh. "kedalam perangkap Ko- 
munisme jg litjin dan tidak me 
ngenal ampun, jg setjara cy- 
nisch mendjancijikan pengoba. 

'tan tjepat untuk ' menjembuh- . 
kan penjakit2 jg sudah bera- | 
bat lamanja”” 
Kata Harriman, Amerika se 

b'xra aktif menjokong gera- 
kan2 perobahan sistim. pe Iabagi | 
tanah dan pembentukan sere. 
kat2 buruh merdeka ' badan2 
kredit pertanian, sekolah? dan 
djawalan2 kesehatan. rakjat: 
dan hal2 tersebut ini terutama 
harus diadakan ddaerah2, di- 
mana sampai 1096 dari pendu 
duknja menderita kelaparan, 
sakit dan, butahuruf. 

Seterusnja Harriman menga 
takan, bahwa utk rentjana2 ha. 
gi Asia Tenggara, termasuk 
$258.000.000. (Antara—UP). 
juga sokongan2 untuk usaha 
pertanian, telah dipediakan 

Margono  Djojohadikusimo. 
Presidon- Direktur Bank Nega 
ra Indonesia, Senin malam tiba 
di London. Kundjungan ini 
ada'ah akan memperkuat per- 
hubungan dengan  kantcr2 
bank disana, Demikian warta- 
wan “Antara” dj: London, 

  

golo- 

sovelt ukom diterima tah 1g, 3 
siden Soekarno. 

  

Prawoto: 
Ig Selit Ialah Mem- 
bentuk Kabinet Ja 
Tak Mergendung 2 

| Pertikaian2 Dida- 
lamnja an 

gua EwAKIG  difagatan 
pembentukan kahinet sekarang 
ini terletak pada soal pembagi- 
am korsi diantara partai?2, Pra 2 
woto Mangkasasmito mendja- 
wab bahwa kesulitan? jang ma 
sih dihadapi jalah dalam hal 
menjusun satu kabinet jang ye 
dapat mungkin tak mengan 
dung pertikaian? Tiassap in 3g 
akan menghambat pekerdjaan 
nja nanti dan suatu kabinet jg La 
dapat menimbulkan pengharas 
pan pada waktu ia memulai pa 
kerdjaannja. Dengan demikian ' 
maka perlulah dihindarkan hal 
kal jang pada permuloannja su Ht 

memperbesar tekanan jang 
solar ada. . 

Sebagai tihntoh dikemuka- 
| karnja sebagai misal mengenai 
(program tentang kemakmuran 
jang bertitik-berat kepada soal 
makanan rakjat, sehingga fti- 

“dak begitu mudah untuk men- 
tjari orang buat menteri perta 
nian itu iang harus disesuai- 
kan dengan pentingnja pro- 
gram kabinet ini, 

Ditanja apakih Neahua da- 
Jam taraf kedua dari pembentu 
kan kabinet sekarang ini Pra 
woto menerangkan “bahwa me- 
reka (jaitu 'a dengam Sidik 
Djojosukarto) : akcm melaksa." 
nakan beberapa kemungkinan 
dan kemudian menawarkannja 
kepada partai2 ig akan d' adjak 
duduk didalam kabinet itu nan 
ti, Demikian Prawot, Mangku 
sasmito didalam ketorangan- 
nja kepada ,,Antara”, Ja dim 
pada itu be'um dapat mene- 
rangkan, bila pertemuan dian- 
tara pembentuk?  kab'net dgn 
partai? akan dilandjutkan la- 

, 

   

   

    

   

     

   

   
   

   
       

    



   

     

   

   
   
       

    

   

       
     

     

esar Rp. 400 dju 

    

    

ana ini akan banjak. mene 
ukaran2 dan kemungkinan 

: keketjewaan dikal 

   
   
   
   

n tetapi pada tahun ke-2 pe 
kesalahan? dalam ta- 
tentu akan dapat di- 

   

            

   
   

    

  

i Sultan Dan P.M 
diaan' Mandjabatnia Tergantung 

an saja pada Presiden beberapa hari jang lalu, 
pautnja sama sekali dengan soal2 pembentu- 

demikian Switan Hamengkubuwono menerangkan 

dikala- hi 

“kilonja. 

  

|tasi kesukaran beras t 
kan bahwa langkah ji C 
oleh Menteri Perekonomian di 
iner Wilopo ini dalam keadaai 
rang, adalah satu2-nji lan ja 
dapat ditempuh untuk mengat 
kesulitan? tadi. Sebeni 
berapa saat 'jang lalu 
rintah mengeluarkan 
telah diadakan - 

Ingan2 dengan 

    
   

    

menekan harga beras, mala 
kata-kata lain mereka 

   

    

      

   

     
     
    

       

  

  

jutnja 

  

  

bahwa. kemungkinan harga be 
akan meningkat sampai Rp 7.— 

Pemerintah mengakui, bahwa kini 

njak paberik beras dan pedagang? 

beras jang akan melakukan penim- 
bunan, akan tetapi ini semua peme 
rintah sudah mengetahui sebelumnja. 

'Dan pemerintah tidak akan segan? 
untuk mengambil tindakan tegas ter 
hadap mereka jang dengan sengadja 
melakukan sabotage terhadap djalan 
aja perekonomian rakjat. Demikian: 
keterangan kalangan Kementerian 
Perekonomian kepada ,,Antara”. 

SIDANG MALAM DPR. 
PROPINSI. 

Kemis malam (kemaren) D. P. R. | 
propinsi Djawa Tengah mengada- 
kan sidang malam, dikundjungi oleh 
38 orang anggautanja. Sidang dibu 
ka tepat djam 19.00 oleh ketua pak 
Muljadi Djojomartono dengan men 
dengarkan laporan2 dari beberapa 
seksi. Semua pembitjaraan diminta 
supaja disingkat 

      

      

     
    

   

  

setelah mengadakan peraturan untuk 4 
| | mengawasi paberik2 beras itu, bah 

sadja berhubung |ha 

   

alth Takut A 
mma 

  

  

A . NGGARAN BELANDJA 

ambil untuk meng 

golongan? 
(senang, karena m

 

pa sekiranja ting Mena 
gris itu dapat Neon 

| 

Dorongan untuk bekerija 1e 
bih keras jg merupakan salah 
satu aspek dari budget Inggr.s 
atu .mengapat sambutan ha- 
ngat di merika Ser-kat, dima 
ina budget itu pada umumnja 
Memang dapat diterima oleh 
g0.ongan2 jang luas di Ameri 
ka. Pada .pokoknja dorongan 
Utk bekerdja lebih keras ini di 
anggap Japat memperkuat usa 

| presiden Truman utk men- 

abarkan, beberapa waktu berselang 
ah diadakan pembersihan terhadap orang2 

entuan tempat tinggalnja, laki2, perem- 
Tampak pada gambar: 
rsihan itu, dikumpulkan pada suatu 

get 

CM pada umumnja mendapat penghargaan dari berbagai- 
(bagai golongan 

  

    

sekelompsk 

'Tetapipu
n 

: (Ppiu 

  diurus oleh jang. berwadjib. 

. : . , 

get Inggeris : 
al Reaksi Di”luar Negeri: Tru. 

ra: Negara2 , Commonwe- 
kan Merosot Ekspori-nja 

Inggris utk padjak 1952/1953 

beta- 
jang akan diambil oleh pemerintah Ing 

usaha mereka. 

.. 

Inggsetris 
(Kegelisahaa Disebab- 
kan Pembatasan import 

EMBATASAN IMPORT 
oleh negara? Common   

“Tekstil 

“Ia suka bekerdja keras 

  

    
Pngar n 

   pat menjeraha 

Siapa Chen Ping? Chen Ping 
tidak begitu dikenal sebab ba 
ru tahun jang lalu disiarkan 
kabar, bahwa ia pemimpin ko 
munis Malaja. 

Sebelum itu orang harja ta 
hu, bahwa gerombolan gerom 

bolan gerilja di Malya dipim 
(pin oleh seorang ,/bandit” jang 
mau menembaki rakjat karena 
hendak memuaskan kehausan 
nija kepada darah. Orang ba 
njak be'um tahu. bahwa jang 
disebutkan “bandit” itu sebe 
tulnja adalah seorang jang te 

iku: Nan alerbikorabi bintang 7 
diluar negeri, terutama tindakan? jang akan di | 5 Pe anaserang bintang "Order 

mengembalikan Inggris kepada keseimbangan eko 
dalam pada itu dibeberapa negeri ada 

pengusaha dan peng@xport jang tidak begitu merasa 

tetap memperhitung-hitungkan, 

of the British Empire" dan du 
Hu pernah digelari ,,Gerilja Ing 
|geris jang pa'ing dipertjajai" 
Liang semasa ' perang bersama 
Letnan Kolonel F.' Spencer 
'Chaprfan mengepa'ai gerilin 
jang melawan Djepang dihu 
tei shutan di Malaja. 

Didalam bukunja sThe Jun 

gle is Neutra?” Kol, Chapman 
menfjertakan pengalamannja 
bersama Chen Pi'"g, jang kata 

Gaji berbahasa Inggeris 
dan menarik. Chen seorang js. 
tidak mau mendjandjikan apa 
jang tidak akan dapat diepa- 
tinja, jang selalu bersumgguh 
hati dan bertanggung-djawab. 

daa   

suh$Inggeris'No 1 Di Malaya: | 
Tetapipun Pemegang Bintang 
order Of The British Empire” 

| Dulu Bahu-membahu Berdjoang Dgn Gerilja Ingge- 
Iris Melawan Djepang: Sekarang Djago-Berfikir Di 
(belakang Segolongan Ketjil Kaum Kominis Jg Mela- 

og wan Inggeris Di Malaja 

INJAK ORANG Indonesia jang telah mende- 
Bt g ma Chen Pirg. Dan sedikit sekali orang jang ta- 

| hu, bahwa pemuda Tionghoa ja'g baru 80 fahun umurnja. jg. 
| berbadan ketjil, jang pendiam, jang lahir di Malaya iri, ada- 

/ 

) tah Singapura 

aris DJp) 1 dari Partai Kommunis Malaya, djago 
ig pikir dibelakang segolongan ketjil kaum 
telah empat tahun lebih melawan tindasan Inggeris. Pemerin- 

hh mengumumkan, bahwa siapa jang da- 
n kepala Chen Ping, 

  
| 

aja, seorang gerilja jang pan- | H2 
muda ' 

    

kommunis, jg. 

an diberi hadiah £ 10.000 ” 

tahun 1948 

ingin mendjadi 
perti bapaknja. 

Tetapi kini diketahui, bahwa 

ja'ah pemimpin gerilja Malaya 
terhadap Inggris sekretaris 
djenderal termuka garji Partai 
Komunis, musuh nomor satu 

Inggris, (Akan cisambung) 

Hari2 Libur 
in EMENTERIAN AGAMA 

Republik Indonesia, da- 
lam penetapannja jang di ambil 
igi. 22 Pebruari 1952. mengam- 
bil keputusan, bahwa sambil 
mentjabut keputusannja ig 23 
Djuli 1951 no. 7, sesuai dengan 
pendapat Dewan Menmieri “gl. 
21-2-52, hari Ebur umum dim. 
tahun 1952 untuk selurah dae- 
rah Republik Indonesia jaitu : 

ia mengatakan 
pedagang se- 

1, Tiap2 hari Minggu. 2, Ta- 
hun Baru 1 Djanuari 1952, 3. 

1 wafat Isa Al-masih 11 ZIAL 

PE NA TEA AL AR AN Ta Pa KA Nee 3 

23 

  

Dunia tindju. 
— Johny Williams dlm. per- 

tandingan di Lo.don lawan 
Jack Gardner berhasil memper- 
oleh kemenangan dengan ang- 
ka denga. demikian ia dapat 
merebut kedjuaraan Inggris ke 
las berat 

— Petinaju kelas setengah 
berat dari Ohlahoma Larry 
Wathcm dalam pertandingan 8 
babak lawan peti-'dju dari Ohio 
Wulter Hafor, telah menang dg 
angka. 

— Pisrre Langlois djuara 
tindju Perantjis kelas welter 
telah membuat debuut memuas 
kap dalam pertadingan di 
Amerika dengan mengalahkan 
Phil Buton dari St. Louis dgn 
angka dalam 10 babak. 

Charley Williams dari 
Newark telah berhasil merebut 
'kembali kedjuaraan kelas wel- 
ter dari negara New Yersey 
dengan mengalahkan “Bobby 
Mann. dari Trenton dengan 
angka, : 

Atlit2 Taiwan menang. 
Regu atletik dari Taiwan jg 

melaway ke Manilla telah mem 

neroleh kemenanga" dari atlit2 

sekolah2 partikelir dikota tsb 
dalam pertandingan 2 hari di 
Manilla. Regu tamu jg terdiri 
8 tjabang olahraga memper- 
hak tuan rumah hanja . dapat. 
oleh 7 kemenangan, seda"'g pi- 
memenangkan perlombaan lari 

110 m. dengan gawar'g Angka 

kedudukan terachirialah lawan 
13 : 

  

BUNG KARNO PESAN 
UKIR2AN. 1 

Dengan pimpinan sdr. Djoe- 

madi kepala Sekolah Tehnik 

Pertama Negeri di Djepara 

dan para guru2 oleh murid2 
sekolah tsb telah selesai dibu- 

at pesanan2 sebagai “berikut: 
1 Pada tg 10 Maret 1952 te 

lah selesai dibuat 1 pasang uki   April 1952 4 Paskah (hari ke 
dua) 14 April 1952 5. Mi'rradj | 
Nabi Muhammad saw, 22 April | 
1952, 6. Hari kenaikan Isa Al- ' 
Masih 22 Mei 1952 7 Pante- 
kosta (hari kedua) -2 Djuni 

ran standaarg bendera dengan 

ukuran tinggi dan lebar kaki 

70 cm. Barang isb adalah pesa 
nan P.J.M. Presiden Soearno 

untuk Istana. Barang2 tsb. 

akan dibawa oleh Sir. 'Djoema 

di dan disertai salah seorang a an Si ti, sK e Ji obat Inn ja" waktunja. : de TR 1 PN 5 Weath Inggeris telah menim- 7 andai bekerdja. Teta yi eker- | 1952. 8. Id'-Fitri 1371 Kl 23- Pe awai Djawatan 'Penera- $ 
dag pagi # mmtak Na et sat "ea Seksi '@C. “melaporkan selajang Maak Na aa Panin dia | butkan kegelisahan besar dim Ntaain Kelasa mena | 24 Djuni 1952. 9. Proklamasi, baba Propinsi Djawa-Tengah biasa Pa sadja Presiden, dan sekedar aa Wara Pas pandang keputusan2 jang diambil mena An G3 “tindus.ri texsiil Inggeris ig me- | oleh penjakit dan demam jang Kemerdekaan 17 Agustus 1952. ke Djakarta untuk: dipersem- einarga F Ka 8 IM, mission-kit Pong a dalam sidangnja. Oleh sdr.. Hasan | erixan dengan penuh ban | mang sudah mengalami puku- antara, sebentar menjerangnja. | 10. Id I-Adha 1371 H.81 Agus bah kepada Presiden . perkundjungan | oodwi MISS a ke diterangkan soal beras, soal pembe | tuan kepada Inggris dan nega | Ian oleh persaingan luar n | Chapman mula2 bertemu dgn | tus 1952 11 1 Muharram 1322 NN aa k 

   

  

Sg lian padi dan soal minta ditindjau |ra2 Barat lainnja jang me'ipu ji, Beritaz jg diterima dari Lan | Chen Ping ditahun 1942. sewak Se'ain itu pada tg 20 Pebru 

   

    

    

    

            

   
   

   

      

   

      
        

  

Ya    kepada Pre- 

  

Saueuutean 
DPR SATU TAHUN. 

F DPR Djawa Tengah berusia satu 
—., tahun. 

Dalam kenduri waktu' memperi- 
“ ngatinja, banjak diutjapkan doa2 

5 dan harapan2, semoga DPR berumur 
MM. “peliau ida mara Pes 3 rahajat, | 

: SA —: banja menelorkan asil -etcetera 
: Pep san ajan peba Ne " La 

Tg 5 les. Seorang anggota njikut pada Sir- 
Ra PA Panah pong: Kaluk perkara akan berhasil, 

PAN 3 FE — 1 dibawah pimpinangangan-dingin pak| 
ek Muljadi Djojomartono, saja tidak 
bai pagi tiba “dilapa chawatir, “dah. “Lihat sadja pada 
Boa dengan plane per- tampang mukanja pak Mul sendiri. 
karta. “Beliau dalam Rupanja awet muda muda, tetap 

5 1 gembira. Perkara hasil, djangan ta- 
Buktinja pak Muljadi sendiri, 

putera-puterinja totaal djenderal le- 
bih dari 15 (zegge en schrijve: lima 

: belas) orang”“Sudah gatot-gatot, ada 
"jg Pat opsir tinggi: djadi setuden 

on mts Gi Nederland: djadi saudagar besar 
Ba di Ponorogo: djadi benteng-impor- 

ae Denh tama, SEE dsb. Nah, mau hasil apa lagi?: 
Pa tanja anggauta DPR tsb. 

Sir-pong dengar laporan tadi tju- 

& 
it 

t 
3 

aja. 

ik PMI 

  

   

                  

ming manggut-manggut: Insja Alloh, 
Insja Alloh. . 

PS. 
Untuk mendjaga djangan sampai 

ada desas-desus jg tidak beralasan, | 
harus met klem ditegaskan disini, | 

. bahwa Raden Muljadi Djojomartono 
| adalah seorang monogaam jang tu- 

len! 1! # 

SIR:PONG. 
TERESA INS 

  

| PANITYA PENDIDIKAN 
| MASJARAKAT. 

Dikota ini telah diadakan 

Ikan kepada sekolahan2, karena. be 

        

   

                    

   

  

   

      

    

   

                    

   

   

        

   

      

   

    

konperensi panitya2 Pendidi- 
kan Masigrakat ketjomatan 
seluruh Semarang, putusan2 
g diambil sebagian besar me 

ngenai soal “dketail-uitvoering” 
i-, dari peraturan2 pusat dan gu- 
. (na mengatasi kesukaran2 keu- 
.Fangan dan mater'el diputus- 
ikan membentuk panitya persi 
pan terdiri dari: sdr2 - Ma- 

- ngoenatmodjo, Had koesoemo 
dan Hendroasmoro, Panitya 
ini mendapat tugas merentja- 

kon dan membentuk sebuah pa 
»| nitya dana (fonds) PBH dgn 
“mengadakan umpama pertun- 

e' djukan wajang orang bioskop, | 
Lai, : 
GURU? SEKOLAH? 
MODE BERAPAT. 
“Pagi ini di Balai Wartawan Bo 

   

pembentukan bond 
| Hong Hwie. L.k. 40 orang guru sej 
ul kolah2 mode dari berbagai methode | 

telah hadlir. Setelah diambil penje-, 
,I teman mengenai pembentukan gabuj 

ngan tsb., ternjata. semuania menje| 
tudjui. Kemudian dimaksudkan mem 

'djong telah diadakan rapat pemben: 
'tukan gabungan sekolah2 mode uni desa dan lain2, 

tuk seluruh Semarang. Rapat dipim| 

“pin oleh Nj. Banon dari Pendidikan | 
'Masjarakat dan pengambil inisiatif 

“tsb. Nj. Njooj Pa 
| besar Rp. 95.000, djumlah ter 

mendapatkan pertjetakan sendiri, ka 
rena ongkos2 jang dikeluarkan utk. 
keperluan pertjetakan bagi 38 kabu 
paten dan 6 kotabesar dan kota- 
ketjil setahunnja berdjumlah 3 djuta 
rupiah. Ongkos tsb. dapat dihemat, 
apabila telah didapatkan pertjetakan 

sendiri. , 
| Laporan singkat dari seksi D. di 
terangkan oleh sdr. Suhari, laporan 

ini 'menjangkut soal pengadjaran 
dan pendidikan. Dalam ressort Dja 
wa Tengah -ketjuali Solo, ada 4493 
sekolah SR dengan 14.600 guru dan 
950.000 murid. 5 

Nj. Surja Hadi dari DPD mene 
rangkan, telah diterima sedjumlah 3 
djuta rupiah dari PPK, djumlah tsb. 
mungkin bisa dipergunakan “untuk 
mendirikan 60 buah gedung? sekolah 
baru. j : 3 

Sdr. Abubakar Imam  Churmain 
andjurkan, djanganlah soal pendid'- 
kan anak2 dititik beratkan di seko 
lahan, artinjia djika anak2 sudah 
dimasukkan sekolah orang  tuanja 
lantas lepas tangan, padahal pendi- 
dikan terutama harus datang dari 
pihak orang tua, dalam hal ini ada 
lah ibu-ibu, dirumah. Berusahalah 
dengan inisiatip sendiri, walaupun 
dengan berkelompok, untuk menga 
dakan pendidikan jang baik bagi 
anak2, djangan terlalu mengandel-   
ban pemerintah kini sudah berat. 

Sekian ringkasan sidang tadi ma 
lam. Nanti malam sidang dilandjut- 
kan untuk membitjarakan soal. jang 
sangat urgent, jaitu soal pembelian 

Terpaksa mentjari 

Australia, Candda dan bebe 

rapa negara Eropa, dalam me 
mudji tindaksn2 jang dius 

kan oleh menteri keuangan In 
gris itu tidak gapat me'ep 
kan diri dari kegelisahan mer 
ka tentang akan dil infia 

ti terantjamnja export2 mere- 
ka. Ahli2 ekonomi di Ottawa 
meramalkan, bahwa dalam usa 
ha mendapatkan pasar baru 
bagi bcrang2 jang tidak terma 

    

   

mungkin akan mentjari tempat 

Gipasar2 . negara2 
Latin. 

Soalnja ialah program 
. persendjataan kembali. 
Radio Moskow berpendapat, 

bahwa pengeluaran2 jang ter 
tjantum dalam budget pemeiin 
tah konservatif ini adalah di 

pasar lain. ! 

1 tentulah akan makin pesar 

monwealih tadi 
'impeorinja. 
: Angka2 resmi 
i kan, "bahwa dalam 

jg membatasi 

menundjuk- 
bulan De- 

- buruh dalam pemintalan telah 
. merosot dengan ik 8000 orang, hasilkan seorang 
'sedangkan dalam penenunan 

|dengan Ik 2000. orang dalam 
“waktu 3 buan. Untuk dua bu 
k lan jang pertama tahun 1952 
|belum-ada angka2 resmi, teta 

“Pi Menurut lapuran perdagang 
an Lancashire, merosoinia srs 
Port iang disebabkan pembata 

suk barang2 penting Canada san import negara2 Common- 
wealth tentilah akan mengu- 

gura, 2 

Fiport barang Djepang 
oleh djadjahan Inggris 

di Afrika. 

rak. Bapaknia seorang peda- 

gang speda dan berasal dari 
Fukien. Chen mu'ai memasuki 
politik ketika ia beladjar pada 

..sember 1951 djum'ahnja kaum Nam Hua Chinese High School 
disana, jang djuga te'ah meng 

pemimpin 
komunis “Malaya, Wu Tien 

Wang. Chen pergi ke Sekolah 
Menengah semasa bangsa 

Tionghoa di Malaya dikobar- 

wanan Tiongkok terhadap Dje- 
pang, sewaktu kaum komunis 

Malaja mendjadi pengandjur2 
pergerakan anti-Djepang. 

Sete'ah ia berhasil memim- 

Amerika! ransi diumlah kaum buruh da pin gerilja Perak, keatas bahu 
i lam industri tekstil. Dan ini 

| berarti meningkatnja pengang tanggung-djawab jang lebih 
komunis muda ini dipikulkan 

besar. Ia mendjadi opsir peng- 
hubung antara markcs besar 
Perak gengan berbagai satuan 
dinegora tersebut, dan bertang 
gung diawab mendjaga perhu- 

Nopember 1952. 13. Natal (ha- | 

Hari libur fakultatif dalam ' 
tahun 1952 adalah seperti diba 
wah ini: 1 Tahun bary Im'ek 

27 Djanuari 1952. 2 1 Rama- | 
dhan 1371 H 25 Mei 1952 3, 
Santa Maria 15 Agustus 1952. 
4 Hari peringatan Angkatan 
Perang 5 Okteber 1952. 5. Hari 

Pahlawan 10 Nopember 1952. | 
16 Nata! (hari kedua) 20 De- 

f 
' 

IKkantor Pemerintah d'buka senerti 

neka Djawa Tengah | 
: 
| 

kan semangatnja oleh  perla- | S“mher 1952. 
Pada hari libur umum se- 

mua kantor pemerintah ditu- 
tup, ketiuna'i kantor2 pendjaba 

tan penting jang menurut pen 

dapat kepalanja harus dibuka 
sehari atan setengah hari. 

Pada hari Ybur fakul'atif semua 

'A 

sa
n 

penetapan ten 
dan kursus. Yr 

oleh kementerian Pendidikan, 
ngadjaran dan kebudajaan. 

program persendja taan aa untuk 'mpori ba ang2-Dieprang di Nubung antara markas gerilja 
li jang sesungguhnja ada ta TaNganyika dan djadjahan Irggeris Perak dengan Selangor. 
ar kemampuan Inggris. Radio Ieinnja di Afrka. Nampaknja kepu. 
2 5 me tusa. i dambil oeh karena Dje s3 : - 
itu mengutip keterangan men- bang” dabel memberikan baranganija Penga'amannja selama dida- 
teri keuangan Inggris, Buter,   

padi, mungkin sidang malam hari 
ini akan berdjalan lama, karena soal 
tsb. akan dirundingkan ini detail. 
Sabtu pagi sidang diteruskan membi 
tjarakan soal begroting tahun 1952. 

Sehabis sidang tadi malam, para 
! pengundjung menudju ke Gris untuk 
beramah-tamah sambil beramah-ma- 
mah. Pagi hari ini diadakan 
dalam kota, menindjau abattoir di 
Kabluk, pemintalan Djantra, pabrik : termasuk 

| menghargai budget Inggris ini, 
BAT, di. 

PEMBANGUNAN KE- 
RUSAKAN DESA. 

Karena maftjetnja mendapat 
kan keuangan, maka usaha2 
pembangunan kerusakan desa 
didaerah karesillenan Sema 
rang dalam tahun 1951 sangat 
terhambat. Dari permintaan 
kredit. sebesar Rp, 308.000 ha 

| nja dikabulkan Rp 154.760 dan 
| dengan dijumlah jang sebesar 
| itu tjuma dipat diusahakan per 
baikan sebagian ' kerusakan 
djembatan2 djalanan2, gardu2 

Dari Kementeria" Pekerdja- 
an Umum pada penutup tahun 
1951 telah diterima bantuan se 

sebut baru dapat digunakan pa 
dla tahun ini. Untuk pembangu 
nan se'landjutnja kini pihak jg 
berwadjib sedang menunggu 
keluarnja kredit jang terma- 

Tu bentuk dahulu untuk sementara sua/ suk rentjang tahun 1952. 

Itu panitya persiapan, dimana akan 
“duduk wakil dari tiap - methode. 

akan diadakan pula pemilihan. 

BERITA PPPDS. 

. Semarang kabarkan, bahwa nanti 
malam tg. 14 Maret dimulai dj. 19.00 

(di Rumah-Makan Nam Lay Kie 
asar Djohar atas, akan diadakan 

3.30) malam ramah tamah dengan Warta 

| Iwan2 di Semarang.   
| Dalam pengurus sesungguhnja nanti | € 1 

tidak dapat tiap methode mempunjaij bahwa telah dibentuk panitya 
“wakil pada bestuur, maka kemudian| 1 Mei dalam rapat anggauta 

Persatuan Pedagang Pasar Djohar I (Sentral 
' RI) Dijaga Tengah terdiri wa- 

| KONP. SOBRI. 
Pengurus GBP kabarkan, 

GBP baru2 ini dan terbentuk 
pula panitya konperensi SOBR 

Organisasi Buruh 

Hkil2 'ja ngnja jans mewakili 

rensi SOBRI itu gkan berlang- 

sung dalam bulan April jad, 

  

lebih tiepat dari pada Negeri2 lain j lam hutan itulah jang mendja- 

jang menjatakan bahwa penge Ai ana Maenaieaa Diepane adalah | dikonnja “seorang — gerilja 
luaran2 untuk keperluan? da- djual barane jane dibutuhkannja. ju ung, dulu seorang sekutu 
mai dilapangan sosial dan xe | (“ilara — UP) Inggeris jang effektif, dan kini 
budajaon tidak boleh meng- | “- seterusnja jang sukar J'kalah-   

impor bungan dengan opsir2 Ingge- | 
1 : , : Disamping pembatasang 1 . ? Be 

Pe Sa Ha ra pena an JS gleh negara? Commonwealth Ingge. ris, Kemudian kepadanja di- | 
iperlukan bagi penglaksanan "rs. pun diterima berila2 bahwa se aan t 

Se 5 ap! Peng gera akan dikeluarkan lagi lisensi serahkan tugas sebagai peng 

ihambat penglaksanaan 

| 
trip 

50.000 orang anggcxuta, Konpe | 

gram persendjataan kembali. 

India kewatir akan na- | 
sib export teh-nja. 

a jang India, sebagai 
daerah  sterling, 

korena dimaksudkan untuk me 
| ngembalikan kepertjajaan luar 

negeri kepada poundsterling. 
Akan tetapi India dalam pada 

itu kuwatir, kalau2 makin ting 
ginja hargo2 Inggris untuk teh 

akan "memuku'” export teh In 

dia, Surat2 kabar Afrika Sela 
tan meramalkan, bahwa seba- 
gai akibat naiknja koers diskon 

to Bank of England, maka di 

seluruh daerah sterling uang 
akan mendiat: "lebih mahal”, 

karena tingkat bunga djuga 
| mendjadi tinggi. Dengan ini ma 

pro | | Murah” baik bagi Inggris mau 
“pun bagi kita sendiri, demikjan 
tuis salah 
Afrika Selatan itu. 5 

Lebih baik mengexport 
Penduduknja. 

Negara2 Eropa, seperti hal- 
nja dengan negara Commonwe 

jalth, kuwatir akan kehilangan 
pasar sebagai akibat dikurangi 
nja import Inggris, Australia 
berpendapat, bahwa Inggris le 
bih baik mengexport penduduk 
nja kedaerah-daerah jang kaja 
akan bahan makanan dan ba- 
han2 mentah dari pada barrsa 
ha untuk mendapatkan djalan 
nja sendiri. New Zealand d'm 
komentarnja antara lain menja 
tcrkan, hahwa kali ini tindakan 
tindakan Inggr's sungguh? 
mentjapai puntjak kekerasan 

5 

  
  

luasnja 10.251,1 ha, 

man kaju djati sambil 

reka jang mengerdjakan. 

mereka telah   usaha reboisasi terhambat, 

  

ka berachirlah masa "uang ' nja. 

REBOISASI. # Untuk mengatasi hal2 di- 
Dari kerusakan hutan didae ' at 

ngam pihak kehutanan untuk 
mengusahakan agar orang2 

.sanggem itu mendapat “bahan 
makanin sebelum tanamannja 
bisa dipungut hasilnja. 

SIAPA ,MONALISA”? 

Bertempat digedung GRIS 
tangga! 15 Maret malam jang 
akan datang diatlakon pertun- 
djukan ama!, diselenggarakan 
oleh Panitya sosial 
lapsran Semarang: "Pada ma- 
lam itu akan perdengarkan $e 
ni musik, sedangkan sesudah- 
nja akon dihidangkan sandi- 
wara “Monalisa”, 

satu surat kabar | 

Ikan. Pengembaraannja dida- 
lam rimka di Semenandjung se 
lama bertahun-tahun menun- 
diukkan kepadanja  djalan2 
jang tersembunji. Ia tahu dja- 

Ilan hutan tempat mengangkut 
(makanan, tahu  beribu-ribu 
orang Tionghoa jang suka 
'membantunia, dan djuga 
orang2 Sakai asli jang mau. 
unenolongnja. 

Kepanda'annja mengatur or- 

ganisasinja telah menggagal- 
kan usaha Inggris menghan- 

tjurkan gerombolan komunis, 
seperti gagalnja usaha Dje- 
pang dahulunja. 

Djawatan rahasia Inggris ti- 
dak menjelidiki gerak-gerik 
Chen, sedjak Lord Mountbat- 
ten menjematkan bintang ,,Or- 
der of the British Empire” di- 

uniform “hidjaunja. Malahan 
CLD, tidak jakin, apakah 
Chen anggota dari Central Co- 
mite Partai Komunis Malaya 

as, kini residen Milono -se- | jang beranggauta 300 itu. Ia 

rah 'karesidenan Semarang jg. ' ding mengadakan kontak de- akan dianggap lebih berhaha- 
sampai 

achir tahun 1951 hania 937,8 . 
ha. jang selesai . direhoisasi. 
Kelambatan tsb. disebabkan 
karena tjara2 “reboisasi "jang 

dikerdjakan dengan sanggem, ' 
jaitu mengerdjakan penana- . 

mena- 

nami bahan makanan disebe- 
lahnja dan taraman bahan ma- 
kaman itu mendjadi milik Ku 

Os 

tapi sebelum tanaman itu be- 
|lnum bisa dipunggut hasi'nja, 

meningeoalkan 

tanamannja dan dg sendirinja 

ja. seandainja ia giat didalam 
organisas serikat  sekerdja, 
sebah dengan perantaraan se- 
rikat sekerdja inilah kaum ko- 
munis Malaya mau merebut 

kekuasaan. 
Tetapi Chen Jebih suka me- 

ngadjarkan jang tidak dang- 
gap membahajakan, seperti 
menerbitkan satu madjallah 
untuk kawan2nja bekas geril- 

rban Ke ja, dan satu harian komunis 
di Kuala Lumpur, Ia kawin de- 
pgan seorang gadis dari Pe- 
hang, dan beroleh dua anak. 
Kevada kawannja semasa ber- | 
Gerilja dulu, Major Broome, di- 

f 

sekolah jg. menderita kelapa- 
ran telah dikumpulkan dan di- 
mintakan perhatia» dari pihak 

Gjau keadaan penduduk didesa 

|gasan sikapnja itu PDR sele- 
(kasnja akan mengeluarkan se- 

  
' di 
|eama dengan Dapur Umum 

| pembagian susu Unicef gi Solo 
kini sedang mempeladiari 

SOLO 
alikcta tindjau pen- : 
duduk jg kelaparan. 

Beberapa hari jl. Walikota 
|Surakarta Moh. Saleh. bersa- 
.ma2 dengan Wakil Ketua DPR 
DS dan beberapa “orang angr- 
gauta DPD telah mengadakan 
perindjauan didesa Pelalen Ka- 
lurahan Kadipiro Ketjamatam 
Bandjarsari, dimana | terdapat 
penduduk “jg menderita kela- 
paras. Penduduk dan anak2 

Djawatan Sosial, 
Dalam minggu ini djuga Wa- 

likota Moh, Saleh aka menin-.   Modjosongo Ketjamatan Dje- 
bres. 

P.D.R. tetap tolak 
Swapradja. 

Dari pihak jg bersangkutan 
diperoleh keterangan. bahwa 
Partai Demokrasi Rakjat Com- 
misariat Daerah Surakarta te- 
tap menolak “kembalinja Swa- 
pradja dalam bentuk apapun 
djiuga. Untuk menjatakan kete 

buah Statement, jg akan disam 
paikan kepada pihak2 jg ber- 
kepentingan, 

Keterangan tsb diberikan, 
berhubung denga” ramainia 
kembali masaalah Swapradja 
achir2 ini. 
Kuwe2 dari tepung susu 

Unicef. 
Beherapa organisasi wanita 

Sragen dengan bekerdja 

ke- 

untuk membikin 

kuwe2 dari tepung susu Uni- 
mungkinan 

6 : Ea aga : 3 3.5 RI : | H. 20 September 1952. 12. Mau i 2 telah selesai dibuat Ta POR AN AA 2g aja kembali undang-undang .beras|ti djum'ah sebesar $ 7.900. | cashire menjaiakan bahw - tp Ia masih 20 tahur d S2 kaga “t 1 ari 1952 telah selesai 

pan MN 1948, lebih djauh diharapkan buat | 000.000. Kan sj ngangguran dim indestri data : Kidirenian gerilja di pa me (lid Nabi Muhammad saw. 30 , satu standaard gong dengan 
ukiran (gajer). Ukuran tinggi 

oleh dindakan2 negara? Com- Shen lahir di Sitiawan, Pe- | Yi pertama) 25 Desember 1952. | 160 m dan lebar 1.50 m. Ba- 

| rang2 tsb adalah pesanan dari 
Inspeksi P.T.T, daerah II. di 
Djogjakarta untuk mengisi ge- 
dung P.B.B. di Amerika. 

  

— . 

biasa. kepada golongar2 ig 
bersangkutan G'bolehkan meninggal 
Kan pekerdjaannja 'ulkuk 
kannja. 

Pada tiap hari Djum'at segenap 
kantor Pemerintah ditutup pada 
djam 11.30 (setengah duabelas). Ke 

meraja 

'pada para pegawai. ix hendak men - 
dja'lankan sembahjang Djum'at 
letak kantornja djiauh dari mesdiid, 
dapat diberikan kesempatan oleh ke 
pala Kantor jang bersangkutan utk 
meninggalkan 
djam 1100 pagi. 

dan 

pekerdjaannja pada 

Penetapan ini tidak mengurangi 
Jang liburan seko'ah 

diselenggarakan 
Pe 
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ngat derasnja, hingga baru-baru ini 
telah terdjadi ketjelakaan. Selasa ji. 
4 orang wanita dari desa Sumber- 
bata menjeberangi sungai tsb. hen- 
dak pergi kepasar dan berdjalan 
dengan berderet2: tiba-tiba jg ber 
djalan paling belakang hanjut dite 
las arus. Seorang lagi djuga hanjut 
akan tetapi masih dapat diselamat: 
kan. Oleh lurah Beran segera dila" 
kukan tindakan mentjari jg hanjut 
itu. Baru ke-esokan harinja tg. 12-3 | 
majat wanita tsb. ketemu didesa ' 
Kedungdjenar, dalam keadaan ,,me- 
lembung”. 

SALATIGA. 
s JL. Reuneker f. 

Senen jang lalu telah wafat 
dalam usia 80 tahun -tn. JL. 
Reuneker seorang ahli bangun- 
bangunan, penduduk Salatiga. 
Pemakaman te'ah dilakukan 
Selasa scre dengan mendapat ' 
perhat'an besar dari berbagai 
kalangan dikota tersebut, Se- 
lai seciang ahli bangunZan jg 
terkenal, tn. Reuneker pun se 
orang penggemar seni Djawa, 
terutama wajang kulit sangat 
disukainja, Beberapa tahun jg 
lalu ia pun pernah memimpin 
rombongan wajang orang ' Sri 
Kuntjara, hingga djadi popu- 
lair. Tn, Reuneker setelah ma- 
suk W.N, Indonesia, menggan- 
ti namanja dengan Kusumaat- 
madja. Tentang dirinja dapat 
dikatakan bahwa isterinja soa 
lah seorang bar Jogja. 
Kurang leh'hh setengah abad ia 
telah tinggar di Salatiga. 

Pertandingan bridge 
Pada hari Minggu jang lalu 

bertempat di Hotel Kalimantan | 
telah diadakan pertandingan | 
bridge antara SBS “(Schaak- 
Bridgeclub Salatiga) dengan     cef, Kuwe2 ini kelak akan .di- 

bagi?kan kepada rakiat tani 
didesa-desa sebagai ganti susu | 
tjair Unicef itu jang umumnja 

| 
BLORA. 

Hanjut. 
Akibat  turunnja hudjan lebat, 

hari2 achir ini arbs sungai Lusi sa 

& 

# 

Brigade Pragala untuk mere- - 
| but piala berganti (wisselbe- | 5 
ker) jang disadjikan oleh Ju- ' 
welier Tio. 

Pertandingan  berachir de- 
ngan kemenangan Brigade de- 

(ngan angka 15.000 dan dengan 
demikian pia'a diatuh pada 
Brigade, Stand pada saat ini 
R2 

  

    

Masing2 rombo- Ng | 
i k in el nga. ng. 

tidak disukai O'eh mereka. ' | gan keluar dengan 4 pasang  
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pw 
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tadi 
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a | mereka, mau tak mau. 

sg hendaknfa kia  nenghe 

. 

Ni pa an lan 
kita harus sad 
sendiri dan p 

  

   

tk 
Djuga Rusia aa. 

, jg kaja raja itu, senan | 
-iasa perlu akan import 
barang jg tidak 

sendi | 

ri. Untuk membajar Import i u | 
mesti 

Djangan | 
ndaki : 

| mengadakan export. 

da Ta ae 

ENGENAI PENANAMAN moval asing 

ul menambal 1”, sKita boleh mempunjai rena mereka pada umumnja, ha nja 

barang | : 

e atau kurang | 
Ya ditdika dipegeriaja 

   
ng Sambungan Kemaren) 

  

ran Mang 1001 maijam Na terhadap modal a. 
wa Ne anna Se ae itu dengan fiz da $ 

masa sekarang ini ia mungi Ndak ana 
an? Iu, baik Larang kita kekurangan modal maupun Kenyang: Pa a 

rakja! melainkan berarii meng: 
1001 maf'jam keberatan teka da 

bekerdja buat export. namun 
Ga ada negara sada didunia ini jang bisa hidup dari Peang 

NN 

san-ggup bersaingan dengan in 
Gustri luar negeri sedangkan 
pertanian dan peternakan Ar- 

| gentinia jang ' tadinja Saagut 
: Subur gan luas sangat merosot . 
karena kekurangan tenaga jg | 
tertarik oleh upah2 jang ting- 

Lina | nenen — “ig 
   

| | anisa data 
du Penuaan ngkan 

     
   

   
di Indonesia, #.pabap aja ke    
   

    

     
   

        

   
   

        

   
Para haaka aa itu, ka- 

Pia 2 Sg bahwa tia- | Tera 

Amerika ' sekali tidak efisien dan tidak dinegeri kita ema atau, sni 

lay belum ada, mudah dapat 
dihasilkan di Indonesia, meli- 
hat keadaan iklim, tanah ag. - 
nja, | 

He Produksi konsa 

' Menurut pendapat saja jang 
cata ktusiri wtuk industri szbagai | gi pada mengalir keko'1 kota memenuhi sjarai2 iri adah pro ' 

        

   

  

   Pa buah BG 
hnja ada tank Inggeris) th 

   

, (dihantam randjau Korea Utara 
Semua tank Ingger's sanggup 

» Jbergerak terus dengan tenaga 
nia sendiri, akan tetapi tank2 

ika -semuania lumpuh 

Can perih diseret... 
|. Demikian ko'one' Ingger's 

————— 

Saluran 'Rak- 
sasa Di RRT 
Sebuah “Bagian Dari 

-Projekt 

  

pe 

' 00.000 PETANI kini 
membuat salah satu sa- 
naa 2 jang terbe- 

2br Oi Tiongkok, Jang aniintasi 
tanah datar Kiargsu Utaga, Ik 
20 mil sebelah Utara Nankiag 
Saluran tsb. jang pandjangnja 
170 na akan A meat habong an 

S Praja Dar Long Huai. 
Saluran tsb akan merupakan 

induk-saluran, dari mana akan 
dibuat ratusan saluran perai- 

ran ketjil2” ke daerah2 jang 

     

ditanami kapas dan padi disebe | 
lah Utara dan Selatan tsb. De- 
ngan demikian ditaksir se'uas 
lebih satu setengah djuta hek- 
tar dapat diairi. Pembuatan sa 
luran itu, jang. akan berarti 
pemda tanah sebanjak 70 | 
djuta meter. ikubik. 

ol ft kita. Jnggris 

menurut | | 

sua'u hal jg menjenangkan ka 
dan Djepang | 

jadustri jg besar | 
sreka terpaksa menga j 

| mempu? jai 

-sekah. 

Lsirinja untuk dapat memba- 
ios import bahon2 makaran jo ' 
sanga! kurang dihasilkan oleh 
negara? ifv kerena keadaaranja 
Kerk mengiri"komn.” 

, Kita semestinja gembira 
bahwa kita dapat bartjak me- 
lakukan eksport, karena makin 
baxjak ig kita bisa djual dilu- 

jar Tegeri, makin banjak ain 
kita dapat membeli barang? 
dewasa ini kita sendiri Haak 
atau belum dapat menghasil- 
kan tetapi jg kila sangat butuh 
kaa seperti bararg? modal un 
cek membangun indusiri.” 

Untuk industrialisasi 

perlu uang. 

Mengenai masa'ah industri- 
alisas! dapat dikatakan, bahwa 

segala rentjana, industrialisasi 
akan tetap tinggal diatas ker- 
tas apabila Indonesia tidak 
sanggup mengumpulkan uang 

nja untuk membeli alat2 jang 
dibutuhkan buat membangun 
industri itu. Uang itu hanja bi 
Sa Gikumpulkan, apabi'a dari 

Ihasil expgr' jang . diperlukan 
buat membe'i barang2 kon- 

| sumpsi, seperti beras dan tex- 

tiel masih ada s'sa uang untuk 

membeli barang2 modal. 

Saja peringatkan, bahwa 
dalam merobah struktur eko- 
nomi hendiknja Gjangan '0er- 

tindak begi 

rusburu, sebagahmana hanja 

di Australia, Afrika Selaian 

dan Argentina. Industri di Ar 
gentinia dibangun demikian 

Hepatnja sehingga 

man negara itu mendjadi ka: 

tau, Industrinja iang te'ah di     rentjana akar selesai ada 
achir th 1953. PP bangun. dengan pengeluaran 

ea uang jang sangat besar sama 
  

  

ja 
    

  

    | SUATU - 

Perang 
In Berkurang : : Kata , Tito 

Perang Tetap Ada Selama Per- 

Tidak Diselesaikan Setjara Adil. 

interviu dengan wartawan? Ameri- 

k8, marsekal Tifo dari Jugosiavia telah menjatakan, ba 
hwa AE akan petjahnja perang makin berkurang dengan 

  

   jarg I Pa na dan se 
Aan dangan: setjara (ang 

Insiden Di 
Gabes. 

Nasfomalin Tunisia 
| Lemparkan" Bom: In- 
siden “Jg Terpenting 
—.. Selama Ini 

EKURANG2NJA Li 
orang telah tewas dan | 

rang mendapa 

persen fjataan kembali negara? Barat. 

, maka hai? jang memungkinkan akan 

tetap ada, selama masih ada masalah? 
lama kemauan untuk menjele- 
adil, tidak ada. 

gan ak 

| Mendjawab pertanjaan2 Tito 
 menjatakan, 

: dak menjerang pala waktu la 
: | wan2nja belum bersendjata, ka 
| rena tiga -glasan. Pertama ia 

Gan karena pada waktu 

bahwa Rusia ti- 

Ini 

orang tidak menjukai agressi, 
| sebagai iang telah ternjata da 
ja perang dunia jang kedua, 

| kedua karena Rusia ingin men 
#japai tudjuannja dengan dja 
kan lain, jaitu dengan djalan 

F3 Juka2, keti melakukan penguasaan ekono- 
   

- Ta aa Gn 90 
tasiun kereta Ka i IE | ramai “ 

dibagian se latan Tunisia. Me 
sar ber Tag n para pembe- 

    

   

    

am, | 
ru maka 
bom tadi, (ma mek pala 
saat kereta api masuk 
setasiun dari djurusan utara. 

Satuznja. korban jang tewas! 
dan dapat d.kenai kembali, ia | 
la' seorang Perantjis berumur | 
18 tahun. Banjak lainnja, dian 
taranja kepala setasiun, jang | 
te'ah mendapat -luka2, adalah 

bangsa Tunisia. "Karena .pelem 
paran bom ini, maka djumlah 
korban penduduk jang telah 
menemui ad: anja sedjak ter- 
djadinja kerusuhan2 pada bu 8 
lan Djanuari jang lalu, Ez 
mendjadi 87 orang lebih. 
den pada hari Rebo malam ini 
cockdah jang paling penting : Be 
djak beberapa bu' an. 

  

    
  

  

      

  

       

  
   

      

    

  

ari Watgan, bahwa 
Patan, : bekas perdana 

egeri itu tahun 
telah ditjulik, ketika Kang an 

lakan kampanje politik ko- 
mun's di Saig | Selasa. Walau. 
pun belum umumkan dengan 
resmi, tetapi z. mengeta. 

# ulik 

semasa pendu. ' 

' mi: dan ketiga karena rakjat 

Rusia belum sedia untuk berpe | 

Tang, dan tidak aka mengerti | 

mengapa mereka sekarang ha j 

rus berperang lagi. 
Satu perang baru akan meru : 

pakan bentjana, dan negara2 

. Pakt Atlantik mempunjai hak 
| sepenuhnja untuk mempersen- | 

djatai dirinja, akan tetapi ti- 
“dak engan maksud menimbu! 

kan peperangan. 

Mengenai bantuan Amerika 

kepdda Jugoslavia, Tito mene- 
rangkan bahwa bantuan ini ti- 

Gak mentjukupi didalam dua 

'hal, jaitu mengenai tjaranja 

dan banjaknja. Diakuinja bah- 

wa negara Eropah Barat men 

dapat keutamaan dim bantuan 
ini, akan tetapi dikemukakan- 

nja pula, bahwa Jugoslavia pa 

da waktu ini lebih banjak pes 

ngeluarannja dari negara2 la 

in untuk mempertahankan ke 

:  merdekaannja. 
“Pengiriman suatu pasukan 

“simbolis” ke Korea, dipan- 

Gangnja sebagai suatu langkah 

“jg tidak bertanggung djawab, 

oleh karena ini akan banjak 

, menimbulkan kesulitan bagi Ju 

goslavia. didalam perdjuangan- 

nja melawan Rusia. 
'Mengenai masalah Triest '2 

menerangkan, bahwa didalam 

hal ini Jugoslavia selalu tidak 
dimengerti oleh Italia. Selan- 

tu tjepat dan serbu j 

perekono | 

! bes Say mentjari lapangan peke" 

Gjaan didalam industri, ,,Ini 
| harus menjadarkan kita bahwa 
| dalam mengadakan rentjana2 
| industrialisasi kita tidak dapat 
(main serampangan sagja”. Me 
nurut pendapat saja dim mem 
bangun industri itu harus di- 
perhatikan fak'or2 tambahan 
diiwa dan pendapatan nasionai 

“Saja beranggapan bahwa pen- 
dapatan nasional Indonesia itu 
demikian ketjilnja, seningza 
kesempatan-untus ' menabung 

   

hja sedikit sekali. 

Utk. keperluan share 
hari sadja. 

Amndaikata pendapatan nasis- 
nal dalam sesuatu fahun 

  
Turut Oudt dlm, iahun 1950), 

. maka dari djumlah itu jang 
boleh dipungut oleh pemerintah 
pala banjak ialah 25”, atau 
Rp. 18 miljard, Dari djumlah 

bagi pembangunan indusiri ha . 

duksi beras. Produksi beras me 
'“Tupakan #jabang usaha bagi- | 
bangsa Indonesia jang dikenal ' 
dan Cikendjakan s'alodiomaa 
purbakala dalam mana tidak 
perlu ditunaga tanggu kedata 
ngcm mesnd luar negeri. Jang 

terutama diperlikan hanjalah 

tenaga dan alam. 
| Dalam ha! produksi beras se 
djak tahun 1940 Indonesia prak 
is adgah sef supporting”, 

  
! 

     Acheson, eni 

enjadt j 
@jangkit kit AK Korea Utara. Sam- 
pai sekarang belum lagi dida 
pat petunajuk mengenai sifat 
djawaban Palang Merah Inter- 
masional atas permintaan Ame- 
rika itu, 

Akan tetapi dalam pada itu 
dikemukakan, bahwa apabila 
Palang Merah Internasional me 
nerima permintaan untuk mela | 

  

kukan penjelidikan mengenai 
pe anggaran hak2 manusia, ma 
ka komisi tidak akan melaku- 
kan penjelidikan itu ketjuali 
Iengan persetudjuan kedua be | 
lah pihak jang tersangkut dida 
lam perselisihan. Didalam hal 
ini, maka Pa'ang Merah Inter 
nasional harus mendapatkan 
persetudjuan para pembesar 
Korea Utara sedangkan segala | 
usaha ig pernah dilakukan se 
belum ini ternjata tlh sia2 be 

meskipun tiap tahun peduli laka. 4 
n'a bertambah banfak. 

“Tetapi sedjak kemerdekaan 
sebulat2nja sdi'angar bangsa 
kita ufk, keberluan sendiri»rn 
kita karus me-impcrt beras be- 
ratus? ribu fon setahr. 

bah”. 

  Ah Teman 

Yah oleh kita semua ferlam- 
pan bersifat politik Gagang, 
atau lebih tepat, poli'ik tja- 
tut jang hendak:mentjari keun 
lungan jang sebesar?2nja dim 

Dan waktu jang sesingkat-singkat- 
r- tiap tahu" import beras ifa bu- nja, den an 

djumlah Lk. Rp. 36 miljard (me kan berkvrang bahkan bertam- pangan, jan 
can tjara jang seram 
jang didak bermoral. 

daripada bersifat politik kemak 
sAlasan? apapun jang her- Mmeran jang Gidasarkan atas ke 

dak kia ad ikan utk. 
diri terhadas keadaar jane me 
malukan fu namun saia jakin, 

  

perhitungan 
menurut diangka waktu jang 
pandjarg. Politik ekoncemi kita 

iri djika pemerintah sungguh? bahwa kita semva sefudiu ka- hingga kini lebih mirip kepada 
berhemat dalam pengeluaran? 
jang bersifat consumptief, ja'ni 
terutama untuk pemeliharaan havivf dalam penderitaan dan rirgat sendiri”. 
ala'? negara (seperti gadji2 pe 
gawai. ongkes dan pembelian 
alat2 kantor. ovgkos djalan 
deb.nia), maka mungkin paling 

| banjak: hanja bisa “disediakan 
uang sebesar Rp. 1 miljard gu: ' 
na invesiasi, un'uk usaha? jang 
sungguh productief. 

Bagi masjarakat sendiri se- 
srdah oleh pemerinfah diambil 

: tidak kurang dari 7,5 miliard | 
dari nendapaftan nasional jang 
29 miliard ita. sebenarnja ham 

ufk. menjimpan uang. Seluruh 
penghasilan boleh dikafakan 
habis bvat keperluar sehari- 
hari sadja. 

Mengingat akan tambahan 
djiwa jang atas dasar 11/5 95 — 
215 dari 150.000.000 manusia 
berdjumlah tidak kurang dari 

kitnja uang jang dapat 
diakan buat invesiasi dalam 

'usaha2 jang produktif, maka 
' da'am ichtiar untuk “mentjari 
objek2 guna investasi itu ha- 
rus ditjari cbjek2 jang meme- 
nuhi sjarai2 sbb.: 1 

ie, Perusahaan jang hendak 
| didirikan, atay usaha jang hen 

| gak “dikerdjakan itu harus 

  
i memberi lapangan pekerdjaan - 
| kepada sebanjak2 orang. 
| 2e, Perusahaan atau usaha 
Litu mesti memberj hasil. jang 
'sebanjak2nja dalam waktu jg. 
sesingkat2nja, tetapi dengan 

mengingat pu'a  kontinuitet 

(kelandjutan) daripada usaha 

itu. 
3e. Barang jang dihasiikan 

mesti merupakan barang2 ig. 
banjak diimpori jang menun- 

diukkan, bahwa barang itu 
merupakan barang keperluan 

masjarakat jang pokok. 
- 4&e Barang jang hendak di- 

hasi'ksn itu mesti terdiri atas 

bahan2 iang banjak Ne   

pir didak ada kemungkiran lagi | 

hwa keadaan itu tak dapat ki'a 
biarkea, kalau kita fidak ingin 

kemiskinan dimasa Gatang”. 

Politik tjatut 
Alasan? Yu tidak dapat meng 

ni didialankan oleh pemeria- 
tah, dan dibelakang Pr 

main djudi daripada mentjari 
reroki dengan kegiatan dan ke 

, Hasil dari permainan djudi 
ifu dapat kita lihat sekarang 
tetapi mungkin dalam wakia 
ig. tidak lama lagi akiba'2 ig 

hilengkan kenjataan bahwa po- buruk dari politik ekonomi itu, 
Hfik ekoromi, jang hingga kis akan lebih nermpak lagi dima'a 

kia? 

(Di Dora hal 4) 
  

  
1 djuta — 1,5 gjuta Gan sedi- | 

dise- ' 

    K 
bolan badjak laut dari Filipina, 

 Badjak Laut Da- 

dengan menggunakan sendjata 
berat. Dan mereka datang dgn 
dengan perahu? bermotor. 

  

Menggabipya” Keamanan. Kalimantan: 

OMISARIS SUKARDJONO, Kepala Kepolisian di Kali- 
mantan Timur, menerangkan kepada 

keamanan di Kalimantan Timur | 
»Antara”, bahwa 

aa oleh gerom 
Mereka membadjak, merampok 
api, bahkan dengan senjata 
kapal? lajar dan kebanjakannja 

Ie ki R 

: Mendjawab pertanjaan, Ko 
m.saris Sukardjono terangkan, 
bahwa kerugian rakjat djika 
dihitung rata2 karena kegana- 
san gerombolan badjak laut 

itu tiap bu:annja lebih kurang 
Rp. 450.000. Banjaknja peram 
pokan sedjak achir tahun 1951 
hingga pertengahan Maret 
1952, tertjatat sebanjak 12 ka 
Li sedangkan dia"tara badjak2 
laut jang sudah ditangkap ada: 
13 orang. Mengenai tindakan 

-kepolisian dalam hal ini dite-: 
rangkan, hahwa kesukaran2 jg: 

dihadapi dalam melakukan pe- 
ngedjaran2, id'ah adanja hu- 
tan2 nipah didaerah Kaliman- 
tan Timur, dimana disela2 hu 
tan nipah jang lebat itu, pera- 
hu2 atau kaba'2 ketjil badiak 
laut Fiipina gampang sekali la 
rj Ian menjemburj'kan dirinja. 

Genti atan Sendja-: 
ta Di Ind-China ? 
Desas Desus Tersiar Tentang Kasb- 

Sa 

di Madrid. 

militer Spanjol oleh Amerika, 

x 

Bantuan ini telah Nak 
djui oleh Kongres.  Menge- 
nai pengurangan persen. 

Sjataon, , Acheson  menegas 
kan keinginan Amerika  Seri- 
kat untuk mengusahakan. pe- 
ngurangan persendjataan dise 
luruh dunia, apabila suatu ren 

| tjana jang effektif untuk ini da 
pat disiapkan: Diterangkannja, 

i bahwa Amerika Serikat berse 
dia untuk mengadakan perun-   djutnia ia mengandjurkan su 

paja Spanjol diterima sebagai | 
anggota penuh Pakt Atlantik. 

dingan2 berdasarkan kepertja 

Veagh akan dibantu oleh empat orang 

. Perundingan? tsb. akan meliputi soal pemakaian pangkalan? 

diaan Porantjls Utk Adakan ,,Truce" 
L.pgn 'Vietminh :, “Acheson .. 

Tak Tahu Menahu 
ENTERI LUAR NEGERI 

Mi Acheson, pada hari Rebo menerangkan didalam konpe 

rensi pers, bahwa perundirgan antara Amerika dan Spanjol 

mengenai pemakaian pangkala"2 kemiliteran di Spanjol, akan 

Gimulai segera setelah tibanja dutabesar Lincoln Mae Veagh : 

' Acheson selandjutuja menerangkan, bahwa Mac 

Amerika Serikat, Dean 

penasehat militer. 

dan mengenai bantuan Ameri- 

'ka kepada Spanjol jg. berdjum ah 100.000.600 dollar.- 

sidang pada hari Djum'at ini 
nanti. 

tas pertanjaan Acheson me 

nerangkan, bahwa, ia tidak men 

dapat kabar, bahwa Perantjis 
sedang mengusahakan tertja 
painia gentjatan sendjata di 

Indo Tjina. Mengenai ini Uni- 

teg Press mentjatat, bahwa de, 
sasadesus telah tersiar, menu 

rut mang pihak Perantjis dan 
Vietnam sedang - mempertim- |   jaan baik, djika panitya pengu 

rangan persendjataan PBB ber 

  

mengadakan gentjatan sendja- | 

ta dengan pihak Vietminh. 

: Penjelundupan2. 
“Tentang penjelundupan?2 di 

Kalimantan Timur, Sukardjo- 
no terangkan pula, bahwa soal 
penjelwidupan “disana sangat 
ruwet untuk dibasmi, karena 
laut Sisana begitu luasnja, se 

dangkan pengangkutan kita ku 
rang sekali, 

Menurut perkiraan, barang2 
gelap jg diselundupkan dari Ka 
limantan Timur kedaerah Ing- 
geris dan ke Filipina, saban bu 

lannja lebih kurang Rp. 6 dju 
ta. Demikian Komisaris- Sukar 
djono. Kepala Kepolisian Kaji 
manton Timur kepada “Anta- 

ra." sa 
Kalimantan Barat aman. 

| Penjelundupan barang2 ge- 
lap dari Kalimantan Barat ke- 
daerah Singapura, atau dari Si 
rgapura ke Kalimantan Barat, 
sukarlah utk dibasmi. m- 
ping djarak jg berdekatan pun 
fihak kepolisian kekurangan 
alat2 pengangkutan dlm hal "ri 
Inilah jang menjebabkan kesu 
karan tersebut. Demikian ke- 
terangan Komisaris R. Soesito 

| Kepala Kepolisian Kalimantan 
Barat atas 'pertanjaan ,,Anta- 
ra” mengenai penjelundupan2 
di Kalimantan Barat. Menge- 
ngi keamanan, Komisaris R. 
So€sito terangkan, bahwa ke- 
amonan di Kalimantan Barat 
pada umumnis adalah baik se- 
kali jaitu sama dengan waktu 
sebe'um perang. 

Karena Pemimpin 
“Abaikan” Rakjat 
:Maka Pihak” Kominis 

. Dapat" Kemenangan 
Dim Pemilihan India 

ARTAWAN HARIAN 
,Argus”, Peter Russo, 

dalam suatu karangannja hari 
Rebo mengatakan, bahwa kaum   

| bagus dalam pemil 
Komunis telah mentjapai hasil 

umum 
| 91 India karena kaum Dan 

| bangkan. kemungkinan untuk ' 

i 

  

India mengabaikan rakjat, De 
.ngan keterangan itu Russo me 
' ngomentari berita2 jx mengata 
kan bahwa kaum politisi India 
lidak mengundjungi banjak de- 
sa, dimana kaum Komunis me- 

   

Ann 
| pemeriksaan mengenai wabah | 

kabarnya tuah ber- | 

Ss 

Negeri, 
te”, urusan 

Burma telah mengalami pe- 
milihan umum untuk anggota2 
'parlemennja. Pada tanggal 12 
Maret jang baru lalu dalam 
sidang bersama dari chamber 
of deputies Clan chamber of 
nationalities gilangsungkan pe- 
milihan presiden baru. 

g00d i Indo- 
hesia ada di 'Rangoon, maka 
kabinet Burma telah memper- 
kuat dirinja dengan beberapa 

orang pemimpin, jang tergo- 
long ,,orang kuat”, iaitu an- 
taranja U Ba Shwe sebagai 

Menteri - Pertahanan, Thakin 

Tha Khin sebagai menteri per- 

dagangan dan koperasi, U 

Kyaw Myint sebagai menteri 

perindusterian clan pertamba- 

ngan, U Tun Win sebagai men- 

teri penerangan. 

  

Pemimpin2 Burma 
tegas. 

Kabinet Burma jg terdiri 
atas kira2 20 orang menteri 
ibu, pada umumnja terdiri atas | 

01232 dari partai Sesialis dan 
pariai2 ketjil jain,,ja tergabung 
dalam Anti Fascist People" s 
Freedom League”, jaitu gabu- 
ngan jg amat kuat didalam par 
lemen, kurang lebih 8075 dari 
djumlah anggota parlemen. Ke 
adaan politik menimbulkan ke- 
san jg stabisl kepada kita. 

Menurut keterangan2, stabili 
teit ibu terutama nampak seka- 
li setelah pemilihan umum dan 
djuga karena para pemimpin di 
Burma tegas tindakan2rja. Utk 
mempercleh stabili'sit itu Bur- 
ma mengalami pelbagai perijo- 
baan2 jg kritik sekali Dalam 

perang dunia jg baru lalu Bur- 
'ma dua kali mendjadi medan 
Spertempuran antara Sekutu 
dan Djepang: jaitu ketika Dje- 
pang masuk dan kedua kalinja 
waktu Inggeris masuk 

Penderitaan Burma 

sesudah perang. 

olea pembomanz jg hebat seia- 
ma 3 tahun terus-menerus ma- 
sih njata, bahka dikota2 be- 
sar seperti Rangoon, Mandalay 
dan lain? pung gedung besar 
membuktikantuja. Sehabis pe- 
rang, perekonomian Burma 
lumpuh sama sekali, djumlah 
ternak turun, produksi beras 
3g dulunja lebih daripada Vonja 
dari surplus dunia, jaitu kira2 
314 djuta ton turun, sumber2 
minjak jg di masa sebelum pe- 
rang menghasilkan 1 djuta ton 
hantjur dan sekarang pun be-' 
lum. sempat didjalankatz lagi, 
export wolfram dan kaju ter- 
henti. 

Moreel dan peladjaran bagi 
rakjat sangat merosot. Gang- 
guar gerombolar2 bersendjata 
-meraajalela didaerah pekampu- 
ngan, sehingga banjak pendu- 
duk pindah kekota2 besar. Di 
Rangoon umpamanja, kita ma- 
sih melihat para pengurgsi jg. 
beribu2 djumtahnja mendiami 

lah penduduk kcta Rangoon me 
iingkat hingga 3 x daripada 
diumlah tahu" 1939. 

Setelah kekuasaan Djepang 
lenjap dari Burma, maka Ing- 
geris menempatkan Sir Hubert 
Rance sebagai gobnor, jang di- 
dampingi oleh sebuah Dewami 
Executief jang dipimpin 
Dierderal U Aung San, selaku 
perdana menteri pertahanan 
dri menteri luar regeri. 

Djenderal U Aung San. 
Djenderal U Aung San ini 

adalah pemimpin tentara di- 
masa pendudukan Djepang dan 

membalik melawan Djepang, 

de.gan gerakannja jang ber- 
nama Anti Fascist Resistance 

Movement. Dia-lah jang mem- 
persiapkan sebuah program 

kemerdekaan 100”, untuk Bir- 

ma. 
U Aung San dengan para 

anggcta Dewan Executisfnja 
melakukan oposisi terhadap 
gobnor Inggris, dengan 'bantu- 

an dari partai2 lainnja. Pada 
umumnja semua partai itu ti- 
dak setudju lagi clengan djan- 
dji Inggris jang akan membe- 
rikan dominion Status kepada 
Burma itu, sebagaimana dlike- 
hendaki oleh U' Saw, jaitu pe- 
mimpin nasionalis kanan, 

Myochit partai dimasa sebe- 

lum perang. 

Dalam bulan Djanuari 1947, 
U Aung San, Thakin Nu dan 
beberapa orang lagi se'aku 
utusan dari Dewan Executief 
berunding cengan Pemerintah 
Inggris di London. Pada tang- 

gal 17 Oktober 1947 traktat 
kemerdekaan Burma ditanda- 
tangani oleh kedua be'ah pi- 
hak dan 2 bulan kemudian di-   n na kampanjenja, 

benpapah 

  

sjiahkan oleh ai Ingge- 
ris, 

  

Kerusakan2 jg ditimbulkan 

oleh: 

dalam tahun achir2 perang ia 

Kaum ,,Tjetti” 
- Oleh: Dajat Hardjakusumah - 

dua ,,chambers”, 

|. (Orang” Negara Dari Kekatjauan 1 Di- 
bawa Kearah Keadaan Jg Tjukup Stabil 

. Masih Banjak Keadaan2 Di Birma Jg. Kurang Memuaskan Gangguan2 Ge- 
rombolan Bersendjata: Gangguan Sematjam ,,D.1.” 

(Wartawan Tuan jang mengikuti Goodwill Mission Kita ke Birma) GUN an 

ETJARA RESMI NAMA negara Burma dalam b 
Burma”, Djadi bukan negara kesatuan. ahasa Tngggne lala 

logis dari daerah? dan bentuk susunan 
jang dinamai ,,Shan State” masih kita 

| Hulah, maka didalam parlemen kita lihat 
dapat "disamakan dgn, ,,het lager huis” 
ger huis”. Didalam kabinet pua kita lihat disampng menteri? 

Ini yuparja disebabkan oleh perbe pemerintahan dari daerah? tsb. Uaipamanja ja did dijumpai sematjam swapradja. ena perbe 
jaitu Chamber of 

dan chamber of nafionalities jaitu se 

dalam negeri, pertahanan dan sebagainja. : 
»Karen aftairs”, 2 gainja, djuga menjeri? uniuk ur 

sKachin State”, »Chin affairs” 
BK Kk 

Tapi U Aung San sendiri 
La beberapa menteri anggau 

  

ta Dewam Executief itu tidak 
mengalami proces 'ini. Sebab 
tatkala Burma. mengalami ke 
katjauan jang memuntjak dan 
keadaan amatkriiik maka pada 
tanggal 19 Djuli 1947 U Aung 
San bersama 7 anggauta De 
wan Executief dan 2 sekreta- 
ris telah dibunuh o'eh gerombo 
lan orang berpakaian seragam 
ketika dewan tersebut sedang 
mengadakan sidangnja. Tha 
kin Nu jaitu kawan seperdjoa 
ngan U Aung San, jang men 
djadi ketua sidang constitusi 
atas permittaan Sir Rubert 
Rance segera membentuk De 
wan Executief baru dan me- 
rangkap memegang portofolio 
luar negeri, 

Waktu kekatjauan 
memuntjak. 

Dalam wakiu 36 djam sete. 
Hah terdjadi pembunuhan atas 
U Aung San es, Thakin Nu ber | 
hasil menangkap 178 orang jg. 
tersangkut dim. pembunuhan 
tsb. Diantara merekaitu terda | 
pat U Saw (dari Myochit par- 
ty), Thakin Ba Seim (dari Do- 
bama party) dah beberapa 
orang kemunis. Pada tanggal 7 
Mei “1948 U Saw mendjalani 

| hukuman mati. 

  

gubuk2. Dengan demikian djum | 

  
| 

Burma setjara resmi mem- 
peroleh kemerdekaantja pada 
ig1..3/4 Djanuari 1949. Dengan 
Gemikian keadaan berim men- 
djadi beres. Pembercntakan2 
masih meradjalela, anfara lain 
golfngan ..Red Flag”, jaitu ka- 
um komunis Sfalinis, golongan 
» White Flag” (kaum 'Trotskis), 
ditambah lagi dengan soal ka- 
um Karen jang meminta dae- 
rah Karen istimewa, mengang- 
kat sendjafa ketika tidak di- 
izinkan. Ini rupanja belum tju- | 
kup sebab djuga People Volun | 
teer Organization merupakan | 
soal baru lagi, terutama mengej 
nai penempatan tentara 

Pendeknja padabulan Agus 
tus 1948 keadaan Burma begi 
tu katjau sehingga dikalangan 

pemerintah ada suara2 supaja | 
pemeriniah jang umumnja ter j 

diri atas pemuka2 AFPFL itu, 
dibubarkan sadja “dan 'kemu 
dian bergerak dibawah tanah 
karena daerah iang masih di 
kuasainja tjuma keta Rangoon 
daerah Kaehin. Chin dan bebe 
rapa wilajah, Jang masih setia 
ijuma sepasukan tentara dan 
polisi sedang diantara instan 
si2 pemerintahan sudah ada 
ig mulai berantakan. 

Achirnja pemerintah memu- 
tuskar untuk tetap tegak dan 
mengatasi semua pertjobaan 
itu. Satu faktor jarg mengun- 
tungkan pemerintahan ialah! 
bahwa diantara golongan2 dan 
pembrentak2 itu tidak ada per 
satuon bahkan satu sama lain 
nja musuh memusuhi. 

Berkat orang2 kuat 
keadaan reda. 

Berkat ketangkasan ,,orang2 
kuat” seperti Ba Shwe, jang 
sekarang diangkat meri- 
djadi Menteri Pertahanan, U 
Kyauw Myint, jang sekarang 
mendjadi Menteri Industri dan 
Pertambangan Panglima Ten: 
tara Burma Djenderal Bo Ne 
Win, keteguhan Perdana Men- 
teri Thakin Ny dan beberapa 
crang lagi, maka dalam tahun 
1949 pemberontakan2 

bali terutama setelah pemim- 
pinnja, Sao Bu Ugyi terbunuh 
dan orang dibelakang lajar 
Norman Davies dan Vailliant 
tertangkap. 

Djuga Peop'e Volunteer Or- 
ganization menghentikan perla 
wanannja, 

Mulai tahun 1950 golongan2 
kaum komunis meredakan ' se- 
rangon2nja. 

Peristiwa? ini belum berarti 
bahwa keadaan sudah aman 
betul didaerah2 pegunungan 

jang amat djauh letaknja dari 
pos2 tentara dan polisi. Tiap 
hari berita2 resmi dan 'pers 

masih sadia mengabarkan ada 
Inja gangguan2 walaupun ke- 
tjil2an. 

Ada djuga sematjam DI. 
Sebagai tjontoh dapat dise- 

butkan, bahwa didaerah perba- 
tasan antara Burma dan Pa- ' 
kistan Timur masih ada ge- 
rombolan2 Mujahiddin, jaitu 
sematjam gerakan Darul Is- 
lam tapi ketjil2an, jang meng- 
ganggu keamanan dan Hain 
lundupkan “beras dari Burma 
ke Pakistan Timur, Selandjut- 
nja didaerah Kengiung jang 
berbatasan kepada Thailand 

  

kaum | nia, 
Karen dapat giredakan 'kem- | 

| 

  

) nja orang terdjebak pada soal2 

   

   
    
   
   

    
   

  

   
   

    

   

    

    

  

   

  

    

    

    

   
    

    

    

   
    
   

  

   

  

   

    

   
   

  

    

    

   
    

   
   
    
    

  

   

   

   

     
    

   
    

    
    

    

    
   

    

    

    
   
    

  

    
     

    
   
      

   

3 Tanah Banjak Ditangan 

»Union of 
sdaan2 sio     

  

   
   
   

dari kementeriz 

» ,Karenni affairs : 

NDANG2 DASAR baru 
Muang Thai ketika tgl. 

3 Maret telah diumulukan oleh 
Radja Bhumi Bhol' Aduldej 
(Phumiphon) : dipilihnja tgl. ta 
di ialah karena dianggap pen-. 
ling bagi partai $ 
aa para ahli fudjum (astro- 
0g 
Sebelum itu, Radja ain 

supaja tgl. inja, dirobah. 
ahli nudjum memohon supaja 
djangan dirobah, 

Ketika tgl.“5 Maret, dewan 
menteri atas nasshat ahli2-su- : 
djum telah memutuskan memi- 

lih tgl. 8 Maret djuga, berteu- 
tangan dengan kemauan Ra- 
dja. Sekonjong2, sehari sebe- 
lum upatjara tg. 8 tadi idila- 
kukan, Radio. resmi .Muang 

Thai mengumumkan bahwa - 
tanggalnja ditunda untuk wak- 

'tu jang tak ditentukan,  De- 

  

  
|ngan mendadak pulas ketika 
tanggal 8 Maret radio me- 
njiarkan bahwa upotjara tadi 
akan dilakukan djuga pada 
hari itu digedung mane Ha bin 
sional (parlemen). 
  

dan Tiongkok masih ada ge- 
rombo'an2. Daerah 'pegunu- . 

ngan dan rimba itu tampaknja 
sukar untuk dapat dikuasai se 
penuhnja, apalagi karena per: 
hubungan ' kedaerah - tersebut 
amat sulit. 

Keadaan keamanan sudah 
demikian rupa terdjaminnja 
hingga Rangoon - Mandalay 
dan beberapa kota besar su- 

dah tidak mengenal djam ma- 
lam lagi.. Djuga 'perdjalanan 
sudah hampir bisa langsung - 
seper'i sediakala, ketjuali di- 

'daerah2 jang masih membu- 
tuhkan djembatan baru kare- 

ina jang lama 'hantjur: oleh 
| pemboman2 dimasa perang. 

  

60/70 sawah ditangan 
kaum Tjetti. 

Disamping kesulitan2 ter- 
sebut Burma menghadapi dju 

|ga kesulitan soal  pembangu- 
nan, Burma mempunjai un 
dung2 dasar jang “termasu 
paling modern jang m ta 
nasionalisasj atas perusah 

jang perlu untuk kepenting: 
nasional, Da'am pelaksanaan 

  

sosial-ekonomis kurang medal 
dan tenaga achli Umpamanj 
soal nasionalisasi tanah. Mi 
nurut undang2 dasar : semua 
tanah adalah kepunjaan ' nega- 

ra, dan akan dikembalikan ke- 
Pada orang jang mengerdja- 
kannja. Tapi kenjataan m 
nundjukkan bahwa. 6075 - dari 

sawah jang diairi dengan. ter- 
atur adalah ditangan kaum 

/ Tjetti, jaitu tuan2 tanah bang- 
sa India dimasa sebelum 'pe- 
rang. Dulu Inggris telah  me- 
ngandjurkan 'imigrisi orang2 
India itu, jang berhasil" 'me- 
nguasai pimpinan dalam- la- 
pangan . ekonomi -selain 

Jaripada sawah2 diuga memi- . 

“iki tambang2 timah wolfram, 

berlian, diamrud dan -sebagai- 
  

Inggeris telah merobah “undang2 
Burma sedem: ikian rupa ngga 
hak milik tu sudah tidak ibisa di. 
ganggu-gugat lagi. Kalau mula-mula 
orang b.sa memilldjam wang dengan 
hasil panen sebagai borg. maka dgn 
perubahan undang? itu ditambahkan - 
pula dengan kepastian hypotheek 
pakai rente 5045, kadanga lebih. un 
tuk tiap tahunnja. Iilah sebabnja 
mengapa 60X dari sawah2 itu dja 
tuh ketangan kaum Tieti jang pw 

nja duit, sehingga orang Burma sen 
diri tidak mempunjai kekuasaan 
atas tanahnja. L 

Untuk melaksanakan ,,Nationaliza. 13 
tion Act” dari Pemerintah baru, ma 
ka bukan modal dan tenaga achli 
sadja jang dibutuhkan, tapi “djuga 
tjara2 penjelenggaraan pembagian 
tanah itu kepada rakiat. 

Selain daripada hasil2 tersebut di 
atas, Burma pun mempuljai .keka 
jaan bumi alam jang masih menung 
gu diexplotasi diexploitir, 

Melihat masuknja orang2 kuat da 
lam#kabinet, menimbulkan kesan, 
bahwa pihak Pemeriatah ada ke 
sungguhan untuk mengatasi Soal jg 
bertubi2 itu. Dan kiranja diika sja 
rat2 keamanan dalam dan luar nege 
ri dan kesederhanaan pemer'ntah se. 
karang js berani itu bertindak dan 
ulat itu kesulitan? kiranja b'sa di 
atasi ajuga. 

    

  

3 PROFESSOR UNIVERSITEIT 
SYRIA DIPETJAT. 

Tiga orang mahaguru pada Balai 
Perguruan Tinggi Syria terah dine. 
tiat dari diabatan mereka karena ti. 
dak 'mau bersumpah, bahwa mereka 
tidak akan f#uruf serta dalam turu. 
san politik. Keharusan untuk ber, 
:sumpah demikian ini adalah bertali. 
lan beakunia undang2 jang mela- 
rang para mahasiswa turut, tiamvur 
dalam soal2 molitik. Ket'ga orang 
professor tersebut adalah bekas men. 

terj 5. “bekas anggota parlemen, 
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T Wap Bara. 
4 dengan - penghasilan 

uang Rp 120.000.000 
| untuk mendirikan 

ada “5 4 djiwa. Industri memberi upah2 

membuka sawah2 baru itu di- 

"jran sekedarnja baik dikemuka 

£. Mena KD rehabilitasi salu- 

Pnanam, mempergunakan pe- 

, jan daerah dan sebagainja, ma 

(hasil jang lebih besar. 

| sudah membatu) dan sisa2 ba 
| rang kebudajaan zaman pre- 

     

  

    
     

   

    

  

   

     

   
   

    
   
   

  

   
   

     

      

   

    

    

   
   

  

   
    

  

   

            

   
   

  

   

    

» ( samping itu, di 

| Huai-an, Kiangsu Utara, telah 

|crarid KE SAUDI ARABIA. 

IpHI Hadji Sudja beserta anf- 

Ai) Perolek ke Sandi Arabia. Ke- 

2 suatu jang berhubungan 

lan djemaah Hadji 

SG” | Duta 
"Arabia, Sulaiman. 5 

Akan menikah: 

- Pekalongan 

F | Hakim Pengawas: 

: Kurator: 

aa | No. 8/1952 Sec 

“.. Ii0 pagi di gedong Pengadilan 

stan | Negeri 

1 “djika diper ur 

kepada berpuluh ribu orang, 

rik semen buat sebagian “besar 
rgunakan buat membeli 
bukan buat membajar upah2. 

| potongan 2 ha. seorang kepala 

baru itu memberi lapangan 

up kepada 30.000 kepala keluarga 

2 tiap2 kelua   rga dihitung menurut 

umumnja djauh lebih tinggi 
ada hasil atau upah didalam 

tanian rakjat, tetapi jg beruntung 
anja beberapa ribu ' kaum buruh 

'sadja. S 

|. Saja dapat menarik  kesim- 
pulan bahwa untuk mendjadi 

Hisuppor ing dalam soal be- 
ras -sebenarnja tidak diperlu- 

“dibandingkan Cengan modal jg 
“diperlukan untuk membangun 
industri mahal. Tetapi untuk 

perlukan waktu jang tidak se- 
Gikit. Untuk memberi gamba- 

kan, bahwa untuk menjiapkan 
sawah? baru dj Kalimantan Se 
latan sebesar lk. 275,000 hek- 
tar diperlukan waktu lebih da- 
Bi 30 tahun. Namun dapat dite 
rangkan pula, bahwa dengan 

air, mempergunakan ra- 
buk, memperbaiki tjara2 me- 

inih jang sesuai dengan keada- 

ika dengan modal jamg lebih 
ketjil dan dalam waktu jang 
lebih pendek dapat ditjapai 

: (Bersambung). 

| Fossil Kebuda- 
jaan Purba 

Diketemukan Selagi 
Mengerdjakan Pe- 

kerdjaan Sungai Huai 

EBIH DARI 1.000 ma- 
tjam fossil (tulang jang 

  

histori achir2 ini telah dikete- 
mukan, ketika orang sedang 
mengerdjakan pekerdjaan pro- 
ne TA Huai di Tiongkok 

“Pada waktu 
departemen kebudajaan Tiong 
kok Timur sedang mengum- 
pulkan dan menjusun barang2 
jang sebagian “ diketemukan 
dipropinsi2 Anhwei Utara dan 

di terdiri dari gading gadjah, 

gigi dan tulang2 gadjah tanduk 
rusa dan babihutan, perabot 
dapur, bata dan porselin. Di- 

Kiangsu Uta- 
ra diketemukan petjahan2 ba- 
rang dari tanah liat, jang ber- 
warna matjam2.  Didaerah 

diketemukan makam2 kebesa- 
ran (manso'lea) dari zaman ke- 
luarga radja Han, (206 #sebe- 
lum Masehi sampai 220 sesu- 
dah Masehi). 

HADJI SUDJA DAN IDHAM 

Dari Panitia Hadji Indonesia 
didanat “kabar, bahwa ketua 

gota parlemen Idham Chali- 

pada tgl. 10 Marat jl. telah 

pergian mereka kesana itu ada- 

lah untuk mengurus segala 3 
3 

keselamatan dan kesedjahtera- 
Indonesia. 

Hadji Sudja dan Idham Chalid 

berangkat bersama2 dengan 

  

PR EN 

MOCHAMAD IRSAD 
dengan 

SITI NOERMIJATIN 

16 Maart 1952 
Near ng 

  

Telah. meninggal dunia 
dalam menenuaikan  ke- 

wadjiban pada tanggal 12 
Maret 1952: 

— R. IMAM PRAJITINO 
sen (Slamet) 
Ass. Wedono Dajeuhluhur 

| — Madjenang. , 

Kakak No. 2 
R. SOEPRAPTO 

Semarang. 

Sam 

Pembangkrutan 

PA ata ae EL LA SL TA 

Mr. R, Soetikno 

Balai Harta Pepinggalan 
Semarang. 

putusan Pengadilan Negeri 53 

marang tt. 25 | Februari 195 
Saleh bin Sul 

tan bin 'Tabit Nahdi berumar 

di Semarang/Pangkah Tegal. 

Verifikasi vergadering di te- 
'tapkan tt. 25 April 1952 djam 

Semarang.  Penagian 

harus dimasukkan selambatnja 

tt. 10 April 1952 pada Balai 

Harta Peninggalan Semarang. 

dalam ” sawah2 Na lebin | 

     

      

h2 itu, sebelum dan sesudahnja | Hu 

. dapat memberi lapang pekerhj "” " 
kan uang buat mendirikan | 

mesin || 

Andaikata sawah2 itu dibagikan dal : 

eluarga, maka achirnja tanah perf 

Uu kepada -- 100.000 orang, kal. 

Ikan uang begitu banjak, djika | 

ini ahli2 dari | 

Kiangsu Utara ini. Barang2 ta 

Indonesia untuk Sautsi 

IL 4. ,Mlaten” di Semarang 3 
2. Wanita Djl. Karangtempel “ ) 2 Semarang » Pemborong sendiri: 

3. Kendal 11 
1. ' Salatiga. ) idem 

HI. 1. Demak ) ide 
“2. Purwodadi ) At 

Ty. Pati ) idem 

V. 1. Kudus TN 1 
2. Djeporo ) Na 

VI. 1. Rembang ) : 
2. Blora ) Nan 

:—14.00). 

Dinjatakan bangkrut dengan | 

     
   

            

   

            

   

      

    

      
   

    

     
    
    
   
   

   
     

        
    
      

   

   

   

    

      

   

          

   

   

  

    

   
   

      

   
   
   

  

   

  

   

      

    
     

        

    
       

      

  

     

    

    

  

  

Sudah dataa untuk Istri Tuan 
jang lama telah di 1 madya 

    

» MODEL KABINET. 
Djalannja halus dan pakainja enteng. 
Dapat mendjait madju mundur dengan mudah. 
'Pembikinan dan construksi kuat, gan bahan jang 
tinggi kwaliteitnja. : 
Potongan indah dan rapi. . “ 
Onderdil tjukup. 

Harga Rp. 175.- 
Bisa beli sekarang djuga pada: 

Prihadi Trading Society Ltd. 
Purwodinatan 50 — Semarang, 

Toko PANTJASILA 
Patjinan 119/121 — Djokjakarta. 

PESANAN LEBIH DARI SATU DAPAT DIKIRIM. 

DITJA Ri 
PEMBORONG?2 BAHAN MAKANAN (Anemer) 

untuk Rumah2 Pendjara di Daerah Semarang dan Pati selama | 
6 (enam) bulan mulai tanggal: 4 

—— 4 April 1952 s/d 30 September 1952 - maa 

Keterangan: Untuk Rumah2 Pendjara: 

. 
UP
 

W
N
 

  

  

  

“ Pelamar2 diharap datang sendiri dengan Menundjukkan su- 
rat keterangan dari Pemerintah (Kepala Daerah) acte van ge- 
goediheid, selambat-lambatnja pada tg. 18 Maret 1952 di Ru- 
mah Pendjara ,,Mlaten” Semarang pada djam bekerdja (8.00 : 

Pelelangan akan diselenggarakan pada tgl. 25 Maret 1952 
djam 11 di Rumah Pendjara Wanita Djalan Karangtempel Se- 
marang. 

: DIREKTUR 

Roy wan 485 : 
  

  

Gi 1 

  

"antara gig 

dan selaput jang ter 

| IRIUM is the registered trade 
mark of PEPSODENT LTD. 

Chicago, and London. 

  

e “gres WAN 
(resoben £ menga 

Pa 

ndung Irium, zat 

n terkerjil 
jang berbahaja 

hingga gigi 

jang meresap sampai diruanga 5 

1 untuk membasmi bagian 

lekat pada gigi, 

dan 
kita mendjadi litjin 

2 

kibatkan senjuman jang merajukan ka 

Hak mulut 

sehabis makan 
dengan 

Pepsodent. 
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putih- -bersih jang menga- 

— U Le @ 

  

pensi m9 

  

    
Buatan UNILBVER 

       
    

bw Daerah Kota Besar - f 

  

Ma ai 

   

SURAKARTA 
  

Pensumuman 
No. 42/1/8/D 52 : 

Penulis tjepat 
'DITJARI DENGAN SEGERA: . 3 

(steno-typist(e)) untuk  Secretariaat 
D.P.R. Kota Besar Surakarta. 
Sjarat-sjarat untuk 
Mereka jang beridjazah S.M.P. atau jang sederadjad de- 
ngan itu dan beridjazah steno-typist (menulis dan menge- 
tik tjepat). 

. Tjara malamar: 

a. Riwajat hidup. 
b. Salinan idjazah. 
Cc. Surat idzin dari Kepala awalan untuk mereka jang 

sekarang bekerdja dalam Djabatan Negeri Daan 
4 heidsverklaring). 
Surat lamaran jang 

A5 CAN. 

Para pelamar harus mengadjukan surat lamaran tertulis 
Gan dialamatkan kepada Dewan Pemerintah Daerah Kota 
Besar- Surakarta dengan. disertai: 

“diatas tidak akan diperhatikan. ! 
- Pelamaran dimulai pada hari diumumkan pengumuman ini 

| dan ditutup pada tanggal: 31 Maret 1952. 
| Mereka jang memenuhi sjarat2 akan dipanggil dengan 

: TR surat. 

diterima: 

“ 

tidak memenuhi sjarat-sjarat tersebut 

Surakarta, 10 Maret 1952. 
DEWAsRI PEMERINTAH DAERAH 
KOTA BESAR SURAKARTA, 

Secretaris, 
(SUsION 0). 

  

2 

PENGUMUMAN 
Dalam iklan2 (advertensi2) hanja diperbolehkan dipakai ke- 

tergapan »E. Z.-prijzen” atau ,,harga E.Z.”, 

1. kalau kalkulasinja dari barang2 jang ditawarkan itu sudah 
Gisetudjui oleh Kantor Pengendalian Harga, 

kalau dalam iklan2 itu diumumkan djuga harganja baran 
jang dimaksudkan. j Na 2   KEPALA KANTOR PENGENDALIAN HARGA. : Hae u S e Cni' 

5 : : Sela tema Wont nm mean JP   

   
   

Pa 
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3 — ORION" 
J5 Oak Gable — Alexis Smith | 

  

  

    

    

  

   

  

      

  

    

Y gaga EN (ONE MORE STEP, AND 
ka 2 | You CAN'T I PLUS YOU / 

FOOL ME . | 
BEHIN p you, ROCKUAW/ YwiTH THAT | h . 
HATI 2 aa” GOIN/ den FA — 
To P . s5 7 5 : 

wig! 
PG 5 ng € 

Zi /, 
(FG 

2         

  

— Satu langkah lagi 
dan peluruku akan menem 
bus badanmu !! 

— Awas belakangmu, Poco H 
"Rumah itu akan runtuh! 

— Tak dapat kamu ' mengabui     
Druk, VII No. 5. B8W/IN JAM 18. 

- mataku dengan tipuanmu, Rogers! 
Nagan tg. 03 petang 

  

— Apa jang terdjadi. 20? 
— Tufty!    

     

  

| HALPI Tu! BULDINS V 
SOIN! POWN £ -ILL 

BE KILLEb/ 

  

   
MN 

    
- Tolong! Rumah ini run- 

tuh!! Mati aku "sekarang |! 

pan Roy!!! Tolong aku 

  

t
i
 

| Photo Studio ,SMANGHAI 
Bodjong No. 105 — Telf, 8089 — Semarang. 

ONTWIKKELEN — AFDRUKKEN — 
VERGROTEN — KLEUREN. 

PAKERDJA'AN RADJIN — HARGA MELAWAN! 

Trima panggilan untuk opname didalam dan luar kota. 

  

  

    

  

CITY CONCERN CINEMAS 
#5, — To— O.— Ini Malam dan Besok 

  

    

LUX (13 tabun) 
GLENN FORD — VALLI — CLAUDE RAINS 

: 2 "3 ia 
sIhe White Tower" recnpicotor 
  

Akan datang: ,FIETSENDIEVEN Fila ISTIMEWA 
Jang menggemperkan Di Djakarta Capitol dipertundjukan 

sampai 10 malam dengan padet penonton! 

Grand INI MALAM) 13 na Royal : 
445-645-8.45 penghabisan|t-| “DD. M. B. 5.15-7.15-9.15 

Nasa Mayo Gadis Olah-Raga" — Grace — « 
Nancy dim, " Rangkaian” KENANGAN MASA Il 

Menarik dan Menggemparkan 
BESOK '!MALAM melingkan maen di ROYAL '5.—7. Na An 

GRAND 5. 7.— 9.—. Besok Malam PRP 
Ray Milland “« » $ Milad “ Circle. Danger 2? Patriua Roc 

INORA 5-7- 9- Ini Malam daa Besok (17 tahun) 
Dick Powell Of The French 

Foreign Legion 

& 2 66 

Dick Powel” Ragues Regiment 
GEMPAR! 

Extra Universal News Pemakaman almarhum Kiag George VI 

Akan datang Maria Montez-John Hall » WHITE $AVAGE" 

T.— Oo— INI MALAM Premiere (13 tahun) 
Wanita pengendara Locomotief 

Perdjoangan wanita Tiongkok Ba 

Roxy 

       
      1 PERTIETAKAN 

Malam D.M.B. Hari CLCHE 

5.-7.-9. (17 tah) 

Ini 
  

  

«any Number Can Piay” 
s' IBOLEH PASANG) 
  

Rex" 5.7.9 (17 tahun) 
3regory Peck-Helen Westcott | 
The Gunftighter” | 

(si Penembak Tjepat| 

  

  

: Metropole 5.-7.-9.- (13 th.|    
LINE RASTER CLICHE 
STEMPEL KARET.SLIDE 

dan ONTWERPEN 

  

      (The PHANTOM RIDER" 
Robert Kent .— Peggy Stewart 

Jjagalan 6.45—8.45.117 th.) 
.Pe Kwang — Yu Kwang Chao 

.Hung Lin Yuan" 
Film Tiongkok Paling Baru 

bj Art GA aki 1tp:/979- Smg:   

  

ea aga 

»INDRAS Solo Vain 19. 14 s/d 19 

Back To Bataan' 
aan, LA ana 

    

ae 

        

ME AA Taka 

  

sn 

Solo dj. 3-5-7-9 To, 10 Maart D M.B. 
Bleaser Farker V | “0 

alentino Valentino Love. 9y 

Color tij Fecbnicolor Teks Indonesia 

  

Tg 
aa SA aa wa Sea ma naa ae ba au) 

    

Mais dian Ima 7 Gm 
WARNER BROS 

sedge Of Darkness 
“BRROL FLYNN 

CAN       

  

  

Mula' tanggal 14 Maret 1952 

King of White Elephant 

  

    

    
 


