
    

     

   

   
   

  

me g
g
 

  

  
   

aa
 

Ot 
Pen 

Ia 
Maut 

ha 
Te 

PARE 
seng M

a r
a 

T
e
e
 

N
g
 
I
T
 

e
m
a
b
a
m
p
e
n
a
a
g
e
a
y
i
i
t
a
m
a
n
m
n
 
& 

M3
 Ta 

h da Dikayng untuk membantu 

   

» 
Pa
ud

 
gata 

PA 
KA 

TOL
 M

ONINE 
A0 

PO N
AP
ON
 PE 

NONE 
MP 

TU 

a
a
 
a
a
 

N
N
 

Na
n 

e
n
 
e
n
 

an
 

P
R
O
 

Hi 
P
a
n
 

U
N
 

a
n
e
 

aa
n 

an
 
A
i
n
 
3 

Ka
na
k 

a
l
a
 

belu 
. 

Ia 
ust 

PIA
 

pp 
4 

P
N
 
M
a
t
 

aa
 
i
a
 

2 

  

Hak Nana sangkut paut 
“amliklkpan at dengan perun || 
Ta entjatan Benddata 
jang pada " n ini sedang 

sekali Hntlntan “ dinjatakan 
oleh, Tknginasi P5 pada Anto 
ra di Palembang, Tindakan ini 
diambil karena tidak dapat Ia 
Yi menutup ongkos? jang di- 
perlukan, karena akibat diatuh 
nja harga karet dipasar Ameri , 

: K dan tidak maunja Amerika 
membeli bi D jang oleh 
fihak remi'ling mesti dihasil- 
kan terus bila dia harus meng. 
hasilkan Diarikets C. 

KAPAL? DJEPANG UTK. | 
DJEMAAH? 

“Indonesia sa sbikaj lia 
i 

dalam pengangkutan lebih 12 
riby djemaah haid ke Mekka 
kira2 pada achir bulan Agus- 
tus jang akan datang. demik:' 
an menurut Reriter Tokio G- 

. terangkan oleh djurubitjara In 
donesia. Diduga bahwa jg di- 
perlukan adalah 5 atau 6 ka- 

| pal. Dikatakan, bahwa pemerin 
tah Diepang bersikap “simpa- 
tik” Nee permintaan ban- 

— tuan itu. 

  

  

  

  

Permulaan insiden Kowloon, sebagaimana dikabarkan, 
dalam harian ini beberap a waktu jl. dimu'ai dim sebuah 
stasiun diperbatasan ant ara daerah Hongkong dan RRT. 
Di stasiun sebuah missi penghibur RRT jg sedianja mau 
mengadakan beberapa pertundjukan di Hongkong, dikem 
balikan oleh polisi Hongkong. Rakjat mendjadi marah, 
achirnja timbul bentrokan. Pada gambar: waktu ger- 
bong kereta api jg dinaiki missi-penghibur tadi dikem- 
balikan, Para pendjemp ut meniambut dan menghormat 
mereka dgn atjungan tangan kiri jang digegamkan se- 
bagai simbool salujit sosialistis. ai : 

4         
- menghasut Korea Utara, agar supaja mengobarkan 

jg lari menudju ke 
“rah Wo 

|Gerakan pergepungan sedang di 
dijalankan, demikian berita dari 

“Lovett Menuduh 
Russia Telah Menghasut . Korea-Utara 

Untuk Berperang 
ENTERI. PERTAHANAN AMERIKA Serikat Robert Lo- 
veit hari Senen menuduh, bahwa Sovjet Uni telah 

pepera- ngan di Korea Dalam pidato dimuka ,,Economic Club” di kota 
Detroit: tadi, Lovett seterusnja menuduh, bahwa Sovjet Uni te- 
rus-menerus mengalirkan alat? sendjata dan amunisi utk: Ko- 
rea Utara dan pasukan? Tiong hoa. 

Persendjataan 
Pemberontak 

Sudah Tidak Rieel Lagi 

ENJAMBUNG BERITA 
kemarin, didalam gera- 

kan pengedjaran terhadap sisa 
gerombolan kaum pemberontak 

dae- 
: #ihak gerombo- 

lan meninggalkan 18 tuajat, se 
dang korban “pasukan kita 4 
orang pradjurit gugur. Selan- 
Gjutnja menurut laporan per- 
duduk di desa Meringan perba- 
tasan Surakarta Jogjakar'a ada 
50 orang kaum nemberontak da- 
lam keadaan Juka2, penjelidika? 
lebih lardjut sedang dilakukan. 
Kini persendjataan kaum pem- 
berontak sudah tidak rieel lagi. 

  

Berita ,,Reuter” seterusnja 
mengatakan, bahwa pasukan2 
PBB &ij Korea, sesudah mela- 
kukan pendaratan di Inchon 
ketika tanggal . September |: 
1950, berhasil mendapat suatu 
pembuktian dengan . dokumen, 
bahwa simpanan randjau jang 
besar djum'ahnja jang dikete- 
mukaon di Inchon.itu, berasa! 
dari Vlad vostok dan dikirim- 
kan ke Inchon hania beberapa 
buan sebelumnja sadia. 

Angk. Perang tiap bulan 
telan $ 3.500.000.000. 

Seterusnja Lovett mengata- 
kan, bahwa Amerika Serikat 

telah “mentjapci kemad'uan lu 
majan” da am usaha men'usun 
angkatan perangnja, sesudah 
petjah nerang di Korea, Pada 
waktu ini, pengeluaran Ameri- 

“ W1uk keperlran militer se 
tiap bulan rata2 adi $ 3.509 

090.009 din achir tahun ini 

  
div. Diponegoro hari ini. 

  

  

Ind”- 

Manten LUAR 
mempertahankan K 

  

tuan militer dan 

Denga Khan bahwa banduan ini sangat penting guna menjo- 
Perantjis ong perdjuangan 

rantjis Ai Tado China 

     

Menurut Acheson rentjana | 
| bantuan luar negeri, jang kini| 
. meliputi djumlah $ 1.900.000. 

|. 000, Sidah dikurangi 2
 

“batas, jang masih dapat du 
nakan untuk mendjamin kea-| 
.manan”, 

Selandjutnja -Acheson me- | 
$ ngatakan bahwa ia jakim pe- 
rundingan? di Korea akan ber | 
achi, dengan memuaskan. Teta 
pi dia memperingatkan supaja | 
djangan optimistis maupun pes | 
simistis selama keadaan tak | 
lantjar kini Th SEN da 

      

   
   

  

   

    

   

jatan Jitu telah diangkat setelah ter 
-| djadi pertjobaan perebutan ke 

| kuasaan 

njatakan harapannja bahu 
rantjis dapat memenuhi | 
djibannja terhadap NATO wa 
laupun -kini menghadapi ba- | 

   

njak ke . Semua nega- 
ra2 NA kini dengan sekuat 
tenaga aha untuk dapat 
mengatasi bahaja inflasi, jang 
makin lama makin besar seba | 

   gai akibat gram sendja- 
taan kemb Ore Pa j 

Achirnja Acheson menerang 
kan bahwa belum ada putusan | 
apakah Djepang akan menda- 
pa: bantuan ekonomi lagi sete 
lah perdjandiian . perdamaian 
Djepang mulai berlaku, : 

  

a Genting! 
Semua 'Negara2. NATO: Hadapi In- 
flasi:”Acheson Desakkan Rentjana 

Bantuan luar Negeri 

NEGERI, A.S., Dean Acheson, dalam 
3 rentjana bantuan Juar negeri A.S, di- 

panitia Senat A.S. urusan perhubungan luar negeri, me- 
nerangkan pada hari Selasa, bahwa keadaan di Indo China 
kini sangat genting. Acheson menganggap perlu bahwa ban- 

Eat 1 . & 

Undurkan Diri 24.00, gara 
unisia 

eh | Som, 

21 oten kaum Ba 

- | Phumiphon Adildet telah di- 

ed | sahkan sebagai 

sementara sambil!   
    

   

    

pemb'ajaan unuk angkatan pe 
rang Amerika ini tiap2 bwan 
akan menghabiskan sedjum an 
kira? $ 4.000.000.000, kata Lo. 
vett. Diterangkannja bahwa 

| "hanja” 5096 dari pengeluaran 
tadi untuk keraknaa alat2 sen 
djata dan pembuatan bangu- 
zan2 militer. 

Tempat2 ,,panas” 
5 lainnja. , 
“ Kemufian ' Lovett mengata-i 
kan bahwa RRT dan Korea U-, 
tara tidak lain dari pada bones' 
ka ditangan Sovjet untuk me- 
nalukkan dunia”. 

Disebutnja tempat2 lainnja 
didunia, dimana ,:tidak “5 ala 
san untuk merasa diri tente: 

da Indo China dilandjutkan. Ia 

dan negara? anggota Uni Pe- 

Songgram ,usaha2 Komunis”. di Indochi- 
na, Burma, Kashmir, dan Iran 

Demikianlah kata Lovett da: 
lam pidatonja tadi. (Antara) 

EMERINTAH INTERIN 
P Muang Tha), jang dipiwm 

in oleh perdana menteri Phi- 
bana" Songgram, pada hari Sela- 
sa telah maengynJarkan diri se 
telah Songgeram dengan 1ismi 
membuka sidang Dewz:iiy Per- 
wakilan Rakjat baru, jang ier- 
bentuk sebagai hasii pernilihar 
umum dalam bulan jl Peme- 
riatah jang mengundurkan dir 

  

KARTAI2 POLITIK MESIR 
DIBAWAH PENGAWASAN. 

Menteri dalam negeri Mesir har 
Senin memberi perintah kepada pe 
lisr bagian politik - supaja- menga 
wasi kegiatan semua partai  politi' 

di Mesir: hal ini perlu untuk kepen 
tingan keamanan negara, demikiai 
djurubitjara kementerian. Untak ke 
perluan ini menteri Mortada el Me 
raghy telah menundjuk seorang pe 
djabat baru jakni . sekretaris mud: 
untuk urusan politik dalam negeri 
Untuk djabatan kepala polisi bagia 
politik ini diangkat djenderal ' Mo 
hammad Imam Ibrahim, 

   

dalam bulen Dyjuni 3: 
waktu maja marseka 

gram telah ditjulik dar 

pengeruk ,,Manhattan' 

   
   

oleh radja Pemerintah ini 
  

pemerintahan 

menunggu 

asil pemilihan umum jang 

akan diadakan ' sesuai dengan 

'undang2 dasar tahun 1932, jg. 

telah diperbarui, Menurut un- 

dang2 dasar ini pemerintahan 

dibuka, da am mana para ang 

gauta dewan tadi jang dipilih 
Gengan mengadakan -pemilihar 
umum, akan mengangkat per- 
dana menteri baru. Menurut ka 

| Jangan politisi Songgram akan 
| diengkat lagi mendjadi percla- 
    

  

“ag diri pada waktu s dang per ' ga akan diumumkan pada hari 

ementara “akan mengundur- | na menteri. Kabinet baru ddu 

4 tama terhadaj 
Wafd jang telah dinjatakan se 

(mah: mereka, Masing2- 

26 Djanuari jang lau itu”. Se 

ram”, iaitu apa jang disebutnjz $. 

tanah jg pertama di Kwala, ka- 

31, Bukan Mer di Indo 

ORANG, BEKAS | MENTERI dari Pari Wa 
sha, vada malam Sebisa 4 

bdel Fattah Hassan Pi 
|adalah anggota parlemen dan 
bekas menteri sosial. Penangka: 
pan2 ini adalah tindakan, pers 

anggota? Partai 

bagai vihak jane bertang ggung | 
djawab atas terdjadinja keka- 
:Jauan2 di Cairo pada tanggal 
26 Djanuari jang lalu. Kedua: 
orang tersebut ditangkap diru- 

.Semen-' 
tara itu di Cairo telah diambil 
tindakan2 keamanan utk men- 
tjegah kemungkinan timbuh 
reaksi jg berupa kekatjauan: 
Dalam pada itu orang pada 
umumnja Menduga, bahwa Par 
tai Wafd pasti'akan menentang: 
sekeras-kerasnia Sand pt 
jangkapan2 ini. 1 

Di kembar Shae 
Fa carrest”.. 

Mata, United- Press, das 
lam pengumuman resmi jai 

dikeluarkan di Cairo, dnjata- 
kan, bahwa kedua orang. Lerset 
but teiah dikenakan "penaha- y 
aan dilia am rumah”  (hulsar- 
rest). Berita Reater selandjit- 
nia mengatakan, bahwa . “iya- 
mk kepentingan keamanan” ke 
dua orang tersebut telah dike- | 
akan “yenahanan dillalam ru 
mag ditempat kediamanan me 
yok masing2 Teng kota Cai- 
TO 

    

  

  
    

    
   sun oleh Nu teri 

an Ba'iiy Pasha, Naa 
Pasha te'ah Siperk akuNaa ti- 
dak mengambil tindakan jang 
afektif untuk “mentjegah me 
'yasnia bahaja maut din baha 
j3 pengrusakan jang diakibat- 
kan o'eh kekatjauan2 pada tg 

rerti diketahui, sediak terdja- 
dnja kekaijauan2 pada  tang- 
gal 26 Djanuari jang lalu itu, 
Radja Farouk lan memperhen 
tikan kabinet Nahas Pasha dan 
mengangkat Ali Maher Pasha 

selaku perdana menteri baru, 
jang kemudian diganti lagi 

“Oo'eh Hialy Pasha. 
“Sedjak kabinet Hilaly Pasha 

ini berdiri Partai Wafd menga 
dakan opposisi setjara terang- 
terangan dengan antara lain 
Ba bahwa pemerintah 

ila'y Pasha akan menudju ke 
Naa pemerintahan diktator de 
ngan kedok undang2 Kena 
“bahaja. & 

Menurut Reuter dalam lapo 
rann'a itu perdana menterj Hi 
laly Pasha menghendaki diada 
kannia tindakan? untuk “men 
cIsipinir” pegawai2 pemern- 
tah, termasuk opsir2 kepolisi- 
an, Dan berdasarkan tindakan? 
ini, beberapa orang 'pegawai 
tinggi dari djawatan kepolisian 
telah dipersalahkan tidak me- 
menuhi kewadjiban mereka se 
waktt terdjadi huru hara di 
Cairo patla tanggal 26 Djamu- 

.a jang la'y itu. (Antarg — 
AFP). 1 

Tanah Untuk 
La 

Petani 
n ENGENAI PEMBAGIAN 
L tanah utk kaum tani di 

Sumatera Timur, dari pihak res 
mi didapat keterangan 'sebagai 
berikut: 

Hari Sabtu tg. 15 Maket jang 
lala telah diadakan pembagian 

  

bupaten Langkat, kepada 155 
orang lani: jai u tarah persawa 
han utk 120 orang dan tanah 
perladangan utk 35 orang. Ta- 
nah2 tsb. terletak sekitar Be- 
kiung, Kwala dan Padangtjer- 
min. 

INGGRIS & PERANTJIS BITJARA 
KAN ASIA TENGGARA, “ 

Menurut keterugan janz  dner 
ana di Lotidon pada hari Senin Ing 
grc das Perantiis telah membitiara 
Kam situasi di Tengkara seka 

Patra Mn 

ha telah dibawa ikrar Be 

pemerintahan Nahas Pasha. Ia | 
1 Partai Wafd dan anggota Se- 

bisa mendapa kan backing pa 

& Dengan demikian Prawoto ti 
dak menutuo pintu bagi »rangf 

joran jar. 

: tudjui Subardjo-Cochran agree 4 
. kment itu menduduki tempat2 j: 

-Tain berkisar kepada soal siapa2 

“| henti, 

26 Djanuari Jl. 

di suatu tempat jg telah    

    

Isi Tug as 
Selisih Bae ia 
Jg' Sebabkan Gagalnje 
Pem ben tukan K abinet 

Dati KAHANGAN na 
biasanja Sen 

tara” mendapat ka Rr 
“perbedaan keinginan NN dja- 
lan pikiran dianara Prawo'o 
dan Sidik Djojosukarto didalam 

  
a| mermbentuk kabinet jang di'u- | 
"|gaskan oleh Presidon kepada 
“nja ju ialah didalam soal mema 
hamkan .isi ugas, jang diteri 
marja dari Presiden, jaitu mem 
bentuk sua ja kabne: jang kuat 
dengan dukungan parlemen 
jang tjukup. Si memaham 
kan hal iri aa suatu kabi 
net jang harus mendapa'kan 
backing parlemen jang “besar, | 
sedang Prawoto memahamkan | 
pja sebagai suatu kabinet jang 

iJemar jang tjukup tetapi dida 
|lemnja duduk orang? jang di 
anggap tjakap dan sedjiwa de- 
Tgan wedjud ugas jang akan 
diletakkan kepadanja. aa 

Inc tidak berpartai dan seba | 
nja ia tidak dapat menerim: 

mendukung ata 
'menjokong politik jang menje: 

mendingakan politik ji: 
5 Dena ta 

   

kabinet Bae Sireirjo. ig Ia- 
lu. Dalam rar'gkaian ini maka 
timbullah persoalan jg aiara 

jang akan menduduki korsi PX, 
Wakil PM, Menteri Luar Nege- 
ri dan Menteri Dalam Negeri. 
Setelah mengadakan beberapa 
bembitjaraan, kedua pembentu- 
kavinet achirnia bermufaket de 
ngan tjara pembahagian korsi2 
terseWut sebagai berikut: 

PNI: PM dan Menteri Luar: 
Negeri, 

Masjumi: Wakil PM dan Men 
teri Dalam Negeri. 

  
Dan sewaktu sampai kepada 

bersonalianja, maka menurut 
Prawoto adalah tjalon2 Masju- 
mi bagi Wak:| PM dan Menteri 
Dalam Negeri itu ialah Prawo- 
to dan Mr. Mh. Rum Gan menu 
rut Sidik tjalon2 dari. PNI ur: 
tuk PM dan Menteri Luar Ne- 
zeri adalah Mr. Wilopo dan Mr. 
Ali Sastroamidjojo, 
Kemudian dari susunan jans 

demikian itu timbul pula kes: 
litanfja, jaitu bahwa oleh Sidik 
JJalon2 dari Prawoto itu. diang: 

aliran2 didalam Masjumi,- dian- 
tara aliran2 Sukiman dan. Nat- 
sir, dan dari pihak Prawoto ser 
diri timbul pula pertanjaan ap3 
kah Halang dari Sidik.itu tela! 
dapat diterima oleh Ja isi 
lain diluar Masjumi-PNI. - : 

Dan karena tidak dapat me” 
ngatasi kesulitan2 jang demi: 
vanlah achirnja kedua pember 
tuk kabinet Prawoto'dan Sidik 
pada hari ke-18 dari masa per 
bentukan kabinet terpaksa me- 
nempuh satu2nja djalan, - jaiti 
merjerahkan kembali mandaa: 
nja kepada Presiden jang telah: 
Mn kemarin. | malar 
itu 

  

SUKARDJO WIRJOPRANOTO 
SAMPAIKAN SURAT2 3 
KEPERTJAJA'AN, Kol Tia 

Duta Indonesia di “Roma, Italia, 
jang baru Sukardjo Wirjopranotu, 
hari. senen jl, menurut berita AFP, 
menjampaikan surat2 kepertjajaan 
kepada Pemerintah Italia. Ia diteri- 
ma oleh perdana menteri dan mente- 
ri luar negeri Alcide de gek 
MENTERBI D.N. IBAN 
BERHENTI. 

Menteri dakym negeri rah 
Alayar Sa'ch, hari Senen telah 
mengadjukan permintaan ber- 

karena ia hendak ikut 
serta dalam pemilihan di Ka- 
chan, Menurut Undang2 Dasar 
Iran sebagai menteri ia tak 
dapat ikut da'am pemilihan ter 
sebut. Sa'eh djadi menteri da-     tama Dewan Perwakilan telah Seasa itu djuga. (Antara),   lam negeri 3 minggu lamanja. 

| 

Isa, kepada tidak terdapatnja 
Bgn g pan, mengenai 

gapnja tidak tjukup mewakili! 

.na selandjutnja” 

Pam 

Penting Hari Ini: Mandaat formateurs dikembali- 
kan — Lovett tuduh Russia andjurkan perang Ko- 
rea — Tulisan Sumitro 

— Siapa pikirkan nasib 
mengenai soal ekonomi 

anak2 bekas-Romusha? 
— Pakt Negara2 Arab dll. 

- 

1
 

  

  

Sungguh Kahar   
     

    

   

        

   
     

     

bat cli beberapa daerah2 di tanah air kita jg makmur ini 
bahaja lapar terus mendjala, sadja, merusak tubuh dan karena itu merusak semangat 

bekerdja dari rgkjat, Di beberapa daerah tertentu sampaj kedjadian orang2 makan da 
un?an sadja sebagai pokok makanan. Gambar: suatu pemandangan di ,,daerah lapar” 
sekitar Wonogiri. Karena ibu2nj, menderita kurang makan, maka anak2 mereka-pun 

kelihatan Kurus kering dan sakit2en. :   (Ipphos). 

Bentukan Kabinet Gagal 
Mandaat Formateur! Dikembalikan: Presiden Akan 

Barundina Dengan Mohammsd Hatta 
Soal Personalia Dan Selisih Interpretasi Mengenai ,,Kabinet Jg. Kuat” 

Djadi Sebab Kegagalan Pembentukan Kabinet. 
WA 

ADA DJAm 0.20 kemarin masam, setelah selesai umeongadakan pembitjaraan sala 
lebih sedjam dgn pembentuk2-kabinet Prawolo Mangkusasmito dari Masjumi dan Sidik 

Pjojosukarto dari PNI, Pres. Sukarno menerangkan kepada pers, bahwa kedua pembentuk- 
' kabinet tsb, telah mengembalikan mandatnja utk membentuk satu kabinet jg kuat dga gu- 
kutgan parlemen jg jukup besar. Dan pengembalian mandat ini telah saja terima, kata Pre- 
sSiden jg menerangkan selandjutnja, bahwa hari ini ja akan mengadakan peranan Ipa 
Wakil Presiden Hatta tentang 

Kemudian saja akan mete- 
mui apa kang mendjadi kewa 
diiban saja menurut fasal 51 
Sari UUD-RKI, jaitu menundjuk 
agi seorang atau dua orang 
pembentuk kabinet, . demikian 
Presiden Sukarno  ach:rnja. 
“Menurut kabar jang d.perda- 

| pat, kegagg an usaha pemben 
tukan kabinet inj adalah beki- 

soal 
pan -orang2 dari “pihak 

Sasjumi dan PPNI untuk kors 

PM, Wakil PM, Menteri Dalam 

Negeri dan Menteri Luar Ne- 
geri. 

“Keterangan Sidik 
Djojosukarto. 

“Sidik Djojosukar.o menerang 
kan kepada pers, bahwa gagai 
nja usaha membaniuk kabine: 
iva ialah oleh karena tidak di 
perdapainja kaa-mufakat di 
antara ia dengan Prawoto 
Mangunsasmito :entang peneta 

| daa orang2? jang akan duduk 
dalam kabine: baru jang me 

reka harus memben'uknja fu 
Sebab dari tjalon2 dari pihak 
Masjung jang lah dikemuka 
kat oleh Prawo'o didalam pem 
bitjaraan? diantara kedua pem 
bentuk-kabiset iu, saja “idak 
mpndapaf kejakinan bahwa ali 

situasi baru ini. 

Lk Adapun sjarat2 jang harus dipe- 
nuhi oleh pembentuk-kabinet itu “me 
nurut pendapat Prawoto ialah djika 
ia akan mendjadi P:M. sendiri dan 
djika ia seorang dari partai, ia men 
dapatkan suatu ,,plein pouvoir” (ke 
kuasaan penuh) daripada partainja. 

Pengalaman lain ialah bahwa un- 
sur-perasaan (gevoeliselement) adu 
umumnja kerap kali mengalahkan 
pertimbangan2 jang zakelijk, demi 
kian Prawoto jg menutup keterangai. 
nja itu dengan mengatakan, bahw: 

-sekarang -perlu-sekalilah- dihindarkas 
segala sesuatu jang dapat menamba: 
kesulitan untuk membentuk kabinet 
selandjutnja. 

Nota2 kedua formateur. 
Dari sumber jang boleh diperijaja 

PI.-Aneta selandjutnja  mendap 
kabar, bahwa didalam nota jg tela! 

lipertukarkan pada hari Rabu jang 
'alu antara kedua  forma:eur, dai 
vihak formatur PNI telah dinjata 
kan, bahwa pada pembentukan kat 
net, kekuatan dan kompaknja rear: 
itu adalah penting. Penjerahan Kk 
dudukan perdana menteri dan ment 
ri dalam negeri ketangan Masjum 
ditolak, oleh karena kedua fungsi 
itu bersama akan merupakan sua 
pengumpular kekuatan jang tidai 
seimbang. 

Didalam nota dari pihak forma:u 
Masjumi  dinjatakan sebagai panc 
kal pendirian, bahwa kabinet jane 
lalu telah “ djatuh karena adan!   ran? didalam Masjumi telah ter 

Upua' didalamaja”, kata Sidik. 
Dengan demikian, maka kesu 
'Iitar2 akan lebih ditemui da- 
lam menghadapi partai? jang 
lain, katanja lagi. 

(0 Keterangan Prawoto 
Ke Mangkusasmito 
Prawoto Mangkusasmito dalam 

pada 'itu, sewaktu ditanjakan apakah 
jang mendjadi pokok2 kesulitan se 
hingga gagalnja usaha mereka mem 
bentuk “kabinet itu, menerangkan ke 
pada pers, bahwa pokok2 kesulitan 
inii terletak - pada perbedaan inter 
pretasi daripada arti kabinet jang 
kuat. Tatkala ditarijakan "lagi, apa 
kah "kesulitan - ini terletak “didalam 
soal personalia atau  komposisinja, 
Prawoto mendjawab. bahwa letaknja 
kesulitan itu talah didalam. menem 
patkan personalia jang “tepat dalam 
suatu komposisi jang tertentu. 

Atas pertanjaan apakah benar 
bahwa kesulitan itu terutama kare 
adanja 2 aliran didalam  Masjumi 
ia mengatakan: Djika ini dianggar 
aktor kesulitan, maka itu hanja me 
tupakan satu disamping banjak k 

| Isulitan jang lain. 
Tetapi —-katanja selardjutnja — 

jang penting sekali harus d:djawab 
sekarang ialah pertanjaan ,.bagaim: 

(what next — kate 
Prawoto), dan usaha untuk melak, 
sanakan isi djawaban itu.. Oleh ka 
renanja maka perlu ditarik peladja 
ran jang sebaik2.nja daripada kega 
galan pembentukan kabinet jang di 
“usahakan selama 18 hari itu. 

Peladjaran ini, demikian Prawoto 
seterusnja, menurut pendapat saja 
lalah bahwa isi daripada tugas duri 
Presiden itu Matan sebaik2-nja, me 
inginga" soal-soal jang harus diatasi 
oleh negara, Akan tetapi 
man memberikan peladjaran 
pelaksanaannia adalah baru “kan 
dapat dipertanggung-djawabkan dj: 
ka ia diberikan kepeda seorang pem 
bentuk-kabinet. 

pengala- 
bahwa 

  

RAK HARI MINGGU (hingga dengan demikian pakt 
meratifikasikan . Pakt |danat dianggap berlaku sjah. 

negara2 Arab di Timur Tengah | Pakt itu memberi kewadjiban 
untuk keamanan bersama. Ini, kepada para anvcotanja: Me- 

adalah negara ke-empat jang sir Svria, Libanon, Irak. Sandi 
mengesjahkan pakt tersebut se' Arab, Yemen -dan Jordania ber 

  

sekutu dalam suatu persetudju 
an dilapang ekonomi dan mili» 
ter serupa dengan bentuk dari 
Pakt Atlantik: Utara, jakni jg 
akan memberi saling ruemban: 

    tu bila te ..sesuatu sera- 
aamiin 

Lempaga Kebuda 
nKon Batrivisaseh Genoa 
san Kungken an Watansc 

diana sensasi 

gan indonesia 

'otschup 

happen" 

ngan dari vihak manapun "aja 
ga datangnja, sekalipu misalnja 
dari salah satu negara Ara 
Perdjandjian ini telah ditanda 
tangani oleh ketudjuh negara 
anggota, Tjara berputarnja me 

  

' Negara2 Arab Tergabung Dlm Persekutuan: Militer 
sin perdjandjian ini main ha- 
rus dirundingkan, akan tetapi 
soal2 detaiinja akan aapat d'- 
bitjarakan bila Lembaga Arab 
bersidang pada achir bulan in: 

In .engenal persetudiuan Subar 
dio-Cochran, dan bahwa karenanja 
pada pembentukan kabinet baru 

ambil dasar, bahwa orang2 jang me 

asih 

| njokong persetudjuan ini tidak sel:a 
rusnja diserahi kedudukar2 'g ncen- 
ting didalam 
dibentuk itu. 

Selandjutnja dinjatakan, bahwa. di 
dalam masiarakat,  kebidjaksanaan 
kementerian? dalam pegeri dan luar 

negeri masing? serina kali ' disarna 
kan dengan beleid PNI dan veleid 
Masinmi, sehinaga pertukaran dida 

kabinet jang “hendak | 

  

Timah Kita 
Djadi Dihargai 1.18 

Per Pon? 

EMERINTAH INDONE- 
SIA sudah setudju akan 

mendjual selama dua iahya ti- 
mah halusnja kepada Amerika- 
Serikat, sebanjak 20.000 ton ses 

tu pond di Djakarta. Demikian ' 
U.P. dari Washing: BO ia 

Berita ini dinjutakan oleh 
sumber jang berkuasa, jang 
berkata bahwa persetudjuan 
terachir diharapkan akan di: 
ratifisip hari Senen malam pa 
da pertemuan antara dele 
Indonesia jang dikepalai oeh 
ahli perdagangan luar negeri 
Indonesia, Ir. Darmawan 
Mangunkusumo dan pembesar2 
dari R.F.C. dari Amerikg Se- 
rikat, satu2 pembeli “dari 
Amerika Serikat. Kontrak ini 

akan ber'aku selama t'ga ta- 
hun, secang harga untuk ta- 
hun icng ketiga akan diletap- 
kon nanti didalam snaty perun. 
dingan. Demikian U.P. (Ant), “ 

  

2 

  

lam penempatan kedua portofolio 
itu oleh kedua partai masing2, akan ' 
baik. Achirnja didalam nota forma- 
tur Masjumi itu diusulkan | kedulus 
kan- Perdana Menteri ditangai Ma 1 
sjumi, dengan alasan, bahwa partai 
ini merupakan partai jang: terbesar” 
didalam parlemen. Didalam praktek, 

|satu dan Jainnja seperti tersebut di 
latas itu telah menghasi'kan “Wiusul 
kannja. Masiumi untuk djabatan Per 
dana Menteri dan menteri Dalam 
Negeri, dan PNI untuk diabalan 
wakil Perdana Menteri dan mentsri 
Tar Negeri,   

  

Gandrung Politik 
Akibatnja Kepentingan Rakjat Tidak 
Tjukup Dilalani: Kata Wachid Hasiim 

binet ita. Ia menjatakan, bhw. 

nan Masjumi, bahwa ia tidak 

tidak ingin digolongkan orang 
terdapat didalam partai im 

Ditanja pendapatnja ten- 
tang “rame2” jang timbul ka- 
rena "s:atement” Kiai Abdul 
Wahab sebagoi ketua Sjurijah 
(bagian Agsma) dda'am Nah 
dlatul Ulama baru2 ini jang 
menghendaki Sukiman sebagai 
tjalon Perdana Menteri serta 
Kementerian Agama" ditangan 
NU, Wahid Hasi M Meta dh 

bahwa sampai kini NU formil 
nja bukan ah partai politik, 
dan djikalau ada sesuatu kei- 
nginan NU dalam soal2 politik, 
mestinja cliperdjuangkan dida- 
lam Masjumi. Akan tetap: dii 
ka'au sementara orang2 NU su 
dah terbawa dalam bandjip po 
litik sekararg, maka dda'am 
NU sendiri akan terdapat dua 
aliran seperti jang kini terda- 
pat dalam Masjumi, sebagai-     di Kairo, (Reuter) 

  

mana jang kinj sudah mwai 

TAS PERTANJAAN warawan ,/Antara” fenfang pen- 
dapatnja mengenai pembentukan kabinet sekarang jang 

tampaknja agak seret dan kini malahan gagal itu, Wahid Ha- 
sjim, Menteri Agama  demisioner menjatakan, bahwa ia tidak 
mengetahui perkembangam2 mengenai usaha pembentukan ka- 

pada 27 Pebruari jg lalu, ia 
telah menjatakan setjara tertulis kepada, Dr. Sukiman sebagai 
ketua Muktamar dan Moh. Natsir sebagai ketua Dewan Pimpi- 

bersedia ditjalonkan utk kabinet 
jg akan datang ini. Pendiriannja itu didasarkamnja kepada ke- 
adaan jg tidak harmonis didalam Masjumi sekarang ini, dan ja 

pada salah satu aliran jg kini 

timbul, tanda2nja. Kdpatja 
bandjir politik telah menjeret ' 
pula orang2 NU, kata Wahid 
Hasjim clan pengalaman seka- 
rang jang sudah membuktikan 
kerugiannja orang teralu ber 
NN rupai'ja kurang di-insa- 
N 

Sebagaimana kita Jihay seka- 
raig karena terlalu asjik ber 
politik maka kepen'ingan?2 rak 
jat liada mendapat pelajanan 
semestinja, hirgga fimbul kela 
paran2 (hongeroedeem)- dima 
na2. Dat djika N.U. ikut?-an 
pula/dalam ,perlumbaan” maka 
sipa mja perhi mpunan ini seba- 
pai pergerakan “agama akan 

rtukar mendjadi agama per 
gerakan senerti pol! ik jg umum 
disebut politik Islam ti 1 sed jak 
beberapa lama berubah mendi ja 
di Islam poli:ik demikkian Wa- 
hid Wasjira, 

    

tahun Cgn harga 1.18 dollar sa-



    

   

        

anisa Kini” 
ikat Panu, Ig 
aan :     

  

: teken" Tn aan 

kin bersama- 

ja tuinj, harapan 
(masih teran 

1 . Apakah 

   

    

te Ka jang pn ma 
api sispa sadja tidak   

  

   

  

telah susmi2nja mening ' 
n sempung halamannja, 

i ae, jang 

      

   
k pu'a dantara angk2 

reka, jang sekarang men- 
dja i piatu, karena mereka jg 
sudah Gitinggal bapanja as | 

   

    

    

    

   

        

   

  

   

    

  

    
   
   

   
   

  

      

   
   
   
   

    

   
    
   

    

   

        

   

        

     

    

  

    

   

                                      

   

  

   

  

   

      

   

      

   
   

  

   
   

  

   

sama rena tekanan hidap. 
e Mereka mendjadi menderi ta 

ai . Kata dak mengetahui “kepada si apa 

k harus meminta pertolongan. 
' Beberapa hari jane lalu. Dia 

koyo satan $ Sosial di Digi pa te 

  

5 ah | pembentukan kabinet gagal, bersama 

Pi woto kita ingin mengulangi utjapannja: What next? 

nja” Apa jg harus diperbuat sekarang, djustru 
. sedang menghadapi kesulitan2 jg bertubi-tubi 

a »doormodderen” dlm usaha pemben- 

lagi, dgn pelbagai matjam kesulitan2-nja 

berkisar dlm soal komposisi dan personalia 

€ 

#AAKAK Bekali ini kita akan beranikan diri utk 
kabinet-presidentieel sadja dgn orang2 

“integriteit dan kesediaannja untuk 

ra (zonder pusing-pusingkan “dari: 

mja), sekedar utk melampaui keadaan jang 

elak, bila keadaan sudah mengizinkan la- 

4 presidentieel-kabinet tadi mendjadi kabinet, jg : 

idah lazim dimiliki oleh negara2 parlementer? 

“— — Kita berpendapat, kabinet-presidenti ieel tadilah 

am keadaan sekarang ini, merupakan satu-satunja peme- 

n masalah kabinet kita ig tersingkat sendiri. Dan makin 

rat. kesuliten2 kita ini bisa diselesaikan, makin baiklah. 

kita tidak mengizinkan untuk terus berketjimpung da- 

gojangan soal pembentukan kabinet jg tampaknja tidak 

  

z 
  

TIDAK DJADI MAIN 
1, Pertandingan basketball ' kemaren 

di Kuo Yu Hui tidak ' djadi main, 

# | karena hudjan: tetapi pada sore itu 

pian oleh tuan Lie Giauw Tjoo 

telah dibagi2-kan 'piala2 kepada 

| veam2 jang harus menerimanja. 

(MEMPERINGATI 40 MARI 

ga. walikota | | WAFATNJA R.M.P, 
ubeno, Ka SOSKOKARTONO. 

Ba bana Na |. Hari ini, Rebo, cam Sidomul 
ti, Kudus telah dilangsungkan sela 
matan sekedar untuk . memperinga! 
40 kari meninggalnja R.M.P. Sosrc 

i- kartono. Dari Semarang banjak pem 
'#'besar2 'sipil dan militer jang meng 
hadliri selamatan tsb. 

“4SEKITAR SIDANG DPR 
KULA BESAR SMG. 

Daiam sidang LXP.R. Kota Besa 
' Semarang hari pertama, jaitu tg. | 
"Maret jl., 
putusan, al. mengenai peraturan pe 
robahan pengangkatan - anggautaZ 
LPR. jang berhenti. 

Apabila djumlah anggauta kurang 
dari 25 orang, maka djumlah tsb. 
barus di-isi oleh wakil2 dari golo 
agan2 jang belum ada wakilnja da 
lam D.P.R. itu. Mengenai pengang- 

| katan pegawai Kota Besar Semarang 
| dibawah tingkatan 5 B diserahkan 
kepada D.P.D., sedangkan untuk 
pengangkatan pegawai2 diatas 
dibentuk sebuah badan, jaitu komisi 

e- | van bijstand, terdiri dari 5 anggauta 
- IDPR. Komisi van bijstand ini adalah 

merupakan satu badan jang memberi 
pertimbargan tentang'/ soal tsb. ke 

koada DPD. 
Selandjutnja dalam aan “18 Ma 

Fret kemaren telah diambil beberapa 
keputusan pula, antaranja mengenai 
'perobahan sewa toko dsb.-nja di 
Pasar2 dalam daerah Kota Besar 
Semarang. Disamping ini diambil 
pula beberapa resolusi atau mosi 

“Jantara lain mengenai pembajaran 
uang tundjangan kepada pegawai 

harian Kota Besar Semarang, jaitu 
menurut andjuran “dari Pem. Prop. 

5|Djawa Tengah supaja kalau kas 
t mengizinkan memberi tundjangan ke 

egawai Larian dengan paling 
'sedikitnja Rp 1,25 seharinja, resolusi 

€-| mana diteruskan kepada Pem. Pusat 
untuk disetudjui. 

“Bila usul pembajaran tundjangan 
bagi pekerdja harian Kota Dradja 

“Smg. dapat disetudjui oleh Pemerin 
| tah Pusat, maka tiap bulannja Kota 
Pradja Smg. harus mengeluarkan 

Hm 
GI 

bi
di

k 
dita

niak
 

Mbak
 

PPDS “tas kenaikan 
C sewa stand dalam 

DPR Kota kemaren te- 
uan berarti bahwa 

angan tebih did send 
jelas 

rangan tempat   

  
“Warta uang paling sedikit Rp 200.900. 

00 Achirnja disetudjui pula 'membajar 
5 "kekurangan uang lembur kepada | 

| para pekerdja diperhitungkan mulai | 

| sar Rp 47.000. — 

  

i An 1 'ain2 Beluk, p , 

wadj:ban mendj 
sha, anak iste 

nja untuk megt. 

pan dengan berbi 
kalau terpaksa, mendjadi penge 

ingan pengatjau dan pembron- 

telah diambil beberapa kei 

5-B 

        

tar tidak s8 

jang sama mel 

    

     

mis berkeliaran disana sini. 
Ketika petjah revolusi, “seba 

gian anak2 iju sama turut ka- 
um gerilja kita, didjadikam pem 
hantu dalam banjak hal, ter- 
utama mendjadi mata2.  Apa- 
kah. didikan bagi mereka jang 
di idjala. 'kan sedemikian itu, se- | 
suai dengan kebutuhan djiwa- 
“ja, sama sekali dimasa itu 
tidak pernah @ipikirkan, tetapi 
jang kenjataan, bahwa mereka 
bisa memberikan baffituan jang 
tidak sedikit dalam gerakan2- 
nja kaum Gerilja kita, dam di- 
samping itu, nasib mereka lebih 
baik sebab setiap hari bisa men 
dapat maka an tjukup, dan ba- 
Tenang pun lebih hangat sedi- 
kit, karena sekedar perlurja bi- 
sa mendapat pakaian meski- 
pun petanga? nja demikian ru- 
HA. 

Dengan tjepat watak mereka 
berubah, pembrani, tegak, tem- ' 
po2 bisa berbuat kedjam. ku-! 

ra" mengenal budi pekerti. Te ' 

tapi keadaan? demikian pada 

waktu itu sama sekali tidak 
terasi, sebab sekalipun kedjam, 
sekalipur mentjuri, asal kepa- 

da musuh, tidak sadia diperbo- 
lohkar, tetapi malahan menda- 
nat pudjian. 

Diteruskan dim Ke- 
—.adaan sekarang. | | 

' Ketika kaum Gerilja kita se-' 

   

  

  
1 lesai tugasnja, mereka kemba- 

Ui kekota2 dan hanja sedikit se 

'kali arak2 itu jang bisa turut | 
dibawa kekota, sebdgian besar. 
masih tinggal ditempat2 jang 
djauh, dilereng-lereng . gunung, 
menuntut penghidupan sebagai 

biasa. hasil pengalaman jarg 

Na pada djaman Te 

sg telah diketahui 

den pasti, bahwa mereka tel 

lah Talia oleh pengatjau2, di 
djadikan mata2 disuruh men- 

tjuri bahan makaran disawah2, 

ladang2. mentjuri ajam, kam- 

bing dan lai"2 keperluan 'hi- 

dupnja pengatjau2 itu........ 
Dahulu mereka dididik serta: 

pa itu, untuk menghadapi mu- 

suh, untuk kepentingan Negara, 
tetapi sekarang menghadapi 
penduduk desa, untuk kepenti- 

tak. 
Dalam penjelidikan, meskipun 

belur? dapat dilakukan dengan 
soteliti-telitinja. tetapi bisa di- 
kira-kirakan bahwa didalam 
Karesidenan Banjumas, djumlah 
anak2 jang demikian ifu paling 
sedikit ada 21.000 (dengan tuli- | 
san: DUA PULUH SATU RI- 
BU) orang, sedang didalam 

daerah Prijangan tentulah ang- 
kanja lebih besar lagi, demikian 
kata fihak resmi itu. 
Meskipun fihak itu belum: da- 

pat mengatakan berapa djumlah 
anak2 jang demikian dilam2 
daerah selufuh Djawa, “seluruh 
Indonesia, tetapi bisa “ditarik 
kesimpulan, bahwa djumlah itu 
tidak sedikit, dan “tidak lama 
lagi mereka akan mendjadi de- 
wasa, hingga akan mengambil 

bagian sebagai warga alam ma- 
sarakat. 

  
Apakah jg harus 

kita perbuat? 
Dan, apakah jg bisa kita ha- 

rapari dari mereka? Pernahkah 
kita dengar, bahwa dari fehak' 
Djawatan Sosial pernah me- 
ngambil tindakan - anak2 se- 
matjam itu dikumpulkan dalam 
satu asrama, tetapi asrama itu 
pada suatu hari telah dibakar 
sendiri oleh anak2 itu, dan me- 
reka......melarikar, diri semua, 
Sedjak itu, pertjobaan2 lain ti- 
dak kedengaran. 

    

   

  

   

   

  

    

    

ah | al Pa eDuaan Nenen Ba ta- 
Socarras. Nampak kepala staf Angk. Da- 
ral Soca Llanes berkenaan dgn perebu- 
itu beser ta keluarganja dgn naik mobil 

aa dari Havana. 

ya djiban. PEN 
am: Neg eri: Berikan Gambaran Pen- 
Na Kelaar: Negeri: Perke- 

Ta Ikan Indonesia Kepada Dunia 

    

  

   
   
    

   

    

  
aa 

| Usana2 ' 1 TA Tak Boleh D ilepaskan Dari 
F aktor2 Bedrijfsekonomis. 

D 
wa PFN dalam tahun imi akan 

(utk pertundjukan biskup keliling 
sia. Pertundjukan — biskup keli ling 
film2 jg akan dipertundjukkan” iala film? js 
ngan, pendidikan, dokumenter, 

Mengenai usaha PFN ginja- 
takan oleh Harjoto selandjut- 
nja, bahwa sesuai dengan tu- 
gas Kementerian Penerangan 

maka lapangan film jang diusa 
hakan g'eh PEN itu meliputi 
dalam dan luar negeri. Keda- 
lam, ia harus. memberikan gam 
baran tentang kedjadian2 dan 

iperistiwa2 didalam negeri jang 
diharap pula mendjadi peladja 
ran, . pendorong “dan  pem- 
bangkit semangat serta kemau 
an, Keluar negeri pembuatan 
film PEN dimaksudkan untuk 
memperkenalkan Indonesia da- | 

' lam kehidupannja sebagai satu 
: hangsa jane bernegara Gan un 
tuk memperkenalkan kebadaja 

an nasional itu. 

Untuk mentjukupi Manerti- 
an, supaja pembikinan film do 

ta djuga mena Kn dae ! 
umenter tentang tanah air ki 

  

Peraturan Ga- 
“dji Ja Baru 
“Kabinet Demisioner 
Prinsip Setudjui, Soal 
Selandjutoja Diserahkan 
Kpd Kabinet Baru Nani 

4 EBAGAI PENDJELA- 
A77 SAN lebih djauh mengenai 

sidang kabinet demisioner hari 
Senen, setelah mendengarkan 
usul? konkrit dari Panitia Gadji 
mengenai peraturan? gadji pe- 
gawai negeri jang baru, kabinet 
deminioner pada prinsipnja me- 
njetudjui rentjana peraturan 
gadji pegawai jang baru seba- 
gai jang diusulkan Panitia Ga- 
dji itu. 

Mengenai soal pembagian be 
ras kepada pegawai negeri ig. 
habis. termijnnja pada 1 April, 
sebagai jang telah dikabarkan 
telah diputuskan pembagian 
tersebut diteruskan sampai 

achir bulan April. 
Demikian lebih djauh Wakil 

PM demisioner Suwirjo  men- 
djelaskan kepada Antara dan 
menegaskan, bahwa mengenai 
soal peraturan gadji baru. dan 
soal memperpandjang waktu 
pembagian beras selandjutnja, 
semua itu diserahkan kepada 
kabinet baru nanti untuk dise- 

|lidiki lebih djauh dan diselesai 
kom sebagaimana mestinja. 
most 

  

On Aonenaa renlas Panas 50: 

  

lak sudah dibentuk) jg memikir- 
kan pembagian uang kerugian 
perang dari 'Djepang untuk 
bersama ' memetjahkan soal 
ini karena bukan rahasia 
lagi bahwa tidak sadja mereka 
telah mendjadi kurbannja Dje- 
patig tetapi mereka akan bisa 
mendiadi musuh dari dalam, 
sangat mudah dipergunakan 
oleh fehak2 tertentu jang mem- 
pu"jai keinginan2 untuk menda 
patkan keuntungan dari keka-     

Inginiah kita mengurdang 
Kementerian Sosial, Kehakiman 

PP & K dan panitia (kalau ke- | 

BERITA PEN ANGGALAN. 
Lengganan No. T.N. 53, Surakar 

ta. — Tg. 17 September 1931 dja- 
tuh hari Kemis Pon, tg. 4 Djumadi 
lawal tahun Dje 1862, wuku Kuru- 
welut. 

Lengganan No. 73, Solo — “Tg. 3 
April 1932 djatuh hari Minggu 
Paing 26 Dulkangidah tahun Dje 
1862 wuku Pahang. 
Lengganan No. 4097 Semarang — 

IL. Tg. 5-10-1930 djatuh hari Ahad   Legi 11 Djumadilawal tahun Djima 
wal 1861: II. Hari Selasa Legi dja 

|tuh t9..13 Oktober atau hitungan 
1 September sampai sekarang sebe | Djawa 26 Redjeb, kemudian 17 No 

Ipember atau 2 Lag th. Alip 1867. hat2 telah disapu, 

& 

  

lutari jang meradja lela dida- 
lam Negeri, demikian Warta- 
,wan kita menulis dari perdja- 
lanam, 

Lengganan di Demalarg & Tg. 
21 Djanuari “19290 harifja Senen 
Wage 9 Ruwah dan 28 Djanuari 16 
Ruwah harinja Senen Legi, tahun 
Alip 1859. 

SEKSI II AKTIP. 

Kompleks sekitar Halmaheira 
Krakgtau jang termasuk 

bagian seksi II kini dapat dika 
ta djarang terdiadl pentjurian, 
sedang beberapa waktu jang 
lampau diwaktu malam sering 
didatangi pendjahat. Atas ke- 
aktipan polisi seksi II pendja- 

Sea EK URAT TNO NG ta See at Bl 

IREKTUR PERUSAHAAN FILM Negara Harjoto dim 
keterangamnja kepada wartawan kita menjajakan, bah 

mendjalankan 125 buah mobil 
di berbagai daerah Indone- 
tsb. dWakukan ijuma2 dan 

bersifat yenera- 
film tjerita jg sifatnja penera- 

an. Dinjajakan, bahwa nada Waktu ini su- 
dah ada 38 buah “dari mobil tsb. 
propinsi se-propinsi, 

js Tongangenen menurut 

rah3 ditanah a'r kita djuga me 
'iputi seluruh daerah2 ditanah 
air kita maka pada waktu ini 
oleh PEN telah diadakan kur- 
Sus pendidikan djuru-kamera 
Kementerian Penerangan. La 
manja kursus tsb adalah 6 bu 
lan, sedang para peladjarnja 
jang sekarang tertjatat, terdi 
ri dari mereka dari daerah2 
(propinsi) dan beberapa pen- 
Gengar foehoorders semuanja 

Ja.24 orang. Mereka nanti jg 
tulus dengan baik akan dipeker 
djakan selaku djurukamera 
dan disebay diseluruh pelosok 
Padangan. : 

2Oracit” dari para pe- 
|.8 ngusaha bioskop. 

renai Pama film-be- 
"Gelora ta”, dinja- 

3 Plan Para, bahwa pa 
da waktu “ini pemutaran fiim 
tersehut dibiskup2 di Indonesia 

    

    
    

# belum luas. Dinjatakan bahwa 
hal ini disebabkan, “karena ti- 
dak adanja kemauan (onwil) 
dari nengusaha bioskoop, jang 

( sebagian besar bukan kepunja- 
an bangsa sendiri. Dinjatakan, 
bahwa .perhatian masjarakat 
umumnja terhadap film pene- 
rangan dan pendidikan dan fim 
berita Indonesia itu adalah be- 
sar tapi pemutaran terbatas pa 
a bioskocp2 kelas dua. 
“piita sekali tempo dapat dju 
ga diputar hasil produksi PEN 
dibioskoop2 kelas satu, maka 
itupun sedikit banjak karena 
tekanan, bukan - semata-mata 
karena maksud baik dari pihak 
pengusaha bioskoop, atau kare- 
na kesedarannja. 
Dinjatakan, bahwa usaha PF 

N dititik beratkan kepada rang 
ka usaha negara pada umumnja 
dan sebagai perusahaan peme- 
rintah memang tidak dapat ter 
lepas daripada usaha itu, ialah 
ikut seria dalam pembangunan 
djiwa dan djasmani. Dalam pa 
da itu sudah barang tentu tidak 
boleh diabaikan faktor2 bedrijfs 
ekonomis dan efficiensi sebagai 
sendi2 daripada perusahaan ya 
da umumnja. Dalam pada itu 
menurut pendapatnja, pada wak 
tu ini memang sudah pada wak 
tunja utk memikirkan suatu 
ibentuk jang efficient bagi sua- 
  
(djaan dan tugasnja meliputi usa 
.ha pembangunan negara dan 
rakjat itu. 

Bagaimana mengawin- 
kan tjita2 dgn. faktor2 

bedrijfsekonomis. 
Dinjatakan, bahwa dalam sua 

tu interview di New Delhi baru2 
ini Frank Capra, seorang ahli 
film Amerika Serikat menjata- 
kan pendiriannja jg tjondong 
kepada usaha partikelir, djika 
dimaksud perusahaan film sema 
ta2 perusahaan utk. mentjari 
untung, lepas dari unsur idieel, 
jaitu publiciteit. Dalam pada itu | 
oleh pemimpin delegasi Tsecho | 
Slovakia dalam “Film Festival| . 
India itu dikemukakan kejaki- | 
nannja, ialah bahwa tidak pada | 
tempatnja usaha film itu dise 
rahkan kepada pihak partikelir 
lengan semata2 untuk menge- 
djar keuntungan partikelir. 

Dua pendirian dan pandangan 
jang berlainan ini, mungkin ter 
bawa karena adanja dua ma- 
tjam aliran politik jang berlai- 
nan pula. Dinjatakan, bahwa 
pada kita sekalianlah . terletak 
utk.. menentukan kedudukan 
film dimasa jad., sesudah dite 
laah benar2 akan guna faedah- 
nja usaha film. dalam penunai- 
an tugas sosialnja. Selandjutnja 
djuga mendjadi pertanjaan apa 
kah djuga didalam soal film ini 
bisa. diambil sikap ,,politik be- 
bas”, Pun harus diperhatikan 

  

r Datu Sa kuda dit 

NE 

  

KOGRAFIS BURMA tampakrjs sebagai negara jan ee Magi Ah Gumung2 besar memisahkanujan aa 
Pagar pegunungan itu melengkung seperti ,,se- 

I batas barat peguiuhgan Arakan Chin dan N nga, aga di Utara pegunungan landjutan Himalaya jang se | Jalu tertutup saldju, sedang dis belah Timur pegunurgan? - Kachin, faran-tinggi Shan dan Karen?i jang terus rme- 
berupa pegunu"gan Tenasserim. 

c 
   

| njodor kearah Tenggara dan 
| Dit dalam ngan pagar gunu"g? 

jang lerengnja terus 

| mukanja. 

gu wagang mo yaa | Selatan, egu 

3 Didalam lembah2 pegunungan 
“|pegunungan itu berbelok2 meng 

alir 3 sungai besar dari Utara 
(kearah Selatan, kelaut jang me 
rupakan batas Burma dibagian 
Selatan itu. Sungai? itu ialah ' 

 Irrawady, Sittang dan Salween.j 
Didalam wilajah demikianlah, 

jang luasnja kira2 sama dengan : 
Kalimantan 

  

  
warga-negaraannja, “walaupun 
setjara rassiaal mereka berupa- 
lupa bentuk tubuh dan roman 

Di Rangoon kita berkenalan 
“Idengan seorang wanita, warta- 
wan harian ,,The Nation” jang 
berpakaian a la Burma (pakai 
sarong longyi dan kebaja ing- 
gyi) dan di Kalaw dengan se 
orang opsir komandan Gurkha- 
regiment. Rambut mereka tidak 
merah, mata mereka kebiru-bi- 
ruan, kulit mereka putih seper 
ti kulit orang Eropa. Mereka 

lo-Burma. Tapi mereka mena- 
mai dii: bangsa Burma (sebe- 
Jum perang di Burma ada 17.000 

bisa kita sebut paranakan Ang! 

tu, hidup rakjat ' 
| Burma, jang bangga akan ke-| 

  Anglo-Burma). 
Di Bassein kita berkenalan j 

dengan division-commissioner | 
(sematjam cubernur) jang ber | 

rtubuh dan berkulit Seperti: 
orang berasal dari India-Sela ' 
tan. Wakilnia deputy-commis- 
sioner, adalah orang djang 
kung Ik. 1,85 meter, dagu dan 
pipinja berewosan den djang- 
gut jang tebal. Kepalanja di- 
bungkus dengan ikat-kepa'a jg 
menutup kedua telinganja. Ka 
ta orang, didalam tubuhnja ma 
sih banjak mengalir darah 
Sikh walaupun ia dilahirkan 
dan dibesarkan di Burma. Dan 
kedua pegawai tinggi itu beker 
dia giat “untuk tanah airnja ia 
lah Burma”. Menurut tjatatan 
di Burma ads Ik 887.000 war- 
ga-negara keturunan India. 

Eigenaar paberik beras a3i 
Bassein berkulit kuning, berma 
ta sipit, rambutnia hitam tidak 
'berombak. Ia keturunan Ti- 
onghoa dan sekarang menga- 
kui berkebangsaan Burma. Da 
ri sedjumlah 150.000 Tionghra 
di Burma kebanjakannja men- 
djadi warga-negara Burma, 

Orang, Burma “aseli” sendiri 

mengakui dirinia berasal dari 
Centra! Asia (dekat Tibet) dan 
tergolong tjabang Mongolid jg 
kemudian bertiampur dergan 
Tionghoa negride, Malaju dan 
bangsa lainnja di Asia Tengga 

ra. 

  
Migrasi dizaman 

pre-sedjarah. 
Dizaman pre-sedjarah, tat 

kala terdiadi migrasi besar2an 
di Asia, maka da'am 3 gelom- 

Ibang mereka itu dengan mola- ' 

lui sungai Irrawady memasuki 
wilajah jang sekarang disebut 
Burma itu dimana mereka ter 
petjah2 dalam gerombolan2 
dan kemudian hidup dari abad- 
ke-abad ' kadang2 pengaruh 
mempengaruhi, kadang?2 tidak. 

Pengaruh kebudajaan dari 
India, seperti Buddhisme, alfa 
bet Pali dan djuga pemerintah 
an bentuk keradjaan, dalam 
abad2 pertama A. D. ternjata 
tidak sama merata meresapnja 

didaerah2 Burma itn. : 
Demikian pengaruh jang di   

| bawa Inggeris. 
|tu perubahan jang lapang peker Menurut keterangan? jg ki- 

ta dapati, baik dari pihak mili 
“ter, maupun dari pihak civil, 
“bahkan sekarang pun di Bur- 
ma masih ada suku-bangsa2, 
seperti kaum Naga dipegunu- 
ngan sebelah Timur dan kaum 
Wa digunung2 sebelah Barat, 
jang masih hitup dalam masja 
vakat serba-nre-sedjiarah dam 
masih mengenal adat-lembaga 

“memenggal kepala orang”, ja 
itu koppensne!lerii jang pernah 
dikenal pula oleh sementara 

ma ae MR 4 

  

pula adanja perlombaan film2 di 
tengah2 masjarakat kita seka- 
rang ini. . 

: Produksi PEN. 
Dinjatakan seterusnja, bahwa oto 

duksi film PFN dalam tahun 1951 
adalah sbb.s djum'ah film berita Ge 
lora Indonesa ialah 50 nomor dari 
85 mm semiuanja ada 767 kopie ma 
sing2 1000 kaki. (feet). Ukuran 16 
mm ada 50 nomor semuanja jada, 
1293 ,Kopie & 400 kaki. Film doku- 
Manan 25 matjam semuahija : 
850 kopie dari 1000 kaki didalam 
bahasa Inggeris dan Indonesia, Film 
bjerifera ada 4 buah. 

ntjana usaha dalam th. 1962 
Panad 'alah pembikinan 52 film Gelora 

saban minggu 1. Dalam 
Hiburan $ 385 dan 16 mm, untuk ma 
sing2 35 kope, Fiim Gelota dalam 
bahasa Inggeris 12 matiam, film. pe 
kan in 12 mafjam film, pendidi 

ada 

12 matjam, film dokumenter 6 
matjam dan fim” tieritera 6 ma 
tiam, Diatas ini adalah rentjana 
tetap. disamping itu harus dise'esa' 
kan nula ,opdrachten” dari berba   | gai kemeni:erjaa. Karena itu kini #6 
|rasa perlunja memperluas perlengka 
Si Cam pegawal, Demikian direktur 
FN Harjoto, 2 un Haa 

| negara feodal, 

  
(maka walaupun rakjatnja ber 
imatjam? ijorak . penghidupan 

Ti   
  

Naa atar kearah 

orang Dajak Kaban Kali 
mantan dulu. 

Tapi djumlah mereka itu ti 
dak berarti djika kita banding 
kan dengan golongan ethnolo- 
gis lainnja seperti Tibeto-Bur 
man (jang paling banjak djum 
lahnja), atau dengan golongan 

golongan Karen Shan, Kachin 
Chin jang masing? terdiri atas 
golongan2 jang lebih ketjil la 
gi, 

Jos Psi ot Meja 
A 

ibu melintang pe- 

Divide et impera. 
Dizaman pendjadjahan Ing- 

geris perlakuan terhadap golo 
ngan2 itu tidak sama. Kaum 
Karen, jang hanjak menganut 
agama Keristen ternjata ada- 
lah golongan jang baik sekali 
untuk serdadu tentara Ingge- 
ris dan mendapat perlakuan is 
timewa, bahkan djauh dari 
tempat kediamani"ja mereka itu 
disebelah Barat Burma d' perbo 
lehkan mendirikan "negara? jg 

setengah merdeka”, 
Kaum Shan umpamani4 dibi 

arkan memetjah-belah sendiri 
Calam nepari? feodal jang ke 
tji!2, sehingga didoerah Shan 
itu tidak kurang daripada 33 

jang dikepalai 
Yeh seorang berketurunan ja 
itu' Sawbwa.” 

Burma mengenal pula kera- 
Ijaan2 besar. Kota2 Pagan 
Aya, Mandalay  Rangoon dida- 
'am sediarah Burma sering di 
sebut2 sebagai pusat keradia- 
2n2. Tapi da'am pada itu Ing 
geris membiarkan kaum Ka- 
chin umpamania hidup dalam 
Ingkungan masjarakat 'primi- 
tif seperti d'zaman purbakala. 

Menurut keterangan, disam- 
ping daerah? jig mengenal ben 

tuk kerndiaan atay negara? 
Feodcd. 4: Purma ada duga 
dnerah2 iano helum mengena! 
bentuk heciti. Daerah? ini di 
kenalai ole, seorang jang dini 
Yh nioh rakiat Kemala Japrah 
iang dinilih itu disebut. “Sam 
monte.” 

Apakah jg. biasa mengi- 
kat rakjat Birma? |: 

Jang mendjadi pertaljaan ba 
gi kia sekarang ialah: apakah 
tali jang mengikat rakjat Bur 
ina, jang rassiaal dan ethnolo 
gisch begi: u banjak ragamnja, 
sehingga mereka mendjadi sa 
tu ,haije”? — 
Kita mendapat kesan, bahwa 

djusiru karena Burma itu ge- 
ografiis merupakan suatu ne 
gara ,terpisah” atau ,,terlu- 
tap” dari negara? lain dengan 
pegunungan? besar sbg. pagar 
disebelah Bara, Ulara dan Ti 
mur dan laut disebelah Selatar" 

nja, rinun toch mau tidak mau 
antara gelongan?2 ethnologisek 
5 2 dari abad ke abad ada kan- 
tak baik kontak js berupa ban 
u-membahtu maupun jag beru 
pa perang memerangi. Dan kon 
tak fu meniubulkan pengaruh- 
mempengaruhi. 

Selandjutnja sedjarah Bur- 
ma menundjukkan seringnja 
terdiadi invasi dari luar. Dim 
tahun2 162, dan 241 Tiongkok 
menjerang, bahkan antara ta 

hun 1284 sampai 1305 kekuasa 

an Kubilai Khan kaisar Mo- 
ngol, jang menje -enggarkan ex 
pansi kedaerah2 Selatan Tiong 
kok — antaranja djuga ke In 
donesia dimasa pemerintahan 
Singasari, Kartanagara 
menduduki sebagian besar da 
ri Burma, Kemudian Inggeris 

' penghidupan sehari2 

  

walau dadi Dari'Pelbagai Ojenis Suku Kino: 
at Birma Tetap Merupakan Satu Bangsa 

jo Oleh: Dajat Hardjakusumah — 
(Wartawan Tuan Je. Mengikuti Goodwill Mission ke Birma) 

     

     

      

    

  

ndjol da 
lam h dan djum 
lah buta pun paling 
s€dikit, ja 

Inipus bib 
kembangan 

para pemin 
DanJajan 

ra ino can rakjat “diclusun2 
masih ada perbedaan jang ha- 
rus dilenjapkan. Walaupun pe 
rasaan keinginan untuk bersa 
tu sebagai satu natie telah ada, 
tapi tidaklah dapat dipungkir 
lagi bahwg alam pikiran kaum 
inte''igensia — meskipun mere 

ka djuga beragama Budha dan 
berpakaian nasiona! — adalah   

  

  
Iatang mula2 sebagai Kongsi 
Pedagang tapi achir2nja seba- 
gai pendjadjah. Tidak kurang 
dari 3 kali Burma, berperang 
melawan Inggeris, jaitu dalam 
tahun 1824 — 1826, tahun 
1852 gan tahun 1879 — 1885 

dan baru dalam tahun 1886 
Burma didjadikan nana 
Inggeris. 

Apakah kedjadian2 itu tidak 
mengharuskan golongan2 rak- 
jat Burma bersatu? Tidaklah 
perasaan senasib dan sepende 
ritaam sering2 menimbulkan ra 
Sa persatuan? 
Pemberontakan? ' terhadap 

Inggeris dizaman Perang du- 
nia pertama menundiukkan, ba 
hwa perlawanan tidak lagi me 
rupakan perlawanan asal mela 
wan sadia, melainkan atas da 

kesadaran ig disebut ”“na- 
sionalistis”. Dan 'pemberontak 
an dalam 1930 adalah akibat 
krisis ekonomi janw menimpa 
seluruh dunia, 

Bahasa dan Pongyi. 
Selain daripada sedjarah pen 

dek itu ada lagi pengikat go'o 
ngan? rakiat Burma jaitu ba- 
hasa Burma, jang dikenal oleh 

hampir tiap ,rang. 
Selandjutnia kaum "pongyi” 

ada djuga djasanja, Di Burma 

Sa 

  

alam pikiran serba-modern, se 

| dangkan rakjat didusun2 .ma- 
Sih serba primitif. 

Usaha untuk  dekat-mende- 
katkan kedua alam itu didalam 

bukan sa 
cija tampak dalam rupa sama 
bahasa dan sama pakaian, tapi 

»Si-Ichtiarkan diuga antara la- 
in dengan djalan “mass educa- 
tion”, jang mulai Mei 1951 te- 
'ah mulai setjara besar2an. 

Kepada kita diterangkan, 
bahwa sekarang para penje 

lenggara belum bisa mengata- 
kan bagsimana hasi!nja. Rom- 
bongan2 penjelenggara telah 

selesai dengan persiapan2 dan 
telah diterima baik dicalam$ 
ingkungan penghidupan didu- 

sun2. Diharapkan, mereka itu 
akan sanggup meresapkan se- 
mangat "mass education” itu 

pada chalajak ramai “supa 
ja rakjat dapat memahamkan 
scal2 jang langsung mengenai 
dirinja. dan sekitarnja, sbal2 
hak dan kewadjiban gakjat.sen 
Ciri sehagai warga negara dan 

sebagai manusia dan supaja le- 

bih effectief turut serta dam 

pertumbuhan ekonomi dari so- 
sial didalam hidup pergaulan 
mereka sendiri”, 

Festivai 
Nasional 

Dg Sifat Internasiona 
Tahun Depan Akan Di- 
adakan Di Indonesia 

ENGURUS BESAR Jaja 
P sa2 Pasar malam Nasio 

nai telah memuluskan unuk 
mengadakan festival ISasional 
jg ajuga mempunjai sia, inter 
Rasional jg luas dalam bulan 
Agusius 1953. Men jaksi- 

ram koter festival tahur 1953 
itu akan memakan biaja seku- 
rang?nja 10 djuta rupiah. Se- 
lain paviljum2 negara jg meli- 
Aa Na aa Pn 
an ra, am Ia 

perdagangan, industri, beban. 
jaam dan lain? sebagainja, akan 
diadakan pula paviljun? negara 
asing dan unuuk ini kini sedang 
diadakan perhubungai dengan 
pihak? ig bersangkutan. 

Untuk mengadakan festival 
tersebut diperlukan suatu Ia- 
pangan jang luasnja kira2 15 
Ha dan oleh Jajasan Pasar Ma 
lam Nasional akan dimadjukan 
permintaan kepada pihak Kota 
pradja Djakarta Raya, supaja : 
boleh menggunakan ' sebagian 
dari lapangan Merdeka atau 
seluruh lapangan Banteng. Me 
nurut kabar usaha Jajasan 
Pasar Malam Nasional ini di- 
sakong oleh Stichting Recla- 
mebond voor Indonesia jang 

anggota2nja terdiri cari peru- 
sahaan2. dagang dan industri 
jang besar diseluruh Indone- 
sia kepunjaan bangsa Incdbne- 
sia, Tionghoa, Belanda. Ame- 
rika dan lain2. Bagi mengada- 
kan persiapan festival itu di- 
perlukan waktu sekurang2nja 
satu tahun, Selandjutnja di- 
umumkan oleh Jajasan Pasar 
'Malam Nasional bahwa Jaja- 
san itu dalam tahun 1952 ini 
(17 Agustus) tidak akan me- 
ngadakan Pasar Malam atau 
festival, karena Waktu persia- 
pan untuk ity sudah sangat 

sempit, Seperti"diketahui, ke- 
tua Jajasan Pasar Malam Na- 

sional jalah A.S. Pollo. 

  

Toba ringkas J.B. 
Menurut neratja ringkas dari Ja- 

vasche Bank jang ditutup pada tg. 
12 Mrt. uang kertas negeri jang di- 
peredarkan oleh bank tsb. atas na- 
ma pemerintah RI ada Rp. 336.489, 
289 diantaranja uang kertas “lama 
sedjumlah Rp: 117.349.964 dan uang 
kertas baru Rp. 219.139.325. Uang 
muka jang diberikan kepada  peme- 
Na RI berdjumlah Rp. 44.843.643. 
39, 
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| Creasy 
| kimia tentara 
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Obat? Anti-Mals 
Terbaru D 

  

  

    

,Perang-Kuman, 
Seorang” Pama Dje- 
pang 'Sbg -Kela. 
Pa 

R 
ADIO MOSKOU pada - 
ri Senen menjartkan se- 

baah karangan dalam harian 
| Pravda, jang menjebut rama? 
mer Kan a jang bertanggung dja- 

as dilakukan"ja perang 
Lan di Korea. Daftar nama 

alat memuaf! ngma Sar- 
diatas Djepang Shiro jang di- 
sebut sebagai jang . eru'ama 
bertanggung djawab atas kema | 
tian penduduk Kerea- karena | 
perang kuman. djuga memuat 
nama? beberapa opsir AS. ja'ni 

brigadir  djenderal - Wiliam 
wakil kepala dinas 

AS. $ brivadr 

| dienderal Charles Loucks: sar- | 

ME
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| Ajana L. 
| Djerman Walter Schreiber. b?. 
“ kas kepalaal 

Rosebur dan seorang 

ademi kedokteran 
dari tentara Dierman (Anfara 

AFP) 
  

    

        

   

  

   

  

   
   
   
   

Sukardjo Wirjopranoto pada ha 

rai2 kepertjajaannja kepada pe 
'merintah Izalia. Sukardjo diteri 
ma oleh 
rangkap menteri luar negeri Ita 

ia Alcide de Gasperi. ' 

juh besar telah: menjerang Mada 

“sama sekali Serputus. Menurut ! 

aman 

DUNTA, 
— Duta Indonesia utk Italia 

  

ri Senen teah menjerahkan su 

perdana menteri me- 

Pads hari Senen angin pu 

gaskar - jang - menjepabkan 

   

An aka dasar 

sok 

  

“   
kan kepada Hillman bahwa ke 

“putusan untuk memperguna- 
kan bom atom guna menjerang 
kepulauan “Hiroshima” bukan 

an tindakan jang mu 
dah Saja tidak menjukai | 
Se Ijata ju akan tetapi saja 
udah berkeberatan apabila di- 
pergunaka'"nja bom as0m tadi 
akan dapat mentjegah djanga 
sampai berdjuta djuta djiwa 

ar lebih lama 'agi mendjadi kor- 

ban peperangan” demikian 
presiden Truman, Selandjutnja | 
| Truman menerangkan kurang 
|leb'h dua minggu setelahnja di 
pilih mendjadi presiden, kare- 

jina meninggalnja Franklin D. 

Mereka Dibalik 
Roosevelt dalam bulan Apri 
1945 ia untuk pertama kali di 
beritahu tentang adanja bom 
atom. Amerika Serikat pada 
waktu itu berniat untuk me- 
Injerbu Djepang dengan angka 
(tan perangnja jang terdiri dari 
2 diuta orang. Para penasehat 
nja ketika itu menerangkan ke 
pada Truman dapat ditjegah- 
nja kerugian2 besar dfihak 

| Amerika apabila bom atom itu 
dipergunakan dalam  penjera 
ngan ini , 

Anak muda desa 

biasa. 

Selaidjutnja buku Hillman 
ladi menggambarkan piesideu 
 Truman sebagai Seorang 
janak muda gari desa jatg 
biasa”, sendirian dalam djaba- 
tannja ja-g tinggi itu, akan 
tetapi berteguh ha.i untuk men 
djalanka: kewadjiban “dengan 
penuh keperijajaan kepada diri   

  perhubungan Gengan dunia luar 

erusakan2 jang | 

(telah ditipabalkan oleh angin pu    

  

   
uh tadi akan membutiihkan be 

“berapa, hari utk. dapat. Opera 

“ki kembali." 
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| asaha meminta bantuan para 
dokter di Djerman T' Na ak 

3 ampat Pakistan pada hari Senin 
| telah dibuka di Pashawar. Kong | 
“tes ini Ba oleh wakil2 UN £ 

ipa granat tangan sea hari Sab 

| ic di Manchuria, Paniai dibe 
| titakan oleh : kalangan Perantiis | 
| jang heri a 
| burut pare 
| man? penjakit tersebut telah di 

IT rebar oleh 
| Amerika. 

— Kongres pengetahuan Iron 

sean jang 313 

-Liberal Diona: Pati 
partai Ba kini 

ia ja Panai kan lalu ja 

inja sendiri. 

Kurang lebih 240 djuta 
oraig dari negeri2 tirai besi 
menghendaki mempertahankan 
pemerintahan merdeka”, demi- 
kian Truman. ,,Apabila "kita ga 
gal dalam usaha kita memban- 
tu negara2 ini, maka dalam 25 
tahun ja-g akan datang kia 
harus membajar djumlah jang 
sangat besar. Saja telah berda- 
ja upaja agar kesulitan? itu 
dapat dipetjahkan dengan dja- 
lan damai Perdjandjian2 jang 
telah diadaka"i semendiak la- 
ma sebelum saja mendjabat 
Ipresiden dan berdiam di Ge- 
(dung Putih harus ditaati, untuk 
mengusahakan agar perdamai- 
lam dunia dapat ditjapai dengan 
| djalan damai”. 

Tak setudju perang 
preventip. 

Dalam salah satu interpiunja ' 
dengan war.awan Hillma.i pre- 
siden Truman menolak penda- 
pat untuk melakuka': perang 
preventif. “Bukan dengan dja- 

'jan perang kesulisa:-2 itu dapat 
disetesaikan, melainkan denga | 
moral Gan 'tjita2”, demik an 
presiden. Ia m -ambahkan: "Ki 
ta mengetahui bahwa Rusia me 
rupakan antjaman bagi kita 
karena itu maka kita memper- 
kual angkatari perang. kita, bu- 
kan semata-mata untuk menje- 
rang Rusia, melainka:i untuk 
nentjegah dja gan sampai me- 
ceka inenjerbu kita dan dunia 

merdeka”. Dalam suratnja jg. 
itudjukan kepada ames F. 

Byrnes jaiig pada waku itu 
mendjadi menteri luar negeri 
Amerika, tertanggal 6 Djanuari 
12548 presiden. Truman mene- 
gaskan perlu sekali bahwa Ame 
rika mengambil sikap tegas 

| terhadap Rusiadan. meramal- 
kan selandjutnja bahwa Rusis 
nada.waktu itu akan Laman 
urkuk menimbulkan kesukaran 
di Iran disusul dengan penier- 
huan ke Turki dan merebut 
djalan2 jare menudju ke Lau- 

tan Hitam. 
| Ketjuali djika Rusia meng- 

hadapi lawan iang kuat, mak» 

perang dunia baru tak akan da 

pat dihindarkan lagi”, demiki- 

an nresiden Truman. 
. Busia hara mengenal sa 

bahasa sadja. iakni ..Berapa di 
visi tuan mempunjai?” Saja 
merasa tidak perlu lagi bahws 
kita harus terus-menerus me- 

Br galah kevada Rusia. 

Rentjana2 jg harus di- 
kerdjakan USA.   

Ig 000. orang utk. r 
| sendjata. ZR : 2 

aa “pembesar2' RRT “ber 

    

membanteras penjakit pe: 

   uasa hari Senen, 
1 pemimpin RRT 

  

(ku 

snp na 

1 gal 15 Maret | 

terbang.    

— Pay th a 
| 1952 djam 18,18 di Kuala Tung ' 

| 

1 
kal terasa tanah gojang selama | 
satu menit. Gempa bumi seruba ' 
Ini pernah pula te ditahun 
1944: Dari man ja go- 

| jang tera 1 diketahui. 

t Pa 

    

  

« Se'andjutnja presiden Tru- 
man menerangkan, telah me- 

ke aa suatu rentjana jg 

arus didjalankan oleh Ameri- 

ka Serikat. Dalam rentjang ini 

“antara lain te'ah dimuat inter- 

Inasionalisasi dari selat Kiel, 

'Rijn dan Donau, djalan2 untuk 
memasuki Lautan Hitam dan 

pengawasan penuh atas Dje- 

dan Pasifik. 

  

pal 

al “jean harus memu'ihkan ke- 

'kuasaan Tiongkok Nasionalis 

dan harus membentuk pemerin 

tah pusat iang kuat”, demiki-   an Truman, "Tindakan ini ha- 

rus kita lakukan pula di Ko- 
re " 

Rentjana fatsal 4 oleh Tru- 

'man dikatakan merupakan 

"djawaban prakt's atas krisis | 

| dunia jang semakin lama se- 

makin genting jang dombang- 

g!on, Kate sar sjngkat 
) 1 di sementar 

surat? jg telah Pn 21 olehnja da bi ul Is n £ 
adakar cleh wartawan tadi dengan Truman. 

Presiden Truman mean | ambingkan antara agresi dani 4 
| perdama.an. Kemakmuran du- | 

x 

Inia tergantung kepada penglua- | 

san jang terus - menerus di- 
lakukan setjara dynamis dari   sumber? bantuannja. Rentjana 
fatsal 4 bukan dsusun untuk | 
maksud hanja memberi bantu- 
an sadja, Dengan singkat ren- 
tjana tadi dimaksudkan utk 
menutup lobang jang terdjad. 
karena kolonialisme: tlh gagal 

demikian presiden Truman. . 

Pekerdjaan dan tang- 
gung djawab berat. 

djutnja @terangkan pula, bahwa 
Truman sebenainja dl me 

nolak pengangkatannja sebagai wa 
kli presiden dan hanja menjetudiui 
nja setelah presiden Rooseveit” me- 
nundjukkan kepadanja. bahwa de 
ngan penerimaannja sebagai wakil 
presiden tadi akan menolong Nega 
ranja dan partai demokrasi. 

»Djabatan presiden Amerika bagi 
seorang merupakan kedudukan jang 
merupakan pertanggungan diawab 
jang tak terhingga beratnja”, demi. 
kian Truman, ,diabatan ini mirip 
dengan suatu soal jang tak terma- 
tuk akal” 

.Saja tidak pertjaja akan adanja   | seorang radja ig vernah dharuskan 
| mengambil keputusan? sedemikian se 
'begai jang perah dim'mnta dari saja 
: stau mempunjai pertanggungan dja 
wab jg sama besarnjia sebagai presi 

sen Amerika Serikat”. 

-Tiap2 keputusan penting harus 
diambil d media presiden dan ha 
nia presiden sendiri dapat mengam 
bl keputusan2 itu. Keputusannja 
tadi mengenai nasib berdjuta.djuta 
orang bukan sadja dari negaranja 
sendir, melainkan djuga . diseluruh 
dunia”, demiklan Truman dalam bu 

Perempuan2 
Belanda 

Rata2 Umurnja Bisa, 
Tjapai 70 Th Lebih) 
Ng ENUKUT AN sta- 

djax permulaan “abadi i ing Ba 
(jang umur manusia dibeberapa | 
negeri telah meningka: dengan 

ma sebagaj hasil pemberanta- 
san penjakif infeksi dan penja- 
ki: parasii Menurut sia'iistk 
PBB tadi, perempuan di Neder 
lara ra'a2 mentjapai umur 
71,5 tahun, Sebaliknja orang 
laki? dipulau Maurf jus (dilau- 
tan India) rata? hanja mentja 

| paj umur 32,25. 

Di Amerika Serikat orang   laki2. rata2 mentjapaj umur 

51,69 tahun, sedangkan wanita 
Amerika rata2 mentiapai ymur 
55,8 tahun. Angka2 jang !e- 
bih baik dari pada Amerika Se: 
rikat terdapat di 9 buah. nege 
ri, jaitu Nederland, Swedia, 
Inggeris, Australia Denmark, 
New Zealand, Canada ' Peran 
tjis. Swis dan Scot!andia, 

Sebagai akibat Perang Du- 
nia II maka angka kematian 
telah meningkat dinegeri2 jang 
sangat menderita, seperti Ing- 
geris, Be'anda dan Perantjis. 

(Antara). 

Drama Dalam 
Tambang-tmas 
63 Orang Terpendam 

mempertahankan kekuasaanja, 

Dalam buku Hillman tsb “selan| 

  

   

   

Ng Tai Pan 
lah mempergunakan kes 

| riksaan, Tampak pada 2 aral 9 k gam 

kepada Tn terdakw a 

laan pembikinan g 
pagi di Blok K — K 
ri pula oleh para Menteri demi 

K8 

Daam upatjara itu selain 
diutjapkan: pidato2  antaranja 
o'eh Preswlen dan Kepala Ke- 
polisian Negara R. Sukanto, 

djuga dadakan penanaman ke- 

pala kerbau, penanaman po- 

hon beringin, dan pembukaan 

patu peringatan jang ' diaku- 
kan o'eh Kevaia Kepolisian Ne 
gara R. Sukanio. 

Presiden Sukarno dalam pi- 

datonja a.l. menjatakan ke- 

gembiraannja sebagai seorang   

|hws luas gedung Djawatan Ke 

(dirikan itn adalah 7500 M2? dan 

gawai, Gedung tersebut akan   Dim Tambang 2000 

Ga an TEROWONGAN 
b 3 Salam tambang emas di 

Orange Free State (Afrika Sela. 
tan), ketika malam Senen telah 
runtuh, hingga peker'ja2 jang 
nda didalamnja tertimbun, ham- 
(ir 2 km dibawah permukaen 
sumi. 8 orang Eropa tewas, se- 
Gangkan djumlah bangsa asli jg 
mendjadi korban belum diketa- 
hwi, akan tetavi kira2 ada 60 
orang. 

  

PES DI TIONGKOK. - 
Menurut keterangan2 pihak 

resmi serta berita2 jang bera- 
sa' dari Timur Djauh dan Ero 
pa Tengah kabarnja di Man- 
churia dan Tiongkok te'ah ba 
njak djatuh korban karena pe 
njakit res bubon. Pa: 'pembe- 
sap Rusia telah menerima te- 
naga2 tabih dan ajururawat di 
Djerman untuk memberikan 
bantuan. Para tenaga keseha- 

tan ini segera akan dikirim ke 
daerah2 jang ditimpa Ta 

taka UU. £ 

  

EISENHOWER TIDAK BERSEDIA 
ABAN KAMPANJE UNTUK 
PEMILIHAN PRESIDEN. 

Dienderal E:senhower memberita. 
hukan penjokong2nja di Amerika So 
rikat, bahwa seka'ipun ia menerima 
baik ditjalonkan dalam pemilihan 
presiden Amerika, namun dalam be 
berapa bulan f|.a.d. ia tidak bersedia 
kembali ke Amerika untuk merga 
dakan kampanje untuk itu.  Pendi 
Han Besehhower inj dinlataxan da   lam suratnja tertanggal 10 Maret 
il, kepada para pemimpin Yatlai Re 
bublik jang mengsadjukan  rermin 
tasan supaja Heisenho'ter kembali | 

| Te untuk melaxikan kam | 

Meter Dibawah 'Tanah ' 

dari Djawatan Gedung2 Nega- 

ta Bire Karpi dibawah 'pimpi 

labad ke-15, telah menggambar 

| insinjur mempersaksikan kebe 

| 
i 
adakan hari ini. 

|yanian jang akan diperlihat- 

"kan dalam djangka pandjang 

bikinan gedung Djawatan Kes 
polisian jang upatjaranja di- 

Dikatakan oleh Presiden, 

hampir 20 tahun ra.a2, teruta- bahwa alam masa revolusi 

bangsa kita menghadapi 1001 
soai jang harus dipetjahkan 

jekas2 dan pada saat itu dju- 
ga sehingga Cjarang memi- 
kirkan atau membua: :rentja- 

na untuk djangka pandjang. 
Diandjurkan .g'eh Presiden, su- 
paja kita beladjar berfikir be- 
sar dan djangan membiarkan 
Giri kita diterkam oleh soai2 | 
ketjil. Kita harus berpikir un- 

tuk diangka pandjang, masa 
50 tahun kedepan misalnja. | 
Dengan rentjana pembikinan 

gellung Djawatan Kepolisian 
Negara itu bukan sadja ang- 

gota2 kepo'isian jang harus | 
gembira, tapi seluruh rakjat, ' 
sebab efficiencynia pekerdjaan | 

kepolisian, berarti efficiency- 
nja negara, dan efficiency ne- 

gara, berarti kemakmuran ral 

jat, demikian Presiden Sukar- 

no. 

Perlu diterangkan. diuga ba 

polisian Negara jang akan di- 

kelak dapat memberikan tem- 

pat bekerdia nada Ik. 1200. pe 

mempunjai dua tingkat. Rang- 

ka untuk gedung itu dipesan 

dari Pacific Wons Corporation 

di Amerika, sedang pelaksana 
an seterusnia akom dilakukan 

o'eh Diawatan Gedung2 Nega- 

ra. Ontwerp dari getlang terse | 
but dibuat oleh architect Boom ' 

nan Ir. haoh ber'aku sebagai 

vemborong. Pekerdjaan pembi 

kinan gedung itu jg akan me- 

makan biaja 8 djuta rupiah di 
harapkan se'esai dalam perte- 

ngahan tahun Jepan, Dalam ge 
dung Diowatan Kepolisian itu 
akan ditempatkan djuga suatu 
Criminoligische Laboratorium 

Ulugbek 
Mendahului Coperni- 

cus Dan Gallilei? 

ENURUT sebuah berita 
,Tass” pada hari Sabu 

Ulugbek, seoratg ahli iimu fa- 
lak d'ikora Samarkand (Asia Te 
ngah Sovjet sekarang) ketika 

    

   
isi jang telah Hibahan Jins . , polisi 
pada waktu terdjadi tembak-menem 

empatan untuk mengatj au, ba |. .ru2 ini Pengadilan di Kairo telah- mengadakan peme- 

pengadilan bertindak sebagai saksi menundjuk 
dalam “kurungan” 

er bkan tuduhan2nja. 

' Efisiemsi Polisi 
Berarti Efisiensi Negara: Berarti Pula" 
"Kemakmuran Negara Dan Rakjatnja 

Any KEPOLISIAN, berarti 
dan efficiency negara berarti kemakmuran 2 mikian al. kata? Enaiton Sukarno dalam Ba 

liter serta ribuan rakjay dari “Sekitar 

dengan membuat rentjana pem | 

  

  

   
@ 

26 Djanuari jang lalu, te- 

nba, seorang 'polisi Mesir jg 

dan me- 

| 

8 | 
1 

To! 

| Ke f 
“t 

   
   

    
    

    

     

       

       

       
   
   

  

   

N 

dag dalam garis se 
tua Madun bkan ekonomi 

| 'Sedjarah perhubungan anta 
Ta negara2 indusiri dan nega 

rada penghasii bahan mentah pa 
da umumnja memperlihat dgn 

|| djelas bahwa kedudukan dan 
(struktur tsb. sangat mengham- 

“bat kemadjuan masjarakat di- 

| negara2 Asia Tenggara. Dgn 
bermatjam systeem monopoli 
dan aturan2, kedudukan nega- 
ra2 industri Sendiri diutama-   | usaha negara bahan mentah di 

'Japangan perdagangan, perkapa 
| lan serta per ian dalam 
artikata jang Juas, Keadaan 

“tsb mengandung pengaruh jg 

menentukan bagi struktur dan   
efficiency negara, 

upatjara permu- 
Djawatan Kepulisian Negara Senen 

aur Kebajoran. Upatjara tsb. dihadi- 
misioner, pembesar? sipil dan mi- 

Ko ta Baru Kebajorap. 

Nota-Djawa- 
ban' 3-Besar 
"Pemilihan Umum 
'Djerman' Dula Sebe. 
lam 4-Besar Berun- 

ding 
ARA AHLI URUSAN 
ivar negeri Inggeris, Pe- 

ranijis dan Amerika hari Senen 
selesai dengan naskah dja 

jar £ menghendaki supaja di- 

aan perdjardjian perdamai- 
an Djerman, : 

- Dalam Pa Lebat nege 
ri2 Barat itu kak arnj 

| kankan, ,.pem 
mum bebas seluruh Djerman 
harus mendahului tiap rundi- 
ngan -perdamaian Djerman, 3 

Barat boleh djadi akan me- 
njampaikan djawabannja pad 
achir minggu jang akan .da- 
tang ini, Naskah djawaban ter 
sebut te'ah disiapkan oleh men 

| terj muda luar negeri Inggeris,- 
|Frank Reberis, duta Perantjis 
|di Londo Croy Ehanel dan du 
| ita Amerika, Robert Hooker. 

Pn 

   

  

  

PEMBATASAN BERGERAK 
| PARA DIPLOMAT 

Menteri luar negeri Inggeris 

Anthony Eden hari Senen me 

nerangkon bahwa apabila pe- 
merintah Rusia mau menarik 
kembali pembatasan2 kemerde 
kaan bergerak jang telah dila 
kukan terhadap diplomat Ing- 
zeris, dengan Senang hati pe-. 
merintah Inggeris akan mena- 

Lrik kembali pula pembatasan2 
kemerdekaan bergerak jang te 

mat2 Rusia, Keterangan ini di 
utiapkan oleh Eden diclalam 
madje'is rendah. 

ang 

  

parlemen Inggris, 

xen) di Inggris. ,,Adu-tindju 

nanja utk me sebuah 

nah Inggris. 

Rentjana undang2 jang hen 

dak saja adjukan ini akan 

menggun.ig sajap para 

promotor adu-tindju jang me 
namakan adu tindju sebagai 

tjabang olah raga, tapi .mem- 
pergunakannja untuk mentjari 

keuntungan dengan tiara jang 

sangat diluar peri kemanusia- 

an, demikian Dr. Summerskili   bea gerakan platii2 dan bin- 
tang2, sebelum Galilei (bangsa 
Italia) dan Coperi'icus (bangsa 
Polandia) . menggambar peta2 
langit mereka Keterangang ten 
tang Ulugbek ini didavat 
“Tass” darj seora"g sardjana 
Soviet bernama Kara Niazzov. 
jang .elah membuat biografi 
tentang Ulugbek dan karena itu 
menerima hadiah Stali", Menu-   ru Kara Niazzov, Ulugbek ada 
lah pendiri observatorium di 
Samarkamnd, (Antara). 

selandjutnja, 
Perbuatan  mengeksploiteer 

tenaga pemuda adalah bagian 
jang sangat tidak saja sukai, 
Banjak diantara pemuda? ini 
rusak otaknja Sebagai akibat 
adu-tindju itu. Kita tidak 

mungkin bertindak sebagai 
bangsa jag beradab djikalau ti 
Clak seorang djuga diantara ki 
ta bersedia mengadjar anak2 
ketjil bersikap sebagai seorang 

waban semen ara ketiga negeri | 
Barat itu terhadap nota Sovjes ' 

kan konperensi,4-Besar me- | 

lah dilakukan terhadap diplo- | 

  

kedudukan ekonomj kita. Diba 
' wah susunan ekonomi “demiki- 

Jan jg sekarang masih berlaku 

maka produksi dan kegiatan 
ekonomj dengan berat sebelah 

ditudjukan kearah menghasil- 

kan bahan9 mentah jang diper 

lukan untuk kepentingan2 in- 

/| dustri dinegara2 lain. 

Kedudukan rakjat 

lemah. 

Dengan begitu terletak peng 

hasilan agraria. Sebagian ter- 

besar dari penghasilan tsb. di- 

tudjukan untuk eksport kearah 

pasar2 dunia. Kepentingan rak 

jat banjak tergantung sekali 

daripada baik-burukja produksi! 

jang berat sebelah itu. Djelas- 

s5 bahwa dasar.dan tjorak la- 

pangan produksi demikian rupa 

adalah sempi: sekali. 
Sebagai akibat segala sesua- 

tu, maka kedudukan “ekonomi 

zakjat banjak sangat lemah, jg 

ternjata dari reniahnja tenagz 

sembeli jang ada pada rakjat. 

Kelemahan 'itu terbukti pula 

oleh rendahnja tingkat kepan- 

daian dan ketjerdasan rakjat 

kita dilapangan ekonomi. Da- 

pat “dimengerti pula, bahwa 

produktiviteit bangsa Indone- 

sia, karena kekurangan kemam 

puan dan kekurangan ketjerda- 

san tetap tinggal pada sesuatu 

tingkat jang menjedihkan. 

Dengan sendirinja tingkat 

dan tiara penghidunan djuga 

amat rendah seperti dibuktikan 

oleh kenjataan sendiri. 

  
Saran Sjafruddin bu- 

kan djalan keluar. 
Karena: dasar, tjorak dan 

arus produksi serta kegiatan 

ekonomi chusus dikendalikan 
atk. kepentingan tertentu dan 

sanoatan. maka kepentingan 

rakja: “ barjak dapat di- 

akan terbengkelai. Ma- 

sjarakat kita akan  te- 

tap sen ane atan gambaran 

keperti dilukiskan dengan sinz- 

kat tadi, selama tidak dilaksana 

kan suatu garis kebidjaksanaan 

1g. sungguh2 berusaha menghi- 

langkan “atau sedikit banjak 

mengurangi kegandjilan2 jang 

dimadjukan tadi. 
Dan jg. saja kuatirkan ialah 

bahwa djalan jg Idiandjursan 

oleh Sjafrudin tidak merupakan 

Ajalan keluar dari gagandjilan 

dan ketegangan jg terdapat di 

lapangan ekonomi dalam masja 

kat Indonesia, melainkan akan 

mela gsungkan  perimbangan2 

ig berlaku itu utk selama2nja. 

Bahkan mungkin sekali memero 

'sotkan kekuatan ekonomi rak- 

jat Indonesia dimasa depan aa 

ripada memperbaikinja. 

Hal ini akan saja terangkan 

lebih landjut dalam uraian saja 

, dibawah. 
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Tindju 

Ni. Summerskill Akan Adjukan Undang2 
Utk Melarangnja Di Inggeris 
(Oleh: Pembantu Istimewa Di London). 

R. EDITH SUMMERSKILL, anggota wanita dari Partai 
Buruh Inggris jg mewakili West Fulham (London) dim 

telah merantjang rantjangan hendak mela- 

ikukan suatu kampanje guna menghapuskan adu-tindju (bo- 
adalah suatu industeri jg sa- 

ngat kedjam”, katanja, dan mengumumkan tentang rentja- 
rentjana undang? kepada par- 

lemen pada ig. 25 April ja.d, utk melarang adu-tindju di ta- 

"3 ak 
jang mempunjai peradaban m2 

saja rasa ada buik- 
nja bagi kaum wanita untuk 
mengadjarkan suatu kode ba- 
ru tentang tingkah laku kepa 
da kaum lelaki. 

Bagi sebagian besar pengge 

mar2 adu tindju langkah jang 
saja ambil inj hanja akan mo- 
nimbulkan tertawaan. Mereka 
mengemukakan, bahwa saling 

tukar menukar ajunan tindju 
jang dibungkus dengan kapas | 
dalam ri'ig penggemar (ama- 

1 teur) adu tindju ditanah Ingge 
|ris pada. waktu ini tidak sedi- 
kit djuga meninggalkan bekas 
dikulit, dan bahwa jang mende 
rita sebenarnia ialah pengge- 
mar itulah, 

Akan tetapi, mereka jang me 
njokong langkah, Dr. Summers 
kill itu tidak pula sedikit ba- 

  

|. penting sekai? jang mempengaruhi banjak lapangan jg. pokok, N' 
3 sedjarah pendjadjahan aoalah negara jang terutama Gabam Pe cg 
DI penghasil dan pendjual bahan? -meniah unt 

| rupakan pasar pemakai untuk efembustan negara Industri tsb. 

kan dengan menekan. kegiatan |. 

kia, 

Pendek kata, sampai pepera 

ngan dunia kedua gambaran 
ekonomi Indonesia  memperli- 

hatkan suatu struktur produk 
Si dan ekonomi jang tertucju 
semata2 untuk agraria — eks 

port sedangkan produksi Jain 
nja hampir sadja tidak mentju 
kupi kebutuhan2 pokok jang 
primair, sperti kebutuhan ma 
kenan. 

Pada waktu dua tahun jl ki 
ta, memperoleh, pengakuan ke- 
daulatan, kita menghadapi sua 
tu keadaan jang memang sa- 
ngat mengedjutkan: suatu or 

ganisasi dan alat pemerintah- 
an jang kalut pasar dalam ne 
geri jang kosong dengan tiada 

barang2 pemakai untuk kehi- 
dupan rakjat, dan suatu appa- 
ratuur agraria jang terbengke 
lai baik dilapangan bahan ma 

kanan maupun dilapangan 

waktu 1940 — 1949 diumlah 

import djauh dari pada kurang 
kalau dilihat kebutuhan rak- 

iat kita. Selama djangka wak- 

tu itu pw'a, berlangsung terus 
pertambahan diumlah diiwa di 
Indonesia. Maka dapati disim- 
pulkan bahwa pada waktu ah 

|dinga diumlah barang? import 

(dalam diumlah tonnage, dan 
bukan dinictakan dalam nilai 
Yaa masih diah darinada ki 

rana bala aiham Ainan Aa 

Hinckat kebutuhan normaal se 

helm nererangan. 

Kekurangan membe- 

li mendjalar. 
Dengan besarnja kebutuhan 

akan barang2 pemakai jang po 

kok serta kekurangan akan 1m 

port barang2 tsb. sebaliknja ma 

Ijarakat kita menderi:a kekura 

ngan tenaga pembeli untuk 

/aemperoleh barang2 kebutuhan 

tsb. Kekurangan uang itu tidak 

semaia2 atau terutama dirasa- 

kan oleh kaum importir. Mala- 

han kekurangan tenaga pembeli 

meradjalela diantara sebagian 

terbesar kalangan masjarakat 

umumnja. Ini djuga diakui oleh 

Adr. Sjafrudin jg. menundjuk- 

kan kekurangan tenaga pembe- 

ji sebagai akibat pendudukan 

Djepang dan revolusi. Bahwasa 

aja terdapat kekurangan tena 

ga pembeli pada rakjat banjak, 

bagi kita masih belum berarti 

bahwa harus djuga menerima 

keadaan seperti ini sebagai sua   

  

tu kebenaran. Akan tetapi -da 

lam hubungan ini Sdr. Sjafri- 

din mengatakan jika kaum 

f(mportir mengeluh, itu hanja 

menundjukkan, bahwa mereka 

telah mengimport terlampau ba 

Pn barang, djika dibanding- 

kan dengan kekuatan pembeli 

rakjat”. Apakah perkataan ini 

harus diartikan bahwa kita se 

tandjutnja djuga harus memper 

ketjilkan djumlah import Ka 

lau begitu, maka akan memba 

wa kita kepada suatu keadaan 

jang lebih tjelaka lagisKarena 

mengurangkan barang2 pema- 
kai didalam negeri, memperke- 
tjil tenaga produksi rakjat kita, 

menimbulkan ketegangan dilapa 

ngan kegiatan ekonomi, mem 

nerbesar kegaduhan dipandang 

dari sudut kestabilan masjara- 

kat. 

Jang mendiadi intipati dari 

segala persoalan jalah djustru 

masaalah setjara bagaimana ki 

njak, baik laki2 maupun perem 

puan, Mereka menegaskan ba. 

Ihwa di Begia dua golongan po 
litik telah mengadjukan sebu- 
ah rentjana undang2 melarang 

melahirkan niatnja utk meng- 

hapuskan adu tindju dalam 
atjara permainan2 olympik, 

Sebelum inipun Dr. Summer 
skili telah pernah djuga mema 
djukan protes terhadap adu tin 
dju ini. Dalam bulan Nopem- 
ber tahun 1950, tatkala ia me 

megang djabatan sebagai Men 

teri Djaminan Nasional menje- 

butkan suatu pertandingan 
adu tindju kelas berat untuk 

merebut djuara nasional seba 

gai “suatu pertundjukan jang 

gangat memalukan” dan meno 

lak undangan untuk mengun- 

djungi Pusat Latihan adu tin- 

dju iang diawasi oleh promotor 

Jack Salomon. 
Apa jang dilakukan pada pu 

sat latihan ity hanja merupa- 
kan persiapan2 sebelum diada 
kan pertandingan2 jang sebe- 
narnja” katanja lagi waktu ki 
ta memperingatinja tentang 

| protes jg pernah dimadjukan- 
| aja itu. 

Dim pada itu Njonja Chris- 
Sie Mills, isteri Freddie Mills, 
bekas djuara adu tindju dunia 
kelas ringan, hanja mengutjap 
kan jang tidak tidak, 

"Kalau tidak memasuki ge- 
langgang adu tindju, suami sa 
ja mungkin sampai sekarang 
masih mendiadi tukang gusu", 
kats, njonja Mills. 

  

uk kebutuhan negara2 mena “dan seb 

an "Ekonomi Indonesia 
yong Saran Dan Pendapat Sjafruddin 
Oa Oleh: Dr. Sumitro Djo johadikusumo -— 

(Bekas Menteri Perindustrian: Copyright: Dilarang Kutip). 
1. 

BHUDUKAN EKONOMY KITA hanja dapat dimen, hnja, dipar gerti sepenu bilamana as 
sedjarah negara kita, Faktor? didalamnja jang menentukan keada- 

pada waktu ini djuga masih mendjalankan pen jang 
sebagai akiba: " 

ekoncmi merupaka" 
ja me 

- Ditarik '' 1 (Dari - 
...€Ismailia i 
Hari Kemis aa 
'Pasukan2 Inggeris 
Akan Meninggalkan 
3» (Kota Teb: 
MI ENTERI NEGARA yE- 

SIR Farig Zaalouk meng 
umumkan pada malai, Selasa, 
bahwa pada hari Kemis j.a.d., 
pasukan? Inggris akan ditarik 
kembali dari kota Ismailia (di 
Gaerah Terusan Suez), dimana 

beberapa bulan jg lalu telah 
terdjadi pertmpuran?2 hebat an- 
tara pasukan? Inggris dan pihak 
Mesir. Diterangkannja, bahwa 
Djenderal Erskine, komandan 
pasukan? Inggris di daerah Teru 
San Sueez uh memberitahukan 

  

8 
ba 

: 1 Soal tadi ke inta & 
agraria untuk eksport. Selam4 | pada pemeran Sir, (Antara-UP ). 

  

ta dapat memperbesar kekua- 
tan pembeli rakjat Indonesia 
dengan djalan memperluas da- 

sar ekonomi kita dan melaksa 
nakan usaha2 produktif diba- 
wah suatu garis kebidjaksana. 
an keuangan dan ekonomi jang 
se.arasnja. Djustru dalam pa 
da ini menurut hemat saja pe 
ngendalian kebidjaksanaan ke 
uangan negara dalam tahun2 
jang lampau kurang mengan- 
dung faedah bagi kegiatan eko 
homi dan tidak membantu se- 
ijara aktif untuk membuka ke 
mungkinan2 kemadjuan ekono- 

angan negara dikenda'ikan se- 

olah2 sama sekali lepas daripa 
da lapangan kegiatan ekonomi 
dan produksi. 

Sehingga merupakan salah 
satu sebab untuk seretnja roda 

perekonomian pada waktu ini, 

jang antara lain membawa ki 
ta kearah keadaan DEFLASI. 

Deflasi arau inflasi? 
Kembali lagi kepada kenja- 

taan kekurangan tenaga pembe 
1 pada rakjat, beberapa minggu 

jam harian Suara - Merdeka"   
pendapat saja bahwa masjara- 
kat kita pada waktu ini memper 
lihatkan tanda2 jang dapat di- 

simpulkan sebagai suatu keada- 
an ,/deflasi”. Pendapat itu saja 
dasarkan atas kenjataan bahwa 
tidak ada tenaga pembeli pada ' 
rakjat utk memperoleh barang2 

kebutuhan2 pokok utk. kehidu- 
pan sehari2: bahwa hal ini di 
sebabkan karena kegandjilan 
antara tingkat penerimaan pen- 
Idapatan Sisatu fihak dan ting- 
kat kaharusan pengeluaran uik. 
kebutuhan hidup dilain fihak. 

Pendapatan uang jang sedi- 
kit itu pada yakjat banjak sa 
ma sekali tidak mentjukupi de 
radjat kehidupan “walaupun jg 
rendah. Proses jang deflatoir 
saja buktikan Clengan meradja 
lelanja peristiwa2 jang sangat 
menjedihkan seperti penjakit 
ke'aparan mendjalarnja sys- 
teem idjon, keadaan ikatan hu 
tang kaum petani serta kekura 
ngan likwiditeit pun dikala- . 
ngan pedagang2 besar, Kedja 
dian2 jang sedih itu, belaka- ' 
ngan ini diuga dibenarkan dan 
diakui oleh kalangan2 resmi 
pendiri, She 

Da'am karangan Sdr. Sjaf- 
rudin beliau tidak setudju de- 
ngan pendapat saja tentang 
Clsflasi. Menurut Sjcfrudin ki- 
ta tidak mengalami satu perio   

  

de deflasi, bahkan sebaliknja: 

INFLASI. 

adu tindju. Pun Norwegen tih | Dasar dan ukuran pedoman 
jang dipakai Sdr. Sjafrudin un 
tuk pernjataan inflasi, agak- 
nja kurang djelas dan Ken 
tidak begitu masuk akal. 
liau mengatakan bahwa 2 Haa 
ditimbulkan “oleh pentjiptaan 
uang sebesar Rp. 1800 djuta 
guna membiajai kekurangan 
anggaran belandj, negara dim 
tahun 1950 jang helum seluruh 
nja dihapuskan oleh kelebihan 
anggaran belandja dlm tahun 
1951.” 

Dikatakan bahwa kelebihan 
tahun 1951 adalah sebesar Ik. 
Rp. 1300 djuta sehingga kalau 
kita hubungkan tahun angga- 
tan belandja 1050/dengan 1951 
maka menurut Sjafrudin se 
sungguhnja pemerintah dalam 
masa dua tahun itu masih men 
derita deficit sebesar Rp 500 
djuta. Pun berhubung dengan 
“inflasi” beliau memberi suatu 
tjontoh andaikata Pemerintah 
mengeluarkan uang guna pem 
belian beras misalnja jg tidak 
se'uruhnja akan diterima kem 
bali, sehingga ada pertambahs 
an pada peredarcm uang buat 
waktu jang tidak tertentu iang 
mengandung berbagai akibat 
ig tidak menjenangkon. Baik 
lah kita menielidiki lebih Jan- 
dut alasan dan pertimbangan 
Sdr. Sjafrudin dalam hal ini. 

(Bersambung): 

mi: melainkan sebaliknja keu- - 

Il dalam sebuah karangan Ga. 

ini djuga telah saja madjukan 
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TA 

““ membuka/mergulai pada 

1g | ditetapkan pula 

“ kompetensinja   
    

  

LA) Pa Nan an oo Ha 
ru u 

Tea Gan pan? , darah kotor mengumpet, perut berasa sa- 

  

    
    

  

      

“Kabar Kota 

    

KURSUS EAHASA INGGRI5 
« Kepada segenap anggauta Angka 

“fan Perang dalam dagrah hukur 
K.M.K.B. Semarang dengan ini d 
umumkan bahwa: 

I. Cambridge University (di Ic 
gris) dengan perantaraan  Britis' 
Council di Indonesia tiap2 tahu 
pada bulan Djuni di Djokja dan D. 
sember. di Bandung  smengadaka: 
Udjian bahasa Inggris untuk menti: 
pai Id'azah: $ 
l. Lower Certificate in English. 

"2, Certificate of  Proficiency. 
II. Harga  Idjazah. 
Mempugjai harga Internasional dc 

ngan sjah: artinja berlaku/dapat di 
pakai dengan sjah didaerah2 Negars 
Inggris dan Negara2 lain jang telah 

. “mengakui sjah idjazah tsb. 
DPPK — 

urtuk 

tg-..1 Me: 
1952 cursus Bahasa Inggris. guna 
mentjapai idjazah: ,,Lower Certifica- 
tein English", pada bulan Desem- 

III. Maksud/ftudjuan 
Garnizoen Semarang adalah 

ber 1952 di Bandung. 
IV. Pendaftaran: 

1. Pendaftaran untuk mengikuti cur 
sus tsb. diatas di Kantor DPPK 
— Garnizoen Semarang (K.M.K. 
Utara). 

2. Hari tanggal pendaftaran: mulai 
tg: 20 Maret sampai dengan tg. 
15 April 1952. 

V. Sjarat pendaftaran: 
1. Sjarat2euntuk diterima mendja 

di pengikut Cursus Bahasa Inggris 
» DPPK. Garnizoen Semarang adalah: 

Anggauta Angkatan ' Perang jang 
masih dalam Dinas actief, jang ber 

idjazah Mulo, SMA, HBS, atau jg 
beridjazah sederadjatnja: 2. Surat 
izin/persetudjuan untuk mengikuti 
Cursus Bahasa Inggris DPPK Gar 
nizoen Semarang dari Kepala/Cmdt. 
Bag/Kesatuan/Djwt/Dinas: 3. Agar 
supaja dikirimkan kepada DPPK 
Garnizoen Semarang: a. Surat izin/ 
persetudjuan dari Cmdt/Kepala rang 
kap 2 (dua). b. Turunan surat idja 
zah rangkap 3 (tiga). 4. Membajar 
uang Cursus untuk btlan pertama 
Rp.7,50 (tudjuh 50/100 rupiah). 

VI. Lain-lain: Tjalon pengikut 
Cursus Bahasa Inggris DPPK Gar 
nizoen Semarang, diharuskan me- 
nempuh Udjian masuk 

SIDANG DPR KOTA. 
Senin dim sidang D.P.R. Kota Be- 

sar Smg. telah diambil beberapa ke- 
putusan, antaranja mengenai pero- 

“bahan penggantian anggauta D.P.R. 
jang berhenti. umpamanja anggauta 
A. dari PN.I. bila berhenti, dapat 
diganti oleh anggauta P.N.I. lainnja 

- untuk duduk sebagai anggauta D.P. 
R., demikian pula wakil buruh, wa- 

“nita, Tani-dan sosial dapat diganti 
Olehnja dgn. penanganan anggau- 

Lo an 
3 tanja. Ate PIN 

|. Selandjutnja diputuskan djuga, bi- 
—-Ia djumblah anggauta D.P.R. Kota 
“Besar Semarang kurang dari 25 
orang, maka kekurangannja di-isi 
dgn. anggauta dari golongan? lain- 
nja jang belum mempunjai wakil 
dim. DPR. itu Selain dari ini telah 

sebuah peraturan 
mengenai pengangkatan pegawai? 
K.B.S. jaitu pegawai2 dibawah dari 
tingkatan 5 B. diserahkan kepada 

DPD. sedangkan 
untuk pegawai? diatas 5 B. diben- 
tuk sebuah badan, jaitu Komisi van 
Bijstand terdiri dari 5 orang anggau- f 
ta DP.R. untuk dimintakan pertim- 
bangannja lebih djauh. Hari Selasa 
sidang diteruskan dgn atjara lainnja. 

Memegang Buku A 

    

    
ALAT PENGUKUR GAS. 
Djawatan Tera Semarang 

(dulu Dienst van 1Jkwezen) nte 
lah mendapat saty perlengka-” 

pan untuk memeriksa alat2. 
pengukur gas (gasmeters). In- 

stalasi pemeriksa alat2 pengu- 
kur gas itu (gasmeter-onder- 
Z0 k instalasi) beberapa bu- 

lan jl telah tiba di Semarang 
dari Nederland. Berhubung ku 
rangnia ruangan kantor tera, 

pula untuk praktisnja instala- 
si itu ditempatkan dipabrik 
gas di Sleko, Perusahaan Gas 
Smg. menjediakan satu kamar 
jang luas melulu untuk kamar 
tera dan terpisah dari pabrik 
gas. Ruangan tsb merupaksm 
tjabang dari Kantor Daerah 
Tera III. Dengam  kerdjasama 
jang "baik antara Djawatan' 
Tera dan gas-Mij, maka kini 
insta'asi tsb. telah dapat di- 

susun dan dibangun. Tetapi 
instalasi masih harus distal 
dengan teliti, pekerdjaan mana 

dilakukan oleh seorang pega- 
waj Djawatan Tera jang isti- 
mewa didetasir dari Pusat. Ke- 
pada mereka jang ingin meli- 
hat instalasi tsb, diserukan su- 
paja berhubungan dengan ke- 
pala daerah tera III Smg, tele-   pon £. 829. 

Tidak Suka Asam 
Sedjumlah pamongdesa dari 

lurah dan sebawahannja  di- 
daerah ketjamatan Pati jang 
beberapa bulan berselang 
mendapat djandji dari jang 
berwadjib akan menerima tan- 
djangan berupa uang, hingga 
kini masih tetap menunggu 
djandji itu. Sambil menunggu 
diantaranja ada jang diberi 
perkenan memungut buah 
asam di tepi djalan untuk se- 
kedar mengurangi penderita- 
an, akan tetapi mereka tidak 
mau. 

Sebagian besar pamongdesa 
didaerah itu tidak menerima 
bengkok. (sawah) sedang 
penghasilan menurut  tjara2 
lama, misalnja ..pologoro” te- 
lah hapus. 

  

    & 

CLUB.LESSEN 
Mulai April. dalam Bah. Indo- 
nesia 12 bulan X Rp. 25. 
3 klas: 
Selasa, Djum'at 5—6 sore. 
Selasa, Djum'at 7—8 malam. 
Rabu,. Saptu  6—7 malam. 
Murid2 harus memb. buku sen- 
diri. Untuk idjasah dari BOND. 
Keter.: Selasa, Djum'at 56 

sore 

Gan Tiong Gie (MO. bg. 1) 
Dji. Be Biauw Tjoan 34 

SEMARANG. 

  

BUKU PENGETAHUAN 
ASMARA WANITA terhias 50 
foto New Look, ...... Rp 15— 
NAFSU ASMARA 
terbit 48/8/52 Ganbi Rp. 22.56 
pesan sekarang ...... Rp. 15.— 
prangko. Daftar GRATIS.   Vi 5TJERMIN” 
Ps. Besas 16 — Serabajja. 

  

  
5 Ke “2 Losman's Vigosen Tabisis. 

3 manik Pena na pas, 
g: A AE 

Antar dan berpenjakit. 
Tabiets. 

rah gun 
naga baru. Sangat 
rempuan jang badan 

it, k darah, muka putjat, kepala pusing dan pinggang 

Ta Awas! Perempuan hamil dilarang minum. 

2» 

an Tamala Syphilis Tablets. 
Berguna sekali buat membersihkan darah kotor. 

») Losman'g Santal Oystol. 
Istimewa buat penjakit kentjing jang bernanah (Twitjing). 

man Chocolate JLaxative . 
Obat urus2 jang muda dipakainja untuk bersihkan kotoran 

HD Losmar's 

dalam perut. 
8) Losman's Hemorshoidz PI. 
“Obat jang 

h) Losman's Tablets. 

“4D Losmam's Neuring 
5 Istimewa buat m 
“HD Losman's Anti Pol 

0 
Obat untuk orang tuli atau 

D Losmams Rheumatice Pil, 

. Leucorrhoea Tablets. S 

2 aka buat perempuan sakit keputihan (Pektay). 

Ib untuk bawasir atau ambei. 

«  Antjurkan riak, legakan napas, hilangkan segala batuk. 
pu 
obati otak lemah, pikiran tidak tentu. 

on Tablets. 5 
Obat adjaib buat hilangkan besermani atau bongsiat. 
Losman's Deafness Pil, 

: Obat untuk sakit entjok atau Rheumatiek. 
0. Bisa dapat di Toko2 Obat Tiongh 
» Semarang TIK SING TONG, Pekodjan: Djokja : TIK AN TONG Petjinan 

' SOLO1 DJIE SENG HOO, Ketandan 15) Saletiga» PO NING TONG 

  
Obat ini menambahkan da 

terutama memberi te 

bagi orang Lelaki atau Pe 

k: Orang perempuan datang 

kurang pendengaran. 

(Wa. 

3 Patam tempo jang sangat pendek bisa dilever atas INDUCEMENT: 

| Dodge Kingsway Sedan 1952 

| Dodpe Trucks 
Jeep Wiliys 

' Standard-Vanguar 
N. V. Autohandel A. SMELT 

HA Me Wa NA 
2 5 

Ba S Na K3 

a dengan 

. Schokbrekers 

« Sedans 

o (kl. B5) 
“Tawang Tid 
'Semarang 

1,
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MORE MILES 
for your money f 

DUNLOI 
The Dunlop ,ROADTRAK" 

the road, Its studded tread patt id xi ri neha Meki Dot an read pattern provides maximum grip on rough 

Builk fat the job 
THE DUNLOP RUBBER COYINDONESIA) LTD. TANAH ABANG -B. 22 DJAK ARTA : 

       

   

G A3 Aa 

- AL 
3: 

    

ROADTRAK 
“TYRES 

is a dual purpose type for service on and 

It ls egually suitable for normal road use.     

  

M.S. RAHAT 
TABIB 

Seteran 109 — Telf, 1123 
SEMARANG. 

Tab:b jang paling terkenal di In- 
donesia dan dapat banjak pu- 
djian. Specialist untuk Wasir 
(Aambeien) ASTHMA KEPU- 
TIAN, IMPOTENTIH dan lain2 
Penjakit. Z0ONDER Ma 

Ea Danh (Pagi 
Dj. bitjara (Sore 5— 7 

  

     N PeRrveraKan 
| dan CLICHE 

  

      

  

LIJNe RASTER CLICHE 
STEMPEL KARET,SLIDE Ii 

dan ONTWERPEN      

    
      

PO 61/8 

  

    0 

  

  
Pr 
TO G Pre1h 

    

  

Akan didjuat : 
| ' PERKEBUNAN 

terleiak di Djawa Tengah 
Luasnja kira2: 600 Ha. | 

Menghasilkan: Kapok, Tjoklat dan Kopi 

Dengan: Pabrik jang lengkap. 

Keterangan2 jang lebih djelas dapat diterima dikantor 

INTERNATIO 
Bagian: Cultures & Industrieele Belangen di Djakarta, 

atau dikantor INTERNATIO di Semardag. 

    
  

an bkn ADA am ba Kn Da Mi tanya OA Ho 2 SM 1 WE Baba Bana KB Ya ah PS   

  

DITJARI 
Sebidang tanah 
untuk pabrik, kosong atau ada bangunan,   | se-ketjil2nja 30X30 meter, terletak dalam kota Semarang. 

Mau beli atau sewa, 

| aan tawaran pada harian ini No. 38/1515. 

  2 2 3 

f Rp 9 

bikin baik Rn 12-— besar Rp 20— 

Tendean MAL aa aA EN Naa Inna 
         

S-51-2-195-8 

BAN 
Sabun jang terkenal 

Sabun bia 

  

   21 

beratnja tetap 
menghemat tenaga 
tjutjian terpelihara Ta : 
halus bagi tangan -... 
busahnja banjak 

hemat dipakai 

  

   
    

    

   

  

| | 
sa, hanja untuk Subun TJAP TANGAN 

sekali mentjurji ada sisanja sesudah 

tiga kali menijutj 
       
   

   
   
        

    

  

   

      

21 " 

Ar 

      

buatan 
UNILEVER 

    

  

BEMAR-BEKAR BERBUKTI | 
Untuk menghilangkan segala 

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

DJAMU NGERES LINU 
(No. 20) 

terus menerus membuktikan 
kemandjurannja. 1 bungkus 
Rp. 0.50.   

PINTA lan 

NJONJA MEMEER 
MR ae 
SEMARANG: 

  

rang. 
Toko Pedamaran 90. Agen De 
pok 36B, Mataram 210, 414 
497, Lemahgempal 52, Petekai 
35, Pasar “Darat 33, Widohar- 
djo 26. Solo: Tjojudan 141. 

  

BARU 5UK4 

Toko MAYA DEWI: 
Dj. Nonongan No. 3 — Solo: 

SEDIA MATJAM2 BAHAN PAKAIAN 
Sampai pada habis bulan ini, j 
untuk reklame, kami memberi: | 

104 KORT'NG 
pada tiap2 pembeli ci Toko ka- 
mi.  Djangan lewatkan “ketika 
jang baik ini. 

UANG Rp 1b— 
4 Rp S—LOTERIJ BA. 

RANG DJOGJA Rp 9— Tiekl & 
porto VRIJ. BUAH DADA LEMBEK?? 
BUSTERIN PILL, dapat bikin ken. 

tjang dan Montok Rp 20— 3 “ds. 
Rp 57,— RENA PILL. datang pulaa 
tidak beres Rp 58.— SURINE targg. 
bak kentjing gula.nier-eiwit, Der 
steen Rp 20— 3 ds. Rp 57— SA 
KIT KENTJING?? Darah naaah, ken 
tjing sedikit perih. dan sakit URU 
NOL tangg. dapat tulung Rp 12.— 
besar Rp 20— DARAH KOTOR??? 
Bisul luka gatel dl. ' CERENOL da 
pat bkin baik Rp 12.— besar 
Rp 20— ZALF Rp 3— BATUK KE 
RAS?? VOCANOL targg. bisa lekas 

LOTERIJ 

OBAT KOEKOEL BESAR BRONTOK 
besar Rp 20:— ZALF Rp 3— VITA 
NOL. PILLEN Rp 12.— besar 
Rp 20— badan lemah dingin. lekas 
tjapee, (sexue'e zwakte) tulang? sa 
kt. pinggang pegel. 

Ongkos kirim Rp 2-— Prijsc, gra: 

THIO GIOK GIEM 
Gang Tengah 22 — Smg. 
  

KURSUS BASA INGGERIS, veladja- 
Tan dengan surat, ' keteranga, basa 
Indonesia, tjukup dengan arti,- tiara 
Aa DA kan, . tata basa, 'atihan 

sb, 
Memakai s'stim ig mudah dipe'ladiari 
ag tidak memakai guru, Putra/Putri 
Indonesia ig ingin menjumbangkan 
tenaga 'dafam pembangunan INDO. 
NESIA RAYA, segeralah berlangga. 
nan Pe'adjaran dkir m 4 X sebulan 
wang langg Rp.3,— sebulan, wang 
langganan dikirim lebh du'u pada 

PENDIDIKAN UMUM! Lawang   
“Besok Malam PREMIERE 

MALANG. 
  

Rex 5.—7.—9.— (17 tahun) 
Fairley Granger-Ruth Roman 
»STRANGERS ON A TRAIN" 
  

«Bob Hope — Lucille Ball: 
"S,Fancy: Pants, 

Besok Malam PREMIERB! 
ORION -5.-7.-9.- (13 tahun) 
Dana Andrews —1 Richard Conte 

.Salerno' Beachhead" 

Ini Malam Pengab: 7.— 9.— 
Clark Gable — Alexis Smith 

»Any Number Can Play” 

Besok Malam PREMIERE |! 
Metropole 4.45-7-9.15 (13 tah J 
Frederic March — Akim Tamiroff 

»THE BUCCANEER" 
.Gubahan Cecil B, DeMille 

lai Malam Pengab: 6,30-8.30 
VThe PHANTOM RIDER“ 
SERIE NI ITAMATI).: 

INI MaLAM 
Djagalian 7.—9.— (13 tah.) 

Robert Kent — Peggy Stewart ! 

»The PHANTOM RIDER": 
Serie Il IT AMATI 

  

  

  

          
  

ini Malam Pengab: 5.-7.-9.- 

Didjual dari persediaan: 
RADIO MULLARD 6 dan 9 Lampu. 
RADIO - AUTO 6 dan 12 Volt 
Radio Service - dealer 

Columbia 
Purwodinatan Timur 28 — Semarang 

  

Baru Terima ! 
TELEFUNKEN RADIO'S dari ketjil sampe besar 

dengan HARGA RESMI. 5 
7 lampu model "52 

, HARGA RESMI. 
Bisa tukar- tambah (INAME) 

Djuga sedia: 
PHILIPS - ERRES - N.S.E.” RADIO'S dan Masin2 Tulis, 
Diait kerikut DINAMO merk SINGER” PRINSESS model 
kabinet PALINGP?RARU. 

RADIO SERVICE LUX 
Dji. Slamet Rijadi No. 154 (Timuran) — Solo. 

    SIEMENS RADIO type SH-813-WH 

  

    

san : ul F: Sinhe Djie Goe San! 
Djam bitjara: Pagi 9 — 11 Sore 4 — 7 

di Toko Obat ,NGO HOK TONG: 
Gang Pinggir No. 1 Semarang Telp. 1658 

Dapat Menjembuhkan dengen tjepat segala penjakit, 
baik dalam maupun luar. 
Praktijk untuk: Orang? Ielaki, wanita, tua, muda 

dan anak2. 

HER LM ANA 
  

    
    

  

       
  
  

One Ama Tan 

    

  
CITY CONCERN CINEMAS —— 

LUX 5.—7.—9.— Ini Malam PREMIERE fu. 17 tabunj 
Joan B & Bg oan Benneit : .G reen H e ! Is 

Dougl. Fairbanks jr. 

Ta 1 Ag nu Apar nga Penghabisan |17 ch J 
can KLauitie 'jof: ' i hasi 2 ni 

Robert Cummings Gil Na Year ana 7 

Besok Malam: ''Praehistorici Woman" L 

  

(17 tahun). 
(Wanita di djaman PURBAKALAJ ia CENECOLOR 

INORA 5.-7—9.— Ini Malam Premiere Iseg. umur) 
Wildest South 
Aan Thsills nJungle Head-Hunters" 

  

  R 2 Karan 7x 9u- INI MALAM D.M. 8, fu 17 tabun) 
W 1 

Sukarsih » Akibat apa i 
Film indonesia Baru! 

Roxy 7.— 9.— INI MALAM fu. 13 tahun 2: . j »Siao Liem Sie” 
Akan datang: Siamet Berdjoang WASKU, 

Ka 

| Mulai tanggal 

  
  

  

  

        

Solo dj, 3-5-7-9 Tg, 17 Maart D. M.B. 

Wabash Avenue #E!1Y, 
“ Fechnicolor Teks Indonesia 

  

kb: 

PAN 
INDRA" Solo Vain tg. 14 sjd 19 

Back To Bataan 

        

  

Mulai tanggal 14 Maret 1952 

King of White Elephant   
  

Druk, VII No. 584/1I11/A/118 ! 

 


