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eU serta & dangan menjekapkan tangan se- 
x ga tradisi India kelihatan Nj. Eleanor Roosevet jg. 

e : jakan perdjalanan keliling India itu, sedang 
Ki 1 Pa, kepadasorang2 di Bombay, Gambar di 
3 Li ja beserta njonja rumahnja, Nj. Vijaya- 
: & iMj Ibandit dik PLN Nehru sedang berkeliling 
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2 rbesar di Djepang pada hari Djum- 
a ratifikasi perdjandjian perdamai- 

ian keamanan antara Amerika Seri- 

| 

(bang 'militerisme Djepang dan 

.da suatu waktu hampir sadja 

  
Beberapa Minggu . Lagi Akan Terlak- 

Maan Lagi 

  

Djepang an Benar f Amerika pada hafi Kemis jl. Pen- 

    

   

          

     
     
   

2 et 

pemerintah 

   “Ban TPesinaten itu, 
g hingga kini belum me 

ifi: 3 ichi Masuda, 

Meki badan kutif pai- 
tai Liberal dari Da men- 
terj Yoshida, da am sambutan 
nja mengatakan bahwa Ameri 
ka Serikat jalah ra “keli- 
ma jang telah meratifisir per- 
djandjian perdamaian  Dje- 
pang: ke-empat negara lainnja 

| jalah Inggeris, Austra'ia, New 
| Zealand dan .Ceylon. “Kita se- 
| karang hanja ve De edi 

| ratifikasj oleh satu negara lagi 
untuk ber akunja perdjandjian 
perdamaian itu, Saat jang su- 
dah lama ditunggu2 dalam ma 
na akan memperoleh 
kembali kemerdekaan sepenuh- 
nja kini telah dekat dan rakjat 
Djepang merasa sangat gembi 

ra” demikian Masuda. 

Langkah penting 
San - terachir. ' 

mnyantara 'itu Wartawan UP 

  

wa ratifikasi perdjandjian per- 
damaian Djepang oleh Senat 

, | Serikat itu merupa- 
, kan ' "langkah penting terachir 

bagi Di g daam "perdjala- |   nannja selama 6 tahun kearah 
an uhnja ' sesu- | 

SG Kedaulatan pe-| 
5 ep 3 atas wila- 

airan2 ter. 

akui dengan 
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Gi Fitorialnja 8 
I resmi o'eh aan Sekutu dja 

di "dim waktu beberapa ming- 
gu jang akan datang ini”. 
SaniNea diketahui untuk ber 

lakunja 'perdjandjian na 
| an Djepang jang ditanda tanga 
|. ni di San Francisco itu dibutuh 

| kan ratifikasi oleh Djepang 
dan 6 dari 11 negara anggau'a 
Komisi Timur Djauh, : 

11 Negara ini jalah Amer!- | 
ka, Inggeris Australia, New 
Zea an Canada, Perant'is, Ne 
derland, € ylon, "Pakistan, Phi- | 
lipina dan Indonesia. Menurut 
UP Diepang € dan an telah 
mendeponir : 

  

     
   

   
   

  

  

echng 
New Dea di nd 
ggu selesainja pt 

tralia dam 
nja menu 

ses ratifikasi oleh Amerik 
rikat, Menurut State | 
ment 'Ceylon kabarnja tela 
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   lesai pula dengan ratifikas 
dangkan Canada, Perant' 
dan Nederlang telah asndabani 
persetudjuan terachi, menge- 
nai perdjandjian tersebut. Teg 
tang apakah jang telah d: 'ker- 
djakan oleh stan mengenai 
perdjandjia 1 tidak didapat 
kabar, baik dari kedutaan Pa- 
kistan maupun dari Ing De- 
partment, 

Indonesia dan 
Philipina. 

Pembesar? kedutaan Indone | 
sia di Washington menjatakan, 
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4 Tan” : 

di Washing Cn menjatakan, bah 

kabar Djepang, jg memuat 
1g Fat ikasi dari Washington itu dga huruf? be 

' istimewa pada Djum'at pagi dan siaran? pada 
h bahwa perdjandjian perdamaian Djepang 

5 pada pertengahan bulan April. 
bahwa soal rafifikasi La bagi 
Indonesia pada waktu jni ssacna 

ang, Shigeru Hori jg men- “sekali tidak dapat diramalkan”. 
sekretar.s pertama-ka- Mereka dalam pada itu mexnge 
menjatakan, bahwa ratifi mukakea, bahwa segala 

“Amer kar lah ter'anda oleh 
bir net dinegeri fu. 

ja 

: diaegeri ru 
Tga Tim £ Nan 'elah pe 

| njatakan menentang ratifikasi. 
etapi bagaimana sikap par'ai 

tua didalom kab'aet baru nanti 
dike ahvi, demi 

sebut. 
tindakan 

per- 

kini fidak 
'kiam pembesar? fe 

Penundacn da! 
oeh Philipina mengenai 
diandjian ity menurut sumber2 

Philipina di Washington disehs! 
kan hait cleh faktor2 . poritis 

sg? St RAT parfat? pati il 

tinda Ec 

Mendjetang : 
Kemerdekaan 

“pak Hidup Tan 

   
Kuadjuagan T 1 2 | 
jua-Dujun Ke 

Yasakuni 

AKIN 
M3 memperoleh 

hem Semelatnnga. 

  

gakkan keinbali militerisme, de 
mikian menurut koresponden 
UP. Hal ini dgn djelas kelihatan | 
pada hari Djum'at, ketika se- 
djumlah 35.000 orang2 — jakni| 
is terbesah sedjak achir  pe- 

Tokio, dahulu merupakan lam- 

tempat penjimpanan djenazah?2 
pahlawan2 Djepang. 

« Tempat sembajahjang ini pa 

(Lrombak, jaitu ketika berda- 

sarkan salah sebuah  keputu- 
san dari MacArthur tidak di- | 
perbolehkan lagi pemberian 
subsidi oleh negara, 

iang datang  mengundjungi 

Kuil| i 

KIN DEKATNGA saat|| P 
makin | 

| djelas tampak be naA 5 
pada rakjat Djepang utk mene | 

kukan upatjara? | 
peribsigika di kuil Yasukuni di 

disebab- ! 
kan yula tidak adi lagi orang2 | 

      

      

  

    
    

      

   

    

  

ku Alam, achirnja telah -: 
DPD. Pemilihan tsb. dil   tempat ini. Ma'ahan suatu keti 5 

ka oleh penjelenggara kuil ini 
pernah di pertimbangkan untuk 
mempersa'ukan diri dengan se 
buah sirkus. Kaisar Hirohito | Karena Dokter? 

Ham pir Li 
biasanja mengundiungi upatja | 
ra2 peribadatan dimusim ron- | 
10k dan musim semi, da'am 
upatjara2 mana jang dilang- 
sungkan diwaktu ge'ap-gulita 
pahlawan2 "perang nasional di 

| agungkan mendiadi “dewa2”. 
Hari Djum'at adalah hari raya 
nasional mendielang musim se 

mi, dan tjuatj, jang kurang te 
rang tidak kurang menjebab- 
kan kundjungan orang2 jang 
demikian PENA dikuil Ya 
Sukuni ini. 
  

Jnaupun ae Dikatakan 

ci faktor poit snja, ratif.kasi 
b'eh Senat Philipina tidak da- 
bat diten-ukan, karena partai 

11 kursi dalam Senat menen- 
ang perdj andjian tersebut. Se 

bagai faktor d.plomatis o'eh 
sumber? tersebut dikemukakan 

gagalnja perundingan2 jang 
gini d'akukan mengenai tuntu 
an ganti kerugian perang seba 
ajak 8000 djuta dollar oeh Phi 
ipina kepada Djepang jang me 
rupakan ha'angan bagi ratifika   3 Dt perd 'andiian itu. (Antara). 

Baok- -Gelap Devi- 
sen Digerebeg 

Telah Beratus-Ratus Ribu". Dollar 
Hongkong Diselundupkan Keluar 

|. TAS PERINTAH Kepala Reserse Kriminil Kantor Besar 
Polisi Djakaria Raya, hari Rebo kira2 djam 4 sore, te- 

“Iah ditangkap Lauw Kha Hong, jg dituduh mendjadi direktur 
dari ,,baak-gelap” didalam kantornja, Blandongan No. 28 Dja- 
karta Kota. Penangkapan dilakukan setelah pihak polisi menda 
at petundjuk2 dan keterangan?, bahwa di Blandongan 28 Dja- 

Kota, oleh seorang 'Tionghoa telah didjadikan sebagai pu 
sat daripada pengiriman devisen gelap keluar negeri, seakan? 
merupakan ,bank-gelap”, tempat orang2 Tionghoa menjetor- 

3 Kepeti Reserse Kriminil Kan:pr 
Besar Polisi, Komisaris - Na 
tentang hal ini menerangkan pada 
Antara”, bala setelah ' beberapa 
famanja diselidiki, ternjata, " bahwa 

salah satu ruangan dari Firma ,,Sam 
traco” di Blandongan No. 28 Dja 
karta Kotaj oleh seorang Tionghoa 
bernama Lauw Kha Hong, telah di 
pakai. dan didjadikan sebagai ,,bank 
gelap” atau pusat Henfeluridupan 
devisen gelap keluar negeri. Hasil 
penjelidikan selandjutnja menundjuk 
kan, bahwa beratus-ratus ribu dollar 
Hongkong oleh direktur bank-ge- 
lap” tsb: telah dikirimkan keluar ne 

| geri, jakn? ke Singapura dan Horg 
kong, dari sedjumlah ratusan orang 
Tionghoa di - Indonesia, . antaranja 

'dari Bandjarmasin dan Makassar, 
guna sanak-keluarganja atau kepen 
tingan? dari orang2 itu, 
kan oleh atau via makelaar tersebut 
diatas. 

Dalam penggerebegan jang 'dilaku 
kan Rebo petang dikantor  ,,bank- 
gelap” 'tsb., oleh polisi telah “dibe- 
slah tang kontan Rp 61.000. dan 
4 buah tjek seharga . Rp 30.000.— 

ja dilaku 

kan tm guna dikirim bagi sanah-keluarganja di Tiongkok, 

gelap itu. Menurut keterangan "di 
rektur"-nja - pada polisi, ,,barik-ge- 
lap” tsb. didirikan dan“ mulai beker 
dja pada bulan Mei 1951 jang lalu. 
Sedjak waktu itu sampai sekarang, 

- sedjumlah besar devisen gelap, kira 

jang akan diselundupkan ke Singa: 
“ Fbura dan Hongkong, serta sedjumlah 

“Ibuku-buku dan tjatatan2 
“Isegala sesuatu jang berhubungan de 

ngan pusat penjelundupan ' 

|Bung Tomo: Je Pokok Dim Kabinet Ialah Soal LN 

mengenai 

devisen 

iUNG TOMO KEMAREN PA 
GI memberikan pers-konperen- 

si. dimuka para wartawan di Sura 
baja. Ia merjatakan, bahwa syal 
mutlak untuk stabilisasi Indonesia: 

tegak berdirinja sesuatu  pemerinta- 
han jang agak lama. Tiap kabinet 
jang djatuh merugikan pembajar2 
padjak, merupakan vacuum dalam 
djalannja administrasi negara dani 
sangat merugikan usaha2 stabilisasi 

kira seharga ratusan ribu “ dollar 
Hongkong, telah dikirimkan ke Si- 
ngapura dan Hongkong, dari bebe 
rapa ratus orang Tionghoa di Indo 
nesia. 

(Dgn. kode2 rahasia. 
' 'Tjara pengiriman jang ia lakukan, | 
menurut keterangannja lebih  djauh, 
ialah dengan berbagai matjam akal, 
antara dengan kode2 tertentu dalam 
surat2 jang 'ia kirimkan dari sini ke 
Singapura dan Hongkong. 

Sementara itu pihak polisi belum 
dapat menerangkan, apakah orang 
Tionghoa itu dalam hal ini  hanja 
bekerdja sendirian atau  mempunjai| 
kawan? lainnja, pengusutan ' masih 
terus didjalankan. 

Dinjatakan, bahwa seperti halnja 
dengan peristiwa pengiriman devi 
sen gelap jang dilakukan oleh bebe 
rapa orang makelaar bangsa Arab 
jang kinf telah ditahan polisi, djuga 
penjelundupan devisen oleh orang 
Tionghoa tsb. diatas, dipersalahkar 
melanggar visen-ordonansi 1940 
No: 205, dimana terhadap pelanggar? 
nja, akan dilakukan tuntutan. 

negara. Ia beranggapan, bahwa soal 
dalam negeri tidak begitu merupakan 
halangan bagi Jamanja usia kabinet 
dan ia -pertjaja bahwa hampir tiap 
partai setudju untuk segera menga 

dakan pemilihan umum, mendatang- 

'o1 eh sumber2 itu: “bahwa sebaj 

Iiyacionalsta jang mempunjai | ! 

  

ALAM MENDJAWAB D 
Tiongkok Nasionalis di P. 
La jg kini menimpa . 

  

utjapkan oleh 'pihak Rusia da- 
am “panitya untuk pengura- 
ngan sendja:a akan tetapi dju 
ga kali ini wakil Rusig meng- 

hindarkan dri untuk mendja- 
wab permintaan PBB supaja 
bekerdja sama dalam suatu pe 
njelidikan dibawah pimpinan 

' Pa'ang Merah Internas'ai. Pa- 
“da waktu ia merasa terdesak, 
| wakil Rusia Jakob Malik, me- 
njatakan bahw, djawaban ter 
sebut te'ah diberikannja dm. 
usul 'ang menghendaki supaja 
panitya pengurangan sendja:a 
mengeluarkan larangan mela- 
kukan peperangan kuman dan 
menghukum negara2 jang te- 
ah melakukannja. 
Kepada rapat  Jakob Malik 

mendjamin bahwa Rusia akan 
memberi bantuan sepenuh2nja 
dalam memberikan bukti2 jang 
njata dan bahwa semua kepu- | Pe: 

tusan jang akan diambil deh 
panityagda'am hal inj akan di 
laksanakan, 

Wakil Tiongkok Nasionalis 
dalam pidatonja menjatakan, 
bahwa ada ah sesuatu kedjad: 
an jang biasa, bahwa danastan 
Tiongkok tertimpa epidemi2. 
Menurut Tsiang sebab2nja bu- 
kan sadis terletak dalam hal 
pemakaian jang tidak sebagai 

  

ada akan tetapi djuga karena 
eksport2 jang tidak berkemanu 
siaan darj bahan? makanan ke 
Siberia. Menurut keterangan2 
jang didapatnia- epidemig  ti- 

dak sadja mendjalar d Man- 
sjuria, me 'ainkan djuga di Sjan 

daja Kwangsi. (UP), 

Apa Jang Dimak- 
sudkan? 

Menteri luar negeri Pi- 
lipina Joaguin Elizalde 

menerangkan pada Rebo 
malam bahwa pembajaran 
ganti kerugian ' oleh Dje- 
pang kini harus terdiri da- 
ri 2 djuta serdadu Dje- 
pang jang ,,memihak ki-   

kan kemakmuran, keamanan dsb, Te | 
tapi soalnja harus ditjari pada" poli 
tik luar negeri. Demikian Bung 
Tomo. Tiap formateur, begitu bung 
Tomo, harus menegaskan pendirian 
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ta”? 

nja (programnja) sebelumnja dan se 
tjara terbuka diumumkan dan dita- 
warkan kepada partai2, sehingga de 
ngan demikian, umum dapat menge 
tahui partai2 mana jang tidak suka 
terhadap sesuatu program. 

Program itu harus tegas, demikian | 
bung Tomo, tegas dalam umpama- | 
nja memilih blok USA, Rusia, atau! 
bebas. Hampir semua kegagalan dari 
kabinet di Luar Negeri umumnja di 

  

      
    
    
    
    
    
    
    
     
    
     
    
    

  

   
Setelah sekian lane. pembentukan DPD Jo ogja me- 
ngalami kegagalan, maka pada sidang DPRD hasi Selasa 
jl. dibawah pimpinan Ketua kantor Pemilihan S.P. Pa- 

Menteri Dalam Negeri de toner. Tampak: S. P. Paku 
Alam sedang mengutjap kan pidato dimuka sidang tsb. 

    

'Pr. Tsiang 
Malik Mingkunke Djawa an Jg Positif Atas Usul 
Untuk-Menjelidiki Soal Tuduhan2 Perang Kuman. 

Ia Sabat ah 'eking. pn 3 

Tuduhan: kas MnnA 
untuk ketiga kainja  di- 

| mengat 
mestinja dari tenaga2 tabib jg : Ae 

  

  

dat dipilih 5 orang anggauta 
an atas “petundjuk dari   
ri Semua 
ebatnja Epidemi 

ut PANAI 3 # 

'Basia ti (pepera- ' 
ngan kuman oleh To Korea dan Tiongkok, wakil 

BB Dr. 1s    

  

     

Raesia Pavja Pasukan2 
Kapal Selam Di Lautan 

Djepang 

an PBB kepada Korea telah 
menghinda'kan bahaja jang 
mengantjam Djepang, selainnja 
bahaja itu menganjam Koru 
Selatan. Komandan pasukan? 
PBB tadi memperingatkan, 
bahwa Rusia mempunjai pasu- 
kan udara j kuat di Asia 
dari Rusig dan selandjutnja 
mempunjai pasukan kapal si- 
lam di laut Djepang, Djendera! 

mengutjapkan  kete- 
rangan tersebut dalam satu in- 
ay dengan wartawan? Dje- 

2, beberapa djam setelah se 
nat Amerika Serikat meratifi- 
kasi perdjandjian Frisco dan 
perdjandjian keamanan  Ame- 
rika-Djepang. 

Dalam pertjakapan para 
wartawan Djepang mengata- 
kan bahwa banjak orang Dje- 
pang kuatirkan Djepang akan 
“tidak diihat mata” berhu- 
bung dengan adanja pasukan? 
Amerika di Djepang setelah 
perijandjian  pertlamaian itu 
berlaku, Terhadap ini Ridgway 

an ,bahwa Amerika 
Serikat tflak bermaksud me- 
nguasai Djepang.  Sebenarnja 
ia menghendaki pasukan2 Ame 
rika tadi ditarik seminggu di-   

tung dan di propinsi? di barat: 

  
| bila 'politik kita sungguh2 bebas, 

muka perdjandjian perdamaian 
itu berlaku, Tetapi dibawah te 
kanan keadaan internasional 
te'ah ditentukan supaja pasu- 
kan2 itu berdiam terus di Dje- 
pang sebagai pasukan pasu- 
kan. “pertahanan, Demikian 
Ridgway. (Antara). : 

INGGERIS TINGGALKAN 
ISMAILIA, 

Djaru bitjara militer Ing- 
geris mengamumkan malam 
Djanat bahwa penarikan kem- 
bfi tentara Inggeris dari Is- 
Maa pada hari Kemis telah 
seken dengan tidak timbul ir- 

ren2, Penarikan kembali ten- 
aah Inggeris ini dilandjutkan 
kan pada hari Djum'at dam 
akan berachir pada hari Sabtu, 
demikian djuru bitjara tsb, 

sebabkan karena negara jang ber: 
sangkutan sudah  mendjadi objek 
dari negara2 besar. Menurut bung 
Tomo kita hanja akan mendapatkan 
suatu kabinet jang kuat dan stabil 

pada pandangarnnja adalah sesuai 
| dengan kehendak publieke opinie se! 
karang: bukan bebas memilih kawan, 
melainkan bersatu dengan negara? 
jang ingin bebas dan netral dan ber 

« 
  

  

Lemuana Kebudemaan Indonesia 

SKon Batavia asah Gmn p 

yen Kunstenen W stensohappan 

'otscenap 

  

    

   

  

- ONTAK PERTAMA antara formateur Wilopo dgn partai? jg akan diadjak petniha. me 
ngenai pembentukan kabinet telah dimulai kemaren petang. Partai pertama jang dapat 

giliran adalah Masjumi jg diwakili oleh Prawoto Mangkusasm'to, Diantara formateur Whopo 
dan Prawoto Mangkusasmito telah dibiijarakan soal komposisi dan pers6aalia kabinet j.a.d. 
Dalam keterangannja kepada ,, Antara” 

— dlm pertemuan jg diadakan dgn pihak Masjumi itu ada terdapat pengertian baik terhadap kon- 
| sepsi jg dikemukakannja. Dgn. adanja pengertian baik ini, Wilopo menjatakan kepuasannja, 2 
“karena — menurut Wilopo — hal jg demikian itu akan membuka hn ia baginja utk melan- 
djutkan Na dim melaksanakan tugasnja itu. : 

| 
| besar perbedaan jang terdapat | ,Djawab an” 

IIpada Templer 
'Selagifla Paparkaa Potri- 
Ftiknja : Kaum Gerilja 
Perhebat Akseinjas Sebu- 
ah j'Kebua Karet. Dite- 

bangi Selaruhaja 

ERTEPATAN DENGAN   

  

WAKTU komisaris 'ing- 
gi jenderal Sir Geraid Tem- 
pler menguijapkan pidato di- 
muka dewan perwakilan fede- 

ral Malaya hari Kemis, dimana 
olehnja dibenangkan rentja- 
ka untuk menjempurnakan per- 
lawanan dalam menghadapi 
kaum komunis disemenandiung, 

| polisi dibeberapa daerah 'terli- 
bat dalam perempuran9 den- 
gan kaum pemberontak dengan 
mengalami kekalahan besar, 
8 

Tiga - anggota “ polisi "tewa 
dan 10 orang lagi mend: pat 
luka2 ketika dua buah truck 
polisi lewat didja'an raya" di- 
daerah Buantan dekat Pahang, 
dekat pantai . timur: Seko- 
njong2 #ruck itu. dihudjani 
tembakan? hebat dari sendja- | 
ta otomatis, Tembakan? sege- | 
ra dibalas, akan tetapi karena | 
tembakan p'hak lawan terlauj 
Geras. Maka merek terpaksa | 
mengundurkan diri, 

Menurut kabar? pertama di- 
kalangan polisi djatuh 16 kor- 
ban, tetapi kemudian d'sang- 
kal.o'eh berita2 kemudian 
Sebuah patroli lairnja dise- 

.hrang.oleb gerilja-dekat Sungai 
Besi, didaerah Seangor. Ko- 
munike resmi tentang sera- 
ngan ini mengatakan bahwa 
setelah terdjadi periempuran 

(Singkat para penjerang dde- 
| Sak mundur, Satu orang telah 
tewas. Di Taiping tiga orang 
polisi jang mengendarai ken- 
daraan bermotor diserang de- 
kat Perak oleh gerombolan 
jang bersembunji disemak-se- 
mak dan mendapat 'uka? ri- 
ngon. Selandjutnja kaum “ge- 
rilja melakukan serangon atas 
sebuah pos 'polisi di Johore 
Baru, dimana seorang polisi 
tewas dan seorang 'agi luka2 
Didaerah Batu Gadjah semua 
tanaman karet telah ditebangi 
oleh kuam perusuh, 

1 

  

PERUNDINGAN GANTI KE- 
BUGIAN PERANG ISRAEL- 
DJERMAN BARAT. 
Konperensi Djerman Bara, 

Israel ter'ang ganti kerugian 
perang telah dimulai di kasteel 
Wassenaar dekat den Haag pa, 
da hari Kemis, Israel menunta, 
dari Djerman Barat gan'! keru- 
giam perang sebesar 81.090 000 
009 dar dari Djerman Timer 
$ 500.000.000. Kalangan penin 
dian di den Haag mengatakan 
bahwa, Djerman Bara mena- 
warkan pernbua'sm. rumah? di 
Israel sebagai sehagian dari 
pembajaran ganti kerugisa pe- 
rang "Gb. 

Lovett: 
RRT Telah Lintasi Ba- 

tas Indo-Cbioa ? 
ENTERI pertahanan 
Amerika Serikaj Robert 

Love hari Djum'at telah mem 
beritahukan kepada pani' ya 
macdjl's rerdah Amerika urusan 
hubungan dengan luar negeri 
bahwa menaru , keterangan jg 
diterima oleh pemerintah Ame 
rika. pasukan? RRT telah me- 
Tintasi perbatasan Indochina, 
un. (ik menggabungkan diri pa 
da pasakan?2 Ho Chi Mah jang 
berperang melawan Perantjis. 
Kata Love't, suatu perkemba- 
agan si'asi 'sematjam ita sela 
lu mungkin berakibatkan pemu 
sa'an pasukan? Ticnghoa seba 
gaimana terdiadi sebelam dimu 
lai serangan melawan pasukan? 

  

  

  
jgi dan ragu2 seperti sampai 

| berumur pandjang, djika tidak diada 

PBB di Korea. (tara, 

sama mereka merupakan suatu perse 
kutuan. Selain itu kini harus pula 

  

(Penting Hari Ini: Pertemuan Wilopo dgn Penarik 2 
"— Djepang akan merdeka lagi — Militairisme Dje- 
pang bangkit — Apakah Truman akan tjalo 

diri lagi? — Pentagon sumbar2: 
ketinggalan 

  

anu Djalan-Keluar 
Dari Djalan-Buntu Usaha Pembentukan Kabinet Jl Setelah . 

Wilopo Menemui Wakil Masiumi Kemaren” 
Wilopo Tak Tana Adanja Apa Jg Disebut .Golo- ngan Natsir” Atau »Golo 

ngan Sukiman” 

tadi malam, 

Atas pertanjaan, seberaps 

shtarg konsepsi dari bekas for | 
mateur Prawoto dan Sidik de- 
ngan “konsepsinia mengenai 

komposisi dan personalia kabi 
net jang akan datang, Wilcpo 
tidak bersedia memberi pendje 
lasan.  Hanja. dit erangkannja 
bahwa da am konsepsinja jang 
telah siap itu sudah lengkap be 
berapa kementerian jang akan 
dibutuhkan dan siapa orang2nja 
jang akan mendjabat kemente 
rian2 tersebut. Dan pada wak- 
tu ini, demikian Wilopo, be'im 
(Langgap perlu untuk mengu- 
mumkan, sebab keadaannja ma 
sih bisa berubah. 

Pertanjaan, bagaimana ix 
menghadapi Masjumi dida am 

perundingan2, W lopo terang- 
kan. bahwa "ilidakam “ panda- 
ngannja” tidak ada gpa jang 
dinamakan “Masjum: golongan 
Natsir” dan “Masjumi  golo 
ngan Sukiman”. Selandjutnja 

apakah ida am kabinet jang 
akan datang djuga akan du- 
Iuk PNI dan Mes'umj sebagai 
intinja, Wilopo tidak memberi 
jawaban jang tegas.   Lebih djauh Wilopos mene- 

rangkan, bahwa setelah diada- 
kan pertemi ian dengan Masju- 
mi kemaren itu, hari ini ia-akan 
berunding dengan PIR-Demo- 
|krat. Partai Buruh, Parindra, 
| Katolik, Parkind», PSI, PSII, 
|PRN dan mungkin djuga dgn 
| partai2 lain lagi. Wilopo tidak 
hendak menerangkan apakah 
partai2 jang akan diadiak be-! 
rund'ng itu ada! tah partai2 jang 
sudah nasti akan duduk dalam 
kabinet jang akan datang atau 
tidak. Achirnja Wiepo terang 
kan,. bahwa. ia masih 
Paten bahwa setelah sat 
minggu ia diberi tugas menju- 
gun “kabinet, usahanja dapat 
memberikan kepastian gagal 
afau berhasil, 

Keterangan Prawoto. 

Prawo'o Mengkusasmito dari 
»Masjumi” dalam pada itu se 
waktu di'anjakan mengenai per 
temuannja fengan pember'uk 
kabinet Mr. Wilope peang ke, 
maria itu menerangkan kepada 
,Anara” bahwa dari per emu 
an tsb telah @rgambar djalan 
keluar dari djalan-burtu sewak 
'u pembo1 kan kahinet jang 

Australia   

  ditegaskan ekonomi apa jang hendak : 
digunakan dinegeri ini, liberalkah 
atau nasional, dan djangan setengah2 

sekarang | 
kita alami. Bung Tomo chawatir, 
djuka kabinet baru nanti tidak akan 

kan program jang tegas, 
mengenai politik luar-negeri, 

terutama 

  

Ikat-Tj 

formateur Wilopo menjatakan, 

tetapi 

bis” dll. 

? 

  

Hen 

— Politik Ka- 
ret Amerika 
Mengatjaukan, Ek6nomi - 
Indovesia: Pemeriah 

' Akan protes, 

KK 
Indonesid 

rika Serikat berkenaan Cena 
politik peragangan 
mengenai karet jeng didjalan- 
kan oleh Amarika Serikat jang 
akibainja “sangat me orugikan, 
terasa sekali oleh epemerintah 
Gan masjarakat F 
umumnja, der 
ngan? jang kite 
tangan? jano hotel 

   

    

   Seperti diketahui poutik 
Serikat pada achir4 i 
kan demikian rupa harga karet, 

sehingga Indonesia 'jg 
lan-devisennja kira? “5094 lebih 
terdiri dari hasil karet, menga- 
lami akibat2 jg buruk dari te- 
kaman itu. Politik menekan har- 

    

  patkan- Pemerintah Indonesia 
pada kedudukan jg sulit, jaitu 

Tutk mengatasi kegontjangan 

tertama 

ga karet jg dilakukai oleh Ame- 
rika Serikat itu telah menem- 

    
   

Russia along An 

INI TAMPAK ada tan- 
ua?2 baiwa pemerintah " 

akan mengadjukan 
protes kepada pemerintah Ame 

ndonesia pada 

'ekonomi di daerah2 jg mengha- 
'silkam karet rakjat. Sebab hasil . 
karet jg terbesar bagi Indoresia 
adalah karet rakjat. Seperti di- 
ketahui hasil produksi 
rakjat jg di-export semak sebe- 
sar 450.000 ton, sedangkan dari 
karet onde:neming hanja 1. k. 

di djalankan oleh pemerint 
Amerika ini dapat imembihaja- 
kah keamanan Cg 
nesia jg akan berpengaruh tidak 
baik bagi keamanan di daeral 
Asia Tenggara pada umumn, 
Demikianlah kalangan? itu.   

| diusahakannja dencen Sidik Dio 
josukarto jang sudah? ini Di 

30.000 ton. Tindakan jg telah 

karet 

tenja apakah besar kemungki- ' 
nannja bagi Masjtmi untuk ta 
rut duduk didalam kabine, Tar 
akan dinsahakan cleh Mr Wilg 
po Vu berdasarkan pembitjara 
omeia dencan pemben mk kabi 
net itu, Prawan mendjawah 5 
haha kemungkinan 
Mani adalah 2g 

iu bagi 
Sal »da 

lak Maa 
ampur 

'Soal ,R,M,S$ Adalah Semata-Mata So- 
ai Dalam Negeri indonesia Kata Casey 

Pemilik Bargas ,,Tiki” Akan, Dituntut. 

MI Australia R. G. Casey, 
kemaren menudju ke Karachi 
lagi mengenai gerakan ,,RMS”. 
Ha tidak akan mengambil tindakan 

ENURUT REUTER dari Canberra, Menteri Luar Negeri 
sebelum meninggalkan Canberra 
telah mengeluarkan keterangan 
Casey katakan, bahwa Austra- 

apa? atas permintaan kaum pemberontak »RMS”, supaja Australia membantu gerakan me reka. Keterangan Casey itu adalah 
rangan jg diutjapkan malam 
kollo, 

Persediaan »RMS”, 

Oleh Casey ditegaskan lagi, 
bahwa sca' tuntutan “RMS” un 
tuk mendapgikan kes maan 
an bagi Maluku Selatan adalah 
semata2 masalah dalam negeri 
Indonesia, dan Ausira'ia tidak 
akan turut tismpur ddaam 
masalah2 dalam negeri Indone 
sia kata Casey. 

Selandjutnja p eh Casey diu- 
mumkan, bahwa sebuah bargas 

repunjaan Australig bernama 
“Tik!” belum seang lama dari 

peabuhan Darwin telah men- 
Ijoba untuk membawakan alat 

a at radio kepatkx kaum pembe 
rontak “RMS”. Penjelidikan 
terhadap gerak-gerik bargas 
itu kemudian dilakukan, sete- 
'ah bargas itu kembali ke pela 
buhan Port Darwin di Austra- 
ia Utara. Darj penjelidikan itu 

terbuktilah “dengan djelas bah 
wg ichtiar untuk membawa 
a'at2 radio itu ada hubungan- 
nja dengan gerakan kaum pem 
berontak “RMS”, 

Kabar2 angin, bahwa bargas 
. Tiki” itu telah membawa ala! 
aatj.sendjata, ketika bargas 

itu meninggalkan pelabuhan 
Darwin dan bahwa orang2 jg. 
menje enggarakannja  bertin- 
dak atas nama beberapa pembe 
sap Austral'a, adalah 'pa su sa 

X
9
 

  ma sekali. Bargas itu disewa di 

sebagai komentar atas keta 
Djum'at jg lalu oleh Pieter Lo- 

sTiki” akan dituntut, 

Na 

j£ menamakan diriaja Menteri Barang Makanan dan 

Kundjungan bargas itu “ke » 
Irian Barat jang dikuasai Be- 
landa sekarang ini, menurut 
Casey, tidak mengandung pe- 
langgaran apa2, tetapi jang 
empunja bargas itu akan ditun 2 
tut didalam djangka undang? 
guarantine Australia, berkena- 
an dgn keberangkatannja .da- 
ri pe abuhan Darwin dan kemu dian kembalinja kepeabuhan 
itu. Sebelum itu Casey telah 
mengumumkan, bahwa laporan 
mengenai perisi Wa. bargcs itu 
akan disampaikan kepada pes 
Te Indonesia dan Be an 

@, 1 

Seperti telah k'ta kabarkan, 
Menteri Lua, Negeri Australia 
R.C. Casey itu sedang dalam 
perdjalanan menudju Karachi 
untuk menghadiri konperensi 
Rentjana Colombo. Menurut A 
FP, di Singapura ia aksn mem 
bitjarakan dengan Komisar's 
Djenderai Ingger's untuk Asia 
Tenggara, Ma'colm MacDonald 
dan dengan Komisaris Tinggi 
Inggeris untuk Malaya, Djende 
ral Sir Gera'd Templer, rentja 
La2 guna memperkuat kerja 
sama di As'a Tenggara. Casey 
mengatakan tentang hal ini, 

Darwin oleh dua orang Belanda bahwa, pemerintah Aus'ra'ia se 
Clan meningga kan Darwin pa- 
da3 tanggal 30 Djanuari jg lalu, 

  

makin t/emas mengenai antja- 
man komun's dj Indo China, 

8
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PINJA:. JKCOSSON VAN DEN BERG & CO.N.Vs 

  

  

   1 Maan Ri. 
k Mma up: ARA 5 

: PEN GUMUMAN 
“No. 003/ NIKL/SA/52 

Ka benda Pemuda? Batak jang depan 

minat aa dididik mendjadi: 
: R3 | BINTARA ADMINISTR:. ASI 

Pa An MeRAL menua 49 orang. 

K3 Ma Warga Negara Ind : onesia. 
Na Umur 17 — 25 tahun. 
TK kawm.. 
Ea ma 1 badan sekurang-kurangnja 155 cm: 

kurangnja at. dan beridjazah S.M.P. 
didikan jang setingkat dengan itu. 
sehat. « 
.mendjadi tentara dengan ikatan dinas men 

ana selama 5 tahun, setelah tammat dar 

      

   

       

     
    

      

   
      

    
   
         

  

     
     

      

    

    
    

    

      
    

    

    
    

      

        

     
   
    
   

   
     

     

         

    

     

     

      

   

  

   

          

   
   
   

    

   

   

  

   

  

   

    

   

   
   

   
   

       
   
   
   
       

   
   

  

   

  

      

an ketentaraan. “ 
dikan administrasi/intendans. 
"pendidikan harus tunduk pada tata-ter- 

. ear tinggal dalam asrama 

SE 3 diangkat sebagai: 
trasi. 

us mengadjukan lamaran tertulis kepada 
'atan Personalia M.B.A.U. Merdeka Barat 

arta, dengan disertai: 

Tiwajat hidup jang ditulis sendiri. 
an dan daftar angka2 rapor kelas. jang 

gan -berbadan sehat dari dokter se- 

ngan berkelakuan baik d 
olisi: 

a25 D Aan ari Pamong Pra- 

dala 
adi 

-tempa at 

jan bitoni ai jang tersebut 
3 .g akan dipilih dan diudji Sit 
Gitentukan kelak. 

sreka jang dipanggil untuk diudji harus membawa idja- 
zah, Kerana den angka2 rapor jang asli. 
Surat2 lamaran jang tidak memenuhi sjarat2 tersebut di 

“5tan tidak akan diperhatikan. 

Djakarta. 15 Maret. 1952 

KEPALA STAF Pn UDARA 

. omodor Udara — "3. Mane. 
3 RI 2 tp 

mi 

PN 

  PREMAN 
2 

IT
 

  

Hadonesia GT. TR.) 

di Bandung dalam perkara 

anggal 15 Maret 1952, telah diputuskan 

bij Mena, antara lain 'ketentuan seperti 

# 

PebieRAn” Pagal Himpunan 

sia”, didalam dan diluar hukum. 

3 “Mc Tr HORNSTRA, 
Mr. H. 'A, v. MAARLE, 
tr MN 58 B. 

lan Braga No. 
Mandung, 

  

  

ta2, Menurut ir D 
maka hai ini Sang ka 

    

akan Mang 
djuga atas suasana po 
Indonesia terhadap Amerika. ' 
Serikat. 

Wa'aupun delegasi 
sia dari semula berusaha utk 
mentjapai harga jg lebih ting 
gi, akan aa Na bar 

  

       
lakukan pembaja 

Indc i uat 

      

   

  

    

   

   

     
   

  

   

mengik 

      

nggris Tn 

    

     

          
: 1 Ne 
de dih untuk ti 

   

    
    

      
     

          

    

    

     

bukan sat 
kan 

    

  

    

BERITA REDAKSI , 
Berhubung dengan sempitnja 

tempat, maka terpaksa sementa 
ra adpertensi hari ini ditunda. 
Hendaknjalah para pemasang 
iklan jang bersangkuan max- 
lum dan memaafkan.. Pemasa- 
ngan akan dilakukan hari Senen. 

MALAM RAMAH TAMAH. 
Tadi malam bertempat di Gris, |: 

Bodjong telah dilangsungkan malam 
ramah-tamah oleh Wali Kota Sema   

-|eang Semarang. Peladjaran2 jg 

rang bersama anggauta?2 D.P.D. dan 
beberapa kepala bagian Kota Pradja 
dgn pembesar? polisi, militer dan 
odra undangan lainnja. Maksud ma 
lam ramah itu, adalah antara lain, 
untuk mempererat perhubungan satu 
Sama lain.. 

XURSUS PEMUDA 
MUSLIMIN. 

Pada tg. 30 Maret sa ini di 
Semarang akan dibuka lagi 
kursus pemuda Muslimin, kur- 
sus mana diselenggarakan oleh 
Pemuda Muslimin Indonesia tja 

SEMARANG 22 MARBT 1952. 
4 IDR. £ YEN DI SEMARANG. 

TE Ke LAS 1 Dengan Dr Yames Yen, ketus 
International Commi:tee of Mass 

jang beserta 
Semarang, 

Education Movement 
isterinja mengundjungi 
kemaren sore telah diadakan 
-rensi pers, bertempat di Hotel du 

Pavillon. Pada: spara “wartawan ia 

mentjeritakan tentang pengalaman- 

aja selama :30.tahun dalam lapangan 

pendidikan masjarakat itu. '” Dalam 

perang dunia I ia dikirim ke .A 
tjis sebagai pegawai. dan dis ia 

menemukan 200.000 Ba tenja ja orang 

orang - Tionghoa jang ditempat tsb. | 

bekerdja sebagai. buruh kasar. Ia 

mengadjar mereka ini membatja dan | 

menulis. Pergaulannja dengan buruh 

  

kenps 

kasar inilah jang memberi dorongan ' 
kepadanja untuk bekerdja dalami! 

lapangan pendidikan masjarakat, 

' Dalam kundjungannja 
rang ini ia diintarkan oleh ke 
Pendi dikan  Masjarakat 
Pusat tuan Silitonga, pula diserta 
isteri serta. sekretaressenja dan mak 
sudnja lalah mengadakan penindjau 
yan pendidikan masjarakat diberbagai' 
daerah di Indonesia ini.   akan diberikan adalah menge- 

nai ke-tatanegaraan, ekonomi, | 
Agama Islam dan Sosiologi. dan 
diadakan pada tiap hari Ming- 
Su sore dari pukul 16—18. Pas | 
da. siana jg ingin mengikuti 
kursus tsb dapat minta ketera- 
ngan pada sdr.2: Soetirto, Som | 
pok 17, Soebarti Pontiol 204, 
Abdurrab Kp. Melajz 129 dan | 
A.S. Krisbandaru Kp. Wotpras: 
Kn seiiap hari pukul 17.00. ' 

0   Bulutangkis Smg.-Kds. 
Minggu 23 Maret djam 7.30 | 

pagi di P'ampitan 19 akan di-j 
| adakan pertandngan bulutang | 

: ku, bukan sadja lelaki, 

Atas pertanjaan .kita, katbi 
mana pendapat Dr. Yen menge- 
inai keadaan pendidikan mas ja- 
rakat di Indonesia, Dr. Yen me- 
ngatakan” bahwa ia serabi ra 
melihat kemadjuan pendidikan 
masjarakat di Indonesia ini. 

Jang menarik 
ialah bahwa orang2 kelihatan 
bersemangat menuntut peladja- 
ran pemberantasan buta huruf 

tetapi 
anupa wanita2. anak2, pan 
(orang2 jang telah landjut usia- 
|inja, Terhadap kemadjuan pen- 
Gidikan masjarakat di Indonesia 

|iby Dr. Yen mempunjai peng- 
kis antara team Hwa Joe I la- | harapan 5 . . 

yan team CHTNH Kudus IL pan besar akan emadju 
annja. 
ANN 

mawan memanjang pentiug op 
te-kansule jang iermuat dida 

2 |lam persetudjuan antara Indo 

or ( berhak “untuk mendjuai 

: disamping ke-— 18000 ton se 

“tjatat setjara kontraktuil itu, 
Ja.tu 

| tersebut diatas - mendapatkan 

|liknja diika harga.   

  

-USA 
1 harga timah 
bu: aa pe & . Renstana: 

Haa Onani 
onar agn ini ir, Dar 

nesia gan Amerika itu dimana 
“dikatakan, bahwa Indonesia 

2000 

.tOn timah jagi kepada Amerika ' 

tahunnja sebagai jang telah di 

  

tu apabila Indonesia tidak 
-bersedia untuk mendjual ke — 
2000 ton itu di pasaran bebas. 
| “Djika sekiran'a harga timah 

dipasaran ' duma naik” demiki 
an ir. Darmawan, “maka optie- | 
Ikausule itu memberikan ke- 

fang ku! .mungk: nan kepada kita, untuk 
setidak2nja sebanjak djumlah 

tinggi. Seba- 

dipasaran 
dunia turun, maka kita dapat 

harga jang lebih 

Tan t 

  

    mendiualnia kepada Amerika, | 
jang da'am hal ini wadjib mem 
belinja dengan harga 1 dollar 

18 sen ne. pound djuga.” 
. Menurut ketna delegasi Indo 

nedia, maka Indores'a tidak 
berusaha untuk mendjual kepa 

sebanjak tahun2 
| jang 'ampau supaja djangan 
kehilangan pembeli2 lainnja. 

“Setiap orang harus menger 

da Amerika 

Ikti bahwa pada waktu ini timah 

(masih selalu mendiadi bahan 

(strategis, dan bahwa Indonesia 

harus me'akukan pendjualan 

kepada negara2 jg dapat mem 
berikan bahan2 lainnja jg stra 

tegis fan ekcnomis penting. set 
bagai gantinja,” demikian ir. 

Darmawan se landjutnia. 

Perlu memantjar- 
kan exportnja. 

' Kemud'ap ja menjafakan . bahwa 

   

   

karena perekonomian Indonesia itu 
sama sekali #daklah sesuai dengan 
perekonom £ an Amerika, Sedangkan 

berbir barang jane pentine  ti- 
Bak - dapat diperoler dj Ame 
rika, maka Indonesa perlu 
memantjarkon" bukan sadia: ek" 
pertria, akan tefan' djuga import 
nja Ie Darmawan achirnja mene 

Tanckan bahwa nada hari Rebo dju 

ga te'ah diadakan lag nertemuwan dg 
waki!g RPC dimana d 'andatanganj 
Sebuah lampiran dimana tertian'um 

hteks lampiran ini fe'ah diadakan |   
: ke Sena T 

Indonesia ' 

perhatiannja, 

| Dembitfaraan2 fersondiri setfara nan ! 
dang Tebar. sebelum persesua'an da: 

| pes dittapa”. 

BpRIA PENANGGALAN. 
“Lengganan No. 1921, . Semarang. 
— Hari Minggu Paing dalam bulan 

  

| Desember 1928 djatuh tg. 30, dalam 
“bulan Djanuari 1929 tak ada. 

ganan. No..058, . Jogja. — 
Hari Djumdat Wage 28 April jang 
“Sitanjakan djatuh dalam tahun Ma 
sehi 1899, hitungan  Hidjroh st 
Dzulhidiah 1316, “Djawa-.17 Besar 
tahun Ehe 1828. 
Lengganan di Sanatorium Ngawen 

— KL Penanggalan Djawa lebih da 
hulu HM. Tg. 12 April 1952 djatuh 
tg. 17 Redjeb 1883: III: Tg. 1 Sura 
1884 djatuh “hari Saptu Paing 20 
September 1952. 
“Lengganan No. ... di... (tidak di 

sebutkan). Ir Hari Rebo Kliwon bu 
lansBesar Masehi tahun 1937 dja-' 
tuh tg. 24 Pebruari. II. Hari Ahad 
Pon bulan Puasa tahun Masehi 1939 
djatuh tg. 15 Oktober. III. Hari Se-i 
nen Legi bulan Bakdomulud tahun | 
Masehi 1941 djatuh tg. 5 Mei. 

»ANTARA” BEKERDJA KEM- 
BALI DGN TELPON 1180. 
Kantorberita Antara” Sema 

rang minta diumumkan bhw 
mulai hari ini tg 22 Maret Pa 
bagian Redaksi dari Kan'orberi 
ta tsb bekerdja kembali dikan 

    

  

Smg. 1180. 

D di 

hak Pemerintah memberikan 

hidup dari penanaman 
rondiri kurang lebih dari 40.000 

Ha, Temanggung 10.899 Ha dan 

Hasil produksi" selama ta- 
hun 1950/1951 (saty tahun) 
kabupaten Wonosobo  sadix 
ada 16.000 kwintal, seharga 16 
djuta rupiah dan kalau sudah | 
"disimpan paling Jama satu ta- | 
hun harganja naik mendjadi 
20 sampai 25 djuta rupiah. Bi- 

la dibandingkan dengan tem- 
bakau Molek Priangan Virgi- 
nia Bodjonegoro, tembakau   

semut pasal -persetudin jan, j'Mongenai | 

| namakan 

| padanja "tidak kedapatan luka-luka, 

Besuki dan Pajakumbuh, tem- 
bakau Kedu mempunjai sifat 

"spesial, biasanja umum me- 
»tembakau gara- 

  

DINAS RUMAH OBAT, 

Minggu 23. Mri. tg. dibuka 
rumah obat. Koo Hwie . djam 
8-12. Dinas R.O. tg. 24 sampai 
29 .Mrt: Koo Hwie dan. Sik 
Iang djam 8-19. Numa, Rath- 
kamp dan van Gorkom diam 
8-17 . 

MATI DIDJENDELA. 
Pagi “ini didjendela Kantor Papak 

sebelah timur telah kedapatan majat 
seorang laki2 jang masih muda. Apa 
sebab kematiannja itu belum terang: 

  

Dengan disertai oleh Nj. Djajadiningrat dari PMI dan 
beberapa orang perawat kemaren pagi Glory Toto telah 

.. mengadakan kundjungan kepada pres. Sukarno. Tampak: 
Glory Toto, tamu ,,luar negeri” itu tengah menjemat- 

: kan peniti Palang aterah pada. dada Bu Karno. 

bakau jg baru sadja dapat dipe'ik di Wonosobo ada 

  
tetapi melihat  majatnja agaknja 
orang tsb. meninggal! karena kelapa- | 
ran atau sesuatu" penjakit: Sampai : 
berita ini ditulis, nama dan alamat | 
orang tsb. belum diketahui. Kini | 
penjelidikan sedang diadakan. 

WARTAWAN BELANDA 
AKAN KUNDJUNGI SMG. 

Dari Pan. Tamu Agung Smg 
didapat keterangan, bahwa dim 
bulan April jad. ini 5 wartawan | 
Belanda jg kini berada di Indo | 
nesia ini, Untuk menjambut ke | 
datangan mereka itu. kinj oleh | 
Pani.ya sedang direntjanakan 

  

f du luk ,Paal ana dorpen” 
(Minta Dipindahkan: 
Tak Ada Guru Jang 
Mau/Mengadjar Dide 

sa-Desa Paaldorp 
“NN - aa AN Pi hd di 

Tjila jap memperoleh 
kabar, banwa perduduk. kam- 

"Il puag? diatas laut (paaldorpen) 
dis:belah U:ara Nusakambang- 

   

jan antara Jain “kampung2 
Vajungmanik, el “daa 
Udjunggalaag | lah minta ke- 
pada pemerintah agar mereka 
Asannttn pindah 'kedara!, ka, 

"rena, kesehatan mereka senan- 
“jasa etergenggu.. 

Selain dari ini: djuga: Dendi. 
dikan anak2: disana sangat ter 
lantar, karena para guru aja- 

rang jang mau dipindahkan ke 
“paaldorpen” Hy dengan ala- 
San bahwa kesehatan: "mereka     

Tembakau Kedu 
Penanam Butuh Krediet Supaia Djangan 

“Djatuh Ketangan Tengkulak 
Hasil Tembakau Wonosobo Bisa Berharga 25 Djuta. 

ARI PELBAGAI pihak pengusaha penanam tembakau 
Kedu didapat keterangan bahwa salah sa'u kesu- 

Iitan jg masih dihadapi ialah kekurangan modal, maka un'uk 
mentjegah piadjaman kepada para tengkulak perlu sekali pi- 

ban'uan “usag setjara kredi, 
Seperti dike'ahuji penduduk daerah kabupa sn Wonosobo jang 

'embakau ditaksir 109000 keluarga 
orang, Luasnja tanaman tem- 

4.188 
Magelang 8.432 Ha. 

ngan”. Tembakau sematjam 
ini dibuat oleh penduduk di- 
tempat. perbatasan gunung 
Sindoro-Sumbing terus. keba- 

| rat sampai gunung Dieng ter- 
masuk daerah karesidenen Ba- 
njumas. 

Tetapi didaerah kabupaten 
Temanggung dam Magelang, 
penduduk tidak membuat tem- 
bakau garangan,  semuanja 
membikin »tembakau pepean” 
atay orang asing Prenaigakan 
sun-tobacco. 

Selain kedua matjam tem- 
bakau, didaerah Kedu dapat di 
hasilkan tembakau krosok ter- 
masuk export “buat ,,westerse 
markt” sebagai pengisi serutu. 
Sebelum perang dunia kedua 

didaerah Kedu dapat diprodu- 
sir: 50 sampoy 15 ton, 
jaitu 3 sampai 14, dari hasil 
produksi tembakau seluruh- 
nja. 
Umumnja penanam temba- 

kau di Wonosobo paling sedi- 
kit menanami 10 are dalam 
wakty 6 bulan, modal ada 
Rp 300.— jang menghasilkan 
tembakau lebih kurang sehar- 

ga Rp 400.—j ini berarti ke- 

    

  

(untungan untuk tiap2 10 are 
itu hanja: Rp 100— Kanm 
tengkulak dalam waktu jang 
sama bisa mendapat keuntu- 
ngan Rp 200.— karena mere- 
ka membelinja diwaktu panen 
dan mendjualnja enam bulan 
kemudian. Selain itu para teng 
kulak ada pula jang mendja- 
lankan ,tebasan” atau boro- 
ngan diwaktu tembakau be- 

i lum dipetik. Penanam2 temba- 
kau ketjil sebelum atau diwak- 

| tidak terdjamin, dan 'pula' kare 
|na tidak ada rumah2' sekolah 
jang patut. Permintaan terse- 
but mendapat perhatian dari 
pemerintah. Menurut kabar me 
reka akan dipindahkan 'ke-dae 
rah Kedungredia (distrik Sida 
redja) “dimang mereka "akan 
mendapat tanah. Tetapi bila 'pe 
mindahan ini akan dimulai fi 
nak berwadjib belum .memberi 
kan ketentuan. 

  

RRI SMG, MINGGU 23 MRT. 52 

06.55 Pembukaan, 07.00 Tan 
da wakty warta berita, 07.15 
Pengumuman gan warta daerah 
07.30 Imbauan pagi, 08,30 Per 
mainan harmonica oleh Sin You 
She 09,15 Krontjong aseli OK 
Irama Merdeka, 10,15 Harum 

semerbak oleh “Tunas Melati 
11.15 Lambian njiur oleh Ha- 
waian Nusantara, 13.00 Tanda 
waktu pengumuman, 1315 Pu- 
ngan rampai oleh 'Tossema, 

14.45 Tutup, 17.00 Pembukaan, 
17.05 Ruang peladjar oleh SM 
HI 17.30: Pengumuman - dan 

warta daerah, 18:00 Ruang wa 
nita oleh nj. Surjohadi 18.30 : 
Peladjaran njanji o'eh pak Jan 

1900 Tanda warta berita. 19.15 
Njanjian dan chotbah keluar- 

sa Pantekosta 20.00 Sari war 
ta berita,, 20.05 Laporan mitig 
guan, 20.15 Irama Gjuita Indo 

nesia 2040 Podiok studio, 
21.00 Berita bah. Djawa, 21.15 
Bahana Hawaii, 2200 Warta 
berita terachir” 23:00 Tutup 
SENEN, 24 MARET. 

05.55 Pembukaan, 06.00 War 
ta berita 06.30 Njanjian Ru- 
biah, 07.00 Tanda waktu War- 

ta berita, 07.15 Pengumuman 

dan warta daerah 08.00 Tutup, 

Pembukaan, 12.05 Klenengan 

lengkap Mardi Irama. 13.00 
Tanda waktu pengumuman, 
1430 Warta berita, 14.45 Tu- 
tup, 

  

PERLOMBAAN DANSA UTK. 

REBUT KEDJUARAAN 

DJAWA. 5 
Tahun. ini, sebagaimana 

halnja dengan tahun jang” lalu di 
Semarang, Djakarta, Surabaja dan 
Bandung: akan diadakan concours 
dansa untuk merebut kedjuaraan 
Djawa Concours itu diselenggarakan 
'oleh Society Teachers of Dancing 

djuga   di Indonesia. Sebelum" pertandingan 
| besar ini dimulai akan diadakan da- 

object2 atau sesuatu jg akan | tu panen umumnja Sudah MEN | hulu perlombaan? setempat. Perlom- 
tornja Purwodingtan 41 telpon | Siperlihakan kepada tamu2 | djual  tembakaunja' kepada i'hbaan terachir akan diadakan di 

.2rsebut. Tae “Se tengkulak". ' Bandung. 
  

aya U »e #GETAHUAN 
SMARA WANITA terhias. 50 

foto New Look, Hu. Rp. 15 
NATYSU ASMARA 
terbit 15/4/59 ..... Soap 22.56 
pesan sekarang ...... Rp. 15.— 
pransko. Daftar GRATIS. 

N.V. ,TJERMIN” 
Ps. Besar 76 — Surabafja. 

s 2 

siapa... 
uda ingin mempunjai badan 

jang langsing dan singset Serta 
menarik? 

kan itu, Untuk mentjapai tjita? | 

itu lekaslah minum djamu: 

halian Singset 
Bikin badan langsing dan mer- 

He 

  

dor dan mendjadi gemuk, me- 
hambahkan ' kesehatan badan. 

Tiahaja muka mendjadi terang 

clan kelihatan selalu tjantik 

dan muda. 

Davat beli di: 

  

Mintalah daftar harga baru. 

  

»Mesin tulis, 
- Mesin hitung, 

Mesin duplikator dll. 

Rusak ??? 
Perbaiklah pada Mean 
“CHALIL & Co.” 
Dj. Mangkubumen No. 121 

SOLO 
Pekerdjaan dipimpin oleh mon- 
teur jang telah berpengalaman. 
Djual/beli dan komisi mesin2   baru atau bekas pakai. 

Tiap2 wanita ingin-j 

djaga, supaja badan tida ken- | 

  

TINTA 

TULIS 

  

“Warna BIRU/HITAM mem- 
#beri tulisan jang tidak lun- 

3 tur! 

Distr. N. V, kits 

  

# 

  

PHENG YANG ED 

AHLI CICI 
Kaveman 55Bi.— Semarang.     
  

  
—g 

PERTIETAKAN 
g dan CLICHE       

Lune aster cucee (NN 
Stemper Kaper.suDE (INI 

2. don ONTUERPEN-          
  

     noni SIL 

  

Anggur ia, xasanja enak 
dan. menggenggam dzat2 
kehidunan jang sangat pen- 
ting. bagi sesuatu orang 
punja kesehatan 

Dikeluarkan oteh: 

Chemicalien andei 

IE KIM TIE 
Timplein 6-8 - Tilp, 1316 N, 

SURABAJA 

Anggar - Obat! 
66 

L8T,51-3-140-8 

  
baunja. Puralin jang   
Sa 

| 
s 
| 
| 

| |. buatan UNILEVER, 

Lifebuoy, sabun kesehatan istimewa, 
sekarang Manan aung parfum jang harum 

baru ini, adalah bahan mudjarab buat perawatan 
rs kulit. Puralin membersihkan lobang? roma dan me- 

njebabkan badan tetap sehat dan segar. awet muda. 

   
      

   

    

itjampurkan dalam Lifebuoy 

Lu dan tjantik bentuk dari Lifebuoy. 
susunan PARA dengan Puralin! 
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. sedari 

   

“kan lagi. Saja belum lagi mem 

   

   

    

   

  

   

    
uat an”. Be 
Saja tidak dapat 
kan kepada tuan 
akan memadiukan 

  

    

& EN 2 

ISaja tidak dapat 

  

seperdjoangen dlm 
: perang dunia I. 

“Empat orang anggota da:i ba 
risan.“Bat.ery D” ghm masa Pe 
rang Dunia I dimana Truman 

ah Jujuga mendjadi salah seorang 
anggotanja,- sebagai kaptin, 

e- Imempunjai pendapat jang sa- 
ma. : 

Fred Schmidt, seorang make- 
a |laar dan sekretaris dari Persa- 
1 tuan Battery D, mengutjapkan : 

»Saja baru saija kembali da 
Iri Washington dan Saja teah 
berbitjara dengam Presiden 11. 
man kira2 10'menit lamanja. Sa 
ja mentjoba mendjslaskan au- 

ja ,Uuknja saal kepadanja, oleh ka 
i |rena sebagaimana tuan ketahui 

kami harus menjusun rentjana2 
i luntuk mengadakan parade pem 

bukaan dan . lain2 sebagainja. 
sama sekali 

:16agambil kesimpulan menge- 
nai renijananja, tapi caja telah 
pula berbitjara cengan banjak 
pembesar2 lain di Washington.         

   
ha'i sebagai tjalon. Bu 
tan'akan kepada saja, maka 
Xuwab saja lebih baik dja- 
ngan untuk kesehatannja. Pa- 
da hakekatnja ia sudah men- 
tjapai usia 68-tahun. 

Apa kata keluarga- 
Me Ae nja sendiri iri? 

Saudara Presiden Truman, 
J. Vivian Truman, dan sauda- 
ra perempuannja nona “Mary 
Jane Truman, jang tinggal di 
Grandview, Missour, waktu 

jang perempuan mendahului 
sb.b.: ,,Saja betul2 tidak me- 
nget uj 2 ika ia akan » me 

madjukan Siri untuk ditjalon- 

   

    

     

    

  

  

kil Sherif dan bekas Komandan 
American Legion Post presiden 
katanja : 

    

  

- saat ia duduk dalam Se- 
nat saja sudah. Gapat memba- 

  

    

  

    

   

      

  

jangkan ia lebih | dari 
siapa sadja, ketjuali 
tentang suasana duni ae 
ca empat tahun | Ke 
cihadapinja itu PATENAYA 
akibat jang sangat buruk. Sung | 

"uh tragis membiarkannja utk. | 

     

   

  

   

lih kembali, tapi utk. keb 

dview, daerah tempat 
Tiuman hanja bebera 
sadja dari Partai Re- | 
jang memberi komen- 

. ada memperguna- 

    
   

   

  pa or 
pu bijetak 

  

    

  

ng 

    

  

   

          

    

  

   
    

   

   
     

     

terlalu   
tuk |kan terhadap masaalah 

r atas permintaan. Amerika. 

nj Reute, lebih 
dari | London wartakan, 

| ,NCNA” dalam pemberitaan- 

     
     

  

     

  

  

a? 
5 . Tru | 

lah anakan suatu pekerdjaan jg. terbaik jang be | Ti pernah dilakukan | 

- Whiney, iang kini djuga 
rika jorang hakim dari dulupun ang 

no | gota barisan Battery D 
I mengatakan: Ia akan mentja- 

Mereka semuanja merasa, bah- 
iwa tidak ada orang lain jzug bi 

sa menggantikan kedudukan 
Truman”. aa 

Dalam memberikan yasan- 

nja mengenaj kesehatan Pres'i- 

den. Schmidt berkata: 
»Presiden kelihatannjo se- 

gar bugar dan gembira. Wa- 
laupun 'a sakit saja jakin ia 
masih akan memadjukan diri- 

  

Presiden tjialon 

oleh karena kesungguhan hati 
nja sebagai 

nja dan ingin me aksanakon 
politiknja jang besar2”. 

Ed Meisburger, 

penasehat umum dan dulu 

rat. |mendjadi sersan dalam ,,Batte- 
ry D”, menjatakan:. 

“Saja jakin Truman akan 
memadjukan dirini, sebagai 
tjalon Presiden, oleh karena ia 
adaah termasuk golongan jg. 
tidak mau mundur dari sesua- 

'tu perdjuangan, Saja sependa- 
“pat dengan mereka.jang mem- 
(punjai ke'akinan, bahwa ia ha 
rus memadjukan dirinja kem- 

bali, mengingat kepoda usaha2 
jang telah didjalankannja un- 
tuk kebaikan nusa dan bang- 

ad sa. - 
Eugene P. Donnelly, 

djcon hakim dan duy korpo- 
ral dari barisan ,,Battery D”, 

pendapat dengan Harry F. 
ses 

jang 

lonkan dirinja lagi dan pasti 

akan menang da'am 
han”. 

Hakim Bernard L. Gnefkow, 

tangan-kanan Jim Pendergast, 

ketua. Partai Demokrat tja- 

bang Kansas City. diuga sa 

Ahli? Kaum NAZI 
: Dipergunakan Amerika Dim 'Lan- 
“Ajarkan Perang Kumannja ? 

Sekretariaat PBB. 

EKRETARIAT PBB telah menerima sedjumlah 
w besar protes. mengenai perang kuman jang dilaku. 

kan oleh Amerika di Korea, demikian didapat kabar hari 

' Kemis. Protes2 ibu terutama terdiri dari resolusi? jg  te- 

lah diambil dalam pertemuan? diseluruh dunia, se elah peme- 

rintah Peking dan wakil Sovjet dalam PBB, Jakob Malik, 
menuduh Amerika melakukan perang kuman di Korea, 

x 
3 Sementara. itu para pembe- 

ar Washington dan PBB me-. 
ngulangi lagi sangkalannja ter 
hadap tuduhan tsb. dan tegas- 
kan bahwa Pa'ang Merah In- 

ernasional telah menjetudjui    

tsb. 

K.B. RRT 

nja hari Kemis menuduh Ame- 

rika telah menggunakan ahli2 
perang kuman Djepang dan 

Nazi Djerman untuk mengada- 

kan penjelidkan mengenai sen 

djata2 kuman untuk itu telah 

ifu, tilak terketjuali kaum 
tentang diri serta pribadiaja presiden Truman. 

Pendapat kawan2 

| Acheson 

ja sikapnja urituka memega an 
kemukakan diatas didasarkan atas 

| artinja, karena akan memung 

"untuk dipilih kembali. Memang 

pekerdjaan' 

     

kerabatnja Truman js 

  

30 pCt Budget Pe 
yrantjisfDiperuntuk- 4 

9" kan Indo-China   

  

Serikat Dean Acheson menga a 
kan, bahwa menurut dugaau- 
nja sedjumlah orang2 Tiong- 

lam peperangan di Indochina. | 
Ia dak. memberikan pendjelas- | 
212 lebih landjut dentang kes 
Yerangarnuja itu, sewaktu ia 
berbitjara dimuka wakil2 dari 
Pani'ja urusan Hubuagang Lu- 
ar Negeri Senat - jg membitja- 
rakan soal bantuan? kepada Iu 
ar Tegeri 

Peperangan di Indochina, ka 
ta Acheson, telah memakan 
kurang lebih 3096 dari budget 
milite, Perantjis, dan dengan 
sendirinja hal ini mempengaru 
hi pembentukan pasukan perta 
hanan “Eropa. Sebelum membe- 
rikan k@terangannjia itu, Ache 
30n te'ah mengatakan kepada 

$ 1.800.000.000 jang diminta 
Truman untuk membantu usa- 

ha pertahanan Eropa penting 

kinkan paberik2 di Eropa me: 
landjutkan produksinja. 
  

ngat mengchawatiri akibat ter 
hadap kesehatan Presiden dji- 
ka ia menduduki lagi kursi Pre 
siden. 

Berkata ia: z 
“Saja pertjaja ia akan mema 

djukan dirj lagi untuk tjalon 
Pres:den. Saia harapkan ia me 

baikan partai. Akan tetapi se 
bagai perseorangan saja ber- 

pendapat sebaliknja. Kalau sa: 
ja sekiranja berada ditempat- 

nja Saja tidak akan menolak 

Truman kelihatannja tidak ku 
rang suatu apa, tapi tuan ma- 
sih bisa melihat akibat2 atas 

kesehatannja jang dibawa oleh 

Gjabatan jang tiada tahu teri- 
ma kasih itu.” A8 

Ada seorang sahabat jang ti 

dak mengchawatiri keadaan ke 

sehatan Presiden Truman,     
Iker, jg sudah semendjak lama mem 

peker-. 

“Ia 'tu-Arch Wood. seorang apotbe 

' buat obai2 bagi Truman. Ka-alja: 

| Saja rasa tidak ada seorang pun, 
ketjuae ja sendyi, jang tahu apa 

kah :a akan memadjukan dri seba 

ga tja'on presiden atau tidak. Dan 

'a belum lagi bersedia untuk menja 

takan ,ni kepada umum. Haaja saja 
ingin kemukakan: Kalau Tiuman 
mau memadjukan. dirinja mendjadi 

tjalon. maka saja pertjaja ia akal 
terpilih kembali, oleh xarona saja 

penjaja bdak seorang djuga jang 

JD NAA pada bai Kemih, 
menteri luar negeri Amerika | 

kok Kuomin ang, terlibat da, 

panitia, bahwa “djumlah uang | 

'uruh 

dan akan sanggup memperta- | 

  

    

  

        

     

    

     

        

    

          

   

  

rebutan kekuasaan di Cuba, 
oup @'etat tsb. mengumpulkan di 
Havana anggauta2 Angkatan Perang 
apkan pidato di hadapan mereka. 
Batista ketika sedang berpidato dgn 
'berapi-api. 

       

   

“djendral   
  

  

K 
ka jakin bahwa Sovjet 
li untuk dapat menguasai 
harapannja untuk dapat 

3 Seorang Gjurubitjara 
tagon” “jaitu Kementer'an Per 

| tahanan Amerika : memberikan 
ulasan sbb: 

»Sovjet sudah duakali mem- 
buat kekeliruan dalam perki- 
raannja, jaitu pertama di Ber- 
lin, dan sekali lagi di -Koreas 
Mereka menjangka, bahwa kita 
tidak akan sanggup berbuat 

|apa2 terhadap blokade Berin 
ngambil langkah itu untuk ke 

itu. Pun dalam sangkaoan me- 
reka, kita akan terpaksa mena- 
rik tentara kita dari daerah 
Berlin itu. Di Korea mer 
mengira bahwa kita akan 
njerah begitu sadj, dan da 

       
3 

naksi, akan dapat merebut se- 
semenandjung Korea 

hankannja. Dalam keduanja 
ini mereka menghadapi kega- 

galan. 

Pengalaman di 
: : udara. 
Dalam mengadakan bloka- 

de terhadap Berlin, pembesar2 
Sovjet lupa “tentang pengala- 

man2 kita dalam perang dunia 
ke II dapat melintasi puntiak 
gunung jang teriinggi didunia. 

Mereka lupa bahwa kita pernah 
mengadakan 167,000 kali pen2r 

Himalaya jang tertinggi didunia 
melalui djarak 1,000 mil ke   bisa mengalahkannja. : 

Saja masih ingat waktu je ditia ' 
lonkan sebaga Wakil Piesiden, saja 
berkala kepadanja:.' Apakah mak 
sud tuan unuk mendjadi Wakil Pre : 
Siden?” / £ 

Ia mendjawab: .Saja tidak velNah 
mengirg n jabatan Waril Presiden. 
'Hanja teman2 saja dalam Senat jang 
mengingininja, pun ,,chief” meng 
hendak nja begiu.” 

»Jang disebut belakangan ivjah   
pemili- 

mengadakan 'penjelidi- 

landjut dari 

Tjl Bul'ein serta opsir2nja te- 

un 
tuk mendjadi tjalon Wakil Presiden. | 
Saja tahu Truman merasa sangat | 
“berbahagia sebagai anggota Senat | 
Fan akan gembra kembal' kepada ! 
kedudukan 'tu”. 

Avotheker jang telah tua itu men 
dislaskan bahwa sudah sedjak bebe 
rapa. tahun ia tidak 'ag dipanggil 
ntuk membuat oba'2 bagi Presiden 
atau anggota2 keluarganja. Ditegas 
kannja: , 
Ka berada dalam keadaan se » 

Kehudjanan Perotes. 

F3 

direntjanakan pembikinan 7 la 

boratorium di Kanada. 
Dinjotakan, serangan ku- 

man pertama di Korea Utara 
telah dilakukan dalam musim 
Cingin th. 1951 “jl. Djendra'! 
Major Bullein, kepala bagian 
kemia dari kementerian perta- 
hanan ,Ameriks serta opsir2 
Amerika lainnis te'ah menga- 
kui, bahwa dinas kemia dari 
tentara Amerika telah giat di 
Korea, sedick tg, 4 Djuli 1950 

lah memudji dilakukannja pe- 

ig memberikan dorongan keras kepaj 
| Ganja. Presiden Roosevelt menghen 
dak supaja a memadjukan diri 

  rang kuman di Korea itu seba- | 
gai suatu sendjata jang mu- | 
rah. (Antara).   

Yiongkok, Mereka lupa, bahwa. 
»ngkatan udara kita pernah 
mengangkut sebanjak 7 kesatu 
an tentara Tionghoa, masing2 
hesarnja 30,000 serdadu, ig. 
melintasi puritjak jang terting--: 
gi didunia. Belum lagi terhitung 

pengangkutan barang2 perleng- 
kapan. . 21 

,Pengalaman diatas suSah ki 
ta punjai waktu kita mengada- 
kan ,,djembatan udara” dikota 
Berlin. Sebelum pihak Soviet 
menghentikan blokade itu Ijsm 
'batan udara tersebut telah me 

ngangkut sebanjak 2,343,600 
ton barang2 ke Berlin. Pihak 
Inggeris menjediakan satu pada 
tiap 3 pesawat terbang jang di 
pergunakan untuk djembatan 
udara tersebut dan pukul rata 
kita telah mempergunakan: se 
djumlah dari tempat2 jang dja 
uh-djauh, misalnja Panama, 
Djepzing, Hawai dan Alaska. 

,Dan kita masih tetap bera- 
(3 di Berlin” 

Kesanggupan di 

Korea. 
Pentagon tegas dalam ke- 

jakinannja, bahwa Rusia tidak 
sedikit djuga menjangka bah- 
wa Perserikatan Bangsa2 akan 
Bampai bertindak terhadap 
agresi dj Korea, Merek, 'per- 
tjaja Kremlin akan ter- 
tjengang atas reaksi 

Amerika dan PBB da'am mem- 
pergunakan alat sendjata un- 
tuk menentang serangan itu. 

Kata diuru bitjara Penta- 
gon lebih djauh: 

,Pihak Komunis ternjata ti- 
dak berhasil ' mendapatkan 
suaty tempat pum diluar Ero- 
pah, dimana mereka dapat me- 
lakukan agresinja, dimana per 
sendjataan kita sama kuat un- 
tuk menghadapi serangan me- 
reka. Kita mempunjai 3 divisi 
di Djepang satu angkatan pe- 
sawat terbang pembom di Pa- 
sifik Barat dan 'angkatan pe- 

sawat terbang pemburu jet 
dlnja di Djepang. Pun kita 
mempunjai tenaga industri 

Pentagon Sumbar 
Russia .,2 Kall Ketinggalan Bis" : Usa: 
. hanja Utk Mendapat Daerah? Baru 

Dapat Dihentikan 
Oleh: Bill Hutchinson 

ALANGAN2 TERTINGGI militer 
Sx kan dunia akan dapat merarik peladjaran dari tinda- kan ,agressi” Sovjet sebagai permulaan dari kesalahan? da- | lam hai strategi jang dilakukan oleh Sovje di Korea daa Ber. | Iin. Para ahli strategie pada Kementerian Pertahanan Ameri. melah ketinggalan bis” sampai dua ka 

daerah? baru... Berlawanan dengan 
mereb - daerah? baru dengan djalan 

terhadapKorea Selatan dan mengadakan 
blokade terhadap Berlin, Rusia KE up Nan rah2 baru, malah dilihatnja seluruh dunia 
Gjatai diri untuk menghadapinja. 

CA Mean 
»Pen- tjadangan di 

"|tuang lagi, Pekerdjaan ini di- 
'pertjepat semendjak. Komunis 

-ngin demikian 'berachirlah | 
sengketa disana. Mereka me- | 

e 

     

  

Amerika mengharap- 

arat mempersen- 
? k Sa 

an dj Djepang, jang 
dapat kita pergunakan sebagai 
pangkalan untuk - melakukan 
serangan. 

Pada hakekatnja dua per- 
tiga dari perlengkapan jang di 

ngan begitu dapat 
| gambaran tentang perkembang 

ti kata kwantatif 
|djumlah produksi) maupun da 

  

3 akan dilangsungkan. 

' MAKA K 
KUATAN 

| kan satu persenitase jg makin 

'k) Dalam segala angka? di- 
| atas keadaan 1938 Gipakaj se 
| bagai pangkalan dan ukuran 
pedoman. Djadi angka2 untuk 
tahun2 jang lain (baik sebe- 
lum maupun sesudah perang 
dunia ke-II), dinjatakan dalam 
tingkat harga (nilai uang) jg 
berlaku untuk tahun 1938. De 

diperoleh 

an daripada pendapatan jang 
njata (reeel inkomen) selama 
masa 25 tahun jang berselang 

|(agn memakai keadaan 1938 
sebagai ykuran). 

Dari gambaran diatas njata 

| sekali, bahwa golongan jg kegi 
tan dan produksinja terletak 

P rarfaa pada lapangan agra 

ria Menerima bagian dari pen 
dapatan nasional jang merupa 
kan suatu persentase jang ma 

kin lama makin mendjadi ke- 
tjil. Kemadjuan, baik dalam ar 

(tambahan 

  
lam artikata kwalitatif, pertam 
bahan tingkat penghidupan, 
pertambahan ketjerdasan dan 

4 UKAR BAGI KITA UNTUK 

KELEMAHAN KETJERDASAN, DAN 
$ TAI AKAN BERLANGSUNG UNTUK 
kembali pada waktu tiga priuh 

| tornjata sekali daripada ketjenderungan tingkat perdapai 
' dimaksudkan. Bagian jang diterima Na aan 

   

  

san Ekonomi Indonesia 
reropong Saran Dan Pendapat Sjafruddinij 

: — Oleh: Dr. Sumitro Djojohadikusumo — 
(18 (Bekas Menteri Perindustrian) Oop, right: Pilarang Kutib). 

V, 
MENERIMA dengan 

DENGAN DJALAN 
KEGANDIdIL, 

lama makin turun: 

Perkembangan pendapa an nasional di Indonesia 
Al : (diutjapkan dalam tingkat harga nilai uang thn, 1938) 

KE ox 1000 diuta rp. (miljard) ga mila. uang W 

: 2 $/1921 1926 
pendapatan bangsa Indonesia 
Past ta (nat 3, 94 3.84 
pendapatan bukan bangsa 
Indonesia (Eropah dan 
,'bukan asli”) 0,64 0,88 
“anasir2 pendapatan"”lain2 0,34 0,47 
"pendapatan nasional (miljard 
rupiah dari tahun 1938 4,92 5,19 
Index 1938 100 175 184 

industri. supaja ' mengutama- 
kan penghasilan industri. Dgn 
begitu dikemukakan seolgh2 
kebutuhan masing2 daerap da 
pat dipenuhi gengan saling tu 
kar-menyukay ke'ebihannja. Ba 
£i kita sama sekali tidak adi 
alasan, untuk memandang hal 
spesialisasi antara daerah2 se- 
perti sekarang berlaku, seba- 
gai kebenaran untuk selama2- 
nja. 

Hal mengutamakan bahan2 
eksport seperti sekarang, ha- 
nja Masuk akal 
menerima 'perimbangan9 struk 
tur dan keadaan sekarang seba 
gai kebenaran, djik, kita ang 

gap bahwa perimbangan? kea- 
daan sekarang tidak dapat di- 
robah. 

Tidak sadja saja anggap ba 
hwa perobahan itu mungkin se 
kali, bahkan perobahan merupa 
kan suatu keharusan, djika ki 

ta sungguh? berusaha kearah 
kemadjuan. Pengalaman dine 
gara2 jg sudah memulai den. 
pertumbuhan industri didaerah 
agraria pula menandakan de- 

  

  kepandaian hanja dapat terlak 
Sana, djika perhatica pada Ia 
pangan agraria dihubungkan   Pakai di Korea diperbaharui 

atau diperbaiki di Djepang. 
Sediak dari saat peperangan 
fJunia berachi, segala" alat2 
jang Jitingga'kan atau rusak 
dikumpulkan kembali dan di- 
bawa ke Djepang untuk di- | 

melakukan serangan terhadap 

    

  

KE Ta” 

( g gudang re- 
— parasi sendjata. 

Menuru: laporan tentara se- 
djak tgl. 30 Djuni 1950 sampai 
tgl. 31 Oktober 1951 sudah ada 
109,978 putjuk senapan, kara 
bijn dan pistol jang “dituang 
kembali pada perusahaan? in- 
dusteri Djepang: selainnja 711 

tank2 model Shermasr, Chafee, 

Pershing dan Patton serta 430 
putjuk meriam, diantaranja da   

bangan diatas punijak2 gunung ' 

th ukuran 90 mm dan 155 mm. 
Pun tiga perempat dari kenda- 

#aan2 jang dipakai dimedan ps 
rang Korea datang dari pabrik? 
reproses di Djepang itu. 

Kepada Gjurubitjara itu dita 
njakan apakah dunia Barat ' 
akan bisa ,,merasa lega” dari! 
antjarngan agresi Komunis apab' 
la gentjetan. sendjata di Korea 

  
tertjapai?. 

| Ia djawabnja "Kita harap- 
nja Stalin Molotov, Vishinsky 
dan pemimpin2 Sovjet jang 
"lebih tua lainnja, jang menger 
ti tentang segala apa menge- 
nai tenaga militer kita, mem- 
punjai kata terachir dalam 
mengambil keputusan, maka 
kita malah mungkin terhindar 
dari agresi2  ketjil sampai 
achir tahun ini, pun Perang 
Dunia III tidak akan timbul 
dalam tahun 1952. 

“Tapi pemimpin militer So- 

vjet jang lebih muda jang 
naik dan berhasil mendapat 
kekuasaan besar semendjak 
berachirnja perang dunia jang 
lampau, tidak sedikit djuga me 
ngetahui tentang kekuatan dan- 
persediaan2 negara2 Barat. | 
Anak2 muda ini, jang tidak me 
ngerti akan tenaga potentieel 
kita, mungkin akan memaksa- 
kan suatu “keputusan dalam 
tahun ini. Dan oleh karena itu 
kita masih melihat adanja, ba- 
haja didepan kita”. - ,   

pihak | 
Dollar MSA Mu- 

Indonesia, Dapat 
8 Djuta «2x 

UTUAL SECURITY A- 
5 GENCY” (M.S.A.) hari 

Reba mengumumkan, bahwa 
dalam tahun padjak Amerika 
Serikat jang “akan berlangsung 
sampai tanggal 30 Djuni j.a.d., 
9 negeri di Timur Djauh jang 
termasuk dalam rentjana ban- 
tuan tehnis dan ekoromi MSA 
akan menerima  $ 166.693.099. 
Dari djumlah tadi Taiwan 
akan terima $ 81.009.009, Fili- 
hina $ 32.000.000, Indochina 
$ 24.500.000, Burma $ 14.000. 
100, INu NESIA $. 3.000.009     dan Muztng Thai $ 7.000.000, 

iIsemurah2nja: Seolah2- prinsip 
“ekonomi ini dapat 

kan sadia begitu. Djika sekira- | 

'Babuyan, - menjatakan bahwa 

(“Bersamaan waktu telah dite- 

|lam hari Selasa mendjelang ha 

  

dengan pertumbuhan usaha so 
al lain, antara mang gilapang 
an industri. 

Spesialisasi antara 
negara2 indusiri. | 

Dengan memperingatkan ki- 

ta kepada motif atau prinsip 

ekonomi,  Sjafrudin mengan 

Gjurkan suvaja kita menghasil 
kan barang? dengan ongkos ig 

dipandang 

terlenas dari faktor2 lain jang 

djuga mendjalankan peranan 
berhubung dengan pembangun 
lan ekonomi: keadaan ehasus 
da'am masjarakat, dalam eko- 
nomi dunia, dll. " 
“Prinsip ekonomi dalam huhu 

ngar ini seringkali diandjur- 
kan untuk mengadakan suatu 
spesialisasi antara daerah2 di- 

dunia: iaity daerah2 jang pa- 

ling tepat menghasilkan bahan 
bahan mentah supaja menguta 
makan penghasilan hahan2 tsh 

dan hahan agraria lainnia. Fe 

  ngan djelas bahwa perimbang 

an2 didalam ongkos pembuat- 
an dan faktor2 produksi seu- 

mumnja, da'am djangka waktu 

pandang dapat dirobah. Dima- 
na perlu dengan diadakan ban 

tuan dan perlindungan negara 
setjara tegas. 

Djangan bandingkan 
harga import dan 

bikinan sendiri. 
Agak terlalu simplistis utk 

menentukan “segala sesuatu 

atas dasar perbandingan harga | 

waktu sekarang dan j 
diperbolehkan j 

import 

harga jang 

untuk membuatnja sendiri, 
Pertama tidak diperhitunz- 

kan bahwa mungkin barang jig 
di-import itu, Gapat diganti de 
ngan pembuatan sendiri dgn 
memperguntkan tenaga peker 

Siaan dan sumber2 lain jang 
hingga sekarang sama. sekali 

hania mengarngu,  sadja dan 

Hidak dikerdiakan. Djustru de 

ngan keadian vasar bahan2 
mentah kita pada waktu jni, ke 

gandiilan pada perbandingan   dangkan negara? iang telah 
berpengalamen dim 'anangan 

Letusan 

  

Kemungkinan Akan 
pa Bumi Jg 

s B IRO IKLIM di Pilipina 

antara harga barang-barang 

Import dari behan2" eksport 

Gunung 
Dibawah Laut 

Terdjadinja Gem- 
Hebat Lagi 

telah mengumumkan suatu pe- 

& ringatan dalam mana dinjatakan, bahwa gunung berapi 
dibawah permukaan laut jg be berapa hari jg lalu telah me- 
nundjukkan tanda? kegia.an, kini se-iap saat dapat menim- 
bulkan jg bebat jg mungkin akan disusul dengan gelombang? 
air pasang jg tinggi. Para pembesar dan polisi didaerah seki- 
tarnja telah menjerukan kepa-da penduduk untuk bersiap.siap 

supaja dapat mengungsi dgn 
nja, » 

Beko 

Laporan2 terachir mengenai 
keadaan gunung tersebut jang 
terletak dimuka pesisi, “utara 
puau Luzon didekat pulau2 

dari dalam gunung keluar gum 
palan2 asap, abu dan bagian2 
sangat panas, jang dapat dili- 
hat dari diarak 50 mil. 

rima pula laporan tentang zam 
pa2 bumi baru dipulau Cami- 

guin, dimana pada bulan I'e- 
sember jang lalu telah meletus 
gunung  Hibok-Hibok, - pada 

waktu mana tewas sedjumlah 
400 orang. Diwaktu belakang- 
an ini dari seluruh dunia diteri 

ma berita2 tentang gempa ru- 
mi. Di Pilipina sadja pad, ma 

ri Rebo telah ditjatat gempa 

bumi sampai tudiuh ka'i. (UP) 
  

Sisanja, jitu $ 193.000 ma 
sih “akan ditentukan. Dari 
djumlah seluruhnja tadi jang 
$ 129800.000 sudah ditentukan 
pembagiannja dalam 9 bulan jl: | 
ini. Jang sudah ditentukan ia 
lah bagi Taiwan ($ 71.300.000) 

Pilipina ($ 20.000.000), Indo- 
china ($ 18.200.000). Burma | 
($ 9.200.000), Indonesia ($ 6. ' 
000.000) dan Muang Thai ($ 5 
000.000) . (Antara — UP). 

  

segera apabila sudah waktu- 

, Coup Kominis 
| — Di Brazilia? 

sang EDJUMLAH ANGGOTA 
ten.ara Brazilia hari Ke 

mis telah di.angkap, oleh kare 

na mereka dituduh melakukan 

agisasi komunis dikalangan ten 
ara. Penangkapan itu dilaku- 
kan Aas perintah djenderal Ze 

nobia da Costa, komandan ten- 
ara daerah Rio de Janeiro. Be 

berapa orang komunis Jainnja 
Gitangkap oleh polisi ketika 
menggerebek sebuah gedung 
perjamuan Pro Peace Move- 
ment” dari kaum komunis, Te, 
lah dibeslah pula sedjumlah be- 
sar alat propaganda. 

Kr 

Sementara itu tentara bersi 

ap-siap menghadapi setiap ke- 
mungkinan. Para pembesa, me 

ngumumkan, bahwa dimana- 

mana ketenteraman sudah di- 

kembalikan dan bahwa coup « 
etat jang direntjanakan hari 

Kemis itu telah digagalkan. 

Kabar2 angin jang mengata- 
kan bahwa komunis menjerang 
resimen 16 infantri disangkal 

kebenarannja oleh para pembe 
sar, (UP), 

JANG DIUNDJUKKAN 
AN PERBANDINGAN KE- IA MASA DEPAN, Djikalau kita menengok 

sehun jl. dalam sedjarah negara kita, 

rakjat Indonesia daripendapatan nasional tsb. mer una" 
- 3 MN 

  

djikalay kita. 

  

   
    
   
   

. 

3 ena 0 
Mana ET 

begitu sadja, bahwa hal Ini 
SJAFRUDIN,-. 

satu sama lainnja g 
nasional selama. “waktu jang . 

  

0,66 

2,82 

  

RESIDEN” Costa Rica" 
O.ille Ulata hari Kemig 

mendapat luka? ketika ia ke-- 
.abrak OLEH SPEDA. " 

Presiden Costa. Rica jg berw' 
usia 57 tahun Hu kabaraja men 
dapa, luka2 parah. Ulata terpi 
lih sebagai presiden dalam bu- 
lan Nopember 1949. La 

EWAN PERWAKILAN |» 
rakjat Pilipina . Kemis . 

peang telah mengesjahkan se- 
buah. rentjana undang2 jg me 
muat Jarangan, memberi nama 
kepada ,amax, djalan, djemba- 
tan dan sekolah? dari ORANG? | 
JG. MASIH: HIDUP. $ 3 

Bila undang2 iny sudah berla 
ku sjah- maka djembatan Mac 
Ar har di Manila harus digaa- 
ti namanja. 

1 

ki'a mengandung arti jg besar. 
Lihatlah bagaimana keadagu.. 
kita sekarang, djustru karena ' 
tergantungnja kita daripada Iu 

Lar negeri. 4 (: 
Bahkan? mentah kia turua 

sedangkan harga barang? jg. 
kita butuhkan tetap tinggal ting 
gis lagi pula sukar dapat diper 
oleh sekalipun kita suka mem: 

bajar. Ketiada-kepastian dise- 
babkan karena negara kita raiz- 
sih mempunjai struktur seperti 

tekarai:g. Kita mengalami kegen 
ijangan jg hebat jg berlaku dina“ 
sar dunia. Kegontjangan? baik 
pada tingka, harga maupun 
Kemudian pada tingkat produk. 
si dan kegiatan ekoncmi, Ke. 
gonijangan?2 tsb. mempunja 
sifa, dan tjorak sedemikian 
rupa, hingga hampir menuti 

la kemungkinan untuk ms 
laksanakan usaha pem 
uan ekenomi seumumaja. 

| Keturunan harga bahan9 
ta Seringkali tak dapat | 
bangkan dengan pertamba 
djumlah eksport. ' Tidak 
rang pertambahan djuml 
rang2 pada “eksport baki 
akibat merendahkan lagi 
ga2 pendjualan. Dalam hak 
kemerosotan harga akan 
langsung setjara.  kumul 
(makin lama makin 'besar 
lam turunnja). 
Pengalaman negara kita : 

Dundjukkan bahwa harga : Lurun sampai tingkat 504 ga lam beberapa tahun sadja: Se 
mua ni masih dipersukar kare 1 na tindakan. sewenang2 jang 
didjalankan oleh nfgara2 indus . tri sendiri, Tindakang itu. mes rupakan tekanan terhadap har ' ga bahan2 mentah kita, sepers ' ti kita merasa sekarang peri- 
ha! harga karet dan harga tis 
mah. Sebaliknja kita akan das” 
pat menghfidapinja dengan ke. kuatan kita sendiri atas dagar 
perekonomian, 2 an 

Akan merosot kalau 
hanja tergantung 

agraria, 
Dipandang  gari djangka waktu jang lama, masih ada 

satu hal jang penting jang sa 
ngak menjedihkan, "2 

Perbandingan nilai antara bahan2 mentah disatu fihak 
dan'bahan2 industri dilain fi hak, selama waktu 50 tuhaim jg 
berselang “ini, menundjukkan 
dengan djelas, bahwa nilai ba han2 mentah. mendjali berkus 
Mn 4070, kalau Giban Ingkam dengan nilai Ka ngan nilai barangg 

Maka itu dapat dimengerti 
bahwa masyarakat? jang hanja 
tergomtung dadpada lapangan 
agraria, makin lama merkiy me 
rosot tingkat penghiidupannjan 
Hal ini diuga terbukti dari ke 
tjenderungan pada bagian 'per- 
sentase jang diterima oleh rak 
jat kita dalam pendapatan na 
sionalnja, seperti terlukis dm 
gambaran diatas. Dengan dja- 
lan ig ditundiukkan oleh Sja- 
frudin, artinja dengan negasra 
memusatkan perhatian investa 
tie terhadap lapangan agraria 
semata2, maka segala sesuatu 
jane saja Madjukan tadi tidak 
sadja akon tetap tinggal sama 
melainkan dimasa depan dapat 
dikuatirkan bhw tingkat peng- 
hidupan rakiat kita makin la- 
m3 makin endah, 
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  (Bersambung) 
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OBAT HITAM RAMBUT ina 

1004, Garansi tidak tuntar Le Ma 
Dengan ini dipermaklumkan su- na 5 
Dada permbbtia jan paralon won Dapat lantas di lever” dari 
nan mendjadi tau! persediaan BUITEN. 
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Bata 3 kurang tenaga Rp. 20” 9 ds Tilp. 1948 “djo 26. Solo: Tjojudan 141. x 1 2 37.-— tna, aa ip ,3 a SEMARANG. 2 z 8 

$ Maa GOR Aa Ke ERA | . BL Koe Tera 30 — Setara Le | Udjian masuk Pesdidkan Guru Agama 
La aa Nu wa l i » 

| SALATIGA » 

5 Bekal Udjian S. M.P. dan d n I. Sekolah Pendidikan Guru Agama (P.GLA.) mendidik anak2 Te) 

Ta : : mendjadi Guru Agama. Semua murid menerima tun- “ 
: Sudah terbit dan dapat dibeli ditoko-tok6 buku: djangan ikat#n dinas. » 4 
& 2 “ 555 PERTANJAAN BERDJAWAB I Kp. 4.50 UI. Untuk tahun peladjaran 1952/1953 P.G.A. menerima mu- en € Zi Ns djawaban dan pendjelasan tentang 

ru untuk:-a. kelas I dengan djalan udjian tulis: b. £ ba 5 nga KeRaN Nembak Pinbafath 
amatan S.M.P. atau jg. sederadjat dgn. itu, de- 

# -. Djalannja: Socratisch Repetitorisc al "nilai rapor. i i an MAR GG 
Tj 1 & 3 & Dikarang oleh: U SIN Guru S.M.P. HI Negeri, Djokdja. 5 2d t sekolah P.G.A. Salatiga 1 

: Ka La kan c | N : 3 1 di kabupaten2, dimulai 2. Diterbitkan oleh: TOKO BUKU HIEN HOO SING . 5 (utk. kl. IV i & » G Lor Pasar 17, Djokdja. MEMELIHARAKAN KE- 1952 (utk. kl. IV sampai 

' sat: TOKO BUKU SURJA sa Ta : Bap EA (Ambengan) 235, SEHATANNJA SENDIRI IV. Udjian utk. kl. F diadakan pada tg. 16 Djuni '52. Jang di- 
es Tip. 898 — Semarang. BERARTI Sean at Te Indonesia. 2. Berhitung. 3. Ilmu bumi 4. 

“3 aa sirik Bata 10x, sedikitnja 75 sen. 
gp .ao.... 1 DLAJa 2 Oo SeIKIt Agama. 

Ong : MASA SAL AS AA aa LT L 
MENDJAGA KESUBU - ” menempuh udjian: 1. tammat S.R. atau Ma- : - 2 

& tahun: 2. umur paiing tinggi 15 tahun: f DER Lo DJi 8 
RAN BAJINJA i 2,50: 4. merei Ta Inn bersekolah 

: : .N LPEN e@ 5 an oleh kepala sekolah ig. bersane- u Lg dan sehat se t2 tersebut dalam pasal 1, 2 ta 2 WEKKERS e 8 melahirkan na pasal 1, 2 dan 3. 
LONTJENG @ 8 BAJI kalau Sebilu nat - epala P.G.A. di SALATIGA 3 ja 
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Bis Uanet seben Kari dari djam 7 CITY CONCERN CINEMAS —   
KU Se TO, Tai Mal “Tu 

“ Joan Bennert Tapana ANA ANA ea hya 
Dougl. Fairbanks jr. ”G ree n H e | is 

Matinee Minggu pagi djam 10.— 
Akan datang: 
Ilona Massey — John Hall — Peterlorre »INVISIBLE AGENT" 
Grand 5.7.9. INI MALAM D.M.B. ju 17 tahun) 

pagi sampe djam 6 sore: harj besar | 
dan Minggu dioega boeka, Dalem 15 i 
harj bole toekar sampe 5 Kali kalo , 
tida seneng. Keterangan bisa dapet | 
sama: 
Jam Contant Djala, Maratam no. 715 
Semarang. Katfong2 djoega sedia.     

     TOMICUM UNTUK IBU? MUDA 

. RABU” 
VERBANDTROMMEL DENGAN OBAT-OBAT COMPLEET !! 
SPESIAL UNTUK KANTOR2 DJAWATAN, PABERIK2 dsb. 

nak 
Yeko Obat TAY AN HOO DJAKARTA-KOTA 

Tanah Lapang Gindot 0 
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Tek Ko 1e20 

SAI lin 205 amtuk kantor sedang compl. Rp. 100.— Besar Rp. 200— - | amtuk Paberik/Perkebunan Rp. 100,—— Besar Rp. 200.— NB V. HANDELMI). Distributors : »Prehistoric Women" : untuk Rumah Tangga (Huisapotheek) compl, Rp, 100.— DJAKARTA —  SURABAJA .— “BANDUNG :. 5 MEDAN “£ SEMARANG" r : IWANITA PURBAKALAJ M ia CINECOLOR “unuk Bis (menurut Inapect'e Lalu Lintas). Rp. 100.— Dikotakota lain NA “BORSUMH a ag. .Harmsen Verwey , l enarik — Heibat — Gempar ! Matinee Minggu pagi diam 10.— Untuk Vischt-auto (menurut: Inspectie Lalul/Titas) Rp. 19— 

Isi Malam PREMIERE Ju. Segala umur) 
Drogistery: LO NG” Toka Obat: ., ON G”   & FP Royal   
    

  

  

    

    

  

  

  
  

  

  

  

  

      

        

        
  

  

     

Kranggan Timur #1. Telf. 1419 £mg.|Dj. Mafarhm (Ambengan) 249 Smg. - : Sy TG aa “3 | 3 : Pan “6 
k A - aa 3 Untuk mendjaga kesehatan — — -— -— MA ana I & €5 D u n | 29 p N, V. Taka Ooxy g » Mighty Joe Young Pa 5 : AHLI MEND. MINUMLAH: Hii as Djuga dapet belih diant S330 CRAERIKA  Heibat dan G £ £ »5 Bekas Bag 1 juga dape i iantero ” . . cibat dan Gempar! £. 2 Terbit Bea ANTAR Ba 23 ACELI MEMBIKIN Toko-toko di INDONESIA | # ' Matinee Minggu pagi ROYAL 9,45— ROXY 10.15 Otongan menurut Mode. 3 (Es 5 i i IBNU K2, Kersanan 163. Se Pa) kie, Bole?” Ne Po Wildest Sowek pon dai Malam D.M.B, (seg. umur) 2 jong & Semarang HIOE WAN FA Tailor 2 ANGTHAY Manan Windscherm. (Pena- America Thrills nJungle Head-Hunters" 

ILLIAS Tailor & Widosari I ARAK Ia aNanane Ng Pn Untuk Segala Mo- M 3 R AH AT - Belon pernah penonton meliat ini! in CINECOLOR!4 3 : : i 2 Matinee Minggu pagi d 10 Kana in 5 (utk tenaga tua jg sudah lojo, Alamat: . ” ggu pagi djam 10... 

Dja Pettenniaker Pe an dapat kombali muda). Kp. Pengapon No. 359. AG Ti Akan datang: Anthony OUINN jalan Nata Panah Terbikin oleh: Muka pe MARANG, Seteran 109, Telp. 1123 Ne ny N — Jody LAWRANCE 
ia ma pa Opi 5 uka Bengke Ba e 4 NG me Kon Toy 2 ae mt sn nark « Avenger an ee : . en), :. AA, H Ae yatera Gurat Pfitap Hots Bekleeding Gapu: Yank A00 Ken Da PENDIDIKAN dan lain-lain  Penjakit. Obat 

Tjepat Koeat Modern Tjobalah. . : . SL LL 1 WASIR dengan garantie sem- 

HE SIH MENERIMA PELA- : »3. MOCHAMADS | uh didalam 12 hari sampe run-| M(NDRA Soto Main tg 20 2/4 23 — DJAR BARU TEMPAT TER- Cl 40 4 Kera Mn Kn A 6 v lain tg. 20 s/d 2 
ir aa BATAS. SEBULAN Rp. 10.— e 5 C vi BERITA KPU. | 3 STENOGRAPHIE” Lana - Sa RP NA 5 an Tiangwi) 1, Diu billara: mari 9-12 Oom ersSus Superman Serie | 

| Udjian pengabisan buat ma-|an bulan April di mulai Tgl. ? Ng 5 EP : RANG. Sore 5—7 Te MA 
ta peladjaran Ethica dan Pen-| APril 1952. Pendaftaran mulai Mengetik & Stenografie. : didikan diadakan tg:24 3 djam | sekarang. SEBULAN Rp. 10.—. : 3 Bp: 10-— Sebiiu 
6.30.7.30 “malam hari, setelah an 1 Masih menerima murid bari. 
Ba Berasgaa akan diberikan ENGETIK 
pend: n.. mengenai “status Haa —etaan mba mem yA Mamat mn KPU/C. Para siswa diharap! " 1 CLICHB: LIJN, RASTER, dan ETIKET BERWARNA | Na aa y $ 1. : Ia: 2 EP ,, dan 1 WARHA, j Bl Fee ri pad | Ma na La OMA EMATIS lean K7. 7 tan s rat keterangan, mereka jg. ti- 

Neng Spesial .sakit 'AAMBEIEN Farlev G Ruth R Sen aladin hamka ' dak mengikuti udj tidak (ee 20 LAGU M D an | (Wasir) orang Laki koran arley Granger -xuth Koman Ten : jian ta 2. Mulai tanggal 
koewat (Peloe) IMPOTENTIE | ,STRANGERS 'ON'A. TRAIN" — 
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akan mendapat surat” kete- on : $ » : rat .Kete- populer baru, digemari lengkap dg. noot! j Pm na rangan tsbs K. a para sis 3 Ne 1 5 orang Perompoean sakit KE- di 10.— —- 3 — 9 Sa as an By saman . al 13 sek 7 TE Pena : Ku Op Ya dan tida Tjotjok Gio oi Sara ia pan Men Mn h Pt Lan in KPU/C masih diberi tem # 2 an : Darah. Hn “1.9. H3 tahun iap2 hari djaw po-untuk mendaftarkas dir: TJARA 10 OJARI # Asmara djaja # Sutra putih Tanggung bisa bikin baek. Ke jan aa ) 1 F 
sampai 15 April, dan ie ai KARANGBIDARA S5 SMG. x Kr. Tjendrawasih Gelap malam Segala waktoe kita bisa kirim | Dana Andrews - — Richard Conte Lg 

gas “diluar Diawa aa aan | $ Putri Bali £ Kr. Sukmaku abat2. ''Salerno Beachhead" 4. — 
ipertimbangkan “oleh. panitya. | terhimpun di buku njanji ketjil-mungil: L. Obat. Sakit an an Matinee: Misggu Pagi djam 10.— Ha 

: ran setjara i- Laki s5 Hp 7”, p 50,— ne 
: Pa mei »RANGKAIAN MELATI 1053 2. Obat Keputian of Metropole 445.7-9.15 (13 tah| 

  

  
terangkan peladjaran apa jang 
akan ditempuh da sdr. Soeno- 
ko. Purwodinatan 1/16 Smg. 

  

A. O. KRIJPTOK LENS sedjilid termasuk ongkos kirim Rp. 4.50 
Lekas pesan via Toko2 Buku atau langsung pada: 

  

tidak  tiotjok bulan 
orang perempuan Rp 25,— 

  

  

Fredric March Akim Tpmiroff 

#.THE BUCCANEER". 
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TS AL Aa Pr ae Dai Dea rate Pama Dea Pe na ea Oa odinatan FIRMA CHIEN HSING - SERANG 3. Obat Kuat MBONGAN PE- | 1 Ke ” Laki2 ena au Hp 50,— |Matinee: Minggu Pagi djam 10. Solo dj, 3-5-7-9 Ig, 21 Maart D, M. B. 
SERVICE TETAP MEMUASKAN SEDJAK 1925: T.B, Surat2 harap disertai 

INDJAUAN. | 
"Tanggal 24-3 jang akan da- 

dan Baturaden, 3 

    

  
  

  
  

uang Rp 2.50 buat balasan. Djagaian 6.45-—9.— (13 th.)   
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| tahg tiba di Semarang Rombo SAMERICAN SALON Djam bitjara: Pagi 8—1 Chao Tan — Chin Yi Ty |. nge |Diawatan  Kehewanan (Pemilik LIEM HAP KEH) Sore 4—6 YAUW- YUAN TE Ay" ten GLENN FOKD 
NG Dana Timah Untu, Gisngana. Pekodjan No, 83 — Telp. 750 Semarang. Ana Tn “aa KONokok B 21 Pe penind an dna m aru em ne Anba amJ 3 an Bata Na . Tamala p Ba Aa Nan saka! Dikerdjakan oleh: 7 COIFFEURS jang berpengalaman luas! Depan Koesoemojodan 95/A - Matinee: - Minggu pagi djam 10.-- Tone tang Mn ye ik PA aan " ALAT-ALAT dan TEMPAT, BERSIH SERTA MODERN. SOLO Druk, VII No, B8N/III/ATTI8 

  
 


