
           

     

    

    

Agan 1 3 Bg" 3 radio 'e . 

€ “Sgelandjutnja nja Cassady meng 
umumkan bahwa angkatan la- 

4 ut AS dalam tahun ini akan 
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ca dan Frerchman Flats. ja'ni | 

8 hi 1 » 

udara A.S. di P 
rar3 dunja ke-2. 

Cassady memberikan ketera 
ngan ini dimuka panitya ang- 
garan be'andja darj madjelis 
rendah AS Ia menegaskan bah 
wa dalam waktu 19 bulan se- 
Ojak perarg Korea petjah pe- 
Sawat2 terbang serikat telah 
menggunakan separo dari 
djumlah mesiu, dan mendjatuh 
kan 1/3 dari djumlah bom2, jg 
digunakan da'am operasi2 me 
lawan Djepang mulai tahun "41, 
sampai tahun 1945. : 

3 model baru peluru, jg. 

Tp 

      

menggunakan 3 mode! baru da 
ri peluru2 jang dikemudikan 
dengan radio, Model2 baru itu 
akan diberi. rama “Terrier”, 
“Sparrow” dan "Regulus”. Pe 
luru2 Terrier - dan Sparrow 

akan d'gunakan oleh pertaha- 
ran serangan udara, sedang- 
kan pe'uru Regu'us akan dipa 
kai oleh kesatuan2 angka'an 
laut dalam serangan2 terhailap 
artileri pendjaga pantai mu- 
suh. Pe'uru2 tersebut kini se- 
dang dibuat setjara besar2an, 
demikian Cassady. (Antara — 
AFP). 

  

Seekor ikan paus jang pzin- 
jangnja 8 r-eter ian besar: 

3 meter pada tanggal 23/3 jhi. 
diketemuj terdampar dipantai 

| 

ah Rp. 0,30 utk. meterai) 
rga Etjeran 60 sen per lemb. | 

  

  

  Tanggal 28 Maret k emaren telah dilakukan penan- 
da tanganan dari pesan an gerbong2 kereta api oleh D 
KA kepad, perusahaan Simmering di Austria, Pada 
gamba, Ir. Sutoto, sekre taris Jjenderal kem. Perhubu- 
ngan (pakai katja mata) dan Ir. Effendi Saleh kepala 
DKA ket'ka menanda ta nganj kontrak tersebut. 

  

  

  

   
   

  

    

  

    Pilih P.M. Je 
    

RR 

yaturan? keadaan darurat. 

akan dipimpin oleh suatu dewan jg 
akan diketuai oleh Sheik dan diban 

  

dia ikut Serta dim 

kabinet, 
o 

Kepastian, apakah Abdul Ha 
kim, gubernur Sumatera Uta- 

ra akan berseda atau tidak 
duduk dalam kabinet baru nan 
ti, sampai tadi malam masih 

  

  

Kapal2 Rahasia 
Tak Dikenal 
Djuga Kelihatan Di 

ARI KOMANDAN pang 
kalan argk. laut Saraba 

ja, kol. Nazir, “PI-Aneta mem- 
peroleh kabar, bahwa dim tiga 
bulan jg lalu disebelah Selatan     Sabang (pulau Weh). dan sn 

sih setengah hidup. Orang jang 

bahwa waktu didjumpai ikan 
tersebu sedang .,terisak?2 

hembuskan 

  

USA Akan 1jo- 
ba Atom Lagi? 

- OMISI TENAGA atom 
Am.-Serikat pada hari 

Djuwat memperingatkan pen- 
duduk dan pekerdja?2 tambang 
di daerah Las Vegas, Nevada, 
supaja pada achir minggu ini 
mereka menjingkirkan diri dari 
Japangan2 pertjobaan atom. Ko- 
misi itu selandjutnja memper- | 
ingatkan pula, supaja pesawat? 
terbang djarizan mengadakan 
penerbangan diatas daerah Yuc 

daerah? jg dim tahun 1951 men 
djadi tempat meledaknja sen- 
djata2 atom. 

Peringatan ini adalah serupa 
dengan. peringatan jang diberi 
kan oleh komisi sebelum me- 
ngadakan rangkaian pertjoba- 
an2 atom tahun jang lalu se- 
hingga orang lalu menarik ke 
simpulan, bahwa pada hari2 jg 
akan CJatang ini rupanja akan 
diadakan pertjobaan2 atom la- 
gi. Djurubitjara komisi tenaga 
atom tidak 'mau memberikan 
keterangan sedikitpun menge- 
nai peringatan2 tersebut. | 

£: — (Antara). 

  

Djawa Timur telah tampak dju- 
ga beberapa kapal jg tidak di- 
kenal didekat Popoh dan Patji- 
tan. Laporan2 tentang hal ini 
diterima oleh kol. Nazir dari 
-pamonz pradja, jg kemudian 
diteruskannja ke Djakarta. Me- 
murut laporan? ini kapal2 itu 
terdiri dari dua at2u iiga kapal 
selam, jg telah tiga kali keliha- 
tan dimuka pantai, Menurut 
berita2 itu kapal tsb tidak meng 
adakan hubungan dgn darat. 

Seandjutnja kolonel Nazir 
menerangkan bahwa berkena- 
an dengan itu kini telah dam 
bil tindakan2. Tetapi ia tidak 

Pantai Djawa Timur? 

D 

Gagal Atau Tidak- 
nja Kabinet 

Terletak Pada Kesediaan A.' Hakim 
Utk Mendjabat Menteri Keuangan? 

ARI KALANGAN PSII dapat kabar, bahwa PSII berse- 
kabinet jg sedang diusahakan pem- 

bentukannja oleh formateur Wilopo, 
takan kebalikannja adalah tidak benar. (Harap mengenai ini li- 
hat djuga berita di halaman II). 
kan, PSII telah mentjalonkan 
tofolio Sosial. Selandjutnja dapat dikabarkan, bahwa sampai 
tadi malam tidak terdjadi perkembangan? baru di sekitar soal 

sehingga berita? jg menga 

Anwar Tjokroaminoto utk por- 

belum diketahui di Djakarta. 
Seperti diketahui, Abdul Ha- 
kim dikemukakan oeh Masju 
mi Sebagai tjalon untuk porto 
folio Keuangan. Kalau A, Ha- 
kim menolak maka portofolio 
Keuangan menurut  rentjana 
semua akan pegang oleh 
Dr. Sumitro Djojohadikusumo 
Gari PSI, sedang Masjumi seba 
gai pengganti Keuangan akan 
menduduki Pertanian, Tjalon 
jazg dikemukakan oleh Masju 
aa urtuk Pertanian seper'i "& 
lah kita kabarkan jalah Sar- 
djan, anggauta DPP Masjumi. 

Ka'au A. Hakim menerima, 
maka komposisi kabinet akan 
banjak berobahnja, sehingga 
akan sanga: mempersuit usa- 

lant hal demikian besar sekali 
kemungkinan formateu, Wilo- 

po akan kemba ikan mandatnja 
kepada Presiden. 

Seperti kifa telah kabar- 

ha formateur Wilopo, Dan ca 

tu oleh 10 orang penduduk terkemu 
ka bangsa Tunisia dari  wilajah 
Sheik jang bersangkutan. “Tiap-tiap 
»pasukan keamanan" itu selandjutnja 
akan bertanggung djawab 

| tiap2 kerusakan jang terdjadi didae 
rahnja, dan apabila ,,pasukan keama 
nan” itu tidak dapat melaksanakan 
tugasnja dengan sebaik2-nja, “maka 
pihak jang bersangkutan dapat dike 
nakan hukuman. Para anggota ,,pa 
sukan2 keamanan” itu dalam bebera 
pa hal dapat dipertanggung djawab 
kan setjara perseorangan. 

      
Uliimatum? 

Menurut berita terachir jang 
disiarkan oleh United Press da 
ri Tunis, dalam pertemuannja 
dengan Bey pada Djum'at pagi 
residen ljenderal Hautec ogue 
kabarnja meniampsikan u'ti- 

matum kepada Bey, jang 'po- 
koknja mempersilahkan kepa- 
da Bey untuk memilih satu di 
santara dua, 'akni: mengangkat 
menter:2 baru jang pro Peran 
tiis atau berhenti. Sementara 
itu pasukan? - Perantjis terus 
menerus mengadakan peronda- 
an2 Isemua bagian dari kota 
Turis. Pada malam Djum'at 
terdiadi peedakan bom hingga 
2 kali akan tetapi kabarnja ti 
dak ada korban, 

djuk P.M. baru. 
Bey &ari Tunis pada hari 

Djum'at menund'uk bekas per 
dang menteri Salahuddin Bac- 
couche untuk membentuk kabi 
net. baru jang moderat guna 
mengadakan perwrdingan de- 
ngcm Perantfis mengenai tun- 
tutan untuk mendapatkan ting 
kcit pemerintahan sendiri jang 
lebih luas. Pengumuman ten- 

  

    

  

  Djangan Desakkan 
Bantuan Pd Indon. 

Tunggu Sampai Dimintanja: Kata “ 
Nj. Roosevelt 

utk 

mau memberitahukan tindakan | Soal2 Jg Dihadapi Indonesia Tak Berapa Sukar. 
tindakan apa jang telah dam- 
bilnja. Dari dinas penerangan 
propinsi PI Aneta mendapat 
kabar, bahwa kira2 10 kilome 
ter dari pantaj Selatan Djawa 
Timu, tampak sebuah kapal 
besa, jang tidak dikenal ma- 
tjamnja dan ber'ajar dari arah 
Barat ke Timur. Kapal terse- 
hut,berhenti beberapa menit la 
manja diteluk Patjitan dan ke 

| mudian menghilang kearah Ti 
mur. 

  

KAPAL ALRI DIPERAIRAN 
PELABUHAN RATU. 

Kapal2 Alri kini sedang me- 
ngadakan pengeluaran? hidre- 
lik (aydrolische metingen) di- 
perairan Pelabuhan Ratu, de- 
mikian @djurubitjara Tentera 
dan Pakan - paparan ke- 
pada ara”, Keterangan ini 
diberikan berhubung dengan 
tersiarnja kabar, bahwa diselz- 
tan Djawa Barat tampak ka- 
pal2 jang tidak dikenal. 

  

    susunan kabinet 
sbb. Hun. 

Perdana Me
nerj x 2 ra 

Menteri Luar Negeri 

Mon!ori Perekonomian 

Ba Penerangan 1 . Perdana Menterj 

Menteri Dalam Negeri 

Men eri Agama ce 

    

   

nteri Pekerdjaan Umum 
enteri Kesehatan : 
enteri Perburuhan 

Menteri Urusan Pegawai 

Menteri Pertahanan 

| Menteri PP. «| -   

antjangan Susunan Kabinet 

rinateur Wilopo, hingga berita ini ditulis adalah 

Mr. Wilopo. (PNI). 
Mukarto (PNI), 
Mr. Sumanang (PNI). 
A, Mononu'u (PNI). 
Prawo » (Masjumi). : 

.. Mr. Moh. Rum (Masjumi) 
 Fakih Usman (Masjumi). 

Mr, Lukman W. (PSD, 
Ik, Suwarto (PKRI) 

I. Tedjosukmana (P. Buruh). 
. “Suroso. (Parindra). 

A. Tjokroaminoto (PSI), 
Hamengku Buwono 

Ir, Djuanda lidem) 
Dr. Bahder Djohan /(idem), 

sebagaimana direntjanakan 

an (Masjumi), 
Kiro (PSI). 

Leimena (Parkindo). 

(Tak ber 
partai),   

ja 

N 

nja, dengan diada 

nia luar. 

dapat, bahwa Amerika he 

sia. 
sampai diminta kepadanja. 

terlalu banjak. 
Mengenai India, Njonig Roo- 

sevet mengatakan bahwa ke- 

tika kundjungannj,  kenegeri 
ini, ia ,,tidak melihat sesuatu 

perobahan” da'am politik ne- 
tral jang didjalankan PM Shri 

Nehru. Terlalu - banjak'ah 
soa!2 jang hadapi India,     

  

hingga Ind'a tidak akan memi- 
lih sesuatu pihak da'am pe- 
rang dingin antara Timur dan 

| Barat, kata Njonja Rooseveit, 
Menurut  pendapatnja,  me- 
mag perlu India bersikap ne- 
tral. Seterusnja mengenai ke- 
adaan sosial! dnegeri tadi di- 

katakannja bahwa di India ck- 
WwaSa ini terdapat kegelisahan 
jang sama seperti di Amerika 
Serikat ketiky zaman malaise: 
pemucla2 tamatan sekolah ,,c0l 
lege” tidak bisa mendapatkan 
pekerdjaan, 

Kegelisahan dikalaingan 'pe- 
mudi ni membawa mereka ke- 
sega'a Sesuatu, jang akan da- 
pat mengachiri keadaan geli- 

. 

B
g
 

ANN PAN ek 

nja djangan mendesakkan pem 
berian bantuan kepada Indone- 

melainkan harus menanti 

India menghadapi soal2 

bjm 

JONJA ELEANOR ROOSEVELT, jang hari 
Kemis jl. telah tiba dengan pesawat terbang: 

dari Djakarta di Manila, mengatakan dalam konpe- 
rensi pers ditempat kediaman duta besar Amerika, 
bahwa soal2 jang dihadapi INDONESIA menurut 
pendapatnja ,,tidak berapa sukar”. 

Dikatakannja bahwa Indone- sah ini biarpun fascisme dju- 
Sia dapat menjelesaikan soal2- 

tjampur- 
targan terlalu banjak darj du- 

Mengenai pertenta- 
ngan jang berakibatkan kerun- : s tuhan kabinet, tentang soal pe: ' me tidak berkembang, kata 

nerimaan bantuan dari Ameri. 
ka Njonja Roosevelt berpen..' 

. ga, Ia bukannja hendak me- 
ngatakan bahwa Komunisme 
berkembang. ' Dimana kebutu- 

(han rakjat dipenuhi, Komunis- 

nja. 

| balai perguruan tinggi dan col- 

lege Ind'a berdasarkan sistim 
Inggris, dimaksudkan “untuk 
menghasi kan pegawai2  pa- 
mongpradja dan pegawai2 pe- 
merintah Jainnja, sedangkan 
jong dibutuhkan India ialah 
insinjur2 dokter? jang tiakap, 
ahli2 pertanian dan ahi2 ki- 
mia. Akan tetapi berangsur2 

sistim ini berobah Clan India 

mulai menghasilkan ahli2 jg. 

dibutuhkannja, tetapi masih 
lama sebelum perobahan ini 
Sempurna, dan selama kegeli- 

' sahan ini be'um lenjap, baha'a 
tota'iterisme akan semakin 
kuat di India. 
Demkianlah a.l. kata Njonja 

Roosevelt dalam konperensi 
pers tadi. (Artara-UP). 

Tiap2 »pasukan keamanan” ni ' 

terhadap | 

MN PEANNNN NN MaONUN eneng PMN MMNBAPANA NN PPA 

1 Bey Tan 
Pro Perantjis Atau. Undur-, 
'Tunis Terima Mengalah... | 

| ' Perantjis Memaksakan Pembentukan ,,Pasukan Ke- 
amanan” Sikap Bey Tun is 

mungkinan Penundaan Di adjukannja Soal Tunis Pa 
pe da Dewan Keamanan. 

ESIDEN DJENDERAL Perantjis utk Turisia Jean de 
Hauteclogue pada Djum'at pagi menemui Bey Sidi Mu- 

| hammad al Amin dari Tunisia di istana Bey utk menjampai- 
kan pesan pres. Perantjis, Vincent Auriol. serta utk mengemu 
kakan pendirian Perantjis mengenai usaha utk mendirikan peme 
rintah baru guna mengachiri krisis jg menimpa Tunisia dewa- 
sa ini. Sementara itu komandan pasukan? Perarjis di Tunisia, 

| djenderal Garbay, pada hari Djum'at memerintahkan, supaja 
semua orang laki? Tunisia jg. berumur lebih dari 18 tahun 
dikerahkan dim jg disebutanja pasukan? keamaran guna men 
djaga keselamatan perhubungan dan gedung? pemerintah di 
tiap2 daerah Sheik. Perintah ini dikeluarkan berdasarkan pe- 

  

    
  

Mengakibatkan  Ke- 

tang hal int dikeluarkan tidak 
lama setelah, diadakan pembi- 
L'uraan antarg residen djende- 
ral Perantjis, Jean de Hau 
clogue dan Bey. 

Dipilihnja Salahuddn Bac- 
couche, jang di Tunisia terma- 
Suk seorang pemimpin politik 
darj golongan tua, Se'aku per- 

dana menteri baru oleh berba- 
gai2 kalangan di Tunisia diang 

gap sebagai kemenangan Pe- 

rantjis da am usahanja menje 
lesaikan soal 'Tun'sia Uengan 
tindakan2 keras jang dimu'aj 3 
hari jang lau. Menurut kala- 
ngan2 itu, ultimatum Peran jis 
tersebut rampaknja telah me- 
jakinkan Bey, bahwa ia tidak 
dapat bertahan lebih Jama Ia 
gi. Menurut rentjana, pada ma 
lam Saptu ini djuga Bey akan 
mengutjapkan pidato raclo un- 
tuk mengandjurkan kepada 
rakjat supaja tetap tenang. 

Riwajat Salahuddin 

Baccouche. 
Salahuddin Baccouche dilahirkan 

Gi Tunis dalam tahun 1883 dan ter 
Masuk seorang anggota saah satu 
kelua ga jang sangat terkemuka di 
Tunis.a Ia mengetjapkan  pendidi- 
Kan diperguruan2 Atab. Peraniiis 
dan Inggris. Ia pernah mendiabat 
gubernur beberapa kota di Tunisia 
dan da'am tahun 1943 ia diangkat 
mendjadi perdana menteri, fa'nj se- 

sra setelah Tunisia dibebaskan dari 
ndudukan, Ia mendjabat djabatan 

“aktif Inci dilapa. 
seorang ig 
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PARE eta, 

y — No. 42 

  

   

    

       

Maa pena Dane Bana nana MN antenna 

NET SNN OOM ST PA re tag UT 

Penting Hari Ini: Kesulitan Baru Sekitar Pemben:    
tukan Kabinet — Ultimctum Perantjis Kepada Beyp 
Tunisia — Kapal2 Asing di Pantai Patjitan — Ke- " 
dudukan Waniia Indonesia — Obrolan Mang Gan- 

dha dll. 

    

     

  

    

  

    
     
   

  

    

      

    

    

  

-.Kom 
3   
lannja seperti berikut: 

Perdana Menteri 12 negeri 
Islam teah diundang oleh Pa 
kistan untuk mengadakan per- 

temuan dan  membitjarakan 

pembentukan suaty sisiim 'pe- 
rundingan bersama mengenai 
kepentingan2 bersama, 

Dasa, pertemuan jang diu- 
Su'kan itu jalah kebutuhan un 
tuk mengadakan suatu sistim 

perundingan dan uztuk mene- 

repong Sesuatu hal iang men- 
“diadi kepentirgan bersama ba 
  

Semua Mach- 
luk Musna 

Tjukop Dgn Ledakan10   

  

Bisa timbulkan 
2 revolusi. 

Tentang suara pers Ingger's 
mengenai kedjadian? terachir 
di Tuzisia ini wartawan “An- 
tara” di London mergawatkan 
bahwa hanja surat2 kaba, ka 
um konservatif sadjalah jang 

menjokong tizdakan2 Peran- 
tiis di Tunisa itu Harian 
“Time” dalam pad itu, meski 
pun biasanja menaruh sympati 
kepada Peranfjis mengenai be- 
lednja di Afrik, Utara, mem- 
peritgatkan bahwa “po'itik- 
menindas” jong dilakukan Pe- 
rantjis di Tunisia in mungkin 
akan menimbulkan akibat jang 
tidak menguntungkan, jakni 
'terhisapnja kekuatan Perantjis. 
Fenner Brockway, seorang ang 
.gauta Partai Buruh jg tahun 
jang lalu lama tinggal di Tuni- 
sia, menerangkan kepada &dju- 
ruwarta “Time”, bahwa provo- 
kasi Perantjis ini dxpat menja- 
lakan revolusi diseuruh Afri- 
ka Utara. 

Protes kpd. PBB   
Menurut pendapatnja. sistim j 

—.. dan Lembaga Arab. 
Sementara itu dikabarkan dari Cai. 

ro, bahwa 2 orang menteri Tunisia 
jang kini ada di Cairo setelah melc 
loskan diri dari Paris, ja'ni menteri 
kehakiman Saleh ben Youssef dan 
menteri sosial Muhammad Badra, 
pada hari Djum'at kirim kawat kepa 
da sekretariat djenderal PBB jang 
berisi protes terhadap tindakan resi 
den djenderal Perantjis di Tunisia. 
Dalam kawat protes itu residen djen 
deral Perantjis tsb. dituduh memper 
kosa hak-hak dan kekuasaan peme 
rintah Tunisia dan Bey dari Tunis. 
Kawat sematiam itu disampaikan 
pula kepada sekretariat Lembaga   Arab dan pemerintah Mesir. 

Sekretaris Lembaga “Arab, 
Abdu'rahman Azzam Pasha pa 
da hari Djum'at mengundju- 
rgi 2 orang menteri Tun's'a itu 
dihotel mereka Can memberita 
hukan, bahwa selama mereka 

berada, d: Cairo, mereka akan 

mendiadi tamu Lembaga Arab. 
Pada Djum'at sore. pembesar2 " 
Lembaga tersebut kabarnja 
mengadakan pertemudn istime 
Wa untuk mendengarkan kete 
rangan2 menteri2 Tunisia itu   serta untuk mempertimbang- 

riba Bom Atom Sadja,... 

ARDJANA atom AS, 
H3 Louis Ridenour, pada ka 

ri Kemis mengatakan kepada 
Wakil? kongsi?2 assuransi bahwa 
persediaan sendjata atom AS. 
pada waktu ini dapa? dika akan 
hanja tjukup uik merusak in- 
dustri fotografi, jg bahan?-nja 
lebih mudah terpengaruh oleh 
daja penjinaran daripada djari- 
ngan? batan manusia, 

Tetapi 5 tahun jagi-persedia 
an sendjata atom AS akan sebe 
gitu banjok, sehingga dika di 
ledakkan semua pada satu saat 
maka semua machluk didunia 
akan tewas demikian Ride- 
nour. Ia djelaskan bahw, ur- 
tuk melaksanakan “rentjang 
jang ngeli” ini butuhkan 10 
ribu buah bom atom, (Antara 
— Reuter). 

PERINGATAN KEMENTE- 
RIAN AGAMA. 

Berhubung pada kedjadian2 
kedua tahun jarg 'alu, masih 
djuga banjak orang jang men- 
djadi korban penipuan dalam 
hasrat mereka urtuk pergi na 
ik hadji, maka kementerian 
Agama bagian Urusan Hadi 
sekali lagi memperingatkan ba 
hwa PHI adalah satu2nja ba 
dan jg diberi ke'onggaran ikut 
tjampur dalam menguruskan 
ha!2 jang bersangkutan dgn 
urutan hadji, Pengakuan res 

mi ini sampai sekarang tetap 
berlaku. 
  

kan langkah2 jang akan diam 
bil untuk membantu Bey. 

Putusan Bey dari Tunis 
pada hari Djum'a, uk, 
menjerah pada tuntutan Peran- 
Wis dan mengangkat scorarg per 
dana menteri jg baru jg mode- , 
rat, Salahuddin. Baccouche, 
mungkin akan menjebabkan di- 
bundarta rentjara delegasi? da 
ri 15 megara2 Arab dan Asia 
utk memadjukan masaalah Tu- 
nisia dimuka Dewan Keamanan 
PBB. Menurut rentjana. pada 
hari Djum'at Cjam 16.20 Gmt 
Delegasi2 tsb akar bersidang, 
tetapi putusan utk mengadakan 
pertemuan itu diambil sebelum 
Bey menerima baik tuntutan? 
Perantjis. (Antara), 

perensi, 
PM Negara2 Islam 
Bukannja Bersifat'Politlek Dan” Tidak 

Untuk Membentuk Sesuatu Blok 
JAWATAN PENERAN GAN Pakistan di Djakarta ke- 
maren mengeluarkan pengumuman sbb.: Menurut kabar 

kabar jg dimuat didalam pers di Indonesia. tampakr(a tudjuan 
pertemuan para Perdana Menteri 12 negeri Islam jg akan diada | 
kan di Karachi, dgn salah telah diartikan sebagai usaha 
membentuk suatu blok Islam atas dasar agama, Untuk menghi 
langkan salah faham jg ditimbulkan oleh kabar? itu, 
Djawatan Penerangan Pakistan mengemukakan pokok persoa- 

    

atk. 

maka 

gi golongan2 jang bersangku- 
tan. Pertemuan itu tidak akan 
mengatakan putusan dengan 
pemunguta, suara, telapi ber 
tudjuan yntuk bertukar fikiran 

(sehingga tiap2 pemerintah 
akan dapat mengambil putu- 
sannja sendiri, : 

Apabila nanti timbul konsep 
si jang bersamaan maka dapat 
lah dambil tindakan bersama, 
tetapi dalam: tiap2 persoaan 

tindakan itu akan dilakukan 
oleh pemerintah jang bersang 
kutan. Didalam huburgan ke- 

njataan2 ini, maka die'aslah, 
bahwa pertemuan itu tidak di- 
maksudkan untuk membentuk 

Suatu blok politik, oleh sebab 
dengan die'as dikatakan bah 

wa “keputusan dalam tiap2 hal 
akan- diambil .oleh- pemerintah: 
jang bersangkutan”, djuga apa 
bila timbul konsepsi jang ber 

samaan pada pertemuan itu se 
te'ah disllikan pertukar fiki- 
ran, Demikian pengumuman 
Djawatan Penerangan Pakis- 
tan. 

   

      

   
   

Tahun ke-28 dari wafat: 
nja Vladimir Ilvich Lenin, 
pemimpin Konfunisme da- 
ri Russia di Moskow baru- 
baru ini telah diperingati 
dgn  chidmat. Berbagai 
pertemuan diadakan... Tam 
pak pada gambar suatu pe 
ringatan jang diadakan 
oleh kalangan2 terkemuka 
di Moskow, Tampak d'an- 
tira jg hadlir L. P. Beria 
no: 3 dari kiri. K. BE, Vo- 
roshilov (no 7), Josenh 
Stalin no 11 Cari kiri, V. 
M. Molotov, sampinenja, 
N. M. Shvernik #presiden) 
n9. 5 dari kanan. 

| 

| 

    
167 Djuta Dol- 

lar Sehari 
Beaja ,, Keamanan" 

Bagi Amerika 

RA ENTERI PERTAHANAN 
Am.-Serikat, Robert Lo- 

vett, menjatakan dlm laporan- 
nja kepada panitia ketjil Senat 
urusan perbelandjaan, 

amanan militer Am.-Serikat da- ' 
pat dihitung sebesar $ 167.099. 
:600.sehari. Dikatakan selardjat 
'nja, bahwa djumlah biaja jang 
sebesar itu sedikit?nja akan ber 
laku sampai azchir tohun 1954. 

Lovett djuga menjatakan, ' 
bahwa pemerintah bermaksud 
mempunjai pasukan2  bersen 
djata sebesar 31/5 duta 6: 
dalam bular: Djuli tahun 1952 
Laporan Lovett itu disampai- 
kan kepada 'ponitya tersebut 
dalam sidang tertutup bu'an 
Djanuari ig 'aly dan dumum- 
kan pada hari Djum'at kema- 
ren. (Antara—AFP). 

      
    

ANITIA HUBUNGAN: 1 
rintjian dari 

Peperintj 
Hanja 8 Ojuta Dollar Untuk Indonesia 

en MSA 
luar negeri dari Senat Amerika 

utk pertama kalinja hari Rebo telah mengumumkan pe- 
barituan militer dan ekonomi, sebanjak 1.360 

djuta dollar, jg diusulkan utk. negeri? asing dibawah rangka 
rentjana bantuan luar negeri Am.-Serikat jg berdjumlah 7.200 
djuta dollar. Dari djumlah ini 

Tudjuan untuk membantu 
pemer.ntah Indoszesia itu ada- 
lah untuk mentjerdaskan ke- 
sSanggupannj, menghadapi ke- 
£ukaran ekonomi dan pemerin 
tahan, supaja pemerintah itu 
lebih sanggup untuk melaksa- 
nakan programma mempergu- 
nakan Se uruh tenaga dan sum 
ber Indonesia. Untuk 'penam- 
bah bantuan jang diminta oleh 
Mutual Security Agency, dite- 
rangkan, bahwa, kini ada font 
Sebanjak 43 djuta dollar sisa 
dari Rantjangan Bantuan Mar- 
Shall, Fonds ini akan .dipergu- 
nakan uantuk berbagai keperlu 
an, seperti untuk industri dke- 
ngan perantaraan Bank Indus- 
tri, kepada perkumpulan perta 
nian dan perikanan kepada usa 
ha produksi makanan dan usa- 
ha jang berhubungan dengan 
pengangkutan dan perhubu- 
ngan, dan kepada usaha lain2.   

Selandjutnja oeh pelapor M 
| SA itu diterangkan, bahwa In 

donesia sangat kaja banjak 
mempunjai sumbe, alam, ter- 
masuk karet, timah dan mi- 
njak, jang berguna untuk peru 
sahaan besar2 di Amerika Se- 

rikat. Republik Indonesia se- 

dang menghadapi masalah be- 
Sar, jaitu mengembalikan kea 
manan dan ketenteraman dise 
luruh daerahnja jang luas dan 
sedang melakukan program 
memperbaiki perekonomiannja 

»Mutual Security Agency” me- 
mintakan utk Indonesia sebanjak 8 djuta dollar. Demikian di- 
beritakan UP dari Washhington. -i... 

Kerdja sama dengan program 
i bantuaa €konomi, 
| kan perhubungan rapat dengan ' 
pemerintahnja, jarg masih ber 
Sikap netral. 

Dapat dimaklumi betapa 
mendesaknja pertjobaan Indo- 
nesia untuk memperbaiki kea- 
daan didalam negerinja dgn. 
tjepat. Simpanan devisen Iido 
nesia tjukup besar dan nera- 
tja perdaganganaja mengun- 
tungkan meskipun selama : 
enam bu.an belakangan dari ta 
hun 1951 Indonesia mempunjai 
defisit dagang sebanjak “130 
djuta dollar, Djika keadaan ki 

sia akan menemui krisis dan ke 
sukaran besar: 

Kemudian Uterangkan, bah 
Wa dari bantuan itu untuk per 
tasian kehutanan dan perika- 
nan 2.325.000 dollar, pengang- 
kutan dan pekerdjaan 175.000 
dollar, untuk keradjiran ta- 
ngan dan industri lainnja 150. 
000 dollar, urtuk djawatan me 
sin2 umumnia. 500.000 dollar, 
untuk pendidikan 1.200.000 dol 
lar, dan untuk ongpradj 150.000 dollar, Tete 
por MSA itu mengalakan bah : 
wa produksi bauXfte dan nik- 
kel pada suatu waktu dapat di   naikkan, bila djalang? dan pe 
angkutan telah diperbaiki. 

  

EBIH 400 DELEGASI dari L 

parohnja delegasi2 ini adalah dari 

ka tentulah akan memperoleh “hasil 
setelah konperensi tadi berachir, de 
mikian tulis Vincent Buist, warta- 
wan Reuter di Berlin,     

  

Manor 

RN Utah 

hampir semua negeri di dunia Timur mitsalnja akan 
akan menghadliri konperensi ekono gandum, kaju dan barang makanan 
mi di Moskou ig akan dilangsung- | dalam kaleng dengan harga 
kan tg. 3 hingga 10 April j.aid. Se kepada Inggeris. Kepada negara2 

Keabu 

Lead atovibaseh Geneotschap 

yan Kunsten en 

Delegasi2 Sovjet Uni dan Eropa 
menawarkan 

murah 

Eropa Barat lainnja akan ditawar. 

lebih murah dari jang ditawarkan 
oleh daerah dollar. Ahli2 ekonomi 
di dunia Barat menduga bahwa se 
mendjak beb tahun Sovjet Uni 

     daun indonesia 

    Wetenschappen 

ganda, 
negara2 Barat bukan komunis. Mere| kan bahan2 mentah dengan harga! 

  

Kapitalis Dan Sosialis Bisa Hidu 
menimbun djumlah2 besar bahan2 
mentah jang penting dan kini dja 
rang kedapatan di negara2 lainnja, 
dengan maksud menggunakan bahan? 
ini untuk maksud2 politik dan propa 

Negara2 jang kekurangan 
batu bara akan diberitahu, bahwa 
Polandia dapat mentjukupi kekura- 
ngan mereka, 

Alasan2 akan diadakannja konpe 
rensi itu adalah, bahwa sistim2 so- 

sialis dan kapitalis dapat hidup ber 
sama dengan damai, demikian menu 
rut pengumuman Sovjet di Berlin. 
Kepertjajaan Barat, bahwa seluruh 
Asia dan sebagian Eropa dapat di 
blokir setjara effektif, adalah suatu 
impian. Apa untungnja bagi Barat 
dengan blokade itu? Apa djadinja 
dengan Inggeris djika negeri ini 
tidak mengimport gandum, kaju, ka 
pas, minjak, bidjih-besi, nikkel dan 

p Dengan Damai 

Demikian berita UP itu, 

(Antara), 

2 

seng? Djerman senantiasa perlu meng 
import minjak, kapas, karet, dan ba 
han-bahan lainnja. Sedang Amerika 
Serikat harus mengimport seluruh 
kebutuhannja akan karet, bidjih man- 
gaan, nikkel dan chroom. Karena itu 
perlu ada perhubungan dagang anta 
Ta negara2 di dunia. Demikianlah 
alasan2 Moskou bagi diadakannja 
koriperensi ekonomi tsb. 

(Antara-Reuter), 

  

   

    

   
   

    

     

   

bahwa | 
biaja usaha? utk keperluan ke- 

mengada- 

ni berlangsung terus, Indone-.



    

    

  

  

s....unu 

              

    

    

   

   
   

   
    
   

    

   
   
     

    
     

       
     
    
     
    

    
   
    
     

   
    

    
   
   

   

  
      

(TAS 
PA SIN! 

ONGKOS PA 
: PAKERDJA'AN R 

  
  

  

  

  

  

Untuk RECLAME, mulai tg. 
S (RANG. .. 1/30 April '52 diberi KORTING 

“Hj mua 3—12, Sore &— Het 2e 5 

ngan: dan erna Rayat TUTUP. 

Pinggir 8 — Tip. 2226 — Semaranu 

    
    
   
   

  

    

   
    

  

     

    

  

   
   

    

   

  

         

    

   

   

  

   
   
   

              

     

    

     

     
   

1YPTOK PUTIH, KRYP TOK CROOKES 
Katie Mata untuk Laga, djeah dan Dekat). 

Aa NN engan RTA 

| Pee rsemkan 
dan CLIC1 - |   

dan mendjadi gemuk, me- 
kar kesehatan badan. 

aj ja muka mendjadi terang | 
'kelihatan 'selalu tjantik |   

  

IDITJARI: aa 
P1 TUKANG GAMBAR 

Ta Tea aa AE TA 

1m. Ss. RAHAT 
TABIB 

Seteran 199, Teip. 
Semarang. 

Specialist untuk WAS 
beken), ASTUMA, £ 
dan lain-lain Penja: 

| WASIR dengan 
Ibuh didalam 12 h 
tuk akar2nja. 

| ZONDER PER. TIE 
Ibjam bitjara: pagi 9—12 

Sore 5—T 

PL LL LL AL aa 

1123 

   

— 

ZONDER OPERATIE 
| Spesial sakit AAMBEIEN 

| (Wasir) orang Laki korang 
- Ikoewat (Peloe) IMPOTENTIE 

"orang Perompoean sakit KE- 
'"IPOETIAN dan tida Tjotjok 

Darah. : 
Tanggung bisa bikin baek. 
Segala waktoe kita bisa kirim 
obat2. 

Id. Obat Sakit Aambeien 
'Rp 50,— 

2. Obat. Keputian of 
tidak tjotjok bulan 1 
orang perempuan Rp 25,— | 

'3. Obat Kuat ang, 
T PASEK (Abana ken bana ai p 50,— 

ak. RB. Surat2 pan Disertai 
uang Rp 2.50 buat balasan. 
Djam bitjara: Pagi 8-—1 

Sore 4—6 
Minggu tutup. 

ODIN 
Koesoemojodan 95/A 
SOLO 

  
  

“OBAT HITAM RAMBUT 
11004 Garansi tidak Juntuar 

“Dengan ini dipermaklumkan su 
hpaja pembatja dan para langga- 
nan mendjadi tau! 

AGEN-AGEN BARU: 

“Jogja: Apotheek Maliboro. — 
“Solo: Toko Obat Tjojeudan. — 

| Surabaja: Toko Eng Bie Sungo- 

  

Menurut Susi owati, kesudu- 
kan wani:a Indonesia dengan 
wanita2 dinegeri2 lain ' diatas 
aa memang lebih madju, 
arena didalam undang2 Indo- | 

tina sudah ditentukan persa- 

maan upah bag' pekerdja jang 
ana antara laki2 dan wanita, 
sedang dinegeri2 !ain keten- 
tuon dalam “undang2 seperti 
itu masih diperdjuangkan. Te- | 
tapi kenjataannja menurut Su 
silowati, kedudukan sosial wa- 
nita dinegeri2 itu sudah lebih 
tercijamin, sedang dinegeri ini 
sesungguhnja (in feite) kedu- , 
Gukan sosia! wanita masih ha- | 

rus dilaksanakan. 

Negeri2 lain pun keku- 
rangan guru. 

Dalam konperensi itu terda- 

pat kesan bahwa disemua ne- 

geri ki ni kekurangan guru. Di- 

Tr 5 Sa nia eneP ne ae Tr 

   

Kn wanita dalam ubungann a 

  

      

    

terangkan wan Buslaweti, ba- 
hwa utusan Indonesia mem- 

berika: ,angka2” setjukupnja ' 
mengena! usaha - pendidikan 
dari sedjak zaman Hinda Be- 
lomda dan menerangkan, bah- 
wa usaha pendidikan jang se- 
Jaras dengan kebutuhan h'dup 
lahir-batin bangsa Indonesia 
boleh €Lkats baru dimulai dita- 
hun 1949 Uraias itu menurut 
Susi'owati menimbulkan ke- 
san dalam konferensi, bahwa 
pendidikan ' Indonesia tacli- 
nja tertekan. 

Sambutan baik sekali. 
Oleh Susilowati diterangkan, 

bahwa, utusan Indonesia sema- 
kin mendapat sambutan sa- 
ngat baik oleh konferensi pada 
ketika diterangkan, bahwa wa- 
nita Indbnesia tetap pertjaja 
pada Gi menyinian meskipun 

en EmEn 
      

  

  

SEMARANG 29 

KABAR OAT 

Undian Uang 
Penarikan undian uang BIF 

    
| tanggal 28 Maret 1952. 
Rp. 50.000: 

  
Bandung 74042 

Djakarta 101226 
“Rp. 25.000: 
f Menado- 194441 
4 Rp. 10.000: 

f Medan 139338 
Bandung. 128580. 
Makasar 133091 
Surabaja 17852 

: Padang 413178 
: Tjirebon 48282 
Rp. 5.000: : : 

Surabaja 62635 
Semarang 1761773 
Makasar 85981 

Surabaia 123399 
Djakarta . 209507 
Surabaja 114312 
Surabaja 70308 
Tjirebon 84686 
Surabaja 619258 
Djakarta 202290 
Djakarta 49518 
Tjirebon 189524 
Djakarta 209737. 
Surahaja 22838 

TJERAMAN TENTANG RRT. 

Pada tanggal 1 April djam 
19.30 digedung CHTHCS Dji. 
Mataram 427 oleh tuan Kwee 

Kek Beng akan diadakan tjera 
mah tentang Tiongkok sela- 
jang pandang dan oleh tuan 
Armijn Pane tentang RRT dan 
'Indoresia. Tanggal 3 April dj. 
19.36 ditempat tersebut “diatas 
djuga tn. Kwee Kek Beng akan! 
bikin causeri tentang RRT ter- 
haclap Hoakiao minority dan 
agama, dan in. Armijn Pane 
tentang Pemuda RRT dan pe- 
muda Indonesia. 

Maart 1952 

PENUMPANG KAPAL GELAP 
Ketika kapal ,,Johan van Ol- 

denbarneveld” kemarin berlabuh 
di Semarang, terdapat seorang 
penumpang gelap jang turut 
berlajar dari Surabaja. dengan 
tudjuarnja tidak diketahui ke- 
mana. Penumpang gelap itu, 
ialah seorang Belanda Indo, ber 
nama Koper Louis Ronald, ber- 
asal dari Surabaja 

' Oleh kapten kapal ,,Baud” 
kemaren berlabuh di Semarang dise' 
rahkan pada polisi dua orang, ber 

jang   nama Hendrik Victor dan “Johan! 
Kaat, keduanja asal dari 
Mereka berlajar dengan surat kete' 
rangan jang “sudah tidak “berlaku ' 

dinatan. 

KEBAKARAN KETIJIL. 
Kemaren siang djam 12.30. telah 

terdjadi kebakaran ketjil di Mlaten- 
baru Gg: 3/3, tapi sebelum brand: 
weer jang diberi tahu datang di 'em 
pat itu, api sudah keburu dapa: di 
padamkan oleh penduduk disekitar 
nja. Menurut keterangan jang diting 
gal dalam rumah jang terbakar itu 
ada dua orang perempuan Tanure- 
djo dan Sontopawiro, orang laki? te 
lum datang dari pekerdjaan.  Keru- 
gian mungkin tidak seberapa. Ke:je- 
lakaan manusia tidak ada. 

DINAS RUMAH OBAT. 
Minggu, 30 Maret jang dibu- 

ka rumah obat Sik Iang djam 
8—12. Dinas R.O. tgl 30 Ma- 

ret sampai 5 April Numa dan 
Rathkamp djam 8—19 van 
Gorkom, Koo Hwie dan Sik 
Iang djam 8—17 

TUNTUTAN BURUH BIS 

Telah didapat persetudjuan atas 
tuntutan buruh otobis ,,Trisula” me 
ngenai uang lembur, uang menginap   di luar kota dan kenaikan upah bu- 

(rih. Djuga telah didapat persetudju 
Ba tentang pengakuan SBKB oleh 
perusahaan bis ,,Liong Tik” dan tun 
tutan buruh mengenai perbaikan 
nasib akan dirundingkan tg. 8 April 
ja.d. 

  
  

  

at
 

SOFRABATA 

    

  

Prakteknja Patisiuan 

: permintzan Fronf Wanita dalam 
entang Pan : 

didepan 
bagai utusan Kongres Wanfta kekon- 
nting dalam konperensi di New Zea- 

bendiiican dan tentang peruggangkn 5 

1rle 
acific Woman Confer 
utusan? pelbagai organi- 

inna 

menghadapi banjak2 kesu itan, 
karena wanita Indonesia per- 

'tama2 menginsafi, bahwa ha- 
sil usahanja terutama, 
generasi jang akan datang. 

. Sebagaimana diketahui, 
Silowati “bersama2 dengan 
Tasti Kusumo Utojo telah di- 

Su- 

kirim oleh Kongres Wanita me- | 
£lari ngundju:gi konferens 

Pan Pacific Woman Associa- 

t'on di Oak and (New Zealand) 

| d.bula: Djanuari iang lalu se- 
bagai 'penindjau. 

Oleh2 Mr. Maria Ulfah. 
Mr. Maria Ulfah mentjerita- 

kan kundjungan? jang te'ah 
Gilakukannja selama merdjadt 
wakil ketua goodwil!-mission 
di Burma. Antara lain ja te- 
rangkan, bahwa parlemen Bur- 
ma hanja punia 2 anggauta 

wanita, sebabnja karena wani- 
ta Burma kurang giat dalam 
pemilihan umum, Dikundjungi 
nja pula daerah beras. Menu- 
rut Mr. Maris Ulfah, beras no. 
1 dipakai dalam negeri sendiri, 
jang diexport beras no. 2. 

Pur teah dicapat kesempa- 
tan menemui njonja Aung 
San, isteri bekas Perdana Men-. 
teri Burma jang disana tergo- 

long wanita terkemuka. Njonja 
tersebut memimpin suatu De- 
partemen untuk Kesedjahtera- 
an Ibu dan Anak (Department 
of Mother and Childwelfare) 
dan ternjata njonja tersebut 

tjakap. 

Menurut Mr. Maria Ulfah 
Santosa dimana? di Burma ter- 

rumah? bersalin dengan 
pertjuma. Arak? jang sesudah 
lahis kehilangan ibunja atau 
tidak ketentuan siapa bapanja, 
djadi States Children. 
negara). 
Diferangkan djuga, bahwa 

pemimpin? di Burma sangat se 
derhana, | orang Burma dan 

Menado.! menghargai tinggi pakdian na- 

“Di Burma fidak ada federasi ' 

ada satu organisasi wanita jang | 
beranggauta 22 orang. 

UDJIAN S.M.A., 
Menurut “pengumuman Ke | 

menterian FA & K. uik. ikut 
udjian penghabisan Negeri Sj 
MA telah ditetapkan bahwa | 
idjazah Negeri SMP tidak lagi | 

didjadikan sjarat sebagaimana | 
telah pernah dikabarkan. Pe- 
netapan ini berdasarkan atas 
pertimbangan rapat Djawatan 

Pengadjaran pada tgl 15-16-17 

Djanuari 1952, terutama mengi 
ngat djaminan nilai iijazah Ne- 

geri SMA dan mengingat sistim 

udjian penghabisan Negeri SMA 

.jg telah diatur setjara berting- 

kat sebagai usaha memberi dja 

minan nilai idjazah Negeri SMA. 

BAMAI? KE WELAHAN. 

Minggu pagi, tg. 30. Maret oleh 
Balai lelang Centrum dikota ini akan 
diadakan darmawisata (trip) ke We 
lahan, para pengikutnja semua akan 
naik  'bromfiets “(speda bermotor) 
merk Solex, berangkatnja dari Ka- 
rangtempel 230 djam 6 pagi. Djum- 
lah pengikut sudah ada 20, diandjur 
kan kepada mereka jang mempunjai 
Solex bromfiets dan ada minat ke 
Welahan, supaja suka ramai2 ikut 
darmawisata tsb. 

Untuk mendjaga kesehatan 
MINUMLAH: 
ea KOLESOM 

KUAT 
(tanabah tenaga) 

» BRANAK 
ANGTHAY 
(utk wanita hamil) 

ARAK OBAR HAILIONG 

» 

” 

(utk tenaga tua jg sudah lojo, 
dapat kombali muda). 
Terbikin oleh: 

Rumah Obat 
KONG TJIE TONG 

Gang Warung 106 Teip. 316 
Pn 6 

| Ka | 

untuk 

(Anak j 

| matao Tea Bihak | 

ea? ERKUBUNG DGN kete- 
rangan jg dikeuarkakn 

kepada pers oleh Sahetapy Ru 
(gel atas hama Fraksi Demakrat 

(beri: anja kita muat kemaren), 
seakan-akan formateur mem- 
peri akan fraksi tsb. Yidak dga. 
hormar', maka fermateur Wilo- 

Ip menerangkan sbb: 
Selama saia berusaha, mem 

bentuk kabinet tidak - pernah 
ata suatu pikiran. sedikitpun 
untuk menjentuh rasa kehor- 
macan tar' sesuatu pihak ma- 
napun. Sudah barang tentu da 
am usaha saja ini adakalanja 
terdapat perbedaan pendapat 
dalam renfjana komposisi ka- 
binet, tetapi Saja rasa tak ada 
Tatasan, untuk memandang hal 
Clemikian sebagai perlakuan jg 
(kurang mengindahkan kehor- 
'matan pihak lain”. Demikian 
keterangan formateur Wilopo. 

PSII dak akan menerima 
portofolio Sosial. 

Menurut kabar jang didapat 
PI-Aneta dari pihak jang Ia- 

jak d'pertjaja, maka 'pada hari 
Djum'at pagi PSII telah mem- | 
beritahukan kepada formateur | 

kabinet, tidak akan menerima ! 
| portepel Sosial. Selandjuinja 
didalam lingkungan Partai Bu- 
ruh telah timbul keberatan2 | 
terhadap bersoon Tedjasukma- ' 
na sebagai wakil 'partai dida- | 
lam pemerintah jang baru. 
mengerai Soal ini Partai Buruh | 
pala hari Djum'at siang te'ah | 
mengadakan rapat, Pada hari | 
Dium'at pagi formateur kabi- | 
net, mr. Wilopo telah meng- | 
medan wak presiden Hatta. 
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Nj. Roosvelt 
3 Optimistis 
Terhadap" Hari Ke- 
mudian Indonesia : 

Ta JONJA ROOSEVELT me 
nerangkan, bahwa hara- 

pan untuk perdamaian dunia 
kini makin baik, tetapi unuk 
pmentjapaj suatu perdamaian jg. 
'2badi perlulah ada perimba- 
ngan kekuasaan antara negara? 
4 dunia. 

Dalam konperensi pers di 
# Manila njonja itu selandjutnja 
mengatakan, bahwa India 
menghadapi kesulitan2 besar, 
karena raki jatnja masih . Sa-   

| Tetapi terhadap hari kemudi- 
an Indonesia njonja Roosevelt 

Kini mereka ditahan di seksi Purwo organisasi wanifa, karena hanja. | | sangat optimistis karena sum- 
iber2 alam Indonesia sangat 

| besar. Diharapnja Supaja per- 

| hubungan antara Amerika Se- 
i rikat gan Indonesia di hari de- 
ipan makin era: dan supaja In- 
dia dan Pakistan dapat hidup 

dengan damai. (Antara-AFP). 

MAJAT Tan KEMBALI? 

Ramai “dibitjarakan orang, 

bahwa kemaren pagi di pasar 

Bulu katanja terdapat seorang 

jg katanja sudah meninggal be- 

berapa hari, telah hidup kem- 

bali dan minta dipulangkan ke 

tempat asalnja di desa Pegan- 

Gon Kendal. 
Sampai dimana kebenerannja 

kabar itu, belum bisa dipasti- 

kan, kita sendiri pun anggap 

mustahil, bahwa majat jg Su- 
dah dikubur beberapa hari da- 
pat hidup kembali, mungkin de- 

sas-desus itu hanja isapan djem 

pol sadja, tapi mungkin djuga 
kabar jg dibesar-besarkan dan 

mendjalar dari satu ke lain mu- 

lut. 
Pagi tadi telah kita tanjakan 

kedjadian itu pdl Kepala polisi 
seksi III (Kalisari) tuan Indra- 
djit Irsan, jg menerangkan, dju- 
ga tidak mengetahui tentang ke- 

      

&.. Kesibukan Djakarta Sekitar Naik Hadji — Ba- 
gaimana Perkara Ir. Abdulkadir Aken Berachir? — 
Birjaraham Bengawan Solo Jg.  ,,/Meluap Sampai 

Djauh?” — Gerhana Matahari Pada Bulan Djuma- 
dilekir Dilihat Dari SudutKeperijajaan Djawa — Ci- 
la Dan Gila Ade Dua — Gila Hormat Terlebih Ber- 

bahaja 

aa Nan SEKARANG orang sudah mulai ramai? daftar, 

  
 $ 

  

    

    

pikirkan dan rentjanakan perdjalanan Madji. Si- 
buk Sekali etapi ternjata diantara orang jg. paling sibuk dari 
semua jg. sibuk itu, Menteri demisioner sendiri, Pak Hadji Wa. 
hid Hasjim. Pak Hadji Hasjim in prihatin sangat, berusaha 
keras, supaja dapat sebanjak mungkin mendjadikan Hadji baru 
dalam Ahun ini, Kesibukan ini ternjata dati ,,Keputusan Presi 
den” jang menjatakan bahwa dalgm bulan Maret ini djuga Pak 
Hadji akan mengembara ke Singapore Hongkong, Manila dan 
Djepang aniuk menindjau kemungkinan? pengiriman 
hadjt jg. lebih besar dan banjak lagi. Tjoba pikir. . 
PERGI SENDIRI .... ,,tjari kemungkinan” .... apakah bukan 
besar perhatian pak Hasjim ini? 

   

| MENARIK PERHATIAN 

LAGI dewasa ini soalnja Ir Ab 
“alga, itu orang jang teri- 

"yang besel" spj tjepat dpt   
| paling mendjadi ,,perhatian 

ngat banjak jang buta huruf. : 

  djadian itu. 

  

  

Djawatan 

Merak 

DINAS TAMBANGAN 
Kereta Api 

Pandjang 

| 
| 

aa prioriteit mobil, Perhati- 
an besar ini memang bisa dime 

ngerti sebab ini adalah nanti- 

nja keputusan hakim jg perta 
ma kalinja thd. siapa jg (ise- 
but2 “koruptor” Dan mengi- 
ngat bahwa kini sudah banjak 
pegawai? tinggi jg akan menda 
pat”'semprotan DDT" maka ke 
putusan jg pertama itu akan 
sangat menarik, Dan nanti pa- 

| da tg. 5 April Djaksa akan me 
| madjukan reguisitoirnja. 

Peperiksaan pada tanggal 
22 Maart jbl inj adalah jg keli 
ma kalinja dan jg selalu men- 

| dapat perhatian insani, 

TETAPI DEWASA INI jang 
ja 

isani” adalah tiada lain ,,BE- 
'NGAWAN SOLO”. Memang ke- 
tika ada dikabarkan adanja gra- 
“hana matahari jang terachir ini 
(orang sudah pada hitung2. Ka- 
|ta kepertjaja'an Djawa, apabila 
lada grahana matahari dalam 
bulan Djumadilakir (djadi jang 
| baru kedjadian itu dan katanja 
| sampai habis dalam 3 menit) 
“maka ita tardanja akan banjak 
radjakaja mati dan banjak air- 
bah. Begitulah ketika datang 
kabar di Djakarta sudah tersiar 
kabar bahwa Bengawan Solo 
mengamuk di Bedjonegoro, Tu- 
ban dan Surabaja (Gaerahnja): 
orang semakin mendoa: ,,semo- 
ga sebegitu sadja, djangan te- 
rus menerus merembet ke Dja- 
wa Barat d.LI. daerah Indonesia 
lagi”, 

Dana M.N. 
Dan disamping "perhatian ter 

hadap meluapnja air bah Be- 
ngawan Solo ini, ada Cjuga di 
perhatikan orang di Djakartx 
akan bagaimana sikap Mangku 
hagaran terhadap Keputusan 
Pemerintah baru2 ini mengenai 
“Dana Mangkunagaran” itu. 
Sebab kata kahar di Djakarta, 
pada hari Selasa tanggal 25 

Maret Panitya seperti jang di- 
maksudkan dalam Keputusan 
Pemerintah itu dilantik oleh 
Bapak “ Gupernur. Djawa Te- 
ngah, Padahal kabarnja Mang 

kunagaran be'um. memadjukan 
Clua, orang anggauta jang dite 

tapkan Pemerintah untuk me- 
wakili pihak MN itu. 

Kata prang Djakarta (orang 

terkemuka) kalau MN sikap- 
nja begitu, mungkin sekali itu 
malah merugikan pihaknja sen 
diri. Sebagai diketahui Keputu 
san Pemerintah itu mengenai 
Soal “pergantian Beheer” sa- 
dja, djadi sama sekali belum 
soal “statusnja”, Dan soal sta 
tus itu Beheer baru itu tidak 
mempunjai hak apa2. Sedang 
keputusan Men. Dalam Nege- 
ri dahuly itu sekali belum dira 
tipisir o'eh Dewan Menteri, 
djadi soalnja masih dapat di- 
perbintjangkan. Tetapi kalau 
sekarang sudah mentah2 meno 
lak duduk dalam Panitya 'itu 
dan notabene ini Keputusan Pe 

(merintah, Maka so... wah 
Pa Oka ini akan menjukarkan 

| giri sendiri ........... begitu'ah 
"perhatian insani di Djakarta. 

Nasib pegawai M.N. 
diperhatikan. 

Mengenai nasib pegawai2 se 
kian ribu jang hingga kini ti- 
dak mendapat gadjih, begitu- 

lah kata "zegsman” kita, bisa 
djadi Raad van Beheer baru itu 
untuk sementara akan memba 
jarnja akan tetapi lambat laun 
mesti djuga ada ketentuan, se- 

bab “idak mungkin orang meng 

gadjih “pegawai jang tidak be 
kerdja”, jakni pegawai jang ha 
nja bisa disebut “pemerintahan 
bajangan” sadia sedang peme 
rintahan jang njata dikabupa- 
ten2 diseluruh Surakarta itu 

sudah ada. Tetapi kalau pega- 
wai MN suka mendaftarkan, 

bisa djadi ditempatkan dilain 
djawatan atay lain tempat, Te 
rus seperti Sekarang ini, terang 
tidak mungkin dipertahankan. 

Kalau uang “Dana MN” itu 
habis atau setiap kali banjak 
dikeluarkan untuk membajar 

gawai jang tidak bekerdja 
sadja, ini terang merugikan 
rakjat sendiri. Sebab uang itu 
semestinja bisa untuk membia 
jai pembangunan dj desa2 dae 
rah 'paberik2 ity sendiri, seper 
ti jang dahulu djuga dilaksana 

kan oleh MN ke VII. Demikian 

lah “omong kosong” kami dgn. 

zegsman kita itu, jang kiranja 
baik kita teruskan didalarg 
“obrolan” ini. 

Gila benar dan gila 
hormat. 

ADA SATU HAL LAGI jang 
baik mendjadi perhatian irsan- 
ni. Jaitu soal .,orang sakit inga- 
tar”. Menurut berita dari R.R.L., 

maka @jumblahnja orang jang 
isakit ingatan itu diseluruh In- 
| donesia ada 140.000 orang. Da- 
iri djumlah itu hanja sebagian 
| jang dapat dirawat dirumah? 
| sakkik di Magelang, Bogor, La- 
wang dan dilain? tempat jamg 
lebih ketjil lagi rumahsakituja 
'Jaru di SOLO, Semarang, Sura- 
baja, Djakarta, Medan dan @n- 
tah dimana lagi. 

Ini belum dihitung orang jg. 
»GILA HORMAT”. Dan ini jg. 
pada dewasa ini lebih berbaha- 

ja dari pada jang betul? sudah 
sedan”. 

Sebab edar bisa djadi didiuga 
oleh sanak keluarganja sendiri 
supaja tidak mengganggu ke- 
tenteraman umum, tetapi »eHa 
hormat” alias »hidup a ja neo- 
feodalis”, wah siapa jang 
djaga ini. Rakjat sadja js. rugi, 
sedikitnja pegawai rendahan &:- 
nana ueo-feodalis itu bertjokol 
pasti dirongrong hatinja. 

Kembali pada soal Orang gi- 
la” sungguh tidak sed. kit djum 
lahnja di Indonesia ini. Dan se- 
babnja banjak sekali tetapi 
kiranja jg. paling utama. kare 
Na “gila tidak dapat tahan lagi 
hidup didjaman bubrah ini”. 
Djadinja untuk mengurangi 
“ke- edanan” ini djuga harus 
dipikirkan bagamana bisanja 
dandani dunia edan ini. 

Pokok2 sebab dari edanja 
dunia ini, kiranja tidak djauh 
darj keterangan njata dari 
Paul Brunton dalam bukunja 
"De geheime wes”, jg mengata 
kan diantaranja: "In de laat- 
Ste drie eeuwen is de kennis 
yan de mens over de materiele 
wereld met verbazingwekkende 
snelheid, toegenomen  maar 
zijn kennis aangaande zich- 
zelf bleef hierbij ver achter.” 
Kata Paul Brunton lagi: “De 
aStronoom maakt de verst ver 
mijderde ster zichtbaar voor 
de sterrewacht, maar hij zal 
in schaamte het hoofd balas 
als u hem vraagt of hij zijn 
hartstochton volkomen ondes 
controle heef:”. 

Begitulah benar peladjaran 
kita jg terkenal "MAWAS DI- 
RI” atau kalimat jg paling tua 
"Ken uzelf” dari Socrates itu. 

Sukurlah kini disampingnja 
wetenschap soal2 luar” su- 
dah mendjadi perhatian insani 
wetenschap2 soal “dalam”, diri 
sendiri, 

Anggur, Obat 

  

| hjeudan 29. — Magelang: Apo- 
|theek Sumbing Patjinan 83, 
Djamu tjap Djago Patjinan 46. 
'—— Toko Obat Eng Tay Hoo Pa- 

Dipermaklumkan bahwa mulai tanggal 2 April 1952 dibuka 
kembali Dinas Tambangan Merak-Pandjang dengan persam- 
bungan kereta api tjepat, sehingga pengangkutan penumpang 
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19   sap TJAPAN DIPERBANJ TAK 
TERIMA KASIH     

      

“'Itjinan. — Madiun: Toko Obat kepada bapak IND, Oecultist, di ' dan barang dari Djawa ke Sumatera p.p. 2 diselenggarakan Digur tot, rasanja' enak 

| Eng Goan Tong, — Toko Obat aa San an agan ra. Serba langsung oleh D.K.A. dan menggenggam ““dzat2 
Ling Tjee Hoo. Bandung: Toko 
| Inten Biduri Pasar Baru. — Pa- 
lembang: Thio Swan Eng, 11 

kebidupas jang sangii ren- 

tog bagi sesuatu arang 
Ngalami terserang penjakit bengkak 
dilehernja jang sudah berbulan? la. 

Sekarang telah SEMBUH 

Keterangan2 dapat diperoleh dari para Inspektur Angkutan 

manja, dan Kepala setasiun,     

nat T : , kesehatan 
lir. — Bandjermasin: Tarsis akta men Mei ni eka eng mobi KEPALA DJAWATAN KERETA API. punja 

Bee a/ ah Um3 ar Pas eng BaOtba 5 Tn aa ie B-K Dikeloarkan 'otehi 
Djawa 27. — Teg mana ormat | kam Chemicaltien Ha 
Ali Pasar Pagi 25A. SARING andal 

Si Guru: S R.P, Pudiorahatu, 

| Foto -Cursus ,L ATK A"               
KING of HAIROYE gi Ser pop sa IE KIM TIE 

Daftar: No. 44378—443179 Man dl Pen Teng NN 3 Karangtempel sa Memarsing, | "ea La 

, » D J Oo OS | i aplemn O-A . ilp. 1316 NM. 

G. M, SCEYK SAHIB wisel Rp. 2,850 Aa ea Jk uk Peladjaran THHORIE dan PRAKTIJK | PPn PTTNATTIKNI TT BI SEKARANG SURABAJA 

IA | pjalan Kebondjati 114 Bandung Pimpinan Teknik: 1. W. SOEBRATA. | 
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mengatatan 2g wakil men. 

i L (bawah pimpinan NATO. 

  

|! saan bermaksud kan mersin- 

| kit-dikitnja 20 orang 
lah bersalah membakar ga 

| heards Hotel” 

membawa muatan 
San tersebut. : 2 

Kan baru itu sebagai 2 

terbang aa 1 
Corfizental p 

siakan Sa 

vang isu 

dan | 
buah mate 

rocket SN 
kevdara, 

Di kabarkan e! 
bahwa pesawat te 
tjiptakan o! leh. '    

    
   

bera Ka 3-29. 

  

    

  

telah ment: $ 
Sawat terbang | em : “jet 
MIG-15. Keterangan lain? Jang 
bisa didapat tentang | 
TUG-75 itu ialah saiap Pa 
wat itu pardjangnja 200 kaki 
dan pandjang badannja 190 

  

kaki, Pesawat terbang model | 
B-36 Amerika . mempunjai sa- | 

jap jang pandjangnja 230 kaki, 
Clan pandjang badannja 162 
kaki Sustp berita lain menga- 
takan sebagias dcai perawat 
baru Sovjet itu Kim 
di pesumumgan 

BAHAJA KOLAPARAN pi 
MADBAS. 

Dixegara. bagian Madras di 
India, terdapat bahaja kelapa- 
ran di an berbulan bulan | 
"tidak turun Setia Gubernur 
Madras, Sri Pramasa jang kem 
bali dari : kuannja . 
na liwa hari kedaerah-daer 
jang ditimpa bahaja kel uan 
menjatakan, bahwa keadaan di 
zana sangat buruk Ladang? “gi 
temvat itu kering , dan pohon? 
tidak berdawn lagi. Pokok pang 
kal kesedihan disebabkan kare 
da air tidak ada sehingga neria 

hian tidak : Banjak seko 
lah? harus « tap akibat keku 
rangan makan ini, 

  

SEDIKITNJA 20 ORANG 
AKAN DIMINTAKAN 

a Kemis bahwa Tihak kedjak 

   

  

sent "pa sebelah 

revich, jang bere Mikoyan 

: pada penuseinah Filipma, 

   dengan akur meledaknja Han, hn 

ta 5 atau 10 ang eta Ha 

  

e Perantjis Serang . | 
Thai Biah 

Offeosif Perantjis 
Semendjak 3 

Pi Kevaste Dari Hoa Bioh 
Bi MA ENURUT Ka 

i, serangan jg dilakukan 
2 Oleh angkafan perang Peran- 
Gis terhadap pasukan Ho Cit 
Neh didaerah jg letaknja 45 

( Kenggara Hanvi, 
mentjapat MEN HL me 
muaskan. pt 

“Pesawat? pembom, 
angkatan laut dan pasukan? 
darat Uni Perantjis bekerdja 
'bersama2 terhadap pasukan2 
Ho disebelah timur Thai Binh. 
Menurut pihak Perantjis, sera 
££an ini adalah jang terbesar 
sedjak Perantjis di puku! mun 

| dur dari Hoa Binh. Pendaratan | 
| pasukan Perantjis - dilakukan | 

Cibawah tembakan2 perlindung 
lan) pendjeladjah “Le Malin” be 
berapa bata'jon didatangkan | 
me'alui udara dari tangsi2 Pe ' 

Balika 

   
    

  

Prentjis di Vietnam utara, Semen 
“tara itu peSawat2 terbang jang | 
Iberlendasan pada kapal induk ! 

meakukar sej “Arromanches” 

rangan2 dengan bomdedak dan 

bom PER AIn, IRa (Antara — OP. 

Muntjul Dari 
. Jasar. Laut 
Sebuah Gunung Api De- 

kat  Didicas 
ENUBUT KETERA- 
NGAN Arturo Alearaz, 

seorang ahli gunung? berapi 
se- 

buah berapi jang ber- 
diri dibawah permukaan laut di 
sebelah 'u'ara pulau Luzon, tam 
pakrja dewasa ini dengan tje- 
painja sedang tumbuh dan ber- 
tambah Finggi, 

“Gunung berapi 3g dimaksud- | 

      
lau? ketjil Didicas Rocks, dan | 
Sudah lebih dari 1 mingg     takap bukunya mati bagi sedi- 

jan 

dan 2 arelady's | 
Bank” ». Cairo dalam, aa 

| ngadilan nanfi mungkin sek 
akan memesan kuman? 
mati, : 

idap pantai2 diseki 

  

nja melupakan antjaman terha : 
arnja. Akan! 

fetapi menurut kesimpulan? jg 
ditarik sesudah Artaraz mempe 
ladjari polret2 perairan sekar 
Didices, belum tentu bahwa gu 
nung berapi tadi akan segera 
melek dgn daksjatnja, Ling 

menjebabkan gelombang2 

besar jg akan mengantjam pen 
duduk pantai utara Luzor, (An 
tara-UP). 

z3 

Ind-China 
Tidak Populer “Dikalangan Rakjat.. 

: Perantjis 
2.800.000-000 Dollar Telah Terbang Sia-Sia Dlm. 

. Peperangan. 

D 
gres Amerika, bahwa 
bagian j 
ping 
tjis. Bruce hari Kemis memben 

tj berian banfuan Baba kepada luar negeri se- 

PN 800.000.000, dimuka panitya Pep hubungan 

luar an sn madjelis ren dah. 
besar £$ 7.900 

    Anta ita jg   

   jitu, ditangkap pula .orang pem 
besar polisi lainnja, Ig djug 
dituduh Sa ega per- 

Sy ab. 

melia harian tadi, 2 

at Baya Vadav Ta     

terbaik dari Lana Tatan 
itu perang tadi tidak populer 

ifperangan di Indochina ini 

'Ce mengatakan bahwa di Ame 

“ngenai sistim padjak di Peran- 

      

dan | tjis. 
180k     

  

dari" penghasilan '“peme- 

kintah “Perantiis berasal dari 
djak2 Hang langsung, Te 

        

“ 

aa abu? ah penghasilan   

  

tiga peKabeaNy Pn denerka Take 
manan itadi mendapat perin'ah 
dari Rudolf Slansky untuk me- 
nginfiltrasi sebagai ,,mata? ne 
gara2 Barat, terroris dan agen” 
kedalam kepolisian Tjekosio, 

wakia. Seperti diketahui, Sians 
Ky adalah bekas sekdjen, Par- 
tai Komunis Tjekoslowakia, 
dituduh berchianat, bt usi 

    

'merirtah Amerika Serikat se- 

'sional. people) dan  perusaha- 

AVD K.E. BRUCE, bekas dutabesar Amerika Serikat 

untuk Perantj hari Kemis menerangkan dimuka Kon- 

5. gan an Neon telah memakan 
Perantjis dan disam- 

dikalangan rakjat Peran- 
pendapatnja tentang 

dgn. 

# & P3 

Bruce menerangkan seterus- 
nja, bahwa diumlah uang jang 
ditjurahkan Perantjis untuk pe 

£U- 

lebih besar dari pada 
di- 

dah 

$ 2.800.000.000, jaitu jang 
! # .. . :7 

"Iterima Perantjis dari Pemerika | 
da'am rangka Bantuan Mar- | 
shall dan M.SLA. hingga kini | 
SeteruSija dikatakannja, vah- | 
wa Perantjis memberi sumha- | 

ngan jang sangat besar, dan | | 
penting sekali dengan operasi? 
militernjc setjata besar2an di 1 
Indochira dan mengerahkan 

djumlah pasukan darat jarg 

besar, untuk ditempatkan  di- 

Asas "Ia 

Soal padjak di Perantjis. 
Kepada para wartawan Bru- 

rika terdapat salah paham me- 

Diterangkannis, bahwa 

  

   
    

  

pe- 

lurahnja, 
“Benarlah, kata Bruce bah- 

Wa, banjak Ajuga jang berasal 
cari padjak penghasilan, teru- | 
tama dari 3 go'ongan jaitu pe- 

-tani, golongan “jang  mempu- 
njai sesuatu keahlian (proffe- 

an2 jg tidak berbentuk rechts-   
| persoon, (Antara). 

EA Kar kepolkian 4 
engatakan bahwa : 

|Mereka bisa diharapkan 

pang 

kannja ini terletak didekat pu- |mite- -Militer: Revolusi 

melakukan 
pemberca 

      

  

Suatu markas besa, “dibawah 
tanah” jak'ni dari bekas sek- 

. Vretaris Partai Komunis Dje- 
pang Kyuiehi Tekuda. Ang- 

giat didalam pergerakan itu, 
|dan orang2 Korea jg berdiam | 
Ci Diepang dan Te 
han Korea Utara. Berapa djum 
lah jg sebenarnia dari orang2 | 
komunis Djepang dan Korea jg 
dimaksudkan itu tidakkah dike 
“tahui, Sumbe, jg kita katakan 
diatas tadi itu taksir, bahwa 

pasukan tsb adalah terdiri dari 
12.600 orang Korea dan 8000 
orang Djepang. 

Anasir2 Korea wu 

tuk ,,shock troops” 
Orang2 Korea itu terkenal 

karena sifatnja jang militant, 
dan terkenal pula sangat anti- 
Djepang. Katanja mereka itu 
imemang merupakan anasir2 jg 
Ibaik untuk didjadikan ,,shock 
troops”. (Barisan penggempur) 

tidak 
'lakan bersangsi-sangsi “lagi di- 
dalam melakukan sesuatu sera 
ngan, Suatu sikap jang masih 
disangsikan apabila jang ter- 

gkut adalah orang2 Djepang, 
arpun Komunis, didalam me- 

njerang sesama bangsanja sen- 

(diri. Selandjutnja, menurut tak 
siran pihak Djepang, di Djepang 
itu katanja terdapat kira2 500. 

000 orang Korea jang beraliran 
Komunis. Mengingat akan djum 

  

    

   

“2ks tjara TN 
. Pakan Koran kn diduga akan dilakukan bersamaan |! ' 

Setan Duna III. Pasukan (sb. terdiri (| | 

«ig. Se'lap naga Mangan 
wania, 

Seluruh Te Ae aula | 
nja mendapat “pimpinan dari | 

gauta2nja terdiri dari pemuda2 | 

Komunis Djepang jang sangat | 

uk   
i R m—a EN 

TALIA. 

Sebagai diketahui daerah 
Trieste jarg akan didi jadikan 
Uaerah merdeka, sediak perang 
Gunia jang lalu di bagian Uta 
ra-nja I.duduki o.eh pasukan2 
Amerika tan Irggris dan di ba. 
gian Selatan diduduki oleh Yu 
goSlavia. 4. Mahasiswa dan 4 
polis. mendapat .uka2 hari Ke 
mis cl Nape's, setelah terdjadi 
pertempuran sebentar diantara 
polisi dan ik 1000 mahasiswa 
jaig berdemostrasi. Sementara 
itu Inggris dan Amerika seka 
li lagi menjatakan kepada Ita 
2 mereka masih tetap bersan |   lah jang tersebut itu. maka di- 

ram alkan, bahwa makin banjak i 

orarg Korea jk akan memper- ! 
kuat “ovpasukan bela diri” dari ' 
partai Komunis di Djepang tadi. | 

Rentjana buat 
berontak (?) 

, Paripada dokumen2 jg telah | 
apat dibeslah polisi jang me- j 

n nangka cei2 Komunis di Dje| 
dan g itu, katanja didapat bahwa | 
pe smerintah sementara jang | 
akan dibentuk sebagai has silnja | 

lp: imberontakan jang disentjana | 

| kan itu, akan diberi nama ,,Ko | 
Rakjat”. | " 

| 

| Tudjtan pertama dari komite 
u “Jama | Hita, jakni dengan satu dan lain | 

.tjara tjoba menawan personeel | 
tentara pendudukan Amerika | 
Gan polisi Djepang. Tudjuan ke | 
dua pada dewasa ini, adalah 
melatih gerombolan2 tentang 
taktik2 militer dan sabot, seba 
gai persiapan untuk pemberon 
takan Komunis. 

Bagaimana sifatn's Iatihan 
itu diantara Iain Gavat aa 

dilihat daripada. peristiwa ba: 
1, tatkala suatu demonstrasi 
jang teratur baik di kota Kawa 
saki, Jang ter tebak antara To 
kio dan T. Okohama, telah berben 
irok dengan nohsi: Didalam 
trokan ska: pihak jg berdemon 

Strasi tlh menggunakan bom2 
kertas 'bikinas sentari, pen- 
tung2 . tongkat2, dan 'papan2 
ketjil jang diberi paku2 jang di 
sebarkan didjalanan untuk bikim 

IA pg 
sen 

  

    

  

   

    

retjah ban? auto polisi. 
Demikian pula,  sepandisng 

beberapa x u berselang ts 
'lah terdjadi beberapa insiden. 
|iaitu waktu jumlah anasir2 

  

   
jang tak dikenai telah menje- 
rang gardu2 polisi” dan tjoba 
merampas sendjata2 upi dari 
mereka ini. Pun gerakan? anti- 
pendudukan . telah diperheibat 
disekitar daerah2 jang didiami 
pasukan2 Amerika. 
  

Berkenaan dgn kundju- 
ngan Nj. Roosevelt baru2 
ini, “duta-besar Amerika 
Merle Cochran telah me- 
ngadakan malam resepsi, 
jang dihadliri oleh orang2 
terkemuka. Pada gambar: 
Nj. Roosevelt. ditengah2 
para wanita terkemuka 
kita. Dari kirj kekanan: 

Nj. Samsoeridzal, Nj. Nat- 
sir, Nj. Leimena, Nj. Su- 
riadarma, Nj.  Roosevelt 
dan Nj. Mr. Maria Ufah. 

  

arkan pada pengumuman ber | Dwight era Bb Pas (gal 2 April ateh tak lama se- sama th 1948 dengan Perantjis 
i bahwa seluruh daerah Triste 
akan dikembalikan kepada Ita 

       

   

  

  

ton dikabarkan, para pembesar 
Amerika katakan, bahwa kon 
perensi mengenai Trieste itu 
berkenaan 'dehgan masaalah 
tsb, jang telah menimbulkan 

keributan? di. Triest Milan 
ian Rome. " 

Tetapi Cjurubitjara kemente 
rian luar negeri Amerika, Mi- 
chael MceDermott dalam pada 

itu menjangkal kabar, bahwa 
Rome teah menjarankan supa 
ia pasukon2 Italia dibolehkan 
kut serta dalam pendudukan 

di bagian daerah pendudukan 
Inggris dan Amerika & Tries 
te, Para pembesa, itu katakan 
bahwa Roma tidak meminta se 

kalipun untuk ikut serta dalam 
pemerintahan sipil, walaupun 
Roma boleh djadi akan menge 
mukakan usul itu selama run- 
dingan jg akan diadakan di 
London. 

AFP lebih landjut wartakan, 
bahwa pengumuman resmi me 

ngenaj persetudjuan jang akan 
tertjapai diharapkan skan di- 
kluarkan di Roma dan London. 
Perantjis akan diadjak berun-   cing pula, tetapi ia tak lang- 

# | sung ikut serta dalam runding 
lan tSb, karena Perantjis tak 
| mempusjai tentara- jang men- | 

» Inilah kapal Dipone goro mi'ik Djakarta Lloyd, jg 
'u2.in ama kali dengan membawa mua- 

tan beras, tiba di pelabu han Tanjjong . Priok. Kanan: 
pana. tan beras itu. 

  

Pa an Tetap 1 ganc 
“Pada Djandji 1948 Utk galang 

'balikannja Kpd. Italia 
AMERIKA DAN INGGRIS Kemis malam me- | 

ngumumkan, bahwa mereka dalam wak u singkat akan 
mengadakan konperensi 3 negara unjuk memberikan suara #ng 
bih banjak kepada Italia mengenai pemerintahan atas 
Triesle jang ciduduki oleh Amerika dan Ingggris. gumu- 
man Tea Hota ai, setelah Tee ali Ta dan keribu- 
an? selama 4 hari di Roma dan kota2 besar lainnja jang me. 

nuntu! supaja Trieste dikembalikan kepada Italia. 
Rx 

Ingah-resmi 

  N leribu jang melahirkan | 
rkaki satu di depan sebe | 

  
Lebih landjut dari Washing 

      

    

  

    

    

     

     
    
   

    

    

duduk: Tries.e, Menteri luar ne 
geri Inggris Anthony Eden, 

“Kemis sore telah menerima du 

ta besa, Ita'a selama satu 
djam dan kabarnja putusan 

uatuk mengadakan runingan 

tsb diambil dalam pertemuan 

tsb. (Antara). $ 

Patas kOWER KIRA2 
£ AxRIL LETAKKAN 
KOMAWONJA ? 

Menurut kantor berita sete- 

Perantjis A.F.P. 
pada hari Kemis  Djenderal 

Eisenhower pada taag- 

sudahnja, akan meletakkan ke- 

dulukarnja sebagai panglima 

tertinggi pasukan? papa tik di 
   

  

   

    

   

    

Pandanharum ada se-ekor 
anak 

u n jang gpa biasa di 
ita ini 
masik 

41 Aneta, maka sebenarnja Dulles 

(diri oleh karena dalam menga 
ajukan kritik terhadap beleid 

akn da'am ' mengolah politik 

D | nas jang akan datang di Chica 

(ERHONTINYA JOHN, 

adalah dari Partai 
mer sebuah 

Yremurut' koresponden PE 

dapat djuga menambahkan, ba 
|hwa sudah sewadjarnja ia ti- 
Gak hendak menjinggung Par 
tai Republik atau dirinja sen- 

politik luar negeri pemerintah 

(itu, Partai Republik harus me- 
ngingat akan kenjataan, bhw 
Dulles mempuniai tjampur ta 

itu, Rupanja John Foster Dul- 

les berniat untuk “memainkan 

peranan jang aktif bahkan 

mungkin jang terpenting, dlm 
menentukan beleid politik luar 

negeri Partai Republik. Soal 
'ini akan dipeladjari dida'am 
konvens i-partai jang akan di 
'langsungkan pada musim pa- 

go. 

Posisi Foster Dulles da'am 

.scal ini adalah sedikit istime- 
wa, o'eh karena pikirannja me 
pgenaj politik luar negeri jang 

XD memperbesar lagi 
Asia. demikian dikabarkan oleh keresponden PI-Ane' 

kan statement jang dapat 
memutuskan hubungan dengan pemerintahan 
canada ia dapat membentangkan pendiria 
tiada menjinggung Panen Sa salah seorang tjal 

5 Eisenhower Presiden Tidak Banjak Ke papahingg Dulles Akan 

"Tatt Bakar Setudju itanioebiu 2 kaka Tiongkok 
Djadi Menieri Luar Negeri 

FOSTER DULLES Bilang penasehat State Department, persoalan mengenaj Doltak Dar Pe gerj Amerika Tarikan ak 
a dari Washington, John Komik Dullen Republikein. Bersama dengan keberhentiannja Dulles pada hari Rabu telah 

menundjukkan salah satu sebab, me: 
jang dikuasai 

ja mengenai 

1m 

by” di Washington, jg terdiri 
dari segolongan pembesar jang 
sebenarnja mendjadi penganut2 
Chiang Kai-shek. Baru2 ini Taft 
dgn. setjara terang?2an telah 
bertindak sebagai djurubitjara 
kawan2 Chiang Kai-shek, keti. 
ka dgn perantaraan pers ia me 
ngandjurkan dilakukannja pe- 
njerbuan ketanah daratan Ti- 
ongkok dgn bantuan Amerika. 

Sebelum itu Dulles telah me 
njatakan, bahwa Amerika Se- 
rikat djangan hendaknja me- 
mandang, bahwa  berkuasanja 
golongan. komunis ditanah da- 
ratan Tiongkok itu merupakan 
Situasi jg tetap”, melainkan 
bhw. Amerika harus mendja- 
lankan ,,politik jg positip”, dan 
harus ,.melepaskan pikiran, se, 
olah2 direbutnja Tiongkok oleh 
kaum komunis itu merupakan 
putusan jg terachir”. 

Kemudian Dulles telah men- 
djelaskan apa jg diartikannja 
dgn. ,,politik jg positip” itu, ja- 
itu bahwa kekuasaan komunis 
ditanah daratan harus diusaha 
kan lenjapnja, dgn djalan me- 
narik kembali tugas jg telah di 
berikan kepada armada Ame-   harus didjalankan itu berdekat 

an sekali dengan apa jang di 
pikirkan o'eh gubernur 'Tho- 

mas Dewey. jang pengaruhnja 

dikalangan Partai Republik be 
lakangan ini tlh sangat berku- . 
rang, karena ia f'dak suika men . 

tjalonkan dirinja lagi untuk 
( d'abatan presiden, 

Mengerai beberapa hal Dul- 
les tidak sependapat dengan 
Robert Taft jang masih selalu 
mendjadi favorit untuk pentja 
lonan pres. dikalangan para pe 
mimpin partai. Selain itu Dul- 
les sama sekali tidak sependa 
pat dengan djenderal Eisenho- 

wer, jarg makin banjak men-. 

dapat sokongon suara untuk 
pentja'onan djabatan presiden 

| itu. 

Politik sama Dulles- 
Dewey. 

Mengenai satu soal. pikiran 
Dulles dan Taft adalah sama, 
jaitu mengerai Tiongkok. Taft 
telah lama terpengaruh oleh 
apa jg dinamakan ,,China . lob- 

  
  

Djenderal 

SAJA “Sma 

  

ye 
ja Adalah Ijita2. Saja 

(Sebagaimana pemeran nja Kepada Korresponden Istimewa Stuart). 

TELAH mendapaj kejakinan bahwa 
saja adakan telah berachir dengan hasil 

begitu masaalah jang dihadapi oleh 

rika jg ketudjuh, karena mana 
' pemerintah Tiongkok Nasiona- 
lis terhalang untuk melakukan 
serangan dari Taiwan kearah 

tanah daratan Tiongkok. 

Kai.shek, Dulles dan Taft mem 
punjai pendirian jg sama, akan 
tetapi ini tidaklah berarti, bah- 
wa mengenai soal2 lainnja me- 
reka tidak mempunjai panda- 
ngan jg djauh berlainan satu 
den. ig lain. Misalnja sedang 
Taft tjondong kearah isolasion- 
isme, Dulles -- sebagai djuga 
Dewev -. menjetudji ikut ser- 
tanja Amerika didalam pertja- 
turan internasional. 

Sedikit kemungkinan 
djadi menteri L.N. 

Banjak diantara para penin 
djau politik di Washington ber 
pendapat, bahwa Dulles tidak 
banjak kemungkinannja untuk 
mendjadi menteri luar negeri, 
apabila sekiranja djenderal Ei 
senhower mendjadi presiden 
Amerika Serikat jg berikut. Ei 
senhower adalah seorang ,,in- 
ternasionalis” djuga, akan te- 
tapi ia berpikiran djauh lebih 
hati2 dan sluwes”. Dirasa, bah-   Ideaal 

Fulgen cio Batista — 

tetapi sungguhpun 
Bana banjak djumlahnja. Kita harus lagi beriindak utk. | 
menurunkan harga barang2. menghapuskan kemplotan2 ban- 
dit dengan djalan hukum dan membangunkan Cuba baru dima- 
na setiap orang mendapat per-lakun jg. adil. 

8 x 

(Setelah berhasil mersbut ke- 
kuasaan atas pemerintahan di 
Cuba, Batista menuduh bekas 
Presiden Carlos Prio  Socegaras 
mengadakan rentjana untuk me 
nimbulkan kekatjauan dengan 
tjara gangster” dengan udjud 
antuk mengundurkan waktu pe 
milihan Presiden jang bakal di 
langsungkan pada “tanggal 1 
Djuni jad. Batista adalah sco- 
rang tjalon jang terkemuka da- 
lam. pemilihan itu.) 

Cuba harus didjadikan suatu 
tempat dimana setiap orang 
mendapat perlakukan jang adii. 
Cuba harus di diadikan suatu: 
tempat dimana setiap orang da- 
pat hidup dalam suasana gem- 
bira. Inilah jang mendjadi uijud 
utama, Hal ini tak mungkin ter 
ajadi selama Prio mendjadi Pre 
siden, dan karena itulah saja 
mengambil satu2nja kesempa- 
tan, jangterbuka bagi saja. 

Saja tidak ada 'mempunjai 
maksud untuk mendjadi Presi- 
den Cuba tapi hanja ingin ber- 
tindak sebagai penglaksana | 
pertama (chief executive dan 
sebagai 'perdana menteri). Saia   
tidak ada hiat untuk memben- 

  

    
luntuk mengadakan suatu pere- 

Idalah bhw presiclen baru nanti 

Ita harus dapat mendjamin, bah | 

R 

tuk pemerintahar sementara. 

Jang terpenting ialah rakjat 
dapat mengetjap kemerdekaan 
nja dan mendapat cdijaminan2 
untuk kese'amatan djiwa dan 
hartanja. Saida mendesak supa 
ja semua serikat2 buriih men- 

Clspat perlakuan jang 2di!, dan 
tidak satupun mendapat ke- 

longgaran istimewa. Pemerin- 

tah jong la'u mentjoba melin 

dungi sebagia- dari serikat2 

buruh. tapi politik jang akan 
saja djalankan akan memper- 

lakukan setiap orang dengan 
adil. Buruh tidak boleh didia- 

dikan anak-tiri dari pemerin- 
tah atau sebagai budjang tari 

| pemimpin2njo 

Sudah umum dimana-mana, 
bahwa saja menentang komunis 
me dan mempunjai pandangan 
jg sama dg Perserikatan Bang 
sa2. Saja akan terus bertindak 
menekan komunisme, tapi saja 
merasa komunisme pada waktu 
mi tidaklah merupakan suatu 
inasaalah besar bagi Cuha oleh 
karena semua rakjat menentang 

  

aja. Penanaman modal asing | 
di Cuba akan diterima dengan | 
gembira, di perlindungi serta 
dihormati. Penjitaan modal ser 
ta tuntutan2 lain2nja tak akan 
didjalankan, Prio tidak ditanan, 
Dibawah Prio dan rentjananja 

butan kekuasaan dibawah pim- 
pinannja sendiri dalam bulan 
April jad, dengan maksud untuk 
mempertahankan kekuasaaiinja, 
sudah terang akan membawa 
bentjana kepada pemerintah. 

Saja belum tahu apakah saja 
akan mendjadi tjalon bila nanti 
pemilihan diadakati, Banjak jg 
bisa terdjadi mendjelang waktu 
pemilihan itu: Tapi jang njata. 

akan “dipilih. Tidaklah mungkin 
tuntuk menjatakan sekatang bila 

“bukaan, 

wa dlm hal jg sedemikian Ta 

maka Paul Hoffman, bekas a 
| ministratur 
' kemungk: nannja akan mendja- 

BCA, lebih maa 

Gi menteii luar negeri. Peng- 
angkatan Hoffman itu dar: pi- 

'hak negara Eropah Barat dan 
| Asia pasti akan mendapat sam 
“butan js djauh lebih memuas. 
kan daripada pengangkatan 
Dulles. Sikap Foster Dulles jg. 
autoriter dalam penjusuran per 
diandjian perdamaian dgn. Dje 
pang belumlah dilupakan. se- 
Gangkan idee2nja mengenai Ti 
ongkck itu dipandang agak ber 
hahaja olgh para diplomat Asia 
di Washington. 

Akan tetapi .- demikian achir 
nja koresponden PI. Aneta -- 
djka sekiranja kemungkinan 
akan terpilihnja Taft sebagai 
'nresiden itu makin “ meni- 
pis, maka agaknjja Dulles akan 
|memperlunak pendiriannja, wa- 
'2upun masih harus disangsi- 

kan sekali, avskah hal ini dpt. 
menguntungkan baginja. 

  

RRI SMG. MINGGU, 30 MRT, 
06.55 Pembukaan, 07.00 Tan 

da waktu warta berita 07.15 

Pengumuman dan warta dae- 
rah, 07.45 Njanjian bersama, 
08.00 Warta berita, 08.15 Ke- 
baktian ummat Katholik Ge- 
redja Gedangan, 09.30 Langen- 
drian karawitan Studio, 12.15 
Siang riang oleh Seru Serodja, 
13.00 Tanda waktu  pengumu- 

man, 13.30 Warta berita, 13.45 
Krontjong aseli OK Tjahja Bu- 
lan 14.45 Tutup. 17.00 Pem- 

17.30 Pengumuman 
dan warta daerah, 18.00 Pemu- 
da dan pembangunan, 18.15 
Suara bersam, oleh SKP nege- 
ri Surakarta, 18.50 Peladia- 

ran njanji oleh pak Jan, 19.00 
Tanda waktu Warta berita, 
19.10 Ibu kota hari ini, 19.15 
Gadon minggon karawitan Stu- 
dio. 20.00 Sari warta berita, 
20.05 Laporan mingguan oleh 
Soenarto, 20.40 Podjok studio, 
21.00 Berita bah. Djawa, 21.15 
Meraju bergema oleh Tossema, 

22.00 Warta berita terachir, 
23.00 Tutup. 

SENEN, 31 MARET. 
05.55 Pembukaan, 06.00 

Warta berita 06.15 Permainan 
piano, 07.00 Tanda waktu be-   pemilihan itu akan diadakan. Ki     

  

  

insani 

wa pemilihan betul2 bisa dlang 
sungkan setjara bebas. 

Berapa lama hal ini akan ter ' 
djadi adalah ibarat apa jang da ! 

La disebutkan tanda tanja 64 

  

| rat, 08.00. Tutup, 
' bukaan, 12.05 Krontjong .ase'i 

rita, 07.15 Pengumuman dan 
warta daerah 07.30 Lagu2 Ba- 

12.00 Pem- 

13.00 Tanda waktu pengumu- 

man, 1330 Warta berita, 14.00 
Konsert populer 14.30 Warta 
berita, 14,45 Tutup, 

politik luar negeri Amerika 
on bagi Ajabatan prosdg 

akan 

Oleh Partai Demokrat us Jktu 

Tn 

Penarikan Mundur 'en- 
tara Inggeris Dari Mesir: 
Dan Mesir Supaia Ikut 
Pertahanan Timur-Te- 

ngah :, 
ENURUT KETEBANG- 
AN kalangan ig lajak 

di pertjaja Gi Kairo pada ma 
lam Djum'at, perdana menteri 
Irag Nouri Pasha telah menjam 
paikan pesanan pribadi kepada 
perdana menteri Mesir, dengan 
harapan supaja ketegangan da 
lam hubungan antara Inggris ' 
dan. Mesir dgn... djepatuja bis: 
berkurang. Didapat keterang. 
8n, bahwa PM Irag mengandjur 
kan supaja Inggris dan Mesir 
mengeluarkan pernjataan bersa 
ma. jg akan mendjadj dasar ba 

    

jg akan datang. 

Isi saran Irag 
Da'am  pernjataan-bersama 

Inggris-Mesir ini Nendaknja si 
| menerima baik prinsip penari- 

dari daerah terusan Suez, Me- 

Sir hendaknj, ikut serta Ca- 
jam suatu persetudjuan untuk 
kepentingan “pertahanan ber- 
sama daerah Timur Tengah. 
Persetudjuan ini dimaksudkan 
sebagaj landjutan dari Pakt 
Keamanan Negara2 Arab, dan 
akan berlaku “untuk se'uruh 
Timur Tengah. Menurut pen- 
Clapat harian Mesir ,Al Ah- 
ram”, saran Irag ini mirip Sa 
ran2 Amerika jang teraenir, 

jang dimaksudkan untuk men- 

dekatkan Mesir dan Inggris. 

Duta2 Inggris, Ameri: 
ka dan Irag sibuk. 

Menurut harian tadi, duta LN di 
Kairo Nadjib ar-Rawi — jalg 
njampaikan pesanah PM Irag ar 1 
PM Mesir — ketika harj Rebo te   lah mengadakan pembitjatraan Dan 

rika Serikat Jefferson Caffery. Ma 
lam djum'at dutabesar Inggris Sit 

ngj menterj luar negerj : 
(Khalik Hassuna Pasha. Didapat 

mengenai babak persiapan bagi aa £ 
mu'aan perundingan resmi “antar 

djang lebar dengan dutabesar 

Ralph. Stevenson telah mengundiju- 
Abdul 

| terangan. bahwa pembitjaraan 

Ingeris dan Mesir, (Ahtara L APP). 

PARLEMEN BELGIA MERA- 
TIKIKASI PERDJANDJIAN 
PENGAN DJEFANG. EA 

Parlemen Belgia malam Dju. 
ma) telah meratifikasi perdjan 
Sala perdamaian dengan Dje- 
pang, 147 suara menjatakan se- 
fudju, 12 suara menentang. 

PENDERITA KELAPARTIN. ' 
| Menurut ,,Antara” di daerah 
Sukolilo sebelah selatan Pati jg 
berpenduduk 37361 orang terda 
pat 14982 orang jg menderita 
kelaparan, di daerah Kajen ter- 
dapat 140 penderita, diantara- 
nja terdavat anak2 ketjil. Dite- 
rangkan, bahwa selama 385 hari 
para penderita itu hanja makan 
welur, iles2 dan daun?an dan 

Jambat-laun bararg2 makanan 
inipun sukar didapatnja. Pihak 
berwadjib telah memberikan be- 
ras 3200 kilo. 

si 
Baru terbit: 

Mohamad Sadli dan Ir. amin TI 
Antono SOAL-SOAL ALDJA 
BAR, suna persiapan 'udjian ' 
penghabisan S.MA., penuh de- 
ngan soal2 dan pemetjahannja, : 
begitu pula soal2 latihan, se-' 

  
BERITA BUKU 
JAJASAN PEMBANGUNAN 

njai tjukup bahan untuk me- 
nambah dan mengudji ketjaka- 
pannja, harga Rp. 150. Tak. 
dapat dipisahkan dari buku ini 
ialah ..ICHTISAR ALDJABAR” 
karangan Imam  Subarkah dg. 
bantuan ir. Ahmad Antons, : 
harga Rp. 550. , 

& 

A. Rochaeli —- STEREOMA- 
TRA, pengarang sekarang ada- 
lah mahasi swa tingkatan ter- 
achir “di Perguruan Tehnik 
Tinggi Delft, bekas Gurt S.M. 
A. Negeri dan Sekolah Ahli 
Teknik Kereta Api di Bandung. 
Isi kitab imi tjukup bagi mere. 
ka jang mempersi kan diri 
untuk ndjian penghabisan S.M. 
A. bagian B, S.CLA. dan BN,   

"Pratu sbaia 

| atas 

harga Rp. 6,50 
: 8 

Poerbatjaraka — 
WAJAT INDONESIA 
buku ini 

ah 
disusun berdasarkan 

hasil - hasil  penjalidikan 
beberapa orang sardiana dis 
tambal densan hasil penjelidi. 
kannja sendiri, Berguna sekali 
bagi para guru sejjarah seko- 
lah? landjutan, murid? SMA, 
bagian AA. harga 
Rp. 7,50. 

dan SA, 
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gi perundingan Inggris Mesir 

|kan kembali pasukan2 Inggris 
Walaupun. terhadap Chiang, 

hingga para peladjar mempu- 

SALA BN
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ema mena oo Dan mnannai PENGUMIMAN RESIDEN 
     

  

   

    

   
   

   

  

   

      

   

      
      

    

   

    

    

      
    

   

   

    

  

      

   

   
    

  

   

   

   

      

   

   

    

     

       

    

   

   

  

      
     

  

      

  

  

  
  

      

  

    

    

(ni 'Masih Sia sedia 4 off mg? Tirto kombali dari Pegagan KOREA Utara. | oo MIN Sewing Machine : 1 rian dtang ar INDO Oruva. Surakarta 
A t “ .reamanta: ea Perihal 3 R wa ye Ns "TN PEMBAHARUAN HAK OPSTAL JANG SUDAH HABIS WAKTUNJ, 

tur maran Pa : 
.Jebtisap, Pera utan Din Si “B3, " : : Berdasar atas surat edaran Kementerian Dalam Negeri te: 

K 5 | tanggal 10 Oktober 1951 No. Asr, 11/4/28 dan surat Gubern — DATANG DARI: BERANGKAT KE: 
Djawa Tengah tertanggal 7 De-ember 1951 No. Agr. 3/10/1 ' Surabaia 07. SA ama 08.05 Diona (Cu) 8 
dengan ini diumumkan sebagai berikut: KE D. pain 08.39 — 09:00 Band : (Can.) a. Sebagaimana telah diketahu.. bahwa pada dewasa ini diper- 

) 
g $ : 15.30 — 16.00 Djakarta (Can) bagai daerah banjak tarah-tanah hak Opstal jang sudah Nara 16.05 — 16.35 Pee (Cv. atau hampir habis waktunja dan diantaranja tidak sedikit Ag : $ 

jan bekas) pemegang-haknja telah mejatakan kehen- 
Surabaia 07.30 08.05: Djakarta (Cv jang ( Hah gang Djakarta 08.30 — 08.50 Surabaia (Can. | daknja untuk minta memperpandjang ataw dperbaharui. “ Surabaia 11.40 — 1200 Djakarta (Can. ) kb. Berhubung dengan itu, maka barang siapa mempunjai tanah ” k 16.05 — 16.3: Y dalam wilajah Karesidenen Surakarta dengan hak OPSTAT, 

. Djakarta 16.05 6.35 “ Surabaia (Cv. 
Tn | a) Main waktu tis a Ip ” ang telah habis temponja (geexpireer yaktu tiga 1 ata aa. an ser Na Dan Ah 

Pn terhitung Pra pengumuman ini, mereka di- Su b 11.40 — 120 5 beri kesempatan untuk mengadjukan permohonan kepada Habiaan 15.30 — jeoo Dea 1 Zn Sdr. Gubernur Propinsi Djawa Tengah di Semarang, untuk NI Ian LA Yeak 
dapat pembaharuan haknja, Ay pakarta Pa Ni Naa MODEL KABINET ec. Djika waktu tiga bulan ini tidak 2 rgunakan, mereka di- " Snbaia Teng ea no : Nya pa 1. Djalannja halus dan pakainja enteng. ! anggap tidak menghadjatkan lagi akan tanahnja. Ben 11.40 23 12090 2 2 3 La 2. Dapat mendjait madju mundur dengan mudah. | Surat permohonan pembaharugn harus Silampiri dengan 

Penata “Digkarta 16.05 — 16.35 Siap (Cw) / 3. Pembikinan dan constructie kuat. aktenja tanah dan surat ukurnja (meetbrief). Ke 2 TA te Na 2 Potongan indah dan rapi model jang terbaru. d. Tidak berarti bahwa memad jukan permohonan dalam waktu ' Djumasit: — Surabaia 07.30 — 08.05 Djakarta (Cv.) Onderdil tjukup. jang ditentukan mesti akan dapat pembaharuan hak. Bila- Hn “Djakarta 0815 — 08.45 Bandung (Can.) | mana sjarat-sjaratnja tidak dapat dipenuhi, permohonan M Bandung “ 1200 — 12.20  Surabaia (Can) Harga Ro. 75. - aa entah SA . Surabaia 15.40 — 16.60 Djakarta (Can.) Ba —-- , e. Dimana pemohon ditolak, penjelesaian dengan djalan perse- FI Djakarta 16:05 — 16,35  Surabaia (Cv.) AN ut ek | Na AE MO Masih bisa beli sekarang djuga pada: waan masih mungkin, apabila tanahnja tidak dibutuhkan . Saptu: Surabaia 07.39 — 08.05 Djakarta (Cv.). : : Pen oleh Negara atau untuk kepentingan Rakjat. TP ' Djakarta 0830 — 0850 “ Surabaia (Cam) AN -. MALTA? PRIHADI TRADING SOCIETY LTD. aa aa aa Ma 2 : Surabaia 11.40 — 1200 - Djakarta (Can.) O K @ SL) | : Purwodinatan 50 — Semarang. bis temponja, dengan ketentuan, bahwa permohonan pem- 
& Djakarta 16.05 — 16.35  Surabaia (Cv.) PE Ip 1751-SEMA TOKO PANTJASILA baharuan hak harus diadjukan dalam waktu tiga bulan € Minggu: Surabaia 07.30 — 08.05 Djakarta (Cv.) BODJONG 32 NG Bee Dt NYA Petjinan 119/121 — Jogjakarta. terhitung dari habisnia hak itu. 2 Djakarta 16.05 — 16.35 Surabaia (Cv.) akan nan TOKO LIBERTY Tea an 1952. 5 23 -5 Pekodjan 37 -— Kudus. £ » Cu 5 2 . Convats, ane PRE ME Pata angka, PESANAN LEBIH DARI SATU DAPAT DIKIRIM. Untuk beliau: s an 

- 
ekretarisS: . Ulang-Tahun, 
tah Harg a Tetap AAN SOKDJONO. —. Palmvoom, Na na " 3 2: Yakg 450, Ikg 8.25, 2k9 15.— ' Sudhaliah Prawirowijoto 

Tag Dan 2 Pa ana 2kg &—” 8. Suharto Wirjodihardjo. CITY CONCERN CINEMAS — boline 1 fles 3.-— Magelang, 
“LUX INI MALAM D.M.B, tu 17 tahuaj tahun)“ 

Sunlight 15, Hn. 17.— Fiag 4,50 28 Maret 1952 
La Beban MU A0 at 1029 Semarang," Seolendim John Wayne — Robert Ryan : ux/liteDuoy 3. Pe Da raba Bu Sab 

8 Berbareng ' ££ 1 21 an 8 : 
Casala 113, 2 ka na Ja La Vangaoa aa : BODYONG 32 dan £ ng : ii » Fly ying L eathernecks Susu kental 2,50, Milkmaid 3,75 3 RCAS” : ei Entjer 3.10, Nestle Nespray 10.— | Atelier | Marine Air-Devils in Hot pursuit — Heibat — Gempar ! ) “Stroop susu 5.— Batoe m/ffl. 5.— Karangbidara 93 BEKAR BENAR BERBUKTI Pertarungan Heibat di udara dari U.S. Marine dengan Claudia/Renny/Victory/Vito — 3.— ola Gnbniiiki “SAAD biru 2 

| .Musuh Ojepang HEBIBAT — GEMPAR! Ritz Choc. hagel 4,50, p.ons 1,75 ak Untuk menghilangkan segala S. Matinee Minggu Pagi GRAND 9,45— LUX 10.— Vruchten/ Anijs Huishoudjam 
  

L— 
sakit pinggang pegal, kaki ku- 

  

ag Na Somaan Bongo Costumiere priniara Lerares | raha kuat dan takan tjapei, ta- “Royal — INI MALAM D. M. B. fu. 17 t8hun) 
«loze 3,50, Civic Sons, Kraft “Tm Borduur dengan mesin. ngan dingin dan sering semu- 4.30-6.45-9.00 - Manuel Conde — Elvira Reyes BI 2 tan, badan lesu, bergerak sa- 

Berbareng ai Nae Sa Oa ngat malas dan jain? sakit pe “Roxy rince Paris 2. Oo escafe gal inu, 
. — Madu, Maizena 1,50,  Gorned beef, | KIRIMAN UANG Rp. 17,50 DJAMU NGERES LINU 

Lenghahisan 6.1 5- 3. 30 Satu fantasie film jg Mentererg dan terkesar Beoterbamworst,” Leverpasti Ment- dengan garantie tanggung 10024 (No. 20) Pena Wasiat | a Kipas Wasiat — Saputangan Wasiat | nan ganas 4 Heran Khan. djelas-puas. Telah terbit saka adi ' menerus membuktikan Oomance jang Mengagumkan ! Adjaib — Heran! - ten 4.50, Babi kaki Amerika 7.50 - RAHASIA MEMOTONG PA. kemandjurannja.. 1 bungkus Matinee Minggu pagi INDRA 945— ROYAL 10.15 ! ag es 15, Tomaten ! KAN WANITA” (Jurken) | Rp. 0.50. Minggu Malam ROYAL 4.45 — 7. — 915 'Breakiast sausages 15.—, Tomaten- 
.sap, Maggi blokjes, Macaroni p. ons 
2.— Champignons, HAM Austral:s, 

. Java dan didalem blik. Asinan Tiong 
“kok, Ve-Tsin, Ager-ader 1.— Buah 

  

Djilid Re 2 jg. telah mendapat 
beberapa ,, VERKLARING” da- 
ri pelbagai bangsa, memuat 
lebih Gari 100 gambar2, baik 
bagi para Ahli Mode (Leerares) 

INORA 5.-7.-9.- 

& Joho Derek 
Anthony Ouinn 

ini Malam Penghabisan f13 tahun) 

»Mask Of .the : Avenger" 
BURU ran 

  

  

  Anggur. 5,25, Kaju utihk No. p. maupun untuk Sekolah Mades LAI AB 3 ag) 
The Return - The Revenge- The last love ng MONTE CRISTG! bierfl. 25—. Woods pepp. 1— | Tinggi (Landjutan), 20 buku ME pet Mes AA Kepibat LA Gemosei Sloans, G-—,. Ovomaltine 1050| keatas korting 2095, tambah BLU Ta « Pa on , Na Kn ongkos kirim, s. Matinee Minggu pagi 9.45 d.m.b. 6.30—8.45 (17 tahun) i ae oth| Ketr.: CURSUS , JUNIOR” : ' : UR Hi Mintalah Daftar Harga seka- teaanel Cande 

crystals 4.—, Esso lighter Huid 4.— 
“Tonker capero port 20.- Sherry 19.— 
Jamatc Rhum 17,50, dil. 

sPRINCE PARIS“, 
Lempujargwangi 36, 

Elvia R JOGJAKARTA. via Reyes   rang. i 
Toko Pedamaran: 90. Agen De- 

  

  

    

       
BODJONG 57-SEMARANG TEL.656   :IBNU SA aan 

“AHLI MENDJAIT 
:£ Bekas Bas Saverkul 

Terbit Semarang.. 

Potongan menurut Mode. 
Kp. Karsanah 183. 
Bodjong — Semarang 

  

    

  

WEKKERS a 

LONT JENG e 

  

    
   

  

   

   
   
   

   
   

     
   

   
   

      

   
   

  

   
   

  

   
   
   

  

   

   

    

   
   

    

   
   
   
    
   
    
    
   

   

   
   

Paras perempuan keliatan tua 
jr Penjakit kelemahan. Minum 
in Anggur dalam sedik.£ tempo 

| sudah tentu lekas keliatan fae- 
IL dahnja, Baik untuk lelaki dan 

3 Senapan, tua atau muda. 

2 Kontan Kuat terbikn 
|. Tjampuran Obat2 Tionghoa jang 

'berfaedah dan mahal antaranfa 
'Kolesom, dll. Obat jang sangat 

“ penfng untuk tambah kekua:aa 
tubuh dan darah, Ini Anggur 
pun tertjampur “dng - sarinja 
Buah Anggur jang terpilih. 
Amat baik bagi lelak /perempu. 
ig. berbadan lemah. Kurang da 

| Yah muka putjet-air muka ke. 
“ihatan tua dan lesu tidak ber- 
Ma kak tangan ding, 

inggane sakit tulang linu, 
Maa ana pusing. bernapas 
pendek, - me sjaraf temah, se 
manga lak 2 kurang. 

MP 
AL
A 

UU
 

GP
 

" 

Kn tumpah2 kaki bengkak dil. 

lan baj. dalam kandugan 

nambah air susu ibu, dan 

sanga: dipudjikan. 

dengan bahan   
dan 8 botol SEMBUH sama sekal 

€: TEK sang TONG” 

UN NDIAN-TANG TUAN? 
'ahe sambungannja 

kemaren dari — penarikan 
1g ,Jajasan Dana 
jang ditarik di Dja- 

karta tg. 28 dan 29 F Pebruari 52, 

ANGGUR-ANGGUR KOLESOM 
(CJAB PORTRET DAN 5 KOLESOM) 

. ANGGUR KOLESOM PO THAY. Amat perlu bagi perempuan jang 
duduk perut. dan jang berbadan lemah kepala suka pusing 

Perlu diminumi serpa tjukup agar badan ibu tinggal sehat 
- tinggai waras, 

ANGGUR KOLESOM SENG HWA. Perlu dimnum perembuan sesu. 
dah bersalin. agar tinggainja darah dalam badan mendjad' bersih, |, 
dan gant: darah baru jang sehat. air muka mendjadi segar 

menamban nafsu makan. Terutama ba. 
Ki-perempuan jang sudah banjak beranak ini Anggur SENG HWA 

ANGGUR OBAT RHEUMATIEK, In. anggur obat Rheumat'ek dibi- 
Kim menurut resep jang sudah termasshur turun menurun. Dibikin 

obat Tiongnoa jang Ban Ane dengan d 
tjampuri Kolesom dil, Ini anggur obat melulu untu 
Tana rupa penjakit rheumatiek (Hofigsep atau Entiok) baik ditu- 

| lang. urat2 dan lan2 bagian badan, baik jang sudah lama atau ig 
baru. Sesudah minum 3 botol tentu nanti kel 'hatan 

REN AY & Co”, SuYabaja. 
en 

  

     
—Derihtm di 
IPDONESYA HA sernua 

berulam 
PELAN Bare makan 
.REN AY” Un 

PESAPENYAL &- Sulatipus 

sakit 

Saki: lemah dalam waktu kun 

me- | 

sem'yihkar 

mandjulnja, 

Ford Opelette 
Tahun 1941 

Adres: 

Dj. MATARAM 784 SMG. 

      

497, Lemahgempal 52 Petekan 

2 pak kartu Djawa Rp. 10. 
perangko. 

Buktikanlah 8 
€ |IBARU BUKA Taitor SINGGAPURE Toko MAYA DEW! 

H. Sjamhudi Dj. Nonongan No. 8 — Solo. 

DJUAL dan 

HORLOGE, WEKKER, 
TJENG ag. 
RAH! RADJIN! 

Horlogerie 

Buka: 8/1 — 4/8 

Minggu/Hari besar 8/1. 

Mengurus: 

pok 36B,. Mataram 210, 414, 

35,. Pasar “Darat 33, Widohar- | 
ajo 26. Solo: Tjojudan 141. 

  

TINTA 

TULIS 

  

Warna BIRU/HITAM mem- 
beri tulisan jang tidak lun- 
tur! 

Distr. N. V, Internatio.     | F 2 YA 
-DJAKARTA PENDIDIKAN 

,S. MOCHAMAD« 
Karangtempel 

(Miaten Tiangwi) 1, 

ANE 
5: naa kota lain:   Para YAN Rea NET Inna SEMARANG"   AMAN TO) Ie TU POan 

1 

  SEMARANG. 
»Mesin tulis, 

Pekerdjaan dipimpin diaiuar- 
teur jang telah berpengalaman. 

( Djuai/beli dan komisi mes'n2 
baru atau bekas pakai. 

  
N.V. ,,TJERMIN”. 

Ps. Besar 76 — Surabaja. 
  

  

Potongannja tanggung ne- 
tjis dan sempurna. 

Strat Lor Tjojudan no. 13. 
— Solo. — 

SEDIA MATJAM? BAHAN PAKAIAN 

Sampai pada habis - bulan ' ini, 
untuk reklame, kami memberi: 

10x KORT'NG 
pada tiap2 pembeli di Toko ka- 

mi. Djangan lewatkan ketika 
jang baik ini. 

  

  

TRIMA REPARATIE 
LON- 

GARANTIE! MU- 

KANARI" Service 2 

Kauman 21 Semarang 1 

  

PEKODJAN TIREMAN No.285 SEMARANG   

      

Kantor Assuransi SEMADMY” 
Semarang, Purwodinatan Tengah 12. Telf. 1350 

SEGALA ASSURANGI 

      

  Te Didjual — Kosong |ASSURANSI KEBAKARAN, MOBIL2, MUATAN2 DAN 
165494 165537 165636 RUMAH) KENJELAKAAN DENGAN MOLEST. 

1 165897 166107 166395 dalam kota . SAN si 
Ina tawon TANAM 

1166898 167056 167224 Keterangan: Harian ini Adv. | SxYA PRLADJAR MENGETIK KR ,KURSUS MASSA" 
1167486 167617 167624 No. 3/1518. SEMARANG  —  PETERONGAN TENGAH 105 
1 167844 167972 168024 Lampersari 

| 168492” 168086  16906901172779 173047 173110 1732189 AA TIGA DJ. GLADAGAN 6844 
1169580 169858  169909| 173202 174651 174840  174873/ 3x seminggu Rp. 10.— Ge btilatat “ 
170367 170676. 1171298) 174879 174915 175097 175116 Saban hari Rp. 20-—- sebulan 
171724 171926 26 1719741175721 176037 - 176116 - "176319177 pjuG A MENERIM. A PELADJ AR ROMBONG AN PAGI 
172242 172272 172594 (Akam disambung). mx 

    

  
  

Untuk: Perkumpulan, Sekolahan, Pic Nic, 

Ketie Sudarsono, 
rut bertanding 
marang. 

Kaarijis hsrian Rp. 2.— Finale Rp. 4. — 
Kartu terusan RP. 10.— dapat beli di semua Toko? Olabur aga. 

Mongetin A Shenodnnta nan mita Harga Reclame!!! — Vargroot Foto Ag eat” 3 Sahat Mesin duplikator cll. : a Masih menerima murid baru. 111 ukuran: 6 X9 Rp. 1.— 9 Xx 14 Rp. 2.— se ne Maa Rusak 2??? 138 X 18 Rp. 4— 18 X 24 Rp. 7— 
BARU TERBIT. Perbaikilah pada Perusahaan KERTAS LUX. 

Buku pengetahuan Nafsu Asma- | ,,CHALIL & Co.” AFDRUKKEN: ra 3 foto untuk orang dewasa| Dj. Mangkubumen No. 121 6X9 Rp. 0,60 $ 
Rp. 15. Ilmu Petangan berikut SOLO - 6X6 Rp. 0,50 4X6 Rp. 0,50 

BIKIN BANJAK POTONG 15 pCt. dari hat ga diatas. Dikerdjakan Gg. mesin? modern TJEPAT dan MEMUASKAN! 

GOLDEN BOY — Photo Service 
SIDODADI 9 SEMARANG. 

Pan Aa NAN ANA Aa bni nam Si JA 

Dibuka: Mulai tg. 1 April j-a.d, 

»DE VISWINKEL” 
Dj. Pontjol 203 Filiaal: Dj. Sindoro 3 

Telp. Tjandi 251 Pesanan dapat disampaikan mulai sekarang dengan telpon 
Tjandi 251 atau datang sendiri di Pontjol 203 
Sedia: Bandeng — Kakap — Udang — dan U dang Bago. 

s9TN CHUNG” 
Pontjol Timur 11A Semarang — Telp. 2094. 

Terima: 

REPARATIE AUTO, Dar DUCO. 
Djual-beli: 

2ehandsee AUTO 
Menjewakan: 

TRUCK dan AUTOLETTE. 

Saksikaniah: 
S.T.C. Tennis-Tournament 1952 jang hebat! 

" Djago2 Tennis seluruh Indonesia di antaranja Tan L'ep Tjia'iw 
Harua Kodera (pemain luar negeri! akan tu- 

pada tg. 10 s/d 14 April 1952 di Sportlaan Se- 

ONDERDELEN. 

  

(SPORTHANDELAREN) 
mma Span 
  

    

INC MALAM DM.B. 0 Di tai — hosng 
ranah » Dalam Kota 

Pe in Keterangan Harian ini adv. 

    
  

  

SENEN Malam Premiere LUX 5— Ta 
DENNIS PRICE 
JACK HAWKINS 

TIDAK AKAN TUA, 

karena dajanja ARAK OBAT 

HAI KAU PIEN » 

9.— :(W7 tahun) 

»Adventure" 

  

tetap bernapsu besar selaku 

kewadjibannja satu laki2,     
Pusat pendjual: CDp N9 367 38 

KONG DJIN TONG Pekodisn 105 
Telp. 1885 Semarang 

  

  

  

Barbara Staowyck — Wendell Corey ar 
No. 8/ 11578. 

ts, Thelma Jordan” Aman aman an, 

    

  

Matinee: Minggu pagi diam 10.— 

,ORION 5.7.9. (17 tah) Ten 
$ De aa James Gagaey | — Virginia Mayo ana ap” 

Doris Day — - Gordon Mac Rae Tg lai Yalam dmb. 
WEST #POINTSSTORY" 

Mizggu Pagi djam 10.— 

lets Indoresia 
Matinee :    

    

   
   

  

  

Aa GS BESOK MALAM | THE 
atropole 5.-7.-9.. (se : 

Dean MARTIN — sa Ca WORLD Sg 

»AT WAR WITH THE ARMY“ | STANDS 
Matinee: Minggu Pagi djam 10.— STILL 
  

Mulai Senen malam premiere 
445-7.00-9.15 (17 tabun| | 

“Gregory Peck Virginia Mayo" 
Captain Tentang 

"“ Hornblower"uy 
“ Warber Bros' TECHNICOLOR 

lai Malam PENGABISAN |' 
Djagalan 6.30—9.— (17 th.) f 
Film R. R. T. jang Terbesar , 
.Pai Mao Nu :| 

Matinee: Minggu pagi djam 10.— 

AT. 

     

  

   
    
   
   

    
  

Minggu malam premiere! 7.-9.. 
Film Tiongkok Paling Bana | 

Cho Man Hua— Auyang: Safi 
FU ,REN: SIN“ | 

7 Produced by Direetes ty 

DARRYL F, ZANUCK - HENRY KING 
Ban KO DB an De bp       

    

  

  

tunyarran 
    

  

       
SOLO MG:M's Musical Spree f 

fm 2 K3 in frosical color by 8 | 2 lh TECANICOLOR / 
28/33 — 1452 KE “5 

Teks Indones'a 

      
  

Druk, VII No. 58WIII/A/718 

 


