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       Penting hari ini: Daftar resmi susunan kabinet di- 
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Barat IT -29 metoda sampeikan kepada Presiden — Truman tak tjalon- 

tilp. pan din eaaraa 1 kan diri lagi utk djadi Presiden Amerika — Para: 

ah F “030 utk, Kuan TN DN siet dan Manusia — Tentara dan pembangunan dil. 

Durga, Tijoran 90 sen pkn bengih, Tahun Ke VII 
Smg, Senen BL Maret 

gm PENANAMAN MA EANA 

  

  

rima Daftar Susunan Kabinet 
| Belum Ada Keputusan Akan Diterlma Atau Ditoleinja | 
H0 Ketelepan Mungkin Baru Besok Hari Selasa,” 

| AJA TELAH MENERIMA daftar-kabinet dari Mr. Wilopo sebagai hasil pekerdjaan 
I 8S'ija utk memenuhi tugas dari saja, membentuk suatu kabinet jg aa en 

| parlemen jg tjukup besar. Dan susunan ini akan saja perhatikan dulu”, demikian diterang- kan oleh Pres. Sukarno” pada djam 12:50 Minggu siang kemarin kepada beberapa wartawan otelah selesai mengadakan pembitjaraan dgn pen Uk-kabinet Mr. Wilopo sedjak djam 12. sete esai mengadakan pembitjaraan dgn pe Presiden, bahwa daftar dari Mr. Wilopo itu 

  

. 

     

  

(Kawat? Ditjuri Didja. 
“dikan? Dandang Dan 

Kuali. 

IHAK DJAWATAN PTT 
telat mengadakan per- 

hubungan dengan tasidnsi2, jg 
bercugas merdiaga keamanan, 

  

net 

di Istara Merdeka, Diterangkan selandjutnja oleh 
| pada waktu itu olehnja belum diterima baik dan belum djuga ditolaknja.   

Ketetapan Cari Presiden tenta:g seal itu dikira baru akan 
. a Pa Li Pe 3 ag. 21 HCA mtuk h inta bantusm men- 

itervhpat” Pada hari “Selasa tanggat 1 Amil 192 Sendjata USA Insan Tenan san jet 
scelah ia ' mengadakan peri'emtar dengan Wa 

egah pe 

Di Okinawa 
Diselundupkan 

Ke RRT? 
Ke ata jang di 

LC  erganisir selang berusa 
ha memperbekali RRT dengan 
sendjata?2 serta mesiu?2, Ameri- |. 
ka jaig uitjurinja dari pangka- 
Jar? di Gunawa demikian ' op- 
sir2 angkatan darat Amerika 
-menjatakan p:la hari Saptu. 
Dalam penjelidikan?nja, polisi 
militer Okinawa telah berhatsil 
mentjita 70.000 pond mesiu jg 
siap untuk diangkut. 

Para opsir Amerika menga- 
takan bahwa orang2 Okinawa | Lu ms Rebutan Trieste 
itu tidak oleh karena mereka Demonstrasi Dibalas Dgn Demonstrasi 
anti Amerika, tetapi disebab- | Suara2 Anti-Italia Mulai Terdenger Di Belgrado. 
kan kareng pekerdjaan sema- H 

tjam itu Iebih menguntungkan ADA HARI SAPTU jl. di Belgrado telah dilangsung- 
kan demonstrasi arak? aa jg di 5 

daripadx usaha2 Jainnja. Se- Ti 15 imaksudkan sebagai ,/dja 
lain itu telah diketemukan dju waban rakjat Yugoslavia” atas kekatjauan? di gaosan Telak 
ga badj» jang tak mengandung 2. demonstrasi? di Napeis jg. menghendaki dikembalikannja 
besi secijumlah 1!/» ton jang su| Trieste kepada Italia. Demonstrasi ini dilakukan oleh Ik. 100. 

Presiden Hatta jang kini sedang berac diluar Djakarta. 

Pembentuk kabinet Wilopo sen diri sementara itu menerang- 
kan, bahwa ia mengaku! adanja kesu'itan dalam keadaan po 

ib'net itu, jong telah su, Na 

pon dar telgrav jang sangat me 
rugikan djawalan tersebut, Me 
purut keterangan selama tahun 
'51 tidak kurang dari 50.000 kg 
kawat PTT ditjuri orang, se- 
hingga djawatan itu merderita 

kerugian lebih dari Rp 3.— dju 
ta. Fenijurian2 itu terdjadi ke 
banjakaan dipulau Djawa, jaitu 
antara lain didaerdi Tjirebon, 
daerah Tegal dan Pekalongan, 
di Magelang dan di Djawa Ti- 
mur. 

  

        

   

  

   

. itik sek'ita, pembentukan ka 
c'serahkannja kepada Presiden |» adal: 
kin jang dapat ditjapainja La 

“Lebih dari itu Saja 1 
litik dan partai2 pada waktu Ing 

  3   
- melihat keadaan po- 
- Wi'opo achirnj Sumber minjak tanah di Italia Utara — dekat Bordolano 

Cremona — jang boleh dikata adalah jang terkaja di Ero- 
pa baru2 ini tlh terbakar. Menurutketerangan kebaka- 
ran itu disebabkan karena ledakan gas. Kerugian jg di- 
derita sbg akibat peristi wa itu ditaksir kira2 ada 200 
djuta rupiah. Gambar: Tempat kebakaran tadi. Gumpalan 
aSap naik sampai Seting gi 80 meter. 

Rerajana Susunan Kabinet. 
Rentjana susuran kabinet jg telah Ciserahkan oleh Mr. Wi- 

lopo kepada Pres. Sukarno itu menurut kalangan? jg berhu- 

: bungan rapat dgn usaha pembentukan kabinet ini, adalah shb.: 

1 Pem si pang an Inggris terbaru, ig dulunja Perdana Menteri — Mr, Wilopo (PNI) : 

Ae aa An San Ui Ban an Pata ba jg pertama2 Wakil Perdana Menteri — Prawoto Mangkusasmito (Masjumi) 

dikeluarkan. ,.Hawker H unter”, demikian nama jg diberi Menteri Dalam Negeri — Mr. Mhd. Rum (Masjumi). 

kan kepada pesawat baru itu, menurut keterangan ada- Menteri Luar Negeri — Mukarto (PNI) 

lah jg tertjepat didunia. Utk perlengkapan perang pe- Menteri Pertahanan — Sultan Hamengku Buwono IX 

f sawat ini dianggap demikian pertingnja, hingga untuk Menteri Perdagangan & PerinJustrian — Mr. Sumanary (PNI) 
| pembuatannja P.M. Chur chill memberikan prioritet jang | Menteri Keuangan — Dr. Sumitro (PSI) 

pertama. Menteri P.P. & K, — Dr. Bahder Djohan 

N ? |. Menteri Kehakiman — Mr. Lukman Wiriadinata (PSI) 
Menteri Agama — Fakih Usman (Masjumi). 

Tidak Sediakan Diri Untuk Ditjalonkan 

  Pihak PTT mendapat ketera 
ngan bahwa kawat2 tembaga 

itu sering dipotong2. untuk iii- 
buat dandang atau kuali bah- 
kan pernah didjumpai djuga be 
berapa ton kawat jang sudah 
dipoiong2 itu untuk diangkut 
kelua,. Djawa. Kesukaran jang 
dihadapi oeh pihak PTT itu, 

| kalau telah berhasil menang- 
| kap orang2 jang lengan djalan 
| tidak siah telah memiliki ka- 
| wat2 tilpon, jalah membukti- 
| kan bahwg kawat? itu kepunja 

            
Menteri Perhubungan — Ir. Djuanda 
Menteri Pekerdjaan Umum — Ir. Suwarto (Partai Katholik) 

Menteri Kesehatan — Dr. J, Leimena (Parkindo) 

Menteri Pertanian — Sardjan (Masjumi). 
Menteri Sosial — Anwar Tjokrosminoto (PSII) C00 orang dari berbagai-hagai 
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Partai Repu blikein Mung 
Djadi Presiden Amerika 

kin Akan Berkuasa 

Lagi DI USA. 
RES. HARRY TRUMAN P mengumumkan pada malam 
Minggu, bahwa ia bermaksud tidak ikut serta dim pemi- 

Menteri Penerangan — A. Mononutu (PNT) : 

Menteri Perburuhan — Iskanda: Tedjasukmana (Partai Buruh) 

Menteri Urusan Pegawai — R. P. Suroso (Parirdra). 

Dengan susunan ini, maka duduk'ah didalam kabinet Wi 

lopo'itu 4 orang dari PNI, 4 dari Masjumi, 2 dari PSI 1 dari 

dah dipak dan siap untuk diki   rimkan: bedil serta mesiu p's- 
tol terdapat tertanam didapur. 

(Antara—UP). 

PAKISTAN ADUKAN SO-| 

ariti-Italia. 

Insiden2 tidak terdjadi, sung 
guhpun arak2an ini telah me- 

pgan mahasiswa dan kaim buruh. D: 
ra peserta membuat poster2 jg isinja 

kalangan. terutama dari kala- 
alam demonstrasi ini pa- 
pada pokoknja bersifat 

  

(an PTT dan,bukan kepunjaan 

|instansi kain, umpamanja Penu 

petel atau Aniem dsb.nja, Ter- 
dapat djuga keterangan, bah- 
wa kawat2 tilpon clan telgrap 
demikian sekarano sukar dida 

Pb 4 . na s " " C « 2 at lagi dari eri2 lai 

| lihan2 presiden dim bulan Nop. jg akan datang. Pernjataan tsb Pariai Katholik, 1 dari Parkndo, 1 dari Partai Buruh, 1 dari Ay, FU/NISIA KEPADA ” | ngambil djaan melalui legasi Pj ebisit Utk . Had - Ne Tea sing 

| dikemukakan pada achir suatu djamuan makan, jg diadakan PSII 1 dari Parindra dan 3 orang jang tidak berpartai, se- DEWAN KEAMANAN Italia di Belgrado.. Sementara rang strategis”. (Antara) 
|. utk memperingati Hari Jefferson-Jackson. Kepada sedjumlah hingga dengan demikian rentjana kabinet Wilopo itu terdi- : dsmonstrasi2 itu sedang ber- : 3 
' kira? 6.000 orang arggauta Partai Demokrat jg mendengarkan 
pidatonja itu, jg djuga disiarkandgn perantaraan radio, Truman 

| mengatakan, bahwa ia tak akar mendjadi tjalon utk pemilihan? 
| presiden jg akan datang. 
# 

$ 1 

Dikatakannja, bahwa ia te- | 
| lah lama mengabdi regara dan | 
| putusannja itu Gambil setjara | 
| tegas dan djudjur. Dalam me- | Tana 3 Pa Tunisia kepada Dewan Kel ini. Kawat itu antara lain ber- kerdja pada rumah sakit pusat 

| gemukakan, puiusannja itu,| Dari Paris dikabarkan bahwa 2 & sa i An SA ' Ta 2 untuk menentukan nasib Trieste| di Ticlake , : : 

| Truman diganggu o'ch utja-| djuga markas besar djenderal Tanja ,,The Economist“ amanan PBB. Instruksi2 bung. 2 Hm sikap | dikemudian hari, akan terapi da | di Tjelaket dan jang ketiga di... 
| san dam Fs pa Dhea Mane EN aa Ta Pa AE BEN Bia abah Penyu PA an : aum imperialis Italia. Kamijicin padg itu tidile bersedia mel Peeergjakan “#unumga . 
| pan2 pendengar2nja jang me-| Eisenhower pada hari Minggu | aa aa Ne aa Apa tah 2 (telah diberikan kepada wa : An Ann KENA Na Na: Pn jan Naa 1 mena Fi —a Ta 

| njatakan an nan ang tetapi tak Inda Memberi  kememar EHENDAK INDONESIA supaja Irian Barat diserahkan ” 5 bersatu daam  perdjuangan | nerima sjarat2 jang dikemuka-| ingatan di Sumber Porong. “. 

1 ra setelah Truman selesai de- 

  

1! kah kiranja masih ali kemung 
| kinan, bahwa ia akan berubah 

“4 pendapat. Dengan tegas didja 
| wabnja tidak, 

dengan suara jang tegas Tru- 
man mengatakan, bahwa ia tak 
akan menerima pengangka an 
kemba'i sebagai presiden. Sege 

ngan pidatonja, para wartawan 
mencnjakan kepadanja, apa- 

at Reaksi2. 
UP mewartakan, bahwa sedi 

kit sekali diri anggauta2 dari 
aa $ ps : 23 PN Sedjumlah tiga puluh ng i & 

Partai Demokrat da'am Kon-| tilak me angkar: ini, sum Pane kah : £ 1 i 1 , sp orang jang dalam rombonga. 

gr Hana pertjaja, bahwa pu-| Kalangan diplomatik Perantjis di bemkalMa SANA inja  se- kurang pesa 5, - K Te GG Ing- PA lapakan, Hah enam? orang selama setengah djam membuat fondamen 
tusan Truman itu merupakan Paris tidak mau memberikan komen bagian besar adalah ber- Kesuliian Indonesia. 2 gris di Malaya, Djende- : TAK bah “in ea! , teri pangkalan baru di pelabuhar, Genua dan utk keperluan 

putusan jang terachir. Senator | '“' atas putusan presiden 'Truman| gosarkan  raba2 atau ha-j “Ternjata bahwa Indonesia ral Sir Gerald Templer, malam 2 2 8 2 itu diturunkan kedalam air dlm sedjenis periuk penje- 

Walter George darj Georgia me 
ngatakan, bahwa pernjataan 
Truman itu adalah sangat dra 
matis, teristimewa karena tak 
ada seorangpun jang menduga 
nja semula. 

bahwa ia tak terperandjat men 
dengar putusan Truman itu, te 
tapi ia tak bersedia memberi- 
kan komentarnja lebih landiut. 

nja. (Antara—AFP—UP) 

Kaum republik akan 
kuasa lagi. 

Mengenai putusan Truman jg 
tidak mau ditjalorzan lagi, ka- 
langan politik di Roma berpen- 
Capat, bahwa putusan ini nam- 
paknja disebabkan oleh makin 
populernja djenderal Eisenho- 
wer sebagai. tjalor presiden 
Amerika. Kalangan tadi mera- 
malkan, bahwa kaum Repubiik 
akan berkuasa lagi Ci Ameri- 

ka. 

tersebu:. Tetapi mereka mengingat- 
kan, bahwa Eropa dan terutama Pe 
rantjis merasa sangat berterima kasih 

kepada presiden Truman. 
Kalangan resmi di 'Tokio tidak 

maw memberikan komentar atau pu 
tusan presiden Truman itu, tetapi 
kalangan politik menjatakan penjesa   AFP mewartakan bahwa ter 

ketjuali beberapa anggauta da 

ri kabinet, tak seorangpun tam 
paknja iang diberi tahu oleh 
Truman tentang putusannja 

lannja. Kalangan politik ini mengha 
rap, bahwa politik Amerika terhadap 
Djepang tidak akan banjak berobah 
djika nanti kaum republikein berkua 
sa lagi di Amerika. (Antara) 

ri dari 18 kementerian. 
  

kepadanja tidak berku 
. njata, bahwa kesukaran2 prak 

ini”, demikian menurut kawat 

telah mengusulkan pemerinta 
Barat. 5 

! 

"Penind!iguan jang saksama 
terhadap pertikaian mengenai 
Irian Barat iang menarik per- | 
hatian ini — demikian selan- 
djutnja komentar jtu — me- 
nimbu kan pertanjaan, menga- 
pa baik Nederland maupun In 
cIonesia menghendaki daerah jg 

rapan2, daerah itu tiap tahun 
njg mengalami deficit lk. F 
25 djuta: baru persiapan2 eks- 
p'oitasinia sadja dari sumber2 
jang sudah diketahui ditaks.r 
memerlukar biaja an'ara F 30 
clan F 100 djuta tiap tahunnja. 

paling sedikit persiapan2 ini 
perlu dilakukan 10 tahun la- 
manja, sedang pihak Belanda 
sendiri mengakui, bahwa mere- 

ka tlak mempunjai tjukup 

1 , , 5 5 # 

Persoalan Irian 
Mengapa Pasingkan Daerah Jg Kemung- 

kinannja Masih Dlm ,,Raba-Rabas", 

rang. sekalipur, nampak makin 
tis akan mengikuti penjerahan 
/Amtara” London komen ar sk. 

Inggeris ,,Economist” hari Sap'lu jl, dari wartawannja di Den 
Haag, Tidak disinggung?nja kenjataan, bahwa pihak Indonesia 

han de facto bersama di Irian 

Banjak anggauta dari 'partai 

partai jang terpenting di Neer 
land kewatir kalau2 Indoresia 
akan tjukup tyerdik utk mem- 
peroleh kedaulatan - nominal 
atas Irian Barat Jan kemudian 
suruh memikul! tanggung dja- 
wab pada Nederland dan men- 
tjelanja kalau kemadjuannja 

pun dalam keadaan begitu su- 
kar sehingga dalam Waktu la- 

diakan tenaga Jan uang untuk 
Irian Barat ketjuali sangat se- 
dikit. : 

Selain itu di Neder'and ala 
opini umum jang sangat kuat 
jang menentang tiap2 Suara 
mengenai penjerahan kedaula- 

tan, intervensi internasional 

atau bastuan internasional un- 

Berita AFP dari Kara: 
chi mengatakan bahwa pe- 
merintah Pakistan pada 
hari Sabtu dengan resmi 
mengumumkan keputusan 
“untuk mengadjukan soal 

  

kil Pakistan 
Ahmad Shah Bokhari, jg. 
dalam bulan April akan 
mengetuai Dewan Kea- 
manan. 

Home-Guard 
. Malaya 
Akan Didjadikan Pa- 
sukan2-Penjerang   

ma tidak mungkin bisa menje- 

Senen mengumumkan bahwa ke- 
sa uan? , Home Guard” (pagar 
Gesa), jg terdiri cari bangsa 
Melaju dan Tionghoa, jg hingga 
kini hanja mempertaha,,kan de 
sa2 sendiri, akan disusun kem- 

ibali mendjadi suatu pasukan pe 
njerang, 

-. Pagar desa Malaya seluruh 
nja - beranggautakan : 247.000 
orang Gan sesullah reorganisa 
Si “inj mereka akan mengoper 
tugas2 kepolisian di daerah me | 

mengadakan ravbat umum d mu 
ka gedung Balai Perguruan 

tara lain diambil keputusan un 
tuk kirim kawat kepada marse 
kal Tito supaja ia memprotes 
sikap Italia dalam soai Trieste 

membela kepentingan Yugosia- 

via dan semya mahasiswa me- 
njokong pemerintah Yugosla- 
via dalam.  perdjuangannja 
mempertahankan kepentingan2 

Fa”. 
Di Belgrado wakil menteri lu 

ar negeri Yugoslavia, Leo Ma- 

tes, pada hari Saptu menjang- 
kal berita2 pers iang mengata 
kan. bahwa Yugosavia telah 
diminta pendapatnja dalam 
pembitjaraan mengenai soal 
Trieste di London dewasa iri 
astara Inggeris Amerika Seri 
kat dan Italia. Mates mengemu 

  
jangsung, para mahasiswa jg. ' 

  
London mengenai soal 

sia. 

menganggap dirinja tidak teri- 
kat oleh tiap2 keputusan jang 
mungkin diambil di London itu. 
Ditegaskannja, bahwa keputu- 

dapat merobah sikap Yugos a- 

va terhatlap soal Trieste dan 
tidak pula dapat menjinggung 

itu. Nj. E'eanor Roosevelt, seti Fa 2 uang untuk mendekati sadja pe | ik memetiahkan soal ini. Ini : PN Ane 5 AIA 

banja kembali dj San Franc's- | Siapa gantikan | esanaan kewadiibannja terha | tentunja karena mereka berpen ea aa serta daerah2 jg. Na ana Saat didae 

co Jari perdjalanan kelilingnja | Acheson? | dap daerah ini”. dapat, bahwa seama Neder- ada «Isekitarnja. Mereka  hu- itu seperti jang telah ter- 

| mengatakan pada hari Minggu, 
Hatta, sisa 

Pertempuran Di- 
1 desa Bunder | 
Pemberontak Menderita 

Sementara itu kalangan diplomatik 

di Washington hari Minggu telah 

mengemukakan soal siapa jg akan 

diangkat mendjadi menteri luar-nege 

ri djika nanti di bulan Nopember 

djenderal Eisenhower dipilh mendja 

di presiden. Berkenaan dengan ini 

kalangan tadi sebutkan John Foster 

Dulles dan Paul Hoffman, bekas di 

Takut. 
"Rupanja mereka hampir2 

takut untuk menghitung2 be- 

sarnja biaja itu Jan kalau me 

reka berani lakukan ini, mei? 

ka takut untuk menerangkan 

kepada rakjat Nederland, bera 
pa achirnja harus dikeduk (a- 

land berkuasa di Irian Barat, 

maka Nederland dliuga jg akan 

mempurja. hak untuk mewaki- 
linja diberbagai daerah di Asia 
Clan Pacific dalam organisasi2 
jang dengan sa-u atau/lain dja 

'an menghendaki adanja kepen 

tingan2 perdagangan Ned. jg. 

extensif didaerah itu”, 

kan sadja akan berkewadjiban 
melindungi daerah? tadi terha- 
dap serangan2 gerilja, 
djuga akan meakukan sera- 
ngan2, Antara—UP). 

DJENAZAH DON STEPHEN 
SENANAYAKE DIBAKAR. 

Hampir satu djuta orang ha 

  

tetapi | 

djamin dalam perdjandjian 
perdamaian jang bersangku- 
tan. : 

Sikap Yugoslavia 
terlalu lemah. 

| Dalam sidang itu beberapa 
| orang paremen mengritik si- 
'kap pemerintah Yugoslavia jg. 

  
tang adanja perund'ngan2 di , 

Trieste | 
ini darj Surat2 kahar Yugosla- | 

Achirnja ia menjatakan, | 
bahwa pemerintah Yugoslavia | 

san sematjam itu tidak akan! 

Pertahan 

Trieste 
Htaiia Menjetudjuinja? 

Tinggi di Be'grado, dimana an | 
ALANGAN diplomatik 
tinggi di Roma menja- 

takan pada malam Minggu, bar 
wa Iialia akan menjetudjui di- 
adakannja plebisit jang netral 

kan oleh Yugosiavia. Pihak ke- 
menterian luar negeri Italia ti- 
dak maja memberikan 
komentar aias 

akan teapi kalangan js dekat 
Cgn pemerintah Italia menjata- 
kan bifhwa sikap jang nampak 
bersifat suka damai ifu tidak 
sesuai dengan sikan pezatif da- 
ri pihak Yugoslavia. 

(Aneta-UP) 

mogokan jg paling istine wa   

sesuatu : 
peraja'aan iri | 

3 ORANG DOKTER DJER- : 
MANDI MALANG. 

Di Ma'ang teah tiba tiga 
orang dokter baigsa Djerman 
Dua orang diantara mereka be 

Hingga kini tidak didjum'pai ke 
sulitan2 dalam soal bahasa, ka 
rena Cbkter2 Dierman tadi se 
berbitjara, sedikit bahasa Be: 
anda, sedang para dokter Irdy 
nesia semuan'a mengerti baha 
£a Dierman. Kontrak para dbk   

Mogok Dibawah Air 

lam, hari Sabtu mengatakan bahwa mereka tidak mau 
diangkat lagi keluar bila tuntutan mereka supaja se- 
orang kawannja jg diperhentikar diangkat kembali, ti- 
dak dipenuhi. Dengan demikian, mereka melakukan pe- 

tadi dilakukan dibawah air. 
Achirnja direksi maskapai 

muhi djuga tuntutan mereka itu. 

ter Djerman tadi meliputi dua 
tahun. 

sendiri, karena pemogokan 
..... 

jg bersangkutan meme-   
an Nega- 

ra? Atlantik 
Pengeluaran 14.500.000.000. Dollar: 

Berarti 214: Kali Tahun 1950 

NW 
ENURUT LAPORAN badan penjelenggara bantuan MS 4 

  

ri Saptu Yang lalu dengam pe-, dianggap terlalu lemah dan 

  

jg diumumkan pada malam Minggu, Djerman Barat dan 

p. LT Ta negara2 Eropa anggota Pakt Atlantik, dl ini 
31Orang Tewas Dan Be- Ta Ba anik baikan “Uki ri kantong Sa La Demikian komentar tersebut. | n,5 chidmat telah menjiaksi- | mengandjurkan, supaja  peme- jakan mengeluarkan biaja pertahanan Man BN na 

La : nja diduga, 7 ino $ 'an : U- : 1 at Ng G3 5 Tika 3 1 2 ena Hg: 2 : A .! 

berapa Orang Luka2 | ce, Gubernur California, mung aan Ta : na sp 2 Pa “em degtaona aa Sen Pala shah, opa Ye ani dadi 2/9 kali djamlah biaja pertahanan jg dikeluar- 
Ka , kin akan diangkat mendjadi wakil| nek igitu keinginan untuk te GADIS MENJELUNDUP. Me an SAR UR hat pak wib en Ben pe aan 
ERTEMPURAN sengit de | residen djika djenderal Eisenhower Pn SN Uk te | KAN 2 KG. MAS, perdana menteri Ceylon jang ba anggauta Tea Pena yg ita Pasaman dari seluruh 13 negara 

! ngan Bean pembe | serpilih sebagai presiden. Politik luar 2 punj karena be | Dua kg mas seharga Rp 65.000 di- | pertama. Ketika djenazah  di- Pena Depan: LP ebi perk Sa Ce intik, Ketjuali Junani, ditafsir akan berdjum- 

| rontak telah terdjadi lagi pada | ,....i dari Warren adalah sama fic, mui berkurang karena be Fs, “seorang pemudi Tionghoal angkut dari gedung parlemen | nan dengan perkembangan? ter |lah 2596 lebih barijak dari djunilah pengeluaran? tahun ini, de- 

| tg. 21-3252 di desa Bunder 17 j i.ngan Eisenhower. Wakil presiden | ratnja konsekwensi2 keuangan. nye 18 tahun bernama Ho Guat| ke Medan Merdeka, tempat j achir di Trieste, konperensi | mikian laporan itu. 

  

km sebelah Barat-Daja Suko- 
hardjo daerah Surakarta. Per- 

Amerika sebagai diketahui mendjadi   nja, tetapi akibat2nja pada per Chu 'dari Penang telah disita polisi pembakaran, tembakan2 'me-   London itu seharusnja tidak bo 
Selandjutnja dikatakan, bah Giusulkan untuk tahun depan 

“8 djuga presiden Senat jang sangat hubungan Nederland — Indone | engan  kerdja-sama pabean dila-| riam berdentum sebagai tanda | leh diadakan djika Yugos!avia eErafai 

tempurar, berdjalan hingga 12 | mempengaruhi politik luar-negeri dari | sia djuga menimbulkan keke-| pang terbang Polonia, Medan be! hormat. (Sm). tidak ikut serta. wa negara2 Eropa anggauta ine Hen " Ki 

djam lamarja. Koban kita 8: Amerika Serikat. watiran. Kaum sosialis Belan-j berapa hari j.l. Ho Guat Chu  ting- : Sementara “jitu dikabarkan dari | Pakt Atlantik itu hanja akan JIS, Senat   Ma en media i : . : : i iaj tuk Djerman B at 
da : # Hoa , bahw da ' dapat memikul biaja2 pertaha- | M arat,. $ 110, 

gcrang gugur dan beberapa orang | 4 . Ida lebih menghendaki adanja | yal di Petani Road Penang, tamatan SUTAN BeSAR WAFAT. Rome Aa kira 22 009 Tea p L ta . 

luka2. Kerugian gerombolan | Truman mungkin di- | rervensi irternasiona', sekali | Penang College, tapi kelahiran In- Sutan Besar Sabtu pagi meninggal ! malam Minggu, nenen nata (nan sebesar itu apabila djum- Na Ta Italia, $ 70.000. 

pemberontak 31 orang tewas tjalonkan djuga. | pun baru2 ini Australia mene- donesia, kini bersama orang tuanja dunia di Djakarta sesudah menderita! himpunan bekas tentara Itaia un |lah bantuan militer Amer:ka uantuk Turki dan $ 145.000, 

dar, beberapa orang luka?. | 

Esok harinja tanggal 28 Ma ! 
ret 1952 mereka merampas ma ' 
kanan kebunjaan penduduk di 
desa. Sawahan Turen Nanggu 
lan jang terletak disebelah U 
tara perbatasan So'o — Jogja. 
Meskipun keadaan sedang Ci- 
lam sedemikian rupa, namun 
semangit Membangun didekat 
claerah pertempuran tetap me- 
njala2. Seperti diembatan2 di- 
dekat Tawang (berdekatan de- 

Ssnator Robert Taft hari Minggu 

ini mengatakan, bahwa ada kemung- 

kipan Partai Demokrat mentja-on- 

kan djuga Trumasn diika tialon de. 

mMokrat lainnia d'anggap lebih lemah 

'darj pada Truman Menurut Taft, 

putusan Truman itu telah menim- 

bulkan banjak kesulitan bagi Partai 

Demokrat, 5 

Kg D & 7 

“BUGENE RABINOWITCH, 

D Pita madjallah ,,Bulletin of 

gaskan lagi bahwa ia akan me 

njokong Belanda. Nederland: 

ing'n tahu, sampai dimana Aus 

tralis akan mewudjudkan ke- 

inginannja itu berupa tinclakan   4 kau soalnja sudah mendjadi 

menetap di Penang. Dengan ini ia 
telah 3 kali mundar-mandir antara 
Penang-Medan dan bukti jang tera- 
Chir. ini menimbulkan dugaan ia 
mondar-mandir itu, untuk urusan se- 

fakit 6 bulan lamanja. Terutama di 
Djakarta ia terkenal sebagai orang 
perdjuangan ,lama” jang dulu besar 
pergaruhnja-dikalangan 'rakjat. Ia 
berdjuang sedjak djaman PKI tahun 

tuk “ menuntut dikembalikannja 
| Trieste kepada Italia Dalam rapat 

jai antara lain dibatjakan pesan da"j 
- wali 'kota Tiieste, Gianni« Bartoli. 

Sesudah rapat selesai, para hadirin 
| lalu mengadakan arak-arakan dise u- 
KTuh kota Roma dengan menjanjikan 

landupan. Untuk pemeriksaan Ho! 1926, dan kemudian terutama giat, lagu kebangsaan dan dengan mene-   kenjataan. 

kini berada dalam tahanan polisi di| dikalangan PNI, dan masih memberi An seruan: Hidup TTies. 
e' ” 

Medan. bantuan ketika ia sudah sakit. 
Insiden tidak terdiadi. 

Memperkefjil Ilmu Pengetahuan Russia 
dan 

matjam hasil jang tertjapai oleh ilmu | 
dibandingkan dengan djumlah Diperingatkannja rakjat Amerika, 

agar supaja djangan mengira bahwa 

witch mengatakan, betul bahwa ba 
njak diantara hal-hal jang achir2 ini 

listrik untuk  menjampaikan kabar, 
sungguh benar bahwa: Yablochkov 

sebanjak 1.606. djuta dollar se 
peri jg ditetapkan dalam kon- 
perensi Lissabon baru2 ini ti- 

dak dikurangi. Menurut lapo- 
ran itu kenaikan2 dalam djum 
lah budget2 militer untuk ta- 
hun 1953 ka'au dibandingkan 
dengan pengeluaran? militer ta 
hus ini adalah sbb.: Ingger.s 
$ 1.090.000.000,” Djerman '$ 
721.000.000, Perantjis $ 430. 

000.000, Belgia $ 287.000.000 
Italia $ 264.000.000, Nederland 

$ 79.000.000 dan Denmark $ 

000 untuk Junani' 
Laporan ity menjatakan ba 

hwa bantuan militer langsung 
jang diberikan oleh badan pe- 
nje enggara bantuan MSA :tu 
membebaskan Amerika Serikat 
dari beban jang lebih berat 
dan lebih mahal, jakni pengiri- 
man perlengkapan2 militer jg. 
teah terkumpul itu ke Eropa. 
Dikatakan, bahwa (lengan mem 
berikan bahan2 dan alat2 me- 
Sin kepada negara2 Eropa, ma 

2 aa “dak . ka negara2 Eropa it k 

ngan daerah pertempuran) jg. Atomic Sciences”, hari Minggu ke- : Pa pb get D1 gir ilmu pengetahuan di Sovjet Uni itu menurut pengakuan Sovjet adalah Ba ga Aa PS “u- 155.000.000. Kenaikan2 lain me y mendapat Naakiotan ak 

setelah dirusak oleh pemberon- maren tulis bahwa Russia sudah tinggt dari Pn da apa jang ' memuat dari tingkatan kedua. Rabinowitch hasil Russia sesungguhnja Kanan p $ nurut tafsiran laporan itu ada | menghasilkan alat2 sendjata 

tak, sebentar sadia Seesaj di- mempunjai tradisi mentjapai  hasil2 pengakuan Amerika telah tertjapai menerangkan bahwa golongan2 jang | diempol belaka atau terlalu dibesar2 | Dr. Rabinowitch adalah seorang lah sbb.: Turki $ 39.000.000, | Sendiri, jang tidak dapat mere 

perbaiki kembali berkat keg'a- jang baik selama 200 tahun dilapa olehnja, pada waktu tak lama sebe paling tjerdas dikalangan - generasi| kai, akan tetapi sungguh benar bah Amerika kelahiran Russia, jang men | Norwegia $ 35.000.000 dan Por j ka buat apabila mereka tidak 

tan DPU dan Rakjat. Demikian ngan ilmu pengetahuan. Dikatakan lum petjah Perang Dunia I dan mung , muda di Sovjet Uni tertarik oleh) wa Mera Popov-lah jang sebelum djadi kritikus tadjam terhadap peme | tugal $ 8.000.000. mendapat bantuan bahan2 dan 

berita div, Diponegoro hari ini, 

  

. 

nja, walaupun hasil2-nja tidak bisa kin djuga sebelum Perang Dunia II, | 

    

   ilmu pengetahuan, Seterusnja 

Lem 

NT 

  

baca Kebudajaan Indonesia 

Kon. buras masah Genootschap 

4 Katenschapnen yan Kunstenern 

    pergunakan arus 

  

  3 Ae Nat nana pe TA Bing 2 

rintah Sovjet jg sekarang, (Antara)   
Mata luka 

  Bantuan militep Amerika jg, 

  

mesin2 itu, (Antara—AFP),  



  

    

   — Pembesar? di Kalimantan su 
KK. 

pa duh sedjak beberapa waktu ber 

    

   

  

   

   

  

     

  

usaha untuk menjelesaikan ma 
sajah ini. Dalam bulan Djanua 

“Yi gubernur Kalimantan dengan 
disertai oleh wakil2 dari ber- 
bagai dinas propinsi, seperti di 

maa sesu. | nas pertanian, kehutanan, pe 
ngadjaran, pekerdjaan umum 
dan sebagainja telah mengada 
kan perdjalanan penindjauan 
ke pegunungan Tandjung. 
Kemudian Gika'angan mere- 

  

  

     

   

   
   
      

     

       
     

       

   

     

   
   

   
     

    

      

   

    

. MSOEAN 2 TENTARA 
|. Tgl 1 April O.K. Sinar: Tjandi 

di RRI Semarang Tgl. 1-2 April 
pemutaran Film A di PDM, Sema- 
rang: Tgl. 1-4 pemutaran film B di 
Rt ata 12. Purwokerto: Tgl. 5 
April O.K. Sinar Tjandi di PPT Ki 

MN Gg. Smals, Smg: Tgl. 5 April 
OK. - Kusuma di Balai Pera- 

“djurit Smg. 

HASIL PENARIKAN LOTRE. 
— Hasil penarikan lotre besar jg. 

diadakan pada pagi hari Sabtu ada- 
lah sebagai berikut : 
Rp. 125.000” 42.422 Menado. 
Rp. 25.000 194.441 Menado. 

42.709 Menado 
14.609 Semarang. 
100.105 Djakarta. 

10.000 165.003 Surabaja. 
45.696 Malang. 

173.755 Bandung. 

PN AAL Bana” 
14.905 Semarang. 

138.586 Medan. 
173481 Bandung. 

Rp. 

“Setelah sekian Jamanja agaknja 
penjerobotan di Semarang tampak 
“reda, tiba2 tadi pagi terdjadi lagi 

. suatu peristiwa jang memperlihatkan 
kegiatari segerombolan pendjahat. 
Kira-kira djam 10100 - ketika sdr. 
Moehsin dari Keuangan Kantor Pen 

|. didikan Agama Propinsi Djawa-Te- 

aga — dari 

'milah s 
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Sudah terb 
kirim RAD 

— terima it, 

  

" Bromo ia telah dip 

Maret 1952, 

dari Kas Negeri Semarang. tiba? di 

djalan . Seteran dimuka kantor — Bis 
egat oleh 2 orang, 

seorang berpakaian preman. Patut di 
terangkan bahwa sdr. Moehsin ini 
pada waktu itu naik sepeda. Kedua 

orang tsb. menggondol uang sedjum 

lah Rp 26.764,20, dan kemudian te 
rus menghilang. Uang sedjumlah tsb 
diatas itu adalah uang: gadjih pega 
wai2 Kantor Pendidikan - Agama 
Prop. Djateng. 

'Pada tgl. 29 Mrt. jl. djam 9.ma- 
lam, “ seorang pegawai wanita 
dari Djawatan Kesehatan jg sedang 
tiba dengan kereta api di Semarang 
hendak pulang berkendaraan betjak, 
setelah mendekati djembatan Pur- 
wodinatan-Bodjong, nampak 5 orang 

batan itu. Waktu betja hendak me:' 
laluinja mendadak dihentikan oleh 
Seorang diantara mereka, jg dengan 
setjepat kilat berhasil menggondol 
satu tas buatan kulit buaja, berisi 
barang pakaian serta beberapa 
obat2an seharga Rp 460.— 

Ke Djuga pada tgl. 30 Mrt. jl. se- 
Neratig” 'Afab dari Pabrik Gelas 
"Mansjur Talib”. jg hendak pulang 
ke pabrik tsb. dengan berkendaraan 
betjak pun mengalami 

| galan (pemeresan) jg amat kurang 
adjar. Setelah betjak mendekati djem 
batan kereta api di Djl. Purwodina- 
tan Barat Gg. I, betjak diberhenti- 
kan oleh 5 orang, jg semuanja ta 
berkemedja.. Penumpangnja diantjam 
akan dibunuh bilamana tak memberi- 
kan uangnja. Kemudian kedua ta- 
ngannja dipegang dan dengan keke-   ee uang ' 

rasan djas ditjopot dan dibawa lari 
oleh mereka. 

ORGA 
PERKAWINAN | 

tan jang 

poswesel buku lantas 

JANJAf BUKU 'SEXUEEL : 

,HARMONI dalam 

—. KEHIDUPAN 

KEDEWASAAN“ 

Istimewa dan .... Harmonis. Mengupas se- 

     ka Sa ant 4 Hi'tag untuk menda 

jg sedang bertjakap disekitar djem- | 

satu pembe- : 

    

   

  

   

omplit-lengkap, tadjam tetapi djudjur, 

Ba I SEXELEVEN, SEXUELE 

XUELE HARMONIE dsb., ditambah 
WANITAAN. Bersifat pendidikan, di- 

uasnja dari A. sampai Z. mengenai 

pergaulan dan perhubungan lela- 

    

       

    

   

        

   

    

   

  

   

nil dst. 

“dalah 

harg: 

|. tambah 

dari saat kritis bagi kanak2, timbulnja 

, masa dewasa, pertunangan, menikah. 

Sorga Dunia 

Sorga Perkawinan ! 

ERBA HEBAT: dari tehnik pertjetakan 
diatur serba istimewa sampai mempuaskan 

. Untuk sementara masih bisa dapat 

: murah, dapat pula djilid jg, 
, . istimewa (Luxe-editie). 

“-HANJA Rp. 25—, beaja kirim 
10 pCt. Seorang hanja da- 

pat membeli sebuah buku! 

— Usaha Penerbitan ..MURIA " 
| Bitingan lama 3 , Kotakpos 2/Su 

s5 U D v 5. 

        

2 aa uarga akan mendapat £ . 
hektar tanah jang harus mere- | 
|ka tanami menurut suatu 
toh, jang . ditetapkan oleh 
pertanian sbg. hasil 

    

nami seperti berikut: 3 hektar 
ditanami padi (ganti berganti | 
Gg: tanaman2 menjuburkan ta. 
nah), 1 hektar utk. tanaman? ' 

    
Can 1 hektar untuk kebun. 

Alat2 disediakan. 
Tuan Dt. Madjy Oerang me- 

nerangkan lebih landjut. bah- 
wa dGjawatan2 propinsi seka- 
rang sudah mendja ank.n ber- 

I bagai pekerdjaan untuk melak 
sanakan rentjana tersebut. Dja 

lan? te'ah d.buat, tjikar2 dise 

| diakan sebagai alat pengangku 

tan hasil bumi, djuga disecl a- 

kan binatang? ternak alat2 

pertanian dan sebagainja. Peng 

laksanaan rentjana ini didja- 

'inkan oleh suatu jajasan diba 

wah pengawasan pemerintah. 

Jajasan in! meniediakan bahan 

bahan jang diperlukan, Bantu |: 
an darj pemerintah diberikan 

mela ui jajasan itu. 
Untuk Gistrik baru itu telah 

diangkat seorang wedana, jang 

berasal dari daerah tersebut. 

Pemerintah bermaksud untuk 

mengangkat pemimpin2 suku2 | 

bangsa itu sendiri sbg. kepala2 

daerah karena dikawatirkan ba 

hwa orang2 Dajak jang masih 

memegang teguh adat mereka 

akan meninggalkan daerah itu.   Tingkatan pengeta- 
huan rendah. 

Mengenai tingkat pengetahuan | 

orang2 Dajak di daerah Tu- 

pena itw, jang dapat ditjapai 

dari Samarinda dalam dua hazi, 

tuan Dt. Madjo Orang menerang 

kan, bhw tingkat pengetahuan 

mereka itu masih sangat ren- 

dah. Walaupun sedjak 1907 di 

daerah itu zending telah giat 

bekerdja, tapi nampaknja zen- 

ding itu tidak berhasil mengada 

kan perobahan2 dalam adat ke 

biasaan orang2 Dajak itu. 

Achirnja tuan Dt. Madjo 
GCrang menerangkan, bahwa Ka 
limantan Timur jang luasnja k. 
L 200.000 kilometer persegi 
mempunjai penduduk 400.000 
memberi kemungkinan baik un 

tuk keperluan transmigrasi. Ta 

lum dikerdjakan dan masih me 
nunggu-nunggu utk. ditanami. 

  

BARANG TJOPETAN 
DIRETOUR. 

Di seksi polisi Purwodinatan 
terdapat banjak barang2 ijope 

"diretour-afzender” 
oleh tukang2 tjopet, dengan 

dik berharga seperti surat2 
dan lain2, sedang jang berhar 
ga diambil sendiri. Siapa2 jang 

merasa kehilangan dapat me- 
nitik di seksi polisi tsb. 

MENJIMPAN 17 KARUNG 
. KAWAT TEMBAGA. 

Oleh polisi telah diketemu- 
kan 17 karung kawat tembaga 
pada, TTG tinggal di Kp. Kre- 
se jang tidak mempunjai Su- 

rat idzin untuk menjimpan dan 

karena itu maka TTG diver- 

baal. 
BERITA KANTOR AGAMA. 

Kantor Penerangan Agama 
propinsi Djawa Tengah menga 
barkan, bahwa baruZini dikan 

adakan pertemuan dinas de- 
ngan bagian umum dan kantor 

urusan Agama kabupaten? se 

luruh Djawa Tengah dengan 

membitjarakan antara lain so 

a12 Kepenghuluan dan Persona 

lia. 

RRI SMG, HARI SENEN 
31 MARET, 

17.00 Pembukaan, 117.05 Ta- 
man peladjar puteri oleh SKPK 
Gedangan, 17.30 Pengumuman 
dan warta daerah, 18.00 Kle- 
'nengan sendja oleh Mardi Ira- 
Ima, 19:00 Tanda waktu warta 
berita 19.10 Ibu kota hari ini, 
19.15 “Tindjauan luar negeri, 
19.30 Bintang malam, 20.00 Sa 
ri warta berita, 20.05 Siaran 
pemerintah, 20. 30 Rudjak ulek 
Semarangan oleh Sikat dan 
Sembur, 21.00 Berita bahasa | 
Djawa 
21.20 Njiur hidjau oleh Paneha 
Irama, 22.00 Warta berita, ter- 
achir, 22.15 Krontjong aseli   OK Mustika, 23.00 Tutup. 

  

kan2nja. Tanah itu harus dita. 

iang hasil2nja diperdagangkan | £ 

nah2 dan hutan2 jang luas be: 

me'aluj Pos karena dianggap ti |: 

tor Papak Semarang telah di-| 

  

“tindjauan tanah air, | 

    

   

        

  : direktur djendral Lembaga Makanan dan 
BB haru2 in i telah diterima pres. Sukarno 
mbar : Presiden Paeua tangan dgn ta-   
  

      
      

   
   

  

    

    

  

       
   

  

    

  

     
   

27 

K, 

- Terpenting. 

djumla 

Permintaan 
23 :3 Tunisia 

knja Indonesia 
Lekap Adjukan Perka- 

| ranja Pada D.K, 

TUSAN PEMERINTAH 
Manisia di Cairo, Taieb 

Slim, telah .memadjukan per- 
mintahm kepada Presiden Soe- 
karno, supaja Indonesia dgn, 
segera memadjukan soal Tuni 

kepada - Dewan Keamanan. 
ea tsb, dikirimkan de 
ngan kawat kepada Presiden, 

Penangkapan dan pembuang 
can pemerintah Tunisia gleh Pe 

Tea telah menimbulkan sua 

tu keadaan baru jang sangat 
genting. Karena Bey Tunisia 
Sudah dirampas kekuasaannja 
untuk mendjalankan pemerinta 
han, maka Bey itu sudah men 
Ajadi tawanan pembesar2 Pe 
rantjis. Tindakan2 Perantjis jg 
demikian jang didahului dgn 

agressi bersendjata oleh Peran 
tjis, membahajakan  berlang- 
sungnja negara Tunisia, dan 

merupakan Suatu anijaman : jig 

njata bagi perdamaian dunia. 

Dgn sangat saja mohon Padu- 

ka Jang Mulia dan pemerintah 

P.J.M. untuk bertindak supaja 
masalah Tunisia dengan sege- 
ra dimadjukan kepada Dewan 
Keamancn. Demikian kawat Ta 
ieb Slim “Teh 

    

h 12.800 Kilo Watt. 

SG 

Pi 
Tak 
Gn 

  

    
atu siang Aja 230 sebuah 

'spedamotor telah adu kekuatan dgn 

tiang batu di prapatan Mlaten- 

Djurnatan, akibatnja dua Grang pe- 

ngandarnja luka2 dan dikirim ke Pu 

rusara, sedang roda muka dan gar- 

punja spedamotor itu rusak besar. 

& spa 

tara 

Upatj 

KON. PPGI. 

Tanggal 28 Ne 2 jong lalu 

di Semarang kan 

konperensi Sa dari Pusat 

Pedagang Gula Indonesia. Sap 

tu malam di GRIS an 

pertemuan perpisahan 'jang di 

hadliri djuga o'eh ,esiden Milo 

no. Malam perpisahan tersebut 

Lage en krontjong 

sedang pidato pem 
berian IN diutjapkan 
oleh pak Milono, tuan Subehan, 
Mr. Pri Sosroatmodjo, dan 

lain-lain. 

Mengenai hasil2 konperensi 

itu verslagnja akan kita muat 

besok, berhubung hari ini ke- 

kurangan tempat. # 

UNDANG2 ANDJING GILA 
Kantor ' residen Semarang mengu- 

.mumkan, bahwa masa mengenai pe 
raturan undang2 andjing gila untuk 
daerah: Kota-Besar Semarang jang 
berachir tg. 28 Maret 1952 telah di 
perpandjang berlakunja sampai tg. 
17 Mei 1952. 

ULAR MENTJARI GEBUK. ' 
Kurang lebih 7 bulan jl. rumahnja 

tuan A. Aldjufri di Kp. Gajam Pe- 
tekan telah kerampokan, uang tunai 
Rp 11.000 dan barang perhiasan se 
harga Rp 12.000 lenjap. ' 

Setelah lama tak ada berita apa2 
mendadak pada Kemis malam j.b.l. 
datanglah seorang muda dirumah tn. 
Aldjufri itu, menjatakan dalam ke 

9 th. 

dang   
untuk ongkos kembali ke Surabaja. 
Tuan Aldjufri masih ingat terang | 
salah satu perampok ig merampok ' 
tumahnja 7 bulan berselang ialah i 
pemuda itu jg kini datang padanja 
minta uang. Segera polisi diberi 

| 

lmenggigit” lain2 kawannja 

djufri. 
Kini ketiga orang itu telah ditahan : 

untuk peperiksaan lebih djauh dan ' 
menurut keterangan tuan  Aldjufri 
pada kita, ada pengharapan barang? : 
perhiasan itu dapat kembali, tentang 
uang -tunai tentunja. sudah. 'dibagi2.       | 

Dengan 

sedikit, 

maha' nja 

ag 
Gumbrek, mangsa kasongo. 
Lengganan di Wreksodiringratan, 

Solo. — Hari Kemis Kliwon jang di 
maksudkan djatuh tg. 11 Djuni 1931 
jatau 24 Suro tahun Dje 1862 wuku 
'Wukir mangsa Sodho. 

Lengganan di Djageran, 
Tg.'30 Djuni 1933 diatuh hari Dju 
ma'at Kliwon 6 Mulud tahun 
1864 wuku Madangkungan, mangsa 
Koso. 

Lengganan di Magelang. — Tg. 
20 September 1905 djatuh hari Rebo 
Kliwon 20 Redjeb tahun Alip 1835 
wuku Galungan. mangsa Katigo. 

san Dilngoungian pari at 
Bisyrik | | 

sa 
| “Pi setelah mereka mengeta- 

terutama 

lain Ir. 

   
    

   

  

. / korvet sendiri. 
Hi hangat te' ah  menjambutnja, 

Tera i Rawa Pening Toh Masih Pegang Peranan “ : 

EMARIN TELAH DILANGSUNGKAN ajaa Che: 
makaian) pipa air bara untuk tenaga lstrik di Djerk 

selesai dhan selama seahun Adapun beaja jang telah 
Be Lk. £ djuta rupian, Dengan Semikian Djerok Kmr 
bekerdja dengan kekuatan 2 'buah pipa air dan dapat meng- 
pa $ buah mesin besar jang masing2 mempunjai ke- 
uatan 1.280 P.K. atau ketiga-tiganja dapat mendjamin  se- 

1 

pening. . 

Arniem 

Demikian an- 

Kusumaningrat. 

jara di achiri Cengan pe- 

mutaran film, tentan 

nembargunan dibeberapa tem- 

pat pusat tenaga listrik. 

Ehe 1852, - Masehi 

15 - Maret 

GARA2 BERAS. 
Baru2 ini didalam sebuah perahu 

jg berlabuh di Kalibaru dimuka gu- 
Kian Gwan, telah 

kelaian hebat antara Lk. 
jg sedang membongkar 
jg mengakibatkan dua orang menda 

(pat luka2 berat. Kedua orang 
! terpaksa ' 
untuk dirawat. 

Menurut penjelidikan, 
sukaran uang dan minta bantuan perkelahian itu karena bertjektjokan 

rebutan beras jg berhamburan dalam 
perahu tsb. 

HUANG HUA KANG. 
Pada Saptu pagi dan diterus 

kan pada malamnja digecung 

tahu dan pemuda itu bernama Moch. Kuomintang Karangturi, oleh 

B. telah dtangkap. Pemuda itu telah para guru dan murid sekolah2 
jang | Tionghoa di Kapuran, Karang- 

turut melakukan perampokan, ialah | turi dan Djomblang diadakan 
H. bin O. dan Os, satu diantaranja perajaan sekedar memperingati 
ten bekas pena! dari tuan Al y9 pendekar jang gugur di Ti- 

Longkok di djeman dulu (Huang 
Hua Kang). Diadakan herba- 
gai matjam olahraga dan pada 
malamnja oleh. dijawotan Pene 

|rangan Propinsi diadakan pe- 
mutaran film, 

diangkut ke 

        

Isehingga kesatuan   

  g usaha2 

BERITA PENANGGALAN 5 
Lengganan No.' 444 di Semarang. 

— Tg. &. Djuli 1930. djatuh Ming | 

gu Legi tg. 29 Sapar tahun Djima- ' 

wal 1861 dan tg: 17 . Agustus 

Minggu Paing 21 Mulud. 
Lengganan di Blora. 

Rebo Pon bulan Redjeb djatuh 

1930 

2 hk Hari 

tg. 
8 Maret 

1922. II. Rebo Wage tg. 30 Redjeb 
atau 29 Maret. 

. 'Lengganan No. 5055 di Semarang. 
1952 wukunja 

Solo: — 

Be 

timbul per 
100 orang 
muatannja, 

tsb. 
rumah-sakit 

sebab2-nja. 

mendjawabnja, 

- Nampu. Tetapi dari darat tak ada 

ditambahnja. pipa 
air untuk tenaga listrik itu. bu 

kan berarti bahwa Dje'ok ter 
lepas sama sekali dari pasang 

Surutnja air Gj rawa 

Dalam hal itu Rawa Pening te 

tap memegang peranan jg ter- 
penting, sebelum Arniem dapat 
mendjamin para lengganannja 
dengan tenaga listrik jang di 
gerakkan dengan diesel-moto- 
ren. Demikian keterangan jarg 
kita dapat dari fihxk Aniem. 
Upatjara pembukaan tsb dise- 
lenggarakan .oleh bu Budiono 
dengan pengguntingan pita dan 
menekan schakelaar listrik. Se 

telah itu diadakan djuga bebe 
rapa kata sambutan, antara la 
in sambutan2 Gupernur Buc:o 
no sebagai Kepala Daerah Pro 

pinsi jang menjatakan kegem- 
biraannja atas usaha Aniem un. 
tuk mendjamin para lengganan 

nja pada waktu jang tertentu. 

Se'andjunja Ir. Kusumoning 
rat dari Kementerian Pekerdja 

an Umum dan Tenaga atas na 

ma kementeriannja menghar 

gai cijasa2 dan usaha 

dan djernihpajah itu patut kita 

hargai, Terutama pokok peng 

hargaan itu wadjib kita tjurah 

kan kepada usaha “keachlian 

(techniek) jang banjak menga 

lami kesukaran9 dalam penje- 

lenggaraan. Dikatakannja pula 

bahwa dengan beaja jang tidak 

mengingat 

harga2 keperluan 

techniek maka tidak mungkin 
pada saat ini harga tarip lis- 
trik diturunkan. 

As ing | Di Aj s 

Disebabhar Karena Pend 

. tak dikenal 

keterangan sebzigai berikut : 
telah sering mendapat berita2 
duduk telah berulang? melihat 
men beberapa panta! 1 idekaiti 

| pantai selatan Djawa Barat d.Li. tempat 

lalu 

jang 
Sedang seminggu iang 

salah satu korvet kita 
sedang mendja. ankan tugas 
patroli menjusur pantai sela- 

tan Priangan telah singgah 
djuga dibeberapa tempat al. 
cl Patjitan, Melihat akan ke- 
'datangan kapa' itu di Patji- 

|tan, penduduk lalu  menjem- 

| bunjikan diri karena mengira, 
“bahwa jang datang itu adalah 

| kapal perang asing, akan teta- 

“hui, bahwa jang “datang itu 
mereka dengan 

deraikian keterangan tersebut 

Dalam perdjalanannja kemba 

li ke Djakarta menjusur pantai 

selatan Djawa. Barat,  djuga 

singgah dibeberapa tempat. Ti 

'ba disalah satu tempat di Pria 

ngan Selatan pada malam hati. 
sekonjong-konjcng kcrvet men- 

dapat isjarat dengan lampu Ja 

ri pantai, Korvet tsb segera 
djuga dengan 

djawaban lagi, sehingga korvet 

lalu berdjaga2 ditempat itu dan ' 

berlajar  disekitarnja 
diang malam. 

Keesokar: harinja korvet sing 

gah ditempat itu dengan mengi 

barkan bendera nasional. A: ak 

buah kapal mendapat laporan 
dari penduduk, bahwa mereka 
pada malam harinja telah me- 

lihat sinar lampu dari sebuah 

kapal perang Hal iri lalu 

ruskan kepada jang be:wadjik, 
Angkatan 

Darat lalu bersiap sedia ditem 
pat itu, tetapi kemudian merinz 

galkannja setelah kapal perang 

idak nampak lagi. 
Tentang desas-desus adania Je pal 

kapal perang jang te'ah kelihatan di 

pantai selatan Djawa Barat itu ke' 
rapkalj dibesar2kan. Oleh karena be 
ria itu disampaikan 
duk setjara lisan dari mulut kemu 
lut setjara beranting dah tidak di, 
terangkan akan matjam, hentuk dan 
besar "nija kapal. maka tidak diarang 

lah diperoleh kesan ig #idak tepat, 
Sehingga tak dapat dibeda2kan an 
tara kapal2 perang kita sendiri ig sej 
dang berpatroli dengan kapai 
rang asing. 

Ss'andjutnja utk memberikan se 
kedar pafidangan "mengenai kapa'2j 
kepada penduduk oleh vihak Angk. 

sepan- 

Ine 

oeh - pendu 

Laut akan segera diusahakan mem: 
berikan bentuk dari kapal2 perang 
Kita utk dibagikan kepada: pendu 
Guk sepandjang panta: di Indonesia. 

KEBAKARAN KAMPUNG 
DI BANDUNG. 

Pada hari Djum'at malam te 
lah terbit kebakaran 
pung Pangarang, jg terletak Ci 
dekat hotel Savoy Homann di 
Bandung. ig menjebabkan 
keluarga kehilangan rumahnja. 
Dalam “waktu setengah djam 5 
buah rumah sebuah  mesdjit 
dan sebuah warung merii 
korban api. 

  

dan hania seorang perempuan 
mendapat Inka2 enteng. Ada- 
pun ssbab kehakaran belum di 
ketahui. 

|USAHA PERWARBI DALAM 
“PENDIDIKAN. 

Ta 
Bertempat di Balai Wartawan 

Sabtu pagi jl. dilangsungkan upatja 
pemberian idjazah : Pembantu 

Guru kepada 28 orang murid. Dgn 

diam2 Perwari tjab. Semarang pada 
6 bulan jl. telah membuka” kursus 
Guru Bantu dengan 40 orang murid, 
semua anggauta Perwari. . Bermula 
dimaksud kursus-itu untuk mendidik 
anggauta2 Perwari siap  memberi- 
kan tenaganja di kalangan pendidi 
kan pada anak2 jang tak mendapat 
tempat di S.R., tapi belakangan te 
lah mendapat perhatian djuga dari 
Kementerian PP SK dan pihak PG 
RI. Idjazah2 'jang diberikan hari 
Sabtu itu dari PGRI bag. Pendidi- 
kan jg mengesjahkan untuk memberi 
peladjaran di kelas 1 dan 2 S.R. 

Dalam pidato ketua Perwari Se 
marang nj. Surjo Hadi, diterangkan, 
bahwa kursus sematjam ini akan di 
andjurkan djuga kepada semua tja- 
bang2 Perwari seluruh Djawa  'Te- 
ngah. Kursus kedua akan dibuka 
tg. 21 April bertepatan dengan Hari 
Kartini. 

BAPAT UMUM BEKAS PE- 
DJUANG BERSENDJATA. 
(Kemarin pagi, 1 Gris 

telah diadakan rapat umum jg mak 
sudnja untuk memperkenalkan  orga 
nisasi tsb. dan meresmikan pula ber   dirinja Komite Bekas Pedjoang itu. 

Ketua Komite adalah sdr. Moesta 
pha jang dalam pidatonja telah mem 
batjakan djuga manifest dan ' state- 
ment dari Komite Bekas Pedjoang 
Bersendjata Pusat di Djakarta. Sam 
pai kini sudah 14 organisasi bekas 
pedjoang jg.” menggabungkan ' diri 
pada Komite tsb. Rapat umum ini 
mendapat perhatian besar dari anak 
anak bekas pedjoang, dalam PETA 
Kota Besar Semarang. 1 

KONP. PARTAI BURUH SE- 
LURUH DJAWA TENGAH. 

Dalam pertengahan bulan . April 
ini, di Semarang akan  dilangsung 
kan konperensi Partai Buruh seluruh 
Djawa-Tengah, jg akan dihadiri 
djuga oleh beberapa anggauta dari 
Dewan Pimpinan di Djakarta. Kema 
rin sore dikota ini telah dibentuk   

  

Partai Buruh seksi Pelabuhan, 

  

Djawatan Penerangan Staf ALRI 
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Untung sekali ti- : 
dak terdapat korban manusia j 

Bodjong 
oleh Komite Bekas Pedjoang Bersen 
djata daerah Kota Besar Semarang 

  

kanKapalAsing 
“Katakan 

| elatan Djawa 
Kabar. Jang Dibesar2kan ' ' Sadja: Ketera- 

: ngan Pihak Alri 

“Ada 4g 
Adalah 

3 Aa 

uduk Ta” Dapat Bedakan 
Bentuk Kapal Sendiri Dg, Kapal “Asing. 

» ERHUBUNG DG. kabar? tentang adanja kapal? jang 
pantai selatah pulau| Djawa, maka oleh 

telah dikeluarkan sebuah 
Memang fihak Angkatan Laut 
jang mengatakan, bahwa pen- 
kapal2 dari berbagai bentuk 
ndonesia a.l, Sulawesi Salatan, 

lagi. 

Trygve Lie:. 
PBB. Tak Indabkan : 

Konp. Ekonomi Interna- 
sional Di Moskow 

MEKKETARIS DIENDE- 

dlm. konperensi pers hari Kemis 
katakan, bahwa ia telah kirim 
kawat kepada pemerin ah Pe- 
king dan Pyongyang, jang me- 
ngingatkan tenang “tawaran 
Organisasi Kesehatan Dunia 
w'k. membrantas Wabah? jang 
berdkan sidik di Korea, Tapi Lie 
dalam pada Yu katakan bahwa 
hingga kini belum diterima, se 
kalipan pengakuan tenang pe- 
san2 jang olah dikirimkan ke- 
p2la kedua peraerintah ilu jang 
memyat cawaran 'isb. di ming- 
gu j. 

  
Ketika ditanja, apakah ia ber- 

imaksud untuk menjarankan su- 
Ipaja diadakan suatu matjam 
'penjelidikan P.B.B. mengenai 
.tuduhan2 perang Kuman jang 
(dengan resmi dikemukakan oleh 
wakil Sovjet. Jacob Malik, Lie 
|mendjawab, bahwa ia masih me- 
Inunggu djawaban dari peme- 
rintah Peking dan Pyongyang 
mengenai tawaran Organisasi 
Kesehatgn Dunia (WHO) itu. Ia 
belum merdapat keterangan 
resmi mengenai  berdjangkitnja 
wabah2 itu dan kabar2 tentang 
wabah sb hanja dibatjanja 
Gari surat2 kabar kata Lic. 

Tentang konp. ekono: 
» mi Moskow. 

Mengenai konperensi ekones- 

mi internasional di Moskow, 
Lie katakan, bahwa PBB tidak 
mengindahkan konperensi eko 
nomi jnternasional janc akan 
diadakan di Moskow. Dinjata 
kannja, bahwa 4 atau 5 pem- 

besar PBB — termasuk kepala 
idari Organisasi Ekonomi Regio 

an Clan pembantu sekretaris 
a (Gienderal PBB urusan ekoncmi 

: David Owen — telah menerima 
fundangan, jang tidak akan di 
| penuhinia. Sebagai alasan Lie 

| menjatakan, bahwa bagi PBB 
| #idak ath kepentingan2” di 

  
, 

RAL PBB, Trygve Lie, 

  

    

    
   

    

  

   

  

    

    

   

                                                  

    

    
    
   

    

  

    

      

   

PANTJA LOMBA SEKOLAH 
LANDJUTAN TINGKATAN 
ATAS. 

Dalam perlombaan Pantja Lomb 
tingkatan S.M.A. pada Saptu jl di 

Semarang telah berachir dengan ' 
angka2 sebagai berikut : 

LONTJAT TINGGI PUTRA: 
Djuara I Radjio S.M.A. A Smg. | 

tinggi 1.65 meter, Djuara II Dibjono | 
S,M.LA. B Smg. tinggi '1.60 meter, 
Djuara III Wahju S.M.A. B Smg. 
tinggi 1.60 meter... 

LONTJAT TINGGI PUTRI : 1 
Djuara I Lies SMA. A Smg. 

tinggi 1.15 meter Djuara II Multa 
sih S.M.A. A Smg. tinggi 1.10 meter, 
Djuara INI Purwati S.M.A, A Smg 
tinggi 1.05 meter. 

LONTJAT DJAUH PUTRA : 
Pjuara I Radjio S.M.A, A Smg. 

Djauh 5.65 meter, Djuara II Wahjut 
S.M.A, B Smg. Djauh 5.58 meter, 
Djuara III Suharno S.M.A. A 3m9. 4 
Djauh 5.46 meter. 
LONTJAT DJAUH PUTRI : 

Djuara I Lies 'S.M.A, A 'Smg.4 
Djauh 3.66 meter, Djuara II Multa- , 
sih S.M.A. A Smg. Djauh 3.66 me-'! 
ter, Djuara III Seksio S.M.A. Af 
Smg. Djauh 3.37 meter. 
100 METER PUTRA: 

Djuara I Wahju S.M.LA: B Sm 
Djauh 12.00 detik, Djuara II. H. Ku 
sumo SMA Pati Djauh 12.00 de- 
tik, Djuara HI Margono SMA Bi 
Smg. Djauh 12.10 detik. 
100 METER PUTRI : 

Djuara I Lies S.M.A. A Smg. 4 
tinggi 16.2 detik, Djuara II Purwati ' 
SMA A Smg. .Djauh 17.1, detik, 
Djuara III Ratih S.M.A. A Smg. 4 
Djauh 17.1 detik. 
LEMPAR TJAKRAM PUTRA: 

Djuara 1 Abdulkadir S.M.A. Bs 
Smg. djauh 25.81 meter, Djuara II 4 
Sugijanto S.M.A. B Smg. Jauh 
24.30 meter, Djuara III Filips S:M.A. 
Pati djauh 23.69 meter. 
an TIAKRAM PUTRI : 

Djuara I Mulatsih S.M.A. A Smg. | 
dg 16.10 meter, Djuara II Seksio 
S.M.A. A Smg. djauh 1525 meter, 
Djuara III (Lies S.M.A. A Smg.! 
diauh 1341 meter. 2 
LEMPAR LEMBING PUTRA : 

Djuara I Dibjono S.M.A. B Smg.4 
djauh 39.52 meter, Djuara II Sardjo-'G 
'do S.M.LA. A Smg. djauh 35.56 me-M 
ter, Djuara III Hamid  S.MLA. Af 
Sma. djauh 35.09 meter. 
LEMPAR LEMBING PUTRI : 3 

Djuara I Lies S.M.A. A Smg. 
Sauh 18.81 meter, Djuara II H. Dar- 
mintri S.M.A. A Smg. djauh 14.01 
meter, Djuara III Ratih S.M.A' As 
Smg. djiauh 12.36 meter. 

   

  
AP - 

  

untuk Eropa adalah badan, jg 
berusaha untuk memperbaiki 
perdagangan antara Timur | 
(blok Sovjet) dan Barat (blok 
Amerika) kata Lie. Gunnar | 

Myrdal dari Komisi Ekonomi $ 
Eropa te'ah beberapa kali pers 

gi ke Moskow Can Praha dan 

pula ciat berusaha untuk me- 

ngadakan perdagangan seperti $ 
bixsa dengan Eropa Timur..— $   | Moskow. Dan Komisi Ekonomi   (Axtara). 

  

|Aneka Djawa Tengah | 
dikam- : 
  

SOLO. 

Panglima Divisi dan 
Gup. Budijono me- 

nindjau daerah Klaten. 
Hari Djumat dan Sabtu tgl. 

28 dan 29-3 jl. Panglima Divi- 
si Diponegoro dan Gupernur 

| Djawa Tengah Budijono ck- 
| ngan-stafnja telah mengada- 

kan penindjauan di tempat2 
! jang sangat menderita akibat 
pemberontakan ex-Bataljon 
426 didaerah Kabupaten Kla- 
ten, Maksud kundjungan itu 
jalah untuk memberikan seke- 
dar sokongan berupa uang 
maupun obat-obatan kepada 

penduduk jang menderita aki- 
bat pemberontakan ex-Batal- 
jon 426, sebagai tanda rasa 

bela, penghargaan ataupun te- 

rima kasih kepada mereka itu, 
dan disamping itu djuga  un- 
tuk melihat daerah pada umum 

nja serta proces  perkemba- 
ngan mengenai keadaan paca 
chususnja. 

Penindjauan sematjam ini 

| 

an jg berwadjib selama minggu 
ini djumlah pengungsi lebih ku 

rang 10.000 orang. Untuk meri 
ngankan penderitaan mereka, 

Pemerintah setempat memberi 
bantuan berupa beras dan 
uang sekedarnja 'intuk pembe 
li lauk-pauknja, Menurut lapo 
ran gerombolan pemberontak 
terdiri dari lebih kurang 300 
orang jang bersendjata 20 bren 
1 watermantel dan 1Itekidanto. | 
Jang memimpin gerombolan 
adalah “maior DI” Ismail dari 
Djaws Barat dengan dibantu 
oleh Muchijidin dan Juslam ma 
sing2nja sebagai komandan 8 
kompi, (Ant), 

BLORA. 

     

                      

    
    

    

     

    

Anggauta DPDS 
Baru dilantik. ' 

Tanggal 26 Maret DPRDS 
Kabupaten Blora telah menga- 
dakan sidangnja jang ketiga | 
harinja. 25 orang anggautanja 
hadlir, tampak pula bupati | 
Blora. Dalam sidang ini dapat ' 
cibentuk 'DPDS baru dengan   beberapa hari jl. telah dilaku- 

kan didaerah Kabupaten Bo- 
jolali, dan sesudah daerah Kla- 
ten akan mendapat giliran pu- 
la daerah2 lain dalam  Karesi- 
denan Surakarta jang mende- 
rity, akibat pemberontakan ex- 
Bataljon 426 tersebut. 

JOGJA. 

Dies Natali s Universi- 

teit Islam Indonesia. 
Pada tanggal 27 April Uni- 

versiteit Islam Indonesia di Jog 

ja akan mengadakan Dies Na 
talis jang ketudjuh. Dies Nata 
lis tersebut akan dirajakan 
oleh para mahasiswanja dgn 
pidato radio perlombaan oleh 

raga gerakan so,sial jang hasil , 
nja untuk memberi pertolong 
cm kepada mereka jang terse- 
rang penjakit hongeroedeem di 
sekitar daerah kabupaten Gu 
nungkidul. 

Penduduk Penewon 
mengungsi. 

Akibat kekatjauan jang di- 
timbulkan oleh gerombolan 
pemberontak di sekitar kepane 
won Semin, diperbatasan Jog 
ja dengan karesidenan Surakar 
ta penduduk perempuan lan 

anak2 banjak jang mengungsi 

kelain desa, Menurut ketrang- 
  

  

anggauta2: sdr, Sumbadji ' 
(Masjumi) sdr. Sofwan Hadi ' 

' (PNI) Sutardji (PGRI), sdr. $ 
Nawawi (Msj) sdr, Sukarno ' 
(Masj). : : 
Kemudian karena ketua si 

dang dipilih mendjadi anggau- 
ta DPDS, maka dipilih ketua ' 

' baru jalah sdr. Sukirman, Da 
lam sidang ini kemudian dapat 
diterima rentisna anggaran be 
landja tahun 1952 dan tata ter | 
tib baru 1952. Usul untuk me- 
ngadakan pertjetakan dapat 
persetudjuan pula darj sidang: 
jang dipergunakan untuk itu | 
ja'ah Rp. 85.000. Demikian cIju | 
ga untuk , menjelenggarakan . 
Bank Pasar disediakan uang 
Rp. 100.000. Lain dari itu ur- 

gensi-plan PUK Kabupaten Blo.. 
ra diterima oleh sidang, Se 
lah segala atjara selesai, kemu 
Gian diadakan pelantiksm atas 
5 anggauta DPDS baru jg ter- 
pilih tersebut, sumpah diambil 
dihadapan Kjahi Hadji Iksan. 

SALATIGA. 

Rapat pleno DPRDS 
Hari iri Senin tanggal 31 

Maret 1952 mulai ajam 17.00 
DPRDS, kotal ketjil Salati- 
ga akan mengadakan rapat ples | 
no. Adapun jg, mendjadi Lan "3 
pembitjaraan ialah rentijana, be ' 
landja (begroting) tahun. 1952. 
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Haa tadinja 

      

    

    
    

        

  

    

  

    

  

   

  

   

  

   
    

lu ga Aa ini telah an ami oleh 

'banjak menimbulkan kerugian ma 
lagi 

, penduduk. Gambar suatu pemandangan di 

    

| Pengalami kerusakan Ken 1000 orang luka? di dzerah 

  

tara itu di Beiren | 
meliwati perbatasan ana 
Ke aj aa laki? 
Lena anjan mk an 
ri jg telah mahal 
ket itn di Munchen at 

  

sukan kedalam “pos. 

Sebagai diketahui paket? itu 

melainkan kekantor polisi, 
tempat mana ia itu telah mele- 
dak dan menjebabkan kemati- 
.nnja seorang ahli jg dipanggil 
ketika” ia masih tidur untuk 
memeriksanja. 

Selandjutnja dua agen polisi 
dua orang wakil pers telah men 
Capat luka2. Pemerintah telah 
tmendjandjikan memberikan ha 

|Siah, sebanjak 5.000 Mark, ba- 

  

lah- menjebabkan ' tewasnja 

| angin ribut itu: bagian kcta 
tor2 serta toko2, kelihatan   
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H3 

dn dewan? 

sekali dari sesuatu lok 
2 kU 3g 

Dikatakannja bahwa India ' 
hingga Sekarang telah menga- | 
nut politik ini, dan bermaksud 
akan melandjutkannja. Ia me- 
nambahkan, bahwa India ti- 
dak akan merobah politiknja, 
baik untuk tudjuan mendapat 
seSyatu keuntungan atau ka- 
rena takut akan sesuatu nega- 
ra, maubun kareng pengaruh 
atau alasan2 lainnja. Perdana 
menteri Nehru selandjutnja |» 
menjatakan, bahwa duni, se- 
karang sedang kegila-gilaan 
mengadakan perlombaan per- 
Sendjataon. dan meriam? ser- 
ta tank2 kinj 

dunia nantj akan dihantjurkan 
dan umat monusia akan ha- 
bis riwajatnja. : F 

Setelah menegaskan bahwa 
ia berbitjara selaku menteri 
luar negeri, Nehru menjata- 
kan, bahwa para pengeritik 
asing achirnja mengakui pula 

bahwa politik luar regerj India 
adalah “politik jane benar”, 

jang hingga beberapa djauh 
menguntungkan seuruh du- 
nia. 

“ Usaha partikelir, 
5 

Berbitjara mengenaj soal2 
dalam negeri, PM Nehry anta- 
ra lain mengatakan, bahwa 
usaha partikelir tidak per'u 
harus dipandang sebagaj ,,sa- 
tu bagian jang tak dapat dip'- | 
sah2 dari Men Apabila | 

z 

  

Mer jam Utk Lempar 
yranat Atoom 
#AKIL KEPALA siaf 
angka'an darat Amerika, 

1 John Hull menerang- 
kan i ahwa oleh tentara Ameri 
ka dibentuk sa juan? me- 
riam chusus u'k. menembakkan 

 granat2 atom dengan memper- 
gunakan meriam? berat. Djen. 
Hull fidak hendak memberlkan 
detail?nja. akan te api ia mene- 
rangkan, bahwa dalam Ia ihan2 
perang2an terachir sedjumlah 
2200 orang , di ewaskan” 

sebuah granat a om. 
Kama sja eh, 

dgn. 

Leninisme Dan ' 
'Bantuan/JUS A' 
Bukankah (Russia Mela- 
wan Hitler 
tuan Amerika , Tanja 

UNu 
Pp: ERDANA | MENTERI 

Pan Uu Nu hari Dju- 

Pn . felah membela politik 

      

   

  

    
bantai dari Amerika Serikat, 
terhadap oposisi kaum Sosialis 

uejagikam ja” bera Aa 
1 Perlawanan”, U Nu me- 

abisa 8 pertanjaan Kepada “0 
Sosialis: um —    

  

saka: Bukanlah Lenin me 
takan bahwa industrialisasi 3 
itu penting dan bahwa bantu- 
an dari luar itu harus diteri- 
ma?” & 

,2. Pernahkah. Sovjet Uni 
menolak bantuan dari luar?” 

3, Bukankah suatu kenjata- 
an, bahwa Sovjet Uni telah 
melawan Hitler dengan perto- 
longan Amerika?” (Antara- 

  

Akan 'Menjimpang Dari Nak 
ulagUtk Tetap Mendjauhkan Diri 

3 Dari Sesuatu Blok 
Pula Tidak Sedia Merobah Politiknja Karena Sesua- 
tu Keuntungan: Takut Atau Pengaruh Apa Pun. 

Te MENTERI India Shri Nebru pada hari Sap- 
menolak saran? dalam pers luar negeri, seakan? 

ini terdjadi sesuatu perobahan tertentu dalam politik 
negeri India. . Nehru jang menangaNN akan sidang fe- 

an perindustrian India jang ie- 
aa 25 tahun, menjatakan bahwa India lidak jae m3 

ng dari polifiknja untuk memelihara perhubungan? per- 
semua Seat dan mendjauhkan diri samu 

tbabkan tertangkapnja orang 
sedang ditjari itu. 
itu polisi telah mengadakan be 
berapa penangkapan, tetapi se 
telah diperiksa mereka itu ter- 
paksa dikeluarkan lagi. 

Dengan perantaaraan radio 
rakjat Djerman telah diperi- 
ngatkan tentang kemungkinan 
ndanja kampanje kerusuhan, te 
tapi seorang djurubitjara dari 
kementerian luar negeri Djer- 
man menjatakan dugaannja, 
)bahwa hal ini mungkin menge- 
nai peristiwa jg mementjil. Ke 
fua anak2 ig & rsangkut nent 
dalam peristiwa ini, sebagai ha 
diah telah diundang untuk me: 
ngadakan kundjungan kepada 
Adenarer. 

1g 

Komplotan Internasio- 
nal utk. membu usaha partikeli, itu  ternjata 

    

   
   
     

   

   

  

tidak berfaedah bagi rakjat, nuh Adenauer. 
k mal scaba J kata kyanifa maka usaha de- Dapartemon pencusutan & 

mikian itu” akan runtuh dan |i'aha'an di Mi inchen mongu- 

fidak seorangpun akan dapat ir hari Sabtu bahwa pe-     ng port Sapa 
periana menzeri 

peribu- menjelamatkannja. 5 
SPTOTS 

Mengenai - 
| an 

     » “3 n Ian | kesuitan2 dalam persediaan | - Na Kan Basa 

bahan makanan dl India, Neh- j yarajukk: an bahwa pertioba- 

ru menjatakan bahwa  keku- | pembanuhan ta Yirentja- 
1 eh suato “kemplotan 

rnasicrtal (Antara). 
rangan gandum dapat menem- 

atkan India dalam kedudu- |   

n “nun | 

   orang anak ldki? ea | 

   

tidaklah dibawa kekantor pos, | | 

di 

    

    

   
   
   
   

   
   
   
   

  

     

    

   
    

    

.£i barang siapa jg dapat menjs | 

Sementara j 

  

bi 

Membitjarakan tentang gerakan pengumpulan uang guna 
membantu para serdadu USA jang dalam dinasnja kemu- 
dian menserita tjatjad, baru2 ini bintang film terkenal 
Betty Grable telah berkurdjung ke Veterans Hospital, : 
Long Beach, California. Tampak ia sedang berunding dg 
ketua jerappa Inval: aa California  tjara ka ig baik     ilakukan. 
  

Tentara! Bantu | Usa- | 
ha: 

Tenaga? Konstruksi Disetitekan 
3 Program Utk Tahun 1952. 

SAHA?2 UNTUK KkamANAN dalam negeri, hanjalah 
besar 

    Sia 

s 

| Lada Kanan 

maka Bab mn an 

(Hip keterangan Russeil 
Ibukunja Prac icaj Malariolo- | 
LO bahwa malaria tiap? ta- | 

arasit 

   
DP mr, 

Universiteit Ind 
| prof dr. Lie     ia, guru? 

    
umum pada fakultet 

  

  diterangkanje 
|bahwa, parasit2 mempunjai pe 
'ranan penting dalam penghidu 
pan manusia dan parang manu | 

  

sedjak beberapa 

pa tjontoh2 daripada penjakit2 
matjam itu seperti jang telah | 

| dikenal orang pada zaman ra- 
Idja Firaun zaman Caesar za 
man Junani dan sebagainja, 

bentjana jang tidak ketjil pada 

“umat manusig, 
Tetapi setelah diketemukan 

nja inscektisid2 seperti DDT, 
chlor' dan fbenaenhexachloride ' 
maka telah ditjapai kemenang- | 
an besar oleh manusia dalam 
perdjuangannja terhadap pe- 
njakit parasit terutama mala- 
ria. 

Malaria. 
Be'apa heba nja malaria itu, 

maka dr. Lie Kian Joe mengu- 
dalam 

hun menjebabkan kira2 300 
djuta orang sakit dan se-dikit2 
nja 3 djua orang mafi diselu- 
uh dunia. Malaria, jg terdapat 

Vdibanjak sempat setjara endemi. 
hingga sekarang masih meru- 
pakan penjakit rakja( jang 
Ferpenting, sungg uhpun iBdak 
sediki | uang dan tenaga telah 
dikerahkan untuk membasmi- 
nja. Menurut nilaian lembaga 
malaria dari pada kementerian 
keseha an jg diumumkan pada 
tahun 1951, tiap? tahun disini 
terdapat kira2 39 djuta orang 
berpenjakit mabaria, Mengenai 
angka 30 djuta ini, lembaga ma 
laria berpendapat, bahwa mung 
kir sekali angka itu dinilaikan 
terlalu ketjil. Menurut ketera-   mungkin berhasil Ajika dalam hu dilak- 

sanakan suatu program pem: Naa Ula er 
tahanan dimapa2 ja.&., Tenan ma 
rat2 pembangunan 
sungguh? persoalan ' i. Kita u, San Tn 
an uk pembangnaan | banjak Gan luas”, Demiki- 
an kepala siaf ang Fan dara! 1 Pena Mana Pa Mn) 
ngannja terlufis kepada Ti | 

Pa ta m 

    

  

  kan tag mempunjai kewadji- | 

ban2 terhadap negara2 lain- ACHESON KE EROPA?   
ditumpuk2 de- | 

ngan tiada mengingat apakah 

dan demokrisi. 

nja, dan Ma demikian itu Menteri luar negeri Amorika, 
dengan Gjalan a papun - djuga | Dean Acheson, mangkin akan 

harus ditjegah,. demikian dis | berangkat sendiri ke Eropah 
tambahkarnja. Nehru kemu- 'nntuk turut mengadiiti penan- 
dian minta supaja usaha2 isti- | datanganan ,,konirak perdamai- 

mewa didigdarnkan untuk me-jan” antara Tiga besar dengan 
: J : Lag 

nambah penghasi an gardum, | Djerman Barat dan penandata- 

karena bantuan negeri jnganan perdjandjian pertaha- 

pada sesuatu waktu dapat di- Tan bersama Eropa. Akan teta- 

hentikan apa abila petjah pe- ipi tempat dan waktu penanda- 

rang. ( Antara). tangonan belum diumumkan, 

Serangan Russia 
Tak Akan Terdjadi Tahun Ini, Kata 

.“'Djenderal Gruenther 
ALAM SUATU pertjakapan dgn wakl2 pers pada hari 
Djum'at, beberapa saat sebelum ia berangkat pulang 

dari Washington ke Peris kepala staf djenderal Kisenhower, 

djenderal Alfred Gruenther menjatakan, bahwa ia tidak per- 

tjaja Rusia tahun ini djuga mengadakan serangan, Gruenither 

telah datang ke Amerika untuk didengar keterangannja oleh | 
na a keuangan dan kongres mengenai rentjana pak keama- 

Tgn 
AAA IaI 

tukang? dsb Ra 
ani, Untuk 

Selandjutnja ia menerangkan. 
bahwa dalam sumbangan 
'kedjurusan pem in. 

| pedagang,” 
— 

   
   

  

     

  

dari jang 
tentara djuga telah in TA 9 12 dan mM aiki usaha 
banjak kegagalan? jang mendja usaha 'jad, kini telah di 
Gi peladjaran jang ut: tama. Kega kene alah ji dan pimpi- galan2 ini kebanjakam adalah nan NT 23 
disebabkan karena kekurangan? 
dan " kesalahan2  prganisasi i- program ketiga 

    

Ban. 

Pekan je Bahwa ce'grun 

masa'ah dari komondo serikat 

dapat d'petjahkar zn uang 

terketjuali ayeidauai Indo Tiis 

| za dan Djerman. Masalah jang 

| terbesar sekarang ini ialah me 

ngenai pembangunan pertaha- 

rem Eropah Barat sampai 50 di 

w'si dan 4000 pesawat terbang 

penempu,. sebelum achir tahun 

ini. Hal iri harus didislarkan de 

ngan tiada meletakkan beban2 

g berat atas perekonomian jar 

negara? dari Pakt Atlantik 

Utara. demikian Gruenther, 

D'katakan pada achirnja, ba 

hwa anckaitan perarg dari uku 

ran iang tersebut tadi itu “ti- 

Cbklah t'nkirp untuk memper: 

tehankan Eropah Barat, tetapi 

demikia- katania pertahanan 

Ercnah Barat ini akan lebih 

mempersukar Rusia, hla seki- 

ania mereka mengadakan se- 

aigan (UP). 
  

  

Lg Rem dad angkatan Ga- 

rat -Inggeris mengumumkan 

malam Minggu ' bahwa letnan 

MHenderal Sir Hugh Stockwell, 

komandan divisi ke-3 Inggers 

di Timur. Tengah, mulai tg 18 

Djuni dianskat mendiadi pang- 

lima besar pas'ikan2 Insseris 

di Malaya. 

KAN ak: tahun 1953. 

“typkus 

Penjaksian 
Wartawan2 : 
.Kominis 

Amerika Benar2 Laku- 
'kan Perang Kuman: 
#Bukti2: Tjukup Ada 

mumnja. Tetapi disana “sini se. 
baliknja tampak pula hasil2 

Nasution menegaskan, bahwa 
tentara berkeras hati untuk me 
neruskan dan  memperhebat 
Sembangan2nia guna pembangu 

Renfjana 1952. 
Lebih landjut ia mengemuka 

kan bahwa untuk tahun 1952 
tentara telah menetapkan tiga 

1. Menj jumbangkan enj tenaga ba 
tadjon2 Nan ebjek2 aka 
ngunan Negara, 

2. Meniransmigreer CTN (kl 
AK age ke Kalimantan. 

inpersiapkan pemulihan 
Mean (—transmigrasi 
“0 Gari pensioonan? tentara 
js akan Gatang. 

Dalam hubungan program 

(1) kepada pemerintah telah 
ditawarkan untuk  mempeker- 
djakan tiap kali 10 batalian in 
fanteri dengan diperkuat dgan 
tenaga genie untuk objek2 jg' 
penting dalam arti persiapan 
transmigrasi keperluan keama 
ran dan pertahanan. Atas usa 
ha Menteri2 Dalam Negerj dan 

Pekerdjaan “Umum kini akan   ENJELIDIKAN2 jang te 
“ Iah dilakukan oleh 6 

wartawan harian Komunis di 
Korea Uara telah membuktikaa, : 
bahwa pasukan? Arnerika me- 
mang melakukan perang ku- 
man, Cemikian keterangan ber- | 
sama jang ditanda targani oleh ' 
6 wartawan tsb, dan disiarkan | 
oleh K.B. RRT ,,NCNA”. 

Menurut keterangan" tani $€- 

bagai hystia telah diketemukan 
serangga? seperti lalat, njamuk 
aan laba2 se a' Gaging, ikan 
dan dierami jang vituls 4 kp- 

'man2 penjakit jg didjatuhkan 
Gali pesawat? udara: Dan ku- 
ma1n2 penjakit jang digunakan 

“jalah, es bisul, koera dan 
Diantara 6 wartawan 

itu jalah, Alan Winnington dla- 

ri Daily Wco'ker” Ingggris dan 
Wilfrec Burehett dari Ce Soir” 

segera dimu'ai dengan dua 

(objek pertjobgan jaini pembu 
tatan djalan Kalimantan-Teng- 
gara dan Rehabilitasi djalan 
Kalimanton-Barat. Usaha pem “|! 
bangunan iri dirantjang akan 
makan Waktu 6 a'8 bu'an. Dji 
ka dua 'pertjobaan iri berhasil ' 
maka akan menjusul pekerdja 
an2 pembangunan dan rehabili 

tasi jang lain di Kalimantan, 
Sumatera dan Su'awesi, umum 
nja dluor pu'au Djawa, 

Program jang (2) telah di- 
mulai. Menurut rentjana akan 
di transmigrasikan 15.000 CTN 
ke Kalimantan dari Djawa. Di 
Djawa dipersiapkan kompi de 
mi kompi dengan keluarganja 
untuk kemudian dipindahkan 
ke Kalimantan. Tiap kali diusa 

hskan suatu masjarakat desa   di Pa (Antara- -U.P. 1 
  

Ingg. Sedia Akui Tuntutan2 
 MUTABESAR INGGRIS 

Sir Ralph Stevenson pa , 

  

|da hari Saptu telah berunding 

dgn. menteri luar negeri Me-   sir, Abdel Khalek Hassouna Pa 

"sha, dan sementara itu tersiar 

berita2 ig menjatakan, bahwa 

Inggris bersedia mengakui tun 
tutan2 Mesir atas daerah Teu 
San Suez dan Sudan. Stevenson 

menemui Hassouna Pasha sela 

ma lebih dari dua djam, Jan se 

  

(sudah itu ia berunding dgn per 
'dana menteri Hilaly Pasha. Da 
"Tam pembitjaraan2 ini ikut cer 
ta pula bekas duta besar Me- 
Bir di London, Abdul Fattah 
Arr Pasha. Menurut. harian 
Al Ahram” pemerintah - Ing- 
gris telah menjetudjui ' untuk 
Mengeluarkan suatu -perrjata- 
an dlm mana ia mengakui tan- 
tutan? Mesir supaja pasusan2 
Inggris ditarik mundur dari 
daerah Teruna Suca dan me- 

  

jang lengkap dengan pedagang 

ngenai persatuan Sudan dgn. 
Mesir. Dikatakari, bahwa per- 
njataan itu akan didjadikah da 
sar untuk perund: ingan2 formil 
untuk menjelesaikan krisis an- 
tara Inggris dan Mesir. 

A.R.P, sementara itu mewar- 
takan, bahwa dlm. perunding- 
lan2 pada hari Saptu itu Jutabe 
sar Stevensos telah menjampai 
kan djawaban pemerintah Ing- 
gris terhadap tuntutan2 Mesir 

memberikan harapan. Koto” tewara 5 

  

menerangkan bahwa 
ia ah mengalihkan & 75.000 

am 3 a 5 tahun jad 
Lena dalam 2 251 Djumlah 
3 Ta atas tenaga2 jang ha 

rus dipensioen, karena tidak la 
gi memenuhii siarat2 pan se 
bagai tentara. : F 

Usaha2 persiapan. 
Usaha2 persiapari sebelum 

kembali kedalam masjarakat, 
ditantjang 2 a 3 tahun. Selama 
itu-ia tetap “sebagai angguuta 
tentara jang penuh, selama 1'a 
149 tahun jang pertama masih 
Jalam susunan? organiek agn, 
perawatan tentara jang biasa. 
Kemudian sesudah beberapa Ia 
ma ditempat baru, mereka di- 
non-aktisfkan dengan tetap Tg 
nerima gadji dan tund jangan? 
penuh. Achirnja mereka 

mendapat pensioen. Nasution 
menegaskan, bahwa transmigra 
sbami tidak dipaksa. Ia berkata 
lebih Iandjut, Sena usaha | 
transmigrasi 
mulai 1953 dan akan ae 
tempo 3 a 5 tahun, atau rata2 
15 a 25,000 tiap tahun. Apabi 
sudah selesai, usaha jai AKAP | 
kan penghematan pada .angga- 
ran belandja sebanjak wa g Ne! 
gara Ya al. miljard. ada 2) 

. ab Laik ri - 

        

      

  
    
teri Hilaly Pasha pada minggu. 
jg Jalu, Diberitakan selandjut- 

inja, bahwa menurut pendapat 
pemerintah Mesir perundingan2 
dengan Inggris akan dapat di- 
| mulai lagi, asalkan Inggris me 
nerima prinsip penarikan mun- 
|dur pasukan2nja dari daerah 
Terusan Suez. Pada pertemuan? 
jg lalu Stevenson telah membe 
ritahukan, bahwa pemerintah 

|Inggris. tidak mungkin dapat gris mengenai usul? Mesir. De | ngenai keadaan kesehatan bu 
jg diadjukan oleh perdana men t memberi kepuasaan kepada pi | mikian- menurut AFP, 

hentikan dengan hormat aan 

dil 

    

  

ngan Sintem pada 1935. djum- 
Ten penderita malaria di India 
| setiap aa melebihi 169 
| juta, dengan 1 djuta kemati- 
an jang terdjadi tidak langsung. 

Pengaruh penjakit malaria 

pada masjarakat tidak digam- 

barkan dengan hanja angka2 
banjaknja orang jg Sakit dan 
jang meninggal Pengaruh itu 

| djauh lebih besar dari apa jang 

dapat digambarkan oleh ang- 
ka2 itu, Didaerah erdemi djum 
lah kematian karena penjakit 

malaria biasanja relatif ketjil, 

tetapi kerugian - masjarakat 
mungkin. besar. Kerugian itu 

terdjadi karena orang jang se 

yingkali “dihinggapi 'penjakit 
itu, bila tidam diobati baik, 

mendjadi lemah sehingga daja 

kerdja sargat berkurang dan 

banjak diam kerdja hilang. Se 

lain daripada itu. Gaja-rochani 

terganggu pula, Pendek kata 

kekuatan. dan tenaga masjara 

kat seluruhnia merosot sekali. 

Didderah endemi sekalian peru 

sahaka: Jang: mgmerlukan ba 

njak tenaga manusia men dari- 

ta, misalnja pertanian dan per 

industrian. Oleh karena penja- 

kit malaria terutama terdapat 

diluar kota2 besar 'hasi! perta 

nianlah jg biasanja mendapat 

kerugian, 

Tjontoh di Malaya. 

Untuk meng ggambarkan beta 

pa hebatnia penjakit ini, maka 

Satu pemandangan pada 

ruangan tawanan perang 

di Korea Utara. Tampak 

beberapa serdadu PBB ta 

wanan Korea Utara .me- 

ngisi waktu dengan mem- 

batja madjallah. Bagai- 

mana sementara itu pe- 

rundingan  Panmunjom 

akan berachir? 

  
Mesir Atas Na aiidan 

hak Mesir mengenai soal ini, ke 
tjuali apabila pemerintah Mc- 
sir bersedia mengambil bagian 
dalam suatu organissai perta- 
hanan bersama di Timur Te- 
ngah. Perundingan? antara du 
tabesar Stevenson dan menteri 
luar negeti Hassouna Pasha pa 
da hari Saptu itu dimaksudkan 
untuk. memberitahukan “pendiri | 
an2 definitif pemerintah Ing- | 

(Ant.) 

ian ag pada hari Sabtu pagi telah m 
| Cokteran, berkenan dengar pegangkatannja sebagai 

n:, tapa sudut daripada penga 
Ik 

| (ngawas 

dan jang telah menimbulkan | 

endang tjatjing Ascaris tumbri 

B
.
-
 

Dan 
Aa 

besar, lektor2, 

kedokteran di Djakarta. 

dikemukakannja bahan2 jang 
dapat dikumpulkan oleh Bal- 
four disebuah perusahaan karet 
di Malaja. Dalam th 1911 per 
usahaan itu dengan 7 orang pe 

kulit putih dan 810 

Lorang buruh, jang sebahagian 
'mentgerita malaria dan karena 
|itu tidak dapat melakukan ne 
| kerdjaannja dengan sempurna, 
ihanja menghasilkan 83,000 

| pond. Sedangkan . dalam tahun 
1923 perusahaan itu dapat 

| menghasilkan 118.000 pond dgn 
| ajumlah buruh hanja 4 orang 
nembbka kulit putih dan 450 
orang buruh jang sehat jang 
idapat melakukan 3 X lebih ba 
yngak pekerdjaan dari pada 870 
(buruh dalam tahun 1911 itu, 

Penjakit malaria djuga berpe 
ngaruh besar pada pendidikan 
'andk2, Didaerah2 endemi tidak 

lah mungkin utk. mengadakan 
Ipeladjaran  disekolah2 dengan 

sempurna. Menurut Mac Donald 
soal ini penting sekali karena 
soal pendidikan anak2 berhubu 
ngan erat dengan kemadjuan 
'ekonomi dikemudian hari. 

  

Bila penjakit malaria terda- 

ap Tahun 300. 000.000 Manusia Terserang 
Malaria: 3,000.000 Mati Tiap Tahunnja. 

Beratus-ratus Djuta Menderita Matjam2 Penjakit Tidtjing. 
NDOAN, DIHADLIRI oleh beberapa menteri 

ongs 
ogoro, dr. Leimena 1, Tedjasuk Teman, 

“ Lel 2 asukmana. dewan kurator preside ma 
mahasiswa serta Dean 

memberikan uraian di-aula fakultet ke- 
maha gura dalam ilmu parasit dea Kab 
Dalam urgiannja, Kian 
ruh parasit dalam masjarakat”, 

   

   

    

     

  

    
   

    

   

     
   
   

   

    

   

    

   

   

   

  

anusi 
LES 
SA 

  

diantaranja Suwirjo 

itu prof. Lie 
Tg 

Ongkos: operan Di 
Korea: Mala | 

D ALAM KETERAN 
NJA dimuka . sebuahpa- 

ni.ya dewan | rwakilan , 
rika jang umumkan Tn 
hari Saptu, kepala bagian 
belandjaan tentara Ameri 
djenderal major Decker, men 
takan, bahwa ongkps | , 

Amerika di Korea berdj 
380 djuta dcllar sebulannja. Di 
katakannja, bahwa semendjak 
pejjah perang Korea, angkatan 
dara. Amerika uelah meagguna 
kan lebih kurang 7 miljard dol- 
Par, din bahwa dj 
akan bertambah wenda 9 
jard apabila permusuhan? a. 
terus berlangsung hingga ac 
bulan Djuni. 

Menurut Decker angka2 in 
ialah ongkos permeeliharaan |   pat setjara epidemi, maka pe 

ngaruh penjakit itu mungkin le 
bih besar lagi. Disamping lain2 
penderitaan, terdapat angka ke 
matian jang tinggi jg mungkin 
melumpuhkan sekalian kegiatan 
dan usaha masjarakat. Kekeba 
lasan atau premunitie terhadap 
parasit malaria ialah chas .utk. 
sesuatu djenis parasit. Seorang 
jang mempunjai premunitie ter 

hadap plasmodium vivax tidak 
mungkin diinfeksi lagi dengan 
parasit itu, tetapi mudah sekali 
didjangkiti plasmodium, falerpa- | 

sangat chas itu. sesuatu pemin 
Gahan orang dalam daerah mai 
laria, djuga bila endemi jg ter | 
dapat tidak keras, mengandung 
kemungkinan timbulnja epide- 
mi. Karena itu pada sesuatu 
transmigrasi terkandunglah ke 
mungkinan bentjana bilamana 
terhadap soal ini tidak diambil 
tindakan2 semestinja. 

Pengaruh malaria pada 
masjarakat. 

Penjakit malaria djuga setja- 
ra tidak langsung mempunjai 
pengatuh besar kepada masjara 

ikat. Seorang jang mendjadi le- 
mah karena Gihinggapi malaria 

tidak mempunjai daja-tahan 
tjukup terhadap penjakit2 lain. 
Ditempat penjakit malaria ber- 
djangkit tampaklah meninggi- 
aja angka2 penjakit dan kema- 

tian daripada penjakit2 lain. Se 
valiknja bila penjakit malaria 
sudah dapat dikendalikan lagi 
tampaklah turunnja kembali 
angka2 itu. 

Sinton ketika membitjarakan 

pengaruh penjakit malaria atas 

takjat India mengatakan, bah 

wa tidak ada satu sudut penghi- 

dupan rakjat negeri itu jang ti 

dak dipengaruhi langsung atau 
tidak langsung. 

Penjakit itu merupakan salah 
Satu sebab terpent: ng daripada 

bentjana ekonomi, ia menjebab- 

kan kemiskinan, ia menurunkan 

  
(nan, ia mengetiilkan daja-tahan 

dan  deradjat intelek rakjat 
dan menjulitkan sesuatu usaha 
utk. meninggalkan deradjat eko 
nomi negeri itu. Perkataan2 itu 
saja rasa djuga dapat diutjap 
kan untuk rakjat Indonesia, de 
mikian prof. Lie Kian Joe. 

  
Parasit tjatjing. 

Beberapa angka mengenai pa 
rasit tjatjing jg diberikan oleh 
Steli dim, th. 1947 djuga mem 
beri gambaran jg menjedihkan 
Sesudah Stell mengumpulkan 
dan menjelidiki sekalian bahan 
dalam perpustakaan dunia, 'ia 
menilai bahwa didunia ada ki- 

ra2 114 djuta orang jg dihing- 
gapi penjakit schistemiasis, ada 
kira2 189 djuta orang jg meng 
andung tjatjing Filaria 2 
Diti atau Filaria mala 
kira2 457 djuta orang an 

infeksi ijatjing tambang engan 
kira2 644 djuta orang jg meng 

coides didalam ususnja. 

Pengaruh parasit pada peng 

hidupan manusia adlalah besar 
sekali. Penjakit parasit biasa 
nja tidak menjebabkan kemati 

an dengan mendadak, melain- 
kan menimbulkan penderitaan 
menahun, jg berlangsung ber- 
tahun2 lamanja dan sering ka 
li djuga mengakibatkan orang 
mendjadi ilat (invalide), 
Dinegeri Mesir penjakit schis 

tosemiasis jang disebabkan 
oleh tjatjing jang hidup dida- 
lam pembuluh2 darah perut me 
nelan biaja kira2 20 djuta pond 
sterling setahun, Karena penja 
kit tersebut daja-kerdja rakjat 
Mesi, turun dengan kira2 334. 

Sebagai tjontoh lain dikemu 
kaan suatu perangkaan me- 
  
ruh perkebunan sisai di Tanga 

rum atau plasmodium malaria. $ 
Dilihat dari sudut kekebalan jg Ps 3 

| Menjerang Tiongk 

kwalitet dan “kwantiteit maka- |. 

IE keluaran 

i sukan2 
   

  

    

    
   

    
   

  

   

   

    

    

   

    

   
   
    

    

    

    

    

   

  

   

  

   
   

    

    
    

    

   

Amerika pembelian 
'bahan2 perlengkapan untuk 
dinas2 angkatan perang Am 
rika lainnis Can untuk pasu 

kan2 Sekutu, tetapi tidak m 
rupakan djumlah semua per 

cngkosan jang dibaja, semen- 

djak petjah perang Kores oleh 

PBB. ( Aan 

Wabah Dan 
“Kelaparan' 3 

Barat Daja 
ENURUT SUMBER ko- 
munis di Hongkon 

da hari Sabtu maka di Tior 
kok Barat Daja, jani diproj 

ni sedang berdj jangkit : 
dan timbul baka kela 
Sumber tadi katakan ban 
menurut tjatatan2 pembe 
daerah maka lebih dari 
penduduk 25 distrik 
pinsi Szechwan sebelah S 
dan propinsi Kweichow $ 
Utara kini menderita kelapar 
an. 4 distrik dim. kedua p: 
pinsi tadi, jx meliputi 
seluas I.k. 118.090 km. 
telah mengalami beberapa 
, masa kering” sehingga Pp 
telah berkurang dgn. 50 pCt 

Penjakit2 . menular. seper 

(jatjar dan menirgitis ' sang 
mengchawatirkan dj Szeehwan 
Selatan Gan Kweichow- Timur 
Menurut penjelidikan di 5 
ah kota maka 1500 orang 
Cisrita 'penjakit2 tsb. Untuk 
tama kali ini pihak “kem 
mengumumkan agdanja wab: 
di propinsi2 Barat Daja, Se 
paj kini hania diumumkan adi 

nja wabah di Mongolia Dala. 
dan di 6 propinsi di Tiongk 
Utara dan Tiongkok Teng, 
(Antara). 

Pi: 

Selatan, Tn Lee, Ea h ri 
Sabtu telah diganti oleh let 
djenderal Taw Yong Shim, be- 
kas wakil kepala staf tentara 
Korea Selatan. Lee mengundu 
kan diri karena gangguan k 
sehatan. Djenderal Shim @da- 

akademi Taflite | 
Djevang dan telah mendj 
wakil kepala Pa dalam tah 2g 
1950. 

— MA di den Haa, 
bahwa perhubungan diplomati 
antara Ceylon dan Nederiand. 
segera “akan diadakan lag 
A.M, Winkelman ' duta besar 
Nederland di New Delhi, telah 
litundjuk untuk mendjadi dut 
besar. Nederland di Cevlor 
Winkelman akan tetap tinggal 
di New Dehli, demikian pengu- 
muman tadi. 

— Hasil2 pertama dari pe- 
milihan  'anggota2 - madjelis 
tingsi India menundjukkan ke- 
menangan besar bagi partai ' 
Kongres, demikian diwartakan 
dari New . Delhi pada hari 
Sabtu. Menurut hasil2 pertama 
ini partai Kongres mendapat 
86 kursi, partai komunis dan 
bartai kiri lainnja 12 kursi, pi- 
hak sosialis 4 kursi, dan mereka 
jang tak berpartai 10 kursi. 18 
kursi terbagi diantara berbagis 
bagai partai ketjil. 

# 

  

jika 4, Afrika, 
Dinilaikan bahwa 159 dari 

segala  penjakit disebabkan 
oleh parasit sedangkan penja- 
kit itu menjebabkan turunnja 
penghasilan pekerdjaan dengan       kira2 30x, (Bersambung),
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IMPORTERSI 

      

   
: Ketela beratjun. 

AAA ban tg 23/24 jl se- 
rang 'kanak2 berumur 10 th. 
nama Sudii dari dukuh Ba 

u lag ag Kuwu (Kradenan) 
, meninggal karena makan ke 

pohong jg beratjun, sedang 
keluarga leinnja telah mabok 
rena makan ketela itu. Mere 
Semuania seketika itu djuga 

“ke rumah sakit Pur- 
ji utk. ditolong. 

Pend jahat ulung 
- ketangkap. 

as kegiatan pemuda OPR 
“polisi desa Bandjarsari te- 
NS Ramin se- 

  

   

2
 

   

ulung 3 

   jaitu 

ad pebenkag pembe 
di 'ketijamatan Kradenan. 

K.P.U. madju. 
Di ketjamatan Gabus sedjak 

Pebruari jl. telah didiri- 
bagian A. dengan 87 

murid, kini telah madju 
Sehingga peladjaran di- 

. an A. dan ha- 

| 
Renrjana Peringatan 

Hari Kartini. ' 
erkenaan dgn hari Kartini tg. 21 

ja.d., Perwari dan organisasi? 
Blora telah mengadakan sua 

sertemuan jg ditudjukan terhadap 
ntukan Panitya Hari Kartini 

rentjana 

     

   

   

   
    

   

    'emudian dapat terbentuk 
pertemuan itu Panitya dgn pe 

Pa .. nj. Sumadi, 

(Simpai), ben 
3 (GPIL). 
an Saka Na panitya: 
ualan bunga Kartini, berziarah 
kam Ibu Kartini di Mantingan 

pula mengadakan pameran2 ke 
jinan fangan. 

ua Kembali Muda 
it putih djadi bitam 

Foto ,.Empat Bintang” 
gung 1007, tidak luntur. 

HARGA: 
25,— Dan 3 Gr. R 15.— 

| untuk didjual lagi ke- 
1 “bagus. 
“Terbikin oleh: 

TAI, TON 
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Trusted by Mothers for"over "severity Years: 

Seotts Emulsion 
JACoO8sOoN 

  
Diren- | 
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Steel back : 
dengan garantic 8 

Djam tembok 
Pa Hima- pakai gong. 

ale rataa terbatas. 
t NAN langsung 

dengan 
P INTRA CO” 
Di, Kinta Raya Tak 

Tilp. 3391. Gbr. 
Djakarta, 

    

  

   

  
Ding     

| Color by Teehnicolor Pertarungan Heibat di UDARA “dan   
    

TEA pitamin?'A dan B seri 
PN 

Belu Tan NG) memperkuat ba - 

      

VAN DEN BERG & Co N.V. 

  

Perhatian ! 
Bahwa pesanah kami dari luar Negeri 

SPEDA laki merk .P HILIPS” S pecial dan i 
»LGCOMOTIEF” model tahun 1952 sudah datang. | 

Kwaliteit lebih bagus dan kuat, 

Lengkap dg. TAS serta PERKAKAS, — — Kettingkast Ya, 
Pompa, — Bel dan Merah2 blakang. : 

TEPAT SEKALI UNTUK KONGSEN DJAWATAN 
ATAU KANTOR. | | || 

Toko speda. 

ABDULKADIR 
Djl. SETERAN 10 SEMARANG. Tilp. 1954. 

    
PANITYA UNTUK MENJELESAIKAN 

URUSAN PEMULIHAN HAK 
Menarik iklan mengenai pendjualan sisa barang2 Pabrik Semen 
.PAMOTAN” dengan ini diberitahukan, bahwa penawaran2 
hendaknja diadjukan selambat-lambatnja tanggal 10 April. 

Semarang, 29 Maret 1952. 
Korresponden 

Panitya Untuk Mon jeleraltan Urusan 
Pemulihan Ta Untuk Djawa-Tengah 

E. W. H. DE VRIES. 

  

... 

Ditjari : 
IMPORTIR(2) — RADIO 

buat mewakili / mengimpor 2 MERFI& TERSOHOR 
PESAWAT2 — RADIO BUATAN DJERMAN. 

Surat2 ditunggu selekasnja kepada Biro Reklame GRAFICA, 

Kotak Pos 113, Djakarta dibawah No. 294. 

  

Mengenai keuanganmu, tjita2-mu dikemudian hari, pilihanmu 
atas kawan hidupmu seluruhnja, kami berikan pendjelasan 
berdasarkan ilmu pengetahuan tjara bagaimana kau dapat 
memperbaiki kedudukan dan peribadimu. 
Kirim tiga pertanja'an dengan disertai postwissel Rp. 25.—, 
berikut keterangan kelahiran dan pekerdja'an. 

M.S RAHAT 
OCCULTIST 

Seterai 109 — Telf. 1123 Semarang. 

Ditjari 
Satu SOEKHOUDER Hoakiauw 

jang ada diploma B dan sudah berpengalaman luas, 
terutama pandai surat menjurat bahasa Indonesia. 

Surat lamaran dengan tulisan tangan dan dialamatkan pada 
Postbox Ya SOLO. Lebih disuka diterangkan sudah pernah 
bekerdja dimana dan berapa lamanja? 

        

HAN ML LL 

  CITY CONCERN CINEMAS — 
LUX 5.—7.—9.— INI MALAM Premiere fu. 17 tah 17 wu 
DENNIS Price /'“The Adventu rers' JACK HAWKINS 9 

— UNTAN TERPENDAM) Penuh Sensatie | Gempar ).., 

Royal INI MALAM D.M:B. '/ INDRA 
4.45-7.00-9.15 2 2.5 2 (6.301 —' 8.45 

Manuel Conde: :: Elvira Reyes tg” 3 

g9 Prince |: Paris, 
belang Wasiat! — Kipas Wasiat -— Gn angan Wana 
Romance jang Men Mengagumkan! —Adjai — Heran! 

SROYAL ' BONEKA | ASMARA", 
Grand 5.-7.-9.- Ini Malam D. M. B. Tu, 17 tahun) 
sia "2 John Laga nh — Robert Ryan saxs-—. 

| Flying! Leathornecks": 

    

  

  

“Akan datang 

satya “3g 
ten 

darat U.S. Marine terhadap Musuh Djepang! H 

Akan datang : Dana Andrews-Carla Balenda-Claude Rains 

sSealed .Carso“ 
an 7. — O.— Ini Malam D.M.B., (u. 17 tahun) 
2 S AK REN jan Murder in the night, 

      

. para : 

  

Siaksikanlah 

Kienzle dar Mauthe 
punja MODEL jang PALING BARU 

& TAFEL - KLOKKEN 

$ BUREAU - KLOKKIUN 

&. BOUDOIR - KLOKKEN 

& RBIS - WEKKERS 

-& KANTOOR - KLOKKEN 
£ SALON - KLOKKEN 

Ada jang pakai WESTMINSTER 

en dan 
Sa DEVINA - GONG 

— Ultra Modern dan Prima Kwaliteit. : 

aan 

  

ONE an RR BANNNN aa 

Kan ATAS KARUNIA TUHAN 
Telah lahir dengan selamat 
Anak Tn kami jang pertama 

. Eadaag Nurawijanti 
dirumah sakit Naa Semarang pada tgl. 28 menghadap 
29 Maart 1952 djam 21.50. 
Atas bantuan jang penuh ichlas dari Dr. R. V. Soedjito dengan 

idannja dengan ini kami haturkan terima kasih kami 
jang tan emningan. 

SOEDARMAN 
NN on Den 

Salaakk “Lahir dan Bahag 
Kami utjapkan kepada Nan GA SOEDARMAN 

atas lahirnja puteri jang pertama 

Rr. Endang Nurawijanti 
pada tel. 28 menghadap 29 Maart 1952 djam 21.50. 

"Kepada Dokter R. V. SOEDJITO dengan Bidan2-nja de- 
ngan ini pula kami utjapkan terima kasih atas bantuan dan 

    

  

pertolongannja jang sangat besar artinja. 4 
Keluar 

GENIE BANGUNAN TERRITORIUM IV. 
Je 

Mengutjapkan banjak terima kasih atas kundjungan Tuan/ 
Njonja/Nona pada malam perkawinan kami: 

HERMANY DJOEMANY 

SRIE MOERUJANY MOERTIE 
di Kp. Krakatau Gg. IV/8 tg. 27 Maart 1952. 

Hormat kami berdua: 

HERMANY DJOEMANY 
Progo 11/33 — Semarang. 

  

  

—-— 

UNTUK IKAN2 JANG MASIH SEGAR. 

DE VISWINKEL“ 
ka Pontjol 203 Fil: Dj. Sindoro 3 

Telf, Tj. 251 
Tiap hari bisa dapat: 

  

KAKAP Rp. 7,50 per Kg. 
BANDENG » $ ». 5,50 per Kg. 
GR. GARNALEN (BAGO) » 9— per Kg. 
GARNALEN » 4.50 per Kg. 
DURANG / BAWAL 7. — per. Kg. 

PESANAN? BISA DIKIRIM SAMPAI DIRUMAH, 

LGA Yy TA 2 PING 
TELEPUNS PEN 

  

A SOLO 

Ini Malam Premiere (17,tah.| ape alih 
Metropole 4.45 — 7. — 9.15 Ioi Malam dmb. 

Besok malam berbareng | . NI Teks Indoresia 

REX 445—7. — 9.15 

Gregory Peck — Virginia Mayo S0 
“Captain, Horatlo, 

Hornblower” | THE 
: Warner Bros' TECHNICOLOR WORLD 

Besok Malam PREMIERE STANDS ' 
»ORION" 5.-7.-9.- Hasi 
Richard Basehart— William Lundigan 

dalam ,HUUSE ON TELEGRAPH BIL" 
Ini Malam Pengab: 5.9. 

James Gagney ?—i £ Doris Day “ 
s#WEST» POINT SSTORY“ 

Ini Malam Pengabisan n 
Rex 5.—7.—9.— (17 tahun) 
Barbara Stanwyck — Wendell Corey 

bs Thelma Jordan“ 
Ini,Malam D.M.B.2..| 

Djagatan 7.— 9.— (17 th.) 
Cho Man Hua— Auyang Safi 
SFULREN  SLNs » 
“Film Tiongkok Paling “Baru 4 

  

  

    
     

       

  

  

REK PEOK 
DARAYF. ZANUOK -HENRY KING 

Play by Sy Bartlett . Beirna Lay. hi 
Be Sei ea La Op BA 

   
  

M MG: Ms Musical Spree ' 
In tropical color by 

TECHNICOLOR A 

  

Ina ko “14 52 

Djam 5-7-9— 
Teks Indonesia 

  

        Druk, VII No, 584-11I4A-118 

  

  

KAN B B 51-520-8B 

Pang F1 9, mag 
ET 

Parut B 3 952 
0SORE   

PEMENANG HADIAH PERTAMA FIAT 500 STATIONWAGGON 
, Moh. Nanang, Djl. R.A. Kartini No. 23 —Malang 

Slogannja tidak kami umumkan sekarang, karena 
ini hendak kami simpan untuk dipakai dalam 
seri-reklame Blue Band kamr jang akan datang. 

PEMENANG: 

   
    

  

   
    

   

   

   
   
   
   

   
    

   

   

    

     

    

    

    
    

  

    
    

    

    
   

    
     

    

    

   
   

                                                

    

    
    

          

     
   

     
   

    

     

   

    

     

          

   

  

1 4 SCOOTER, 6 CYCLEMASTER 6 SEPEDA PEREMPUAN 6 SEPEDA LAKI-LAKI 

4 A. C. de Maat Nj. Tjan Tong Ho Nj. SPD. Kamarijah H. E. Tardan 

Djl. Tjilamaja 14 Djl. Pintu Air Lima Gilih-Kantor Pos — Djl. Djokja 66 
Djskarta No. 37 Kamal Djakarta 

Djakarta Bangkalan 
Sanjoto Aksan 
Pegangsain Barat & Nj. Kwee Ek Liong-Thio Mej. IL. Lippelt Gang Rais No: 26/63 

Djakarta Djl. Sultan Hasanuddin Djl. Dr. Otten 16 pav. Bandung 
25A Bandung 

G: A. Tjeerdsma Makassar Risri. Alda 
Djl. Tjilamaja 9 R. Wassington Djl. Minangkabau .$2 
Bandung A. A. Madjid Djl. Padang 1$ Djakarta 

Teluk Dalam 151 NDjakarta 
Harun Zain Bandjermasin Ang Hoat Kie 
Djl. Anjar 2 Nj. Djoko Wijono p/a Tjabang Toko 

Djakarta H. Busselaar Dj. Sukadjadi 201 "Slamet 
Djl. Pasar Timur No. 19 Bandung 

2 Djatinegara 
c/o Javasche Bank 

2 PESAWAT RADIO Djakarta     
Nj. Hardjomoeljo 
Panembahan 2 No. 15 Liem Tjwan Keng Zuster C. M. Lemmink — Mej. A. M. C. Balke 

Sanatorium ,,Patjet” Djl. Indramaju 27 Jogjakarta Djl. Museum 9 
Sindanglaja Djakarta Bogor 

Nj. Tan-Barthelemy Re 
Nj. Tan Djioe Swie F. A. Smits Djl. Madiun 13 Achmad Sajuti | 
Bulu 4 Djl. Djokja $2 Djakarta Djl. Pasundan 18/18B | 

Semarang Djakarta B1 Bandung : 
5 t 

5 KIPAS ANGIN LISTRIK Djamian — Semarang: Anita-De@ajani Soeprapto — Semarfhg: Oci Kong Soen 

Djatinegara: Nj. Anes-Janssen — Palembang: Mevr. M. E: Bremer-Tromp — Martapura, Bandjarmasin. 

  

   

    

  

10 DIJAM-TANGAN : S. Soeradi — Tjirebons Pu djardjo — Djakarta: Rr. Sri W ahjuni an Sa 

Djakarta: Nj. S. Poedjoboentoro — Djakarta: R. Sunarjo Sakimi — IT 3: A. FK. Fffeodie Prabudjaja- 

negara — Palembang: Mevr. J. Martens — Bandung: Tioa Sik Ling — $ Hb Ng. Han Tjing Tier — 

Surabaja: Abdul Manan — d/p Enrekang (Sulawesi Selatani. 
. 

40 CAMERA REFLEX BROWNIE : Wibby” Kasman — Djas Soetapu — Surabaja: E. Soeparman 
— Djakarta: S, Mudasir — Djakarta: R. D. Iscandardinati — ni Ni A. Walono — Sema- 

rang: Rd. Joenadi Prodjojoewono — Semarang: Mevr. |. Nol-Ploegsn — Bandung: J. Av Jansen — 

Setanrang: J- V. Winkel — Djakarta. 

Edison Tardan 
« CAMERA sox BROWNIE : The Tjoe Giok — Semarang: Tineke Elias — Djakarta: 

25 Djatinegaras M. Ismail — Peka longang Hedy: Basuki — Djakartaz I. K. Iskandar — Djatinegara: 

Tan Goan Tiang — Djakarta: Evie Basjaroeddin — Padang: Frans Sehilder — Djakarta: J. P. Rsisner —e : 

Bandung. z Hal 
2 CAMPU - INFRAPHIL : vr. J. van Prooije-Vis — Medan? Budla Darmojo — Djatinegara. 3 

2 PHILISHAVE ! O. D. DP, Sihombing — Djakarta: M. ML. Westplat — Djakarta. 

2 LAMPU SEPEDA : R. St. Purwomadyanto — Bandung: Franky van Hemert — Djakarta. . 

100 PEMASAK TJEPAT: Tan Nam Nih (EllyY — Djakarta: Nj. E. Matthieu — Bandung: K. A. Ardjana - 
Djatinegaras Nona Khoe Lian Hoa — Djakarta: Mevr. Tjoa Khaij Soen — Surabajas Tan Jauw Gwan 
— Purbolinggos Mej. H. Th. Sadhinoch — Bandung: Mej. Tan Seng Nio Djakarta:  Mevr. 
E. M. L. Ferns — Djakarta: Nj. T. Ma'mur — Indramajus Mevr. I. Gubbels — Djatinegaray Wed. 

C. V, Capelle — adres onbekend: Mej. M. E. Davis — Djakarta, Thio Ho Nio — Djakarta: Mej. Y. M. 
van der Linde — Djakarta: Mevr. Be Kiem Ging — Surabaja: Nj. H. Rustam — Djakarta: Nj. N. Si- 
mandjuntak — Djakarta, Nj. Liem Ek Thoean — Djakarta Nj. Hoo Kiok Nio — Bogor: Nj. I. Poer- 

nomo — Djatinegaras Nona Tjarminih — Indramaju: Nj. Z. M. Arifin — Djakarta, Nj. Tan Tiong 
Boe — Djakarta, Sofiah Mangunprawira — Djakarta, Nj. Liauw Berthus-Ong — Djakarta-Kotas Tjio 
Hin Nio — Bogor: Siti Wahjuningsih N. — Bogors Pengurus Modevakschool ,,ELITA” — Solo: Ida 
Gulton — Pontianak: Mevr. M. Sarapung Tumunio — Djakarta, Mevr. Tan Tjing Poen — Djakarta: 
N. Boutmy-Panhuyzen — Bandung: Mej. F. L. van Neijenhoff — Tangerang, Mevr. Ch. J. van den 
Oever — Bandung: Mej. J. H.M. de Haan — Djakarta Mevr. E: A. van Blommestein — Bandung: 
A. C. Scharrenberg-Franzen — Djakarta: W. Tuhuteru — Djakarta: Go Khoen Liang — Semarang: Pergi- 
wati — Djakarta: Nismah Parindury — Gelugur-Medan: Ngadinah Siddik T. — "Kabandjahe-Medan,: 
E. Liem — Purwokerto: Pr. Wadjidiah A. Gani — Pontianak: Martono Ngali — Djakarta: J. Pilkes — 
Tjirebon: A. M. Ainie Achda — Martapura: Jos Mosseler Djakarta: A. Lumenta Makassar: 
P. Sukatmaatmadja — Bandung, L. A. W. Titaley — Djakarta: E. E. Luurssen — Djakarta Kwa Soen 

Hie — Kudus, Sutarna — Jogjakarta: Kemmi —Bandung: Soetopo — Jogjakartaz H. R. von Winckel- 
mann — Bandung: Oey Tjeng Goan — Djakarta: R. Roeslan — Purwokerto: R. S. Soerdjodipoero — 
Djakarta: A. Hernaus — Bogor: M. E. de Haan — Surabajaz H. Titus — Djakarta: Liem Tjwan Hok — 

Lumadjang: Soedir — Sukabumi: Khouw Hon Liang — Djakarta: D. K. Widjaja — Magelang: Sutrisno 

Sulono — Bandung: Parjanto Bendjo — Jogjakarta: K. E. Dik — Djakartas Njoo Ing Lok — Surabaja: 

Liem Tiong Hwie — Pasuruan: Si Bok Bun — Malang: Yo Tjiang Tjong — Djakarta, Prawiromarsono 
— Klaten: R. Soelisto — Djakarta: Muhammad Rasjid — Djakarta: Soekanto — Djakarta, O. Muslihat 
— Bogor, Hoesein Haidrah — Djakarta: Njo Djit Sin — Medan, Paimin Sujantho — Djakarta: Hartoja 
— Pare, L. Siregar — Djakarta, R. B. Sutrisno — Tarakan A. Gombo — Jogjakarta: Sastrapuraja — 
Karangpandan-Surakarta: B. Sarono — Surakarta: D. M. Ali — Pontianak: M, J. Djaja Purawinata — 
Tjizmis: Wahjoedi — Semarang: Ateng Afandi — Tjiamiss M. Caropeboka — Bogor: D. M. Arifin Adam 
— Pontianak, Siswasardjana — Solo Muhd. Nur H. M. — Lahat, Mevr. E, Rueb-Dirkse? — Subang: 

Ong Khay Liong — Madiun: Chen Swie Lian — Makassar. 

BALLPOINT : Darmadi — Djakarta, Rassat — Djakarta: Minar Hutapea — Djakarta, Tjia Liong 
Hian — Semarang: Soehardjono — Ngandjuk: Mohd. Dahnan Mansoer — Jogjakarta: Soesilo Poerwo- 
hadikusumo — Tegal: Loekman Nazir — Bogor, Oei Ek Boo — Djakartas R. Soeratidjo — Djakarta: 
K. S. Siregar — Bandung: R. M. Ngb. Prodjopratiknjo — Jogjakarta: Sjamsu Anwar Lubis — Padang 
Sidempuan: Tan Siok Hiem — Djakarta: S. Maemunah Usman — Djakarta, Brodjo — Bogor: Lo Kong 
Tjiang — Djakarta: Digdo Hendrardo — Djakartas M. Junus — Djakarta, Sie Houw Tjoe — Djakarta, 

Affandi — Bandung: Tan Khing Hwat — Djakarta, Thio Goan Ie — Salatiga: S. Kelana — Tange- 
rang: Mohammad Sulaiman — Tjirebon, Zanzibar — Djakarta Moh. Ichsan — Djakarta: F. W. Hardjono 
— Klaten: J. M. Koster — Semarang, Lie Giok Hian — Pekalongan, R. Soetarto Soebardjo — Madiun: 
Djohan Effendi — Surabaja: Sim Wie Gan — Slawis Chang Liat Yan — Djakarta, Soepardan — 
Djakarta: G. M..R. Dunnwald — Djakarta B. Sungkowo — Malang, Tan Thian Tjhiong — Malang: 
R. Wirjowijoto — Surabajas Theng Thiam Sing — Semarang: The Khik Sien — Surabajas G: Soekardjo 
— Tenda Sediardjo — Djakarta: Abdul Irmansjah Moch4ar —  Djakartas Martono — Djdkarta: 

J. Lantang — Djakarta Iman — Djakarta Khouw Willy — Djakarta Rd. Dikdik Kunrad — 

Ba R. Josodarsono — Semarangs Njoo Tik Jam — Semarang: Oesman — Indramajuj Amier S. 
— Bandung, Soedir — Sukabumi: M. Mochtar — Makassar, M. Didit Muljadi — Pontianak: Soekarno — 

Ponuanak: Letn. Tj. R. Sentana — Malang, Moh. Pratanu — Bangkalan-Maduras S. Soemedi — Jogja- 
karta: Iman Soekirman — Semarangj A. G. Jacobs — Pladjus Hadis Didong — Bukittinggi: Kenek Tari- 

gan — Pematang Siantar: Nocrazril Noerdin — Padang, Jap Tjeng Khang — Semarang: A. Verlian — 

Djakarta: W. J. Th. Musther — Djakarta: H. Douw van der Krap — Djakarta, F. IL W. Mouthaan 
— Djatinegaras Directie Studenten-Universiteit Internaten Bandung, R. Sybesma Djakarta: 
JA Clarisse — Bandungs O. Koenecke — Surabajas Khoe Djoen Lok — Djakarta: I. Lim Giok Toan 
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— Bukittinggi: J. C. de Neef — Bogor, M. Ibnu Hadjar — Djakarta Thio Han Eng — Djakarta: J. van 
der Borden — Bandung, Anthonius Sinaga — Bandjermasin, Soerjokotjo — Surabajas Sali ——. Bogori ' 
Ii — Tasikmalaja: Somawidjaja T Bandung, R. Sulaeman — Bandung: Suardi Darmowijoto — Tjitebon: 

Abdul Sungkar — Bandung: Ismat Bamasjmus — Tjirebon, Nj. R. A. Hidajat — Djakarta: M. Hasjim.. 
al Chairuddin — Medan, R. Masman Hadynoto — Mentjirim-Pos Medan, M. W, P. Panggabean — 

Bangka: Nj. Tio Bian Tjoen — Djambi: R. M. Berg — Sungai Gerong, M. P. H. van Houweninge — 
Pulau Mandi: R. H. de Laffressange — 2g Gerong: Mevr.: G. Sehiiltze-Phlippen — Pladju, Mevr," 

A. A. van Loon-Mehlbaum — Pladju: Th. A. Tit — Palembang. 

Pemberian hadiah? utama akan dilangsus 1g ran pada hari Saptu 
tg. 29 Maret j.a. d. di Hotel der Nederlanden, Djakarta, aimtara 

dj am 17.30 dan 19.30. Pemenang” hadiah dari Djakarta akan 

pindapas panggilan tertulis, sedangkan hadiah? untuk peme- 
nang-pemenang dari luar Djakarta, akan dikirimkan. 

Tentang keputusan Jury tidak diadakan tulis-menulis   
         

        

  

   

) Pakulah tiap BLUE Bawn 21Ur BIWDTande endingya. ! 
buatan UNILEVER 

  

 


