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an di Birma dekat perbatasan 
Ta Pemerintah Birma njata | 
kan bahwa pemerintah terse-s 
but menurut hukum internasio 
nal berkewadjiban untuk melu 

tjuti dan mengasingkan pasu- 
kan2 tersebut, kata djurubitja 

PEN Satar Nasiona | 
1 henih Mpndorei Li Mi till 

  

Demonstrasi raksasa di   Rome 
untuk menuntut dikemb a'ikannja Trieste kepada Italia. 

  

  

  

    

jang baru2 ini diadakan   
  

Harus Diterima Sbg   ra tadi kepada pers. Kemudian 
dinjatakannja, bahwa putusan 

| luarkan pasukan? Kuomintang 

itu tidak akan berarti bahwa | 
pemerintah Birma merobah po- 
litik netralnja dan memihak ke ' 
au RRT. (Antara), 

NSTRASI ANTI-PERAN 
— TJIS DI TANGER 10 ORANG 
. TEWAS. 

  

terdiri dari 
ari Minggu 

j r 

daerah 
eng timoul bentrokan jang 

beberapa anggota 
mendapat luka?. 

Achirnja kerusuhan 
padamkan, akan tetapi sebelam 
itu kaum demonsiran telah me 
metjahkan katja? toko dan ge- 
dung? lainnja. 

GUNUNG API DIBAWAH PER 
MUKAAN LAUT. 

di 

Para ahli jang melakukan pel 
nindjauan terhadap gunung api 
dibawah permukaan laut disebe | 
lah utara pulau Luzon, pada ha 
ri Minsou telah Hasan af yan Jera 
bhw. gunung tsb. masih dapat 
bekerdja terus selama berbulan 
bulan akan terdjadinja letusan. 
Gunung tsb., Didicas telah dua   minsou lamanja mengeluarkan 
asap Can lahar. Penindjauan di 
lakukan dari kapal. 

Krisis2 Amerika 
Selama Peperentahan Triuman 

S3 EDJAK tg. 12 April 
. mendiang F.D. Roosevelt se- 

|| pat ketentuan, 

  Revolusi Tiongkok 
Suatu Kenjataan Jg 

TaK Dapat Disangkal Lagi: Kata Bevan 
Birma untuk mentjoba menge- Amerika Kurang Punjai Si fat2 Sbg Pemimpin-Dunia. 

NEURIN BEVAN, pemimpin sajap kiri dim. Partai Bu 
ruh Inggris jang terkenal sebagai seorang jang sangat 

menentang prograamn persendjataan kembali, pada malam Se- 
nen menjatakan dalam 
negara, dan terutama sekali 

pida'onja di Edinburg, bahwa semua 
Amerika Serikat, wadjib me- 

nerima revolusi Tiongkok sebagai suatu kenjataan jang tidak 
Uapaf disangkal lagi. Kata Bevan, sebagian besar dari kaum 
buruh Inggris, apabila mereka berada di Tiongkok, pasti akan 
mendjadi jang disebut kaum komunis Tiongkok pula. 

  

Protes Resmi 
Kepada PBB 
Telah Disampaikan Oleh : 
Korea-Utara . Mengenai 

Perang Kuman 
NW ENTERI LUAR negeri 

F Korea Utara, Pak Yon 
Yarg, dgn resmi mengadjukan 
protes kepada PBB atas perang 

Ikuman, jg kini dilakukan oleh 
negara? serikat di-Korea,-demi-. 
kian menurut siaran radio 
Pyongyang pada hari Senen. 
Protes tadi dialamatkar kepada 
Trygve Lie, sekretaris djenderal 
PBB dan dikirim pada tg. 29 
Maret bersama-sama dengan 
statement pemerintah Korea 
Utara tentang hal jg sama ter- 
tanggal 22 Pebruari, demikian 
radio tsb. (Antara-AFP). 

  1945, tanggal Truman 

bagai presiden Amerika Serekat, Gedung Putih te- . 

lah menghadapi krisis #etalaga maupun diluar nege- 

ri berturut2. 
Mengenai bolitik luar negeri 

krisis? jg terdjadi serta putu- 
san2 jg diambil: 1. Putusan utk 
Sea 0 atom di 
Djepang th. 1 Permulaan 
perarg dingin dgn Russia 3. 
asap rentjana pemulihan 

— bagi Eropa th. 1948: 4. 
tentang doktrin 

Ta 5. Rentjana pasal 4 
mengenai bantuar, tehnik bagi 
negeri2 jg masih terbelakang: 
6. Blokade & Berlin dan diadakan- 
nja djembatan udara th, 1918— 
495 1. Perang Korea meletus 

th. 1505 8. Pembentukar, dan pe- 
njusunan Pakt Atlantik: 9. Me- 
ngadakan serta meratifikasi per 

perdamaian Djeparg 
dan Pakt2 Keamanan Pasifik 
1951—'52. 

, Mengenai politik dalam nege 
1 djuinja dinas mili 

ter (milisi) diwaktu damai dan 
usaha untuk mengadakan di- 

s militer umum. ' 2. Disetu- 
'entjana undang2 Taft 

  

     

ngan? sag aa , Na akapei 
maskapai | kereta pi oleh pem? 
rizstah dan ditaroh dibawah ke 

kuasaan militer. 4, Tuduhan2 
adanja infi'trasi Komunis -di 
kementerian2. 5. Penjelidi kan2 
Kongres terhadap  tuduhan2 
adanja korropsi diantara para 
pembesar2 pemerintah, 

6. Mempersatukan departe- 
men2 angkatan darat, laut dan 
udara dan mendirikan kzmente 

rian pertahanan. 7. Perdebatan 
di Kongres mengenai Da 

untuk menempatkan 6 div'si 
pasukan Amerika dibawah djen 

  

  

  

deral Dwight Eisenhower, pang “- 
lima tert' nggi- pasukan2 Pakt 
At'antik di Eropa. 8. Putusan 
uatuk membuat bom Hydrogen. 
9, Pemanggi an kembali Ajende | 
ral MacArthur sebagai pangli- 
ma tertinggi pasukan2 Ameri- j 
ka di Pasifik. (Antara—AFP). 

  

buktikan, bahwa 

  

Sosialis Selu- 
ruh Asia 
AUM SOSIALIS dari sem 

h bilan pegara Asia akan 
mengadakan konperensi di Ra- 
ngoon pada achir bulan Okt., 
Gemikian diumumkan hari Senen 
di Rangoon- Kaum sosialis In- 
dia, Indonesia dan Dje- 
pang jg pada minggu lalu me- | 
ngadakan perundingan selaku 
paritia persiapan telah mengi- 
rimkan undangan kepada kaum 
sosialis Irak, Israel, Pakistan, 
Libanon can 'Syria supaja turut 
menghadiri konperensi tsb, 

Mesir akan diundang untuk 
mengirimkan para penindjau- 
nig kekosperensi tersebut dan 
koum sosiais Eropah akan di- 
undang sebagai tamu. Panitya 

persiapan jg terdiri dari para 

utusan Izdis, Indonesia 
dan Birma dalam waktu sing: 

kat akan dibentuk di Rangoon 
untuk menentukan peraturan 
guna Konperensi tersebut. 

(Reuter). 

KAWAT WANITA DEMO- 
KRAT KPD. TRUMAN. 

Lembaga Wanita Demokrat 
di Berlin hari Minggu menge- 

'tok kawat kepada presiden 

“Trumd:, da'am mang dikata- 
kan bahwa presiden Truman 
bertanggu: :g djawab bagi pe- 

rang kuman di Korea. 

Singa STT IONA 
BURANGKAT KE MOSKOYW. 

Menjusul jang lain2, djuga 
Disjopra jitno anggo- 
ist 1mum SORRI, 

nnkul 11 hari Sabtu berangkat 
ke Moskow . memenuhi 

| ngan kekonperensi ekonomi in- 

sena disana. Sudiiono 

| menumparg pesawat terbang 

KLM ,.Delft' aa lewat i 

geri Be' anda, 

HA " 

ba Ananta 

ungas 

ans! 

he 

  

Dalam pada-itu harus di- 
mengerti bahwa bagi kaum bu 

ruh Inggris adalah suatu hal 

jang mustahil untuk memper- 

taruhkan hidupnja kepada usa- 

| hauntuk menempatkan kemba 

| Chiang Kaj Shek di Tiong- 

kok. Demikian Bevan. Selan- 
djutnja Bevan mengemukakan 
bhw. dim, menghadapi usaha2 

persendjataan kembali ini ia 

mempunjaj rasa kuwatir, akan 

  

tetapi tidak terkediut. Sedja- 
rah manusia tidak pernah mem 

perlombaan 
persendjataan jang sehebat se 

' karang ini tidak mengakibat- 

peperangan. Kita harus kan 
menginsjafi, bahwa satu2nja 

. djawaban terhadap komunis 
me adalah bukan persiapan pe 
rang jg sedemikian ybesarnja, 

| melainkan usaha untuk meng 
hilangkan kemelaratan bang 

sa2 'ain. 

Jang saja kehendaki ialah, 
djika pengorbanan memang 
peru untuk membantu bangsa? 

lain, maka baiklah kita berkor 
ban untuk kebutuhan2 kema- 
nusiagan das perabadan. Demi 
kian Bevan, 

Kemudian ja mengatakan, ba 
hwa ia tidak perijaja Russia 
takut kepada bom atom. Achir 
nja ia menjatakan, bahwa Ame 
rika Serikat kurang mempu- 
nja' sifit2 sebagai pemimpin 
dunia terutama pada saat2 pe 
rang dunia ke-III mengantjam 
akan petiah. Dalam pada itu ia 
mendesak, Supaja Inggris .mem 
bebaskan diri.dari bantuan mili 
ter Amerika. Kita harus men- 
djalarkan lagi tindakan2 bebas 
kita, demikian Bevan. (Antara 
— Reuter). 

WE. PRESIDEN 
KE LOMBOK. 

Pada achir bulan April jad. 
ditunggu kedatangannja di 
Lombok Wakil! Presiden Mohd. 
Hatta jang menurut berita jg. 
diterima di Ampenan akan me: 
ngadakan perkundjungan ke 
Surda Ketjil antara tanggal 18 
April sampai tanggal 1 Mei jg 

akan datang, Perhubung dgn. 
itu didapat keterangan, bahwa 
nanti pada tanggal 5 April pe- 
merintah daerah Lombok akan 
mengadakan 'perundingan dgn. 

berbagai instansi sipil tentara 
dan polisi untuk mempersiap- 
kan segala sesuatu jang berhu 

bungan dengan penjambutan   tersebut, 8. 

  

| Susunan N Kabir net Ja 
| 1 aan Oleh Formateur: Pendapat" 

—.. Mr. Tambunan 
1 menolak atau merubah susunan. 

  

   
PRESIDEN didak dar 

fommoteite Wilona. 

seorang atau beberapa orang     

net is telah Ma eta, dgn. 

| Sukanagara 
Diserang 

Indak Pasukan Sungka-| 
wa Ne Dgu 200) 

Orang 

EBUAH GEROMBOLAN 
tg bersendjata. jg terdiri 

atas kurang lebih 200 orang 
tg. 30 Maret subuh telah mela- 
kukar: serangan atas Sukanaga- 
ra. Antara lain serangan itu di- 
tudjukan kepada pos? polisi. 
Perlawanan jg diadakan oleh 
Mobrig dan polisi berlangsung 
kira2 1 djam. Dalam tembak- 
menembak itu dari pihak Mobrig 
Kompi 501, ada 3 orang gugur 
dan beberapa orang luka2. 

  

Menurut berita jang  diteri- 
a “Antara” seminggu jang 

baru lalu tentara dan Mobrig 
itu teah mengadakan pember- 
sihan-pembersihan didaerah se 
latan dari kabupaten Tjiandjur 
itu. Tapi dalam pembersihan 
itu angtauta? gerombo'an TII 
tidak d'djumpai seorangpun. 

 Biaanan | 
Setudjui | 
Disampalkan Dgn| 

“kabinet jg telah dimadjukan dgn resmi 
ikian keterangan Mr. A. 

:| wakil ketua I parlemen jg selama Mr. Sartono sakit sekarang | 

ini mendjadi acting Ketua Parlemen, atas pertanjaan? pers 

| siarg kemaren, Menurut Mr, Tambunan djuga didalam pasal 51 

undang? Dasar mengenai prerogatief Presiden utk menundjuk 

Iksampaikan oleh formateyr kepadanja. 

kepadanja oleh 
M. Tambunar, 

pembentuk kabinet, tidak terda- 
bahwa Presiden dapat merolak susuran kabi | 

resuti oleh formateur kepadanja. 

tk menuru: convention (kebiasa 
an) Presiden jang telah memberikan 
“kepertjajaannja kepada  formateur, 
akan menjetudjui susunan kabiner jg 
dimatijukan kepadanja oleh forma- 
teur itu. Djuga dinegara2 lain, baik 
keradjaan, maupun republik, belum 
pernah terdjadi, bahwa seorang Ra 
dja atau Presiden menolak susunar: 
kabinet jang dengan resmi telah di 

| Apabila dari pihak Presiden umpama   nja hendak dimadjukan saran? ke 
pada formateur mengenai personalia ' 
atau susunan -kabinet, maka hal itu 
biasanja terdjadi sebelum formateur | 

dengan resmi menjampaikan susunan j 
kabinetnja. 

' Menurut Mr. Tambunan, apabila 
Presiden menolak - susunan kabinet 
jang telah diusahakan oleh Wilopo 
itu, maka hal jang demikian akan 
menimbulkan suatu pepapaant baru 
jg pengaruhnja tidak akan baik bagi 
|usaha2 pembentukan kabinet  dima 
sa datang. Sebab akan  sulitlah ke 
dudukan formateur nanti, apabila ia 
jakin, bahwa susunan kabinet jang 
dengan susah telah “ diusahakannja 
bersama partai? lain, kemudian tidak 

akan mendapat persetudjuan Presi 
den, Dalam pada itu oleh Mr. Tam: 
bunan ditambahkannja, bahwa pe- 
nundaan pengesahan oleh Presiden 
atas susunan kabinet jang telah di 

  

  Pihak iarg ber wadjib mendu- 
ga, bahwa mereka itu “menghi 
lang” dikalangan rakjat. Ter-, 

dapat keterangan, bahwa . ge- 

rombolan jang menjerang Suka ! 

kan Aehmad Sungkawa. 

  

negara itu ada'ah induk 30 

UANG 50.009 RUPIA 
RAK DITAHAN 
LAMPENAN 

Baru2 ini fihak jang berwadjib te-: 

lah menahan 50.000 rupiah perak ke- 
punjaan N.V. Tinsin di Ampenan jg 
diangkat oleh kapal ..Maluka” dari 
Djakarta. - Berhubung ' dengan 'ini 
N.V. Tinsin telah minta kepada jg 
berwadjib supaja uang itu dikembali- 
kan, karena pengangkutan itu di- 
langsungkan dengan memakai idzin 
sah dari kementerian keuangan. Ke- 
pada PI-Aneta fihak berwadjib me- 
nerangkan, . bahwa uang tersebut 
memang benar memakai idzin 
ditanda-tangani oleh mr Janssen 
dari kementerian keuangan 
uang untuk membajar pegawai N.V. 
Tinsin di Lombok. Tetapi serhu- 
bung dengan instruksi &... diaksa 
agung baru2 ini, uang tersebut di- 
tahan untuk sementara. 

  

,PRAVDA” TUDUH PALANG 
MERAH INTERNASIONAL 
SBG. , PRO-AMERIKA” 

Marimin, komentator 'mterna 
Sicnal harian Sovjet ”Pravda” 
hari Minggu telah mempero'ok 
olokan @andjuran2 sek. djen. 
PBB Trygve Lie dan menteri 
luar negeri Amerika Acheson, 

agar suptja Panitya Palang 
Merah Internasional diperbo 
lehkan menjelidiki tuduham2 se 
akan2 Amerika melakukan pe 
rang kuman di Korea. “Prav- 
da” menamakan Paritya ' Pa- 
lang Merah, Internasional seba 
gai sudiy badan. jang “pro-Na 

kan bahwa badan tadi tidak 
perlu menjekdiki lagi, karena 
sudan, diselidiki dan dibenar- 
kan -oleh suatu komisi RRT 
dan Perhimpunan Ahli Hukum 
Demokrat Internasional. 

| den. 

jang 

bagian : 

2i” dan “pro-Amerika.” Dikata | 

    

madjtkan oleh formateur  Wilopo, 
tentu ada pertimbangan2nja jg luar 

| biasa, jang memerlukan Presiden 

tberunding dulu dengan Wakil Presi 

Djika seandainja 

00000 Presiden tolak? 
Atas pertanjaan, bagaimana kalau 

ji si menolak susunan 
' t - aa 1 “oleh: 
| ema ilopo, Mr. Tambebai 
' mienjatakan sebagai Beta sen 
' diri, bahwa dalam hal demikian um 
pamanja formateur akan dapat minta 

      

    

    pertimbangan parlemen,: kalau ia 
bermaksud meneruskan persoalannja 
dan hendak mentjari -penjelesaiannja 
didepan parlemen sebagai badan per 
wakilan rakjat jang tertinggi. TN 

parlemen memberi kepertjajaan 
pa susunan kabinetnja, maka 5 
mbullah selisih pendirian: “diantara 

Bro id dan D.P.R. Dalam hal demi 
kian Presiden berhak membubarkan 
parlemen, tetapi dalam .tempo 30 
hari ia harus mengusahakan terben 

tuknja parlemen baru dengan djalan 
pemilihan umum, iang tidak dapat 
dilakukan, karena belum adanja un 
darg2 pemilihan umum. Mr. Tambu 
nan berpendapat, bahwa parlemen: 
tidak dapat dibekukan. Demikian 
Mr. Tambunan. 

Perlu diterangkan, bahwa bebera- 
pa wakil pers kemarin siang telah 
menemui Mr. Tambunan sebagai 
acting Ketu» Parlemen dan menanja 
kan kepadanja persoalan tsb. diatas, 
disebabkan adanja kechawatiran Pre 
siden akan merubah ata menolak 
susunan kabinet jang telah disampai 
kan dengan resmi kepadania oleh 
formateur Wilopo. 

Pada tanggal 25 Maret 
1952 di geredja Kathe- . 
dral Bandung dilang- 
sungkan upatjara peno 
batan mgr. P.M. Arntz 
Bischop  tituler dan 
Apostolis Vicaris di Ban 
dung, Gambar atas: Pe- 
mandangan pada upatja 

ra tersebut. Gambar ba- 

  

  
wah: Setelah upatjara 
selesai para bischop di- 
gambar bersama2 mgr. 
Arentz No. 4 dari kiri     baris depan. (Ipphos), 

  

        tjampuri dgn 

  

Penting hari ini: Presiden dan susunan kabinet jg 
diadjukan resmi oleh formateur — Tuntutan Nye 
Bevan — Westerling tidak bajar rekening hotel — 
Padi: Pemerentah: dan Penggilingan — Tjorak ka- 

binet jad — Parasit dan Manusia — dll. 

  

  
  

Zonder Ikut Serta- 
nja Jugoslavia 

Kita Tidak Akan Tunduk Pada Apapun 

Keputusan Mengenai Triestes Kata Tito 
Negara2 Barat Mungkin K ehilangan Simpatinja 

Yugoslavia. 

ARSEKAL TITO PADA HARI Senen menjerang peme- 

rintah Italia dan negara? Barat karena tindakan2rja jg 

bertalian dgn Trieste, dan ia menjatakan, bahwa Yugoslavia ti- 

dak akan menerima se'jap pulusan mengenai Trieste dgn tidak 
Segera setelah pidatonja Tito itu jg 

Ciutjapkan dgn tiba2 dimuka parlemen, lebih kurang 20.000 pe- 

muda Yugoslavia jg membawa sembojar? »kita tidak akan me- 

lepaskan Trieste” berkumpul dimuka gedurg 
mudian berbaris melalui djalan?kota Belgrado Ggn mendengung 

ikut sertanja Yugeslavia. 

dengungkan slogan? anti-Italia. 

Tito menjatakan bahwa ia 
menganggap perlu untuk me- 
ngutjapkan pidatonja, itu o'eh 
karena terdjadisja kerusuhan2 
dj Trieste, dan sete'ah ada pe- 

ngumuman tentang akan diada 

kannja korperensi “antara tiga 

negara (Amerika dan Italia) ' 

mengenai Trieste Ci London. Se 

telah menjatakan bahwa ia ber 

bitjara tidak hanja atas nama 

ia Sendiri, tetapi djuga atas na 

ma pemerintah dan seluruh 

bangsa Yugoslavia, Tito mem- 

peringatkan negara2 Barat, 

bahwa apabi' a mereka melan- 

djutkan kegiatan? mereka me- 
ngenai Trieste sebagai jang di 

  

Karena 
Trieste 

.Capnto Tentang Ljubic 
Utk Ber-Duei Dgn 
Tommyguo..,.. 

y INGCENZO CAPUTO jar 
V namakan diri sebagai 
»presiden Partai Nasionalis Ita- 
Ia” . telah mengadjukan tanta- 
ngan kepada anggota parlemen 
XYugoslavia, Velibor Ljubic, utk 
duel atau berterhpur perang tar 
Cing dengan... tom mygun 
Cimana sadja jg Ljubic kehen- 
daki. Kata Caputo, ia bersedia 
Gjuga berkelahi di Yugoslavia. 
Caputo umumkan tantangan ta- 
di dim sebuah komurike - jang 
Gikirimkan kepada pers. Partai 
Nasionalis Italia itu talinja ti- 
dak dikenal. 

Menurut Caputo, 2 pari jang 

lalu Ljubic mengatakan dalam 
parlemen Yugoslavia, bahwa ia 
bersedia menemui orang nasio 
nalis Itala dengan tommygun 
ditangan. Utjapan ini dikeluar 
kan berhubung dengan soal 

Trieste, Cavbuto menjatakan, 
hari Senen ia telah menulis su- 
rat kepada, Ljubic, bahwa ia 

bersedia ber-duel tommygun de 

“dengan Ljubic, djuga di Yugo- | 
| ponden PI Aneta, bahwa jang ' slavia. Dikatakan bahwa ia 

, memberikan waktu 15 hari ke 

: pada Ljubie yntuk mendjawab 
i tartangan itu. (Antara—UP). 

KABINET BARU THAI 
Tu #5 5NTUK, 

Kabines boxa "Uh, pada hari 
Saptu jelih terbeniuk dan su- 
|sunganja, uantuk sebagian besar 
merupakan “suatu “roshuffle” 
dil kabinet jang lama, Marse- 
kal Phibun Songgrom tetap 
mentjadi perdana menteri me- 
rangkap menteri pertahanan, 
Citambah dengan menteri per- 
ekunomis)h. 

LAGI2 KORBAN TEMPE/ 
KETELA.. 

Seorang penduduk di desa Po 
ncred,o (kefjamatans Talun 
(Kediri) teah mabok karena 
makan tempe-kedele jang cl. 

ampas ke apa. 

Demikian pula dua orang ka- 
nak2 di kalsmangan telah ma 
buk dan Kasini (6 th) di Ka- 
Gemangan, karena makan kete 
a Pandesi. : 
Mereka masih dapat terto- 

loag, Didesa Tunggorono (ke- 

tjamatan Doko — Wlingi, se- 
orang telah meninggal dunia 
karena makan kete'a jang di 
magak setjara keliru. 

  

baga Kebudaiyan Inodansia 

SKA Bar 

dai BnR seleb 

aeaaseh Gencoiscnan 

La ca Wetencehanven   
” 

. 

  

  

parlemen dan ke- 

Gjalankan sekarang ini, maka 
negeri2 itu akan kehilangan ba 
njak rasa sympati jae kini 
terdapat dikalangan rakjat Yu 
slavia. Tito selandjutnja menu 

duh bahwa Itaia mengguna- 
kan keanggautaan nja dalam 
Perdjandjian 2 dpntik untuk 

kerusaha menglaksarakan sua- 

     
    
     
     
     

       

  

     
        

    

   

(tua aa kun 

djungan Ni. Roosevelt di 

Indonesia, pada tgl 26-3 

1952 malam Presiden me 

ngadakan resepsi di Is 

tana Merdeka, Gambar: 

Nj. Roosevelt dan Merle . 

Cochran bertjakap2 de- 

ngan Presiden, Nj. Su- 

karno dan wakil Pres. 

Hatta, (Ipphos).   
  

(Partisan 
("Jahudi 
Jg Kirim Paket Bom 
Kepada Adenauer? 

UATU  GEROMBOLAN 
Sg jg menamakan diri ,0Or 

ganisasi Partisan Jahudi” pada 
hari Senen dgr surat memberi 
tahu kepada UP di Paris, bhw. 
mereka bertanggung djawab 
atas pengiriman paket-pos, jg. 
berisikan bom, kepada perdana: 
menteri Djerman Barat, Konrad' 
Adenauer. Dalam surat jang 
terkirim dari Zurich itu dikemu 
kakan bahwa alasan utk mela- 
kukan tindakan inj ialah karera     1 politik “imperialis” jang di- 

tudjukan terhadap kepentingan 
kepentingan Yugosiavia, 

ia menambahkan, bahwa 

Trieste hanjalah merupakan Su 
atu alasan jang ditjari2 oleh 

para. pemimpin- Italia: jang. ka 
tanja mempunjai rentjana le- 

bih luas untuk mengadakan pe 

rembesan dalam wilajah Yugo 

slavia. 

Setelah menjatakan kechawa 

tirannja bahwa negara2 Ba- 
rat tidak insjaf akan politik 
pa Su jang didjalankan oleh pe 
merintah Italia itu, Tito menga 

takan bahwa demonstrasi2 an 
ti Yugoslavia jang terdjadi di 

Ita'ia itu “sama sekali tidak 
bersifat spontaan” dan telah di 

organisir o'eh peme Tn Ita- 

lia, 

Achirnjs Tito menegaskan Se 

kali lagi, bahwa suatu penjele 

saian mengenai masalah Tries- 

te tdak murgkin akan tertja- 
pai tidak dengan ikut sertanja : 

Yugcs'avia. (Antara — UP — | perlombaan guna merebut gelaran 
AFP). 

  

    

srakjat Djerman masih selalu 
berusaha uk memperbudak du- 
nia”, 

Dikemukakan djuga bahwa 
pengiriman bom kepada Ade- 

nauer itu . dimaksud sebagai 

pembalasan atas pemburuhan 
Gan penganiajaan orang2 Jahu 
di oleh pemerintahan Hitler." 
Baik kedutaan Israel di Paris 
maupun pemimpin2 Jahudi di 
Swiss menerangkan bahwa me 
reka belum pernah mendengar 

tentang adania organisasi ter- 
sebut. Seperti telah diwartakan 
bom telah meledak sebelum 
sampai kepada Adenauer dan 
menewaskan seorang pegawai 
polisi di Miinchen, (Antara). 

MISS INDIA”, 
Untuk jg pertamakali Irdia akan 

memilih ,.Miss India” dalam bulan 
April ini. Perlombaan ketjantikan ini 
akan diadakan di Bombay, Madras, ' 

Calcutta dan Bombay sudah memilih 
tjalonnja. Jang menang dalam perlom 
maan ketjantikan ini aka dikirim ke 
California untuk ikut serta dalam 

  

»Miss Universe”, 
  

Westerling Diusir 
Sbg Orang Jg Tidak Dikehendaki Dan Ka 

rena Tidak Bajar Rekening Hotel...... 
r ARIAN PERANTIIS »Combat” 
mewartakan, bahwa bekas " 

pala hari Senen pagi 
kapten Westerling, jang 

dim waktu jg achir2 iri berdiam ci sebuah hotel ci Vesinet, sela ta luaran Perantjis, telah diusir gjeh pemerintah Perantjis. Hal - 
ini kabarnja dilakukan atas permintaan duta besar Belanda dan 
djuga berdasarkan kenjataan, 
bajar rekening hotelnja. 

1 

Dikedutaan besar Belanda di | 
Paris pada hari Senen orang , 
menundjukkan kepada kores- 

dapat dimintakan jalah penje- 
rahan seseorang, jang mana ti 

dak dilakukan terhadap Wes- 
terling, akan tetapi bukannja 
pengurisan. Bahwasanja Wes- 

terins telah diusir dari Peran 
tjs tidak diketahui orang di 
kedutaan besar Belanda, Semen 
tara itu kementerian kehaki- 

man Perantjis mehjatakan ba 
hwa Perantjis tidak dapat me 
ngusr Westerling, karena ia ti 
dak berada di Perantjis. Jang 
telah diambil terhadap dirinja 
jalah peraturan 'pe'arangan. 

Hal ini berarti bahwa djika: 
Wester i:g berusaha untuk ma 
suk Perantjis, 'a akan ditolak.: 
Menurut sumber PI Aneta ta- 

di, Westerling kini kerada G: | 
Nederland, Pernjataan ini di-! 
sangkal dengan tegas oleh Den 
Haag. Menurut harian '”Com- 
bat” Wester ing kini berada di 

Brussel, Lebih lardjut diberita 
kan oleh harian itu, bahwa hu 
tang Westerling kepada hotel 
th meningkat sampai 300.000 
franc. Rupa2nja memoireznia   tidak  tjukup menghasilkan 
uang baginja, Kalangan 'poli- 
tik di Den Haag menduga, bah 
wa Westerling kini berada di 
Djerman Barat, (PIA). k 

bahwa Westerling vidak mem- 

mn amanda 

.Baccouche 
Tidak Laku 

Mungkin Akan Kem- 
balikan Mandaatnja? 
Jp Poana MENTERI Tu 

nisia Baccouche jg baru 

diangkat dan jg dikenal sebagai 
pro Peranfjis. elah menemui 
kesulitan besar 'usaharja 
membentuk kabinet. Para penin 
djau di Tunis : takan hari 
Senen, bahwa esulitan? jg di- 
hadapi Batogusihe disebabkan 
kebanjakan 1 Tunis jg 
Ba tidak menjukai 

a. 

Baccouche akan kem- 
balikan mandaa:nja? 

Selandjutnja AFP memberi- 
takan: 

Hedi Nouira, pemimpin par- 
tai Neo Destour, da'am inter- 
piu mengatakan bahwa ia ti- 
dak mau ikut serta dalam ka 
binet. Baccouche jang hendak 
dibentuk itu, Nouira berpenda 
pat, bahwa Baccouche akan 
mengembalikan mandatnjg. ke- 
pada Bey dari Tunis'a. 

(Antara). 

      

   

   

    

   

  

  



         

  

   

   
   

      

  

   

Politik Kabinet Jad. 
Akan Djaut Djauh Berbeda Dgn Politik Kabinet Sukiman: 

. Tidak Akan Tjondong Pada Amerika 1 
| —' Terbuka Kemungkinan Utk Adakan Hubungan Dgn Moskow. 

NW SETAWAN »Antara” menulis: Forma'eur Wilopo hari Minggu tengah hari telah me- 
je kepada Presilen dafiar susunan kabinet dalam kabinet jang ia talah usa- 

  aag Karena Oibi- 5 

Dim Tabuh 

  

    

    

hakan pembentukannja selama kira? dua-belas hari jaug achir ini Susunan kabinet Wilo- 
IASIS, jang diberbagai negeri po itu beserta personalianaja seperli jang kita Perek dani kalangan jang berdekatan 

" : disamping dengan formateur (susunannja dimuat di , Suara Merdaka” y “yaren) kalangan? poli'ik jang 
h t kuas di Djakarta adalah hasil maximum jang telah dapat “' .japai oleh for 1eus dim. si- 

sekitar da tuasi polidik dewasa ini, Meliha! nama? tjalon menteri itu dapatlah diharapkan. bahwa ha- 
L itar danau luan politik jang akan ditempuh oleh kabine! Wilopo itu, (jakni apabila diterima baik oleh 

“itu jang mempu- Presiden Sukarno), baik ke dalam maupun keluar negeri akan berbeda dengan kabinet Suki- 
jaan. Seiap kali man-Suwirjo, 

0 rintangan besar Pori PE tari Kon $ F3 Pe TA 
deradjat ekonomi penduduk jang Olitik jang terlampau tjon tuk pengiaksanaanni, harus di ' 5 an an 

  

   

    

   
   
   
   
   

    

    

     

    

   

     

   
   

    

   

dengan sistim irigasi selesai. 
Balir menerangkan bahwa 

| Sistim irigasi ci Umshandige 
di Rhodesia jang menelan bia- 
ja 3 djuta pondsterling dan jg. 
mulai dipakai dalam tahun 
1939- dengan maksud untuk 

jang Gitempat itu meluas. 

Untung di Indonesia 
tidak meluas. 

Untung sekali hingga seka- 
““#rarg belum terdapat tanda2 ba 

“hwa penjakit schistcsomiatis di 
danau Lindu meluas ketempa: 

  

  

SEMARANG 1 APRIL 1952. 

Kabar Kota 

. Gula Indonesia 

P1 pe nga bulan te 1950 den kini mempunjai kedu- 
1 Kuaf apangan perdagangar, gula, demikian diterang- 

oleh tuan A, H. Lubis. An 

dan tudjuannja organisasi iri jaitu membela para peda- 
gula Gsm berhubungan erat dgn pemerintah dan erga- 
orakjat dan sedjak itu djaksnnja. organisasi merdjadi 

Persatuan Pedagang 

kan Mendidik Kader2 Utk Perdagangan Gula 

Konperensi pertama diadakan di Bandung tahun 1951, 

pertinggi d 
duduknja. 

Sesudah: 
djelmakan 

lum dapat a1 
in kita harus hati? s     

Disamping penjakit2 parasit 
itu, maka disebutkan pula pe- 

| njakit2 filariasis, elphantiasis, | 
jang sungguhpur tidak merupa-i | 
kan mas'alah kedokteran jang | Me 

terdapat dipelbagai! | penting, 
tempat besar. seperti di Seram 
10 K4 : € 
orang dewasa menderita penja- 
kit ini Djuga di Atjeh Barat. 
di Sulawesi. di Irian Barat dan 
ditempat lain nenjakit elephar- 
tiasis tidak sedikit adanja, 

Parasit jang terdapat terda- 
bat ferbanjak pada manusja 
Indonesia ialah parasit tjatiing 
jang hidup dalam alat pen jer- 
naan 'erufama fjatiing golo- 

tambang. Ascaris lumbriocoi- 
des. Trichuris #richiura, exyn- 
ris vermicnlaris trichos-tro 
Ins dan strongvlides sercora- 

Iup dismi menganduas 
antam heberana jenis ftja jing 
jarg Gisebutkan ita. 

630.000 I. darah Indone- 
sia hilang tiap harinja. 

Diantara tjatjing2 itu jang terpen- 
ting untak manusia “ialah  tjatjing 
tambang. Tjatjing itu terdapat ba- 
njak sekali terutama diantara orang2 
desa dan petani. Bila kita nilaikan 
rekwesni infeksi tjatjing tambang     

| dan lagi bila kita nilaikan djumlah 
| fjatjing jang rata2 ditemukan dida- 
"lam seorang jang mengandung para- 
|sir “itu sebagai hanja 40 ekor, 
maka angka2 itu rasanja dinilaikan 

| #idak terlampau tinggi, bila" diban- 
| dingkan dengan angka2 jang dida- 
pafi dari pemeriksaan majat. Bila 
djumlah rata2 jang diperlukan oleh 
seekor tjatjing tambang sehari 0,3 
cc darah, maka darah jang diisap 
oleh tjatjing2 itu dari rakjat Indone- 

samvai 2095 daripada: 

dij. 

rgan Nema eda seperti tiaffing 

Es. Yamnir fian orang jang hi-, 

      

      
    

      

    

nang2as dari Angkatan P 
hum R.W. Monginsidi.   (4 Baru? ini Pangiima TT VII Kol. Gatot Subroto de 

. ngan rombongannja me nindjau ke daerah Menado. 
“. Gambar atas: Kol. Gatot Subroto 

Gambar bawah: Ko 1. Gatot Subrot, meletakkan ka 
rangan bunga dimakam almarhum Dr. Ratulangi, 

memberi ke- 

erang kepada ajah Almar-   (Ipphos). 

Desakan PPMI 
sv- Federasi Mahasiswa2 Indonesia Mendesak 

X5 Agar Jadosesia Lekas Adjukan Soal : 
Tanisia Kepada Dewan Keamanan 
ERHUBUNG DENGAN kedjadian? achir? iri di Tu- 
aidia, maka Perserika'an Perhimpunan Mahasiswa In- 

Gonesia (federasi daripada perhimpunan2 mahasiswa seluruh 
Indonesia) telah mendesak kepada pemerintah Republik Indo- 
nesia unjuk dengan segera mengadjukan soal Tunisia kepada 
Dewan Keamanan, P.P.MI. berpendapat, bahwa tindakar2 Pe- 
rantijis di Tunisia Yiada lain adalah penindasan dengan meng- 
gunakan praktek2 kolonial terhadap hasrat kemerdekaan se- 
suatu hangsa 

an bangsg Indonesia jang baru 
berhasil membebaskan diri dari 
genggaman kolonialisme dan 
jang dalam Mukadimmah Un- 

dang2 Dasar-nja  menjatakan: 
»Bahwa sesungguhnja kemer- 
Gekaan itu ialah hak “sega'a 
bangsa oleh sebab itu maka 
pendiadjahan diatas dunia ha- 

  

an dan peri-keadilan”, " wadjib 
untuk tetap memberantas ko- 

lonialsme dan  imperia'isme 
dimana sadja Gan bilamana 
djuga. Karena itu adalah sua- 
tu kewadjiban bagi Republik 
Indosesia untuk dengan sege- 
ra serta dengan sepenuh tena- 
ga Ikut seria membantu Setja- 
ra aktif perdjuangan kemer- 
|dekaan rakjat Tunisia. 

dong kepada Amerika Serikat 
seperi: jang telah didjalankan 
dimasa jang sudah2 menurut 
dugaan bara penindjau akan 
menga ami perubahan. Meski 
pun kekuasaan Amerika Seri- 

||kat dibagian bumi ini akan te 
| tap mendjadi faktor penting jg 
Ikan terus mempengaruhi po 

litik luar negeri kabinet Wilo- 

po nanti, diduga. bahwa segi2 
tadjam daripada pengaruh poli   

| Sebagai Perdana 
(mempunjai pengaruh jg besar | 

. "neutraliseer." 
Pertama-tama persoon Wilopo 

Menteri akan 

bagi beleid politik umum kabi- 
net nanti. Wilopo terkenal dari 

 Ment'er)2 PNI dim. kabinet jl., : 
bahwa ia adalah penentang per 
djandjian perdamaian San Fran 
cisco. Djuga Wilepo tak dapat 
menje'udjei persetudjuan MSA 
dalam bentuk jg telah ditanda- 
tangani oleh Menteri Luar Ne- 
geri Subardjo. Selain fiu Wilo- 
po termasuk pemimpir2 PNI, 
jg a priori tidak menolak wn'uk 
berhubungan dgn, negara? blok 
Serjt aln memperluas perhu- 

bunga ekonomi dan perdaga- 
bgan Indonesia dgn. dunia luar. 
Apabila perhubungan ifa akan 
memberi hasil jg memuaskan, 
Ia setudju untuk mengadakan 
perhubungan ekonomi Hu 

Tentang Wakil Perdana Men 
teri Prawoto Mangkusasmito, 

dapat dikatakan bahwa ia ter 
masuk aliran didalam Masjumi 
jang djuga tidak menjetudiui 
Penanda-tanganan perdjandji- 
an Frisco dan penanda tanga- 
nan perseludjuan M.S.A. dalam 
bentuknja jang sekarang. Tja 
jon Menteri Luar Negeri Mukar 
to termasuk angkatan muda di 

ngaruh Amerika Serikat diba- 
gian bumi ini sebagai faktor jg 
penting didalam politik Juar ne 
geri Indosesia jaitu politik jg 
dinamakan “po'itik bebas” itu. 
Dalam pada Hu iapun menginsa 
fi potensi2 ekonomi jang ada 

pada Indonesia sebagai negeri 

penghasil bahan2 mentah jang 

penting bagi dunia, jarg ku- 
rang atau tidak dipergunakan 

adakan nasionalisasi terhadap | 
perusahaan jang vitaal dan jg | 
mempunjai hadjat jang besar : 
bagi masijarakat. Sumitro dju ' 
ga adalah pengandjur industria ' 
Iisasi, dan menghendaki pemba ' 
gian jang lebih merata daripa | : 
da pendapatan nasional. Ekono ! 

  

mi-export Indonesia dewasa ini | 
adalah sebagai landjutan eko- 
nemj kolonial dan oleh karena 
itu pada pandangannja harus 

nja itu Sumitro bukan kawan |! 
kepentingon modal besar Be- 
landa di Indonesia, 

Dr. Sumitro Djojohadikusu- 
mo tidak setudju dengan per- 

djandjian San Francisco. 

Sumanang perhatikan 

soal2 sosial-ekonomi. 
Tentang Mr, Sumanang da- 

pat dikatakan dengan pendek, 
bahwa peladjaran jang ditem- 
puhanja di R.H.S. du'u ialah ha 
luan sosial-ekonomi. Sedjak ia 
masih djadi peladjar ia sudah 

memperlihatkan minat jang be 
Sar terhadap masa'ah2 sosial- 

ekonomi, terutama jang menge 

nai penghidupan rakjat Indone 
sia, Ja selalu, mengutamakan 
kepentingan ekonomi nasional. 
Dari sedjak masih djadi pela- 
djar pada R.H.S du'u Suma- 
nang termasuk teman jang ra 

pat kepada formateu, Wilopo. 
Meskipun anggota PNI, Mr. Su 
manang tidak punja pandang- 
an politik jang tegas bersifat 
kepartaian. 

Jang tsb diatas adalah mengunai 
kementerjan2 penting ig berhubungan 
Gongan dunia luar beserta sedikit 
keterangan tentang orang2nja ang 
akan mendjalankan beleid pohtik 

Mr Mhd. Rum jg  kementerjannja 
akan memegang peranan vnting da 
lam pemilihan umum nanti. Peta 
hanan akan dipegang oleh Sutan 
Hamengku Buwono, ig oleh umum 
dipandang orang ig Kua' dan ig pa- 
ing tepat untuk menduduki portfo 
Ho itu, dan PP: dan K. ig akah di 
pimpin oleh Dr. Bahder Djohan se 
lotang tidak berpartai jane pada pen 
dapat umum dalam pandangan poli 
tik adalah dekat kepada PSI 

Tidak akan dapat sam- 
butan baik dari USA.   

Kompetisi PSIS 
| Sabtu, 29 Maret 1952. 
| Poris 2B — SSS 2 
: Garnizoen 2 — CHTCS 2R 3—3 

. memperbaiki hasil pertahanan, Tea Ata ak 3 pennga tik Amerika itu, jang berludju dibangunkan pu'a ekonomi-in- | Usion 3A — WIK 2 6—0 
sekarang untuk sebagian be- kemang sa Ba Ta Han par i an menjeret Indonesia kedalam Gustri supaja Indonesia tidak ' Minggu, 80 Maret 1952, 

-| sar harus didiamkan terlantar. | du Anesaan Pn bok Barat dalam perang di- 'terlamipau tergantung dari du Union 3—- WIKI  1—0 (pai disebabkan antara lain oleh | un ade En ngin menghadapi Sovjet Russia nia luar akar kebutuhan2nja. |CHTCS 3 A — Poris3  3— 
i'penjakit schistosomiasis jang | Tjatjing tambang. : sekarang ini, akan dapat di-! Dengan pandangan ekonomi | Garnizoen3 — SSS 3 2 

i 

Pop akan ke Penang. 
| Kesebe!asan sepakbola Persa 

| tuan Olahraga Polisi (POP) Su 
. matera, Timur pada tanggal 9 
| April jang akan datang akan 
melawat ke Penang untuk me'a 
kukan pertandingan2 disana se 

lama satu minggu. Diantara la 
wan2nja jalah Penang State XI 
dan Chinese Team. 

Rombongan POP jang akan 
berangkat ke Penang terdiri 
dari 24 orang, jaity 19 pemain 
dan 5 officials, dipimpin oeh 
Komisaris Polisi Amir  Ham- 
zah, 

Perlombaan Pasi. 
|. Diperoleh kabar, bahwa Pe? 
ingurus Persatuan Atletik Selu 
ruh Indonesia tjabang Diakar 
ta telah memutuskan untuk 
menjelenggarakan per!ombaan 

besar atletik pada bulan Mei 
jong akan datang. Djago2 atle 
tik dari seluruh Indonesia te- 
'ah diwndang untuk ikut serta 
Perlombaan Invitasi itu. 

Untuk penjelenggaraan per: 
lombaan tersebut telah diben- 

tuk “suatu panitya dipimpin 

oleh Major Suhardi dsn diban- | Semarang tahun ini telah terpilih sebagai tuan rumah | pada rakjat” Indonesia jang banjak| Republik Indonesia sebagai rus dihapuskan, karena tidak! dalam PNI. Ia mengakui dan | kemenserian itu masing2. Diantara | Pi Oreh Sunarto, DP Abdul 1 konperensi tahunan Pusat Pedagang Gula seluruh Irslone- | lebih dari 70 djuta itu sebagai 75”.,| pendjelmaan hasrat kemerdekal sesuai dengan peri-kemanusia- y menginsjafi kekuasaan dar pe | Da'am Negeri ig akan diduduki o'eh azis Saleh, A.M. Djaafara, 

Moh. Dahlan Nazir dan Subijo- 
no. 

Kompetisi Persidja. 
Landjutan dari pertandingan 

sepakbola kompetisi | Persidja 
telah berlangsung pada hari 
Saptu tanggal 29 Maret, anta- 
ra kesebelasar2 UMS—Setia, 
dengan kesudahan 7—0 untuk 

      . seharinja berdjumlah 630.000 | disebabkan karena parasit2 dju “ is aa oleh Indonesia didalam mendja ia ea Hara taon Pa ta inna : Ta LI 

Lean na EK aka memerlukan makanan teta- epada ernational UMION | jankan politik luar negerinja, | Ss IS banjak tidak menjetudjui | Minggu , 2 
Djakarta. Susunan pe gaga HIDUP. “2 kan PO SerinJA, | Perdjandjian Perdamaian San Fran 

  

   

  

   
   
   
   

  

   

Ta hun 1952—1953 Desas-desus kabar, bahwa ada 

i berikut: ketua Mr. Pri 'majit jg sudah ditanam Ik. 100 

'karena ketagihan gelek, 
hidup lagi dan kemudian nglo- 
ijong kepasar Bulu naik beetjak, 

Sebagai tjontoh lain ialah 
tjatjing Ascaris. Bila sebagai 

naan rakjat ialah 140 djuta. 
Berat rata2 seekor tjatjing ki- 
ra2 3 gram, sehingga berat se- 

frekwensi diambil 50X, maka ! 

pi hubungan itu adalah lebih 
dalam, Sudah lama diketahui 
bahwa kwantiteit dan kwali- 

of Students (LU.S.) jang ber- 
pusat di Praha P.P.MI. telah 
mengadjukan seruan agar ma-   terhadap infeksi. Pada umum- 

nja Gapat dikatakan bahwa 
daja tahan seorang jang tidak 

iang tindakan2 Perantjis. Ke- 
| Pada mahasiswa2 Tunisia, P.P. 

iM.I. berseru urtuk tetap terus 

terutama didalam hubungan 
nja dengan Amerika Serikat. 
Begitulah Mukarto berpenda 

hesia kurang mempergunakan 
“bargaining position -nja itu. 

Berbeda dengan Palar ketua 

Cisco dan MSA., jajtu jang merupa 
| Kan perg'aksanaan polltik luar 
| geri Amerika dalam perang 

ne 
dihg'in 

j menghadap: blok Soviet Russia. ma 

ig mengikuti djalannja politik Indo 
hesia diwaktu ig achi"2 ihi. tidak 

Cari pihak Amerjka. 
akan mendarat sambutan jang baik | 

ingan antara kesebe'asan2 Al- 

| wathon—Sakti, berachir 7—3. 
1 

Indonesia anggota Fed. Ihari di Bergota, entah sebab ka- : Ha 2 an : teit makanan memang mempe- hasiswa seluruh dunia  seren- tx bahwa dalam menghadapi | Ka kabinet Wilopo nanti (apabila 
: 5 : Se ea | jumlah tiatjing Ascaris jang Tn 2 5. : 3 Nek AP! ' diterima baik Olen- Presick nu Irena kangen pasar Jaiek, 3 terdapat didalam alat pentjer- ngaruhi daja-tahan manusia (tak mengadakan aksi menen- | konperensi San Frarcisco, Indo ru: Ta Sean ana Re Tan Anggar Intern. 

i. Dari Paris AFP kabarkan, bahwa 
| Djerman-barat, Rusia dan Indonesia 
|telah diterima oleh Federatie ' main 

g an, jang tjukup menggemparkan pendu- . Hai £ : 4 Hunt na tiuku biasa- | me'andjutkan perdjuangannja | go'egasi Indonesia di PBB. Mu Kalangan9 “tt selandjutnia manja , 219gar internasional menurut putusan 
1 Te NG Sana - kaan tjatjin itu ada'ah apat an J 5 p, ta i : 52 : Tera 1 3 LA: - Ftakan vendanatnia. h ri kon i is, iput karesidenan hampi, di duk Semarang. 420. 2 - Barata nja rendah misalnja Caja-ta- | sampai tertjapai kemerdeka- karto tidak dapat menjetudiui Be oa a 1 “3 an , kengres ke 33 di Paris, pus diputus 

  

   
   

  

   

  

   

  

   
   
   
   

  

Indonesia, ketjuaii Am ' Malahan tadi pagi, pasar Djo- 
Ternate ada perwaki- |har-pun penuh orang2 jg semua- 
Ane inja kerandjingan ngotot mau 

melihat si-majit hidup, karena 
kabar-nja si-majit hidup mau 

belandja beli arlodji Mido di 
'tokonja pak Gaos. 
'4 Karena ditempatnja pak Gaos 

berat 8.400 orang Indonesia, 
bila rata2 diambil 50 kg. Bera- 
pa baniak parasit itu memer- 
Jukan makanan belum'ah da- 
pat dinilaikan dengan tepat, 

karena pengetahuan kita akan | 
metabelismus tja'jing itu be- 

han terhadap penjakit malaria. 

Sebagai gambaran keadaan 
demikian, ingin saja kutip apa 

jang telah ditjeriterakan o'eh 

van Veen dalam American 

Journal of Tropical Medicine 

tahun 1951. Segera sesudah 

lan sepenuhnja. Protes keras 

telah dikirimkan kepada pe- 
merintah Perantjis, sedang ke- 
pada Lembaga Arab serta se- 

kre'aris-djenderal — Perserika- 

tan Bangsa2 disampaikan per- 
mintaan untuk segera mengam : 

demikian di- 

  

Indonesia menanda-tangani 
perdjandjian perdamaian San 
Francisco, sehingga karena 
pendiriannia itu telah timbul-   (lah kesulitan mengenai ikut ser 
tanja dalam de'egasi Indonesia 
pada sidang umum PBB jg ba 

   

IT ir mendekati tudjuan .poli'ik be 
has.” 

akan mendia'ankam nolitik Jua" nege. ' 
kan, bahwa pertandingan2  kedjua- 
raan dunia tahun 1953 akan dilang- 
sungkan di Belgia. 

  

Aneka Djawa Tengah | 
5 Naa : Dj ber- bil tindakan2 lalu di Paris, pada ketika i da majit hidup, orang2| 'um lengkap.  Metabolismus| perang dengan Djepang ber . ru lalu di Paris, pa g 

Pes AN ana jab - ps Drossaki Tan Bpeig sedikit seka- | achir van Veen mengundjungi umumkan oleh P.P.M. (Pia). pembentukan delegasi Indone “pa & : 5 SALATIGA, 

Fi dita Tan bu” ke dhalemnja pak Mardjito, | li diketahui. Teniang metabo-| sa'ah Satu bagian pulau Dja- sia itu. Ia hendak diangkat pa pCt. dari gadjih pokok Kursus ,,elementaire 
2 adat 'bupati. Sebab katanja ada ka-| lismus hidrat arang pengeta-) wa. : (da mulanja hanja mendjadi s1 selama 6 bulan utk dise- bedrijjsleiding”. 

    

              

   

   

    

   
    
   

  

   

          

   

      

   
   

bar menjusul jg ngabarkan ka- 
luk si-majit hidup tadi mau ne- 

H mui pak Mardjito mau mintak 
umy Internatio dan kertu beras....... 23 

“Watson, tapi kini ' Sir-pong tjuming may kasih 
i 5 der | komentar: Jo talah timen. Dja 

“man Serba krisis, sekarang dju 
fa ada penjakit krisis-gampang 
pertjsja. Keruan sadja, kare- 
ra orang gampang pertjaja, 

i maka Siapa jang berani ngo- 
mong muluk-mu'uk, hebat-he- 

bat, aneh-aneh, ndakik-ndakik, 

melik-melik, pasti akan dapat 
banjak pengikut. Kurang per- 
tjsja? Tanjakan sadia pada 
itu engko Kwee Kek Beng jang 

nanti Sore akan ndongeng di 
Ta Chung Tze ta 

Sir-pong. 

la hanja ada 4 ver- 

npatan 
Sempurna djalaznja pen- 

an gula jang dibelinja 
g dari Nivas, jaitu per 

n darj producenten gu- 
ri Agustus 1951 sampai 

v- 1952 telah dilakukan 
lian gu'a dari Nivas un- 

Djawa Barat dan daerah   
C3) 

Buat mendjaga salah-wesel, 

harus ditegaskan disini bah 

wa engko Kwee Kek Beng be 

BUPATI KUDUS ME- 

nar-benar mau ndongeng, tis te Saragih bekas Ko- ine 

mardan Brigade di Tasikmalaja ' ki itu meradialela dibanjak tem 
dak tjeritakan “Apri -mop!” | 

La B “pat. karena makanan rakiat 'bukah 

huan kita lebih menda'am, se- 
hingga banjak zat itu jang di- 
perlukan oleh tjatjing itu da- 
pat dinildi, Ternjata tjatjing 
Ascaris memer:ykan 1,4 gram 

| glycogen seharinja, hingga gly 
| cogen jang diperlukan oleh se- 

'ka'ian tjatjing Ascaris jang 
terdapat diantaranja rakjat 

Indonesia tiap tahun berdjum- 
lah 2146200 kg. dan djumlah 
ini sama dengan djumlah hi- 

| drat arang jang terdapat dida- 
lam 2.861 ton beras. 

Parasit dan makanan 
Hubungan antara parasit 

dan makanan bukanlah hanja 

  
  

LT.-KOL. SARAGIH KEPALA 
STAF DIVISI, 

Kemaren tg. 31 Maret 1952 
telah tiba di Semarang O ver- 

Divisi Siliwangi. 

  
Dibagian itu padi di sawah2 Su- 

dah kuning Gan segera halus dipo- 

tong. Rakjat pemilik padl itu men |. 

derita kekurangan ig hebat sebagai 

akibat pendjadiahan | Diepang, se 
Gangkan penjakit ma'arja meladja 
lela diantara . mereka. Obat kina 
dan obat2 iain is diberikan ternja. 
talah tidak tiukup untuk membe- 
paskan rakjat itu dari penjakitnja 
dan penderitaannja. Hanja makanan 

ig tiukup dan baik bersama dengan 
obat kina “akan dapat meno'ong 

orang2 ig sudah kwrus-kering fu. 
Makanan ig sangat diperlukan ada 
disawah2 tetapi Takjat sudah tidak 
mempunjai tjukup tenaga untuk me 
ngambilnja. sedangkan pada waktu 
itu makatlan dari tempat lain tidak 
dimasu p. 

Sebagai tiontoh lain daripada hu 
bungan erat antara paras,t dan ma 
kanan maka telah dikemukakamnja 
Soal ankylostomiasis. AN 

tidak 
adalah 

Penjakit — ankylostomiasis 
akan timbul bila . makanan - ada! 
tjukup dan mengandung banjak be 
Si dan protein, ialah zat2 utk mem 
beniuk hemogiobin dalam badan. Bi 
la za12 tiukup, maka daerah ig di 
Isap tiatiing tambang se-hari2 da 
pat diganti hingga “tidak #imbul 
anaemia, djuga bila djumlah tja 
tiing dalam alat pentjernaan adalah 

Tidaklah heran, bhw disini penja 

: »Bantuan” 

kao Kemerdekaan Juna- 
ni, Kata Pitkidis 

- ARIAN ,/TRUD” lelah 
1 Bee sebuah ar: ikel 
jg ditalis oleh seorang emigran 
pclitik Junani, Pifkidis Arti 
kel ku memuat angka? jg ver 
muat dalam madjalah Junani 
,Nea Economia” di'ahun 1951, 
untuk memberikan gambaran, 
kerusakan? jg ditimbulkan cleh 

Demam» gt na n n 1g SaU- 
dara di Junani 3 Yr i 

Angka2 tersebut menjata- 
.kan, bahwa 150.900 orang te- 
lah tewas atau luka2, 25000 
ibuah rumah terbakar 200-600 
pertanian rusak, 350.000 orang 
:tak  mempunjai 

  

keangkatannja sebagai 
| diau.sadja 

2 Amerika ' 
Malahan Menghantjur- 

  

pekerdjaan , 

|orang penindjau sadja. Sete'ah 
penin 

itu ditolaknja, ke- 
mudian ia diangkat mendjadi 
anggota delegasi. 

Hubungan Sovjet akan 

kongkan kepada mere- 
ka jg. kelaparan 

Dewan Daerah Partai Nasio- 
na! Indonesia Surakarta telah 
menjerukan kepada segenap   lekas terlaksana. 

Dengan Mukarto sebagai Men 
| teri Luar Negeri boleh diharap ' 
ikan, bahwa pembukaan perhu- ' 
(bungan diploma'ik diantara In- 
“dicnesia dan Sovjet Russia akan 
' dapat dilaksanakan dgn. lekas. 
“sebab Ia Termasuk kaum poli-' 
tisi jg menjokong pandangan 

“uniuk mengadakan perhubung- 
ian diplomatik dgn Sovjet Rus- 
sta itu Cgn segera. Pada pan- 
dangannja pembukaan perhubu 
ngan diplomatik dgn. Russia 
akan men'jiptakan suatu per- 
imbangan uidalam politik luar ) 
negeri Indonesia dalam mengha 
darh blok Amerika dan Sovjet 
Russia, sehingga dgn. Vemikian 
poliik Juar negeri Indonesia 
tidaklah lagi terlampau "eenzij- 
dig” tertadju kepada Amerika 

anggautanja jang  mendjadi 
ipegawai negeri dalam daerah 
1Karesidenan Surakarta, agar 

i terhitung mulai bulan Maret 
11952 ini untuk 6 bulan Jama- 
inja mereka menjerahkan 1 pCt 
i (satu prosen) dari gadjih po- 
koknja guna bantuan 'pertolo- 

ingan bahaja kelaparan. De- 

“ngan melalui tjabang2 ma- 

Sing2 hatsil pengumpulan tsb. 
diharapkan tiap2 bulan dise- 
Yahkan kepada Pa'ang Merah 

Indonesia setempat atau di Pu- 
Sat daerah Surakarta. Untuk 
melakukan pengumpulan tsb. 

salah seorang dari masing2 

diawatan diharap mendjadh pe- 
ingantara, bagi Djawatan/Kan- 

tornja masing2 dengan Tja- 
bang2 PN.I, setempat, 

sedikit. hari lagi di Salatiga 
akan dibuka sebuah kursus utk. 
.elementaire  bedrijfsleiding”, 
Utk keperiuan ini akan dipakai 
gedung di Djalan Tuntang 40 
1g. dahulu dipakai untuk staf- 
kwarlier Brigade ,,9”, dan kini 
sebahagian dipakai untuk kan- 
tor pembantusinspeksi C.T.N. 
Segala sesuatu ig bertalian de 

ngan pembukaan kursus itu ki- 
ni sedang dikerdjakan sebab 
ketjuali tempat pengadjaran ru 
mah itu akan dipakai djuga se 
bagai iriternaat utk. para pengi- 
kut kursus jg. untuk pentama 
kali ini akan berdjumlah 60 
urang banjaknja, 

Adapun lamania kursus di- 
renttjanakar 8 bulan. Jang akan 
dilatih jalah para anggauta 
CTN jg. mempunjai #djazah 
S.M Maksud kursus jalah un- 
tuk mendidik kader jg. dikelak 
kemudian hari akan mendapat 
tugas untuk memimpin ma- 
tiam2 kursus (vak) bagi para 
anggauta CTN. sesuai dengan 
hasra'rja masing2.   hahja serihg kali tidak menganduhs ' Ios ng ka K j dan blok Barat pada umumnja. 

NINGGAL Filan Jalang den ugas untuk "jukup kai setapi djuga tidak me 12Si 100-009 orang pelami ter-|  eemateur — “Wilopo mene- |IKUDUS. PURWOREDJO. 
Na kat #i mendjabat Kepala Staf neadung tjukup protein, demikian Paksa meningga'kan rumahnjaf rangkan kepada pers tentang Baru dilahirkan, su- 'D : Tadi Aa Pa Na Div ei Dai g oran Di- Pot. Lie. : In dan 340.000 anak jatim piatu sana aa dipilihnja Mia a h Lg ua kelapa tiap 

c1TG mendadak, Dupa USUS I.i| ari ini belia membentangkan beberapa kini memenuhi dja'an2. 1 4 2s ah mempunjai gigi. 2 : 
| Ligue Tajib telan meninggal du POKOK OT 0. Meri Ini bela ena aan an mena MAP. ag enuhi dja an2. Menu- | karto untuk Kementerian Luar punjar gg penganten 

   

  

   

    

Inia, Kemaren bean masih se- 

Gar bugar Gan masih aktip me 
ngundjungi rapat2 DPR Kabu   berkenalan dgn Perwira? dari 

Staf Bomanrdo Tentara & Ter- 

ritorium IV di Stafkwartier Div. | ran jang saja berikan diatas ternjata 

tozoa dan parasit tiailing dalam ma- 
sjarakat itu, maka prof. Lie selan. 
djutnja mengatakan: Dari gamba- 

rut statistik resmi Juni,  hat- 
sil industri2 pokok, kini ada- 
lah 304 dibawah ' tingkatan 

'Negeri, bahwa Mukarto menge- 
tahui seluk-beluk Amerika dan 
kedudukan Amerika didalam 

Pada tanggal: 21-3-1952 ba- 

ma: "R” penduduk desa Tan- 

«. 'Dikewedanan Kemiri, Pur- 
ru2 ini seorang wanita berna- woredjo penduduk setjara go- 

tong-rojong telah mengusaha- 

i : ., Pangeran Diponegoro. lah bahwa parasit bukan hanja tum. Sebelum perang sedangkan | nolitik internasional. @jungmodjo Ketjamatan Dje- kan tanah kosong seluas 1800 
na paten, Inno Lillahi Wa Inma Ka : : Du Gea Taerubiak atas biaja rakiat, hatsil2 pertanian  mentjapai Figuur2 lain jang penting |kule (Kudus), telah melahir- ha da Andika milik desa 

"1 Ihi Rodjiun. BEBERAPA PENDJAHAT bukan hanja menjebabkan penjakit , dan j 

   
    

  

k20 

kan oleh P.G. Semboro di dae- a jang 
|rah Djatiroto. Menurut t, Us- 

Lt 
Paling sedikit PPGI bol 

DITANGKAP. 

Beberapa orang telah ditangkap: 

dan kematian, tetapi dfuga melum- 
puhkan tenaga rakjat, - menurunkan 
prestasi kerdja, mengetji'kan hasil bu 

mi dan indust'i dan menghantju'kan 

7046 dari angka sebelum pe- 
(rang, Dikatakan  se'andjutnja 
dalam artikel itu, bahwa de- 

po itu ialah Dr. Sumitro Djojo- 
hadikusumo untuk Keuangan 
dan Mr. Sumanarg untuk Per- 

didalam rentjara kabinet Wilos. kan seorang anak (baji), jang 
dengan kenjataan bahwa baji 
tadi sudah mempunjai 2 gigi 

kerta ditanami 
dan bibit mahoni. 

Selain itu, untuk memperba- 

ketela pohon 

Para. “enak Ndtepan de hain at P n . laku- klat. Utk pembangunan ( ngan ,,bantuannja”, Amerika disebelah muka/bawah. Hi 1 Pp embe'i gu'a dari Nivas se-' man setelah berdirinja PPGI | dalam penggrebegan2 jang dilaku daja Pan Kan Ke peng an | 1 | ekonotlan, | njak tanaman kelapa Pamong 

mlah 50 ton, dengan harga |itu, keadaan pendjualan gula | kan oleh pihak berwadjib didaerah bana Unetlankan masaian poisik, | Serikat Praktis telah meng. Snmitro: ,geleide Menurut keterangan Se'an- ' radja mengandjurkan pendu- 

        

bertambah !ebih baik, karena g sudah ditetapkan. Dalam 
para anggautanja mendapat keterangannja tuan A. Usman 

kota Semarang. Mereka kini berada 
dalam tahanan, karena dituduh telah 
melakukan kedjahatan2 dan peram-| 

“sosial dan soa'2 lainnja, tetavi biar 
bagaimanapun djuga, dalam hal ini 
pastilah bahwa pembrantasan penja. 

hantjurkan kemerdekaan na- 
|sional serta kedaulatan Juna- ekonomie”. 

Cljutnja bahwa baji jang baru 
dilahirkan tadj didalam kan- 

duk jg mendijadi penganien 
djika pergi kekantor urugan 

bi fa ber i i tik Bara 1 ni. ,Bantuan” Amerika tak Dr, Sumitro terkenal seba- | dungan lamania 11 bulan dan aga supaja membawa dua ala: arena agdanjo pen peringatan keras tidak boleh 3 | kit parasit merupakan masa'ah jane | NI. ,, 5 a . SU ot 1 un 5 Ah agama Supaja a Iu 

#tu - ti TARUNA Ha Pakai harga dan dilarang wrap Brg ring Man terpenting. Tidaklah mungkin untuk | bukan dan tak lain adalah mes| gai pengandjur "geleide econo | kini baji tersebut telah diberi butir bibit (tjikal) kelapa, satu 
   

  

   
menimbun. Sekean ringkasan 

putusan2 konperensi PPGI ter 

sebut, 

odjopangpung didaerah Kedi 
ampis 60 pCt, jang hilang. 

jang paling baik dikeluar 
N 

pada sIntraport” dan merugikan 
perusahaan tsb. sebesar Rp 70.000: 
dua orang lainnja sedang ditjari,     membangunkan suatu masjarakat ig 

dihinggapi penjaki2 parasit, seperti 
penjakit. malaria atau ankylostomia- 
Sis atau schisti atau para. 
Pit lain”, 2 

Prupakan perampasan dan telah 
membawa Junani kearah ke- 
hantjuran, (Antara-Tass), 

mie” atau pemerintah meme. 
gang pimpinan didalam pereko 
nomian, jang berarti bahwa un   nama: Soedir, Adapun baji ma 

na dengan orang tuanja Jalam 
keadaan baik,   diserahkan kepada naib untuk 

! Gitanam ditempat tanah kosong 

itu.   
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itu 'pendapot “saja sawa 
- bahajanja sifat destruk- 
jang terkandung ' dalam2 

“3 djiwa manusi ia”, demi- 
n pelato prof. dr. B.J. van 
k pada Djum'ai petang di- 
a sedjumlah besar para 

mahasiswa ' Indonesia “gan 

Tionghoa diruangan atas ge-. 
ng YMCA Surabaja. 

| Sebe um menguraikan soal | 
diskrim.nasi prof. Eyk memu- 

la: pedatonja Ilingan membi- 
akan masalah, jang diha- 

dapi dewasa ini oleh ilmu pe- 
“ngetahyan, Suatu penjelidikan 
terhadap sebabnja timbul pe- 

al jnjakit jang dinamakan perang 

          

   
   

  

   
   

  

   

  

   

  

   

   
   

    

   
   

      

   
   

  

   

    

   

  

   
   

  

   

    

    

  

   

  

   

  

   

      

   

  

   
   

  

   

| ra, akan Sen Naa 
' bangka Jahudi, (Reu! ter). 

Tenar NA 

erang Kuman ' 
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| bersifa internasional. 
4 Kawat tersebut. dikirim dari 

| Chen Yang, oleh komisi dari ' 

| perhimpunan itu, jang kini | 
4 mengadakan penjelidikan di | 

Tiengkok, berkenaan Gengan 
tuduhan2 bahwa pesawa'i2 ter 

1 bang Amerika telah menjebar- 
R3. kan kuman2 'penjak'it didaerah 

1 tersebut, Jack Gaster, seorang 
1 Inggeris 

| gauta djuga dari Partai Ko- 

|| mun's, menjutakan dalam ka- 

«| wat jang dikirimkan itu, bah- 
al wa keadaan? iarg- di #hatnjo 

21 sar dari peristiwa2 jang tem 

djad: dr Korea. (Antara-AFP). 

PATISTA HENDAK ANGKAT 
DIRINJA DjADI PRESIDEN. 

2 Libre” hari 

akaa Sibarata oleh suatu dewan 
menteri dan Gewan konsuatif 
jang ba aa Gan, 

ma
ki
 

e | itu, dipandang dari sudut 

Kanan Naa Ia- 

4 ia dari komisi 

H tersebut id 'mendjadi ang- 

di Timpr Laut. Tiongkok “ada- | 
lah sama @engan sebagian be: | 

Uu - fiki- 
ran manusia jang sehat. 

Berbifjara rentang diskrimi- 
| nasi prof. Eyk menjebut seba- 
'gah jang terpenting soal ke- 

saan. Ia mengatakan, bah- 
wa akiba | dari penghargaan Ker! 
hadap negara dan bangsa jang ' 
melampavi batas itu, timbullah 
(pandangan merendahkan kepa- 
|da basgsa2 Isian Ia mengingat- 
kan kepada ekses2 akibat weng 
agurg-agungkan se jara berle- 
bihJebihan a as dirinja Hiller 
Alla masanja kefika bangsa   | Bjerman mengarggap dirinja 
|.flas Herrenvolk” dan meman- 
| dang orang? dari kebangsaan 

| Iaio sebagai machluk kelas ren- | 
(dah. | Saja bertanja adakah 
Dan 2 Tanah Air Hu snatu ke-! 1: 
'badjikar? Akan tetapi bagaima 
| Da pun djuga. bila tjinta ini me 
|tinangi ferbentuknja sustu ke 
| keluargaan dunia, maka menu- 
rat pendapa' saja iri adalah 
bukan kebadjikan lagi. melain- ( 
kan sesuatu jane harus ditje- 
Ta, 5 

Nasionalisme muda. 
Penghargaan aias tanah-air 

dan bangsa jang berlebih-le- 
bihan, kini di Eropah Barat su 
Gah t'dak terdapat lagi pada 
umumnia, akan tetapi di Ti- 
Mur kin: bangsa2 muda jang 

bag' nja pengertian merdeka 
itu masih, baru, selang rasa 
harga bagi negara dan rak- 
jiat pur masih muda, pula, 

Fiakni da'am arti bahwa gelora 
tu mudah membelok kearah 
perbuatan2 jang tidak dipikir 
pardiang. Dari itu. maka rasa 
kebangsaan dari sesuatu bang 

sa jang muda harus dibimbing ' 

setfara hati? bila tidak dihen-: 

daki meluap menimbu'kan ek- 
ses2, Dengon kesadaran'a pa-: 

da sesuatu bangsa muda itu se: 

2 timbu! pu'a keberanian '   ja g meleb' hi da'am sikap, se- 

' Niat adan 
Timbulkan Pelbagai Matjam Reaksi 

Dun:a 
| Komentar Russia: ,, Amerika Sedang Mengalami Kri- 
|sis” : Pelbagai Negara Chawatir Amerika “kan Kem- 

-bali Kepada »Isolasionis me” 
ERITA?2 TENTANG putusan Truman untuk tidak iku? 
serta dalam pentjalonan presiden bulan November jang 

laka Jera diterima oleh Eropa dengan perasaan chawarzir, 
“kalac2 tampii ksmuka seorang tjalon jang akan mengembali- 
kan politik luar negeri Amerika 
Tetapi perasaan tersebut mendjaci 
“#jajaan, bahwa tindakan ieosane | itu dimaksudkan 
unjuk membuka Cjalan bagi djenderal Eisenhower 
untuk sesuatu ffjalon lain jang 
|. Eropa perjjij ja bahwa ka au 
Hisenhower nantinja Pa 
sebagai presiden, maka 
,akan melandjutkan Politik kar 
(negeri presiden Truman dewa- 
sa ini, dengan memberikan 
'bantuannja kepada Eropa da- 
jam TON sencoal .komu- 
us y 

| Pa rab Serta 
kaum polijis be um mau mem- 
berikan komertarg resmi ten- 
tang putusan Truman tersebut 
jaan dak ada ' sepatah kata- 
(pun jang keluar dari perdana 
(menteri Winston Churchili jg. 
Iseda- g ber weekend” 

|c! hartwe'l sewaktu mendengar 
| herita tersebu Tetapi perasa- 

| an jang paling tampu kemuka 
jolah, bahwa. ini sudah da- 

pat dipastikan, “bahwa akan 
| ada orang baru: jang akan men 

| duduki Gedung Putih, dan sia- 
papun djuga orangnja, Ing- 
gris perlama2 akan me 

| hatikan sungguh2 politiknja. 

  

    

| jang mengandung harapan, 
| bahwa tjalon dari Partdi De- 

| mokrat 'akam mendjalankan 

| politik Truman dan kepertjaja- 
an bahwa putusan Truman un 

tuk tidak ikut serta dalam pe- 
milihan2 presiden jang akan 

datang itu memperkuat kedu- 

lon presiden. 
Sumber2 pemerintah Bonm 

mengharapkan, bahwa, -peruba- 

han orang tak berarti peruba- 

han politik. Demikian UP, 

di 

ITruman mungkin 
Itanda, hahwa akan ada garis 

Di Paris terdapat: perasaan :   
dukan Eisenhower sebagai tia 

kepolitik menjendiri (isolasi). 
berkurang dengan keper- 

terutama 

dan tidak 
kuat, 

Ma »Krisis jg. gen- 

ting di USA. 

-— Selandjutnja A.F,P. mewarta- 

Ikan dari Moskow, bahwa pe- 

agumuman presiden Truman, 

bahwa ia tak bersedia untuk di- 
tjalonkan lagi sebagai presiden | 
Galam pemilihan? jang akan da- ' 

tang tidak menimbulkan perasa- 

xn keran di Moskow, dan eng 

fapat Gipandang sebagai sua 

bukti, bahwa pimpinan. Amerika 

kini Sedang mengalami suatu 

krisis jang genting. Moskow 

berpendapat, bahwa Truman tak 

dapat memperpandjang politik 

iang harus mengakibatkan De- 

perangan total?» untok waktu 

ig. tak tertentu. Dan perginja 
merupakan 

(baru dalam politik Amerika, ig. 

Ihincga kini tak dapat menjele- 

saikan masaalah peperangan Ko 

. reg serta persendjata'an kem- 

(bali Djerman. 

Perhatian di Canada. 

ai “Dari Oftawa dikabarkan, bah 

wa putusan Truman itu menim- 

'bulkan perhatian jg besar di 

Canada. Selain peranan jg pen- 

| ting jg didjalankan oleh Ameri 
ka Serikat dalam dunia modern 

dewasa ini, ikatar2 jg erat jang 
memparsatukan Canada dgn, te 

tangganja jg. besar itu menim 

bulkan perhatian jg istimewa di 
Tibu-kota Canada terhadap  pe- 

milihan2 presiden jad, Sumber2 

bemerirtah Canada sendiri be- 

|lum mau memberikan komentar   Inja dgn resmi. tetapi kalangan2 

ia Dum KeTidnk 

 perkembangannja. 3 
bab jang membaikkan, menurut pen |. 

bab Mutlak Dari Pereranegasi ata a 

Suatu am 
ketebiNan | . 

  

raiken soal rasdiskrimi 

njakan sudah. sedjak lama 
   

Salah sata ss 

dapat saja ialah bahwa di Eropah | 
Nan Amerika Serikat terdapat djam- 
tah besar pelbagai 
umumnja tidak 
bahwa pertjampuran darah . dalam 
keturunan membaikkan pula. Sesua- 
fu bangsa jang mengasingkan diril 
dalam arti merintangi atau melarang | 

mengalami degenerasi, 
bahwa setiap | turunan “memerlukan 
darah baru, Bahwasanja bangsa2 | 
Bara' dapat tahan lama sebagai 
bangsa2 budaja, adalah karena  ke- 

njataan bahwa sesungguhnja di &. 
rat orang tidak bisa mengatakan   adanja bangsa2 tertentu. Salah sa- 

Itu tjontoh dari kenjataaan jang 
| memberi sumbangan hingga kegilaan 
Hitler itu mendjadi bulat ialah bah- 

wa ia pertjaja akan “adanja "bangsa ! monstrasi semat'am itu, 
German. 

Diskriminasi pemuda. 
Sebagai diskriminasi ketiga 

»rcf. Eyk menjebut diskrim:na- 
Si pemuda, Pernah saja dengar 
crarg mengatakan : .Ach' se- 
karang aku mau turut presis 
apa jang dikehendaki orang 
tua, unuk mernelihara suasara 
baik. Tapi nanti saja pilih dja- 
an sendiri. Tetapi dikemudian 

umumrja tidak banjak 
pena memilih djalan sendiri 
Lu. Bagaimana kita bisa mene 
rima fikiran untuk memben'uk 

isuatu kekeluargaar: duria. ka- 
lau kita masih mengandung fi- 
kiran jang turun-menureri de- 
mikian terikat kepada prasang- 
ka dar pergertian2 nintiang 
dari berabad-abad kebelakang? 

Diskriminasi agama. 
Kemudian prof, Eyk mambi- 

tjarakan “diskriminasi agama. 
Didunia terdapat kira2 600 dju 
ta pena eluk agama Kristen, le- 
b:h dari 490 djuta Isiam “Gan 
kira2 djumlah sama jg. beraga 
na Buddha. Dengan susah pa- 
jah sejak beberapa lama kita | 
sudah melampaui saat  bunuh- 
membunuh karena perbedaan 
keperijajaar akan tetapi jang 
kita tjapai barulah hingga itu 
sadja, Pun diskriminasi “agama 
adalah samata-mata suatu ef- 
fek jang dibuat-buat. Sesuatu 
agama #ertentu tidak lahir her 
sama-sama dengan lahirnja ma- 
nusia, melainkan lahir sebagai 

  

ngak dari pendidikan dar: 
mie. Bisa terdjadi bahwa se- 
seorang dilahirkan deng an ke- 

pemerirtah jg liberaL menjam- 
but pwsusan Truman itu iga. 
perasaan tjampuran, 

lam ig 

nja untuk mentjiptakan solida- 
ritek Atlantik. 

rapan2, khw. presiden Truman 
akan mergubah piptusannja. itu. 
Bekas wakil presiden Henry A. 
Wallace meniatakas pada hari 
Mirggu. bahwa ia pertjaja Tru 
man mungkin akan merubah si 
kapnja dar-akan ikut sera dim. 
bemilihan2. Tjaion dari Partai 
Republik, Robert Taft, berpen- 
dapat, bahwa putusan Truman 
itu sama sekali tidak akar mem 
pengaruhi rertjana dari Partai 
Republik. 

Sensasi di Cairo. 
Harian2 jang terbit sore hari 

di Cairo memuat pengumuman 
Truman untuk tidak ikut serta 
dalam pemilihan2 jang akan da   tang dipagina muka. Dikabar- 

' kan, bahwa putusan Truman 
itu menimhu kan sensasi di Cai 
ro, “karena menurut . dugaan 

Truman akfn ikut serta. Kala 
ngan Mesir mempunjai 
hormat terhadap Truman, mes 
kipun ia mendapat kritik jang 
pedas ditahun 1948 karena pro 

Israel. 
. Di Israel berita tentang ke- 

putusan Truman itu disambut | 

dengan berasaan ket'ewa, teta ' 

pi perasaan umum banana 

bahwa emilihan jang akan d 

adakan di Amerika tak Na 

mempengaruhi banjak tugas2 

jang te'ah ditentukan bagi ne 

gara itu. (Antara — UP —A 

FP). F 

Diki bonba A 
Selandjutnja pembitjaraa mengu- | : 

Si. »Keba 
m sengalanti 

perkawinan2 tjampuran, lambat laun 1 
Ada saatnja |. 

  
    

lagatkan, kahya mereka   kei ijewa 

25 Denis “anna DN 2 'dunia. Bentji, ketidak adilan so- 
iah pv al psr a er Ii jak Faengengg. Staf. Ten sial ditiap negeri sedikit banja 

jg liberal dalam polilik dalam ' 
regeri, djuga mengerai usaha2 | 

Sementara itu Ci Amerika Se Sendjata, Sesuatu revolusi 
rikat sendiri masih terdapat ha 

rasa | 

    
   
   

      

    
   

         

      

ia (ernjata tidak sadja | 
(kan di Pa San @- 

bangsa. Pada Ha 
dapat dipurgkes |, ' 
   
   
    
   di Ay awenen Tilograd, 3 

'Safayevo dan sedjumlah kota 
ainnja, 
Slogan? jang didengung- 

dengungkan d mana-mara ia. 

lah: ,,Kami tidak akan meng- 
“Ambil apa jang bukan mentja- 
di hak komi 'akan tetapi kami 
djuga tidak 'akan melepaskan 
“pa jang mend adi hak kami”, 
Repert!i telah dikabarkan, di 

Be'grado pada hari Saptu jl. 
telah di angsungkan 'bula de: 

jang 
| diikuti oleh tidak kura'g dari 

(Ani,) 29000 orang. 
  

mistik. 
et Ir. manusia. 

“ulah 193 “spa jang “du 
adjarkan oleh komunis, saja menga- 
takan bahwa ciemzn keagamaan me 

rupakan suatu Lagian jang tidak ter- 
pisahkan dengan ra manusia, dan 
bahwa manusia jang tidak memiliki 
elemen ini dilahirkan untuk kehan- 
fjuran, Arti agama dalam 10 tahun 
ferachir memperoleh kemenangan pe- 
sat Dengan demikian pula agama2 
sedang menudju 
lagi. Maka penting artinja keinsjafan 
atas funksi2 jang dipengaruhi oleh 

agama dalam usaha rertjapai atan 

fidaknja suatu kekeluargaan duma. 

Sangat penting artinja kalau agama 
mengusir djauh2 segala  elemen2 
agresih oleh karena barulah kita 
akan dapat sesuatu kekeluargaan 

  

jeng erat. Dari masing2 kepertjajsanj » 
perlu diambil sesuatu jang mempu 

satu sama lain. Padat. njai persamaan 
tiap2 agama jang kami sebut diatas, 
kita mendjumpai “ adanja “ Tuhan| 
Jang Esa dan seorang Nabi Haag et 
perwudjud marusia 

nja. Dari ketiga 
kebaikan pokoknja adalah sama, de- 
mikian pula keburukannja. Maka 
fimbullah pertanjaan: Adakah Allah 

tw Tuhan Jain daripada “Tuhan 
jang merupakan Ka bagi |. 
orang2 Kristen? 

Diskrimiklsi sosial 
Sebagai diskriminasi terachir 

dikemukakan oleh . “prof. Eyk 
diskriminasi sosial. ,.Ini hanja 
saja kemukakan akiya kK: mengi- 

tidak 

    

mengerti sungguh? "dalam me 

metjahkan masalah bagaimana 
|tjara menghindarkan bertjana 

'kita djumpai. Bisa terdjadi ba- 
hwa segolongan iang didiskri- 
'minasikan itu  achirnja akan 
menggunakan evolusi sebagai 

da 

pat mempunjai arti jang lajak, 
akan tetapi sesuatu perang, ja- 
itu suatu perang modern bukan- 
lah perbuatan jang lajak. Tidak 
ada manusia selama otaknja se- 
nat menghendaki perang. Setian 
arang jang sadar akan menga- 
kui bahwa sesuaty perang du- 
His, dihari depan hanja 
menimbulkan 

sotjara sistimatis dari jang 
pada setiap manusia sang sa Tar. 
budi kemsursia'an. (Pia). 

kearah kekuasaan: 

akan 

kerugian kedua 

       
   

    

    

  

       

       

        
      
    

    

   

        

      “Kerusuhan bantai pada djam 
|lima sore, dan baru pada djam 
sebelas malam polisi berhasil 

2 mengembalikan 
“| Diapuluh &e' apan orang te- 

(ian ditangkap. Menurut kete- 
|rangan, Gemonsirasi tersebut 
telah terdjadi setelah diadakan 
nja rapat “umum oleh kira2 
3600 orang buruh sajap ki- | 
ri. Po'isi telah memberikan ! 

jizin untuk rapat umum itu, 
Lakan tetapi da'om pada itu te- 

tu bahwa sehabis rapat buruh 
harus bubar dengan setjara jg 
tertib. Sebaliknia dari itu, me- 
reka kemudian telah mengada- 
kan demonstrasi dengan kesu- 
dahan sebagai jang tersebut 
diatas. (UP) 

HARGA BARANG DITU- 

RUNKAN DI MOSKOU. 

Pemerintah Sovjet Uni 

jelah mengambil putusan 
buat menurunkan harga 

(barang2 kebutuhan seha- 

  

  

oleh kalangan jang me- 
ngetahui di Moskou ma 
lam Selasa. Penurunan 
harga2 ini akan mulai ber- 
laku pada tanggal 1 April. 

Harc!'d Stassen. tjalon Par- 
tai Republik untuk pemilihan 

Truman iang tidak mau ditja 
lonkan 'agi berarti bahwa Par: 

itai Demokrat kan makin su- 

kar d'kalahkan dalam pemilih- : 
(an presiden ad... 

| L- 

  

   
   

    
     

isb. menekankan 
dibayah Suatu pemeriniahan 

    organ tersebut 
“lagi pernjataan 

Sta ir dalam tahun 1944 jang 

antara lain berbunji bahwa 
Sovjet Unj tidak  mempunjai 
maksud untuk menghantjur- 
kan kekuatan militer Djerman, 
karena jiada seorangpun jang 

akan berpendapat bahwa hal 

didja'atkan. Akan tetapi 
tidak berarti, demikian ,.Bol- 

shevik” bahwa Sovjet Uni te- 

lah meninggalkan tuntutannja 
jang lama utuk mendemilita- 

risaSikan Djerman jang ber- 
arti likwidasi 
umum tentera Nazi serta orga- 
nisasi 

Ii Djerman Timur.   
tuk melindungi keamanan dan 

unja jang sederadjat 
Tengan regara2 lain, demikian 
Bolshevik. (Antara-UP). 

“ketertiban. : 

Jah ditentukan sjarat pula, jai- 

'ri2, demikian diberikan ' 

presiden Amerika, hari Minggu | 
mengatakan, “bahwa “putusan ! 

dapat membatja dan menulis. 

ini adalah mungkin atau baik | 
ini 

Gari pada staf 

politik Nazi. Dikatakan, 
bahwa hal ini telah tertjapai 

Akam. tetapi Djerman jong 
bersait dan demokratis harus 

belah fihak. Saja hanja melihat | mempunjai tentera sendiri un- 

satu djalan, jakni bnar n 
da keduduka 

   

   
ENGENAI p 

injaknja padi jg. tiap? propi 
daa “akan ipin aa yan lagi 

  

SUK 
Nu 

“Tengah.” di Semarang. 

Kewadjiban mengatur 'pembe 

      

   
    
      
   
         

    

   

  

    

sx |lian padi itu diserahkan kepa- 
da badan2 pemerintah daerah 

|jakni dari keresidenan kepada 

'kabupaten dan seterusnja ke- : 
tingkat bawah. Tiap2 kabupa- | 
ten, jang diwakili oleh bupati 
Inja, dgn dibantu Dewan Peme 
'rintahan Daerah, lalu memben 
tuk organisasi2 jang diberi tu 
gas me'akukan pembelian padi 
Bagaimana bentuk susunan da 
ri tiap2 organisasi itu, diserah 

'kan kepada kebidjaksanaan bu 
pati dan DPD jang tersangkut 

'Tetapi apabila didaerah2 itu 
"terdapat . badan2 kooperasi2, 
.maka tugas pembelian padi itu 

pun diserahkan kepada badan2 

kooperasi demikian jang dian 

tara kalangannj, harus mem- 
bentuk organisasi pembelian pa 

di, 

  

  
Penggilingan2 masih, 

belum trima padi. 
Atas pertanjaan kita, maka 

diterangkan bahwa walaupun 
dibeberapa tempat di Djawa 
Tengah kini sudah panen, mit- 

nbelian padi eleh pemerintah ielah 
buat padi Tjeree Rp. 75, padi Bulu Rp. 

ee ak 

  salnja di daerah? Pekalongan, 
Kendal, Banjumas dan Kedu Ba | 
rat daja,  tefaui peng- 

| gilingan beras masih Pane | 
ole ilum frima padi. Padahal 

iPusa, Pembelian Beras Djawa ' 
Tencah du sudah disampaikan ' 
pendapatnja kepada Pemerin- 
tahi Pusat, supaja pembelian di 
mulai semend jak 1 Maart jl. 
Adapun pemberi tahuan itu ie 

|Iah dikirimkan pada bulai Agus 
Htus jang lampau, 

Uang guna beli pada di- 
kirim langsung oleh J. 
'B. kpd Bank Rakjai. 

Uang guna beli padi didaerah 
daerah itu, sediania harvs diki 
rimkan sendiri oleh Javasche 
Bark setjara sentral kepada 
“Bank Rakja'. ig wadiib pula 
| mengirimnja kepada  kabupa- 
“ten? ix tersangkut. F 

  
i 

entara J9g Bebas 
| BOLSHEVIK?, jani organ jang paling 

ya a12 keiitan Dim Melaksanakan Perinak Peme- 
Ng Mengenai Pembelian Dan Penggilingan Padi 

si diwatijibkan beli aa Mamak oleh peng 
asil beras jg. didapah itu kepada Jajasa 

nan, ditetapkan menurut dja-tah2 jang leskenra, Djatah pa Jajasan Uu tadi, 
pinal bjawa Tengah . besarnja 150.000 ton pdii (kira2 harga Rp. 
ru | 690 sadja dari talssirran seluruh 

. Aneroli, istimewa Djokjakarta). Padahal dimasa sebelum perang, 
pai 1596 dari seluruh hdsil padi di Djawa Tengah itu, demikian diantara kete: 

jang kita peroleh dalam per'jakapan dengan mr. Tan Tjong Yan, ketua , Pusat Mean. 
Ss 

Penggilingan2 beras ti- 
dak boleh giling selain- 

nja padi pemerintah. 

Penggilingan2 beras, jg un- 
tuk di Djawa Tengah djum'ah 

nja kurang-lebih 90, hanja di 
perkenankan giling padi jang 
dibeli buat pemerintah itu sa- 
dja, Penggilingan2 itu tak di-id 
zinkan bel: padi sendiri, dan pu 
la tak boleh menggiling padi 
buat keperluan2 lain. 

Tetapi karena sehingga kini 

penggilingan? itu belum djuga 
menerima padi buat dikerdja- 
kan, maka o'eh pihak penggili- 
ngan tsb telah dimadjukan per 

mintaan djaminan kepada pe- 
merintah. Sebab sementara be 

lum bekerdja, toh penggilingan 
penggilingan itu sehari-hari 
nja tetap harus menge' luarkan 

beaja2 seperti untuk pembajar 

an Para pegawai dllnja. Tetapi 

perminjaan pihak penggiling- 

an itu sampai kini belum djuga 

ada hasilnja. 

diteiapkan antjer? harga (richts 

hasil padi propinsi Djawa 

te ' Hendaknja 

|: Asia Dan Akai RRT 

   
      

80 Gan padi Gabah 90, Ba. 
Na "- " na 

rusan Bahan k: 
   

  

    

     120 djuta) atau Paten la 
Tengah (tidak terma 
biasanja pemerintah be    

  

rangan2 

   

  

   

    

    

  

   

Ame 
(Robah Politiknjai Tha 

    

    

   
ya MENTERI 

1 3 haran Inggris da 
tai Buruh, Emanuel el, 
menjatakan di Fasington (ng 
geris) pada hari Minggu. bah- 
wa Taggris haru$ minta | . 
da Amerika Serikat .supaja 
memberikan bantuan lebih ba- 
njak kepada pertahanan A 
dan supaja menindjau kembi 
Dn Timur Djauh. 
a'akan, bahwa sel: Ameri 

ka tidak bersedia #ngakai pes 
meintah RRT, mai selama 
itu pula tidak im dapat | 
tjapai suatu penjelesaian di 
rea. Iri berarti, bahwa lebih ' 
hjak sendjata akan dibutuhkan 
jg berarti pula beban jg lebih 
berat bagi rakjat dan terbuk: 
nja kemungkinan perang akan 
meluas. (Antara Reuter). 

   
     

    
    
      
    

   

      
    

   
   

    
     
   

   

        

    

      
    
            

   

    

   

  

Sah 35 sampai 4086, jang Sia   Walaupun begitu, sebagai 

bukti goodwill, pihak penggili | 
ngan menjatakan sedia djuga 

| buat giling segera seSudah pa 
| di diterima sedang soal djami 
nan (beaja gi'ing) dapat dirun 

ding dan ditetapkan kemudian. 

Kesulitan2 dlm. 
praktijk. 

Ditanja, apakah mungkin per 
aturan beli padi untuk pemerin 
tah dengan tjara jang baru itu, 
akan menemui kesulitan2 dlm. 
praktek, diterangkan kepada 
kita, bahwa beberapa matjam 
kesulitan2 memang dicuga da 
pat terdjadi. 1 

Buat tjegah terdjadi inja ke 
sulitan 2 demikian maka kepa 
da pemerintah diantara lain 
telah dimadjukan pendapat, 
aendaknja keudagan guna pem 
belian padi ita dikirimkan se- 
tjara jg. lanijar. Karena panen 
besar hanja terdjadi dalam tem 
po dua atau tiga bulan sadja. 

| Djadinja dalah djangka masa 
is. pendek itu diperlukan uang 
jg. banjak sekali, Apabila pe- 
ngiriman uang buat keperjusa 
pembelian itu “"mendjadi mastjet,   t sentral komite Partai Komunis Sovjet | 

: a padahari Minggu jl. menegaskan 
p Sc jet terhadap Djerman seperti jang telah Gdikenra |salnja, apabila datangnja uang 

alam mota Sovjet kepada negara? Barat tgl. 10/3 jl. 
lagi perlunja persatuan Djerman | maka bisa 
jang merdeka dan bebas dan jang orang tafii 

pemilihan? jang bebas. Dalam pada Itu Bolshevik 
perlunja Djerman Mena. Tua jang bebas. 

ken- | 

  

Pertempura 
'Besar2-an 
Akan Petjah. Di lndo- 
Cbiaa j Utara Beberapa 

Waktu Ini 

ASUKAN2 HO CHI 

besar?aa memasuki daerah Indo 
Ohinag Utara. Sementara i'u pi 
hak Peranijis sedang menjusun 
gerakan bersama lamf, udara 
dan darat utk menghadapi ge- 
rakan? ini, Pertempuran besar 
antara pasukan? Ho Cki Minh 
Gan pasukan2 Perantjis jg di- 
pimpin oleh dienderal Gonzales 
“de Iliares diduga akan terdjadi 
dalam waktu beberapa djam 
ini. (Antara). 

  

PERTAHANAN YUGOSLAVIA 
KUAT KATA IVAN GONJAK. 

Yugoslavia kini sedang meng 
  

  
  

Tuduh Peking: USA 
R pat didengar di Tokyo 

pada hari Senin menjatakan, 

bahwa Amerika Serikat ber: 

maksud hendak memperguna | 

kas 

ADIO PEKING jang da ' wanan perang menjatakan, ba 
hwa pasukan2 Ameriks serta 
“satelit2nja” te'ah diberi 'pela 
djaran tentang tjara2 memper 

gunakan sendjata2 gas, atom 

dan kuman2, serta tjara2 utk 

bom2 atom serta gas di | mempertahankon diri dari se- 
Korea, Ditambahkannja dalam | | rangan2 sematjam itu. 

pengumuman itu, bahwa doku | 
men2 militer jang dapat diram   pas serta pernjataan2 para ta kan oleh 2 orang koresponden 

  

Tuduhan? tersebut diperku- 
at dengan berita2 jang dikirim 

      

| militer, iang 

Li ditambah dengan produksi 

hatsilkan ' pesawat2 terbang, 
|itank2 serta alat2 sendjata dan 
perbekalan2 militer lainnja da- 
lam 37 buah pabsrik2 pertaha- 
nan, demikian menteri pertaha- 
nan djendera! Ivan Gonjak me- 
pgumumkan pada hari Ljum'at. 
Berbitjara dimuka parlemen 
mengenai anggaran belandja 

merupakan 225 
dari pendapatan nasicnal, Go 
niik 'menjatakan terima kasih- 
nja kepada Amerika Serikat, 

'Inggeris dan Perantjis atas ban 
|tuan militer jang diberikan ke 
'pada Yugoslavia. Bantuan2 ti 

u 
goslavia sendiri akar merupa- 
kan pertahanan jang kuat. (An 
tara). 

  
  
  

 Wilopo dikerumuni pa- : 
ra wartawan setelah 

' memberikan laporan pa- 
da Presiden. (Ipphos). 

MINH pada saai? ter- : 
achir ini telah bergerak se'jara ' 

maka dapatlah Gibajangkan 
akan kesulitan jg tercjadi, Mit- 

Ibuat keperlusm itu terlambat, 
kedjadian bhw orang 
jg. pada permulaan 

Ganja menerima Coupon2 seka- 
gai tanda-bukti akan harga ps 
di jg. didjualnja, karena periu 
iekas dapati uang laiu djual ecu 
pon? itu dengan harga? jg. le 
bih rendah daripada semestinja 
behungga Gapat terijipta per 
dagangan coupon2”, Hai demiki 
»n "harus ditjegah Gjangan san | 
pai terdjadi jakni dengan pe-' 

ngiriman uang dalam temponja | 
jg tepat, demikian dikatakan 

kepada kita selandjutnja. 

Dim organisasi2 jg beli 
padi perlu ada ahli2. 

Buat menga'asi lam kesuli- 
tan lagi maka kepada gupernur 
telah dimadjukan saran, Supa 
ja didalam organisasi2 jg akan 

Gibeniuk dan diserahi melaku 
kan pembelian padi didaerah2, 

djuga ditempatkan orang2 da 
ri penggilingan beras, baik se 
bagai anggauta ataupun seba- 
gai penasehat, guna bantu !a- 
kukan keuring atas padi jang 

hendak dibeli. Dengan lain per 

katgan, diminta supaja dalam 

organisasi? itu djuga terdapat 
"ahli2”, 3 | 

Bahwa adanja “achli2" demi 

kian itu, jakni orang2 jang su 

dah banjak pengaidman dalam 

urusan djual-beli dan kwalitet 

padi, memang perlu dikemuka 

kan suatu tjontoh. Mitsalnja 

pemerintah menetapkan bahwa 

psdi jang dapat dibeli itu ada 

tah jang 1497 basah. Tetapi 

apakah jang sebenarnja dimak 

sudkan dengan "1475 basah 

itu”? Pihak menggilingan me 

nganggap bahwa keadaan be- 

ras  iang mengardung uap 

(v2 ch'igheid) 14f6-basah. jakri 

jang keadaannia sudah tjukup 

kering buat ready digiling. Ber 

lainan sekali apabila jang di 
maksudkan 144 basah itu ada 

fah keadaan padinja, Lagi pu 
ta keadaan vochtigheid dari pa 

: di sendiri senantiasa variable 

| (tidak tentu). Padi jang baru 

dipotong diwaktu pagi umpa- 

manja, mempunjai keadaan ba 

  

  

Akan Gunakan Gas Dan Atom 
Di Korea 
perang Amerika Serikat di Ko 
rea, jang menghendaki supaja, 
ada saling-mengerti antarg ke 
pala2 staf PBB, untuk meman 
dang Korea sebagai medan per 

tempuran untuk mengadakan 
pertjobgan2 sendjata2 baru, 

an Wae   

Radio tsb. menjebut2 

artikel jg ditulis 
Allen dari. ,,/New York Post” 
|dan seorang koresponden dati 
kantor berita Amerika. Kalang 
an-kalangan di Tokyo menduga 
ibahwa tuduhan? dari rafio Pe 
king itu ditudiukan utk. mem- 
persiapkan pendapat umum ba- 
gi penghentian permusuhan2 

artikel 

| di Korea, Pemimpin? RRT mung 

,kin akan menjerukan kepada 

oleh Robert | penduduknia utk. Menerima ba 

ik kemungkinan  diadakannja 
perletakan sendjata, utk. meng 

hindari konsekwensi2 jg. menge 

rikan. Kalangan2 penindjati la- 
innja merasa heran, kalau seba 
liknia komando Tiongkok-Korea 
Utara tidak mempersiapkan su 
atu tjara2 perang tertentu jg. 
biadab, (Antara-AFP 

  

tong diwaktu siangan keadaan 
basahnja bisa kurang dgn 545 
Begitu pw'a vochtigheid nadi 
jang sehabis dipotong dan dibi 
arkan didjemur dipinggir djala 
nan, serta baru kemudiannja di 

| kirim kepengggilingan. 'Mengi 
ngat akan variableliteir dari 
voechtigheid padi itu, maka ada 

nja “ach!i2” didalam organisa 
si2 pembelian padi sungguh Rs, 
lu sekali. 

Panitia arbitrasi. 
Suatu kesulitan pula, siapa- 

kah jg. harus memberi putusan 
apabua timbul perselisihan me. 
ngenai beratnja padi waktu di 
trima dipenggilingan? Pihak 
pemerintah bilang, penetapan 
itu Japat diberi oleh kepala Pe 
tanian Jandbouw consuleni dar 
sesuatu kabupaten. Tetapi (da 
lam praktek tjara demikian di 
anggap Sukar dapat berdj 1 
lantjar. Karena Gi tian? kabupa 5 
(en tjuma ada seorang pembe- 
kar begitu sedang djumlah 
penggilingan mungkin puk 
Laginja, diwaktu panen, setiap 
harinja sesuata penggilingan 
mungkin akan trima padi sam 
pai. rafiusan. ion : 
Manakah mungkin utk. seo: 
cadja di setigp kabupaten 5 
Jiserahi tugas memberi keputi: 
an dalam perselisihan Aas er 

Buat mengisi kesulitan isb 
maka kepada pemerintah L 
sulkan, supaja ditiap2 penggii 
ngan diadakan Panitya : 
trasi, buat bantu melakukan   keuring atas padi, Tiap2 
itya itu boleh terdiri dari seos 
(raig wakil penggilingan, seo- 
(rang wakil organisasi dan seo 

rang wakil pemerintahan. Teta 
pi karena orang2 itu toch bw 
kan semuanja "achli2” maka 

diminta supaja Panitya .sb 
idak Gapat memberi putusan 
terachir setjara begitu sadja. 
Buat dapat keputusan terachir 
Maka harus diadakan kemung 

kinan melakukan test atas padi 
jang tersangkut. Mitsalnja ps 
di jang tersangkut dikerin 
kan dulu dan digiling. Sehi 
ga dengan begitu bisa didapat 
bukti tentang sifat padiitu jg 

sebenarnja, dan didapat peneta. 

pan terachi, mengenai perselisi 

han beratnja padi jang tersang 
kut. 

Selandjutnja, “sistim” jg di- 

usulkan tadi dianggap lambat- 
'aun akan menjipta lebih ba- 
njak “orang2 luar” buat men- 

djadi “achli2”, sehingga dalam 

tahun2 jad kesulitan sematjam 

itu dalam pembe'ian padi, sendi 

rinja djadi berkurang. 

Hasil beras dari padi 
3 . . jang dibeli. 

Hasil peras dari padi jang diteri 
ma dan digiling oleh penggilingah2 
ig tersangkut. kemudiannja akan di 
serahkan kepada Jajasan Urusan Ba 
han Makanan, Selandjutnja mendja- 
dj kompetensi U itw untuk me 
netapkan beras jang didapat tiara 
demikian akan dikirim ke mana dah | 
digunakan utk keperluan apa. 

Pengangkutan padi| 
-. beras bebas. 

Selandjutnja diterangkan, bahwa 
menurut pengumuman Pemerintah 
“Pusat, pengangkutan padi/beras dari 
satu daerah ke lain daerah adalah 
bebas, Pengumuman itu dianggap 
memang perlu, mengingat adanja 
tendens di beberapa daerah untuk 
mentjegah peri Utan padi/beras 
itu dari satu ke lain daerah. 
Mungkin larangan demikian itu di- 
anggap perlu, ka'ena daerah2 jg da. 
pat djatah buat: kumpuP padi ber- 
anggapan, dimana dapat mentjapai 
angka ig ditetapkan itu, apabila 
pengangkutan vnadi/beras dari daerah 
nja dibiarkan sadja, 

Ordonansi penim- 
bunan beras. 

Diterangkan djuga, bahwa Biist- 
ordonnantie 1948 (ordonansi penim. 
bunan beras) telah didjalankan lagi 
dan berlaku semendjak 1 Maart jl. 
Tjuma peraturan itu bukan berlaku 
terhadap pata penggiling dan peda. 
gang beras sadja, djuga terhadap 
kaum tani, Dengan ini berarti orang2 
tani ig simpan badi/beras lebih dari 
1600 kg. harus mempunjai idzin buat 
menjimpannja. Mr. Tan tak dapat 
mengatakan, bagaimama konsekwensi 
peraturan begitu bagi para tani di- 
kemudian harinja, dan bertanja apa. 
kah peraturan demikian buat di. 

  

   

  

   
   
   

  

   

  

   

      

   
   
   

  

   
   

   

  

   
   

  

    

  

   

    

   

   
   

  

   
   
   
    

  

    

  

   

    

   

  

   

    

    

  

   
   
   
   
   

  

   

  

   
   

    

  

      masa panen inj sungguh perlu,



    

timewa Indonesia ! 

  

UKNJA SANGAT MENARIK DAN CONSTRUCTIE- 
SEA KUA at 
Ko Ma TINGGI TAPI TOCH HARGANJA RI- 

NGAN SEKALI! . : : AMBILLAH INI KETIKA JANG BAIK SEBLUM KEHA- 
BISAN KERNA PERSEDIAAN SANGAT TERBATAS! 
Agency untuk Djawa Tengah: 

» JI SALES & SERVICE 
Mi N DUWET 30 TEL.734 SEMARANG 

Mulai ini bulan Toko kami telah mendapat pengakuhan sebagi 
IO-DEALER dari radio importeurs N.V. REVIMY, N.V. 
ETEVES & N.V. JAVASTAAL - STOKVIS. Maka itu se- 
utnja kami akan mendjual bebas dengan harga? resmi 
epada umum, jalah toestellen merk PHILIPS, ERRES & 

PAI IK " 
ROLLS - AMO" 60c.c. 
(00. Hulp-motor Keluaran Djerman 

| Telah bikin Proefrit Nonstop 

ISURABAJA — MALANG dalam tempo 21, djam 

ORONG — MALANG 
dng. ketjePatan I.k. 30 K.M. sedjam 

SIMPING dgn. ketjepatan Lk. 24 K.M. sedjam. 

Satu prestasi gilang-gumilang 
 Pendjualan dari persediadin 

| Pusat pendjual satu?2nja untuk Djawa Tengah 

ie 2.0. TOKO 5 

IMEXCELSIOR" N. V. 

  

—. Purwodinatan No. 36 — Tilp. 1997 
Semarang.   

Pengumuman. 
Tan No, 10/1952. — 

n susu: 5 

(1. Lierh Khiem Sing, Dj: Pandeanlamper No. 36 
2. Ong Giok Lian, Dj. Karangtempel No. 240 
3. Goei Tiang Hok, Dj. Mataram No. 89 
4. Ong King Tjiang, Dj. Karangtempel No. 216 

djak ditjabutnja kembali idzin mereka dengan surat keputu- 
| kami tg. 16 Maret 1951 No. 53/Gangg/51 untuk mengusa- 

k pemerahan susu, mengenai kebersihan/kesehatan air 
jang didjual oleh perusahaan? tersebut diatas tidak lagi 
pat pengawasan dari Bagian Kehewanan Pemerintah 

aerah Kota Besar Semarang. 
— Harap jang berkepentingan memperhatikannja. 

SEMARANG, 22 Maret 1952. 
A.n. Dewan Pemerintah | Dabrah Sementara 

, Kota Besar Semarang: 
Kepala Daerah, 

' Hadisoebeno Sosrowerdojo 

    

OBRAL BESAR! 
— Tgg. 1 — 5: April 52 - 

2 nan aa Kocting 1O”/o sampai LOP!0 
Persediaan bahan pakaian serba compleet. Seventh hzaven — 

tung linnen — Bemberg kembang dan polos — Imitasi wool 
100” wool d.LI. Silahkan datang menjaksikan sendiri. 

TOKO MAYA DEWI 
” Dj. Nonongan No. 3 — Solo. 

  

ehatian ! 

para langganan 
ai TG. 1 APRIL 1952 Toko kami telah ADA SEDIA TJU- 

P Sepeda2, Alat2 dan lain-lain. 
HARGA MELAWAN! 

Toko Sepeda BAP SING HIN 

  
  

Bodjong No. 35 — Telf. 1100 Semarang. 

  

  

— Seteran 95| 
: ama! : (Udjung Kintelan baru) 

“IUP. LO (|Untuk Penjakit Kulit dan Pe- 

#rt3 

Tjandi Baru Za 

Kit K- Jacobsen 

    
5 Ta — Injakit djalanan kentjing. 

Pen an ar 1 8 |Djam bitjara: (910) 
Me Pn uh | (17—18) 

KABAR KOTA. ut 

AM PERPISAHAN. 3 . Untuk membangun keperluan 
| RUMAH TANGGA datanglah 

Malam Minggu jl. di Asrama | 
'Terr, IV, Tjandi baru 9 

ng, telah diadakan malam 
sahan, berhubung dgn ke 

MpUBEIMAKER 
GOAN HIEN HO 
Pandean 101 — Tilpon 1813 

Ai es .laan tentang barang2 Rumah 
Gan krontjong dari Tangga! 

Barra 4 $ 0 $ 

  

i telah tiba dari Negeri Djerman, pesawat? Radio jang di- 

    

      

    

    
      

     

  

       

     

       

      

    

    

  

    
    

    

   

   
   

    

     

   

“tan Dengan ini dipermaklumkan,, bahwa perusahaan2 peme- 

dahannja Kapt. Soetedjo ke Semarang. 
Terr, VII dan Kapt. Ha-| GOTN BOK SCEN 3 Dn TApL Ta ( Rig: SOEN BOK S jatno ke bengkel-induk Ia ria segala pesanan-pesa- | 
ng. Malam itu diramai- |“ 

   
   

    

   

  

Djogjakarta 
———— 29-3-1952 
Semarang 

Telah lahir pada tg. 31-3-52| 
djam 8.35 pagi, anak kami jg. 
ke IV: , 1 , ly 

Waita Hadi Kusumast 
Ibu dan anak dim keadaan se-' 
lamat bahagia. Atas pertolo- 8 
ngan Nj. S. Boin dan pemban- | 
tu2nja dgn ini kami utjapkan | 
diperbanjak terima kasih. 

S. HADISUSANTO dg. Isiri | 
Semarang, Dj. Merbabu No. 6. | $ 

  

     

  

    

   

  

  

   

dibanding 
    

  

   

     TUTA NUHI 2 wp DJERNIH - an ai 
TENTU ME LING api ME 

Ape ram, LAGI ngAH KE” 

LAK: | 
“         

MBA 
- KMA TAN 

(& PETA mipANGAN: 
Ni 8 

AS aan 
jaga 

   

  

   

    

      

MU Rpp 

   

        

Bila membeli at djanganlah hanja 
2... melihat harga sekilonja sadja 

| Lihatlah pula kekuatan menutup dan pengulasannja. Perhitungan jang seder. 

hana membuktikan bahwa ELTOSIN sebenarnjalah lebih murah bilamana 
kan untuk satu meter perseginja dengan lain-lain tjat. 

Hat Kekuatan menutup dan pengulasan 
    

   

  

   

  

dari ELTOSIN 

hanja 

  

  

  

besar sekali dan 
tjahajanjapun sangat sempurna. Ma. 

ka dari itu pakailah selamanja dan 

ELTOSIN 
tjat - berkilap - tinggi 
jang menguntungkan 

  

  

  Telah meninggal: 
D. MAS 

pada tg. 28-3-1952. 

Kepada sdr.2 anggota 
Tentara Div. Diponegoro 
serta handai taulan jang 
telah memberi sumbangan, 
bantuan serta pertolongan 
pada pemakaman Djena- 
zah Suami saja, kami 
mengutjapkan diperba- 
njak terima kasih. 

. Keluarga: 
Nj. D. MAS 
Nj. R. 'd ALMIN 

Kursus Modes 

y PP 
, Venus 

bi Bedjong 171. : 
Untuk: Costumiere-Coupeuse | 
Lerares (methode Danckaerts) 
Jang memberi peladjaran: : 

Nj. H. C. SITOMPUL 
Na, H. HARDJOOETOMO 
Beridjazah Lerares. 

Djuga menerima djaitan pakean 
wanita, lelaki dan anak2. 

    
mh Ata 

DAFTAR No.2 

BURUNG 
  

Baru datang lagi: 
a. Polshorloge. 

- SEDARI.PULUHAN 3 
3 TAHUN 

Steel back 
dengan garantie 

b. Djam tembok 
merk Hima- pakai gong. 

Persediaan terbatas. 
Danat hubungan langsung 

dengan 
N.V, INTRACO” 

Djl. Kramat Raya 146. 
Pakeitah 

  

9867 

merk Swimex — Sw.s made | 

Ma at (SUDAH TERKENAL BAIK 
anti magnetis 

“al 2 ii F3 k 
“Ingat- dan 

  Tilp. 3391. Gbr. 

  

  

ADALAH SEBAGAI BUBUK MAKAN KAJU? z 
Penjakit JIRIAN (Spermatorrehoea) IMPOTENTIE Tandaz 
penjakit selalu marah-marah, muka -putjat makanan kurang 
hantjur, perut kembung, kepala pusing lekas tjape, tidak bisa 
tidur, kaki tangan dingin, semut-semutan pikiran tidak tetap 
dan takut, djantung berdebar-debar, selalu mimapi untuk itu 

DJARABNJA. 
JARIANOL, Harga per botol ................c.o.. 
Obat BIKIN HITEM RAMBUT 10056 tidak luntur 5 gr. R. 25, 

Obat Minjak SUARGA DUNIA untuk laki-laki : 
Obat ZALF FACE CREAM (tjahaja YOSAF) untuk hilangkan 
item2, djerawat dimuka dan kekolotan R. 25 — OVUMATYA- 
ZOL special untuk perempuan R 40.—. SULFANOIL buat hi- 

Harga R. 5,— per botol. Obat-obat dikirim diseluruh INDONE- 
SIA. Wang dimuka tambah ongkos 1075. Untuk mengobati se- 

Kentjing Nanah, Mati Badan, Linu-linu, Bengek (Asthma) 
Sakit Gindjel, T.B.C., Perempuan tiada accoord bulanan Ke- 
putihan, Wasir (Aambeien) didjamin 10 hari sembuh dan ke- 
luar akar2nja tidak dengan Operatie (Pctong'. Semuanja pe- 

but tempo 5 minut garantie Harga 1 fl. R. 10.—. 
World Famous Prof. Tabib FACHRUDIN 
Sawah Besar 14 Djakarta Tilp. 3804 Gimb. 

Djuga bisa beli di: 
TABIB G. A. FACHRUDIN 

Djalan Tepekong No. 3 
“MEDAN 
    

  

Pensumuman 
Pasat Ujawatan Pertembangan 

  

Perusahaan Negara Tambang T.mah Bangka membutuhkan 
evera tenaga2 untuk ditempatkan di Pulau Bargka seperti 
berikut : 

a'. Mas'ns : beriajazah A atau B. : 
b'. Opseter : K.W.S. bagian Permes.yan dan/atau 

Listrik atau pendidikan jang aipersa- 
makan. 

: Beridjazah A atau B. 
G). Kepala Gidang : mengetahui inklaring dan afscheep | 
e'. Accountant :NIVA atau VAGA 

Surat2 lamaran beserta salinan idjazah2/sura'2 ketezangan 
pekerdjaan dialamatkan kepada Kepala Pusat Djawatan Per- 
tambangan atau pslamar2 datang sendiri Cikantor tsb. d' Dja- 
lan Hajam Wuruk 1R, Djakarta. ' 

Kepala Pusat Djawatan Pertamkingan, 

Sunu S. Sussstro 

c'. Pemegang Buku 

“   
  

semuanja kami sediakan OBAT JANG DITANGGUNG MU- 4 

Der. Been 
pb Ro 

langkan gatal, kudis, koreng segala matjam penjakit kulit, 

gala penjakit, luar atau dalam, Sakit Mata, Kentjing Manis, - 

ajakit diobati sampai baik. NOHAIR obat buat hilangkan ram- ' 

  / 

—
 

w
a
w
 

liatnja, adalah 

Tuan, dengan 

V| Lekih  banjak muatan? 

Untuk SEMARANG: 

TOKO SELECTA, 

2B-GY-5204 

  
   

Dengan diperlengkapi loopvlak anti-slip ber- 
tjorak belah ketupat jang sangat kuat serta 

sjarat-sjarat ban2 truck 
GOODYEAR jang diutamakan untuk men- 
tjapai lebih banjak daja-penariknja prah-oto 

tidak memperdulikan baik 
atau tidaknja keadaan djalan dan tjuatja. 

berat diangkut dengan 
memakai ban-ban GOODYEAR daripada 

lain merek ! 

GOOD/YEaAR 
TOKO EXCELSIOR, TOKO AMERICAN, 

TOKO KAUW dan semua 
IMPORTIR2 AUTOMOBIEL Selandjutnja 
Agen-Agen diseluruh Indonesia. 

  

    
SOLO 

2 skm sea Dee 

lai Malam dmb 
5 td , Teks Indonesia 

THE 
WORLD 

STANDS » 

STILL 

    

       

      DARAYE FEZANUOK - HENAY Kit   
  

Ben oa Wi oa aa Len Bo 

  

  
    

Le ah 

- : , 2 “MMI, 1 Yi : : ea : Sg & t 

NGnng, Komp, 4 Yah 3 - 6 

  

Ini Malam Premiere Besar | 
.Rex” / .Motropole” 

445 700 - 9,15 (17 tab.) 

Besok Malam dengan 

»DIAGALAN" 6 30-38 45 
AL ana Age en NaeNaNL ee SMAN 

Gregory Peck — Virginia Mayo 
Captain Horatio 

Hornbicwer" 
Warner Bros' TECHNICOLOR 

Warner Bros' purja Productie ber- 
waraa Istimewa tentang avonturier 
dan pemenang bangsa Inggris dalam 
pertempuran dilautan dimana selama 

paperangan Napoleon. 

Ini Malam PRBMJERE | 
ORION 5.7.-9.- (17 tahun) 
Richard Basehart - William Lundigan 

.HDUSE ON TELEGRAPH HILL" 
Nasia apakah jang tersembuni dalam 
ramah di Felegraph Hill? dengan 
Njonja rumah jang selalu hidup dlm 
ketakutan serta bahaja jg mengantjam! 
  

ini Malam Pengabisan : 
Djagalan 7.— 9.— (17 thj| 
Cho Man Hua—Auyang Safi 

UU REN SIN 
  

  

  
  

Kaleng dari 1-2 kilo dan dalam botol. “gg 

     

      

      

GORENG YAMBA pELFIA MEN ! 
DEL UNJA MASAKA ana 

HALAL : 

  

   
   

   

          

   

  
MINJAK GORENG   

— 

TELAH DIBUKA HARI INI — 1 APRIL 52: 

MODERN PHOTOGRAPHY 

yaa” O A IK la 
Djl. Seteran 112 

& ONTWIKKELEN 
£  YERGROTEN 

Pakerdja'an radjin dan tjepat! 

HARGA MELAWAN! SERVICE MEMUASKAN! 

  

Semarang. 

AFDRUKKEN 
& KLEUREN   

       Pa aa 

    

  

“3 ck 

: Menunggu Pesanan 
Sanggup melajani diwilajah Djawa-Tengah, 
Pesanan meuhbilair Rumah Tangga, Toko2, Kantor? dan 

Sekolah2. 
Penjelenggaraan tjepat, hebat dan kuat, 
Pengiriman sampai ketempat peminat, 

Harga hemat, pembajaran setelah pelajanan tamat. 
Banjak hormat: 

Perusahaan Meubel Kaju & Besi .,Sukiman Sierad" 
Djl. Overste Slamet Rijali No, 164/175, Timuran Solo. 

  

MINJAK OBAT BAN LENG 
Dapat diminum untuk menjembuhkan: batuk baru 
atau lama, sakit tenggorokan sakit perut dil. 
Bagi bisul2, kudis2, gatal2, digigit binatang ber. 
bisa, kena api, dapat lekas hilang dengan digosok- 
Kannja. Apabila merasa lelah atau salah urat, dari 
spot atau djatuh dapatlah Ban Leng digosokkan 
(dipidjet) dan diminum, semua itu penjakit lekas 
sembuh. Karna: Ban Lgng telah dapat banjak seka- 

Ta IP surat pudjian dari Tuan2 jang terkenal: jang 
# sudah disembuhkan oleh Ban Leng nj, dari mas 
tjam? penjakit. Kalau Tuan suka batja surat2 pu. 

#| Gjian tsd., kami bisa kirim sama Tuan, 

4 Ban Leng dapat dibelih pada semua toko2 Obat 
Dil. ka'au tiada: boleh kirim Rp. 6,50 Kamj manti 
Kirim 1 botol sama Tuan dengan tertjatat. 

Dikeluarkan oleh: Rumah Obat Tjeh She Tong. 
Djl, Bawean no. 22 Tlp no. 2207 8. Surabaja. 

2 ANGGUR 
ANTHAY 

tjap 

) sOEMBILAN BELAS" 
Sepesial buat orang 

perempuan jang lagi 
hamil 3 bln. sampai 
waktunja anak ter- 
lahir, 

Ia bikin kuat tem- 
pat pranakan dan 
menjega gangguan- 
nja penjakit, dari 
pembawakannja 

erang hamil. 

Membikih segar 
anak dalam kandu- 
ngan dan menjega 
bahaja kandungan 
gugur. 
Aturan Minumnja: 

Pagi. siang sebelum- 
nja makan dan wak- 
tu malam mau tidur, 

Ihenyehalkan 
dalam, KANDUNGAN tu malam man tidur 

Dikeluarkan oleh Ohemicalifo Handel 1D KIEM TIK 
Tinplein 6—8, Tilp. 1316 Surabaja. 

  

      

  

  

  

Ba TE €ITY CONCERN CINEMAS 
LUX 5.—7.—9.— INI MALAM D. M.B. fu. 17 tahunj DENNIS PRICE 
JACK Hawkinss Me Adventu rers' 
(INTAN TERPENDAM) Penuh Sensatie | Gempar! 2 

Grand 5-7.-9.- Ini Malam Premiere Ju. 17 tah Dana Andrews Carla Balenda an Kan 

'»sealed Carsos 
Heibat dan Menggemparkan! 

Royal Ini Malam | 17 |INI MaLAM INDRA 4.45-100-9.15.Penghabisan Itah.| D, M. B. 6.39 — 845 Manuel Conde Elvira Reyes 

sPrince Pariss 
Pedang Wasiat! — Kipas Wasiat — Saputangan Wasiat Ronasce jang Mengagumkan ! Adjaib Heran ! 

bremere RotiL s BONEKA ASMARA" 5-7. Film Indonesia baru dya. Najati-A. Usmap- Titi Asmara 
Roxy 7.—9.— Ini Malam D.M. 8, “Iu. seg. umur) 

» Bintang Surabaia 1951" | 
All Star Cast — Penuh Musik — Njanjian — 

  

  

— 

Menggumbirakan 

Parka DE s $ PB el | 

| MG:Ms Musical Spree f 
in tropical color by 

TECHNICOLOR 

  

            
28/35 VX 14572 

Djam 5-7 9m 

Teks Indonesia 
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