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apabila ada hal2 jan g penting”. Demikian rate: Pre 
siden ran para wartawan. 

Kabinet Wilopo jg telah disjahkan oleh Pres, Sukarno ke- 
marin malam itu adalah terdiri dari 18 kementerian, dan ada pe- 

semula robahan sedikit dlm rantjangan 
Luar Negeri. 

. Selengkapnja susunan kabinet ini adalah sbb.: 
— Mr. Wilopo (PNI) 
— Prawoto Mangkusasmito 

Perak Menteri 
Wakil Perdana Menteri 

Menteri Luar Negeri 

Menteri Dalam Negeri 
Menteri Pertahanan 

Menteri Kehakiman iman 
Menteri Penerargan 

sMenteri Keuangan 

| Menteri Pertanian 
Menteri Perekonomian, 
Menteri Perhubungan 
Menteri Pekerdjaan Umum. 

Menteri Sosial 
Menteri P.P. &K. 

   

san Pegawai 

. Gerakan Ani: 

  

Ig code Sk 

Bandung? 
EMAREN SUBUH CPM,: 
Polisi Negara dan Mobie 

K 
| le Brigade telah mengadakan 

“| razia di beberapa tempat dim | 
“ kota Bandung. Menurut ketera- | 

| ngan pihak Polisi Negara, pem- 
| bersihan jg berlangsung dari 

sk Due Maan. 

| han tsb 15 buah sendjata api, 
anjaranja Angan & apak 
handgranaat, 5 putjuk pistol 
dan 4 putjik senapan Lee En-| 
Fara na. peluru 

e dapat disita oleh jg ber- 
wadjib. Disamping itu telah ter- | 

'binet ke 1 Sjahri- dan kemudi rampas pula sedjumlah doku- 
men? penting. 

Se andjutnja “Antara” men- 

dapat kabar, bahwa berhubung 
dengan pembersihan tersebut 
ada kira2 40 orang jang dita- 
han untuk diperiksa lebih dja- 
uh. Mereka 
orang2 jang berbargsa Indone 
sia, Tionghoa Gan Belanda. Me 

gadakan pertemuan dgn pemben 
Pres. Sukarno kemaren malam 

alu. Dengan demikian maka kabi- 
1 n pelantikan resminja akan dila- 

bari emis tg. 3-4. Diterangkan oleh 

penting ini dgn Wakil Presiden 
ig pada Aa | berada (@:tuar Djakarta. 

abar an saudara2 semua untuk me. 
: npai dua hari lamanja dan sauda- 

unggu dengan ti dak sabar selama.dua hari itu. 
inj mempunjai Wakil Presiden. Saja Karung be 

akil Presiden jang waktu itu be” 
5 km. dari Djakarta. 

untuk berund ing lebih- dulu dengan 

ad interim — Mr. Wilopo (PNI) 
— Mr Moh. Rum (Masjumi) 

.— Sultan Hamengku Buwono IX 

— Mr, Lukman Wiriadinat4 (PSI) 
—— A. Mononutu ((PNI) 
"— Dr. Sumitro Djojohadikusumo 

— Mhd. Sardjan (Masjumi) 
— Mr. Sumanang (PNI) 

— K. Djuanda (tidak berpartai) 

— K. Suwarto (Partai Katholik) 
— Iskandar Tedjasukmana 

— — Anwar Tjokroaminoto (PSI) 
— Dr. Bahder Djohan 

— Fakih Usman (Masjumi) 
— Dr. J. Leimena (Parkindo) 
“— R. P. Suroso (Parindra) 

    

  Baik Sesuai 
1. Dan Luar Negeri: 
abinet Na. 13. 

binet jg dimadjukan oleh Wi- 

ri waktu utk memperhati- 
jukan oleh Mr. Wilopo itu. 

1 
Telah me 4 

Wak 

mengenai portofolio 

ana”, 

jang telah menewaskan 

(Masjumi)     "@ueen Juliana”, 

Bantuan 
(tidak berpartai) 

(PSI) 

(Partai Buruh) 

Kapal 
(tidak berpartai) 

DD 
tahun jg telah silam. 

   
    

  

   

Pesawat terbang k epunjaan Belanda “@ueen Juli 
jang sediania aka n dipakai oleh Ratu Juliana da 

ri Negeri Belanda untuk kundjungannja ke Amerika 
jang akan datang, baru2 ini telah menemui ketjelakaan 

anak buah, Pesawat ter 'sebut 
daerah Frankfurt, Djer man: apa sebabnja kini masih 
dalam penjelidikan para ahli, Gambar: 

rus Dilandjutkan 
Russia Mempunjai' 177 Dipisi-20 000 

Pesawat Terbarg Dan Ik 3000 

Laporan Eisenhower. 
ALAM KEDUDUKANNJA sebagai panglima tertinggi 
'angk. perang NATO, djenderal Eiserhower pada hari 

Rebo mengumumkan laporan mengenai pekerdjaannja selama 
Dalam laporannja itu ia mendesak dan 

   
   

  

     
   
   

  

   

      

  
44 orang penumpang Serta 

telah - terdjungkal di 

sisa2 pesawat 

USA Ha- 
  

Selam 

“4 sesudah pengakuan internasi 

“sia. 

1947 kabinet Hatta, Desember 

|ranegar, (Sumatera), 

jari ini tta (RIS), 
sa ea aan PON RA Kabinet Hatta (RIS) 

| (Ri-Jogjakarta) Agustus 1950   
nurut Maj. Rusi dan pihak Po 
lisi Negara pembersihan itu 
ada'ah bertalian dengan usaha 

| usaha untuk menghilangakn ke 
kat/cuan dan mengurangkan 
'krimina'iteit dalam kota, Dari 
sumber lain terdapat ketera- 
ngan, bahwa da'am waktu bela 
kangan ini ad, kabar2 tentang 
adnja gerakan2 jang bersifat 
“anti-Indonesia”, (Antara), 

| mmm ' 

DEWAN KBAMANAN SPJ. SE 
LEKAS2NJA MENGUR 
MASALAH T Ss, Ye 

12 acogas negara Asia dan 
malam Selasa : Arab 

   

   

ke: $ 3 

m te “diatas 
tadi. 13 : 

JEAN LETOURNEAU KEPA- 
LA SIPIL DAN Nan ah 
INDOTJINA? - 

Jean Letourneau, menteri 
urusan Bata asosiasi Indo- 
sn saat opa Png di tagua a      

   
   

  

. dekat 
a . Tan Jabal 

  

      
     

  

  

  

| 
| 
ea AKISTAN JANG dibelakang-, 

Seong | GURU DIBUNUH. | 2g nan naa Ne 2 
7 .. terinmt sia kini akan 

Beri a terlambat dari Tas.kmataia an k aa “Dewan Keamanan 
mengata w didesa Sindangga | epada 

ih (ketjiemata hiang) baru? ini ! PBB supaja ,setjepat mungkin” me 

seorang guru ma M telah di ngadakan sidang untuk membitjara 

bj pn 8. goro ah di Tag Ikan sengketa antara Perantjis dar 

Tuan M sedang bertiak , nan De amat demikian diumumkan di 

ngan seorang anggota APRI, ketika New-York pada hari Selasa. Per- 

Ker Maggie agan & kanal Lana mintaan resmi akan diadjukan hari 
n 

kan kemat: annja. Berita Ti Sih Ian. | Rebo ini. 4 

ajut belum Mena Djurubitjara negara2 Arab an 

“Kabinet Natsir (NKRI), 

ne : 

Keterangan pemerin- 

tah di DPR. 

Dapat dikabarkan pu'a, bah 

Wa pemerintah baru ini akan 

memberikan keterangannja ke 
pada DPR seteah tanggal 1 

bulan depan, jaitu sesudah par 
lemen se'esai dengan recesnja 

sekarang ini, 

2 Kabinet No. 13. 

Kabinet Wilopo ini jaah ka 

binet jang ks 13 sedjak prokla | 
masi kemerdekaan Gan jang ke 

onal atas kedaulatan Indone- 

Kabinet? sebe'umnja jalah: 

Agustus 1945 kabinet Sukar 

na—Hatta, Nopember 1945 ka- 

an kabinet ke 2 ke 3 dan ke 4 
dari Sjahrir. Djuli 1947 kabiret 
Amir Sjarifuddin, Djanuari 

1948 kabinet Sjnfruddin Prawi 

Djanu- 

Djanuari 1950 kabinet Halim 

April 
1951 kabinet Sukiman, April 

mengandjurkan kepada bagian Barat Eropah supaja mengha- | 
puskan batas2 pabean mereka, mempersatukan sumber? ke- 

  1952 kabinet Wi opo. 

makmuran dan berdiri atas tenaga mereka sendiri. 

Sebagai alasan dikatakan, 
bahwa waktu-jang berkenaan 
dengan perlombaan terhadap 

kominisme : berdjalan sangat 
tjepat serta adania kemungki- 
nan bahwa: Amerika achirnja 
tidak bersedia lagi mengeluar- 
kan dana2 bantuan kepada sua 
tu Eropah jang tidak mau ber 

daja upaia mengatasi kesuli- 

tan2nja sendiri, Dikatakannja, 
bahwa Amerika tidak dapat se 
lama2aja mendjadi negara se 
laku pembuat mesiu bagi Ero- 
pah, kareng dari sudut kemili- 
teran hal ini adalah suatu kea- 

daan jang tidak sehat Ameri 
ka tidak bersedia meneruskan 

keadaan Sematjam ini, sebab 
akan menimbu kan bahaja ba- 
gi perekonomiannja sendiri. 

Bantuan dari Amerika 

harus dilandjutkan. 

Ber'awanan dengan peringa- 
tannj, tersebut, dalam laporan 
nja itu sebaliknja dikemuka- 
kannja tentang keharusan di- 
landjutkannja bantuan militer 
Gan ekozomj Amerika, “kare- 
Na Soal ini dianggap oleh seba 
gian besar orang2 Amerika sa: 

ngat perlu”. 

Lelutjon April 
Kacena Adanja Tjap ,, Harwell“ Selurah 

serdjana Atom Inggeris, Polisi Dana Ba- 
dan2 Keamanan Inggeris Geger 

EOBRANG MURID sekolah di London dan temarnja pa- 
da hari Selasa telah menimbulkan kegemparan diantara 

sardjana2 atom Inggeris, polisi keamanan dan harian2 dengan 

lelutjon 1 April jg terbesar sedjak beberapa tahun jg belaka- 

ngan ini. Sepandjarng malam para serdjana atom memutar otak 

dgn mempeladjari perhitungan? ilmu pasti jg sulit2, 

ditulis diatas beberapa tjarik ker'as, Kertas2 
jg telah 

itu memakai 

tjap ,,/Harwel?”, jakni nama ja jasan rahasia Inggeris utk pe- 
njelidikan atom. 

Sa'ah seorang diantara ke- 

Cua anak2 tadi mentjeritera- 

kan kepada polisi bahw, ia te 

lah mendjumpai kertas2 itu di 

| djalar, dengan dibungkus de- 

ngan harian Norwegia. Sa'ah 

| Satu harian rakjat pada hari 

| Se'asa pagi terbit dengan be- 

rita itu dihalaman muka jang ' 

Gengai kepala2 besar menjata 

kan "Anak2 mendjumpai raha- 

  

! 

sia2 atom”. Djuga harian2 jg. 
terbit siang hari penuh dengan 

peristiwa ini dan memuatnja 
diantaranja dengan berkepala 
“Polisi sedang mengusut Suatu 
rahasia”. 

Kemudian salah seorang di- 
antara anak2 tadi mengaku, 
bahwa “peristiwa Seluruhnja 
itu, Ta suatu lelutjon bea 
ka 

Asia menjatakan, bahwa pefeintaari 
supaja diadakan sidang Dewan 
Keamanan itu ialah menurut apa jg 
tertjantum dalam pasal 34 dari Pia 
gam PBB. Pasal tsb. memberi keku 
asaan kepada D.K. untuk menjjelidiki 
tiap sengketa atau keadaan jang 
dapat menudju kepergeseran interna 
sional atau jang dapat menimbulkan 
persengketaan, dan jang mungkin 
dapat. me mbahajakan perdamaian in | 
ternasional, 

pa
 

  

Ajat2 iri menurut beberapa 
penimdjau d.terangkan sebagai: 

sindiran atas desakan bebera- 
Pa pemimpin2 po'itik umpama 
nja terhadap senator Taft jg. 
tak men'ukai diberikan ban- 
suan lebih banjak kepada Ero 
pah mengingat bahwa Amerika ! 
kini terlibat da am eperangan | 
di Korea. 

Utjapan Eisenhower ini telah 
menimbu'kan kesan bahwa Ia 
porannja ini adg' ah Suaty pe- 
ringatan selaku komandan mili 

ter dan harus dianggap seba- 
gai Suatu keterargan permula- 

an bagi pandangannja kede- 
pan da'am lapangan politik. 

Pertahanan Eropa 

soal penting. 
Sekedjappun tak dilepaskan 

nja pendiriannja, bahwa . per- 
tahanan Eropah adalah suatu 
soal jang sangat penting, se- 
dangkan bersamaan dengan 

itu dengan terus terang dika- 
takannja tentang adanja buk- 
ti2 bhw. Eropah tidak sepenuh 
nja berusaha mengadakan per 

satuan. Ia mengerti bahwa se 
'uruh regara2 anggauta pakt 

harus memiku! perongkosan 
keuangan jang sangat berat, 
tapi walaupun hal itu merupa- 
kan keberatan terbesar jang 
harus dipikul, namun menurut 

pendapatnja masih ada dja'an 
djgan lain jang meminta pe- 
ngorbanan ketjil akan tetapi 
mengandurg harapan akan 
memberika hasil baik. 

Da'am laporan sedikitpun ti 
dak disinggung-singgungnja 
utjapan kepada ketua panitya 
pekerdja pakt Atlantik Utara, 
bahwa ia berniat hendak mele- 
takkan djabatannia sebagai ko 
mando tertinggi dari pakt ter 
sebut, tetapi pada umumrja 
orang jakin, bhw ia tetap men 
djadi tjalon presiden Amerika, 
terlebh bu a sesudahnja pengu 
muman presiden Truman. 

  
Kekuatan-Raksusa | 

dari Russia. | 

Dalam laporan itu selandjut , 
nja dikemukakarnja en'ang ' 
perbaadingan kekuatan Eropah | 
Barat dengan Soviet Rusia beri   kut negara? sahabatnja. Kekua 

| tan Rusia di Eropah menurut 
aksirannja terdiri atas 177 divi 

Permintaan kepada Dewan Kesma 
nan itu akan disertai dengan sebuah 
nota pendjelasan, dalam mana dinja 
takan bahwa selama abad jang Jam 
pau ini pemerintah Perantjis telah 
merampas hak-hak ' kedaulatan Bey 
Tunis, dan telah menghalang2-i rak ! 
jat Tunisia memperdjuangkan hak2 
mereka untuk berpemerintahan sen- 

diri, 
Nota itu selendjutnja akan menja 

  

   

  

ono nana Megang enam PN Dep pe ana susaa 

EP rekan ram Kabinet 

Tahun Ke VII — VII — No. 45 

. Masih 05 Dibitjarakan Dga Anggauta2 

M ig an 
akan dibitjar uk a kannja la:     

| Bebineks Pada Umumnja Bersamaan Ugu 
s2 - Program Sidik-Prawoto 

R. WILOPO MENERAN GKAN kepada pers, bahwa su- 
dari program pemerintahannja masih 
dgn, anggota2 kabinetnja. Pada 

umumnja program ini A bamah bersamaan dgn program Pra- 

   
weto— Sidik jbl. lo 
pergumumar, sbb.: Ses 
ingin adjak serta dlm kabinet. 

| selandjutnja menerangkan dim suatu 
nja banjak sekali pihak jg saja 
Tapi hasrat merjederhanakan 

susuzar, dan banjaknja sjarat? jg bertentangan menjebabkan 
sedjak permulaan sudah terasa bahwa kemungkinan? adalah 
terbatas, Ta kalau saja bersedia mengorbarkan konsepsi. 

  

“Tidak Djadinia 
Mukarto”Men- 

teri LN 
Diantaranja Karena Tak | 
jAda Ketetapan Positif 
Dari Mukarto Sendiri 

A 
TAS RTA) 

pers tertang diri Mukar 
PERTANJAAN2 

to jg telah tersiar didalam pers 
sebagai bakal Menteri Luar Ne 
geri, Presiden mendjawab dgn. 
pertanjaan: ,.Apakah saudara 
tahu dgu pasti, bahwa daftar 
nama? jg diberikan oleh pem- 
bertuk Wilopo kepada saja itu 

“tepat sama dgn apa jg tersiar 
Gi surat2 kabar?” Selandjutnja 

jatas pertanjaan, a ih ada 
| saran? Presiden sehirgga terben 
tuknja susunan kabinet seperti 
jg diumumkan oleh Presiden.itu, 
Presiden mendjawab sambil ter 

|Iserjam: ,Tanjakanlah kepada 
|Mas Wilopo”, Dalam pada itu 
Mr. Wilopo sendiri mendjawab 
dgn senjuman pula. 

Sementara itu dari Pan 

kalangan politik jarg menget 
hui, “Antara” memperoleh eta 

rangan bahwa pentjalonan Mu 
karto sebagai Menteri Luar Ne 
geri pada waktu formateur Wi 
'0po menjerahkan daftar susu 
nan,kobinetnja kepada Presi- | 
den pada hari Minggu siang jg 

lalu, adalah tidak bersifat mu- 
tak, karena formateur sendiri 
bersedia untuk merangkap men 
djadi Menteri Luar Negeri ad 
Ki .Kebidjaksanaan forma 

untuk 

' pentjalonan Mu 
karto wakil dua delegasi In 
donesia' di PBB, mendjadi Men 
terj Luar Negeri, Se ain itu ter 
dapat pula keterangan, bahwa 
dari pihak Mukarto sendiri sam 
pai saat jang-terachir tidak 
ada pernjataan kesanggupan 
jang tegas (positif). 

Kesimpulan ka'angan2 poli- 
tik jang mengetahui itu jaah- 
“tidak boleh dipandang, bahwa 
Presiden telah merubah susu- 
nan daftar kabinet jang te'ah 
diserahkan  kepadanja oleh 
pembentuk kabinet”. 

Suara golongan 

muda PNI. 
Tentaig susunan kabinet Wi 

lopo dgn. Wilopo sendiri merang 
kap mendjadi Menteri L. N. 

dung harapan2 Sca'nja dja: 

Pertjajalah, bahwa susuran 
kabinet sekarang ini adalah me 
rupakan hasi! maksimaa. jang 
dapat tertjapai dalam stuasi 
sekarang ini. Masaleh2 jacg di 
hadapi negara dan masjarakat 
banjak sekali, Dan achterciard 

| selama lebih se-bln. suasana €» 
m sioner menambah bertum- 

| puk2nja vekerdjaan. Kita ha- 

rus insjaf, bahwa kewadj'ban 
jang diletakkan diatas bahu 
kabiret sekarang ini adalah sa 
ngat berat. Terhadap semua i.u 
kami hanja berdjardji akan 
bekerdja terus-menerus. Ba- 
njak perhatian akan ditjurah- 
kan dilapangan keamanan pe- 

rekonomian rakjat, inclusief uru 
san bahan makanan. Daam 
waktu singkat perlu diseleng- 

garakan Suatu keadaan jg tju- 
kup aman untuk melantiarkan 

perdja'anan ekonomi, Kita per 
Ju mengatu, peredaran padi 

dan beras jang ada dalam-ne- 
geri hingga menitjapai tingkat 
penjelesaian tertentu tentang 
hal bahan makanan. 

Selaniju.nja Jlain2 pekerdja 
an jang nampaknja sudah mu- 
dah sederhara djangan ditun 
ca. Djuga jang sukar tapi te- 
rang da'am batas kemampuan 

kita. Marj kita mengedja, kese 
derhanaan “dan membanteras 
pembercsan disemua lapangan 
hidup. Dergan kegiatan dan si 
kap iarg demikian itu, pertja 

'jaah berangsur2 kita akan 
mentjapai perbaikan dan kema 
djuan, walcupun keadaan d.ta 

nah ip Kita ini sudah agak 
djauh merosotnja. Tapi diban- 
dingkan dengan negeri2 diseke 
liling kita keadaan di Indone- 
sia ini masih lebih mengan- 

  
ngan tunggu lama2 lagi untuk 
memulaj usaha memperbaiki”. 

Demikian Wilopo, jang seba- 

  

Penting Hari Ini: Kabinet Wilopo goal — Mengapa 
Mukarto tak djadi Menteri LN? — Interview Sta. 
lin — Tunis di Dewan Keamanan — Laporan 

Eisenhower — Perkara Sultan Hamid — USA gu: 
nakan serdjana2 Djerman “utk bikin ,,sendjata-fan- 

tastis2 dll. 

  

      

    

  

   

  

   
    

      
   

  

   

    

HARAM ALA AN ar MAL Apa Pn Saru 

  

Bukannja manusia sadja jang perlu memberikan da- 
rahnja untuk keperluan sesama jang membutuhkan da 
rah itu, tetapi djuga dalam dunia hewan hal tersebut 
perlu, Dalam suatu rumah sakit hewan di New York 

baru2 ini seekor andiing jang berumur 10 tahun telah 
memberikan 100 Cc darahnja untuk meno'ong seekor 

andjing lain jang Sakit keras. Gambar: Jackson  Ssete- 
lah diambil darahnja Mm enunggui andjing jane sakit. 

Bahaja Perang 
Tidak”Djauh”Atau Tidak: Dekat Dari 

Pada 2-3 Tahun Jang Lalu 
Kominisme Dan Kapitalis me Bisa Hidup Berdam- 

pingan Dgn Damai Kata Sialin. 
ERDANA MENTERI SO VJET Uni, Jesef Stalin, dim dja 

8 wabannja atas serangka ian pertanjaan jg “diadjukan 

oleh redaktur? Amerika antara lain menjatakan, bahwa dewas 
sa ini perang dunia ke-III tidak lebih dekat dari pada 2 atau 
3 tahun jg lalu. Djawaban tsb. disampaikan kepada redaktur? 
Amerika jg bersangkutan oleh duta besar Sovjet di London. 
W, IL. Zarubin, jg meneruskannja Ggn kawat dari London dan: 

    

me
i 

     
          

    
     

   

  

   

  

   
    

  

      

             

  

    

     
    

    

  gai diketahyi berusaha mem- 

bentuk kabinstnja ini sedjak 
tanggal 19 Maret sesudah Si- ' 
dit dan Prawoto gaga! dalam | 
usahanja jang dilakukan se-: 
djak tenggal 1 Maret Hirgga!| 
kemarin kabinet Pesmpann 
wirjo demisioner lebih kurang 
5 minggu lamania. 

Hiterima di New York pada hari Selasa kemaren. 

Atas pertanjaan apakah pe: 
rang dunia ke UII kiri lebih de ' 

kat dari pada 2 atau 3 tahun 
jang lalu, Stalin “mendjawab: 
Tidak! 

Djum'ah pertanjaan2 jang 
disampaikan kepada Stalin ada 
4, Pertanjaan “gpakah perte- 

' muan aztara kepala2 negara2 
besar akan berfaedah dan me 
nguntungkan” didjawabnja de 
ngan “itu mungkin dapat mem 

berj faedah jang menguntung- 
kan”. 
“Ketika ditanja, “apakah ia 

berpendapat bahwa saat ini 
  

Tentara Memba- 
ugun Kalimantan   ad interim, kalangan golongan 

muda PNI menjatakan 'perasa- 
ON agak ketjewa. Diterangkan 
o'eh mereka, bahwa dengan su ! 
Sunannja jang sekarang, ma- 
ka dasar kamposisi kabinet Wi 

lopo itu politis dan ideologis su 
Cah kurang artinja. Dapat di- ' 
kabarkan selandjutnja, bahwa 
pagi ini Dewan Pimpinan PNI 
akan berapat untuk menindjau 
susuzran kabinet Wilopo- dgn. 

Wilopo merangkap Menteri Lu 
ar Negeri ad interim. 
  

si. 20000 pesawat terbang dan 
ki. 300: kapal2 selam, 

Mengenai keadaan negara? 
merdeka dika akannja, bahwa 
keadaannja dewasa ini adalah 
lebih baik dari tahun jang su- 
dah. Sebagai salah satu fak'or 
jang menjenangkan disebutnja 
tentang moril revolusioner jang 
meningkat dari pasukan Na o. 
Latihan mereka an da- 
lam tangan anggota? angkaian 
darat, laut dan udara jang ber 
pengalaman. 

Suatu hal lain ig menggembirakan 
disebutnja tentane diterimanja Ju. 
nani dan Tutki sebagai angzota2 
Nato. Industri2 perang negara? Ba. 
rat berdjalan dengan pesat dan per- 
sendjataannja dewasa ini dibuat da. 
lam. waktu ig lebih tiepat dari pada 
dalam beberapa bulan ig sudah2, Di. 
katakan achirnia, bahwa telah tiba 
saatnja kini untuk masrgakui repu- 
b'ik Djerman Barat selaku anggota 
ig sederadjat dalam linkungan ne 

Djalan2 Baru Dibikin: Pertanian CTN 
Mengalami. Kemadjuan 

IDALAM KONPERENSI pers jg diadakan oleh staf Ko- 
mando T & T VI di Bandjarmasin pada hari Senen, dju- 

rangkan, bahwa let.-kolonel 

tuan Suhartono dan ir. Suhadi dari 

rubitjara ketertaraan Territoriim. major Tjipto, telah mene- 
Busthami dari angkatan darat, 

kementerian pekerdjaan 

umum, jg telah tiba di Bandjarmasin pada tg. 26 Maret jl. akan 

mengadakar, penindjauan terhadap beberapa objek, Oleh kare- 

dapat membantu dim usaha 

Daam tahun ini rentjana 

angkatan darat akan diseiesai- 
kan dengan membantu rentja- 
na pembukaas Kalimantan. U- 

saha angkatan darat ini akun 

G.sesuaikan dengan kepentiug- 

an kemiliteran maupun ekono- 

mi. Sebagai usaha tang perta- 

ma, satu bata joz infanteri ber 

sama dengan 1 peloton genie 
akan ru'a' mengerdjakan pem 

bukaan djaan dari Asam- 

Asam sampai ke Sebamban, jg 

pa:djangnja kira2 90 km. 

Di Kaimantan Barat, batal- 

jon2 infanteri akan membuka 
Kangataja, Kedua2 usaha itu 

akan meruvbakan pertjobaan, 

da am mana akan ditjatat ke- 

kuranga»2nja, Menurut rentja 

na , maka bila ternjata rentja   gara2 Barat. 
Achitnja ia memperingatkan ten. 

tano adanja kemungkinan penjerbu- 
an fihak komunis, sebagaimana per. 
nah terdjadi dj Tiekoslowakia, ter 
ketjuali bila Djerman Barat bersatu 
Cengan Degara2 Barat. 

ariIniSoal Tunisia Diadjukan DiDewan Keamanan 
achir2 ini telah meluas di “Tunisia, 

|dan bahwa perundingan2 jg diada 
kan antara pemerintah Perantjis dan 

kaum nasionalis Tunisia  bukannja 
menudju kesuatu suasana damai, te 
tapi ternjata telah menudju ke keru 
suban2, kekatjauan2 “dan penghan- | 
tjuran harta-milik, 

Selainnja itu negara2 tsb. bermak 
sud pula memperingatkan Dewan 
Keamanan, bahwa di negara2 Asia 

| takan, bahwa gerakan kemerdekaan | dan Afrika perasaan2 mengenai ke 
  

Lembaga 

nKon. Batavis 
van Kunst   

K #budarngan Indonesia 

enenWate nschappen" 

asch Genootsches 

    

  

na ini berhasil dengan memuas 

kan, maka di Ka'imantan akan 

ditempatkan 10 bataljon infan 

teri chusus untuk membantu 

dalam usaha pembargunan. A 

djadian2 di Tunisia adalah kuat, 
dan dichawatirkan bahwa perasaan2 
itu mungkin akan mempunjai akiba'2 
jang membahajakan. 
Dalam pada itu djurubitjara ke- 

jmenterian luar-negeri India pada 
Ihari Selasa menerangkan kepada 

menjjokong sepenuhnja usul jang di 
adjukan oleh negara2 Asia dan Arab 
untuk membawa masalah Tunisia di 

na keamanan di daerah ini telah terdjamin baik, 

  'wartawan AFP, bahwa India akan 

muka Dewan Keamanan, 

maka tentara 
pembangunan. 

chirnja ma'or Tj.pto menzrang 
kan, bahwa untuk ini telah d,- 

bentuk sebuah 'Panitya daerah 

untuk keperluan pelaksanaan 
rentjana tersebut. Duduk da- 
lam panitya ini: Bupati Basu- 
ni, tuan Sumarno — kenala 
Djawatasy Pekerdjadn Umum 
— dan majo, Tjipto. 

CTN memuaskan. 

Dida am tarja djawab jang 
diadakan kemudian, letnan ko 
lonel Busthami menerangkan 

bahwa kesan2 jang diperoleh- 
nja Seama penindjauan bebx:- 

rapa 'hari ini adalah Sangat 
memuaskan. Suatu hal jcng ii 
luar sangkaan ia ah, bahwa pa 

ra anggauta CTN didalam tem 
po jang demikian singkat- 
nja telah :antjar dalam pexer- 
djaan pertanian, Jang per'u 
bagi mereka sekarang ini ja'ah 
pimpinan jang baik dan »ene- 
rangan, demikian letnah kolo- 

ne' Busthami, Mengingat hal2 
tersebut, maka dalam tahun mi 

akon didatangkan 'agi ke Kai 
mantan 48 Cie, CTN dengan 
keluarganja, jang akan melipu 
ti 64.600 orang, 

Untuk lebih  menjempurna- 
kan tjara bekerdja dika'angan 
CTN, maka tahun ini akan xe- 

gera dibentuk tiga buah direk 

torat dipropinsi Kalimantan, 
Koordinasi mengenai begroting 
nja dipegang sendiri oleh perda 
na menteri, demikian . overste 
Busthami, 

'adalah saat jang tepat untuk 
mempersatukan Djerman”, Sta 
lin mendjxwab: “Ja", 

“Atas pertanjaan, “apakah jg 
mendjadi dasar bagi kemung- 
kinan hidupnis bersama kapi- 
taiisme dan komunisme”, Sta- 
lin mendjawab: “Kapitalisme 
dan komunisme mungkin seka 
li (very possible) dapat hidup. 
berdampingan setjara damai, 
apabila masing2 pihak mempu 

njai kenginan untuk bekerdja 
bersama apabila masing2 pi- 
hak menghormati prinsip per- 

samaan dan prinsip tidak men 
tjampuri uruSan dalam negeri 

regara2 'ain. 
Empat pertanjaan tersebut 

diadjukan kepada Stalin oleh 
50 orang redaktur surat kabar 
redaktu, pekabaran radio dan 
penerbit, sete'ah permintaan 
orang2 tersebut untuk menga- 

dakan interview pribadi dgn 
Stalin tidak dipenuhi. (Ant — ' 
YPya 

KJAI ABDULHALIM 
SAKIT KERAS. 

Menurut surat kawat dari Madja- 
lengka, Kjai Abdulhalim sekarang. 
menderita sakit 'keras. Sebagai di 
ketahu:, Kjai Abdulhal'm adalah ang- 
gota Dewan Perwakilan Rakjat Da- 
erah Sementara Propinsi Djawa Ba- 
rat. Ta ketua umum dari Perikatan 
Ummat Islam dan mendjadi ketua 
Madjelis Sjuro  Masjumi wilajah 

Disiwa Barat, serta anggota. Madje- 
lis Sjuro Masiumi Pusat, Usianja 

| kurang lebih 65 tahun. 
Aan sangan Te maa 

Pembe:ontak 
Bingung 

Tanam Sendjstanja 
Dalam Tanah 

IDALAM  PENGADJAw 
RAN terhadap geroms 

bolan pemberontak jang ' kini 
melangkahkan kaki, kembali ke 
daerah Djokjakarta, pasukan? 
kit, ternjata sering menemu 
kan korbang jang mereka ting 
galkun, baik Yang masih hidup 
maupun Jang sudah. menajadi 
mujat, 

Seperti pada tanggal 30 Ma- 
ret 1952 oleh pasukan kita te 
lah diketemukan seoring kor- 
ban dari pemberontak jang 
menderita luka berat di desa 
Sambeng. Dan atas pengakuan 
nja Cia menjatakan bahwa ka 
rena, desakan dari TNI gerom 
bo'an pemberontak tida sem- 
pat membawy, lari beberapa sen 
djatanja, hingga didesa Ngrom 
bos dan Alasombo mereka ter: 
paksa menanam sendjata mor- 
tier dan water-mante'nja dida- 
lam tanah. Selandjutnja pada 
tanggal 31 Maret 1952 tengah 

hari, kita temukan pula 5 
orang majat korban pemberon- 
tak jang telah dikubur didesa 
Duren. Demikian berita dari 

(Div. Diponegoro hari ini, 

  

  

   

    

    

                  

    

    

      

    

   

                

    

   
   

          

    
   

                                    

 



a La 2 

Kapal sing Dipantai Alri Kini Adskan Penjelidikan 
on 7 Dapat Bedakan Bentuk Kapal 

Saroin- 

2- N 

Sendiri Dan Ke ar Asi x 

bertindak, kalau sean 

| perdjalana 

a dak dikenal didaerah tsb. Ter- 
.njata disini, bahwa berita ten- 

. ig melakukan laporan? tsb ada | 

tang desas desus tsb adalah sa 
ngat dibesar?2kan. Kebanjakan 

lah nelajan2. 

djaw ali” mengadakan patroli di 
Dinjatakan, bahwa kapal ,,Ra 

dekat pantai Selatan di Djawa 
itu adalah sesudah diterima la- 

''poran? tentang adanja kapal2 
perang jg tidak dikenal itu dun 

“untuk mentjoba bagaimana re: 
aksi rakjat kalau melihat kapal. 
“Disamping itu untuk memberi- 
“kan penerangan dan menente- 
ramkan mereka sesudah adanja 

  

— SEMARANG 2 APRIL 1952. 

  
sJunior“ Kabinet 
————— Daftar nama2 (para tjalon utk kabinet jang baru 

- sebagai telah disusun oleh formateur mr. Wilopo, achirnja pada 

  

   

kemarin ) 

mulanja utk 
| dipegang ad interim oleh P. M. 

pan mendapat persetudjuan presiden, dengan 
ahan, terketjuali portofolio kementerian LN, jg se- 

itu telah disebut nama Mukarto (PNI), tetapi kini 

Wilopo sendiri. 
Didalam susunan kabinet baru jang seluruhnja 

— terdiri daripada 18 kementerian 

— telah lampau. 

     
     

   

    
   

  

   
   
   

       

   

  

    
     

    

     

      

   

     

    

    

       
   

   

    

   
      

     

itu. 

itu melainkan terutama 

— untuk ,,sleutel posities” 
. selainnja su 

| ngan dsb.nja. : 

di 

| atau 3 

diperlukan itu? 
nan mek Senat 

€ 

lebih 

-,experimenteel” hb 
“jang dan dipikirkan masak2. 

PAN nb Dena mekah Sea 

(ja jg selandjutnja. 

KabarKota 
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Kegontjangan tadi mentjapai 
puntjaknja, waktu kemaren pa- 
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1 pe Pa Na DN anu an tai a mel AAA : 

dua-duanja: dari mulutnja sela 
“Ju keluar air liur (iler). Djalan 
.nja selalu djindjit diatas djari2 
kaki dan sempojongan. Bau ba- 

| dannja busuk sekali. 

Umurnja si ,.Majat” kira 30 
tahun. Ia berpakaian badju pu- 

  

AN 
AH 

kai pitji. 
3 “Rirona ia susah kalau djalan, 

n Muda dalam pengalaman dari s 1 
: Mitsalnja portofolio2 P.M. (dan ad interim LN.), wakil 

P.M., Dalam Negeri, Pertahanan, Keuangan dan Perekonomian. 

5 Beda dari kementerian2 lainnja, jg sifat pekerdja- 
| annja boleh dikatakan sebagai , 

ag diperlukan orang2 jg capable, adalah 
itu seharusnja diperlukan orang2, jg 

h berpengalaman, tetapipun jg en pa 
“kesabaran, kebidjaksanaan, hati2, matang didalam pertimba- 

dsi eng ah pekerdjaan2nja, tidak bisa tidak 

"- Idikabarkan Majat Hidup tadi, 

, ikita hanja menemui,6 nama 

i ,orang2-baru”, sedang jg selebihnja semua terdiri daripada 

Pen pernah mendjadi menteri2 didalam kabinet2 jg 

lah | Dari situ dapat kiranja kita menarik kesan, bah- 

wa bagian terbesar daripada para anggauta kabinet jg baru 

“ ini, terdiri dari pada orang2, jg sedikit banjak telah berpenga- 
' laman. Sehingga mungkin adanja sesuatu pengalaman jg telah 
| didapat itu, dapat djuga bantu melantjarkan usaha2 kabinet 

baru'itu didalam menghadapi banjak soal2 sulit jg ditjantum- 

kan dalam programnja. 2 
“5 ——— Tetapi dilain pihak kita melihat, bahwa ,sleutel 

' posities” daripada kabinet itu dengan sementara keketjualian, 

oa oleh orang2 jg relatief “masih muda2: muda dalam 
tugas jg dikerdjakan 

,routine jobs” belaka, jg untuk 

jai sifat2 

mereka akan menghadapi pengaruh2 luar negeri jg tak dapat 

i enteng, dan jg pula dapat membawa akibat2 baik 
buruk kepada kesedjahteraan dan keselamatan negara 

Mengingat akan usia2 jg masih muda dari pada menter# 
jg menduduki ,,sleutel posities” itu, maka dalam hati kita tim- 
bul pertanjaan apakah mereka masing2 mempunjai sifat2 jg 

ain pihak, djustru mengingat akan usia mereka 
muda itu, maka barangkali dapat pula kita mengharapkan 

bahwa kabinet jang baru ini akan lebih responsif kepada pi- 
n2 baru jang sekiranja dapat lekas membawa negara kita 

dapat mengatasi berbagai kesulitan jang dihadapi, dan 
»bersemangat” didalam melaksanakan tugasnja, sebagai- 

mana ig umumnja dapat diharapkan dari orang2 jg masih mu- 
da. Tetapi disamping itu, patut djuga diperingatkan, hendak- 

nja didjaga supaja segala sesuatu tindakan, : 
ea “belaka, melainkan jg sungguh2 sudah diran- 

tidaklah bersifat 

Dengan pengharapan demikianlah kita menjambut 
| “kelahirannja kabinet baru itu, dan menanti hasil2 pekerdjaan- 

Hidup 
|. Ada ”Majat-Hidup”. Sudah 100 hari ia ditanam. tetapi ke- 
mudiar: ia keluar lagi dari kuburnja dan kini ia sedang berkelia- 
ran dikota Semarang bersama ”djuru-kuntji” kuburannja.. De 
mikian berita angin, jg pertama kalinja terdengar dipasar Bulu, 
kemudian setjepat angin sambung-bersambung, menjebar Tuas 

hingga achirnja menggontjangkan seluruh kota Semarang. 

maka sering ia didukung oleh 

,Gjuru-kuntjinja”. atau lebih te 

pat adjudant-nja, jakni orang 
jg selalu menemani dia dan jg. 
pertama tama menjebarkan be 

rita, bahwa orang jg didukung- 

nja itu, seorang ”Majat-Hidup”. 

Jg. berwadjib mendjaga kea 
ranan, setelah melihat berdje- 
djal djedjalnja orang tadi, tak 
ajal lagi mengambil tindakan. 
Si "Majat-Hidup” plus djuru- 
kuntjinja. terus dimasukkan da 
lam sebuah opelet, dan dibawa 
ke seksi III di Kalisari. 

Dalam pemeriksaan diseksi 
'ini, ternjata, bahwa orang jang 

nama sebenarnja ialah MOE- 
NADI BIN SAKIM,   

h, sarung palekat, dan mema- 

'gandon, Kendal. Ia sebenarnja 
seorang jg imbeciel (terbela- 

kang otaknja), dan malahan ada 
dugaan bahwa iapun 

“Karena bertahun tahun terlan 

tar, ia menderita pula penjakit 
kekurangan darah (anemie). 

Itulah sebabnja ia bermuka pu 
tjat sebagai majat. 

sDjurukuntjinja”, ig selalu 
Imenemaninja, — namanja MO- 
HAMMAD BIN TAKSU, djuga 
seorang penduduk “dari desa 
Winong tadi. 

lakan diberikan 

seorang | 
'penduduk dari desa Winong, Pe 

seorang. 
penderita sakit ajan (epilepsie). 

an P 
hal2 jg mem 
jg tersiar if 

bahwa oleh ALRI kepada 
imong pradja didaerah2 

gambar2 
(silhouetten) & pa 
supaja diket 

lautan sebelah Selatan 

Djawa sering terdapat 
pal-kapal, misalnja kapa!2 d.   Tjilatjap. 

tidak ada undang? jang meng ' 

kan bendera didalam pe'ajaran 

daerah pelabuhan atay daerah 
batas reede. Nan 

Kata. major Abimaju, kesu- 
karan dalam soal pendjagaan 
pantai Indonesia ia'ah bahwa 
garis pantai seluruh Indonesia 

Dinjatakan seterusnja d'in 
perskonperensi tsb, bahwa dim 
usaha mengembangkan sajap 
Angkatan Laut R.I. tahun ini 
akan diterima 150 untuk tjalon 
perwira dan 1500 untuk pendi 
dikan bintara, Disamping itu 
diusahakan pengiriman kadet2 
ke luar negeri. 

  

India. 

derandemus itu. Disacpihg MO 

ja 

KPM atau kapal2 lainnja jang : 3 
dicharter untuk mengangkut | 
arang-batu-dari Palembang kelj 

Mengenai adanja kapal2 TN 
berlajar dengan tidak mema- | 
kai bendera dikatakan oleh ma || 
jor Abimanju, bahwa memang | 

haruskan karal2 tsb mengibar | 

ketjuali kaau mereka masuk | 

  

pandjangnja ada Ik 26 ribu mil. | 

Fa ya   t 

   

: Ur tita. 
olahnja ? 

Melihat kenjataan ini didapat 
kesan, seakan akan SMA ada-   Menurut berita Press Trust of 

India” dari New Delhi, di Farida- 

bad — sebuah kota jang penduduk- 

nja chusus terdiri atas kaum pe- 
ngungsi didekat Delhi — akan didi- 
rikan sebuah pabrik mesin Diesel. 
Untuk keperluan ini, maka telah di- 
adakan persetudjuan dengan sebuah: 
firma Djerman, untuk. membuat 
4000 buah mesin Diesel tiap2 ta- 

sin Diesel, tetapi dewasa ini kapasi- 
tetnja tiap tahun hanja 5.000 buah. 

Pabrik Negreco 

akan didjual? 
P.l-Aneta mendapat keterangan 

bahwa paberih jang sedjak sebelum 

bagainja ,.Negresco”, oleh pemilik: 
nja dengan resmi telah. disetudjui 
untuk didjual pada pemerintah dae 
rah Jogja dan Bank Industri untuk 

“harga 900.000 Ned. Gulden, jang 
diangsur dalam termijn 20 tahun. 
Sebelum lunas, pemiliknja akan me 
nerima 25/, dari keuntungan bersih 

akan dilakukan dalam minggu de- 
pan, dalam mana mr. K.R.T. Kerto 
negoro akan bertindak selaku wakil 
pemerintah daerah Jogja. 

  

'SB, ROKOK POO HIEN. 
— SB Rokok Poo Hien di Semarang 
telah menjusun pengurus baru sbb: 
ketua Ul. Sidarto, wk. ketua Abd, 

| Mochtar, penulis Rasipan dan Sri- 
amanah, bendahara Kwee Soen Sing 
dan Liam Gwat Hian, para pembar- 
tu: Rustam, Saliman dan Djumono. 

BERITA PENANGGALAN, 

Lengganan No. 130 di Kudus. — 

  
lakir th. Djimakir 1850: b. Djumaat 
Pon 8 Mulud th. Dje 1854: c. Selasa 
Pon 8 Ruwah th. Djimakir 1858: d. 
Djumaat Wage 23 Sawal th. Be 
1864: e. Rebo Paing 5 Mulud th. 
Alip 1867: f. Ahad Wage 4 Djuma- 
dilawal th. Djimakir 1869: g. Dju- 
maat Paing 5 Redjeb th. Dul 1871:| 
hari Kemis Paing 5 sapar th. Djima 
wal 1877: i. Djumat 25 Djumadila- 
kir th. Wawu 1881. 

Lengganan di Djl. Slamet Riadi, 
Solo. — Hari Senen Wage 4 Re- 
djeb th. Masehi 1928 djatuh tgl. 17 
Desember, hitungan Djawa tahun 
Alip 1859. 

Lengganan no. 212 di Kudus. 
Tgl. 15 Djanuari 1930 djatuh hari 
Rebo Pon 14 Ruwah th. Eh6 1860 
wuku Madangkungan mangsa kapi- 
tu. 

— 

Lengganan di Brebes. — Hari Se- 
nen Paing jang dimaksudkan itu 
tanggalnja 29 Djuli 1946 atau 28 
Ruwah th. Djimawal 1877 wuku 
Langkir. 2 

Ada dugaan, bahwa "djuru- 

tonkannja kepada chalajak un 
tuk bisa mendapat uang 

Oleh jg berwadjib di seksi 
III tsb, si "Majat-Hidup” tadi. 
plus ”"djuru-kuntji”nja selan- 
djutnja terus dipulangkan ke de 
'sa asal mulanja. Dengan peri 
ngatan jg tadjam kepada pak 
djuru  kuntji, untuk djangan/| 
imemperlihatkan diri lagi diko- 
ita Semarang. 

senanannan   

| hun, dikota tadi. India tiap tahun 
membutuhkan kira2 50.000 buah me-, 

perang menghasilkan serufu2 “dgn 

merk 'Mundi Victor, Corona dan se 

paberik itu. Peresmian pembelian itu 

tempuh sehabis SMP. Padahal. 
kalau kita perhatikan, banjak 
djuga sekolah2 lain terutama 
sekolah2 vak. jg tak kalah pen | 
tingnja dgn SMA, Bukankah 
Gjustru pada waktusini negara 
kita membutuhkan tenaga2 ah- 
HH keluaran sekolah vak?. Diba 
wah ini kita djantumkan lapa- 
ngan2 jg dapat ditempuh oleh 
allak2 kita jg beridjazah SMP. 
Mudah2an akan dapat memberi 
gambaran jg djelas kepada pa 
ra orang tua mutid umumnja, 
para murid2 jg berkepentingan 
sendiri chususnja. 

Kemungkinan2 melan- 
— djutkan peladjaran 

sesudah SMP. 
1. S.M.LA. (Bag. A.) djurus 

an. Kesusteraan. 
(Bag. B.) djurus 
an Ilmu Alam 
Pasti. 
(Bag. C.) djurus 
an Ekonomi. 

2. sekolah2 Kedjurusan 
tingkat Aias. 

.a. Sekolah2 Guru A. 
Pada sekolah ini disediakan tun 
djangan Ikatan Dinas. 

. Umur tidak lebih dari 20 th. 
Murid2 jg berikatan dinas ha 

rus sanggup bekerdja pada pe 
merintah jang lamanja sesuai 
dengan lamanja menerima Ikat 
an Dinas dengan ketentuan se 
dikit-dikitnja setahun. 

. Pemegang Idjazah S.G.A. da 
pat melandjutkan peladjarannja 
pada Sekolah2 Tinggi jang pela   

a. Hari Kemis Kliwon 23 Rabingu-| 

kuntji” ini sebenarnja mau) 
meng-exploiteer si Majat Hidup | 
tadi, gan djalan memperton 

djarannja sesuai dengan pela- 
djarannja semula. Misalnja: 

I.. Kursus BI. . 
II. Fakultet Sastera, Paeda 

gogik dan Filsafat. 

b. Sekolah Guru Kepan- 
| daian Putri (SGKP). 
Para pemudi disiapkan untuk 

P. dalam peladjaran rumah tang 
ga atau djahit-mendjahit. 
Lama peladjaran 3 tahun se 

pat menerima tundjangan Ika- 
tan Dinas.. 

PERKARA SEROBATAN 
MOBIL. 

Kemarin oleh hakim Smg te 

lah diperiksa perkaranja sco- 
rang sopir bernama T jg dim 
bulan Des 1950 tersangkut dlm 
penjerobotan mobil miliknja 

| Branta Sena. Terdakwa sang- 
kal tuduhan tsb dan katakan 
sama sekali tidak merasa ber- 
buat demikian. Perlu diterang 
kan bahwa oto tsb telah dike- 

temukan di. Jogja dan Sopirnja 
dengan mata ditutup dan ta- 
ingannja di-ikat diturunkan 
disalah satu tempat daerah Su 
rakarta, 

Beberapa saksi didengar kete 
rangannja tetapi belum menun 
djukkan bukti terdakwa ber- 
buat serobotan itu,  Achirnja 

djaksa mintakan hukuman 2/1, 
tahun, Keputusan hakim akan   'dikeluarkanlain hari, 

lah satunja djalan jg mesti di 

mendjadi Guru Putri pada S.K. 

sudah SMP. Para peladjar da- 

Berkenaan “dgn adanja kabar2, bahwa ada kapal2 
asing mendekat kepantai Djawa, pihak ALRI hari Senin 
jl. telah mengadakan konperensi pers diatas korvet Ra- 
dja wali. Gambar: sehabis pertemuan pers itu, para war- 

awan sedang melihat2 digeladak Radjawali. sehabis SMP 
Kemana Sebaiknja Anak2-Kita Melan- 

angPeladjarannja? : Lapangan 

  

  
| 

  

  

     
$$ luas Terbuka Untuk Mereka 

bisan Sekolah Menengah Pertama ham- 
ba. Kemana sebaiknja anak saja melandju'kan se 
Demikian tentu timbul pertanjaan pada orang-tua?2 

Sebagaimana lazim kita liha,, dewasa ini perhatian 
alak? kita terutama certudju kesekolah SMA, , 4 x « semua?nja 
|ingin mendaftarkan diri ke SMA, jg. mempunjaf sifa, penga- 
djaran umum dan menjiapkan para peladjar, untuk nantinja 

: Pemegang idjazah S.G.K.P. 
|dapat melandjutkan peladjaran 
inja pada Kursus BI. untuk pen 
lidikan Wanita. : 
“£. Sekolah Guru Pendi- 

.dikan Djasmani (SCPD) 
Sekolah ini mendidik para pe 

BI untuk mendjadi Guru da 
lam mata peladjaran Pendidik- 
an Djasmani pada Sekolah Lan 
Ijutan tingkat Pertama. 

Jang diterima adalah mereka 
jang beridjazah S.M.P. Negeri 
dengan mendapat sedikit-dikit- 
hia, angka 7 untuk mata pela 
djaran Pendidikan Djasmani 
dan umur setinggi2nja 25 th. 

Lama beladjar 4 tahun. 
Pemegang idjazah S.S.P.D. 

dapat meneruskan pada : 
1. Fakeltet Pendidikan Djas- 

mani (Joria). 
2. Kursus BI. 
3. Lembaga Pendidikan Djas 

Mani (Bandung). 
Pada S.G.P.D. disediakan tun 

djangan Ikatan Dinas. 

d. Sekolah Guru Taman 

Kanak2 (SCTK). 
Lama beladjar 2 tahun dan 

para peladjar dapat menanda 
tangani Ikatan Dinas. 

e. Sekolah Technik Me 
nengah (STM). 

Sekolah ini menjiapkan para 
pemuda untuk dididik menfja- 
di Opzichter dalam lapangan 
tehnik. $ 

Jang diterima adalah mereka 
jang beridjazah S.M.P. Negeri 
dengan angka sedikit2nja 7 un 
tuk mata peladjaran eksata 
dan diterima di klas I. 
Lama peladjaran 4 tahun se 

sudah S.M.P. Sekolah :ini raem- 
punjai bagian2 jang berikut: 

. Bangunan sipil. 
. Bangunan mesin. 

. Tehnik Listerik. D
o
p
 

d. Tehnik Kimia. 
e.. Vliegtuigbouwkunde (di 

Bandung) 
f. Scheepsbouw (di Djakarta) 
Tamatan S.T.M. dapat melan 

djutkan peladjarannja pada se 
kolah2 Tinggi jang peladjaran- 
nja sesuai ' dengan peladjaran 
nja semula. ' Misalnja : 

Dari S.T.M. Bg.: Kimia ke Fa 
kultet Tehnik bg. Kimia. 

(Bersambung) 

PAN, PENOLONG 
KELAPARAN, 

Hasil pertama jang didapat oleh 
panitya tsb. pada tg. 28 Maret jl. 
ialah Rp 85.— dari tabungan amal 
hari Djum'at.  Diserukan  chalajak 
ramai suka membantu dgn sokongan 
berupa apapun djuga, gerakan pe- 
ngumpulan gotong-rojong akan di 
umumkan pertengahan bulan April, 
pada hari2 jang ditentukan nanti se 
luruh tenaga kepanduan akan dike 
rahkan mendatangi tiap rumah pen 
duduk. 

DITUTUP SEMENTARA 
KARENA KURANG BERSIH 

Menurut keteramgan jang ki- 
ta peroleh dari djawatan Kese- 
hatan Kota Semarang, mulai 
hari Senen jl pabrik es Petodjo 
dikota ini telah diperintah un- 
tuk tidak bekerdja sampai wak 
tu jang akan ditentukan. Se- 
kab2nja penutupan itu diterang 
kan, karena kurang bersih 
keadaannja, dengan timbul ber 
sihnja, keadaan itu dapat menje 
babkan terganggunja keseha- 
tan umum, 
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Segera |Akan 'Diperi 

| 'Achir Minggu Jl Telah Kandjungi Jogja, 
: Untuk Persiapkan Pemeriksaannja 

ARI FIHAK? JANG SANGAT boloh diper 
Fu Minggu jg baru lalu tuli, 

ma-sama dgn, salah seorang putjuk pimpinan Pulisi, telah da- 
Djokjakar'a, untuk menjempurnakan 3 ih 

a ke Medja hidjau. Sultan 
tahan disalah Say tem 

dengan mendapat uang makan iiap? 

tang di Djokjak: 
kal dihadapkann| 
sekarang masih 

  

Kapten Di. 
1) Tertangkap 

3 ANU, SEOCRANG “kan- 
ten DP” jg mendjadi ,,ko D 

1 Imandaa kompi DP” didaerah Tji 
amis baru? inj telah tertangkap 
didesa Kertahardja (ketjama- 
tan Bojong, Tjiamis) ketika ja 
secang tidur bersama isterinja. 

Djuga 2 orang temannja d-- 
lam rumah isteri Danu ter'ang- 

| kap oleh tentara. 
" Menurut orang jang mengeta 
hui, Danu itu o:eh D.I. akan di 
angkat mendjadi “komandan 
batalion”. Ia Seorang pendu- 

  
ilduk daerah ketjamatan Bo- 

.diong. Dizaman pendudukan 

“Djepang ia mendjadi Heiho, Pa 
da waktu revolusi ia mendjadi 

'anggauta ,,Laskar Merah” dan 
'kemud'a, pindah ke Hisbul'ah. 
Waktu tentara hidjrah ke 

tapi menjusun pasukan di Gu- 

nungtjupu, dan achirnja meng 
gabungkan diri pada DI. hing 
cu sekarang. (Antara). 

Tempat 
Sembahjang 
Satu”Ruangan Kedutaan 
Kita Di London Akan 
Disediakan Untuk Kaum 

Muslimin 

ARI KEDUTAAN Indone 
4 sia di London, Kamente- 

mak Agra mendatat kabar, 
anwa atas permintaan dr. Ab- 

callah, nam Mesdiid di Woking 
(London) jg telah disetudju? 
oleh duta besar Indonesia di 
London, &r. Subandrio, tidak Ia 
ima lagi salah satu ruangan ke 
| Gutaar, Indonesia di sana akan 
dipakai untuk tempat kaum Mu 
Siimin London bersembahjang 
Djum'at. 

Lebih landjut dikabarkan, ba 
|hwa pada waktu ini Sedang dia 
dakan perbaikan2 pada ruang 
an itu untuk “keperluan terse- 
but, demikian diumumkan oleh 
kantor pusat djawatan penera 
ngan. agama, di Djakarta. 

  
    
RRI SMG. TG. 2 APR. 
17.00 Pembukaan, 17.30 Pe- 

ngumuman dan warta daerah, 
18.00 Pendidikan rochani 5leh 
dinas Agama terr. IV, 18.15 
Mendjelang malam, 19.00 Yan- 
d3 waktu warta berita, 19.10 
Ibu kota hari ini 1915 Tin- 
Gjauan mingguan ekonomi, 
19.30 Sekuntum melati leh 
Carry cs. 20.00 Sari warta he- 
rita 20.05 Siaran Pemerintah, 
2030 Ajah dan anak asuhan 
Ramuwisit, 21.00 Berita bih. 
Djawa, 21.15 Gema Sahara, 
22.00 Warta berita terachir, 
2215 Krontjong asei OK Se- 
tia 23.00 Tutup. 

: Kemis, ug. 3 Apr. 
05.55 Pembukaan, 06.00 War 

ta berita, 06.30 Dendang gem- 
bira 07.00 Tanda waktu warta 
berita, 07.15 Pengumuman dan 
warta daerah, 08.00 Tutup, 
12.00 Pembukaan, 1230 Utk 
kaum ibu oleh nj. Suharto, 
13.00 Tanda waktu pengumu- 
man, 13.15 Hiburan siang, 

113.30 Warta berita 14.45 Tu- 
: tup. 
$ 

  

  

$ 

| BERITA KEPANDUAN. 
| Dalam reorganisasi Keke- 
“Juargaan Pandu2 Semarang un 
tuk triwulan II th. 1952 telah 
diadakan timbang terima anta 
ra pengurus lama (Perketi) ke 
pada pengurus baru (Pandy Is 
lam) dengan susunan pengu- 
rus bary Sbb: ketua dan wakil- 
hja Otong Muchsin dan  Rid- 
wan Fadhil penulis Badrun 
Fierdausy, keuangan Aly Bas- 
wedan dan beberapa orang pem 

bantu. Alamat panitera dj. 

Mangkunegaran 27 Semarang. 

BERITA KPU/C. 
Dalam bulan Mei j.a.d. K.P.U/C 

rombongan ke-II akan dibuka. Kur 
sus tsb. diadakan di gedung S.M.P. 
I Pandean Lamper No.2 Semarang 
pada sore hari. Pendaftaran dimulai 
tg. 1 April 1952, d/a sdr. S. Hadi- 

marang, djam 9.00 sampai 11.00. 
Sjarat2-nja: Pegawai jang beridja 

zah SMA/SGA/HBS atau jang se 
deradjad dengan itu dan SMP jang 
telah berumur 25 tahun. Uang kur 
sus Rp.5.— Mata peladjaran jang 
diberikan: 1. Pengantar Ilmu Hu- 
kum, 2. Tata Negara, 3. 
4. Ethica dan Pendidikan, 5. Ekono 
mi dan 6. Sociologie. 

PBH KARANGSUKO. 
adi malam di Kp. Karangsuko 

642 diadakan peresmian PBH, kini 
kampung tsb. (termasuk kelurahan 
Mlatihardjo)  mempunjai 2 tempat 
kursus, jaitu 1 di Mlatibaru Gg. 4 
lang sudah berdjalan 3 bulan,   

Jogja, Danu tidak turut sertai 

moeljo, Purwodinatan I No. 16 Se-! 

Sedjarah, ' 

ksa?: Djaksu Agung 

  

| Jaja. pada 
Djaksa Agung bersa- 

pergiapan? ba- 
Hamid, jg sampai 

hari Rp 100 
| 
|. Dengan” menilik kesibukan 
jitu, “hisa dkliga Tea D 
| jang tidak lama lagi, akan da 
tang saat2 jg dinanti? otch ma 
sarakat dan Suitan Hami! sen 
diri, Dimanakah pepriksaan itu 
akan didialankan, sampai beri- 
ta ini ditulis, Masih belum bisa 
Gikabarkan, tetapi orang mera- 
ma.kan, walau banjak ah!i2 hu 

kum. ig Mmempunjai keinginan, 
untuk mendjernihkan strasana 
dan djalannja peperiksaan, le 
bih baik bila peperiksaan itu 
dilakukan disalah satu tempat 
jane bersih sama sekali dari pe 
hgaruh Hamid dimasa dulu, 
atag tidak banjak ditempati be 
kas kaki tangan Hamid, - dgn. 
lain perkataan tidak di Djakar 
ta, tetapi sangat besar kemung 
kinannja: perkara . itu tetap 
akan diperiksa di Djakarta dju 
ga! 

2 
Sebagai diketahui, Sultan Ha 

mid telah dituduh mempunjai 
niat, setidak2nja ' menjampuri 
keniatan untuk melakukan pem 
bunuhan atas dirinja beberapa 
orang Pemimpin Negara, anta- 
ranja Sultan Hamengku Buwo- 
no, dan Memberikan bantuan 
dengan uang kepada Wester- 
ling dalam melakukan pembron 
takan untuk merobohkan Nega 

Gasa 

1 

ra, demikian wartawan Suara 
Merdeka mengabarkan cari 
Jogjakarta. 

RUMAH KEPALA DAERAH 
LOMEBUK DILEMPARI 
GRANAT? 

Malam ' Mirggu jane baru 
lalu sekira djam 1 malam ru- 
mah kepala dijsrah Lombok di 
Mataram telah dilempari orang 
Gengan sebuah granaat jng me- 
letus seketika itu djuga, tetapi 
hanja mengenai dan menimbui- 
kan kerusakar? pada bejsian 

  

ya 

pat d Djokjakar'a, 

Tennis tournooi, 
Selain hadiah2 jang telah di 

tetapkan d'im tennis tournooi 

besa, di Smg. dari tg. 10 sam- 
pai 14 April jad, pun akan di 
isediakan wisse'beker dari Sri 
|Susuhunan, G1. 'agi  Kartjis 
'Sobekas djangan dilempar ka 
rena bisa mendapat hadiah 1 

-pesawat radio dari toko Elec- 
tron Seteran. Djumlah pengi- 
kut ada 18 orang single wani- 
ta, 98 single 'aki2 dan mixed 
double ada 22 

  

   

     

asargan dan 
60 pasangan untuk double la- 
ki2. Berhubung banjaknja pe- 
ngikut pertandingan pendahu- 
luan.sakan dimulai tgl. 6 Apr. 

jang akan datang. 

Sepak bola dan 
bulutangkis. 

Kompetitie  Persibaja pada achir 
minggu jl. berkesudahan sbo.: JWI 
menang 2—1 atas Ta Chung, Alri, 
menang 3—1 melawan RKS, Ang- 
katan Darat menang 2—0' terhadap 
Thor dan Tionghoa menang 3—0 
dari Pomm.: , 23 

Pertandingan bulutangkis pada 
Sabtu malam jl. di Semarang antara 
PO Asia Smg. lawan PPP Solo ber 

    
| achir dengan 5—4 untuk pihak tuan 
| rumah. 

Kita dapat kabar, bahwa kesebe- 
lasan India jang akan melawat ke 
Singapura dan Philipina, akan da 
tang djuga di Indonesia," mungkin 
akan mengadakan 6 kali pertandi- 
ngan, jaitu 3 kali di Djakarta dan 
3 kali di Bandung. Diharap pada 
pertengahan bulan Mei rombongan 
team India itu dapat datang di Indo 
nesia, sebelum berangkat ke Phili- 
pina. 

Brom-fiets di Bandung. 
Pada hari Minggu pagi di Ban- 

dung telah diselenggarakan balapan 
sepeda djarak antara Bandung dan 
Lembang jang pandjangnja 15 kilo- 
meter. Sebagai pemenang pertama 
tampil kemuka R. Steunfens jang 

menempuh djarak tersebut dalam 
waktu 53 menit disusul oleh A. van 
Beukom dalam waktu 54 menit. 
Kemudian diselenggarakan pula 

balapan sepeda bermotor (bromfiets) 
dalam mana sepeda bermotor ,,Cy- 
clemaster” memperoleh kemenangan 
pestama dan ,,Ducatti”  mendjadi   kamar mardi. Siapa jang me- 

lakukan perbadian itu belum 
diketahui. : 

pemenang kedua. Kepada pemenang 
pertama oleh walikota Enoch telah 

diserahkan sebuah piala dari peru- 
sahaan .,Barisan”. 

  

J9GJA. 
Pelantikan. 

Di asrama puteri rumah Ga 
djah Mada tg. 29 jl dilangsung 

kan pelantikan berdirinja per- 
satuan diuru kesehatan Indo- 
nesia tjab, Jogja dan dipilih 
sebagai ketua sdr. Sudarko se- 
dang wakilnja sdr. A.Adenan 
alamat panitera Rumah sakit 
Kedokteran Gadjah Mada Jog- 

ja.     Putusd"2 Konp. KBI. 
Konperensi Kepanduan Bangsa In- 

donesia jang kini sudah berachir an- 
tara lain telah memutuskan Dr. 

Sahir mendjadi ketua Pengurus Be- 
sar Hertog sebagai komisaris besar 
dan nj. Sahir sebagai komisaris be- 
sar Pandu Puteri. Pengurus . dan 
markas besar berkedudukan di Jogja. 

Untuk mempererat tali persaudaraan 
K.B.I. masuk dalam Ikatan Pandu 
Indonesia sebagai badan federasi ke- 
panduan. Diputuskan djuga “bahwa 
bendera dan setangan leher tetap 
berwarna merah-putih. Sebagai pe- 
nutup konperensi, diadakan api ung- 
gun. 

Hingga kini K.BI.  mempunjai 
anggota2. pandu putera dan puteri 
Ik. 10.000 orang, diantaranja pandu 
laut jang ada di Surabaja dan  Pa- 
suruan. 

UNGARAN. 

m
m
m
 

  Gerombolan  pendja 
hat ditangkap. 

Pada hari Kemis j.l. fihak jg. 
berwadjib telah dapati menang- 
kap gerombolan pendjahat dise- 
'kitar Ungaran. jg. dalam wak- 
'tu2 j.l ini telah melakukan pen 
tjulikan dan pembunuhan atas 
dirinja beberapa orang, dianta- 
ra mana djuga terdapat ang- 
gauta2 alat2 keamanan negara 
jg. mendjadi korban. Jang te, 
lah tangkap semua ada dela- 
pan orang dengan benggolan- 
nja Suwito, Belum lama berse- 
lang mereka #elah 'mentjulik 
salah seorang pembantir polisi 
dari desa Gambir ketjamatan 
Klepu jg. sampai pada saat ini 
belum dapat diketahui nasibnja. 

SALATIGA. 
Anggaran belandja DP 

RDS Kota-Keitjil 
Salatiga. 

Dalam rapat pleno jang diadakan 
pada tg. 31 Maret DPRDS kota- 

» ketjil Salatiga untuk pertama kali 
| sedjak berdirinja telah membitjara- 
ikan dan menerima baik rentjana 
langgaran belandja tahun 1952, se- 
| bagi jang telah dimadjukan oleh D. 
| P.D. Walaupun dalam beberapa so' 

al terutama jg mengenai detail oleh 
| sementara anggauta dimadjukan ru- 
pa2 pertanjaan dan suggestie, akan 
tetapi pada umumnja  pembitjaraan 
berdjalan dengan lantjar, sehingga 
setelah berapat 5Sdjam Jamanja 
begroting itu dapat diterima seluruh- 
nja, 

Djumlah pengeluaran dinas 
(gewone dienst) dalam tahun 
ada Rp.3.277.354/  jaitu untuk: : 
Urusan Umum Rp.553,201: Peker- 
diaan Umum Rp.936.202: Keamanan ' 
Umum Rp.91.440: Kesehatan Umum 
Rp 1.225.755: Urusan Rooi dan Pe 
nilikan Bangun-bangunan Rp.14.810: 

Pekuburan Rp.39.967: Pasar Rp.164 
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038: Kehewanan Rp.55,318: Lain? 8.000 

|Aneka Djawa Tengah | 
usaha sosial dan ekonomie Rp.8.148: 
Perongkosan pengangkatan, tjutji, 
uang tunggu, pensiun dan onder- 
stand pegawai Rp.65.332: Pengelu- 
aran jg. tidak termasuk bagian lain 
Rp.38.550: Pengeluaran jang” tidak 
tersangka  (onvoorziene uitgaven) 
Rp. 84.843. 

Adapun rentjana penerimaan" ja- 
lah: Penerimaan dari Negara dan 
dari daerah2 otonoom Rp.2.622.926: 
Padjak dan bea Rp.550.770: Penda- 
patan karena. persewaan.  pacht, 
pemberian hak memakai serta pen- 
dapatan lain dari hak milik dari ba- 
rang2 jang diserahkan untuk diurus 
Rp.19.330: Penerimaan jang tidak 
termasuk bagian lain Rp.84.398. 
Djumlah Rp.3.277.354. 

Dinas Luar Biasa (buitengewone 
dienst) merupakan uang 'sedjumlah 
Rp.169.216 iaitu Pengeluaran untuk 
membentuk fonds dan tfadangan ser- 
ta pengembalian dari uang itu Rp. 
44.475: Pemberian persekot dan per- 
hitungan dengan pihak ketiga Rp. 
124741. Sedang penerimaan terdiri 
atas: Penerimaan untuk membentuk 
fonds tjadangan serta pengembalian- 
nja Rp.44.475, dan Penerimaan kem- 
bali uang persekot perhitungan den- 
gan pihak ketiga Rp.124.741. 

Mengenai pengeluaran dinas biasa 
terdapat beberapa bagian jang belum 
dapat direntjanakan angka-angkanja, 
oleh karena bahagian2 itu masih me- 
rupakan ,,mede-bewind” atau belum 
diserahkan, mitsalnja: Pertanian, pe- 
rikanan darat dan koperasi: Penje- 
berangan: Keradjinan. Perdagangan 
dan Perindustrian: Perburuhan: 'So- 
sial: Distribusi: Penerangan:  Peru- 
sahaan. 

BLORA. 

Bantuan uang pada 

madrasah2 
Tiga orang utusan dari kan- 

tor Pendidikan Agama propin- 
si Djawa Tengah K.H. Tojib 
Tohari, Surjadi dan Noorjach- 
iman telah tiba di Blora dgn 
maksud memperkekal 'perhubu 
ngan antara kota dan daerah 
serta untuk memberikan, ban- 
tuan uang kepada madrasah2. 
Oleh kantor Pendidikan Aga- 
ma kabupaten pcda malam ha 
rinja diadakan pertemuan di 
pendopo kabupaten Blora, 

Di kabupaten Blora terdapat 
sedjumlah 34 buah madrasah 
jang semuanja telah menda. 
pat bantuan uang sebesar Rp. 
3755 untuk tundjangan bagai 
para guru dan perawatan ge- 
dung, dan bantuan itu baru me 
rupakan 25 pCt. dari bantuan 
seluruhhnja. 
PEKALONGAN. 

Perumahan Rakjat. 
Uleh Jajasan Kas Pembangu 

nan Kabupaten Pekalongan te- 
lah selesai dibuat perumahan 
Rakjat sebanjak 7 rumah dida- 
lam wilajah Kabupaten Peka- 
longar, seharga antara: Rp. 
15.000,— sampai Rp, 17.000,—, 

Rumah tsb. akan didjual ke- 
pada siapa jang membutuhkan 
dengan djalan djual sewa sela- 
ma 30 th, dapat lunas, Lebih 
landjut diberitakan, didalam th 
1952 iri telah direntjanakan 
akan didirikan sebanjak 60 
buah, dengan harga rata Rp. 
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Kala Berkali-kali Dihudjani : Ar .Ope-! 
kration Strangle« 
Walet 1 Singkat 

  

Bisa 
Oleh: Kit Wan Soong: Korr. Istimewa 

ana KTAN LAMA ini pasukan udara Amerika di 
laksanakan 

: Data" ion Sirangie” Setiap hari dan setiap malam, sepan- 
7 buian an telah lampau, djura? terbang darj 

pena? p sela menggeimpar 

pulan sendjata2 akdanak jang telah IA 
: , Tentara dan Pe 

   

ingk Bisa ani mnta Semua 
jalan Kereta Api Dim. Beberapa Djam 

'olisi kita dalam pember- 
Ambarawa minggu jl. Barang2 

dari: sendjata2 otomatik. se- 
pedang samurai jg. ber- 

adja Tan lain2 Tenan   
  Semua Kerusakan Dlm” 

s
a
 

Diperbaiki. 

Siasat-pemboman jg. didamakun 

pembom Pasukan Udara Amerika 
Pajalanan2, djembatan2, dan segala 

n hubungan lalu lintas kereta 

  

  

He 3nd
 

  

Kali tenaga manusia, jang da- 

  

AAN
 

AN 
TE
A 

TA
I 

AP
N 
R
R
 

Sa
ba
r 

Ye 

H2 api df ra U-ara. Sket 
di Tokio dari Tin 

Timur on aa tsb. belum 
kan lagi, karena pihak Korea 
membefulkan kerusakan? jg. te 

TGeP Ya 
Seand jutnja diterargkan, 

bahwa G'dalam  penggempu- 
ran2 diwaktu malam telah di- 
gunakan peSawat2  pembom 
P-29 dan B-26. Tudjuan jang 
hendak itiapai dengan opera- 
si tsb, jaity “buat putuskan 
hubungan supp!y Korea Utara. 
Ditambahkan pua, bahwa wa- 
laupun kini belum dapat diba- 
jangkan apabilakah operasi | 

itu dapat berhasil, tetagi tam- 

paknja Iesanggupan pihak 
Korea Utara buat mengatasi 
kerusakan? jang diterbitkan | 

pada hubungan Jalu lintas ke- 
reta apinja itu ada djuga ba- 
tas2nja. : 

Korea Daku. mempunjai 
banjak tenaga manusia. | 

' Diakui, bahwa Korea Utara 
memang mempunjaj banjak se- 

pat dipakai buat Nan 
kerusakan? jang mendiadi aki 
bat pemboman Hu. Tetapi pi- 
hak Korey Utara sendrj se- 
nantiasa kustir akan kekura- 
ngan alat2. jang diperlukan 
buat pekerdjaan pembetulan 
itu mi ja re12 kereta api. 

mikian diterangkan. oleh mar- 
n Udara Amerika bagian Asia 
ga berhasil dan Karna diterus- 
Jtara masih djuga dapat terus 
lah dideritanja Hu. , 

x 
pihak Korea Utara jadi me- 
ingenai suppy. Benar setiap 

kereta apj Korea Utara jang 
@jalan, djuga membawa pera 
Jatan2 jang perlu untuk mem 
perbaiki sesuaty kerusakan gi 
tengah djalan, tetapi Sumber- 

nja alat2 jane demikian itu 
bukan tak ada“habisnja. Ka- 

  

    

          

     
   AUSTRA ui SELATAN MUNG- 

KIN AKAN DIDJADIKAN 
| SUMBER URANIUM JANG 
'ISANGAT PENTING. 

Menurut keterangan kalangan ia 
parut dipertjaja pada malam Selasa 
di Canberra, “perundingan antara 
Australi dan Amerika Serikat me- 
ngenai uranium - jang kini telah di- 
landjutkan di Canberra, mungkin se- 
kali akan mendjadikan Australi sa- 
lah suatu penghasil uranium jang 
terpenting didunia Barat. Perdana 
Menteri Australi Selatan pada waktu 
ini sedang minta bantuan keuangan 
dari pemerintah pusat, supaja dapat 
didirikan pabrik  pemasak an 
uxyde di Port Pirie, Australi selatan 

  

633. EKOR KEBA “UNTUK 
NEW YORK. 

633 Ekor kera telah tiba di 
Manila dari Cebu pada hari Se 
lasa untuk Jajasan Anak2 jg. 
tak sempurna pertumbuhan dji 
wanja dan ig menderita penja- 
kit Jampuh, jang berkedudukan 
di New Xork, untuk keperluan 
penjelidikan penjakit tersebut. 
Kera? sp. ditangkap dihutan? 
pulan Mindanao (Pilipina) dan 
didjaal dengan harga 9 dollar 
seekor, 

1000 Gadjah   rena kekurangan supp:y itu, 

maks Gjalanan2 kereta api di 
Korea Utara jang biasanja | 

mempunjai lijn-doubel, kini ha- | 

nja tinggal enkel. 
Sepandjang operasinja se'a- 

ma 7 bulan itu. pasukan udara 
Amerika telah menggempur 
iclanan kereta api Korea 

Utara di 18.110 tempat, meng- 

hantjurkan 235 djembatan dan 
merusakkan 190  djembatan” 
lainnja. Djuga sepandjang ma- 

Ss” itu  pesawat2 - penempur 
Ameriky, telah memusnahkan 
29 790 -garbong jang memuat 

Isuppiy Korea Utar Walau- 

pun Operation Strangle” itu 

diakui tidak memberj ketentu- 

an jang dikehendaki, tetapi se- 

dikitnja itu telah sangat mem- 

perhambat perhubungan pe- 

menpakutan Korea "Utara.     Berhubung heibatnja pem- 
boman 1d, »Operation 
Strangle” tu, maka Korea 
Utara te,ah membertuk suatu 
badai istimewa, 'ang diberi 
hak2 besar didalam melaksana 
kan tugas pimpinannj, atas ! 
pekerdjaan2 pembetu'an Pee | 
sakan? jang diderita. Lain 
ripada itu ada pula suatu tah 
tor jang diurus oleh pembe- 
sar2 Tionghoa dan Korea, 
istimewa mendapat tugas buat : 
memelihara “kesedjahteraan” 
djembatan2, troworgan2: dan | 
pusat2 dialon» eat api ig. 

Kantor tsb. Ben “pe: 
rombc an2 pekerdja, Yg. tiap2 : 
gerombolan “terdiri daripada | 

10 ora 'g, dan saban “djarak 
djalanan kereta api jang pan- 
djangnja 7 mi didjaga satu 
gerombolan demikian.itu. Oleh 

karena. itu, maka seketika ada . 

  

  

“bagian djalanan kereta api jg. 
menderita kerusakan segera 

djuga pekerdjaan- pembetulan 
sanakan oleh  ge- 

sangkut. Satu ig 

jang diterbitkan oleh ledakan 

   

    

   
bom-udara dapat diuruk. rata 

kembali 'd am. tempo tjuma 3 

atau 4 dja 
samping. gerombolan? pe- ) 

kerdja jang berdjumlah iketji!2 
itu, ada-lagi gerombo'an2 pe- 
ker jang be besar :dan.:. jane | 

Ken dapat bergerak ke- 
sana sini dengan tjepat. seka- 

  

li. Sesuatu ana 'besar d     

  

Ha Kereta api, Ne 

rombongan2: pekerdja 'is istime- 

wa. Dan apabila tenaga2 dari | 
para 'pekerdja jang sudah se- 
dia itu pun masih kurang, se- 

gera. dikerahkan tenaga2 para 

penduduk preman. (baik Ie- 
laki, wanita, ataupun pemu- 
da2 ana 

Korea Utara dikatakan 

mulai kekurangan 

is. | 

| 

terpenting” | 
i 

u x bagai tjalon wakil presiden, sei 
i 

Pengganti Truman 
an Adlai j: 

Richard Russell. Merupakan | Fa- 
voriet Dari Pa 
ENATOR Estes Kefauver dari 
djadi favorit chalajak 

presiden Truman sebagai tjalon partai demokrat didalam pemi- 
Iihan? jad Akan tetapi pemimpin? partai demokrat lebih tjon 
dong kepada pilihan presiden Truman sendiri, jakni 
Adlai Stevenson dari Hlinois. 

mereka dalam konvensi parlai 

ek 

! Kefauver, senator aah “sela 
tan 'itu mendjadi tigu 
nal karena peranann 
siaran2 televisi selaku , 
bersih kaum koruptor” , 
“ketika ia mendjadi ketua Ya 
tya jang melakukan penjelii 

Temat atas hubungan 
hia pendjahat dengan ta 
politik. Kekuatannja be 
Kan keharuman H3 121 £ 
popularitet dika y Kan 
memilih ulium, Pi Ra ia mem 
Iperoleh bantuan pwla dari poe 

   
jati 

Tea du 
angan     

  

   

  

-sa telah 

nja akan besar harapannja untuk melaksanakan keinginan 

Djuli nan'i, dimana akan deng 

Berlin Diserang 
| ambing oleh arus ekonomi, Apa 
bila harga2 agak naik, bagai 

Tunggang.... 
Langgang 

Karena Terdjadi : Keba- 

  

    

    

: Hadiah : Oscar” 
L rika, untuk tahun : 

  

| telah"   

  karan Hutan Di Afrika 
IBUAN BINATANG liar |t25un2 ja.d. ini, 
terdiri dari  gadjah | 

gadjah,  giraffe dan” -ze- 
bra2, pada hari Sabtu telah me 

kareranja. 109 Mil dari Memba 
Gilihat2. kira2. 16500 

eker gadjah jg melarikan diri 
Cari api, dan kiri memakan ha 
bis (ananna na ia. Di 
Ajalen raya antara Mombasa 
dan Nairobi 22 mengalami 
gangguan dari binatang? ar 
tadi. 

“Stevenson-, Dan : 

rtai Demokrat 
Tenessee, kini men- 

ramai unuk menggawikan 

gubernur 
Para pemimpin politik nj agak 

akan diadakan dim. bulan : 
siapa? jg akan ditjalonkan 

  

ris” 
MEMNa MK Kan Kena Kage na 

Bah. 

  

    
    

    
ha ia film tabbnile bukan Hai Ame- 

mon”. produksi" 'Djepang. Belum 
“tsb. tlh, diterimakan di Hollywood kepada kepa's per- 

wakilan Djepang di USA, Ken Ichiro Yoshida (kiri). Jg 
menerimakan itu ialah Leslie 
film Perantjis, jg dalam film-nja .,An American in Pa- 

Da telah TN hadiah Oscar, 

    

“djatuh pada film ,,Rasho- 
lama ini hadiah Oscar 

Caron, seorang bintang   
memanen 

  

 Djepang 
Dgn Semilinta Ditangan Dan Kenaikan 
Djumlah Sedjuta Penduduk Tiap si 

ana 
hunnja Oa un Berapakah Babaja?" 

Jg Ba an Chajal 

  

pes REUTER-AAP dari Tokyo j jang diterima engan 
pos udara mengatakan, bahwa utk. ment 

dan sokongan dari Djepang, maka negara? Barat me 
ko jg en ungkak, dgn men djac/ikan Djepang merdeka sua- 

“baniuan 
cul risi- 

    

tu Ind kekuatan militer baru, Pendudukan Dj g akan 
berachir, apabila perdjandfian perdamaian sudah diratifikasi: 
tetapi pasukan? bersendjaa Amerika selama 10 atau 15 : -ahun 
lag akan Kan nggal di Djepang. sebagai er 3 Mat 
amanan” 

KR 

Walaupun setjara resmi  ti- 

Gak @-sebutkan, tetapi adanja 
pasukan asing inj akan: meru- 

pakan djaminan bahwa Dje- 
'pang ,,bersikap baik”. 

Oleh sebab itu,. maka Dje- 

pang akan tetap berse 
dengan negara2 Barat da'am 

Orang cha- 
Watirkan tekanan? dari luar 
Dieparg, dan mengira bahwa 

: darj dalam pun akan timbul th 
ilarikan Ciri dari suatu kebakz- j tekaran2. Dibawah: ini “dise- ij 
car, hutan belukar. Ratasan mil 
persegi tanah didaerah Voi, 

Mombasa (Afrika) telah rusak 

but beberapa hal diantara per- 
timbangan2. jang '. diadjukan 
oleh penindjau2 asing dan Dje 

peng: 
1. Tiap tahun penduduk 

Djepong bertambah dengan 
satu djuta djiwa: tak jama 

lagi Diepang mungkin harus 

memilih saty antara dua: ek- 
Spansi keluar atay  kekatjau- 
an dan Gepressi “didalam nege- 

ri. 

2. Djepang terikat dengan 
perdjandjian dengan negara2 
Barat. Tetapi baxgsa Djepong 

  

Sedjuta Buruh 
Djepang,Akan 

Mogok 
hadap 

tah Djepang untuk mengadaka 
beberapa undang? 

   

   

  

1 18 April ) Tag 
Pena. Pemogokan2 itu 
mann aa berlangsung 24 

za rentjana megang tidak Ia 
ma lagi akan diadjukan kepada 
parlemen jang terpenting dian 
taranja ia'ah undang2 jg akan 
mengganti peraturan2 menge- 
naj pengawasan terhadap orga 
nisasi2 politik sesudah pengha 
pusan status pendudukan nan 
ti. Kedua rent'ana undang2 Ia 
innja ialah mengenai pembentu   tetap insaf bhanwa mereka Se- 

sungguhnja lebih dekat kepada | 

da, Mag darat. 

. Amerika teah  mendja- 
mn keamanan Djepang. Te- 
tapi bagi.sebag ian dari rakjat 
|Djepang soal Korea mendjadi 
suatu peladjaran, jaitu kesuli- 
tan jang dialami negara2 Ba- 

rat da'am menghadapi RRT. 

Kelemahan ekonomi 
—. Djepang. 

Perekonomian Djepang ada- 
lah dangkal”. Karena sum- 
ber2 bahan industri Diepang   

Influenza 
ABAH INFLUENZA di 
Berlin jang telah ber- 

'djangkit selama satu bulan 
hiagga hari Senen jl. telah min 
ta korban 31 orang djiwa, an- 
Hara maha 9 kanak2. Diduga 
bahwa lebth dari 80.000 orang 

| penduduk Beilia Barat kini ter« 
| serang penjakit influenza, Me- 

tapa peni .mpin partai demo- : nurut borita2 jg belum dapat 

s.ikan kebenarannja kabar- 

Pada waktu ini para: pemimpin : 
partai sedang Mempertimhar “£5 
"kan, untuk mendamaikan” 
anggota2 demokrat "liberal dari . 
(Utara dengan anggota2 konser | 
vatif dari selatan dgn djalan ' 
mengangkat seorang-tjalon pre 

ISiden dari selatan? senator Ri- 
chard Russell dari Georgia se, 

dang gubernur Stevenson. seba 
Igai tjalon presiden. 

$ 

“Dengan demikian hal itu ' 
akan merupakan syatu kombi | 
nasi “jang sukar" dikalahkan j 
oleh senator Kefauver. 
Hingga dewasa ini gubernur 

Stevenson bersikap netral "UR: 
Imenjatakan, bahwa ia t 
lakan berusaha memperoleh 
ara “untuk  djabatan BTS "der | 

akan tetapi dalam pada itu tag 

tidak menerangkan, bahwa 1 

| 

     

  

akan menolak peng: angkatan 
pematjam itu, seandainja dita- | 
warkan kepadanja. Minggu pe 
tang ia mengatakan dimuka 

  

  0... supply. 
Tetapi, “Rottiklan diterang- 

kan oleh markas. besar Pasti: - 

  

kan Udara Amerika bagian 
Asia Timur df Tokig itu, 
kurangan jang teruta 

  

a dari 

PRT, televisi bahwa ini ada- 

suatu djembatan jang tak | 

€ saja “seberangi sebelum. 

dapa berada | diseberang sand. | 

“Saja kira, tidak besar kemung: : 

kinannja saja akan sedjauh 
itu," .. (Reuter). 

krat d-neg2ri2 bagian. | dipas 

'.rang2-an dalam 

| rat Perantjis di Marokko, hari j 

nja di Berlin Timur kini sudah 
ada 20 orang jang meninggal du 

| nia, sedang djumlah jang terse 
: rang penjahit 1 semangkin me 

AMERIKA AKAN ADAKAN 
INTERYENSI MENGENAI 
RUNDIN GAN DI TAIPEH. 

' Amerika Serekat boleh djadi akan 
mengadakan intervensi dengan te- 

rundingan perda- 

  

| maian antara Djepang dan pemerin- 
tah Pormosa jang menghadapi  dja- 

« lan buntu ita, demikian kata kalang- 
an tinggi jang berkuasa dan kompe- 

| ten di Taepeh. hari Senen. Bagaima- 
na bentuk tjampur tangan jang akan 
diadakan oleh Amerika itu kini be- 

tidak mentjukupi maka in- 

duStri ini mudah -terombang- 

tjendiawan di .musim  hudjan 
tumbuh kongsi2 baru, jang 
akan lenjap lagi apabila har- 
ga. merosot lagi. ' Simpanan 
alat pembajar asing ' Djepang 

memang besar, tetapi surplus- 

nja ini terutama “didapatnja 
dari »perdagangan jang tidak 
kelihatan”, Ba'ans dollar Dje- 

bong banjak jang berasal dari 
pasukan2 Amerika jang di- 
tempatkan di Djepang. Angka- 
tan perang Amerika beli sen- 

djata dan perbekalan mereka 

di Djepang. 
Ka'angan2 bukan pihak 

Amerika di Djepang, melihat 

barjak faktor jang akan da- 

pat merobohkan atau melemah 

kan pengertian demokrasi Ba- 

rat, jang dengan Susah-pajah- 

nja dipupuk oleh negara2 Ba- 

rat di Djepang. 

Nasib buruh Djepang. 
'Taraf upah jang rendah dan 

karena serba tidak teguh-nja : 
pekerdjaan, berangsur2 menim | 

kan kantor2 keamanan umum 
| sa'ah satu diantaranja akan di 
bentuk sesuai dengan susunan 
biro dinas rahasia Amerika Se 
rikat (FBI). 

  

PERKEBUNAN TJIPOMPOK 
DIRAMPOK 
Emplasemen perkebunan teh Aas 

karet Tjipompok, ig letaknja dide- 
| kat Kadupandak disebelah Baratdaja 
Sukanegara, pada malam hari Rebo 
telah dirampok oleh suatu gerombo- 
lan je terdiri dari 40 orang. Keru. 
gian berdjumlah Rp. 6513,— 

ban diiwa tidak ada. 
  

nan untuk satu keluarga rata2 
hanja 40 dollar 'ebih sedikit. 
Dengan upah ini hanja dapat 
beras dan ikan. Menurut penje 
lidikan setjara ilmu pengeta- 
huan makanan buruh Djepang 
kekurangan mineral2 dan vi- 
tamin2. 

Pihak madjikan ambil tinda- 
kan2 isng semakin keras un- 

buruh. Kegiatan Komunis ber- 
ak'batkan tindakan2 polisi jg. | 
lebih keras lagi. 

Militerisme. 
Mengenai kemili eraan Dje- 

pang, adalah suatu kenjafaan 

kan mitraljur morlir, bazooka 
dan senap21, dari pada di Aus- 
.rali dan New Zealand bersa- 

ma2, 

Zaibatsu mulai tumbuh 
1 kembali. 

Dilapangan ekonomi terda- 
pat tendens2 reaksioner. Ba- 

njak kongsi2 ketjil kini berge- 
rak kearah ,,combines”, jang 

| mu'ai merupakan »zaibatsu” 
lagi, raksasa2 ekonomi jang 

  
lum dapat diramalkan, kata kalangan bulka: kege'isahan dikalangan telah dibubarkan sesudah Dje- 

tadi. 

IP BMIMPIN PARTAI IS: 
TIGLAL (Nasionalis) 

Marokko Allal al Fassi, berta- 
lian dengan hari ulang tan ke 

| 40-dari pembentukan protekto 

Senin il telah mengetok kawat 
kepada Presiden Truman, dgn 

  

buruh. Di Tokyo, 

permintaan supaja Amerika Se 

rikat bertjampu, tangan agar 
supaja Perantjis merobah poli 
tiknja terhadap Marokko. Dim 
Surat-kawatnja tadi Allal al 
Fassi menjatakan, bahwa dele 
gasi Amerika Serikat dalam ' 
PBB telah menerangkan bahwa 

gadji-bula- | pang menjerah, (Antara), 

Perantjis akan berunding dgn 
Marokko dan minta supaja 
pembitjaraan ini ditunda, mak 
sud penundaan inj ialah supaja 
PBB dapat mempeladjari masa 
lah Marokko dan supaja Peran 
tjis dapat ambil keputusan me 

tuk mentjegah 'perserekatan | 

1 

  

-
 

Objek jang luas dari da 

| djaan di Restone itu sebagai- 
mana djuga “dilakukan pada 

|pusat2 penjelidikan sendjata 
$E angkatan udara dan 'aut lain- 
'nja, ialah pembikinan- sendja- 

ta missile jang dapat dicontro- 
le dari tanah sehingga dapat 
membidik sasarannja dengan 
tepat dalam djarak jang ter- 

tentu. Keterangan2 jang di- 
umutkan baru2 ini di Wa- 

sShizgton diantaranja rermin- 

tagn fonds oleh Presiden Tru- 
man yatuk mengongkosi 'pem- 

bikinan apa 'iang disebutnja 
»Sendjata2 baru jang fantas- 

tis” — menurdjukkan bahwa 
penjeidikan jang telah ber- 
langsung sedjak bertahun2 la- 
manja dan menelan ongkos jg. 
tidak sedikit akan membuah- 
kan hasil berupa sendjata mis 

sile itu dan rocket2. 
Meskipun jang menguasai- 

nja ia'ah pihak tentera, na- 

mun arsenal itu bebas me- 

ngadakan tukar menukar ba- 
han dengan pusat2 penjelidi- 
Kan sendjata di Huntsville itu 

Setjara resmj — sekarang ter- 

masuk mendjadi bagian dari 

Redstone- pada musim rontok 
tahun 1949 dengan Barisan Ki- 
miah ketentaraan. Arsenal itu 
sekarang mempunjai 93 mil 

djalan raja jang  diasphalkt, 
110 mil djalan kereta api, 
12.000 kaki persegi daerah 

dok dipinggi, sungai Tennes- 
see, sebuah lapangan terbang, 

pusat2 pembangun tenaga lek 

tris dan persediaan air bersih 
jang dapat memenuhi kebutu- 
han 10.000 djiwa. 

6000 buruh di pe- 
| , “1. 

SEBAGAI PEROTES ter kerdjakan. 
maksud pemerin- Redstone adalah dibawah ko 

mando Kolone! Carro!i D. Hud 
son, dan djumlah buruh jang 
bekerdia disitu tah membu- 
bung dari 1.200  mendjadi 
6.000 orang se'ama tahun jg. 
siam. Pegawai2 .jang terpen- 

ting mengingat kepada baru- 
nja3 sendjata missile itu, Se- 

muanja terdiri dari orang2 mu 
da. Penjelidikan dan pekerdja- 
an2 perbaikan dilakukan oleh 

suatu djabatan jang mempu- 

njai 800 orang pegawai, dima- 

ra djabatan2 tinggi dipegang 
oeh kira2 113 orang ahli2 
bangsa Djerman, ahli2 dalam 

sendjat, missile (guided mis- 
sile), ahli? Fimu alam Serta ah- 

12 teknik. Mereka itu semua 
duun'a aSalah merupakan in- 

ti dari en 2 Djerma: jg. men- 

tjiptakan kom terbang V-2 jg. 

telah menggempur kota Lon- 

Gan vada saat2 terachir dari 

Perang Duria II. 

Dr. Martin Sehilling salah 
Seorang jang “ menghasilkan 

pendjata guided missi'e (pelu-   ru jang dikemudikan) jang 

pertama, menjatakan bahwa 

bom terbang V2 ,,ada'ah se- 

ekcer kuda-pekerdja jang telah 
Kor- membuktikan untuk apa udjud 

“pemakaiarnja” Katanj, lebih 
“Tandjut: : 

Bom terbang V-2 te'ah ba- 

tempat melakukan pertjobaan 

di White Sards, New Mexico, 
sehabis "perang. Bentuk dan 
efeknja diselidiki dengan teli- 
ti sekali”. 

Hitler tidak tahu ien- 

tang hebatnja V-2, 
Dr. Schilling berserta dua 

orang sardjana lain jang telah 
berdjasa membikin bom ter- 
bang V-2 menerangkan, bah- 
wa V-2 itu ditembakkan atas   perintah dari Hitler sendiri, ta 
pi walaupun demikian pembi- 

bahwa dim. permulaan tahun kinannja masih terlambat utk 
1952 di Diepang -erdapa'! lebih dapat merobah suasana pepera 
banjak orang2 jang bersendjata »gan, "Der Fuehrer” rupa2nja 

tidak mengirsjafi akan kehe- 
batan sendjata V-2” demikian 
dinjatakan oleh Profesor Wern 
her von Brauh, direktor teknik 
pada pusat pembikinan sendja- 
ts guided missile di Peenemude 
pusat penjelidikan Nazi dan 

djuga pada Redstone arsenal 
Sekarang ini” “akan tetapi sen 
djata V-2 terlambat datang gnja 
untuk dapat merobah djalan- 
nja peperangan”, katanja lagi 

tuk dapat merobah sendjata. itu   diperlukan waktu setahun lagi. 

Kemudian dinjatakannja hhw 
sudah “lampau dan  Perantiis | 

tidak berbuat  sesuatupun me- 
nhgenai soal tadi, 
nja, bahwa. Sultan  Marokko 
belum lama berselang ini telah 

menjampaikan nota kepada 

(Presiden Perantiis, dalam ma- 

H
b
 

12 Roc 

njak ditembakkan di daerah2 

ketika mendje'askan bahwa un : 

  

Utk. 
rang Dunia Ke II Jl. 

Oicla: John Russell: 

Dr. Sehilling dan Dr. Krafft 
A. Ehricke, dua orang terpen- 
ting dalam mengadakan per- 
baikan dan pertjobaan dengan 
sendjata guided missile itu, me 
njangSikan apakah sendjata 
tsb, meskipun pemakajannja 
waktu itu “tidak memuaskan, 
akan dapat membawa kemena 
ngan bagi pihak Nazi. 

Kekurargan2 V-2. 
Pertama sendjata itu se'alu 

tidak dapat mengenai sasaran 
nja bila ditembakkan pada wak 

tu malam”, demikian diterang 
Pa selandjutnja oleh Dr. Schil 

ling. “Sebab2 terutama maka 

sendjata itu melajang kemana 
mana ialah oleh karena sendja 
ta tersebut dibikin untuk me- 
njerang sasaran jang terbesar 

pada Gaerah jang luas, dan bu 

kan membidik sasaran jang ter 
tentu,” 

Bem terbang V-2 adalah sen 

Gjata terpenting jang pernah 
dibuat pada pusat penjelidikan 
Peenemunde Djerman, tapi pa 

ra sarijana iang bekerdja disi 

tu berhasil! pu'a dalam pembi- 

kinan sendjata2 lain, seperti 
mesin rocket jang dipakai utk 

pesawat terbang pemburu mo- 

2! Messarschmitt: rocket anti 

pesawat terbang jang digerak- 
kan dengan guided missile. Se 
mua pendapat baru ini teah si 
ap untuk dipergunakan terha- 
dap pesawat terbang sekutu, 
day von Braun sedang sibuk 
mengerdjakan sendjata missile 
jang dapat terbang menjebera- 

ngi lautan untuk menjerang 
New York. 

Rocket te” masuk lara- 

ngan Versailles. 
Pertjobaan jang dilakukan 

Djerman itu dimulai sedjak ta 

hun 1930, sewaktu serombong 

an pemuda2 jang menaroh per 
hatian terhadap rocket me'aku 

kan pertjobaan dengan missile 
pada sebuah dump terletak di 
luar kota Perlin. Von Braun, jg 
waktu itu herusia 18 tahun, me 
njertai rombongas itu, seteah 
ix membatia sebuah tulisan da 

lam surat kabar mengeni per- 

djalanan chajal kebu'an. Ang- 
gota2 Persatuan Rocket me- 
numpahkan perhatiannja sema 
ta2 untuk menjelidiki tjakra- 

wala bagian luar, tapi tentara 

Djerman djuga telah tertarik 

dalam tahun 1932 oleh karena 

rocket tidak termasuk da'am 
pembatasan2 Perdjandjian Ver 

sailles Peenemunde se'esai didi 

rikan tahun 1937, dan pert'oba 

an dengan sendjata missile per 

tama dilakukan tahun 1941. 

Antjsman terbesar atas 

project itu datang tatkala Hit 

ler “memimpi” pada suatu ma 

lam bahwa rocket tidak mung 

kin memberi hasil jang memu 
tapi ha! 312 ian- membe 

daam tahun 1943 
Hitle, memilih 

sendjata guided 

programma jg 

2skan 

  

pembik na 
missile sebagai 

ngent. 

Ahli2 Djerman jg kerdja 
di Russia. 

Dan sete'ah peperangan ber 

achir sedjumlah 400 para ahli 

| jang kerdja pada pusat penjeli 
dikan Peenemunde mengemba- 

ra kesana sini, untuk menjerah 

kan diri kepada pihak sekutu. 

Dr. Ehricke menjatakan, bhw 

sepandjang pengetahuannja ha 

nja seorang sardiana Djerman 

jang terkemuka, Helmut Groeti 

rup jang bekerdja dipihak So 

viet dgn sukarela. Groetirup 

adalah seorang ahli electron 

dan bersamanja' turut pula be- 

berapa orang jang tidak begi 

tu terlatih dalam melakukan | 

penjelidikan2 permulaan. “Da- 

pat'ah diduga”, kata Dr. Sechil 

ling, "bahwa Groetirup kini me 

jakukan pekerdjaan jang Seru 

ps pada pusat penjelidikan di 

Moskow. Rombongannja mung 

kin berhasil membuat sendjata 

jang lebih baik hasilnja dari N: 

2, tapi mereka itu tidak sang- 

gup untuk mengadakan perbai 

kan2 atau perobaham2 'besar2”. 

Banjak pula jang ke 
Amerika. 

Sardjana2 Djerman mulai 

mengali, ke Amerika Serikat. 

  
Istiglal Marokko Minta Tjampur Tangan Amerika 

na ia mengulangi permintaan- 

nja supaja status protektorat 

“dihapus dan diganti dengan 
Diterangkan- set pemerintah, jang disera- 

hi kewadjiban untuk berunding 
dengan Perantjis. Djuga sekre- 

taris-djenderal PBB telah diki- 
rim suratkawat jang isinja sa- 
ma. pula, (Antara—AFP). 

et Djerma 
1 Dikarahikan Amerika Utk Siapkan Sen- 

djata2 » Fantastis 
Sendjata Parman V 2 Datangnja Terlambat 

Copyright 
Sarana: MILITER A merjika Serikat termasuk ahli? 

me t missile (peluru ) jang bisa terban 
1 ng an dewasa ini mem banting tenaganja di 
takan sebuah sendja a baru jg fantastis” jg dapa | 
vas alam ini Tempat dimana sendjaia itu dibuat, 
dekat Huntsville didjaga rapi agar supaja rahasi 
sampai botjor, Tapi walaupun domkian para sardj j 
dalam perijakapan? dengan pers, bahwa kemadju 
sendjata V-2 jang Merranaakan. vieh Hitler dalam 

g menjeberangi laufan utk. « 
1, Redston@arsenal”, Alabama 
mengangkut bom atom kt 
jang meliputi daerah seluas 
a sekitar pembikinan sendj 
ana jang bekerdja disitu te 
an2 jang telah ditjapai d 
Perang Dunia IT. 1 

    

   

    

   

  

   

      

   

    
   
   

     

    

Bisa Merobah Suasana Pe 

bangsa Djerman js 

  

Meter Tingginia 

ALAM LAPORAN 
P da panitis madjelis 

Jah A,S. urusan perbeland 
jg Ciumumkar pada hari . 
nen, direktur laboratorium 
njelidikan sendjata2  istimer 

A.S., djenderal Stanley Nic 
5on, mengatakan bahwa d   jg dipimpin olehnja kini 
menjelesaikan pembuatan pel 
'ru. jg dikemudikan dgn pe! 
raan radio dan jg dapa: 
hartjurkan pesawat? te 
jg ala pada tinggi 24.000 
ter. Djernderal Nivkelson n 
ngatakan bahwa kini sedang 
pertimbangkan untuk men 
makan peluru? ini sebagai se 
Gjata utama dim  perts 
serangan udara di seluruh : 
'jat A,S. (Ant. AFP). 
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PIDATO ATTLEE DI 
PHILADELFHIA. 

Inggeris tidak dapat ikut serta" 
lam federasi Eropa, demikian be 

perdana menteri Clement Attlee d 
lam pidatonja di Philadelphia 
malam Selasa. Tetapi ditambahk. | 
nja, bahwa kekuatan jang terbes 
dari negara2 Barat terletak “dalam 
bermatjam2nja. Selandjutnja diterarg 
kan bhw sewaktu ia mendjabat p 
na menteri ia bergembira dapat me: 

njambut India, Pakistan dan Cey 
selaku partner jang merdeka 
sama-deradjat dalam Commonwealth 
Inggeris 

Dewan Keama 
nan Nasic 

ENURUT kee 
jang didap 

M Wilopo mempunjai : 
antuk membentuk st 

(ugasnja chusus 
kan dan memetjahkan : 
amanan dalam negeri. 
rentjana itu anggoia2 
sebut ialah Perdana M 
iopo sendiri, Menteri P' 
nan Menteri Kenangan, 
ih Perekonomian, Menteri 
lam Negeri dan Menteri Ke 
man. Dapat dikabarkan, hwz 

maksud tersebu! diatas telah 
renfjanakan oleh Wilopo sem 
Yjak lia mendjadi pembentuk 
binet, 
  

sedjak bulan Nopember 
1945, sebagian besar dari 

ka telah berhasil mendapat 
kerdjaan jang penting2 dan 

jah pula memadjukan lamarz 

untuk memperoleh warga Ng 

ra Amerika. Tidak sedikit jang NY 
telah mampy membeli y 
sendiri dan merasa gembira m 
lihat anak2nja kawin Ta 
bangsa Amerika, 

Tidak sedikit puia darj 

ka jang mengikat kontrak 
pemerintah dan jang lain? 
megang djabatan2 penting 
da perusahaan2 partikulir. Dr, 
Schilling menjatakan, bhw ada 
lah sangat mudah bagi orang 
dewasa dan anak2 Djerman u 
tuk menjesuaikan dirinja dgn 
suasana Amerika. Mereka j 
bekerdja pada, arsenal Redst 
ne mula-mula berdiam di 
Texas, dimana pembikinan gen 
djata guided missile itu Ta 
satkan. 

Berkata Dr. Schiling: : 
»Perasaan “tidak senang bata : 

kami djarang kami alami. lagi pu 
jla tidaklah sulit bagi kami utk 
' mendapat teman. 

Dr. Ehricke mengemukakan, bah 

  
Na tiita2 Pe dari semua set 
jana i “ Aa na pendia 

laman kea'am Naa. Berkata 
Kami tidak merasa Daan ka den 

pembikiman sendjata2 perahg, tapi 
kami merasa bahwa Pan ai Tn 
lan "utk memberi k 
langkah ig Naa diambil utk “aa 
TN keal Hn itu” 

nal , meskipun tem 
'patnja/ lebar, ng tiukup luas utk 
melakukan pertjobaan, dengan “ gui- 
dea missile dani tockot erllabenan 
ig dilakukan . disini hanja sekedar 
meonjelidiki statistik dan pettio 
baan? ketjil. Pertjobaan2 Dea 
nja ig disebut ,,shoots” sudah 
djak beberapa tahun dilakukan & 
White Sands Akah tetapi Redstone 
sudah semamgkin sering mempergu. 
nakan daerah sungai Banana, dise- 
kitar Cocoa, Flotidia, utk keperluan 
mengadakan pertjobaan2. 

Pembikinan serta  penjimparnan 
dan pemelihataan dari sendjata2 ba 
ru itu akan dipusatkan di Redsto 
ne arsenal, jg sekarang meliputi Hae 
tah seluas 40.000 acre. Daerah itu 
dikawal oleh 300 pendjaga, baik da 
Tj militer maupun dari sipil. Peker 
dia2 jang hatus mempetlihatkah ibe 
berapa matiam sutat pas untuk bi 
Sa memasuki daerah2 tertutup, da 
pat memibatia peringatan pada pin. 
tu masuk ditulis dengan huruf? bs 
tar, jang herbunti: 

» Apa ix Yuan lihat 
dengar 

apa ie tuan       Waktu akan meninggaikah tem 
vat, tinggalkan semuahia disihi”,
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Maa dengan 

  

»SKEDAULATAN RAKJAT” 
“Purwodinatan 41 (Atas) — Telp. 1180 Semarang. s 

1 April 1952, madjallah 

Satu-satunja mingguan, enteng tetapi berisi, diseluruh Indonesia. 

Beraneka warna isinja, dihias pula dengan banjak gambar-gambar. 

Memasang adpertensi dalam madjallah ,,MINGGU PAGI” berarti pula memadjukan pe- 

“rusahaan Tuan, karena ,,MINGGU PAGI” dengan oplaagnja jang besar itu tersebar diseluruh 

kepulauan Indonesia. 

Harga langganan 

Etjeran 

Adpertensi 

Semarang: 

NG: Harian , SUARA MERDEKA" 

Purwodinatan Barat 11/20 
Semarang. 

IK 

Ka »MINGGU PAGI” genap “ Mabulaa 4 ta Bem de- 2 
| ngan itu, ,MINGGU PAGI” dalam bulan April ini” jaitu tasesat 6—13—20 dan 27, memmat : 

sebesa 
e Rp. 1000.- 

/.,MINGGU PAGI” 

- 

se 

Rp. 7.— 

Rp. 1.75 | 

Rp. 0.60 tiap” mm kolomj:- 

  

   

  

  

   

  

   

   
   

  

    

   
    

   

  

   

  

    

   
   
   

            

    

   

    

   

     

  

   

      

    
   

          

   
   

      

   

        

   

| DIKALANGAN DIV. 

sn Soemadi, Inspektur CTN 
/, terhitung mulai tg. 1 April 

Direktorat 

apun in penggantinja jalah: Kap- 
1 Ta dulu wakil Inspektur 

en Pertfalimsrto' KR 
re. TV, terhitung Pa. se 1 

5 SUAD. 
PUN peng gantinja jalah: Major 
imin Kaoaa Pa. DPLAD Terr. 

apten Soebagio, Pa. DPAT 
IV, terhitung mulai tg. 1 April 

52 dipindahkan ke SUAD. 
un penggantinja jalah: Kap- 
rapfo . sebagai Pa. CIAD. 

Na Angkatan Darat) 

apten Handiman, Kepala PA 
T Terr. IV, terhitung mulai tk. 1 

1 2 dipindahkan ke Terr. VII 
r). Adapun penggantinja 
pten Djoho Humardani, du 

Pa Kepala PAMT Terr.-V. 

KA JG DIBEBASKAN 
ARUSAN MINTA 

| PADI/BERAS. 

di 
kan P baarana bahwa “an 
nsi 1948 bagian fatsal II ajat 

| jang mewadjibkan harus dipunjai 
i untuk penjimpanan beras/ pa 

“ed 

ntara Darat, Angkatan Laut 
an Udara. 

Petani jang menjimpan 
hasil sawahnja sendiri. 

Pa aa 

padi   
aa Ata Nan 

ng menempuh udjian 

dengan dapat 
1 : tuan2 Armijn Pane 
'Kwee Kek Beng, dua wartawan 

jang pernah mel oke “Tiongkok, 
tel | mengadakan tjeramah. tentang 

7 n Kwee tjeritakan kesan2 jg 
'didapatnja dari perdjalanannja ke 
'Tiongkok, sedang tuan Armijn da 

31 n tjeramahnja pada soal2 poli 
tis, ekonomis dan. geografis. Selesai 

etamah itu diadakan djuga kesem 
atan tanja-djawab. Djam 10.30 ma 

pertemuan ditutup. 
Besok malam dimulai djam 7.30 

Merempat digedung tsb. diatas, tuan 
"mijn akan mengadakan pula tjera 

nah tentang Pemuda RRT dan Pe 
la Indonesia, dan tuan Kwee Kek | 
“akan bitjara tentang Tiongkok 

KONPERENSI D.P.D. 
DAERAH BANJUMAS. 

Kemarin di Purwokerto di- 

langsungkan konp. DP.D. de- 
ngan beberapa angauta DP.R. 

dan pihak pamong prodjo dae- 
rah Banjumas. Konp. dipimpin 
oleh kevala daerah Gupernur 
Budiono dan dihadiri oleh ang- 

gauta DP.D Djawa Tengah. 
Konp tsb berdjalan lantjar dan 
hasilnja antara lain: memadju 
kan desakan kepada pihak ata 
san, supaja mempertjepat dan 
memperbaiki object pengairan, 
terutama daerah kali2 Seraju 
Kroja dan Tjitandoei, perbai- 
kan itu dapat memberi pengai 
ran jg-teratur bagi daerah Tiila 

tjap, Selandjutnja dimadjukan 

djuZa uSul untuk memperbaiki 
djembatan antara Klampok 
dan Purbolinggo dengan beaja 
Rp 1.000.000.—. Begroting pem 
bikinan djembatan ini telah di 
masukkan djuga dalam begro- 

ting jang dimadjukan leh 
Pem. Djawa Tengah, hanja me 
nunggu keputusannja sadja 
dari Pem. Pusat. Selain dari ini 
diterangkan djuga, bahwa an- 
tara Tjilatjap—Sidaredja dan 
Kaliputjang akan dibuka ,,vee" 

dienst” jang diselenggarakan 
oleh Djaw. Org, Usaha Rakjat 
dengan beaja Rp 250.000.-— 
Achirnja didjelaskam, bahwa 

untuk tahun ini akan dimw'ai 
dengan pembangunan peruma- 

han rakjat jang menurut reu- 

tjang sementara akan didiri- 

kan di Dijawa Tengah seva- 

njak 417 buah. 

KHONG KAUW HWEE 

Tiap2 Minggu sore dari djam 

16.30 sampai djam 18.30 

Khong Kauw Hwee di Gg. 

Lombok 60, mengadakan perte 

muar untuk ymum. Atjara da- 

lam bulan April sebagai be- 

rikut: 

Tanggal 6 Tjeramah tentang 

omongan dan perbuatan o'eh 

sdr. Lie Ping Lien. 
Tgl, 13 soal tanja djawab di- 

| pimpin oleh sdr. Lie Ping Lien. 

Tgl. 20 Me'andjutkan mengu 

pas pe 'adjarannja Ong Yang 

Bing, oleh sir. Lie Ping Lien, 

Tanggal 27 Tjeramah ten- 

targ sang Aku, O 'eh sdr. Kwee 

IK Hoo. 
Tiap2 Minggu Sore dari djam 

15.00 sampai djam 16.30 taman 

kanak2 dan pembatjaan. 

| PENJAKIT LUMPUH 

TAMBAH LAGI, 

Menurut daftar penjakit 

menu'ar dari Djaw. Kesehatan 

Kota dari tg. 16 sampai 22 Mrt 

di Semarang bertambah lagi 

penjakit lumpuh kanak, jaitu 

sisa 2 tambah 2 sedang jang 

sembuh baru 1, typhus abdo- 

minalis s'sa 32 tambah 4 sem- 

buh 1 paratyphus A. sisa 5     
    

rhadap Hoakiao dan Agama, 

  

tambah 3 sembuh 1. 

  

    

Kepada sekalian Tuan, Njonja, Nona, para Thabib, Djurus 

rawat, Pengurus Rumah Sakit Bethesda, C.H.S.S.M, Kawan- 

kawan, Pamili d.LI. jang menjumbangkan fikiran, tenaga, me- 

ngirim telegram, surat, krans d.s.b. diwaktu Mama, Mama: 

mertua dan Mama-besar kami: # 

Njonja LIEM TIANG MO 
5 

sakit sehingga wafat dan dikubur djenazahnja, terutama kepa- 

da Dokter OEI BIAN LIEP di Djakarta, kami menghaturkan 

diperbanjak terima kasih. 

Atas segala kealpaan dan kesalahan, kami minta maaf. 

LIEM GWAN GING 

Djokdja (Gang Lor Pasar 19). 

    

Pernjataan terima kasih # 

LIEM HWIE GING dengan Njonja. 

  

  

  

Obat mi menambahkan da 

rempuan jang badan lemah dan berpenjakit. 

) Losmam's Emmenagogue Tablet. 

ibat pendapatan baru untuk: Orang perempuan datang 

bulan tidak tentu, darah kotor mengumpet, perut berasa sa- 

kit, kurang darah, muka putjat, kepala pusing daa pinggang 

jnu pagai! Awas! Perempuan hami! dilarang minum, 

: Losmar's Leucorrhoea Tabiets. 
Berguna sekali buat perempuan sakit keputihan (Pektay).. 

» Losman's Syphilis Tablets. 
Berguna sekali buat membersihkan darah kotor. 

1 Losman's Santal Cystol. 
| Istimewa buat penjakit kentjing jang bernanah (Twitjing). ' 

) Losman's Chocolate Laxative PI. 

dalam perut. 
Losman's Hemorshoidz Pil. 
Obat jang adjaib untuk bawasir atau ambei. 
Losman's Calosion Tablets. 
Antjurkan riak, legakan napas, hilangkan vegata bat 

Losman's Neuring Pil. 
Istimewa buat mengobati otak lemah, pikiran tidak tentu. 
Losman's Anti Pollution Tablets. 
Obat adjaib buat hilangkan besermani atau bongsiat. 

k) Losman's Deafness Pil, 
Obat untuk orang tuli atau kurang pendengaran. 

D Losmar's Rheomatic Pil. 
Obat untuk sakit entjok atau Rheumatiek 

Bisa dapat di Toko2 Obat Tionghwa. 
Semarang TIK SING TONG, Pekodjan: Djokjat TIK AN TONG Petjinan 

pn DJIB SENG HOO, Ketandan 15: Salatiga: PO NING TONG 

3) 

h) 

D 
. 

p   
  

«) Lesman's Yigoson Tablets. 

rah sungsum. manik dan na pas. terutama memberi te 

naga baru. Sangat berguna bagi orang Lelaki atau Pe- 

Obat urus2 jang muda dipakainja untuk bersihkan kotorat 

3 - Yi 

et 5 

Pe Ku Naa 
- 2 21 Ai 

« P3 1 y Si 3 
53 € 

           

     
    

    

  

) 3 1. Pesenlah sekarang Menpar inducement 

DGE. 
—- "Dapet dilever dari persediaan atas surat idzin pembelian (Psioriteit) 

“3 “ 2.9 3 
£ 3 

G nu Pa 

a TB NBA PEN Unas UE 2 se 

Le Oo 

  

2 

DPP FP 

ji 
dm
na
 

  

TEE 

  

- 

25 Dealer resmi untuk: Semarang daa" “sakiternja 

  

3   

  

WiLLvs 

et Motor Co 
(New Eastern Trust Motor Company) 

BODJONG 90-92 — TELEFO'ON 401 — 

    
   
   
     

LKINGSWAY dan 
| jCORONET | | TN, 

ina 
ha Yasa Tanadia Ska 

KINGSWAY 
. TRUCKS 
“BUS CHASSIS 

JEEP. 
TRUCKS 1 ton 4 yg 
AUTOLETTE — & 

  

SEMARANG   
  

  

  

“BEMAR- BENAR BERBUKTI 
| Untuk menghilangkan segala 

|Isakit tulang pegal, pinggang 
pegal, kaki an kuat dan 
sering tjapei, tangan dingin dan 

    
  

sering semuten, badan lesu dan 
bergerak sangat malas, dan 
lain2 sakit tulang pegal, 

Djamu Ngeres Linu 
(20) 

terus menerus membuktikan ke- 
mandjurannja. Buktikanlah sen 
Giri ini hari. 1 bungkus Rp 0.50. 

Sea 

NJONJA MENEER 
(NN BU 

SEMARANG 

  

Mintalah Daftar Harga 1952. 
Toko Pedamaran 90, Semarang. 
Solo Tjojudan 141, Magelang 
Di. Tidar 2, Salatiga Dj. Solo 

58, Ambarawa Margoagung 
73A, Kudus Depot Aloon2 dan 
Bitingan Baru 22. 
  

  

mana 

Baru Terbit 
Buku pengetahuan   

    

# PILLEN Rp, 12,— besar Rp, 20,— 

  
| 

Naisu Asmara 

3 foto utk orang dewasa Rp 15. 

Ilmu Petangan berikut 2 pak 

kartu Djawa Rp 10. perangko. 
N.V. ,TJERMIN” 

Ps. Besar 76 — Surabaja. 

  BORUnG 
SUDAH TERKENAL BAIK 
“.: SEDARIJPULUHAN ' 

TAHUN? Tu   
Perabut untuk Rumah Tangga 

Djawatan, Kantor atau Perusa- 

h gat- dan. Ye han dapat dilever dari perse- 

3 £ 3! diaan dgn. harga pantas. 

: Pakeilah an DJOHAR 
Tel. 1943   

Duwet 60, Semarang, 
  

Diberitahukan adanja penerimaan / penerbitan buku 

baru pada kami: 

Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana” 
Oleh: H. SOERJANATAMIHARDJA 

Disesuaikan dgn Undang2 1946 No. 1 dan No. 20 dari 

R.I. dahulu. Serta dilengkapi sampai th. 1951. 

Ditambah pula dgn beberapa kata2 istilah dalam 

Bah. Belanda jang biasa dipakai dalam Kitab Undang2 

Hukum Pidana dan diperdjemahkan dalam Bah. Indonesia. 

Harga Rp. 22.75 
Pengiriman keluar kota ditambah Rp. 150. 

N.V. v/h G. C. T. van DORP & CO, 
Semarang     
  

  

Baru tenan - Harga banting! " 
A Tootal 

LYSTAV ————— ANTICRESE 
Product rupa2 warna Rp. 19.50 p. mtr. 

WOOL 100 pCt polos (330p, hat. 

PANAMA WOOT, Strip 100 pCt dan polos ., 93.59 p. mtr. 

SEVENTH HBAVEN Ja —-p: mtr: 

VOILE KEMBANG te “20 mtr. 

Toko 

AJ IVA TE BOMBAY 19 A 
BODJONG 19A — TELP, 565 SEMARANG.   

  

  

SINAMON (SCHOONHELD PILL.) bi. 
kin kulit muka halus, bersih dan 
kentieng untuk orang muda maupun 
tua. Ini pil tidak melankan untuk 
ketjantikan sadja, tetapi diuga bikin 
badan sehat dan selaiu tetap ting 
ga muda, 1 stel Rp, 60— , stel 
Rp. 35— SANATORIN bipedaruk 
tinggi lekas turun Rp, 20,—, EDOLIN 
PILL Rp. 20—, Datang bulan tidak 
tjotiok dan sakit. BUAH DADA lem. 
bek??? BUSTERIN bisa tulung bi- 
kin seger, kentieng dan montok 
Rp. 20— 3 ds. Rp. 57,— dngan 

  

Ini Malam D. M. 5. (17 tah.) 

Ro x 4495 —7.— 915 

Metropole: 41.45 — 7. — 9.15 

Djagalan: 6.20 8.45 
Gregory Peck 2” Virginia Maya 

Captain Horatio 
Hornblower 

Warner Bros' FECHNICOLOR 
Jang mentereng tentang avontuur dan 
pemenang bangsa Inggris dalam per- 
tempuran dilautan dimana paperangan 
Napoleon. Captain Horatio diutus utk 
bertempur melawan PRAN Jis dan 

SPANJOL., 

Ini Malam D.M.B. 
ORION” 5.-7.-9.- (17 tahun) 
Richard Basehart — William Lundigan 

sHOUSE ON TELEGRAPH HILL" 
20th Century FOX Presents 
Film Mutu tinggi penuh spanning dan 

mengikat hati, 

Akan datang di ,METROPULE" 
Doris DAY — Jack CARSUN dalam 

»MY DREAM IS YuUnS: 
Warner Bros' FECHNICOLOR 

—— 

dan lembek, @dngin, lekas Han 
(sexuele zwakte), tulang? sakit, 
pinggang pegel enz. HANARIN tangg. 
baik prampuan keluarkan darah pu. 
tih, badan lembek, angin, perut sa. 
kit all Rp 12,— besar Rp. 20—. 
ASTHMARIN,  KENTJING GULA 
N er Eiwit lama atau baru? ?? SUL. 
RINE PILL. tangg, dapat bikin bak 
Rp, 20— BEDAK TELOR bikin ha. 
lus kulit muka & Rp. 8—. Ongk. ki: 
rm Rp. 2—. Prise. gratis, 
Da Ind, Mena THIO GIOK GIEM 

Gang Tengah 22 — Semaraftig. 

  

  

PENTING bagi suami-istri! 
Tjara paling baru, selamat dan 
gampang untuk mengatur, mcu- 
dapati maupun membatasi ks- 
lahiran. 
Ketrangan lengkap Rp. 10.—, 
, SRIKANDIP”, EUX, SURANG.   

oma memmata aan & 

581-1II-A-718 

  

  

Druk, VII No, 

  

  

    

  

  

GIVE 
YOUR BABY 

GLAXO 

FOR       

    Lk? builds strong limbs, 

sound teeth and healthy 

GLAXO is the 

carefully balanced milk 
food with vitamin D and : 

iron added. It is especially suitable for 
feeding babies in the tropics, and its goodness 
is sealed in airtight tins. 

bodies. 
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$ BABY FOOD 

Available in 1 Ib. 

and. 2 lb. tins 
MADE By GLAXO LABORKATORIES LIMITED 

Sole Imporiers for Indonesia 

JACOBSON YAN DEN BERG & Co. N.V. '       

AHLI ILMU KEBATHINAN M.LA.G. RAWAL 
Kotakpos 170 — Bandung. 

Sudah terkenal dan tjikup pengalaman utk. djawab jg. benar 
& djelas 3 pertanjaan mengenai perdjalanan-H:cup/Perdjodoan/    

    
    

          

Peruntungan dll. jg. Memuaskan. Kirimlah pertanjaan Tn/Nj. 
dg. keterang 1 Imur jg. lengkap dan ongk. Rp. i1 — per posw., 
Tn/Nj. akan ter TIENBEANE atas Cjawaban2 jg. tjotjok. Resia 
dipegang dg. teguh. 

an nd ta an Tn in din 

Aa 2p pam 
PAN Doakan 

» aa aga aa na mar An ai aa aa Wana Naga Nm AAL Mba Pm 

  

Mengenai keuanganmu, tjita2-mu dikemudian hari, pilihanmu 

atas kawan hidupmu seluruhnja, kami berikan pendjelasan 

berdasarkan ilmu pengetahuan tjara bagaimana kau dapat 

memperbaiki kedudukan dan peribadimu. 
Kirim tiga pertanja'an dengan disertai postwissel Rp. 25.—, 
berikut keterangan kelahiran dan pekerdia'an. 

M. S. RAHAT 
OCCULTIST 

Seteram 109 — Telf. 1123 Semarang, i 

CITY CONCERN CINEMAS : 

LUX 5.—7.—9.— INI MALAM Penghabisan (17 “ah 

Me mwknssi he Adventurers 
2 INTAN TERPENDAM) Penuh Sepsatie ! Gempar! " 

Joha Ireland — Mercedes Mc. Cambridge 

s»THE SCAR €£ Sensational 
LUX (17 th. Thriller! 

“Grand 5.—7-—9.— Ini Malam D. M. B. (13 tahun) 
..Dana Andrews -— : Carla Balenda “ — “ Claude Rains 4 

sSealed Carso", 
(KAPAL" RAHASIA) Heibat dan Menggemparkan! : 

INORA 6.30—8.45,INI MALAM Penghabisan' (17.th.| 

  

  

    

  

Besok malam: 
'“ Premiere 8 

  

' Manuel Conde 
Elvira Reyes Prince » aris 
  

Pa 
Besok malam Premiere 5.— 7. — 9. — 
Jeff .Chandier 

". 

Evelya, ade. $Smugglers. Island Fcoleiny” 

Ro: yat 5.—7.-—9.m Ini Malam Premiere (13 tahun) 
.A Najati — #R. Usman: — Titi Asmara & 3 

BONEKA ASMARA udin gonta Bar 
- OxY $.7.—9.— Ini Malam # Penghabisah ' (seg. umur) 

» Bintang Surabaia 195 gi ! 

#enteeti7nj.FUK Fu Mei Ren' Womary i. 

  

  

  

L April 1952 D M.B. 

Historical etion 
SOLU Mulai tg 

4 30 -— 1 mx Ye 

lexs indonesia 

ia Te 

va, COTUMBIA PICTURES prasents" 

   NU 
with CARL BENTON RED: “ WILLIAM TAS RON RANDELL “Screen Piay by Jesse L , 3. - 

#roduced by EDWARD SMALL » Diet Dg PIL HARIH aa 1 

AdMat No, 201. 

MAA, min 
an Ra starring F2 

  

   


