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Muna portofolio Menie- 
ri Luar Negeri dipegang oleh 
Mr. Baba sebagai Menteri 

   
gan kalangan itu, 

— Be arak bahwa sebe- 
lum susunan dan program kabi- 
net dimadjukan kepada parle- 
mer setelah recesnja berachir, 
Mukarto sudah akan berada di | 
Djakarta. 

Tentang sidang Dewan Yim- 
pinar PNI iang dilangsungkan 
kemaren siang, didapat kabar 
bahwa menuru: rentjana semu 
la, soal kemungkinan tidak ma 
Suknja Mukarto dalam susu- 
nan kabinet akan didjadikan sa 

ad irterim. Menu- | 

Ai KEK AI INN RA BT ERA TALI mainnngernenaa 

  

  lah satu atjara. Tapi berkena- | 
an dengan sudah adanja keten 
tuan dari Presiden itu, dalam | 
sidangnj, tersebut Dewan Pim 
pinan hanja membitjarakan tja 

ra kerdja sama antara Dewan 

    A 
—— MUKARTO — 

Pimpinan dan Menteri2nja da- 
lam kabinet diwaktu2 jg akan 
datang Lebih landjut dapat di 
kabarkan pula, bahwa pada ha 
ri Kemis ini-Dewan Pimpin 
PNI mengetok kawat kepada, 
Mukarto jang maksudnja min- 
ta Mukarto segera datang di 

Djakarta untuk memangku dja 
batannj, sebagai Menteri Luar 

Negeri itu, 

PANITIA 1 MEI KIRIMKAN DELE 
GASI KE DJAKSA AGUNG? 

Panitia Pusat 1 Mej 1952 mengu- 
mumkan, bahwa tanggal 2 .April 
1952, telah dikirimkan deegasi ke 
Djaksa Agung. Maksud delegasi pada 
pokoknja adalah untuk meminta dia 
minan kemerdekaar metrajakan ke 
menangan buruh 1 Mej 1952. Hatsil   ig memuaskan sangat diharapkan 
oleh fihak Panitia Pusat. 

Ketegangan Sua- 
sana Timur-Barat 
Bisa Diperbaiki Asa! Russia Man: Mene- 

mui Amerika Ditengah Djalan 
Keterangan Duta George Kennan. 

UTABESAR BARU Amerika utk Rusia, George F. Ken- 
D nan, pada hari Rebo menerangkan, bhw ia melihat ada 

nja kemungkinan? utk memperbaiki hubungan? interrasional?”. 
Dengan segera ia menambahkan 
besar supaja ketegarigan2 antara Timur dgn Barat mendjadi 
berkurang hanja dapat diwudjudkan apabila Rusia mendekati " 
Am.-Serikat sampai pada pertengahan djalan”. 

Menurut pendapat saja maka ke- 
wadjiban saja di Moskow ialah un 
tuk melaksanakan politik pemerintah 
Amerika Serikat didalam batas2 
tanggung-djawab jang diserahkan ke 
pada saja, demikian diterangkan 
oleh Kennan langsung sesudah ia 
disumpah sebagai dutabesar. 

Sebagai seorang ahli jang berpe- 
ngalaman tentang soal2 Rusia jang 
telah merentjanakan politik melawan 
agresi komunis Kennan mengangsar 
pengangkatannja di Moskow seba 
gai , suatu bagian ketjil daripada 
politik luar negeri Amerika.” 5 
Diterangkannja, bahwa kesempa- 

tan?nja untuk memberikan: djasa2 
akan tergantung daripada perkes 2 

bangan2 dimasa depan. ,Sa'a 1xan 
bergembira apabila pekerjaan saga 
di Moskow akan memberikan 
kesempatan untuk menguran 191 ket» 
gangan2 jang ada-diwaktu ini din 
untuk mendjernibkan suasana inter- 
nasional. Itulah tudjuan2 jang me 
nurit paham saia sangat dik:henda 

ki dan saja tidak melihat “alesan? 
mengapa hal itu tidak dapas setia 

saja 

niata diwudjudkan apabila keingisas | 

demikian terdapat pula disebelah fi- 

hak". Dutabesar Kennan bermak ud 
untuk bertolak ke Moskow pada 

achir bulan ini. 

HASIL SERUAN DAN PENG- 

UMUMAN PANGLIMA T.T. VI | 
Dari pihak ig mengetahui 

»Antara” kabar, “bahwa 
sedjak damai jg didja- 
lankan dish Panglima TT VI 
utk kembalikan keamanan dae- 
rah Makassar sulah mendekati 
seribu anggota? bekas CTN jg. 
dapat menta'ati seruar, dan pc- 

“berdirianja partai komunis. Soal 

| Benggala akan diprcklamasikan 

| Yedjasukmana, ketua rombongan ke 

dam, Sebagai lukisan suasana di 
Nederland terhadap konperensi itu, 

Jipa: diterangkan, bahwa 'g hadlir 

pada perskonperensi tsb. hanja war 

tawan2 De Waarheid" dani. se 

orang” pet . $ dari madialah ,Vres   rgumuman panglima. 

Achir bulan Maret 

taf dan Ratu Louise da rj Swedia 

jan 

kundjungan ke Denmark: 

| gambar tampak: Charge 

mark John Senduk den NYyr   

  

g baru lalu ini Radja Gus- 

tempat di Anfslienborg- Castle 
muan penghormatan, ja ng dihadliri oleh Corps dip'oma 
tik Denmark dan perwa kilan2 berbagai negeri. 

dAffaires Indonesia di Den- 
gan Radja dan Ratu Swedia. 

Sme. Kemis $ 

Ai 

Wakil Kr 

telah mengadakan 
berkenaan dengan ini ber- 

telah diadakan perdja- 

Pada   
  

Teraga?'MudaDlm 
Kabinet 
Akan Mengambil Sikap an 

TIhd Keadaan Intern 

ADA HARI REBO PAGI 
lopo-telah : mengadakan perundirzan dgn anggota2 ka- 

binetnja, dim mana ja antara 
—fersnil, bahwa pelantikan -kabirot baru ini akan 
pada hari Kemis pagi ini pukul 10.00. Selandjutnja telah dibi- 
tjarakan pula soal2 mengenai rehntjana program pemerintah ba- 
ru. Pengumuman mengenai hal ini belum dikeluarkan, karena 

Wilopo 

kemaren, perdana menteri Wi- 

lain memberitahukan dengan 

“April 1 1052. 

Di | Denmark || 

AKIL MENTERI LUAR 

  

   

han 'akan bersedia.pergi 
apabila menurut pendapat Ingg 
harapan? jg lajak utk mengada 

mma 

— Acheson: 
“ Pernjataan Stalio Tak 
« Mengandung Hai2 “ 

—. Istimewa 

Y, ALAM konperensi pers 
mingguan jg diadakan 

pada hari Rabu kemaren, men- 
teri luar negeri Am.-Serikat, 
Dean Acheson, menjatakan, bhs 

menurut perdapatnja djawaban 
djawaban pelan, menteri So- 
vjet Uni, Josef Stalia, Sang di- 
£ampaikan kepada sedjumlah 
redaktur Amerika pada hari Se 
lasa jl, tidak mengandurg hal? 
Jg istimewa. Seperti diketahui, 

| dlm djawabannja itu Stalin an 
tara lain menjatakan, bahus pe 
rang duria ke-III dewasa ini 
tidak lebih dekat dari pada 2 
atau 3 tahun jg lalu, dan bahwa 
kapitalisme Jan komunisme da- 
pat hidup bersama-sama sstjara 
damai. 2 

  
Konperensi London. 

Acheson selandjutnj, menja 

takan, bahwa menurut penda- 

painia marsekal Tit, dari Yu- 
gcs avia t'dak pada tempatnja 

geisah tentang pembit'araar2 
jang akan dilangsungkan di 
Londo, mengenaj Trieste, Dite 

gaskannja. bahwa pembitjara- 

an2 ini hanj, mengenai soal2 
administra if dari daerah Ame 
rika di Triesis dan sama seka 

4 tidax mengenai soal nasib 
daerah merdeka Trieste dike- 
mudian hari. 

Tak Ada Pasukan2 

  

  
masih harus menanggu pelantikan kabinet baru ini dan sidang 
kabinet. 

Kalangan2 politik di Djakarta 

umumnja menjambut keterangan per 

tama jang telah diberikan oleh per 
dana menteri Wilopo dengan baik. 

Ahli2 politik beranggapan, bahwa 

kabinet baru ini, dalam mana duduk 

beberapa temaga muda, akan 

mengambil sikap jang rasionil terha 

bahwa ,,keinginan jg sangat 

  

Kominis Akanii 
Dilarang Ji, 
Pakistan? 
ALANGAN JANG lajak 

Kk dipertjaja di Karachi me 
nja akan pada hari Rabu bhw. 
salah satu soal jang akan men 
djadi pokok pembitjaraan jang 
terpen-ing dalam konperensi ke 
pala? pemerintahan propinsi? 
jg akan dilangsungkan di Kara 
chi pada tanggal 4, 5 dan 6 
April ini ialah soal mejaram: 

lain jang akgn merupakan pa 
kok pembifjaraan jang harga. 
mula ka'dh soal apakah bahasa   sebagai bahasa resmi jang sede 
radjat dengan bahasa Urdu. 

1 

Di Moskow 
EBELUM melangsungkan p2? 

:djalanan ke Moskow, Suck 

konpersnsi ekonomi dikota itu, me 
ngadakar perskonperensi jang dise 

lenggarakan oleh Map: (Madjelis 
Perdagangan Indonesia) di Amster- 

  di” jang a@ diter bitk an oleh perge sraka 3 

perdamaian, walaupun semua  s:s.k. 

besar mendapat undangan. Demikian 

dap keadaan intern dan bahwa ka 
binet ini dengan mengadakan stabi 
lisasi didalam negeri akan mentjoba 
memperbesar. kekuatannja. Penin- ! 
djau2 politik berpendapat, bahwa 
dalam keadaan sekarang ini titik be 
rat dari pekerdjaan kabinet itu se- 
harusnja djangan diletakkan pada 
lapangan politik, tetapi pada soal2 
praktis dan ekonomis. 

Mengenai politik" luar negeri 
orang2 berharap, bahwa kabinet Wi 
lopo akan meneruskan politik bebas 
dengan sekuat tenaga, tetapi dalam 
menentukan kedudukan Indonesia 
dalam keadaan dunia sekarang ini. 
Orang mengharapkan bahwa  kabi 
net Wilope tidak akan mendjauhi 
garis politik jang didjalankan sam 
pai sekarang. Pada umumnja orang 
berpendapat, bahwa kabinet Wilopo 
— walaupun suara terbanjak jang 
akan menjokongnja tidak akan begi 
tu besar — akan dapat memperta 
hankan diri dengan kekuatan jang 
bertambah besar. Achirnja orang 
menduga bahwa kabinet Wilopo 
akan menjampaikan  keterangannja 

baru sesudah reces parlemen. (Pia) 

Djody: ,,Satu team 
jg. baik”. 

Dalam suatu pertjakapan dengan 
PJ.-Aneta ketua Partai Rakjat Na 
sional, mr. Djody Gondokusumo me 
nerangkan, bahwa menurut angga- 
pannja, kabinet Wilopo ini merupa 

kan suatu team jang baik, karena 
didalamnja duduk orang2 .jang pada 
umumnja boleh dikatakan. mempu- 
njai pendirian jang sama. Atas per 
tanjaan apakah 'kabinet ini akan 
mendapat sokongan dari parlemen, 

mr. Djedy mendjawab, bahwa hal 
ini sama sekali tergantung dari be- 
leidnja dihari kemudian. Sikap PRN 
terhadap kabinet Wilopo baru akan 
ditentukan setelah kabinet  Wi'-»0 
memberikan keterangannja kepada 
parlemen. 

Atas pertanjaan apakah ia . puas 

dengan hasil2 jang telah ditjapai 
oleh Wilopo, mr. Djody mendjawab, 
bahwa menurut anggapannja PNI- 

lah jang paling tidak puas dengan 
hasil2 iang ditjapai itu. 

kawat wartawan ,,Antara” dari Am 
sterdam. 

Dalam kawat itu selandjutnja - 
terangkan sbb.: Tedjasukmana 

njatakan pend Merana ber Muap 
sikap pemerintah Indonesia jang me 
nurut Tedjasukmana tjukup mempu | 
njai kemauan baik terhadap konpe- | 
rensi ekonomi jang diadakan di, 
Moskow itu dan telah memberi faci 
liteiren seperti paspor, devisen dsb, ! 

Sebagai negara muda, Indonesia 
mau tahu apa jang b'sa didapatkan ' aa Kepada pemerintah 

dipasar luar negeri, teru'ama nega- 

ra2 Eropa Timur jang masih meru 

RRT Di Indo-Tjina 

AKSAMANA PAUL OR- 
TOLI komandan teriing 

| gi sauan2 angkatan laut Pe- 
raxtjis di Timur Djauh, hari Se- 
lasa menjatakan di Hongkong, 

| bahwa di Indotjina tidak ada 
bertempur pasukan? Republik 
Rakjat Tiongkok, Lebih landjui 
ia mengatakan bahwa RRT 
mungkin melakukan serangan 
atas Indofjina, bila ja terpaksa, 
"tetapi kalau tuan mau beria- 
rah tentang Itu Saag ini. saja 
tidak mau”, demikian katanja. 

« 

Ia menambahkannja bahwa 
Vietminh memarg menerima 
bantuan besar berupa a'at ke- 
militeran dari RRT, Lyksama- 
na Ortoli singgah di Hongkong 
da am perdjalanannja menudju 
Horo'uly unuk berunding de- 
ngan laksamana Arthur Rad- 

ford komandan tertinggi ang- 
katan laut Amerika Serikat 

di Pasifik-Barat. 

Alben Barkley 
Tjalonkan Diri Utk: Pe- 
milihan Presiden A,S? 

  

W, Barkey menjatakan ' 
hari Selasa, bahwa ia ”memper 
timbangkar masak?” kemung- 
Winan penundjukan atas dirinja 
sebagai tjalon partai demokrat 
unuk djabatan presiden. Sete- 
lah bertemu dengan presiden 
Truman ia mengatakan pada 

! Tn ia meninggalkan Gedung 
tih, bahwa ia belum tahu ki- 

Ka ia akan mengumumkan ke- 
putusannja. 

  
»TJAMAT D.I.” MINTA MAKAN? 

8 Orang berpakaian preman, ber. 
sengjatakan lengkap, telah datang 
minta makan dikampung Tjigerelong, 
Gesa Tjiluuk 
dung), Seorang diantatanja dikenali 
sebagai Sahja, penduduk kampung 
Salamungkal, desa Tjigentur (Pa. : 
seh), seorang ,,tjiamat DI.” Seteah 
dengan memaksa mereka diberi 2 
kan, dengan tidak mengganggu pe 
duduk, mereka menghilang. bat)” 

pakan “lapangan” jang tidak d.ke 
nal oleh Indonesia. Dipasar dunia 
jang sudah dikenal oleh Indonesia 

ala dewasa ini makin sukar didapatkan 
| barang2 modal, - Maka diharapkan 

di deerah2 Eropa Timur bisa diada 

kan perhubungan jg mengakibatkan 
pemberian barang2 tsb. untuk Indc- 
uesia. Dengan Polandia dan Tsjeko 

Pia har sudah ada perdjandjian 
perdagangan dan di Moskow  diha 

| rapkan agar perdjandjian2 perdaga 

ngan itu bisa diperluas dgn negara2 
Indonesia 

pzlapu 
dalam 

elak tentu akan diberikan 
na tentang ' kemungkinan2 

AL an SGP Va Sian ” Sena ka, 

Ke Fanta Bantar Na aa Pn 

AKIL PRESIDEN Alben | 

(Paseh, selatan Ban | 

  

    
Negeri Inggris, Lori Reading, 

ajuga mendjadi anggota madjelis rendah, padu hari 
2. dlm konpe rensi pers di New Delhi, bahwa 

ke Moskow utk menemui Stalin 
ris dan A ceria Serikat da 
kar pembisjaraan? jg wemuas- 

kan, Dikatakan) ja, bahwa pem erintah Ingeris akan segan atk 
| menolak tiap kesempatan meng adakan pembirjaraan? dgn Ru- 

sia jg dapa wengurangi ketegangan sekarang ini. 
| SLord Reading memberi kete 
|rangan itu dalam  komentar- 
nja mengenai interview mela ui 
kawa jang telah diadakan oeh 
Stalin dgn rtdaktur2 Amerika 
(beritanja kita muat kemaren). 
Dikatakan itu bhw sekalipun 
Hanan Stalin itu tidak beri- 

"usu 2 jang konkrit” namun 
Bidan ja terdapat “sedikt 
ke'unakan” da am sikap Soviet 
Sebelumnja, dan ia menjambut 

dengan gembira “keunakan” 
iu. Demikias Lord Reading. 

Yugoslavia: ,,Bukti 
dulu!” 

Semeniara itu AFP Hamba 
kan, bahwa komentar pertama 
dari Yugoslavia terhadap djawa 
ban Stalin kepada warrawan?: 

ILan resmi ,Berba” jang me 
njatakan, bahwa, masalah pe- 
rang aau damai sekarang ini 
sesungguhaja tergantung pada 
pemerintah Sovje.”.. Komentar 
tersebut jang diku.ip oleh kan 
tor beria Yugoslavia ,,/Tanjug” 
selandjutnja menja'akan, bah 
wa Sovjet Rusia adalah ..nega 
ra jang paling agressif didunia 
sekarang ini?” »Borba” mena- 
Nu pernjataan Stalin menge 
1 We eneana. bagi, dua sis 

uria ini untuk hidup ber 
Saku agan sebagai ,.keboho- 
ngan” mengingat akan sikap 
Sovjet terhadap Yugos!avia, 

Barian tersebut menambah- 
kan bahwa pernjataan Sta'in 
itu, ber udjua» untuk memulih 
kan. kembali kepertjajaan, jg. 
“pertama2 harus diperkuat 
oeh bukti2” demikian harian 
resmi Yugoslavia “Borba'. 

Radio Moskow pada hari Re 
bo pagi membenarkan bahwa 
Sta'in telah mendjawab perta- 
nan jang Giadjukan kepada 

n2 Amerika. 
   oSkow kemudian meng 

Tana pertanjaan2 dan dja 
waban2 Stain dengan tidak 
memberj komentar. 

Reaksi Perantjis thd. 
keterangan Stalin. 

Kalangan resmi Perantj's da 
lam komen arnja tentang dja- 
waban? Stain iang pada Sela 

da sedjumlah redaktur Ameri 
ka antara lain menjotakan ba 
hwa statement Stalin i'u dimak 
sudkan untuk setjara langsung 
mempengaruhi pendapat umum 

mengenai be'eid mereka jang 
bertanggung ajawab a'as poli- 
tik luar regeri. Se'andjutnja di 
katakan, bahwa. pernjataan2 
Stalin itu tidak mengandung 

ha'2 baru, Menuru: kalangan 
| it  djawaban2 tersebut.menun 
djukkan, betapa besar ke'ngi- 
nan pemerintah Sovjet untuk 
mengadakan konperensi 4 be- 
sar dan untuk men jiptakan su 

asaia jang agak reda da'am 
. menghadapi pembukaan konpe 
renSi ekonomi di Moskow. (An 

: tara): 

Bukti Russia ingin da- 
mai, kata ,,Pravda” 

Harian Rusia ,,Pravda” dim 
karangon dari redaksinj, pada 
hari Rebo mengatakan, bahwa 
djawaban Stalin atas pertanja- 
an2 jang diadjukan oleh serom 
bongan wartawan Amerika me 

nundjukkan bukti jang tak da- 
pat disangkal lagi mengenai 

tjintanj, Rusix akan perdamai 

an Menurut harian tersebut 
Stalin menegaskan sekali lagi 
dasar po'iik luar negeri Ru- 
s'a politik mana ditudjukan un 
tuk berdama'an dan kerdja sa 
ma diantara bangsz2. Kara- 
ngan itu achirnja menegaskan. 
lagi bahw, Stalin pernah ker- 
kata, bahwa supaja komunis- 

me dapat hidup da'am a'am ig 
damai maka haruslah ada kema 

| yan bersama un uk mengada- 
kan kerdis sama. Djuga perlu 
sekali adanja tustutan tidak 
mentjampuri urusan da'am ne 
geri regara2 lain, 

    

  

hal itu, Memang sudah lama msi 
|djadi angan2 bangsa Indonesia un 
tuk membangun industri nasional 
dan memegang export “dan import 

| dalam tangan sendiri. Diharapkan di 
Moskow nanti bisa diadakan persetu 

  

'djuan dengan pedagang2 asing disi ' 
dengan | tu untuk tidak berurusan 

»Big Five” melainkan dengan 
ngusaha2 nasional, 

Selandjutnja Tedjasukmana mene 
rangkan, bahwa pihak Polandia dan 
Tsjekoslovaokia memang ternjata sa 
ngat sympathiek terhadap tjita-tjita 
nasional Indonesia itu. Dari tawa 
ran2 jang beberapa kali 

pe- 

dikemuka- 

esis aman aa a33 

tan Indomesia j 

senang 
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Penting hari ini: Reaksi dunia atas pernjataan. Sta. 
lin — Mukarto toh pegang Portofolio Luar negeri” 

— Amerika-Russia balapan dlm menjempurnakan 
»biological 

rea-Utura — Kemenangan 

  
  

  
Amerika telah dimuat oleh ha | 

ARI PIHAK JG bersangkutan didapat kabar, bhw. ,,Ko- 
mite Pusat Pembela Perdamaian Dunia utk Indonesia” 

sdari pengandjur di RRT utk konperensi 
perdamaian seluruh Asia Jan daerah Pasipik”. jg maksudnja 
mengadjak ,,Komite Pusat Pembela Perdamaian utk Indonesia” 
tarut serta dim konperersi itu. Dalam kawat itu diterangkan 

djuga, bahwa pemimpin? gerakan perdamaian di India mengu- 

sulkan supaja konperensi ini didiakan di Peking. 

tih. menerima kawat 

  

Buruh Dan 
Hari 1 Mei. 

Tidak Perlu Chawa- 
tir: Kata Djurubitjara 
Kementerian Perbu- 

ruhan ' 

D JURUBITJARA kemente 
” rian perburuhan mene- 

rangkan kepada PI-Aneta, bah 
wa menurut anggapan kemente 
Tian perburuhan kaum buruh ti 
dak perlu chawatir tentang Ii 
bur atau tidaknja pada tanggal 
1 Mei, Dim hubungan ini ia me   

sa jang 'aly disampaikan kepa ' 

  

  

Yundjukkan pada undang? per 
“ buruhan No 1 th. 1951, dalam 
mana dinjatakan dalam pasal 
15 sub 2, bahwa pada tanggal 
1 Mei karim buruh dibebaskan 
dari pekerdjaan. 

Undang2 ini mua2 berlaku 

bagi daerah Republik jang la- 
ma (Jogia) tetapi dengan pe 

| raturan pemerin ah no. 4 un- 
dang2 tersebut sekarang ber.a 
ku bagi seluruh wajah Indo- 
nesia, Dengan demikian pada 
Tenan 1 Mei itu kaum buruh 
tdak perlu bekerdj, dan apa- 
bia mereka terpaksa bekerdja 
Gjuga, maka kepada mereka ha 
rus diberikan uang lembur oleh 
fihak madjikan. 

Peraturan tentang hari2 raya ig 
Citentukan o'eh kemonterian agama 
itu hanja dimaksudkan bagi kantor? 
pemerjniah, demikian djurubitjara 
itu jang kemudian menambahkan, 
bahwa sampai sekarang kantor2 pe. 
merintah belum pernah ditutup pada 
1 Mei. Tetapi pegawai2 pemerintah 
ig mau merajakan hari itu dapat 
berlibur dengan meminta idzin da- 
hulu dari pimpinan kementerian ig 
bersangkutan. Atas pertanjaan apa. 
kah pada tanggal 1 Mei ifu kaum 
buruh dibolehkan mengadakan pa. 
wai, djulubitjara kementerian per 
butuhan mendjawab, bahwa hal itu 
bukan soal kemoenteriannia, te'api 
Gari instansi2 ig harus mendjamin 
an naa 

Kabinet dilantik 

Tadj pagi djam 10 pres. Su- 
karng telah melantik para men- 
teri kabind: Wilopo, bertempat 
di Istana Negara. Pada upatja- 

  

ra pelantikan itu hadir wk. pre- 
Siden Moh. Haiia, wakil ketua 
II DPR mr, Tambunan, bekas 
menteri2 kabinet Sukiman Su- 

'wirjo, dan beberapa pembesar 
lainnja. 

Wirston Charchill hari Selasa 
menerargkan dim madjelis ren- 
dah Inggeris, bahwa Inggeris me 
njokong diangkatnja sesranz 
Amerika lairnja sebagai koman 
“an pasukan? Atlantik Utara Ci 
Ercpa setelah djerderal Eisen- 
hower meletakkan djabatannja. 

Hubungan Dagang Kita Dapat Diperluas 
kan oleh Rusia dalam sidang Ecafe 
diterangkan, belwa kesukaran jarg 
dihadapi pada dewasa 'ini adalah 
dalam  tjara pembajarannja, tapi 
Ted,asukmana pertjaja bahwa soal 
tekris ini dapat diatasi, 
Tedjasukmana pun tidak kuatir 

bahwa nanti akan didapat kesuka- 
ran dari pihak Amerika berupa re 
presaille, kalau pedagang Indonesia 
meluaskan perdagangan dgn Eropa 
Timur dan R.R.T'. Pada achirnja di 
terangkan, bahwa rombongan Indo- 
nesia nanti ingin sekali mempeladja 
ri sjarat2 sosial dinegeri2 baru itu. 

(Antara) 

| 

| dari kos:perensi itu 
| kan telah ditundjuk orang2nja 

  

  
Motor” dengan azas tudjuan mem. 

Utk Dj amin Perda. 

maian Asia-Pasifik 
.Agressi" Amerika Perlu Ditentang: Ko- 

mite Perdamaian Indonesia Diminta Ikut 
Serta 

Un.uk “Komite Pengandjur” 
diterang- 

jang terdiri dari 11 orang, an 
tara .ai: terdapa: Kue Mo Jo, 
ke. ua "Komite Pembela Perda 

maian Dunia untuk Tiongkok 
ag menentang gressi Ameri- 

a 

Dari Indoresia djugg4 diharap 

kan supaja turut duduk da'am 

“Komite Pengandjur” ini dan 
daftar dari susunan orang2nja 
diminta dikawatkan sebe'um tg 

10 April jang akan datang. 
Konperensi persiapan dari kon 

perensi Perdamaian dunia un- 
tuk Asia dan daerah Pasipik | 
ini dikatakan akan diadakan 
dalam waktu jang segera “pa- 
da wak 'u jang tepat”, 

Tentang kewadjiban dari 
konperensi itu diterangkan, 
bahwa "kewadjiban jang perta 
ma bagi kita ia'ah untuk me- 
ngadakan persatuan jang kuat 

un.uk menentang dipersendja- 
tainja kembali Djepang o'eh A 
merika gu-a mendjamin kea- 
manan As'a dan daerah2 Pasi 
fik: kita harus menentang in- 

tervensi tiap bangsa da am hal 

ha' intern bangsa2 serta men- 

djam.n kerdja sama setjara da 
mdaj an ara bangsa2 jang mem 

punjai sistim jang berbeda, 

ekonomi-sosialis dll. 

  

Dalam perdja'afannja me 
nudju kekonperenSi ekono 

mj inter.as.onal di Mos- 

kow, 7 dari 12 orang ang 

gauta2 delegasi Indonesia 

singgah untuk beberapa 

hari di negeri “ Belan- 

da. Dilapangan terbang 

Schipho, Amsterdam ke-4 

orang itu disambut oleh 

nesia un!uk Eropa. Dari ki 

ri kekanan: tuan2 Sulei- 

mansja, sekretaris K.v.K., 
R.P, Soesnari keua K.v. 

K., Suchjar Tedjasukma- 

na, ketua de'egasi ke Mos- 

kow Ibrahim, Sukardi dan | 
S. Hamid anggauta2 dele . 

gasi dan R. Batengtaris, 

anggauta pengurus MAPI. 

Di negeri Belanda o'eh S. I 

Tedjasukmana — diadakan 
pertemuan dengan pers. 
(Lihat beritanj, di'ain ba 
gian diha'aman ini—Red). 

Nikijuluw 
    

Utk: Perdjoangkan' 
»R.M.S.“.nja 

w AKIL RMS”: dr. P. J. Ni 
kijuluw telah mengetok 

geri Australia R. Casey, dimana 
ia minta bantuan utk gerakan 
Maluku Selatan. Dikatakan oleh 
Nikujaluw selandjutnja dalam 
kawat itu. bahwa ,,gerakan Ma: " 
luku Selatan itu bukannja suatu 

tu perdjuangan utk penglaksa- 
na'an hak utk menentukan nasib 
sendiri, sebagaimana ditetapkan 
dim persetudjuan KMB itu”, 

“Hal ini bukannja suatu uru 

san dalam negeri Indonesia, 

akan tetapi suatu per jobaan 
dari hukum internasional me- 

xgenai azas PBB daam hal 
perasaan horma: untuk kewa- 
djiban2 jang timbul dari per- 
djandjian2 itu", demikian dinja 
takan oleh Nikujuluw, jang   dan kita harus mendesak supa 

ja pertika'an jang ada disele- 
Saikan setjara damai guna ke 
mad uan dan memperbaiki per 
hubungan dagang jang normal 
dan tukar-menukar kebudaja- 

an an'ara bangsa2”. (Antara). 

P'tempuran Korea 
Berkobar Lagi Dga Hebat- Serunja Dide- 

mengachiri 
minta bantuan dalkxm sidang ' 
umum PBB dengan mengemu- 
kakan hantuan jang diberikan 
kepada bangsa Irdia di Afrika 
Seatan, 

kat Tempat Perundingan Panmunjom 

en 2 UTARA pada malam Rebo mengadakan sera- 
ngan dgn kekuatan satu bataljon di front sungai Imjin 

di Kerea Barat jg mengakibatkan terdjadinja pertempuran jg 
terbesar illm beberapa minggu di Korea, Dalam serangan itu 
kesatuan? dari 2 bataljon Utara menggempur kedudukan? PBB - 
di sebelah barat' sungai Injin dan di sebelah Utara sungai 
Ha, tidak djauh dari tempat perundingan2 gentjatan sen- 
djata di Panmunjem. 

  

Krisis Kabinet | 
Perantjis Lagi? 

ADJELIS RENDAH Pe- 
rantjis pda hari Rabu | 

telah menolak rentjana angga- 
ran belandja perdana menzeri | 
Anicine Pinay mengenai pengu 
rangan2 dalam pengelusran pe | 
merintah, dengan perbandingan : 
suara 432 lawan 187. Soal ter- 
sebut masih diperdebatkan le-j 
kih landjut dalam sidang pada 
sore harinja. 

Kepada 'pers Pinay mengata 
kan, bahwa ia Segera akan me 
letakkan djaba annja, djika pa | 
Ga hari Kebo Sore itu ia mende : 

rta keka ahan 'agi, Usul jang 
telan ditolak oleh Madjeis Ren 

dah ja ah soa' pengurangan da 

lam pengeluaran2 pemerintah 
dengan 110, 009. 000.000 franc. 

KEMENTERIAN “ PERHUBUNGAN 
MENDIRIKAN ,JAJASAN MOTOR”. 

Oleh Kementerian Perhubungan 
telah didirikan satu badan ,,Jajasan 

bantu dan memadjukan perkemba- 
ngan lalu-lintas. dengan kendaraan 
bermotor, Sebagai langkah2 pertama 
Jajasan Mor:or telah mulai, antara 
lain dengan membantu inisiatif na. 
sional (partikuliry untuk mendirikan 
bengke!2 mobil, memban!u monde. 
radjatkan keahlian untuk umum, 
membantu pendiman kursus/sekolah 
dll,   

Serangan Utara itu diban'u 
oleh 300 "embakan meriam. Pa 

i sukan2 PBB mengundurkan di 
ri seteah terdjadi Lana 
ran2 seorang lawan seorang 
tetapi mereka tidak lama ke- 
mudian melakukan serangan 
pembalasan dan berhasil mere- 
but2 kembali kedudukan2nja. 
Meriam2 PBB membalas meng 
hudjani kedudukan2 Utara ce- 
ngan tembakan2. (Antara — 
ha 
Opsir2 staf PBB pada hari 

Rebo dengan tegas  me- 
njatakan kepada pihak Uta 
ra bahwa kbmando PB 
B tetap akan menolak Ssvjet 
Rusia sebagai negarg penga- 

was netral dalam segala tingka 
tan perundingan — dalam pa- 
ni ya ketjil atay antara de'e- 
gasi lengkap kedua pihak, Op 
Sir staf PBB koonel Darrow 
menjatakan dengan tegas kepa 
da. pihak Utara da'am perun- 
dingan2 mengenai pengawasan 
perletakan : sendiata di Pan- 
munjom pada hari Rebo, bah- 
Wa pihak Utara tidak mungkin 
mengharapkan sesua u konse- 

si mengenai Soal pentjalonan 
Sovjet Rusia itu dari pihak PB 
B baik da'am sidang antara 
panitya2 ketji! maupun dalam 
suatu sidang lengkap. 

    Tn Ndak La Sea 

ketua dan sekretaris Ka- P3 

mer van Koophandel Indo ' 

kawat kepada menteri luar ne- 

pemberontakan, akan tetapi sua 

2G 

kawatnj, dengan 

warfare” — Kekuatan angk. udara Ko- 3 

Wadul.Wadui 
Minta Bantuan Casey 

& 
  

  
  

 



   
   

    

  

   
    

    
      

       
       

    

   

  

       

   
    
   
   

   
   
     

    
   
   
   

    

    

    

Par satuan 
ea 1946-1950 

| Tenan 

tit "ek Tn     

net Na Kesatuan jang per 
|tama sesudah RIS) Dimasa R. 
29 (Jogja) dalam kabinet Sjah- 

Ta taradnr Manna Man 
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orang kuat”, 

» Mempersiapkan”, 

  

      

  

  

  

          

   

     

  

   

    
   

    

'hasrat-baik 

rakan suatu keadaan 

melantjarkan perdjalanan ekonomi. 
i— ——-— — Memang soal keamanan dan 
merupakan sjar at-sjarat terutama jang 

'kesedjahtewaan dan keselamatan negara kita. 
e Garat Ne dari satu sama lain 

t AP. M. Wildpo telah mengatakan, bahwa | banjak 
sana akan ditjurahkan di lapangan keamanan, perekono- 
mian rakiat, inclusief urusan bahan makanan. aan 1 

Et tama perlu di 
tam waktu jg 

iku paman 

perekonorsian 

mutlak 
Kedn 12 

. bak ada keanpir 

untuk 

soal itu 

2 Keaka ut, akonotai jg bisa dirasakan Ta h Ban. jg. 
'ketjil belaka, karena hal sematjam ini djustru dapat memper- 

djurang perbedaan tingkatan sosial didalam negeri, 
pat merupakan tenaga jang latent, 

dan 
jang pada suatu saat 

sama 

bisa menimbulkan gangguan lagi pada keadaan keamanan se- 
umumnja, 
“55 —— Tetapi, walaupun disatu pihak soal2 keamanan dan 
'ekonomi itu ada bertalian rapat pada satu 
pihak pada hakekatnja, soal keamanan itulah jg primair. Men- 
tjiptakan suatu keadaan keamanan itu Yapat dimitsalkan se- 
bagai suatu usaha 

lain, dilain 

-sedang mela ntja rkan 
.perdjalanan ekonomi adalah sebagai suatu usaha , 
adaan ig telah disiapkan itu, dengan kelalaian didalam hal jg 
belakangan ini akan. mengakibatkan rusaknja kembali apa jg 
dapat Dag dalam keadaan jg pertama itu. 

Kegagalan? kita dimasa jg lalw di lapangan keama- 
nan itu, terutama disebabkan karena untuk itu 

jg integriteit-nja dapat dipertjaiai 
. bagian rakjat Kwek Akibatnja, 

| Gisclenggarakan disamping itu, sendirinja turut menderita kega- 
galan pula. 
2 Pee ma aa KUN, jg -dudnk sebagai menteri-pertahanan dalam 

— kabinet baru adalah Sri Sultan Hamengku Buwo 
"da dewasa ini, sukar ditjari suatu figuur jg le 

“danja utk kedudukan itu. Sebagai seorang jg tak-| 
orang jg dapat dipertjajai integriteitnja, maka dal 
nja kita, seluruh rakjat, dan semua partai? js ad 
dang Sri Sultan itu sebagai ,,orang kuat” 

rhasi am lapangan pemulihan keamanan. Da 
sea Beban kepadanja, bahwa apabila ia 

ikan jg La, maka tindaka: n itu sel 

5 ana Pa mempunjai kepertjajaan begiu 
rulah kita bisa mengharap supaja keruntuhan? jg suda 

   

   
   

  

dihar 

mengisi” ke- 

ti dak ada 

mutlak oleh 
segala usaha ekonomi jg 

no. Rasanja, pa 
bih tepat Garipa- 

orpartai, se- 

  

    
2 negara kita, akan dapat diatasi lagi. Seba liknja apa- 

    

Ebi kita tetap saling tjektjok diantara sesama kita tetap me- 
.mandang siapa sadja Aan pena sjak-wasangka, 

biar ada sepuluh kali sorang kuat”, 

tak mau 

tak nda apa2 tt jg 
P dapat menolong negara kita ini. Segala ren'jana- -bag 

, segala kemauan- bekerdja akan djadi tersi 

  

   segala 
-sia per 

  

(oam Ivogja. "ana 

an Komisaris Tin 
di N ederlar 

    

| ai 
terj Per 25 mein kab. 
met Amir Sjarifuddin dan kab! 
net ke-3 dari jahrir Menteri 
Negara. Katiia” pengembalian 

ngahan 1949 mendjadi koordi- 
nator keamanan untuk seluruh jl 

i daerah RI, Anggauta delegasi Il .   | dalam perundirgan2 dengan Be: 
Ti | janda. Sesudah tamat HBS me : 

|neruskan pada Universilet Lei 
den (Indologie) dan kembali ' 

"ke Indonesia 1940 untuk meng 
gantikan ajahnja mendjadi Sul 
tan Jogja. 
MB. SUMANANG, MENTERI " 
KERD 
N OMIAN 

GANGAN '& PEREKO- 
AN (PN). 

Lahir di Djakarta 1908. Mem | 
pero'eh titel Mr. 1940 RHS, spe 

achir anggau:a parlemen dan 
anggauta direksi Bank Indus-' 
tri Negara. Sedjak mendjadi pe 
ladjar RHS sampai diwaktu jg 
achir2 ini paling banjak beker: 
dja sebagai guru “dan warta- 
wan. Didjaman Belanda guru 
pada Perguruan Rakjat dan In 
stiut Djurnalistik pubisistik. 

DR. SUMITRO, MENTERI 
KEUANGAN /PSI). 

Lahir 1918. Mendapat ge'ar 
| doktor dalam ilmu ekonomi di 
i Rotterdam ketika Neder'and di 
i duduki Djerman, Kembali ke In 
: Gonesia, 1946. Menterj Perdaga 

|rgan dan Industri dalam kabi- 
'net Natsir. Sebelum itu pernah 
mendjadi wakil 

i Indonesia di New York, dan se 
(lama KMB mendjadi anggauta 
' delegasi bagian ekonomi dan 
(keuangan. Diwaktu jang achir 
| achir ini banjak menulis untuk 
“Suara Merdeka” mengenai 
ekoncmi dan keuangan. 
DR, BAHDER DJOHAN, MEN- 
TERI PP. & K. (TIDAK 
BERPARTAIN). 

Lahir. di. Padang 1902. Lulus 
| Stovia 1927. Menteri PP & K 
| dalam kabinet Natsir. Sedjak: 

  

  

| Iulus dari Stovia bekerdja pada 
berbagai rumah sakit, a.l. da 
Djakaria dan Semarang. Pa 
ling achi, banjak bekerdja utk 
PMI. Pernah mendjadi anggau 
ta delegasi Indonesia pada kon 
erensi Intercross. di Geneva. 

Selain itu terkenal dalam lapa- 
ngan ySaha kebudajaan. 
MR, LUKMAN WIRIADINA- 
TA MENTERI KEHA.- 
KIM AN (PSI). 

Lahir di Garut 1906. Paling 
achir anggauta parlemen dan 
advokat di Djakarta, Sebelum 
itu bek kerdja sebagai pegawai 
negeri a.l mendiadi hakim pa 
da Pengadilan Negeri di Dja 
karta. 
FAKIH USMAN, MENTERI 
AGAMA (MASI). 

Lahir di Gresik 1904. Menyun 
tut peladjaran agama pada ber 
bagi pesantren di Gresik. Ba 
njak bekerdja dilapangan Mu- 
hammadijah. Perrah mendjadi 
Menteri Agama dalam kabinet 
R.I. (kabinet Halim di Jogja) 
tahun 1950. 

    
  

  

Ma Pa kita Ban ini baik2! 

  

   

    

   

    

    
    

    

    
        

   
    
    
   
   
       

        

   

  

  

“sebodon inii Kerdjalah sedi- 
i kesalahan matjam ini. ... 

    
   

   

(Bersambung). 
em araana Ye 

  

  

  

    

jang bodon. 
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Tuon maorahi aku lagi 
sampai habis. 
Kubikin lagi kesalahan 

    

ian apk, Nan 
Pa At - 2 

     
“ 

Kau kelihatannja me- 
mang selalu lesu, Min. 

Ha 
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" nasehi Pena mba, Kanda. 
Atu ae nasehat masak pakai Palmboom kata- 

Pa (Na enak betul rasanja. pula banjak vitaminenj 
EP Serobo akte. ore mey remasan 

  

a 

ke 

  

Aku kini dapat lagi memberikan Kr 

kepertjajaanku. Sudah seharus:' 3 
ia kau naik pangkat, e 

  

     
     

    

   
   

  

   

    

   
   

                

    

        

  

    

    

  

  

  

   

    

  

  

    

                

  

            

  

        

  

                    

  

    

  

      

  
  

          

   

  

   

   

        

BANJAK MENGANDUNG. VITAMIN A-& 

  

  

    

  

  

  

         

pemerintah 'RI (Jogja) per.e. | 

sialisasi sosial ekonomi, Paling F3 

perdagangan | 

“f#Rebo Legi 

| Ketjil 50: daerah, istimewa .Jog 

“Ingan minum ai, obat iang ber 
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Oleh: Rose Mc Kes, 

tan Ng j 

|ditahan 1949 adalah sebanjak 1« 
barang? semendjak saat Yu 

  

'Perang-Kertas 
Dihadapi Oleh Eiserho- 
wer Dim Minggu Ini - 

JENDERAL DWIGHT 
LP Kisevhower,  pangiina 

tertinggi pasukan?” Pakt Atlan- 
tik di Eropa, pada hari Selasa 
membitjarakan soal2 jang ber- 
talian den per'ahanan Ero- 
pa Barat dengan opsir? terke- 
muka dari stafaja, Pembiijara- 
an? hari Selasa flu jg akan di 
susul oleh pembitjaraan?2 sema 
tjam itu Jlaimnja dim. minggu 
ini djuga, merupakan suatu 
pendahuluan dari pada "perang 
ker'as” (nagin 0 war) jg akan 
berlangsung 5 hari nja, 

Jakni dimana komandan? ne 
gara2 Barat akan membuat ren 
tjana2 tentang kemungkinan. 
Serangan ,,komunis” dan ten- 
tang langkah2 iang akan diam 
bil untuk menghadapinja. 

Seperti diketahui, . Bisenho- 
wer djuga te'ah menjusun 'Ja- 
poran mengenai pekerdjaarnja 
selama setahun selaku pangli- 
ma tertinggi pasukan? Pak: 
Atlantik, jang diumumkan pa 

| da /hari Rebo. (Laporannja t'h 

Kita muat kemaren — Red). 

  
    #KABAR KOT, 
BERITA PENANGGALAN. 
“Lengganan No. 326 di Jogja. -— 

IL "Tgl: i Mei 1947 harinja “Kemis 
Pon 9 Djimadilakir th. Dje 1878. II, 
Tgl. 23 Agustus 1920 Senen Legi 8 
Besar th. Djimakir 1850. 
Lengganan No. 808 di Semarang. 

— Tg. 31 Agustus 1931 djatuh hari 
Senen Legi, tahun 1932 Rebo Pairg 
dan tahun 1933 Kemis Paing. 

Lengganan No. 731 di Jogja. — 
Tg.23 Nopember 1932 djatuh hari 

24 Redjeb tahun Dal! 
! 1863 wuku Tambir mangsa kanem. 

 @UOTOM HADIJI TAHUN 1952 
Seteah mengadakan pembi- 

tjaraan2 dengan pelbagai fi- 
hak maka oleh kementerian A 
gama telah ditetapkan guotom 

  
“#tjalon hadji untuk tahun ini. 

Guo'om ini jaah 3600, keda- 
lam ena mana tidak terma : 
Suk tjalon hadji jang tidak da ' 

pat berangkat pada tahun ”51. ' 
Djumlah guotum ini dibagi an ' 

tara lain sebagai berikut: 
Djawa Barat 600: Diiawa Te | 

ngah 500: Djawa Tmur 175, 

Sumatera Utara 100, Sumate- 
ra Tengah 150, Sumatera Sela 

tan 130: Ka'imantan 250, Sula 
| wesi 250, Maluku 50. Sunda 

ja 505 Atjen 50, 

KEPINGIN MATI? 
Seorang njonja Tionghoa di 

Kp Biusuk Kaligawe Semarang 
rupanja bosen hidup di dunia 
jang fana ini dan ingin mati de 

bahaja. Kini ia dirawat di Pu 
ruSara, Sebab2nja ia hendak 
bunuh diri itu belum diketa- 
hui. 

BERITA SBPKB, 
SB Perusahaan Kaju/Bangu- 

pan2 ranting Andriesse kabar- 
ikan bahwa organisasi terse- 

but telan meleburkan diri men 
djadi SBPKB, kini alamatnja 
Pontjol 106 Semarang. 

TUNTUTAN SBHR. 
Dalam perundingan paling  bela- 

kang telah ditjapai persetudjuan se- 
laruhnja dari tuntutan SBHR jaitu 
mengenzs soal tambahan gadjih, dja 
minan sosial dll. 

SEBDA DAN 1 MEI. 
Menurut putusan rapat pleno Seb 

da tjab. Semarang akan merajakan 
1 Mei dan panityanja telah dibentuk 
dengan sdr, Sunardi dan  Karsanto 

  

diam 10 pagi ai makan Seal dilaku- 
ima antara kapten Subagio Pa. DPAT 

pada kapten Soeprapto, Pa. CIAD Terr. IV, 
ua kapten s edang menanda tangani surat 

staf Div. Dipone goro jang baru overste Sara- 
gih. (Ipphos) 

50.000 Dollar 
a Untuk Pelantikan Presiden Amerika Nanti : 

Sebelah kiri tampaxk berdiri   
dimana?, sedang yanaman 

“Demikian kesan jang kami 
| dapat waktu mengikuti perdja 
lanan bongan Panglima D: 

1 ipox egoro dan gubernur 
| Budijono Serta stafnja didae- 
“rah Djatinom K'aten, pada tgl 
28 dan 29/3 jang lalu. Maksud 
'penindjauan itu jalah untuk 
memberi sokongan sekedar be 

rupa uang 'dan obat2an kepada 
penduduk jang menderita kor- 

| ban baik berupa benda maupun 
djiwa akibat pembrontakan 

ex-Bataljon 426, sebagai tan- 

   

  

  

  
Korr Istimewa. “ 

wi: ALAUPUN BELUM daP2t ditentukan siapa jrag akan 
erpilih mendjadi Presiden Amerika sebelum pemungu- 

akan dilangsungkan dim. bulan Nopember jang 
akan datang diketahdi hasilnja. tindakan? telah mulai diambii 
untuk keperluan upatjara pelantikan Presiden jang baru 

Upatjara pelantikan Presiden tu mungkin akan menelan bea 
sebanjak 150.000 dollar. Oak? pelan! ikan Presiden 

ku. 

Truman 
45.000 dolar, semen'ara harga 
Yerus menerus naik, 

Untuk keperluan upatjara 
pelantikan itu. Dewan Perwaki 
lan Rakjat Ameri Ika teah me- 
njetudjui tiga rentjana undang 
undang dengan tidak mengaga 

kan perdebatan Sa'ah satu da 
Fi unGa-g2 itu memberikan ke 
kuasaan kpd. Dis.rik Coum- 
bia untuk menge'uarkan yang 
Sebanjak 55.100 dolar guna “pe 
meliharaan ketertiban umum 

dan perlindungan atas djiwa 
dan har:a” pada hari jang ber 
sedjarah itu nanti. 

Sebagian terbesa,. dari "uang 

untuk keperluan umum” itu 
akan dipergunakan utk. mem: 
perbesa, kekua'an polisi, Ang: 

gota2 polisi jang berpakian pre 

man dari kota2 lain xkan dida 
taagkan ke Washington pada 

hari upatjara tersebu: , agar 
mereka dapat mengawasi 8 
rak gerik pengatjau2. Mereka 

tih biasa mengatur upa:jara2 
pelantikan, menjatakan bahwa 
peristiwa pelantikan iy akan 
menarik berbagai matjam ma- 
nusia, diantaranja mereka jg 

#hidup dengan tiara jg berten- 
fangan dengan tata hukum ne 
gara, 

Pun Dewan Perwakilan Rak 

jat telah menjetudjui suatu ren 
tjana undang2 jang memberi 

izin untuk pemakaian gedung2 
umum un. uk asrama serdadu2 

jang kin akan didatang- 

kan ke Washington untuk ke- 
perluan parade. Sekiranja seo 
rang militer jang terpilih utk 
djabatan Presiden itu nanti, 

maka Washington mengharap- 
kan pihak tentara dan persen 
djatgan akan mendapat priori 

teil pertama dalam parad: pe- 
lantikan itu, 

Rentjana undang2 jans keti 
ga itu menelapkan peraturan2 

umum dalam pembikinan podi 

1m2 dipinggir djalan, pemasa 

ngan kawat2 untuk keperluan 
siaran te'evisi dan radio dan 
untuk memindjam alat? seperii 

kemah2 rumah sakit dan ben- 

dera untuk diabatan2 pertaha | 
nan, Lebih kurang 100 ton ti: ! 
ang2 dari hadja akan dipasang : 
untuk “membuat podium dari 
a aS mara Presiden kan me- 

lakukan pengangkatan sum-   

  sebagai sekretaris umum, 

  

pah, Tiang2 badja itu tidak !a 
: gi baru, tapi pernah diperguna 
kan pada upatiara pelantikan 

, jang te'ah lah, dan selama ini 
| disimpan digudang pusat pem 

''bangua lektris di Capitol Hill. 
. Tapi disamping tiang badja itu 
akan diperlukan beribu2 kaki 
tiang2 baru. 

Kongres Amerika sekarang, 
dimang anggo'anja sebagian 
besar terdiri dari kaum Demo- 
krat, akan memegang pimpinan 
upatjara melant'kgn tersebut, 
meskipun ia sendiri belum me 
nge ahui apakah Presiden jang 
akan dilantik itu seoyang De- 

mokrat atau Republikein. 
Anggota2 Kongres jang ba- 

ru, djuga akan turu: ' dalam 

upatjara 'pe'antikan Presiden 

  da raSg bea, penghargaan atau 
"terima kasih dari pihak peme 
rntah kepada rakjat dan di- 
Sampizg itu menindjau keada- 
an daerah pada umumnj, Ser- 
ta perkembangannja teristime 
wa jang mengenai usaha kea- 
majan,: ) 

' Keadaan daerah 

Djatinom 
Objek terutama dari penin- 

diauan itu jalah daerah kawe 

danan Djatinom, daerah jg pa- 
ling menderita daripada daerah2 
Jain dim kap, Katen akibat 

pemberontakan ex- “Bataljon 426 

dan djuga daerah jang pernah 
mendjadi kubu pertahanan ka- 
um pemberostak, Desa Ngupit 
d mana almarhum Majoor Kus 
masto pada permuaan pem- 
brontakan telah menemui gu- 
gurnja terletak pu'a berbata- 
san pada kewedanan Djatinom 
itu, Kewedanan Djatinom jang 
luasaja l,k. 150 km2 dengan 

penduduk 124000 orang atau 
800 orang iiap km2nja berba- 
tasan pula letaknja dengan 
daerah kabupaten Bojolali jg. 
beberapy waktu jang laiu me- 
rupakan daerah operasi gra- 

jak. 
Daerah Djarinem jang sa- 

ngat subur tanahnja ini. seper'i 
Gikejahui, selama tahun 1950 
dan permulaan 1951 jang Jalu 
telah mengalami gangguan? ke- 
amapan dari gerombolan? gra- 
jak jang sangat hebat, hingga 
relah A alabaan” Operasi Merde- 
ka” sampai 2 kali jalah pada 
permujaan tahun 1950 dan pa- 
da achir 1950 dan permulaan 
1951. Belum lama gangguan? ke 
amapan dari gerombolan? gra- 
jak tsb. dapat dfayasi. dan ke- 
fenreraman pendudak berang- 
sur-angsur kembali, maka men 
tjeruslah pemberonyakan ex 
Bataljoa 426, jang gejah meng- 
akiba'kan daerah tsb. kembali 
menderita kerugian harta mau 
naa djiwa. serya kerusakan? 
am 

Kerugian penduduk. ' 
Akihat pemberorisakan terse- 

but daerah kewedanan Djati- : 

berupa: 425 rumah telah ru- 
sak atau hantjur jarg menurut 
taksiran seharga Ik. Rp. 1.263. 
564.—, penduduk . jang mati 
46 orang. luka2 berat 37 orang, 
luka? ringan 46 orang serta he 

wan jg mati'atau hilang berupa 
kerbau 17 ekor stharga Rp. 12 
675.— sapi 18 ekor seharga 
Rp. 10.000—. kuda 3 ekor Se- 
harga Rp. 3000—. dan kam- 
biry 56 ekor seharga Rp. 2 
500.—, seluruhnja Rp. 28.275-, 
Rumah2 jang hantjur dan 

rusak itu jalah dari ketjama- 
tan2: Djatinom 20 buah sehar   

"Rp 493560.— dan Poarhar- 

| menguring menunggu panenan,   baru nanti. Anggota2 baru itu 
sidak akan berapat sebelum tg 
1 Djanuari, sementara hari pe | 
lantikan Presiden telah ditetap | 
kas pada tangga! 20 Djanuari. | 

Tjon'oh darj kartjis serta 
kartu dari berbagai warna jg 
dipergunakan pada wpatjara 
tahun 1949 masih tersimpan 
pd. kartor “seargent-at-arms" 
Senat, Joseph Duke. 

Pada kantor itu djuga ma- 
Sim ada tjon'oh dari atjara jg 
dihiasi dgn gambar Truman. 
Kata Duke tidak akan sulit un 
trik memerintahkan perusaha- 
an perijetakan regara untuk 
mentjetak kartjis serta kartu 
atjara jang baru apa bila nan 
“1 rakjat Amerika telah menen 
tukan “kepada siapa pilihan 
didjatuhkannja utk memegang 
djabatan Presiden. Amerika. 

  

' merasa belum aman sama seka 

tinggal Ik. 30 pCt. sadja dari 

ga Rp. 119750. . Karanganom 

| 191 buah seharga Rp 614.660.- 

iTuung 207 buah seharga 

djo 7 buat seharga Rp 35.694. 
Dari angka2 tersebut dapat 

ditarik kesimpulan, hahwa di- 
antora ketiamatan2 dalam ke- 
wedsnan Djatinom jg. sangat 
menderita jalah ketjamatan 
Karanganom dan Tu'ung. 

Vitaliteit rakjat 
sangat besar. 

Akan tetapi meskipun baru 
beberapa bulan Sadja habis me 
ngalami  pertempuran2 jang 
sengit itu an:ara pihak pembe 

rontak dan angkatan perang 
nsaha2 kearah pemulihan kea- 
daan kini telah dikerdjakan 
dengan giatnja. Sawah2 telah 
ditanami bahkan te'ah ada jg. 

Sekolah2 jang dulunja ditutup 
telah dibuka kembali. rumah2 
pegadaian djuga telah dibuka 
kembali, dan konso!idasi peme 
rintahan dikerdjakan dgn lan- 
jar, "Hani beberapa pamong- 
desa masih belum dapat kemba 
H kedaerahnja karena masih 

li. Hal itu semua adalah ber- 
kat keuletan dan vitaliteit rak 
jat iang telah sering sekali me 
nga ami gangguan2 sematjam 

itu, 

Kekuatan pemberontak 
tinggal Ik. 30 pCt. 

Menurut! keyerangan Pangli- 
ma Divisi Hiponegoro Letnan 
Kolonei Moch. Bachrun. kekua- 
yan pemberontak dewasa ini 

kekua'an mereka semula, j 
kini telah meninggalkar, daera, 

. ja! inom Jang 

padi mengh 

singkat riwajar pemberon'akan 
ex-Ba'aljon 426 isu telah bsr- 
achir, 

Djangan mudah dihasut 
Dalam pertemuan? jang di- 

itu disamping membagi2kon 
sekeday hiburan kepada pendu- 
duk jang menderita akibat 

pemberontakan iy berupa 

uang, pakaian maupun obat2- 
an, Pangima Divisi Diponego- 
ro djuga memberikan nasehat? 
kepada penduduk. Antara Ia'n 
diandjurkan, agar didaerah2 
jang telah dibebaskan, rasa ke 

amanan dan ksenteraman le- 
kas diusahakan kemba'i dianta 
ra penduduk agar segala usa- 
ha pembangunan dapat berdja 
lan dengan Iantjar, Keadaan 
negara kita memang belum se- 
perti jang kila idam?kan, ka- 
rena negara masih menghada- 
pi seribu satu kesulitan Hal 
ini oleh sementara pemimpin 

jang tidak ber.anggung-dja- 

wah Sering dipergunakan un- 

tuk menghasut2 rakjat untuk 
memberontak terhadap negara. 

Terhadap hal ini diperingat- 
kan, agar rakjat djangan mu- 
Gah ' dihasut2 terutama para 
pemuda jang gampang naik 

darah dengan meninggalkan 
perhungan dan 'pikiran wa- 
ras, Hasutan2 sematjam itu 
ka'au diikuti tidak urung rak- 
jalah jang akan menderita. 

Letnan Kolonel Bachrun nja 
takan bahwa alat2 keamanan 
negara tjufup kuat un'uk me- 

  
nindas tiap2 pemberontakan 
sendjata, jang berusaha un uk 
merobohkan pemerintahan. 

Diika ada keadaan2 jang ti- 
dak memuaskan  diandjurkan 

agar hal itu diselesaikan de- 
ngan djalan jang semestinja 
menyrut saluran? demokrasi, 

jalah djalan demokrasi-par!'e- 
menter, 

Diandjurkannja 'supaj, kita 
berusaha dengan giat dilapang 
kita masing2 untuk mengisi ke 
merdekaan jang te'ah kita tia 
pai, menudju  masjarakat 
jang makmur  sedjahtera, 

aman dan damai, 
Tak lupa Letnan Kolonel 

Moch. Bachrun djuga mengu- 
tjap banjak terima kasih kepa 

da rakjat jang telah banjak 
bantuannja untuk mengembai: 
kan keamanon dalam daerah- 
nja. Djuga kepada alat2 peme   

nom telah menderita kerugian2 | 

  Klayen, Gerakan operasi! un'uk 
menghantjurkan kekua'fan me- | 
reka kini yerus dilakukan, dan | 
diharapkan dim, waktu jang ' 

rintahan setempat diutjapkan 
|terima kasih dan penghargaan 
|jang sebesar2nja atas segala 
penderitaan dan susah pajah 
dalam membimbing rakjat dm 
daerahnja masing2. 

Djuga gubernu, Djawa Te- 
ngah Budijono dalam perte- 
muan2 itu telah memberikan: 

rasehat2nja jang berharga. Ia 
njatakan antara Jain bahwa 

adakan selama penindjauan 

Menderita 
Dulu Merupakan ,Daerah Operasi" Grajak: Terechir £ 3 
Sa Diadi Sasarsn Gerombol.n Pembe On 

Kini Telah Sedemikian Dibangun Hingga Kerusakan Tak Lagi Kelihatan. 

JIKA TIDAK DIBERI ke! orangan 

sk 

  

ak pamongpraija dan ditundjuk?kan ru- 
ID marz penduduk jg tih, hanijur atau kal Aa laroutar. sia “ Ear bagi seorang jang da- 

Tang menindjau untuk mengetahui bahwa daerah kawedangn Dja'ixom kabupaten Klayen 
lah daerah jang sanga, menderita akibat pembrontakan ja 
126, Rakjat kini yelah bekerdja disawah atau Jadangnja ma: 

idjau dan menguning dengan suburaja, keadaar. jang 
tiap saat Pia kita lihat didaerah Klaten jang subur iyu. 

ada- 
ditimbulkan oleh ex-Balaljon 

ng? ternak besar ke'j bongabat 

  

. Bi PSIS. 
Menurut pengumuman dari 

pemimpin kompetisi PSIS atja- 
ra minggu inisbb Sabu 5 
April: kl.1 Poris 1 lawan 
CHTCS 1 lapangan Stadion. 

kl. 2 Poris 2b lawan Union 2 
lap. Pontijol, kl. 3 CHTCS 3b la 
wan WIK 2 lap, Sportlaan, kl. 
8 Granizoen 3 lawan Union 3b 

lap. Kalisari. 
Minggu 6 April: kl. 1 SSS 1 

Lara Union 1 apangan- S.a- 
dicm, kl. 2 CHTCS '2b lawan 
WIK 1 lap. Sprtlaan, kl. 2 Gar- 
nizoen 2 lawan Poris 2a lap. 
Kalisari kl. 3 Union 3a lawan 

SSS 3 lap. Seteran. Pertandi- 
ngan2 dimulai djam 16.30. 

Olahraga di Bandung. 
Ikatan Olahraga Mahasiswa 

di Bandung hari Sabtu 'jad. 
akan menjelenggarakan perlom 
baan2 berenang uk. wania dan 
laki2. Lebih djauh di Bandung 
akan diadakan pula pertandi- 
ngan2 sepakbola jang akan di- 
ikuti oleh kesebelasan2 Akade- 
mia Pendidikan Djasmani, Per- 
satuan Mahasiswa Bandung, 
Ta Esueh Hsush Sheng Hui, de- 
ngan disediakan piala2. Achir- 
nia dikabarkan hahwa kes. 

BBSA Djakaryja tg. 12 Apr. 

akan bertanding di) Bandung lIa- 
wan kes. Indonesia Muda dan 
tgl. 13 Apr. Lawan kes. Pensib. 

Joe Walcott — Ezzard 
Charles. 

Dari Philadelphia dikabar- 

kan. bahwa Joe Walcotit peme- 

gang djuara dunia yindju kelas 

berat dan Ezzard Charles bekas 

djuara dunia tindju kelas berat. 
telan menanda yanganj kon- 
trak utk. mengadakan pertanii- 
ngan pereburan kedjuaraan pa 

da nanti tg 5 Djuni 1952. Per- 

tandingan akan dilangsurgkan 

d4 Municipal stadium ig. dapat 
memuat 120.000 pemonton dan 

bisa menghasilkan sedikitnja 

400.090 dollar. 

  

  

apa jang dilihatnja selama per 

djalanan itu benar2 merupa- 

kum dorongan baginjs da'am 

menunaikan tugasnja sebagai 

gubernur Djawa Pengah, 

Djuga Ngupit tidak 
dilupakan. 

Dalam penindjauannja itu rombo- 

ngan berhenti sebentar di Ngupit, 

jalah tempat dimana Majoor Kus 

manto telah gugur pada permulaan 

pemberontakan ex-Bataljon 426 da- 

lam melakukan tugasnia membasmi 

kaum pemberontak. Selain Panglima 

Divisi Diponegoro dan gubernur Dja 

wa Tengah, rombongan tersebuf an- 

tara Iain terdiri dari residen Sala 

mun, bupati Klaten, kepala kevoli- 
sian Djawa Tengah dan karesidenan 

Surakarta, komandan C P.M., Sura- 

karta d'l. 

  
Aneka DjawaTengah | 

SOLO. 
Peresmian Pendirian 

Panti Pemuda. ' 

Dengan disaksikan oleh wa- | 
Walikota, kil Residen, Wakil 

Ketua DPRDS Kota Besar Su- 

rakarta Inspeksi 
Masjaraka: Daerah VI (Jogja- 

Solo), waki!2 organisasi dan 
djawatan2 serta undangan 
lainnja, Selasa malam jl, telah 
diresmikan  berdirinja Panti 
Pemuda Surakarta, jang ber- 
empat disebelah timur Aloon- 

aloon Utara Solo. Peresmian 
tsb. telah dilakukan oleh Pad- 
mowirjono Inspeksi Pendidi- 
kan Masjarakat Kota Besar 
Surakarta. 
Pengurus Panti Pemuda tsb. 

terdiri dari: Sarasio (Ketua) 
Sadali (Wakil Ketua), Sudar- 
ti (Penulis), Hudijanto dan 
Hudijono (Bendahara). 

| SALATIGA. 
Banjak sendjata 

dirampas. 
Ketika dlm. mirggu jl. oleh 

CPM dengan kerdjasama 'Ten- 
tara dan Polisi diadakan pem- 
bersihan di dukuh Kirtelan ka- 
wedanan Ambarawa, berhuhung 
dgr. datangnja ditempa: tsb. se 
gerombolan terdiri dari & 50 
orang, 
plex jg datang dari Bodja dan 
hendak menudju ke Getasan, se 
bahagian besar dari gerombo- ' 
lan itu rupa-ruparja telah da- 
pat mengetahui akan datang: | 
nja alat2 kekuasaar: Negara di 
tempat tsb. dan telah melolos- | 
kan diri. Akan tetapi oleh jarg 
berwadijib masih dapat: ditang 
kap enam orang pembartu ge- 
rombolan itu, sedang disesuatu 
rumah. bekas tempat istirahat 
gerombolan i'u, dapat  diram- 
pas beberapa sSendjata otoma- 
tis dengar banjak peluru, se- | 

| buah pedang Samurai dengan 
pakai tulisan Arah, beberapa | 
keris topi badja dan surat2.do | 
kumen, 

Pendidikan | 

JOGJA. 3 

Mile Cuisinier dimin- 

ta Gadjah Mada, 
Ma 

Wartawan Antara di Paris 
mendapat kabar, bahwa Mile : 
Cuisinier, seorang ahli ethno- 
loog Perantjis, telah diminta 
oleh perguruan tinggi di Jogja 

karta untuk memberikan pea 
djaran di Gadjah Mada. 

TEGAL. 

Konperensi Pengusaha2 
Pedagang2 Kaju. 

Pada tanggal 23 Maret 1952, 
di Tegal yelah dilangsungkan 
Kompcerensi — Pengusaha/Pada- 
gang2 kaju seluruh Kareside- 
nan Pekalongan, jg. d:hadliri 
wakil2 dari Djawaitan Perindus 
trian dan Cooperasi, dan wa- 
kil2 dari Pengusaha dan Peda- 
gang2 kaju dari Pemalang, Te- 
gal, “Brebes, Balapulang, Peka- 
longan. bertempat dirumah Ja- 
tim Muhammadijah Tegal, 

Pokok isi kemperensi, guna 
membentuk Perserikayan Peng- 
usaha/Pedagang kaju jang ke- 
lak akan meliputi seluruh wila- 
jah Djawa-Tengah,   

anggauta2 M.M. -Cona- | | 

TAJU. 

| Badan Coordinasi 

| keamanan. 

Pada pertengahan bulan ini 
| dengan resmi telah dibentuk 
“sebuah ,.Badan Coordinasi Ke- 
amanan Mempertahankan Dae- 
rah” (B.C.K.M.D.) jang terdiri 
dari Wedono, Kepala Polisi, 
B.T.K.. Djawatan Penerangan 

| dan wakil Kepala desa Daerah 
| Taju. 
| Badan tersebut bertugas per 
gi kedesa-desa dalam wi'lajah 
kawedanan Taju untuk menga 
dakan  peremuan  ramah-ta- 
(mah dengan segenap lapisan 
| Rakjat, 
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paja "3 ingkir Ka 
ora:g2 Rusa jang dapat mem 
pe'adjari penghidupan dinega- 
ra2 merdeka. 

Mengenai i 
Att'ee berpendirian bahwa 
Inggris merupakan rantai an- 
tara negara2 dan karena itu 

Inggris dapa turut mengam-. 

di akukan oleh negara2 dara- 
tan Eropa, namun Inggris ti- 
dak bisa terserap keda'gm sua 
tmn federasi, sn 5 TN 

Supaya semua penduduk jg ting 

         
    

gai disekitar gunung berapi Hi- 
bok2 dipulau Camiguin, sebelah 

1ung “a- 
Ke 
Ea 

    

    

sudah gunurg api | 
per'i diketahui gunung Hibok2 

Aa ke “HM £. 2 hingga 

menimbulkan korban marus 
jang besar djumlahnja 
ngan penduduk pulau Camiguin 

Djuga Didicas akan 
2 

Sementara itu didapat lapor 
an dari djawatan gunung-bc!- 
api Filipina, bahwa gunung 
berapi dibawah muka laut, jg. 
terdapat dikarang2 Didicas, ki 
ra2 65 mil dari pantai utara 
Luzon dewasa ini ,dalam kea 
daan erupsi” Pada waktu ini, 

jang 
baru sadja kembali dari perair 
an Luzon utara, gummg D di- 
cas ini sudah tampak diatas 
permukaan laut, kira2 480 feet | 
Giatas air tingginja sedangkan | 
lebarnja jang tampak Jatas 
air kira2 1900 feet. E-giatan 
terachir dari Gunung Didicas 
ini ialah ketika tahun 1857, ke 
tika gunung tadi muntjul dari 
bawah air laut hingga mendju 
lang tinggi sampai 700 feet d 
atas permukaan air. Tetapi k: 

mudian puntjak: jang tamn?' 
diatas vermukaan air ini hi- 

lang kembali, karena akibat sc 
lombang Hut. Periduduk kot: 
Aparri, dig i utara Luzon 
SN jai Pan Tana 
tara mereka ada pula jang sr 
dah mengungsi kepedalaman. 
(Antara-UP) — 

  

ta zeris pada hari 
Selasa. e kepada perdana 
menteri Ohurchill supaja berusaha. oh: 1 Ea 

agar sebagai pengganti dlenderal 

   

  

    

|dasarkan berhubung dgn sia- 

' kan lebih lasijut kpd saia bhw 
     

KN send.ri | Oleh djuru2 terbang Rus”, ka- 

bil bagian dakym usaha. jang | 

mengatakan lagi adanja model 

2 ga dimedan perarg Korea disam 

tlG-15 Can model MiS-19 jg. 

meletus? | 

  

angsa Rus, Tionghoa dan 

bangkan djuru terbangnja ia! 
dan Korea Utara nomer tiga 
Djenderal Everes. seorang 

(|ajenderal dengan tigg bintang, | 
menclak memberikan alasan 
alas mana kejakinaznja iu di 

sat militer. 
Dienderal Everes: menjata-   

“pd. waktu pesawat terbang MIG 
mula2 sekai muntjul dimedan 
'pxrang “Korea pesawat2 ter- 
bang itu melulu dikemudikan 

rena baik bangsa Tionghoa 
maupun bangsa Korea Utara ti 
dak mempunjai latihan a'au- 
pur alat2 pada waktu itu”. 

: »Type 15” munijul 

' diudara. 
Djenderal Everest, jang ram 

butnja sufah mulai putih itu, 

pi“at lapang jet jang keti- 

ping pesawat2 terbang mioel 

lebih lambat terbaagnja, taha- 
'gzfmana telah diumumkan Ie 
bih dahaju. Pesawat? terbang 
model ketiga ini dengan mcsel 
mana pesawat terbang Merah 
jang dipergunakan Cimedan pe 
rang Korea sudah menijadi 

   

  

    

      

   
“WBI? terbang pih Korea Utara mengemudikan wa'2 terbang pihak komunis dimedan parang Korea.” Di! 

sekal a 

ah pihak RRT. esudah itu 
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akan mempergunakan kekuat. 
an angkatan udaranja tsb. ma || 
ka perimbangan sekarang an- 

utara dan pesawat terbang se- 
kutu saja jakin kita akan da 

an diudara, Si 
Berkata Everest: 

Ulara mempunjai kekuatan 
“Pihak || 

bagian terbesar dari angkatan 

pesawat2 terbang model MIG- 
15 (seperdua dari djumlah 
angkatan udara Merah itu 

terdiri darj, pesawat2 model 
MIG). 

Pesawat2 MIG boleh dikata- 

kan baik djuga mutunja Seba- 
gai pesawat terbang pemburu 

jang hanja bisa terbang un- 

tuk djarak pendek. Itulah Se- 
babnja, boleh djadi, angka an 

udara utara itu memakai tak- 

tik bertahan sadja. Pun pihak 

utara menghadapi kekurangan 

lapangan2 terbang pada garis2 

depan medan peperangan. 

Djarak djauh merupa   enam djenis : dikenal Cengan 
Is Type 15”. 
'ken, bahwa pesawat terbang 
imodel ketiga ita belum iagi per 
Inah berhdlapan Sengan pesa- 
. wat? terbsine sekutu . ,semon- 
idjak tiga 'atau empat bulan” : 
pesawat terbarg itu Silihat ' 

(oleh djure?2 terbang sekutu di, 
medan peperangan. 

Marjam pesawat jg | 
digunakan utara. 

Panglima pasukan udara Ame 
rika jg kelima itu menjatakan 
lebih landjut, kahwa . pesawat 
“type 15" hanja terlihat sekali? 

jg tampaknja lebih tua dan ti- 
dak sebaik pesawat MIG-15. 

Disamping pesawat ,,type-15” 

pesawat MIG-15 adan MIG-19 bi- 
kinan Rusia, pihak Utara mem- 

pergunakan prla pesawat2 mo- 
ael tua TU-2 di medan perang 
Korea, sebuah pesawat terbang 

pelempar bom bermotor dua dan 

Ipesawat2 ringan djenis PO-2. 
Kekuatan ik. 1200 

pesawat. : 
Djenderal Everest js sudah 

berusia 47 tahun dan ke'uaran 

Akademj Militer West Point 

menjatakan pu a bahwa dalam 
tempo empat bulan pihak uta- 

ra tah berhasii membangun 

Suatu angkatan udara iang se 
karsng "erd'ri dari “1009 atau 

1260 pesawat terbang — satu 
djumlah 'iang merupakan antja 
man besar bagi pihak sekyu:u 

1. Korea. 
Everest !idak mau merama' 

kan apa jarg akan dilakukan 
oleh p'hak utara dengan kekua 

tan angkaton udara, jang sede 

mikian besar, Ha! itu masih 

merupaka, satu anda tanja 

besar, katanja. 
Tapi disamping itu ja mene 

rangkan, bahw, sekiranja p!- 

    

  Dwicht Eisenhower se'aku pangi 
rertinggi pasukan2 Pakt Atlantik di 
Eropa, Gjika ja berhenti nanti, Ci 
angkat seorane cisrderal Inesris. hak utsra mengambil putusan 

  

  

Bor 
wan :Kelih 

  

-Atom Baru? 
Asap Jg Berbentuk Tjenda- 

atan: Lebih.Dulu” Tampak , 

Everest Mmenjata- | 

tuk pesawat2 terbangrja 

kan halangan. 
Dikatakannja, bahwa 2 

mendjadi tugas utama dar. | 

sukan udara jang kelima : 

sasukan udara Timur Djain 

Amerika ialah mengusahakan 

pupaja lapangan2 terbang Kec 

rea Utara djangan sampai Si- 

pat dipergunakan. - Kata Kve- 

        

|rest lagi: ,,Dengan tidak bisa- 
aja pihak Korea Utara Miemper 

gunakan lapangan2 terbang ag 
itu 

maka bahaja serangan tioa2 

jang mungkin dilaxuxan pihak 

Utara terhadap kedudukanz, 

pe abuhan serta gudang2 ke- 

punjaan sekutu, sudah menaja- 

di berkurang. . 
Djarak jang djauh djuga me 

rubakan satu kesulitan bagi 

musuh untuk mengedjar Waktu 

guna menjerang  sasarannja. 

Oleh karena haris melaku- 

kan nenerbansan jang djauh 

djaraknja, kemungkinannja Je 

bih besar se.iap rentjana penje 

rancan udara jan” akan dilasu 

kan oleh pihak Utara dapat di 

    

ketahui pada waktunja oleh pi si 

hak Sekutu, dan disamping itu | 

memberi kesempatan kepaia 

pesawat2 sekutu 

gah pesawat2 

sebelum sampai pada sasaran- 

enjata- 
a. 
Djenderal Everest mm 

kan, bahwa pesawat2 terbang 

Merah “ang paik turun keuda- 

ra selama beberapa bulan 1n: 

dari lapangan2 terbang | Korea 

Utara, hanjalah pesawat2 ri- 

ngan jang sesungguhnja da- 

pat naik dari padang rimpu. 

biasa”. 
Sogndainja pihak sekutu meng 

hentikan melakukan serangan2 

terhadap lapangan? terbang di 

Korea Utara, maka menurut 

Everest, pihak Uta-a akan sang 

gup membangunkan sebuah 'a- 

pangan terbang jg dapat Ciper- 

minakan cieh pesawatz MIG 

,Glm waktu tiga atau empat 

minggu. 
Mengenai pendapat jg ber- 

lainZan tentang mutu pesawat 

MIG-15 dibandingkan dgn pe- 

sawat sekutu djenis Sabre-jet 

“1899 Everest menjatakan seba: 

gai berikut: 
Saja tidak akan mav menu-   

— »Djari2” Jg Bersinar Fosfor 

'..Frenchman's 
Serasa PN - 
jang ke — 14 di Ame 
gelarar? dalam kota 

Creek 

lah mentjoba sua'u 
in dari djumlah sendjata2 
Ind dim: : 

Kali ini projektil atom di'e- 
paskan darj sebuah pesawat jg. 
terbang tinggi dari angkatan 
ndara Amerika Serika', kemu- 
dian meledak dengan Hada ber 
sinar sebagaimana iang lazim 
dari sebuah lampu potret, se 
perti ha'nja dengan Iedakan2 
atom terlebih da yulu, akan .e 

tapi terdjadi dengan tembak. 
an2 garis2 pandjang jang ter- 
pen jar kesega'a djurusan. Dja 

    

   

  

    

ri2 api melingkari inti dari tja 
haja jang menjilaukan dari jg. 
berlangsung se'ama tiga hing 
ga lima detik. 3 

Djari2 itu pandjangnja bera 
tus ra'us meter. Mereka me-" 
rembes bagaikan djari2 merun 
tjing dari inti 'edakan dan ber 
warna sematiam fosfor. Ketika 

,djari2”- ini lenjap terde- 
ngarah effek jang menundjuk 

  

   

kan ledakan a'om, suatu gum 'parkan projekti!2 atom itu ada | 

al Amerika Sarika, Lodak 
Las Vegas, pada sa'at pedagang2 mem- 

buka toko? mereka. Rupanja para sardjana atom Amerika te- 
pen £ baru mereka, suatu variasi la- 

Jah ita? atom jg semangkin banjak itu jang 

“oleh Amerika Serikat. 

  

PERTJOBAAN penjelidikan tenaga alom 
7? dinegara bagian Nevada, hari 

jobaan ledakan atom jakni 
Ledakan itu menimbulkan 

Luas kepala jang tidak be- 
sar itu menimbu'kan dugaan 
bahwa sendjata a om baru ini 
boeh djadi tergolong “projek 

til atom baji." 
Kepala darj tjendawan itu 

terputus segera, berobah men 

djad: bentuk ikan tjumi2 rak- 

sasa dengan djari2 penangkap 
nja dan berwarra ungu kebiru 

-biruan jang bergantung di 
awang-awang hanja pada ting 

gi beberapa ribu meter sadja. 

Ledakan kedua kalinia meng | 

gerakkan gumpa'an “asap dim 

beberapa men't mentjapai ting 
gi 'ebih dari 13.000 me.er. Keti 

ka kepala kedua itu mendjadi 

kabur, nampaklah pada tengah 

tengah tiang sedjenis selubung 
Wtam jang membubung dari 

tanah, 
| Pesawat terbang jang me'em   

palan jg membubung ke langit (lah sebuah pesawat B-29 dan | 
menjerupai tiendawan. Akan jj 
tetapi bagian kepalania hanja | ka    

sawat pembom B-50 dari arg 

tan udara Amerika, Serika!. 

ketjil sadja apabila dibanding | Akcm tetapi ia terbang demiki 
kan dengan beberapa ledakan ! 
atocm sebelumnja. 

  

an tinggi, hingga hampir tak , 
kelihatan. | 

kaikan sebuah pesawat Sabre 

.dgn sebuah MIG”. Kami lebih 

'menjukai pesawat Sabre-jet oleh 
karena bisa terbang utk djarak 

.djauh”. 
Kemudian Everest mengemu- 

kakan reko: jg (menuncjukkan, 

bahwa pesawat Sabre telah men 

djatuhka1 pesawat MIG dim 
berbandingan 4:1, meskipun pe- 
sawa'2 Sabre sering berhada- 
san den pesawat2 MIG ig lebih 

banjak djumlahaja, kadang2 de 
“gan perbandingan 3 lawan 1. 
Everest jg mempunjai rerawa 

kan seorang pengatjara dan bu- 
tan seorang penerbang, mema- 
kai sepasang sepatu menjerupai 
sepatu cowboy berwarua hitam 

dan menggulung 

megang pimpinan atas pasukan 
udara kelir'a semendjak tanggal 
1 Djuni 1951. 

tara djumlah pesawat terbang | 

pat mempertahankan kekuasa 

angkatan udara jang tidak bo- ' 
leh dianggap enteng tapi se-: 

udarg utara itu terdiri dari 

|. nomi'' 

untuk mentje | 
terbang Utara 

sendiri rokok | 
jg di-isapnja. Djenderal ini me- 

   

  
    

  

            

  

    

     
   
    

  

   

  

dua anak 

F3 n   
    

     
   

  

     

'kita kabarkan, beberapa Waktu j.l, te- 
n pertjobaan membunuh kanselier Djer- 

x 3 Konrad Adenauer, tetapi jong kemudian 

al, Seorang jg tak dikenal memberikan kepada 2 
3 laki2 satu bungkusan dengan alamat Kon- 

san tsb. kepada polisi di Munchen: disitulah ter 
njat w bungkusan ity berisi bahan pe'edak, hingga 
seorang ahli. jang disur uh menjelidikinja dalam leda- 
kan jang terdjadi mene mui ad'alnja. Gambar: 2 orang 

' anak tsb, jang sete'ah kedjadian itu “ditahan” oleh se- 
orang wartawan supaja mentjeritakan peristiwa itu de 

ngan pandjang-lebar. 

Den 
Nge 

ag 

Pembawa Bung- 
      

  

   
      

     

  

    
   
     

      

   
    

  

tsb, takut, dan menjerahkan 

Bot liaum-PembunuhMasaal 

      

ja 

duduk Djerman itu. 
2x 

Lepas dari pada pertanjaan 
apakah tjara berperang kuman 

(Jimi bisa merupakan suatu fak- 
tor jg menentukan djalannja pe 
perangan, orang harus menga. 

'ikui bahwa akibat? psychologis 
adalah besar sekalil dikalangan 
rakjat, jg setijara mendadak 
dan diam2 ditimpa malapetaka 
perang kuman itu. — Selain 
itu masih ada pertanjaan apa- 
kah tjara berperang ini hisa di- 
pertanggung djawabkan dilihat 
dari sudut kemanusiaan, mengi 
ngat pula bahwa "Lembaga 

  
| Bangsa2” (Volkenbond) almar- 
hum dengan bulat telah mela- 
rang digunakan iijara2 perang 
kimia, jg ketika perang dunia 
pertama meminta korban2nja 
setjara kedjam diantara pihak2   

  

bwluhan di sejuruh USSR. 

Setelah siaran mengenai pe- 
nurunan harga2 itu se'esai, se 
landjutnja dikatakan, bahwa 
ekoromi Sovjet tiap hari ma- 
kn. bertambah kuat. Rakjat 

' Sovjet kini sedang melakukan 
“pekerdjaan “pembangunan be- 
Sa- kearah komunisme. a 

untuk itu Gibutuhkan pengua 
ra 2 jang besar, Dan pada Sa- 

  
nandakan adanja kemadjuan 
darj ekonomi Sovjet. 

Bagi kesedjahteraan ke- 

sehatan serta kegembi- 
raan kaum pekerdja. 

Dalam komentarnja menge- 
nai putusan menurunkan har- 
g32 bahan2 makan 'itu, se- 
orang ahli ekonomi Sovjet rer- 
kemuka, Stasis'av Strumilin 
dalam interpiunja dengan kan- 
tor berita Rusia ,,Tass” kata- 
kan bahwa politik jang teren- 

Dan 

Kemenangan Eko- 
posialis 

Penduduk Leningrad Menjambut 'Penu- 
runan Harga2 Di Russia 

ADA TANGGAL 31 MARET sore harinja, ratusan ribu 
penduduk Leningrad di perusahaan? dan pabrik2, di ge- 

Tung? lembaga tempat? pertsmuan, gedung? kebudajaan dan 
di rumah mendengarkan siaran radio yentang putusan dari pe- 
merintah Sovjet Uni dan Central Comjite Paryai 
Sovjet Uni (Bolshevik) mengenai penurunan harga barang? ke 

Rak jay menganggap penurunan har- 
ga? itu sebagai suatu gambaran jang memberikan kejakinan 
akan keunggulan dari sistim sosialis dalam ekonomi nasional. 

  

Komunis 

  

Wick: 
Eropa Tak Takut Pe- 
—. rang Dgn Russia 

| AMES WICK ANGGO- 
. 85 TA rombongan jg terdi- 
“Hi alas 19 orang direktur su- 

    

| At itu pula pemerinta Sovjet rat? kabar dan radio jg baru 
| te'ah sekuli lagi mengambil pu | #adja kembali dari perdjalanan 
tusan untuk mengurangi ham | men gelifingi Erc di Amerika 

2: I Serika t, . hari Sela Sa bahan2 makan. Penurunan ca bahwa : tidak 

harga bahan2- makan itu Me- | sakut “akan erye An abaa 

Rusia, Rombongan ini meneri- 
ma pesan dari perdana men'eri 
Stalin sabagai djawaban atas 

sedaf NN "an jean? jg Dean 
selang isampaikan kepa- 
da pemimpin Rusia itu oleh se- 
djumlah wartawan Amerika 
Serikat. 

Wick menambahkannja, bah 
wa kechawatiran akan perang 
itu agaknja hanja terdapat di 
Amerika Serikat. Ja menerang- 
kan bhw. di Eropa rupanja se 
orangpun tidak pertjaja, bhw. 
Amerika Serikat sudah siap   tjana dan teap untuk menu- 

runkan harga2 telah mendia- 
Gi hukum bagi negara Sovjet, 
jang se'a'u memberikan per- 

hatian sepenuhnja unuk ke- 
sedjahteraan, kesehatan serta 
kegembiraan bagi kaum peker- 
djan ta. 

Kata Sirumilin, penurunan 
harga2 itu adalah jang ke-5 

jang berturut2 telah dadakan 
Gi USSR. sedjak diadakan per- 

''ba'kan da'am ri'ai mg 4 uang 
(currency reform) Sovjet di 
tahun 1947. Sebagai hasil tin- 
dakan itu harga2 dari bahan 
makan kini djauh lebih rendah 
| dari pada tingka an harga jg. 
“tertinggi setelah achir perang 

dunia ke-2 j!. 
Karena itu nilai upah buruh 

ser'a pekerdja Jaianja, pengha- 
silan petani? koljekitp dan pen- 
dapayan semua kaum pekerdia 
Adi Sovjet Uni telah bertambah 
tinggi. Dan puyusan menurun- 
kan jagi harga? bahan makan 
oleh pemerintah Sovjet tak lain 

|hanja dapas diartikan sebagai 
! suatu kemenangan negara Sov- 
| je! dan pula sebagai suatu buk 
| ti akan makin kokohnja kekua- 
| fan ekonomi Sovjet,. Dan keme- 
| pangan itu mungkin ditjapai ka 
“rena adanja ekonomi sosialis 
| jang terentjara, perindussri- 
an jang sangat tinggi dan perse- 
diaan bahan makan jang ba- 

jajak. 

Berlainan dengan 
dinegeri2 kapitalis 

Se'andiutnja S umilin njata- 
iang dapat mentjapai hasil2 

kon, bahwa ekonomi Sovjet 

untuk berperang dengan Ru- 

sa. Selandjutnja ia 'menjata- 
an keheranannja bahwa pe- 

mimpin2 Eropa mempunjai mi 
na' besar atas terbentuknja 
suatu federasi Eropa. (AFP). 

AHLI? GUNUNG API 
DI BONDOWO80. 

Baru2 ini di Bondowoso telah tiba 
tiga orang “ahli gunung2 api dari 

saan pada gunung? Idjen, Argopu- 
ro dan Lamongan, Pemeriksaan ini 
akan berlangsung beberapa minggu 
lamanja. 

jang bersa, i.u sangat berlai- 
nan dengan keadaan di nege- 
Ti2 kapitalis, dimana hargg ba 
han2 makan makin ' membu- 
bung, Sedang nilaj upah mero- 
sot, Goongan jang berkuasa di 

negeri? kapi a'is menggunakan 
persiapan perang dunia lagi 
setjara giat sebagai sumber 
.erutama untuk mendapatkan 
keuntungan. Dengan tudjuan 
mempersiapkan perang dunia 
lagi pemerintah2 dari negeri2 

ban padjak atas pundak massa 
buruh, dan dengan merugikan 
massa buruh tadi mereka me- 
'aksanakan pesanan? jang me- 
(makan ongkos ribuan djuta 
bagi kepentirgan2 militernja. 
Perang dan lapar — itwah jg. 

| Gapat didjandjikan kepada 
rakjat oleh go'ongan jang ber- 
kuasa di negeri2 kapitalis 

|. Demikian Sirumilin. 

  
  

- ABINET  INGGERIS 
akan mempeladjari pe- 

rundingar2 untuk kemungki- 
nan mengadakan Suatu per- 
djandjias antara Inggeris dan 
Mesir setelah rangkaian 'pembi 
tjaraan2 jang dilakukan oleh 
dutabesar Sir Ralph Stevenson 
dan men'eri luar negeri Mesir, 
Hassouna Pasha, di Kairo pa- 
da achir minggu jang Jalu. Me 
nurut sumber2 jang berkuasa, 
Stevenson kabarnja te'ah me- 

Bandung, untuk mengadakan pemerik | 

kanitalis i'u memperbesar be: 

ig berperang. 

Perang kuman di 
Korea? 

Oleh sebab itu bisa dimeng 
erti djeritan dan tuduhan dari 
pihak komunis sekarang jg 3: 
daerah jg dikuasainja di Korza 
Utara nampiknja sedang meng 
hadapi menularnja beberara ma 
tjam penjakit jang sangat ber 
bahaja dan jang telah menje- 
babkan matinja ribuan orang 
rakjat. — Pihak Utara menu- 
duh bahwa penjakit2 itu senga 

Yu 

jang melepaskan kuman2 pe- 
njakit itu didaerah jg mendjadi 
sasaran. Sebaliknja dari pihak 
tentara PBB sendiri disangkal 
keras tuduhan2 Utara itu, ma 
lahan dikemukakan bahwa ko- 
munis mempunjai pengetahuan 
jang lebih dalam tentang tja- 
ra2 perang kuman dan bahwa 

kenjataan bahwa didaerah Ko- 

rea Utara kini sedang mendja- 
lar penjakit menular tidak dise 
babkan dilepaskan kuman2 oleh 

pihak PBB melainkan karena 

(serdadu2 komunis tidak bisa 
| mendjaga kebersihan, sehingga 
| tempat2 kotor itu mendjadi sa 

'rang jg baik buat tumbuhnja 

kuman2 pelbagai matjam  pe- 
njakit. Siapa jang benar dalam 

hal ini bukanlah terletak pada 
kita untuk memutuskannja. Ke 
njataan menundjukkan bahwa 

didaerah Korea Utara ribuan 

orang mati karena penjakit me 

nular, sedangkan daerah Sela- 
tan terhindar dari malapetaka 
jg. menimpa saudara2 sebang- 

sa di Utara itu, — 

  
Kuman, faktor jg harus 

— diperhatikan. 
Bagaimanapun djuga kenjaga 

an2 jg kelihatan di Korea ku 
Jengan djelas menundjukkan. 
bahwa perang kuman pada pe- 
perangan dikemudian hari akan 
merupakan suatu faktor jg Ie- 
bih harus diperhatikan dari pa- 
da dimasa jg sudah. Rahasia jg 
meliputi usaha negeri? besar 
dalam menjelidiki kemungki- 

! 

pelihara dari pada usaha jang 
Serupa di lapangan pelepasan te 
'naga dari molekul2 uranium. 
Bahaja jg terkandung dalam 
BW (“biological warfare” jang 
mungkin lebih besar dari pada 
bahaja bom s'cm tidak begitu 
Gimengerti dan disadarkan oleh 
umum. 

Orang sudah dengan bulat 
berpendapat bahwa dilakukan 
nja perang kuman harus dila- 
rang oleh PBB: sebuah panitia 
harus dibentuk jang menjelidiki 
dan mengawasi usaha2 negeri di 
lapangan sb. dan djika perlu 
menghentikan dgn sekaligus 
usaha2 negeri2 jang bersangku 
tan itu. 

Tetapi apakah andjuran djus 
tru disaat orang melihat hasil2 
jang baik dari akibat2 perang 
kuman tcb, mendapat sambutan 

jang subur atau tidak masih dja 
di bertanjaan. 

Sementara itu Amerika seka 
rang ini sedang giat berusaha 
mentjari tahu apa jang dilaku 
kam Rusia dilapangan ini, agar 
rakjatnja dapat melindungi diri 
dari sendjata kedjam tsb. 

Dimasa perang tentara Ame 
rika mendirikan laboratorium 
pertjobaan di Camp  Detrick 

(Maryland) jang diperlengkapi 
dengan a'at2 modern dan jang 

bertugas menjelidiki kemungki 

nan2 menularnja kuman? jang 
tentu diudara, Tetapi meskipun 
ada diketahui sedikit2 tentang 
pertjobaon di Camp  De'rick   

3 UDAH SEMENDJAK DIKETAHUI bahwa penjakit 
K3 babkan olah dewag jang marah, melainkan oleh ku: 

lebih djahat. orang mulai sadar akan kemungkinan? jang t iisa gsung diatur utk, digunakan dalam 
pertama, maupun kedua tidak ada terdengar, bahwa perna 
ini dilaksanakan dalam praktek, meskipun ada suara? 
paten disuatu daerah luas di Djerman Timur pada b 
disebabkan oleh dilepaskannja 

nja dibawa oleh pesawat2 PBB 

nan? perang kuman Wu lebih di | 

  

MAA Te ERA ARA NA KORAN 

  

Perang: Kuman 

Beberapa Gram Ijukup Utk Bunuh 224 Djuta Manusia 
Amerika-Rusia Balapan Dlm. Menjempurnakan Ala 12 Biological Warfare”. Aa Oleh: Pembantu Militer Kita: Overste SBK. 

(Copyright: Dilararg Kutip) 

pes, 

jang 

| ka, penjelidikan dilapangan B 
'W merupakan rahasis militer 
jang paling baik terpelihara da 
ri pada misalnja rahasia bom 
atom. Berkat usaha jang gia: 
dari MVD (Djawatan Rahasia 
Sovjet)  banjak keterangan2 
berharga, tentang bom atom te 
lah mengalir ke Rusia. Tetapi 
dalam lapangan perang kuman 
keadaan adalah sebaliknja se 

bab disini agen2 rahasia Ameri 
ka berhasil menembus tirai ra 
hasia jang meliputi usaha Ru 
sia dalam penjelidikan perang 
kuman itu. 

Sumbangan jang 'paling sen- 
sasioneel dalam lapangan ini 

mat? ketjil jang tidak kelihatan jg. 
erlefak dim. kenjataan fsb, djika 

peperangan, Baik dim. perang dunia 
h tjara2 berperang - jang | 

2 ulan2 terachir dari perang dunia ked 

Se ba Mm ol uang AH AP 
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typhus dan laiu2 tidak dise-, 

mengatakan bahwa gagalnja 

  

Bevan: 
Russia Tak Menghen: 

daki Perang 
NEURIN BEVAN, pe- 
nfimpin sajap kiri Par- 

tai Buruh Inggeris hari Selasa 
mengemukakan — pendapatnjas 
bahwa Rusia tidak menghenda 
ki suatu peperangan sefjara be 
par?an dan ia mentjela rentja- 
Na persendjataan kembali mne- 
gara? Barat, Membif'jarakan bu 
kunja "In Place .of Fear" (Se- 
bagai gantinja rasa takut) jang 
akan diferbiika” pada F£1 7 
April, Bevan selandjutinja me-   diberikan oleh dua orang ahli 

merintah Rusia dipaksakan be 
kerdja untuk menjelidiki ke- 
murgkinan2 BW, Tapi kedua 
ahli pengetahuan Djerman tsb. 

berhasil melarikan dirinja, dan 
dibawah ini dengan singkat me 
njusul tjerita mereka itu.   Pertama mereka dibawa ke 

Djerzhinsk, dimana mereka di 
kerdjakan pada Lembaga ku- 
man ko'a itu dibawah pimpi- 

nan seorang ahli Sovjet Dr. | 
Danilov. Salah satu tugas jang 
terpenting dari ahli2 Djerman | 
tsb. ia'ah mentjari sebuah an- ' 

ti-'oxine terhadap ,,botulimus” | 

jang | Suatu penjakit kedjam 
membawa maut, dan jang dise 
babkan oleh ratiun jang ber- 
kembang dalam makanan bu- 

suk, terutama dakim makanan 

da'am b'ek. Kedua ahlisDjer- 
man tsb. diberikan kuman? da 
ri makanan busuk itu jang ber 
asal dari Lembaga Kesehatan 

di Moskow. Mereka tidak berha 
sil mendapatkan Suatu anti to- 
xine tetapi mereka segera men 

dapa: suatu perintah aneh. Ke- 
dua orang Djerman tsb diberi 

perintah memperoleh 'pemusa- 
tan kuman2 botulinum jang se 
kuat mungkin, perintah mana 
menjimpang dari perintah Se- 

mu'a jang mengharuskan mere 

ka mengentjerkan borulinum 

tsb untuk mengadakan pertjo- 
baan2 terhadap binatang2. Ha 
sil usaha orang D'erman itu 

ternja'a memuaskan. 

30 gr. tjukup uik bu- 
nuh 224 djuta orang. 

Pemutusan kuman? botuli- 

pum jg diperoleh dengan me- 
ngeringkan kuman? itu adalah 
demikian kuainja, sehingga ma 
nurut perhi'ungan mereka itu, 
1 em. kibik sudah tjukup untuk 
membunuh 450000 orang. 

Tetapi sementara ifu ahli? 
Amerika di Camp Deiiick ber- 
hasil menjusun "zat ratjun” js 
paling kedjam jg pernah dibu- 

|a! manusia Kemudian diketa- 
'hui, bahwa ratjun itu merupa- 
| kan pemusafan kuman? botu- 
|linum jg demikian kuatnja se- 
(hingga 30 gram darg rafjun tsb 
|dapat membunuh 224 djuta 
|orang. Kalau penduduk dunia 
seluruhnja di'aksir berdjumlah 
dua iibu djuta orang maka hal 
Ini berarti bahwa sedjumlah 
300 gram sudah ijukup unjuk 
membunuh jumat! manusia se- 
luruhnja. 

Bersamaan dengan keterang 

an2 ini Gjatuh pula keterangan 
keterangan lain jang penting 
dilangan agen2 MVD mengenai 

diperolehnja suatu anti-toxine 
jang kuat oleh ah'i2 USA di 
Camp Detrick terhadap bo.ulis 
mus. Dengan demikian njata 
kegagalan usaha ahli2 Djer- 

man tsb. Mereka dituduh me'a 

kukan sabotage dan dipindah- 
kas  kesetasiun  pertjobaan 
jang lain iang bernama “Bupa. 
torig IL”, 

Ketika kedua ahli Djerman 

|itu berhasil melarikan diri me 
| reka sudah mengalami 'perpin 
dahan tempat sampai 4 kali 
dan dengan demikian mengun 
djungi 4 pusat laboratorium B 

'W di Sovjet Rusia: Djerz- 
hinsk, Eupatorial dan semenan 
djung Krim, Eupatoria II, se- 
buah pulau di Lautan Kaspia 
dan Omsk di Siberia. 

Penjakit betet. 
Pada waktu ahli2 Djerman itu 

  

  
  

Andjurkan Inggr. Beri Konsesi 
tah Inggeris  supaja memberi 

konsegi2 kepada Mesir jang me 
nurut pendapatnja akan mem 

bantu perdana menteri Hilaly 
Pasha dalam pemilihan2 di Me 
Sir jarg akan da'ang ini. Apa- 
bia tudjuan2 nasionalis Mesir 
tidak diberi perhatian sepenuh 
nja, maka menurut Stevenson, 
akibatnja takan sangat mem- 
perkuat kedudukan  par'ai 
Wafd iang sudah kuat itu da- 
lam menentang - pemerintahan   

ngandjurkan kepada pemerin- Hilaly Pasha. Sementara itu di 

  KN aa 

pandang sebagai' suatu” ke- 
mungkinan bahwa dua besar | 
Stevenson akun bertolak de- 
ngan pesawat terbang ke Lon- 
don sendiri untuk memberita- 
hukan kepada pemerintah Ing- 
geris'"ten'ang perkembangan? 
di Kairo, 

Sementara itu tidak seorang 
pembesar Inggerispun bersedia 
(aon komentar mengenai ke 

, adaan perundingan? antara Ing 
| geris dan Mesir, te-apj mereka 
dalam pada itu mengemukakan, 

  

ibahwa kedua pihak belum per 

inah bertindak demikian djauh- 
nja hingga achir2 ini. Pemerin 
tah Inggris kabarnja telah me 
njetudjui untuk menarik min- 
dur pasukan2nja dari daerah 
Terusan Suez, asalkan pihak 
Mesir memberi djaminan2 ter- 
tentu mengenai keamanan dae 
rah tsb. utk. kemudian hari. 
Pemerintah Mesir kabarnja te 
lah menjatakan kesediaannja 
utk, menerima dan mengambil 
bagian dalam salah suatu ben dak dapat disetudjui oleh Ing- 
tuk organisasi pertahanan inter 

AB aa 

tiba di Kupatoria II hampir se- 

Pd Mesir? 
nasional di Timur Tengah. Me 
ngenai Sudan, Mesir katanja 
bersedia menerima politik Ing- 
gris bahwa rakjat Sudanlah jg 
harus menentukan nasib mere 
ka sendiri, tetapi Mesir tidak 
dapat menjetudjui diteruskan- 
nja pemerintahan di Khartoum 
sekarang ini. Mesir kabarnja 
menjetudjui suatu plebisit di 
Sudan jang dilakukan dibawah 
pengawasan Mesir atau suatu 
komisi PBB, jang rupa2nja ti 

pengetahuan Djerman jang se : 
telah mereka ditangkap oleh pe ' 

ngatakan. bahwa bahaja agres- 
| si Rusia terlalu dibesar?kan. 

Saja berpendapat, bahwa 
| tak lama lagi Rusia akan me- 

nja'gkan bersedia untuk me- 
narik kembali. pasukan2nja 
dari Djerman Timur", demikian 
Bevan. Bevan menjetudjui su-. 

   

  

   
   

    

  

   

    

    

  

   

  

    

   
   

     

  

    
   
   

    

   

    

    
     

    

    
   
   

  

    

    

  

     
    

    

  

    

   
    

   

  

    

   
    

   

     

     

    

    
   

    

    

    
   

  

   
   

  

paja diadakan perhubungan 

dagang antara Timu, dan Ba- 
'rat. Katanja: ,,Rerdagangan 
antara Timur dan Barat ada- 
lah suaty keperluan bagi Ing- 

gris. Djika tidak Inggris akan 
tetap pajah” (Antara-AFP). 

RRI SMG. KEMIS 3 APRIL. 
17.00 Pembukaan, 17.05 Gending? 
dolanan, 17.19 Dongenan kanak2, 
17.30 Pengumuman dan warta dae- 
rah, 18.15 “Adzan dan pengadjian, 
i&00 Tanda waktu warta  beritay 
19.10 Ibukota hari ini, 19.15 Mimbar 
denerangan oleh Djapen propinsi, 
19.30 Krontjong 'aseli OK Sinar 
Baru, 20.00 Sari warta berita, 20:05 
Sfaran pemerintah, “20:30 “Mimbar 
islam oleh Kantor Penerangan Aga- 
ma, 21.00 Berita bah. Djawa, 2145 
Sandiwara radio oleh Saraswathy, 
22.00 Warta berita atjara esok ha 
"i, 22.15 Laras madyo oleh Madyo- 
swero cs. 23.00 Tutup. , 

joruh staf dari laboratorimm-itu 
sudah meninggal karena terlalu 

lama melakukan sertjobaan den 
kuman2 pes. Ahli2 Djerman itu" 
eh Direktur laboratorium D: 
Voronin ditanja apa jang dike- 
Cahui mereka tentang suatu pe- 
ajakit jang terkenal dengan nz 
ma .,psitacosis”. iDr. “Voroni 
lengan tidak menunggu djaw: 
ban mereka segera memper 
hatkan pengetahuannja ja 
lam mengenai penjakit itu. jang 
disebabkan oleh sebuah kuman 
jang dengan seketika menjebah 
kan matinja orang, dan j 
sarapai sekarang ini tidak t 
dihadapi ahli2 dengan 0 
apapun djuga. Dalam bahasa se 
hari2 penjakit ini terkenal dgn. 
nama ,,penjakit betet” Pot: 
penjakit betet tsb tidak - bole 
di pandang enteng. Anggauta? 
terkemuka dari Djawatan Pe- 
rang Kimia USA, menaksir bhw 
satu sentimeter kubik kuman da ' 
Ti penjakif ini sudah tjukup: ' 
membikin sakit 15 djuta Tn 3 

Kuman2 penjakit tsb dapat : 
dilepaskan dengan gampang da 
ri sebuah pesawat terbang - 
atay dengan pe'uru2. Gt 

Pesawat2 terbang musuh de 
ngan tjara jang demikian ini 
dapa: melepaskan matanja jg 
membawa maut diatas tiap2 ko 
ta besar. Tapi pesawat? itu 
dapat di tembak djatuh oleh 
meriam2 penangkis udarg a'au 
oleh pesawat2 pemburu jang 
datang menjergap. Pemerintah 
Rusia jang sadar akan hhal ini 
telah mendapatkan suatu alat 
-pengangkutan jang lebih baik 
jang tidak bisa diketahui dia 
tas lajar radar. Mereka telah 
memalingkan 'perhatian mere. 
ka kepada dunia binatang jang 
bisa bertindak sebagai pemba- 
wa maut itu, Mereka telah me- 
milih burung2 utk mengangkut 
kuman penjakit, Ag, 

»Burung sbg. alat” 
pembawa. 

Menurut keterangan? Dr. Vo 
ronin itu kepada ahli? Djerman 
Hn maka burung? tsb. ditulari 
engan kun penjakif betet 

aa Tn gen mega diatas 
idah burung Hu, Burung2 tsb, 
mendjadi sakit tapi fmereka “f-- 
Jak segera mali. Dan djika mo 
reka tiba didaerah tudjuamnja 
atau djika angin membawa ku- 
nan : Lah diatas bumi. maka 

erdjadilah suatu wabah penj 
kit bete. : yi 

Demikian dengan singkat tja 
ra2 perang kuman jg dihadapi 
umat manusia dipeperangan di 
hari depan, Kekedjaman ig ter 
kandung dalam fjara2 berpe 
rang ini menjebabkan pelbagai 
orang2 terkemuka telah mende 
sak, supaja PBB dengan tegas 
menghnkum #jara ini sebagai sn 
atu kedjahatan internasional,   gris. (Ant.-UP) 
ig lebih berat lagi dati pada po 
rang atom, TN 
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APA KASIH 
kami mengutjapkan banjak trima kasih kepa: 
mn Hilen Ay memberi pertolongan pada 

KAA apa Ta aka 
ADI HADIKOESOEMO . 

aret 1952 dan kepada Tuan2, Njonja2, 
serta kesatuan2, perusahaan2, Orga- 

taulan jang telah memberikan sumba- 
fikiran, harta, benda, karangan-bunga 

kan pemakaman suami/ajah kami almarhum 
djenasah dari rumah Karangtempel Subuh 

a Semarang pada tanggal 31 Maret 1952. 
(0 Kami iang perduka “ita 

Aa NJI HADIKOESOEMO 
5 dgn. keluarga, 

   
    
   
   
    

    

  

   

      

    

     

  

  

347 sampai Berg 

  

.«Sriwoelan Semarang: .. 
' Soemitro Padalarang. 
Soemarti Semarang 
S. Soenoto Semarang. 

13 - Ta LL an 

    

      

    

Dat gem TAPI ADALAH STOKFEN MATJpM2 DES SSINS 

  

    
| jang baru betul 

ih meliat CREATIES JANG PALING BARU? 

5 000k Kebajak stoffen 

   
   

     
   

Sean &  Moderne Franse Byaux 

| Kita Silaken U Sukah : 
00 saksiken sebentar da- M & Gisten 
0... Iem kita punja: 

8 Tailor 
Bodjong 23a —    .. Show

 Room 
| U punja Modehuis 

jang terbaek Tilpon 1512 

    
       
  

   

      

     

    

   

  

|. Bukti2 jang telah njata ! Pa -. Rumah2 sakit, Rumah2 makan, Menghaturkan dnetkenjak terima kasih 
.. Sekolahan? masak dan rumah? Kepada Saudara2, jang telah : 2 Tangeh: telak banjak memban- | “ember: bantuan pada  peng- gu Aji 8 n kita pu ja KOM.- | hormatan/ pemakaman Ibu/ $ M3. POR ARENG EH? mbah kami: 
| Karena HIMAT pakainja areng, Nj. Markams h (dan ringan pakerdjaan. pada tg. 1 April 1952 kam | Jang blon perna paksi silah- Jutjapkan diperbanjak terita 

kan bikin pertjobaan. PASTI | Kasih. Ka PUAS 1! ? 
ormat kami Ae San n Keluarga, BOUW INDUSTRIE H. Mi. ACHMAD bar 7 Mae Gi Pagomeuag Dorp Kp. Tonjo 17. Bulu 2 telp. 1232 Semarang. 

  

66 Dj Femak15 
Semarang 

aa” DK ARBEI 
. Ditjari untuk bagian Plastiek $ 

P3 i. aa 

zichter 
schoolopleiding 

  

| buat segala Bangsa. 
| Pengalaman. 8 dan 

|. Gadjih dll. 
“diatas 

Kabar 

. jang diinginkan supaja berunding sama Adres 
   

  

   

    

    

       

     

  

Kota 
Bandjir Besar Antara | 
Gubug-Karangawen 

1 : (Oleh Wartawan ki ta dalam perdjalanan). 
rombongan terdiri dari beberapa anggauta DPD dan 

seksi B. jaitu seksi Pertanian, Perche- 
ihantar oleh kepala? bagian dari masing2 
penindjauan pada beberapa objek Ajar dan perikanan-darat didaerah sekitar Sema- E $ Dengan rombongan itu ikut djuga wartawan ,,Suara Merdeka”.  Penindjauan oleh seksi tsb. kali ini adalah jang kedua kalinja dan , auan kemaren pagi itu terutama ditudjukan pada daerah2 jang 9 bentjaria alara jakni daerah jang diserang bandjir baru2 ini. Pertama:t Makna a 

daerah bekas bandjir di Letja 

      

   mungkin didjalani oto atau la 
in kendaraan. Siang djam 12.30 
air my'ai turun lagi dan baru- 
lah kendaraan2 besar seper:i 
truk2 dan prahoto? bisa liwat 
disitu, 

Karena adanja bandjir itu 
maka rombongan penindjau 
itu terpaksa kemba'i lagi me- 
Jalui djalan jang ditempuh se- 

  

    

    

    
    

       

   

    

   

   
   

  

    

  

   . kerusakan pada sawah2 seluas 
8000 ha dan oleh karena itu ma 
Kg puluhan ribu kwintal padi 
jang bekk ikut musna. Kerugi 
an kekajaan jang diderita oleh 

- rakjat didaerah? tersebut aki- 
ing tidak da | mula jalu Gubug-Demak d : BN an “Ra Sa jaiu Gubug-Demak dan 

# | pat dikatakan diumlahnja. Semarang ke Ungaran. : - Menurut pengelidikan djawa 
Di Ungaran teah ditindjau 

Gjuga ob'ek2 lainnja menurut 

atjara. Sedikit waktu berselang |. 
pernah kita bentangkan menge 
nai objek2 didaerah Ungaran 

in Ma'am harisja rombongan 
penindjau kembali di Semayang 

dan apa jang di.indjau itu nan 
tinja akan didjadikan bahan 

#daam perundingan dari seksi 
B. itu disidang jang akan da- 

tan Pertanian Rdkjat daerah 
Semarang "Ldak kurang dari 50 

|. pCt dari semua sawah pendu- 
| duk jang rusak karenania. 

| Oleh djawatan tersebut pun se 

djamkan bibit2 padi sebanjak 
185 kwinal dan para petani 

. nam sawah&bnja. 

   

PU ia di tjam itu dapat | tang. Ah : 
de Aan Tama pada N Hari ini (Kemis) rombong- 

an diatas meneruskan penin- 
djauannja ke daerah Magelang 

Parakan Temanggung 

dan sekitarnja. Mereka hendak 
menjaksikan dengan mati ke- 
pala sendiri sampai dimana dja 
watan tersebus telah memberi 
kan tjonto2 dan bimbingan ke 
pada -petani2 untuk kemakmu- 

'hudjan teru'ang kembali, 
aka untuk menghindarkan 

  

   
   “De Javasche Bank - 

     
    

     
'memberitahukan bahwa 

      

   
   

AO Sapta at tg. 3 EP 

. Djumahat, ., 2 

Senen, 99. 2 

    

2 ia NA 

adalah hari penutupan-kantor. n 

Bangun “0 NMmois 
— Kekuasaan 
HITLER TOJO DAN MUSOLINI 
KUMANDANGNJA ATLENTIC CHARTER 
'TAMMATNJA HINDIA — BELANDA 
DAI NIPPON ASIA RAYA 
PROKLAMASI DAN GLORANJA ' 
LINGGARDJATI — RENVILLE — MADIUN — BFO — 
KALIURANG DAN ACHIRNJA LAKE SUCCES — KMB, 
SELURUHNJA TERTJATET SETJARA LAKONIS 
Dalam , TUNTUTAN SEDJARAH". 

»TUNTUTAN SEDJARAH"” bukan hanja melukis kedjadian 

jang telah terdjadi, tapi djuga meramalkan kedjadian jang 
mungkin terdjadi. 

  

  

      
| 

»TUNTUTAN SEDJARAH” bukan hanja melukis sedjarah de- 

ngan filsafat jang tersendiri, tapi djuga satu gugatan 
umum dari mereka jang turut melihat dan merasa, tapi 
tak sempat melahirkannja dengan kata-kata. 

ON“ , | NI »TUNTUTAN SEDJARAH” bukan hanja mentjatat kedjadian 
jang bersedjarah, tapi pun melukis keanehan dan kehena- 

ran jang dituntut sedjarah. 

,TUNTUTAN SEDJARAH” menggugat krisis achlak pada 
akarnja, mengupas musabbab korrup dan akibatnja, atas 
dasar sedjarah. : 

»TUNTUTAN SEDJARAH” telah dirangkai dan didjalin oleh 
penulisnja, dalam renungan jang sepi dikaki gunung Ar- 
djuna, dari petjahan dan gemuruhnja revolusi. 
Harga sedjilid p/poswissel Rp. 4,—. kepada penerbit: 
,Pantjaran Budaya” Pekulen 71, Surabaia. 

  

  gakodah mer 
KOREK-API 

##,ANCHOR" 
buatan FINLAND 

    
   

   IMPORTIR TUNGGAL 
NV. PUDJA 

G 

Kepatihan Barat 5 — SEMARANG — Telf. 452—1688 
SANA aa Damat 

   

      

  

    

      

aa Pa An 

    Tobalah minum 
ANGGOER OBAT rae GAROEDA-DOENIA 
ia dapat menambahkan darah, me- 
nenteramkan asabat dan bikin 

ENAK TIDUR! 
wp GAROENA ANGGOER OBAT soon 

Distributeur: BAN SAN YOK PANG KAPASAN No, 216-218-220. Tefi. 837 N. SURABAYA, 

Bisa Dapat Beli Disegala Rumah Obat dan Toko P. & D. 

Agen Semarang: 

       

    

1   1. Toko Obat Tcen Djin Tong. | 8. Toko Obat Ngo Hok Tcrig. 
2. Toko Obat Hee Djoen. 9. Toko Obat Tek Sing Tong. 
3. Toko Obat Fie Min Yok Fcag. 10. Toko Obat Eng Tay Ho 

4. Toko Obat Hway Aan Tung. Dona Wetan 1 
2. Toko Obat Erg lay Ilo Aan Men aa en 

Pekodjan 101. 11. Toko 'E'ij San. 
6. Toko Obat Weng Lon. 12. Toko Eng An. 
7. Toko Obat Jensen. 13. Kong Djin Tcng Dispensary. 
  

S5
 

  

Ikut Bela Sungkawa: 
Atas wafatnja Bapak Kepala Daerah &. Agustajib, 
pada hari Selasa Kliwon 1 A 
kan oleh TUHAN J.M.E. atas arwah beliau. 

? Segenap Pegawai Kota P.D. Otoncom 

Berhubun 
tara Pabrik 
rasi Kota Besar Semar 
kan kepada sekalian 
bahwa mulai 8 April 1952 
akan diatur langsung 
Lagian Urusan Pasar2, 

(Bap'ndo, Smg.) 

PENGUMUMAN 
Para pengurx, 

14 HARI dihitung d 

Putusan Harga No. 
dalian Harga (Bagian Penetapan Tarip), 
Djakarta. 

  

B8. 51-5-170-B, 

Dalam Japangan 
PA 

Ketabahan hatinya lebih 

| leh pilih 
'dupannja sebat 0 

Ta dengan Blue Band, 

/Buotan UNILEVER 
Au 

Kabupaten Kudus, 

"PENGUMUMAN 
'No: 11/1952 

oleh Sekretariat 

Semarang, 26 Maret 1952. 
Kepala Daercih Kota Besar Semarzng. 
HADISOEBENC SOSROWERDIJO 

hotel diperingatkan 

444, fatsal 3 ajat 1 kepada Kartor 

Djakarta, 31 Maret 1952. 
: Kepala Kantor Pengendalian Harga, 

Drs. CUMALA NOOR. j — 
Makan tidoer dalem, tidak poe'ang 2 Bisa dapet saber hari dari djam 7 
bagi sampe djam 6 sore: hari besar dan Minggu djoega boeka. Dalem 1. hari bole toekar sampai 5 kali kac tidak seneng. Kelerangan bisa dape. 
Sama: 

Jan Comtany Djatan Mataram No 

  

Roy Rogers 494 |   ran negara. 

  

  
n ke-olah-ragaan, 

2 Jalam pergaula 

an makanan 

jang sedap ras 

BLUE BAND memperjepat 
pertumbuhan tubuh 

dan menambah senang 

Pemuda sehat 
Rakjat kuat 

pr 1952. Semoga dilapang- 

g dengan telah habisnja kontrak djual beli (5s an- 
Es Kota Besar Semarang dengan gabungan Kope- 

ang, maka dengan ini kami permaklum- 
Agen? lengganan Es, Pabrik Es Kabluk, 

jang akan datang pendjualan Es 
Kota Besar Semardig 

bahwa dalam waktu 
ari pengumuman ini, harus sudah diadju- 
agaimana jang dimaksudkan dalam Surat 

Pengen- 
Djalan Chaulan 16 

| INORA 5.7. 

  

ia makin madgju. 

n umum. Peng- : ae 

Makanannja 
sehari 

atkan badan. 
jang baik. 

anja dan mengu 

A      

  

jang kuat 
at kerdja.     

          kaleng dari '4-!-2 kilo     

Pertandingan sepakbola HWA NAN di Stadion Semarang. 
Saptu 12 April '52 

NONG HUA SURABAIA — U. M. $. Djakarta 
Ahad 13 April '52 « 

U. M.S. Djakarta — C. H. T. O. S. Semarang 
Senin 14 April '52 

LYIONG HOA SURABAIA — UNION , Semarang, 
Telah disediakan oleh: 5 
Toko Exceisior Purwodinatan 36, Semarang: 2 bekers Tuan L. T. Tan dari fa. Ho Han. Beteng 65, Semg: 1 
Toko A. Gaos, Pasar Djohar, Semarang : E 
Juwelier Hok Sing. Bodjong 64, Semarang: Na 

Juwelier Tio, Bodjong 58, Semarang 1 wisselbeker 
Yaar fjis2 dapat dibeli dshualu di : 

Juwelier Hok Sing, Kranggan 16 
Toko A. Gaos, Pasar Djohar 
American Salon, Pekodjan 

1 untuk anggauta C.H.T.C.S. dan UNION di masing2 rumah per- kumpulan. 
-“ 

    Ta Mamanana nana ea, 

CITY CONCERN CINEMAS 
LUX 5—7.—9.— INI MALAM Premiere (17 tahun) John Ireland Mercedes Mc. Cambridge 

1: LH E S CA RE €£  Sensational Thriller ! 
Heibat-Serem-Gempar ! 

    

Mena ana Naenan 

Ana 
  

  

—- 

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

sSealed,.Carsos, 
# IKAPAL RAHASIA) Heibat dan Menggemparkan'! 

—9.— INI MALAM Premiere" (17 tah.) 
Jeff Chandler 
Evelyn Keyes ,Smugglers Island” belang Technicolor 

IPENJELUNDUp MAS) 

ea 

    GEMPAR! 
Bm Ta ma Isi Malam D.B. M.#(13S tahun) 

Najati R. Usman Titi Asmara 

"BONEKA ASMARA" ii indon Bau 

Royal 

  

  

  | - 

HE MURDERED, 

BN 5     an rom- 

ngaran Ji, 
Se- 

     
i dan mulaj surut waktu tc 
ah malam antara djam 3. Ra | 

usan hektare sawah terge- ' 
nang air mirip lautan ketjil, | 
sedang djalan umum tidak | 

  

    

   

djadi dapat hukuman gantung.     

sendjata2 untuk memusnakan 

    

  

“Y 4 SHERRY ROSS! GNVE 
1 ME THE CATTLE-DKIVE 

AA IRI MONEY YOUR BOY FRIEND | 

3 bd - x Pe aaean yA 

PE ERA 1 CMMNE TO BARGKN, 

STOL.E FROM THE COWMAN 

SES HE DOESN'T HANG/ 4 V) 

   - AAN LA MAMIMPMTMNSAN, 

— Aku datang untuk urusan ,djual-beli', 1 

mu dulu telah membunuh seorang penggembala domba, bukan? Dan 
setelah itu telah ditjurinja uang penggembala tsb, Berikan 

kini uang tjurian itu! Nanti kutolong kamu, supaja tunanganmu tak 

— Spur Gaines, djika uang tsb kumiliki, jang menurut keterangan 
mu telah ditjuri oleh Pete, aku lebih aa membeli dengan uang tsb, 

kamu : 

BETTER NOT TRY ITA UM 
GONNA OWN EVERY ACRE 
OF GUNSHOT BASIN/ AN 
THE DAY I BO, L GET : 

YOU TOOL en 

TKAT MONEY YOU CLAIM 
PETE SioLE,LDP HirRE 

LA CREW OF GUNNIES 
ANP WIPE YOU OUT 

(C3 CAINTE, iF I HAD 

  

GAINES!/ GET 
AM! LL : 

   
AV 

Shelly Ross, Tunangan- 

  

baik angan2 
sematjam itu tak kaudja- 
lankan. Setiap djengkal ta- 
nah didaerah ini tak lama 
lagi akan kudjadikan milik 
ku, Dan pada hari aku 
dapat melaksanakan mak- 
sudku itu, engkaupun akan 
kudjadikan milikku !! 

“akan mesti 
itu, Gaines ! 
korang djahat !! 

padaku 

sai!! Djika 

ONE OF US Will. 
NEVER LIVE TO 
SEE THAT DAY, 

     
».— Salah seorang dari kita berdua 

tidak mengalami 

Enjah kau dari sini, 

— Belum, aku belum djuga sele- 
aku (is 

|daari mana datangnja 
kran Itu bukan kepunjaanmu | 

J HOSS COME FROM? 
AT AINIT YOURS / 

NOT S0 rasi! & 
WHEREID THIS 1.29 

  

  

  

   

2g Semarang. Kationg2 dicea | Moxy 7.— 9.— Ini )Malam Premiere (17 tahun) : 3 1 “9 66 : 
| an ,Fuk :Fu iMei Ren“ IUNGLE .WOMAN) 

Besok Malam PREMIERE 
Metropole 5.-7.-9.. (13 th.) 3 
Doris DAY — Jack CARSON Sea NN TA Jana sara Lee BOWMAN — SZ.SAKALI| ) .AX SOLO Main tg. 3 — 4 April 1952 .MY/DREAM IS YOURS- jr, Dim 5 —T — 9 — Warner Bros Warner Bross TECHNICOLOR Si £ 

solage Fri ht Ini Malam D.M.B. A SN g g Jane Wyman Rex" 45 H7. — 915 
Diagalan: . 6.30.8.45 (17th) 
Metropole: 4457915 — 

(Ini malam pengabisan| 
| Gregory Peck — Virginia Mayo 
| Captain Horatioj 
(| Hornblower" 
|. Warner Bros' TECHNICOLOR 

ORION” 5.7.9. (17 tahun) 
Richard Basehart — Valentina Cortesa 

.HOUSE ON TELEGRAPH HILL'" 
. BESOK MALAM 

| Djagalan,6.30—8.45 (13 th.) 
Film Tiongkok jg. dapat HADIAH : 

| .SUNG HUA CHIANG SHAN 
Ditepinja Sungai Sung Hua Chiang) 

    

  

    

  

hari 

boleh  bertanja, 
kuda bagus 

    Pemenang Uscar 1948 

SOLO Mulai tg. 1 April 1952 D.M.B. 

Pa istorical Ketion 
LG mma 

aleks Indonesia 

ye” $ Wise 

starring 

PALA, RICHARD 

HALE » GREEN with CARL BENTON REID WILLIAM BISHOP RON RANDELL « Screen Play by Jesse L. Lasky, Jr. and Richard Schayer 
Produced by EDWARD SMALL » Directed by PHIL KARLSOM 

Ad Mat No. 201 

  

Bata Era G.,, COLUMBIA PICFURES presents 

WARM Ursi : aa POONE 2 
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