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  Bertempat. duh ana Negara, Ke 

mis kemaren pagi, 
Presiden Babat Ka melan- 
Hen mentorig dalam kabinet 
baru | dihadI'i oleh 
wakii Pama Yoh. Hatta, wakil 
ketua IL n, Mr Tambu 

| nan, menteri? kabine" demisio- 
Ae A.. Pada gam. 
bar: Presiden sedane mengambi! | 

4 Jana menteri Wilana. 

3g 
Tidak Menjokong 

Kabinet Wilopo 
“Pp UTJUK PIMPINAN Ge- 

rakan Dawan y Desy 
(Pemuda Nahdhatul Ulama) da 

lara /pengui ban anna 
kan, bahwa gerakan tsb beserta 
seluruh Na Islam jang ter 

    

da kabinet Wilopo. Dajang. kepa 
telah menarik kesimpulan, balh 
wa kabinet 

   
2 3 

nuhi Larbegak dan : Neg gara. 
Kabinet jang demikian ini, de- 
Bg eos pengumuman Pemuda 

Tertentar ada batu je sering pada 

me mbaf an tibanja masa 
n jang sudah lama 

    

Mr. Djumhana “Wiriaatma- 
dja, duta Indonesia jang baru 
diangkat untuk Vatikan, telah 
tiba di Roma. Demikian A FP. 
dari Roma. Duta Indonesia jg 

baru ini gkan menjerahkan su 

| Soekarno. 

na, me 
. 10.— didalam kota. 
0,30 utik. moteral) 

  

| 

  
  

kemaren kabarkan 

.Gjauh bisa dikabarkan: 
1o telah melantik anggo 
Para anggota kabinet itu 
lam suatu deretan jang 

Sebelah kiri darj 
para menteri baru itu, berdiri 
anggota2 kabinet lama sebe- 
lah kanannja tampak djaksa ' 

agung, anggota2 mahkamah 
agung, kepala? staf angkatan 
perang, kepa'a polisi negara 
dan waikota Djakarta Raya. 

Dia:tara ye ansebiad tampak se- 
landjutnja banjak pegawa:2 

tinggi dari be Pkenai kemente- 

rian, Setelah direktur kabinet 
pres.den, mr. A.K. Pringgodig- 

do membatjakan keputusan 
presiden tentang pembentukan 

kabinet. baru, maka anggo- 

ta2 kabinet Wilopo, seorang 
Gemj seorang tampil kemukax 

untuk disumpah o'eh presiden 
Kemudian presiden 

Soekarno mengutjapkan ama- 
natnjs Setelah mana ia dan 

wakil presiden, diikuti oleh 
menteri2 dari kabinet lama, ke 
pa'a2 djawatan dan wakil2 
pers memberikan selamat ke-   rat kepertajaannj, kpd Puas 

Pius tanggal 12. April jad. 
Tn anggota2 pemerintah ba- 

  

Program Wilopo 
Jg Terutama: Pemilihan Umum—Kea- 

. Mmanan—Politik-Bebas 
SETELAH MENGADAKAN rapatnja pertama 

pada hari Kemis tanggal 3 April 1952 kabi- 
net Wildpo mengumumkan dengan resmi program 
olitik Panen ana jang berbunji sebagai beri- 
kai 

,egiun- 
Keradjaan”. 
Sebuah Organisasi" Ge 

lap Dari Sementara | 
Petani Dekat Hankow 

— Memberontak? ' 

" L. 300 ORANG tani Tiong 
kok berserdjata pedang | 

“belah terlibat dim perkelahian 
sengit dgn serdadu? pemerin- 
.tah RRT, demikia suatu harian 
resmi di Hongkong pada hari 
Kemis menurut berita jg diteri- 
manja dari Caratan Tiongkok. 
Harian ju mengatakan bahwa re 
volusi ini dimulai tg. 21 Pebrua- 
ri. Seluruh orang tari ita telah 
ditewaskan. Perrenjaka 32. 2g 
   

Tam "" Daily News”, de 
mikian nama harian tersebut menga 
takan, bahwa kaum Perberbarak ada 
lah anggauta? perkumpulan 
rahasia dari para petak jang me- 
njebut diri mereka sebagai »tentara 

anti kominis" dan ',Legiun 'kera- 
djaan”. Ka harian tersebut re- 
volusi itu | 

      
  

   

“kh 60 mil dari 
kow. Katanja, mereka telah ' 
waskan seorang pembesar 
itu dan kemudian berani 
lingkan pemerintahan aarti A tetse- 
bui. (Reuter). Pakan Dg 

  

NESIA: AKAN 
PRESIDEN DAN Pm WILOpo, 

Menteri Luar Negeri Ausira 
Tia Casey jang telah menghadi 

Conference, hari 
Div mat ini akan tba di Indo 

CASEY SINGGAH DI Ispo. 

      

  perdjalanamnja | 
DA, -» mebsdihaa Menurus 

akan mengatatan perlumdiu. 
ngam kehormatan | pada PM 

Wi opo dam | pada Pre 
siden, Malamnig Ha akan di- 
diamu neh Wepo sebagui 
Menteri 20. Nogert @i, | 

'“I nasicna! 
dunia. b. Men'e 

I ORGANISASI NEGARA. 
a, Melaksanakan pemil:han 

umum untuk Konstituane dan 
'Dewan2 Daerah. b. Menje esai- 
kan penjeenggaraan Gan me- 
ngisi otonomi daerah. c. Menje 

derhanakan organisasi Pemerin 

tahan Pusat. 
H KEMAKMURAN. 

a. Memadjukan tingkat peng 

hidupon rakjat dengan mem- 
pertinggi produksi nasional, te 
rutama bahan makanan rakjat. 
b. Meandjutkan usaha pero- 

bahan agraria. 
HI. KEAMANAN 

Mendjalankan sega'a seSua- 

tu untuk mengatasi masalah 

keamanan dengan kebidjaksa- 
naan sebagai negara hukum 
dan menjempurnakan organisa 

si alai2 kekussaan negara Ser- 
ta memperkembargkan tenaga 
masjarakat untuk mendjamin 

keamanan dan ketenteraman. 
IV PERBURUHAN. 
Memperlengkapkan — perun- 

da:g-undangan perburuhan un 

tuk meninggikan deradjat ka- 

um buruh guna mendjamin 
proses produksi nasiona!. 
V PENDIDIKAN DAN 
PENGADJARAN. 

' Mempertjepat 

baikan untuk 

usaha2 'per- 
pembaharuan 

I pendidikan dan pengadjaran. 

VI LUAR NEGERI 
a. Mengisi politik Luar Nege 

ri jang bebas dengan activiteit 

jang sesuai dengan kewadjiban 

kta da'am kekeluargaan bang 

sa2 dan dengan kepentirgan 

menudju perdamaian 

'esaikan penje- 

lenggaraan perhubungan Indo- 

"nes. a/Belanda atas dasar Une 

F sratuut mendjadi hubungan 

'berdasarkan perdjandjian inter y 

nasiona' biasa jang menghi- 

langkan hasi? KMB jang me- 

rugikan rakjat das negara. C. 

Meneruskan perdjuangan  me- 

masukkan Irian Barat dalam 

wiajah Indones'a set lepatnja. 

“Dapat dikabarkan 'ebih dja- 

uh bahwa kabinet mungkin se, 

deretan 

KABINET 
singkat 

jang kita 
setjara kiy lebih 

Pada hari Kemis pagi presiden Sukar. 
ta? kabiney Wilopo di Istana Negara. i 
berdiri ditengah-tengah ruangan da- 

dimulai dengan perdana-menteri Wilo- 
po dan wakil perdana-menteri Prawoto dari sebelah kanan, 
Pein Sukarno dan Mn siden Haity, duduk dimuka mim 

Amanat presiden 
Dalam amanatnja Presiden 

| Porn an'ara lain menerang 
kan, bahwa dgn. terbertuknja 
kabinet Wilopo ini krisis ka- 
Pena jg telah berdjalan 40 hari 
telah berachir. 40 Hari krisis ka 
binet buaj negara muda seperti 
negara kita ini dapati dikatakan 
waktu jg tidak singkat, Sebelum 
mr. Wilopo diserahi tugas un- 
Yuk membentuk kabinet, Sidik 
Dicjosukarto dan Prawoto 
Mangkusasmito telah diminta 
untuk membentuk suatu kabi- 
net ig mendapat dukungan tju- 
kup besar dari parlemen. akan 
tetapi usaha mereka fidak ber- 
hasil, demikian presiden. Seka- 
lipun demikian kedua mereka 
telah merijurahkan segenap te 
naga dan fikiran mereka untuk 
memenuhi tugas jg telah dibe- 
rikan kepada mereka, Kepada 

bekas pembentuk kabinet itu 
presiden mengutjapkan kerima 
kasihnja. 

Selandjutnja oeh presiden 

dikatakan bahwa lamanj, kri- 
Sis kabinet itu tidak dilihainja 
Sebagai tanda jang mengcha- 

watirkan tetapi djug, tidak 
dapat  dianggapnjs sebagai 
tanda jang sehat. Ia mengha- 
rapkan kabinet baru jang te- 
lah terbentuk itu dapat me- 
ngatasi kesulitan2 jang diha- 

Gapi oleh bangsa Indonesia de- 

wasa ini. Kepada kabinet lama 
Jang teah bekerdi, selama 10 
buan presiden menjampaikan 

terima kasihnja. Achirnja pre- 

siden menjatakan penghara- 
pannja bahwa kabinet baru 

akan dapat memenuhi tugas- 

nja sebagai-mana ditjita-tjita- 
kan oleh bangsa Indonesia. 

(Pia). 

KABINET MUDA DAN 
BERKALIBER BESAR. 

Rebo kemarin Susah, betul ki 

ta mentjari berita tentang kabi 
net baru Indonesia didalam. su 
rat2 kabar Inggeris. Hanja 

“Daily Telegraph” jang merasa 

ada gunmanja dikabarkan, teta 

pi Gengan empat bars sadja. 
Td'api kalangan Indonesia di 
Lodon menjambutnja dengan 
sangat girang dan menganggap 
nja kabinet baru ini bersema- 
ngat muda dan benkaliber be- 
sar. Demikian wartawan "Anta 
ra” di, London. 

BALON PLASTIK DLM. 
PENJELIDIKAN ATOM. 

Dalam pertjobaar2 jang akan 
| dilakukan oleh suatu rombong 
an penjo.idik atom Inggeris pa 
da minggu depan disekitar Glas 
gow, akan dipergunakan sebuah 
balon dari plastik . jang diama 
cernja 35 meter. Menurut r 
mimpin rombengan, Prof, C. 
Powell, balon iri dapat baikan 
pai tinggi 35.000.000 meter. di 
perlengkapi dengan ,,film pla- 
ter” jang dapat mentjaLat reak 
Si Partikel? kosmik. Setjara oto 

matis film2 tadi akan dilepas- 
kan dari balon. dan didjauhkan 
dengan parachute, Dalam per- 
tjobaan ini akan dipakat bebera 
pa buah ba'on, semuanja diken 
dalikan dengan radar, 

ADA WAKTU SEPERTI 
sekarany tidak mungkin SOB 

dihapuskan begitu sadja. ketjuali ka 
lau jang dimaksudkan ialah  meng- 
ganti SOB dengan suatu  Undang2 
Nasional mengenat keadaan bahaja 
rang dalam principenja bermaksud 
supaja pemerintah dalam keadaan jg 
tertentu bisg bertindak tjepat, dgn | 

  
'kali pada hari Senen jang akan j tetap mendjamin hak2 tiap2 warga- 

datang akan mengadakan kem i negasa 

bali sidangnja, 
sebagaimana mestinja. Demi- 

kian pendapat pribadj Menteri Ke- 

  

Tanggung Ojawib. 

      

“agan Supaja 
n Kepada Angkatan Laut AS. 

,Andjuran 3 Dewan Keamanan Nasional Amerika. 

kan kepada UP, bahwa 

| Am.-Serikat 
matkan 

  

ni menjerbu Formosa. 

Menurut sumber itu, iniah 
sesungguhnja jang menjebab- 

| kan state Department tidak 
| membe.arkan statement Kim- 
ba'l itu, karena pemerintah A 
merika Serikat hingga kini be- 

lum bersedia utk mengumum- 
kan perobahan politik ini. 

Menurut sumber itu, dewan 

keamanan nasional mengombil | 
tindakan ini setelah gabungan 

“kepala2 staf angkatan perang 
|! Amerika Serikat mempertim- 
bangkan, bahwa bagaimana- 
pun djuga Formosa harus di- 
pertahankan supaja djangan 
djatuh ditangan “komunis”, te 

rutama sekarang setelah per- 
djardjian2 keamanan dengan 
Djepang, Fiipina Austra'ia 
dan New Zealand ditanda ta- 
ngani. Dikatakan pula oleh 
sumbe, itu, bahwa dewan kea- 
maran nasional menjetudjui 
pendapat ini, karena hilangnja 

Formosa akan merupakan lo- 
bang besar dalam garis perla- 
wanap terhadap komunisme di 
“Pasifik. (Antara—UP). 

  

Letourneau: 
Keadaan Peperangan 
Di Indo—Chisa Ber- 
balik Merugikan! Pi-! 
.hak Ho Chi Minh 

RAN di Indo China kini 

»kawum komunis”, demikian di- 
katakari oleh menteri urusan ne 
gara2 bagian Perantjis, Jean| 
Letourzeau dlm kenperensi pers |: 
di Paris pada malam Kemis. Se 
bagai diketahui menteri Letour- 
neau dua hari jg lalu telah di- 
angkat pula sebagai komisaris 
tinggi Peranijis utk Irido China, 
jaitu djabatan jg diduduki oleh 
almarhum marsekal Jean de Lat 
tre de Tassigay di waktu jg lalu 
Letourneau menjatakan, ba 

hwa pada waktu ini 20.000 ser 
dady Ho Chi Minh bertempur 
didelta Tonkin, dan mereka, itu 
adalah bagian2 Gari dua -divisi 
Ho Chi Minh jang kuat, jaitu 
ke 316 dan divisi ke 320. Kata 
Letourneau, “saja berada da 
Jam kedudukan untuk menjata 
kan bahwa bagian jang pen 
ting dari kedua divisi ini te 
Jah dihantjurkan atau akan di 
hantjurkan  didalym waktu 
singkat ini dm pertempuran” 
Sementara itu berita itu beri- 

| ta2 dari Saigon menjatakan, ba 
hwa pasukan? Ho Chi Min kini 
sedang bertempur untuk men- 

terdesak kearah laut da'am 
daerah sematjam “Duinkerken 
ketjil” 70 -mil disebe'ah teng- 
gara Hanoi. (Antara—UP). 

PERDJALANAN DELEGASI 
INDONESIA KE MOSKOW. 

Dalam. perdja'lanan ke Mos 
kow melalui Amsterdam, seie 
gasi Indonesia ke konperens: 
ekonomi jarg dipimpin Suchjar 
Tedjasukmana hari Rebo il te- 
lah tiba di Praha. Mereka di- 
sambut oleh panitya dan Men. 
Muda Perdagangan Tjekoslo- 
wakia. Menurut rentiana rom: | 

bongan tsb tinggal semalam di 

Praha dan tg 3-4 pagi diharap 
kan sudah sampai di Moskow ' 
untuk menghadliri pembukaan 
konperensi. 

KEBAKARAN DIPABERIK 
TJAT PAR. 

Bekerapa ribu kg bahan2 
minjak tist seharga Rp 20.000 
mendjadi muszrah akibat keba- 
karan jg terdiadi pada tgl 1-4 
Gjam 18.20 petang, dida am pa 
berik tjat P.A.R, didjalan 
D'embatan Merah, Djakarta. 
S2bah kebakaran be'um diketa 

hui.   
Lukman: SOB Tidak 

hakiman Mr. Lukman | Wirtadinata 
mengenai resolusi parlemen jang beri 
si minta ditjabutnja semua peraturan , 
jang berdasarkan SOB, Sebagai dike 
tahui, Mr. Lukman sebelum diangkat | 
mendjadi Menteri Kehakiman adalah 
anggota seksi Kehakiman dan Kea- 
manan dalam negeri parlemen. Iapun 
menjaftakan merasa mempunjai more 
le verplichting untuk  memperhati- 
kan resolusi itu dengan  sungguh2. 
Tapi dengan SOB seperti sekarang! p 

ya bl 
Lama aga “Kebe 
akan Batawiaas 

| van Kunsten en Wetan 

Formosa dari tiap2 serangan pihak RRT. 
menjatakan, bahwa menteri angkatan laut Kimball sesungguh- 

k nja telah ,,membuat suatu ledakan 'jz menggemparkan” ketika 
| ia pada hari Senen jl. menjatakaw di Tokyo, bahwa angkatan 
| laut Am.-Serikat akan melumpuhkan: RRT yan mereka bera- 

Kabinet Dilantik 
" 49 Hari Krisis Kabinet Berachir 

Harapan Presiden: ,,Agar Kabinet Bisa Memenuhi 
Tugasnja Sebagai DitjitaTjitakan Oleh Bangsa 

Indonesia”. 
ENGENAI PELANTIKAN 

JALANNJA PERTEMPU | dj 

tjegah djangan Sampai mereka 

| , UMBER JG. DIANGGAP mengetahui sealnja menerang- 
Dewan Keamanan Nasional Am. 

AN kabarnja telah mengandjurkan supaja angkatan laut 

“diserahi tanggung djawab jg penuh utk menjela- 
Sumber itu 

  

,.Manusia2 
Saldju" Jg 

“Mengerikan 
Tinggi Ik 3 Meter, Ba- 

dan Berbulu: Kedjam 
Dan Biadab 

I KATMANDU (Nepal), 
D telah tiba orang2 Tibet 

jg katanja telah melihat siar 
nusia?2 saldju jg mengerikan”. 
Bekas? kaki machluk? ini, seba- 
gakmar telah diketahui kata- 
aja telah dipotret oleh Sir Eric 

Shipton. AFP mentjatat, bahwa 
Jmanusia saldju” itu adalah se- 

matjam machluk jg banjak di- 
pertjakapkan didalam pergaulan 
masjarakat di daerah pegunmu- 

ngan Himalaya iri. 
Menurut keterangan orang2 

Thibet tadi, “manusia2 sa'dju” 
bukanlah binatang, melain 

kan suatu machluk sebagai max 

nusia jang hidup dida'am ge- 

hi 700 meter, Tinggi “manusia” 

metor dan tiga meter, sedang 
Peak onia tertutup se'uruhnja 
oleh bu u 'putih. “Manusia” ini 
“belum pernah dapat dihampiri. 
|Didaerah2 ini, ia dinamakan 

| “jante”. Katanja ig bersifat ke 

- Pertahanan 
Terusan Suez 
Menurut Rentjana Ame- 
rika: Peranan Mesir: 
Akan Lebih Besar: . 
Peranan Inggeris 

Berkurang #7. 

UTABESAR Amerika Se 
rikat di Cairo mengata 

Isa, bahwa dalam pertukaran 
pendapat jang ia lakukan dgn 
Gutabesar Inggeris Sir Ralph 
Stevenson dan dengan menteri 
Juar negeri Mesir Hassouna Pa- 
sha pada hari Kemis ig telah 
mengemukakan pendapat Ame- 
rika Serikat, Menurut pendapat 
Amerika jang paling achir, ren 
tjana pertahamdn daerah Peru- 
san Suez akan merupakan seba 
gian dari rentjana pertahanan 
jang lebih besar, jang meliputi 
semua negara? Arab serta Me- 
sir, Turki, Amerika Serikat, Ing 

geris dan Perantjis. 3 
Da am renfjana ini Inggeris 

akan melakukan peranan jang 
makin berkurang, sedangkan 
peranan Mesir akan makin ber 
tambah besar. Selain itu, Ame 

rika tea memberikan saran 
djuga kepada Irggeris, bahwa 
Mesir hanja dapat diharapkan 
akan mener'ma baik usul2 per 

but, diika usu2 Inggeris me- 
ngenai hari kemudian Sudan 
diubah untuk memenuhi ke- 
inginan2 Mesir.   
  

Kalangan jang berkuasa me 
i rgatakan, bahwa dilihat dari 
sudut pertahanan, kepentingan 
jane pokok dari Inggeris di Su 
Gan teretak dibagian Selatan, 

untuk mendjamin daerah2nja | 
| Gibagian Afrika Tengah, terma 
suk daerah2 jang menghatsil- 

. kan yranium. (Antara). 

  

Harian ,,Advance” jang terbit di 
Calcutta hari Senin mengabarkan 
hahwa duta besar India di Repu- 
blk Rakjat Tiongkok. Sardar Pan. 
nikar akan menggaatikan duta be: 
su? India untuk Moskow dr. Sar- 
vapalli Radhakrishnan. Jang tersebur 
terachir baru2 ini oleh kongres te- 
lah dipilih sebagai wakil presiden 
republik India. 

rombo'an2 lima atau enam di- 
darah jang tingginia melebi- | 

Hu' katanja jalah antara 2.80) 

“| talu berkantor di 
dan jarg kemudian berkedudu 

  

tahanan daerah Terusan terse : 

   

  

Wakli2 Sosia. 
"lis Djepang 

    

  

Kemaren 'petang tel ah tiba dilapangan terbang Ke 

majoran Djakarta beber apa orang wakil Partai Sosia is 
Djepang untuk suatu k undjungan ke Indonesia. Mere 
ka itu ja'ah: tn2 Eiji Ya mashita anggauta Panitya Na 
sional dari Partai Sosial Demokrat, Kenyin Matsuzawa, 

anggauta DPR Djepang serta pula anggauta DP Pusat 
Partai Sosial Demokrat Djepang, Eki Sone, anggauta 

| counsil. 

Penting hari ini: Kabinet Wilopo dilantik — Pro: 
gram kabinet — Konperensi ekonomi Moskow di- 
buka — SOB tak bisa dihapuskan begitu sadja — 
Stalin ingin meredakan ,,perang-dingin” — N.O. 
akan keluar dari Masjumi? -— Obrolan Mang 

Gandha — ,,Kantor-Angin ” dll. 

  

Shinwell Sesalkan: 
  Mengapa Amerika 

Tidak Mau Mengakui 
| “ RRIe- | 

B EKAS MENTERI, perta- 
! nahan Gala “pemeriata 

haa, wuvah Inggris, Kkammanual 
| Stinwell, , peda malam ga 1 
menjat: ian ai Londua, 
2ualah  sarfvat desak bah 
wa Amerika Serikat titak me- 
ngakui, pemerintah Republik 

|| Rokjat 'Longkek sebagai jang 
telah dilakukan olea  pemerin- 
tah Kuruh Inggris dalam ke- 
“ djaksanaan, beleid dap penja 
pataja jang sehat”. 

Sh nwell jang berbitjara da- 

lam yapa! pemiihan untuk de 
wa .2 daerah se andjutnjo mie- 
njatakan, "kita »S€harusnja 
mempunjai pengertian? jang 
baik dengan rakjat Tiongkok 
dan tidak saling bertentangan 
Galam maksud tudjuan”, Seti- 
dak2nja dinegeri itu hidup 
400 diuta orang, sebagai di In 
dia, dan berdjuta2 orang itu 

ingin membe'i barang2 dan ba   
  

negara? blok Sovjet, 

Da'am konperensi ini para 
delegasi tidak -hadlir sebagai 
wakil resmi dari sesuatu go:0 

ngan ataupun pihak, Pengusa 

ha konperensi ini adalah sua- 

tu panitya internasional jang 

sampai tanggal 25 Maret jang 
Copenhagen 

kan di Moskow. Menurut ren- 
tiana, pada upatjara pembuka 
an konperensi itu antara lain 

akan berbitjara wali kota Mos 
| kow, Yasnov. Konperensi di- 
langsungkan digedung pusat 
ser.kat2 buruh Sovjet Uni, Pa- 
da konperensi ini  delegasi2 

-Inggeris Perantjis dan nega- 
ra2 As'4 Tenggara akan menda 

pat Wesempatan untuk berte- 
mu dengan waki 2 dari Repu- 
b'ik Rak'at Tiongkok dan ha' 
ini adalah 'penting Sekali kare 
ra RRT ada'ah sebuah negara 
besar di Timu, Djauh jang ti- 
dak diwakili da'am Dewan Eko 
nomi PBB. 

Beberapa kepala badan2 eko 
nomi PBB telah diundang pula 
untuk menghad'iri konperensi 
ini, akan tetapi semua undang 
an telah ditolak. Djuga federa 
si serikat2 butuh non-komunis 

(ICTFTU) teah menolak un- 

dangan ini. Sementarg itu dika 
barkan, bahwa sebagian besar 

dari anggota2 delegasi India 
telah ditunggu keda-angannja 
di Moskow pada hari Kemis iu 
Gfuga sedangkan delegasi Pa- 
kistan jong terdiri dari 7 
orang telah tiba di-ibu-kota So 
vjet Uni pada hari Rabu jang 
lau. 

Berita United Press dari 
Moskow menjatakan, bahwa 
pada hari Kemis delegasi RRT 
mengadakan pembitjaraan tak 
resmi dengan delegasi Peran- 

tjis dimana diadakan pertuka 
ran fikiran pendahuluan me- 
ngenai soa 2 jang bertaian de 
ngan perdagangan. Sebelum 

itu delegasi RRT djuga telah 
mengadakan pembitiaraan2 

tak resmi dengan de'egasi Ing 
geris dan deegasi2 negara2 
Barat lainnjs, (Antara). 

Negara2 jg. hadir 
Lebh andjut AFP dapat me 

wartakan bahwa, pada knnpe- 
rensi itu hadi, de.egasi2 dari 
India, Pakistan Ceylon, Iran, 
Birma, Indonesia, Me 

sir das Israel. Dari fihak nega 

ra2 barat hadir para utusan 
Gari Inggeris, Amerika Seri- 
kat, Perantjis Italia, Austria, 
Bega, Nederand dan Skandi- 
havia. Selandjutnja hadi, pula 

  
  

Konp. Ekonomi 
Moskow Dibuka 

Lk. 500 Orang Serdjana Ekonomi Dari 
Seluruh Dunia Hadir 

Kesempatan Leluasa Utk Bertukar F ikir- Dan Ada- 
kan Perhubungan Dgn. K alangan Ekonomi RRT. 

EBIH DARI 500 orang ahli ekonomi dan kaum pengu- 
saha jg terkemuka dari seluruh dunia pada hari Kemis 

mulai mengadakan pembitjaraan2 di Moskow mengenai tjara?2 
rbaiki perhuburzan dagang antara negara2 Barat dan 

Konperersi ekonomi internasional di Mos 
kow jg dimulai pada hari Kemis tg. 3 April adalah merupakan 
suatu permusjawaratan terbesar dari pada ahli ekonomi jang 
pernah diselenggarakan di ibu kota Sovjet Umi. 

han? textie!, yntuk mana kita 
dapat membantunja kersama2 

dengan regara2 lainnja, Demi 
ian Shinwel| (Antara 

Reuter. 2   
MURID2 WANITA PADA SE- 
KOLAH PENDIDIKAN 
DJASMANI. 

Pada waktu ini sedang diren 
tjanakan o'eh Sekolah Guru 
Pendidikan Diasmani Surabaia 
untuk menerima murid2 wani- 
ta mulaj tahun pe'adjaran ba- 

ru kira bulan Djuli nanti utk 

pendidikan guru djasmani jang 

memakan waktu 4 tahun. Se- 
mentara itu pelaksanaan ren 
tjana tersebut sangat tergan- 
tung pada adarja “akomodasi 
jang tjukup banjak berhubung 
para murid harus tinggal dim 

asrama. 
tan, Sovjet Rusia, RRT Djer- 
man Timur, Tjekos'owakia Po 
landia, Hongaria dan negara2 

Eropa Timur lainnja. 23 1/2 Djuta 
Djam' Hilang 
Karena Pemogokan2 

  

PAKKET ISI BOM 
DI DEN HAAG. 

Dalam 3 bungkusan jang diala- 7 Li 2 
niatkan “kepada delegasi Djermun Di Djawa Timur 
Barat dalam  konperensi Djerman- 

ENURUT tjatjatan pi- 
nak resmi di Surabaja 

dalam tahun 1451 ternjata 29 
621.603 djam kerdja di Djawa 

Jahudi di Den Haag telah diketemu- 
kan bom2, demikian dikatakan oleh 
kalangan jang lajak dipertjaja di 
Bonn. Hal ini diberitahukan oleh 
polisi Belarda kepada kementerian |Wimur telah hilang disebabkan 
luar negeri di. Bonn. Bungkusan2 adanja 185 kali pemogokan jg 
berisi bom itu dialamatkan kepada | menjangkut 178.438 buruh, Da 

Ablaham Frowein, penulis delegasi" ri tjatatan itu ternjata, bahwa 
Djerman Barat tersebut, dan kepada hamja Ci Mitluralah jang tidak 
dua orang wanita pembantunja. Jang. pernah &ua pemogckan sekali 
menerima telah mendjadi tjuriga ka- Pum tertjatat 11 kali pemcgokan 
rena suratnja ditulis dalam bahasa | perseusihan perturuhan. 
Perantijis. (Anfara) 

  

  

Utk Kelabui Mata 
Seluruh Dunia 

Komentar. Partal ,»NeosDestour“ Me- 
ngenal, Ojandji, Peranfjis Untuk Peroba- 

han2 Peperentahan Tunisia 
Pengangkatan Baccouche Baru Mungkin Setelah 

Peranijis Djalankan Ter ror. 

(y ALAM KOMUNIKE JG. 
& tour di Tunis sekali lagi ditegaskan kedudukan 

tsb. Dalam komunike tsb, dikemukakan selandjutnja, 

dikeluarkan oleh partai Neo Des 
partai 
bahwa 

krisis di Tunisia hingga kini masih tetap berdjalan terus dari 
bahwa pengangkatan Baccouche mendjadi perdana menteri ha- 
nja dapat dilakukan dgn Pe pemerintahan teror pada 
ig. 18 Pia 

Seluruh Buruh 
PU. Djawa Barat 
Akan Mogok: Selama 2 
Hari Dibawah, Pimpinan 

. Sobsi 

jaran PENGUMUMAN 
yang dikeluarkannja ke 

marin petang. Panitya Aksi Sen 
iral Biro Sobsi menjatakan, bah 
wa pada tg. 7/4 dan 8/4 jad 
kaum buruh djawatan?2 Peker- 
djaan Umum, Daerah Otonom 
(Kotapradja) Gan Kehutanan 
diseluruh Djawa Barat akan me 
ngadakan pemogokan? dibawah 
pimpinannja. Femogokan jang 
akan boriangsun- selama 2? ha- 
ri su merupakan tingkat perta 
ma dan tingkat kedua akan me 
njusul kalau dengan aksi tsb 
tunvutan tifak dipenuhi. Demi- 

para utusa» dari Amerika Sela | kian pengumuman itu, 

Bisa Dihapuskan Begitu Sadja 
ini, katanja selandjutnja, pemerintah ga akan 
hanja dapat bertindak tjepat, sedang ' 
hak2 warga-negara kurang mendapat | 
djaminarn. 

Saja jakin, demikian kata Mr. Luk 
| man, tidak eda. orang jang tidak 
akan menerima penggantian SOB 
itu, karena pemerintah Sukiman-Su- | 
wirjo sendiri dulu telah menjatakan 
tidak keberatan, malah katanja su- 
lah mempunjai konsepsinja dan dari 
pihak Angkatan Perang sendiri dju- 

  

  

NN 
Ce anootsehap 

Way   

menjetudjui penggantian 
tadi. Hanja, menurut Mr. Lukman 
Wiriadinata, kesulitan?) akan dite- 

mui dalam soal pelaksanaannja, ,ka- 
rena banjak faktor2 jang harus di- 
hadapi nanti, misalnja untuk menen 
tukan dalam keadaan jang bagaima- 

| na ,Undang2 Nasional dalam  kea- 
daan bahaja” itu dapat dianggap 

| berlaku. Untuk menentukan itu tidak 
| tah mudah untuk “mengatakan seka- 

itu bisa diganti. Tapi harapan se- 
mua orang talah' setjepat2nja dan 
itu tergantung pada kabinet, teruta- 
ma pada Kementerian Pertahanan. 

Achirnja diterangkan, bahwa ter- 
bentuknja panitya ad hoc dalam 
parlemen jang diserahi tugas untuk 

melaksanakan resolusinja, akan le- 
bih mempermudah pekerdjaan peme- 

rintah. Demikian keterangan Menteri 
Kehakiman Mr. Lukman Wiriadina- 

rang dalam tempo berapa lama SOB | ta. (Ant — Kp). 

"Yakni kebelagakan untuk menun- 
djukkan kekuasaan terhadap bekas 
perdana menteri Mohammad Chenik 

' jang besama-sanmy dengan teman2 
sedjawatnja ditangkap, pengumuman 
dalam keadaan bahaja dan perang, 
dilakukannja sensur dan tekanan ter 

thadap Bey Tunisia oleh Perantjis, 
Akan tetapi tindakan untuk memper 
gunakan kekuasaan sematjam “itu 

jang bersifat salah tak akan dapat 
smerobah keputusan? baik dari rakjat 
Tunisia maupun Bey jang Teng 
ini ditawar diistanania. 

Komunike tersebut selandjutnja 
mengatakan, bahwa sebenarnja pzro 
bahan2 jang disodorkan oleh Peran- 
tjis, jakni bahwa rakjat Tunisia di- 
beri hak pula untuk turut serta dlm 
pemerintahan politik negara tersebut 
ialah tak lain hanja berarti bahwa 
residen-djenderal Perantjis tetap me 
megang kekuasaannja penuh i 
semula, djandji bahwa Girektur2 de- 
partemen jang dipegang oleh Peran 
tjis akan diganti dengan menteri? 
bangsa Tunisia sama sekali tidak di 
taati. 

Mengenai panitia keuangan Peran 
tjis-1unisia jang baru, dalam komu- 
nike tadi dikatakan, bahwa . panitia 
ini hanja merupakan bentuk baru da 
ri dewan besar' 'semula. Achirnja 
komunike tadi mengatakan, bahwa 
dengan singkat perobahan? jang di- 
djalarkan oleh Perantjis di Tunisia 
itu pada hakekatnja ialah merupa- 
kan usaha Perantjis untuk mengela- 
buhi dunia internasional dan dgn 
tjara bagaimana djuga sama sekali 
tak akan memenuhi tuntutan? rakjat   Tunisia untuk memperoleh kemerde 
kaan. sepenuhja. (AFP), 
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— SEMARANG 1 

Kabar Kota 

   

Ck 3 

sa Kesan2 Penindjauan 

Nat KK: rombongan angg:    

    

      

    

      

    
   

    

     
     

    

  

     

  

      
     

    
    
    
    

   

  

     

   
   

     

     
    
    

    

    

     
     

    

   
   
     

    
     

     
    

    
    
    
    
     
     
     

   
     

         

   
   

  

   
   

    

      

   

        

   
   

  

   

   

  

   

  

   

    

  

   

          

    
        
       

Mengenani daerah domba, jaitu 
desa Pakis (Temanggung) 

' Djaw. Perchewanan diberikan kepa- 
| “da rakjat tani domba2, chewan mana 
“ didatangkan dari luar wilajah Dja- 

wa Tengah, antaranja dari Garut 
| (Djawa Barat). Maksud pemberian 
domba kepada rakjat tani itu, anta- 
ranja, ialah untuk menolong orang2 

» jang:kurang atau.tidak mampu. mem 
beli dengan harga serendah?2nja atau 
'diberikan tjuma2, agar mereka itu 
“dapat memperhebat hasil domba itu. 

—. Untuk ini oleh Djaw. Perchewanan 
| telah diadakan sematjam perdjandji- 
|an, jaitu tiap2 ekor betina dikemba-. 
likan 2 turunan dalam waktu setje- 
pat2nja. Sesudah itu pokok serta tu 
runannja jang lainnja mendjadi mi- 

“mereka, sedangkan domba djan 
'tan dikontrakan untuk 3 tahun, se- 

| telah mana domba tsb mendjadi milik 
"'nja. 

$ Sampai Ditemani oleh Djaw. Ke- 

chewanan telah diberikan kepada rak 
| jat tani 754 domba betina, 61 djan-| 

tan, 152 turunan djantan dan 135: 

  

Pomnaa bahwa kesukaran Djaw. 
itu pada waktu ini mengenai pembe 

| rian domba. tsb adalah antaranja, 
bahwa rakjat tani didesa itu telah! 
menuntut 'supaja tiap tani “harus di- 
beri domba, dan bila ini belum ke- 

| .djadian, maka domba tsb belum. da- 
“pat dikeluarkan keluar daerah itu. 
Untuk mentjukupi kekurangan -dom- 

“ba itu, maka oleh Djaw. tsb telah 
. diusahakan mendatangkan chewan 
itu sebanjak mungkin dari daerah 
Juar. Jang kini mendjadi rentjana da 
“Ti pihak Djaw. Perchewanan, adalah 
bagaimana tjaranja: I bulu domba itu 
.dapat digunakan untuk memberi su- 
.ntu kemakmuran bagi daerah itu. 

. Telah diusahakan. bulu itu akan di- 
| djual pada umum, tetapi tidak dapat 
' berdjalan, karena invoer bulu domba 

dari luar negeri banjak dan kwali- : 
| teitnja lebih baik. : 

Untuk mendirikan satu perindus- 
-trian bulu domba . belum - mungkin, ' 

| mengingat keuangannja. Berhubung | 
| dgn ini, maka bulu domba tsb semen, 
tara waktu tidak didjadikan sesuatu ' 

apa. Selandjutnja dikundjungi desa" 
. Kledung (Wonosobo) idimana seba- : 

0. gian besar dari rakjat tani disamping ' 
: .nja mengerdji sawahaja, membu 
aa ika tanaman tembakau. Luas tanah 

tembakau jang diusahakan oleh rak 
jat desa itu ada Ik. 900 Ha. dan di 

seluruh daerah Temanggung terda- 
pat tanah tembakau. an 

  

puk 'jang “didjual 
Ribuan Kg. 

! . dibeli je. 

  ha? pembangur 
Ter sekali: .Kami Ne Tn wal 

.turpnan,, betina. Oleh Djaw. tsb di-! $ 

Pendaftara ditutup tg. 

“tuan Amijn Pane dan Kwee 

'Kwes menerangkan tentang R 

“Selesai tjeramah 

1 ap2 tarian itu. Hampir djam 1l.f 

Ii TERAMAH NJ. PUDJO- 
a. BUNTORO. 

ai | tangannja di Semarang 

- | bertempat di GRIS pada djam 19.00 

, tu tidak lama lagi, daerah2 tsb akan 

» dalam wilajah Djawa 
terutama dalam soal pembangunan. 

| Kesemuanja itu, akan didjadikan 

Ibahan oleh rombongan anggauta 
DPR dan DPD untuk dibitjarakan 

Wdalam rapat. DPR 

APRIL 1052. 

CAN AT 
Ia” 

k Domba 
£ Sekitar Usaha Djwt. 
: Madjukan, “Pemeliharaan Domba Oleh 

) Rakjat 

Kehewanan Utk 

Kedaerah aa 

gauta DPD dan DPR Prop. Dja- 
wa Tengah seksi Pertanian telah menindjau daerah 

makmur, :Jekin wilajah daerah Kedu. Disamping menindjau ob- 
Laga seksi tsb. telah dikundjungi pula 2 

oleh : 

KABINET 13. 

Kabinet sekarang ini 'kata- 
Nnja kabinet no 13 sete'ah pro- 
kamasi kita dulu. 

Dilantiknja kemaren presis 

39 hari dus 3 ka'1 13 hari sesu 
dah kabinet krisis. 

Sir-pong “kagak tahy apa 
bung Wilopo itu orang tacha- 
jul dan pertjaja kaluk angka 
13 itu-bisa bikin orang tjiak'at. 
Tapi kaluk benar ia tachajul, 
bo'eh mas Wilopo tarik nafas 
pandjang 13 kali terus mendoa 
supaja nasib kabinetnja dja- 
ngan sampai seperti nasib kabi 

net Perantjis Edgar Faure se- 
belum kabinet Antoine Pinay 
sekarang ini. 

Sebab: miturut peringatan 

Sir-pong: kabinet Edgar Fau- 

Te tadi kebetu'an djuga kabi- 

net jang ke 13 sesudah Peran 

tjis bebas dari Nazi. Dan jang 
paling mengerikan, umurnja 
tjuming presis 13 hari sadja. 

Sir-pong. 

  

HWA JOE TSING NIEN FU. 
.Ranting Yen Chiu Pu dari Hwa 

Joe Tsing Nien Pu dikota ini nanti 
tg. 10 April jad. akan mengadakan | 
tjeramah tentang: ,,Pergerakan  pe- 
muda dan olahraga” oleh dsr. Sugt 
janto, bertempat di gedung Hwa Joe 

“Plampitan 19. Lebih djauh dikabar- 
kan bahwa ranting bulutangkis akar 
mengadakan darmawisata pada tg. 
13 April ke Magelang, Borobudur 
dan Pisangan. Di Magelang akan 
diadakan pertandingan bulutangkis. 

10 Aprit pa 
da: Tjia Tjong Tjiat dj. Mataram 
332, Lie Djoe Siang Kelengan-wetan 
1 dan Tjoa Tjhan Yong Batermar- 
kzsar. 

“TJERAMAH A. PANE DAN 
KWEE KEK BENG. 

Tadi malam bertempat dige- 
dung CHTCS Karangturi tuan 

Kek Beng telah meneruskan 

tjeramah tentang RRT dan per 
hatian tjukup besar. pun resi- 
den Milono tampak hadlir. Tn 

RT terhadap hoakiao minority 

dan agama dan tuan Armijn 

Pane memandang RRT dari 

suGut sosial dan kebudajaan. | 
o'eh - anak2 

Sin You She Jalu dipertundjuk 

kom tari2an Yangko, tari bu- 

ruh dan njanjian bersama. Tn. 

Armijn menerangkan artinja ti 

malam pertemuan ditutup. 

“Tgl. 7 April jad. ditunggu keda- 
Nj. 

Pudjobuntoro akan memberikan tje- 

tamah mengenai pemilihan umum itu, 

  

mendjadi satu daerah jang terbaik 
Tengah ini, 

per mhentuk: ) 

  

INDJAU PARI sudu 2 
: ara diana TE Ka nara 

Kia. 
Lebin oa ( 

kan, bahwa padi 
ang telah diad 

sjumi 25 lain, SIR 
kan itu. tidak sGibe 
rangan:. : 

N. 0. Saka batas?" 
Dalam pada itu Suatu sumber! 

jang mengetahui 
keterargan, bahwa Nahdatul 
Ulama akan keluar sebagai ang 
gota istimewa dari Masjumi', 

. dan akan melepaskan diri dari 
ike'an dengar: Masjumi. Dinja- 
takan bahwa konperersii pleno. 
Nahdatul Ulama jg akan diada 
kan ranti di Surabaja akan me: 
agambil sua-u putusan ig pen- 
ting ter'ang soal itu. Sebagai- 
mana diketahui kesulitap2 ini 
timbul karena -dito'aknja oleh 
fsrmafeur dan Masjumi tjalon 
Nahdatrl Ulama untuk menteri 
Agama Wahid Hagjim, Pia Pdm 

EA La —.   

  

' rundingan 

  

4 Pa kaum 

Tambahan Darah badak 
kekajaan utk. 1952. 

— Pemerintah telah mengundang- 

kan undang2 darurat tentang pu- 
ngutan tambahan pokok padjak me- 

ngenai padjak kekajaan untuk tahun 

11952, jang berlakunja surat -hingga 

tanggal 1 Djanuari 1952. Menurut 

undang2 itu maka untuk tahun 1952 

akan dipungut tambahan pokok .pa- 

djak 100. dari ketetapan padjak 

kekajaan. 

Import teh Inonesia di 
Mesir naik dua kali. 

Menurut AFP. dari Kairo, - Pe- 

merintah Mesir mengumumkan hari 

Senin, bahwa dia telah mengambil 
keputusan untuk menaikkan dua ka- 
li tarif dari beberapa djenis - import 
dari negeri-negeri lain, termasuk 
djuga teh dari Indonesia. Selandjut- | 
nja dikatakan oleh pengumuman itu. 
bahwa peraturan tersebut mulai ber '| 
laku pada hari dia diumumkan, dan | 
mengenai negeri-negeri jang tidak 
membuat : persetudjuan dagang deni 
yan Mesir. 

Perdjandjian dagang 

Indonesia Peranijis 
diperbaharui. 

Delegasi Perantjis ke Djakartaw 
jang akan merundingkan soal -mem- 
perbarui perdjandjian dagang Pe- 
rantjis — Indonesia (jang dulu di- 
buat dalam bulan Januari 1951) de- 
ngan menumpang pesawat terbang 

telah berangkat dari Paris. Demik:. | 
an AF.P. dari Paris. Delegasi ip: 
diketuai oleh -Ginier-Gillet, ' wakii- 
direktur dari perhubungan ekonomi 
dengan luar negeri pada Kemente 
rian Perekonomian Perantjis.  Pe- 

ini “akan diadakan di 
, Djakarta mulai tg. 7 April jad. 

    
PERUMAHAN BURUH 
PELABUHAN. 

Badan Pengurus Pe- 
rumahan Buruh Pelabuhan Se 
marang terdiri dari wakil2 da- 
ri GBP, SBPP anggauta DPD 

buryuhan, Pegawai Kota Pra- 
dja Semarang dan Pegawai Pe 
njuluh Perburuhan telah me- 
ngadakan rapat, maksudnja 
untuk menentukan siapa jang | 
berhak menempati rumah2 Iu 

diselenggarakan oleh Penjuluh   
| 

Perburuhan Djawa Tengah, ru 

mah2 itu kini sedang didirikan 
di Mlaten-Sendjojo sebanjak 2 

,dan di Brumbungan 46 Bua 
Perlu diterangkan, bahwa #and 

mendapat  prioriteit pertama, 
untuk menempati rumah2 ter- 
sebut jalah buruh pelabuhan | 
jang belum berkeluarga. 

Menurut penjelidikan semen 
tara di pelabuhan Semarang 

be'um berkeluarga. Tiap ru- 
mah dapat ditempati oleh seba 

tetapkan lebih rendah dari se- 
wa umum. 

Diharapkan pada tanggal 1 
Mei jang akan datang ini dapat 
dibuka dan diterhpati sebanjak 
12 orang, jang akan dibuka 
adalah rumah2 di Mlaten Sen 

djojo sebanjak 7 a 8 rumah. 

net Presiden 

Ha dalam perundin 

Prop. Djawa Tengah seksi Per| 

ada lebih kurang 100 orang jg $ 

njak 12 orang din sewanja di | 

   
       
    
   

  

   

  

pem e PA 

   
Lahir 1911 Oi Vasilmalaa. 

Memperoleh titel Ir. 1933 THS. 
Pa ing achir. “Men.eri Perhubu- 
ngan dalam “kabinet Sukiman- 

| Suwirjo “dan! isebelum itu Ment. 
Perhubungan: 
Dim kabinet Sjahrir jang ke-2 
(1946) Menteri Muda Perhubu 
ngan, dan d dalam berbagai kabi 
net seSudah lah itu (kabinet Sjahrir 
ke-3, kabinet Ami, Sjarifuddin 

t Hatta (sampai 
ndjadi Men'eri Perhu 

bungan, kemudian dalam kabi 
aa Menteri: 

  

     
    

  

   

IR. Tea MENTERI PE- 
KERDAAN “UMUM (PARTAI 
KATHOLIEK). 

Lahir “di Karanganjar 1910 
(So'o). Memperoleh gelar Ir. 
1937 THS. Paling achir Mente 
ri Pertanian dalam kabine: £u 
kiman — Suwirjo. Sebelum itu 
penasihat pada Kem. Perdaga 
ngan/Perindustriarj dalam'ka 
binet Natsir. Didjaman Belan- 

dan pada Swapradja Solo. 

DR. JOHANNES LEIMEFINA, 
MENTERI KESEHATAN 

mer Hiagka ata SUN Ka 
£ dala m wilajah kotapradja. Kali itu 

a po" dilalaikan berhubung dgn 
anak2 itu kelak. Gambar: Nj. Dr. Pra 

eesialis gigi, tengah. memeriksa anak 
2 Sae nan ten, 

  

bungan dlm kab. Natsir, | 

|ISKANDAR TEDJASUKMA 

da bekerdja pada Pengairan U 

  

   
     

lar Dr, 

binet Sjahrir ke-2 
kali mendjadi Menteri 
atau Menterj Kesehatan. 
djadi anggauta delegasi Indone 

linganZ 
Beanda djuga dalam KMP 

ARNOLD MONO: 
TEBI PENERANGAN ( ir 

Lahir 1898 di Menado, Uni- 
versitet Leiden. Paling achir 

Menteri Penerangan kabinet 

i 
uda 

      

  

“Stovia 1930. 1939 mendapat gef' 
. Paling achir Menteri 

Kesehatan kabinet Sukiman —| 
Suwirjo, Sebelum itu sedjak ka | 

1946 berkali 

| PERTANIAN (Masjumi), 

hkat Tani Islam Indonesia b 
“ “Weudukan di Pare. Kediri. D 

  Muna, — Suwirjo. Sebelum 

    

rhadap pemeliharaan   
Penerangan kabi. itu Menteri 

net RIS. Didjaman NIT F mendja 
& wakil ketua par emen. NIT 
“(ke-ya Iraksi nrogressif). 

R.P. SUKOSO. MENTARI URU- 
SAN PEGAWAI (FA. 
RINDRA). 
“Lahir 1893 di Porong, -Dja- 

wa Timur, Pa'ing achir Mente. 

ri Urusan Pegawai kabinet Su 
kiman — Suwirjo, Sebelum itu 
Menteri Perburuhan dalam ka 

-binet Na'sir. Didjaman Belan- 
da angauta. volksraad, didja- 
man KI anggauta - parlemen. 
Di Jogja pernah mendjadi gu 
bernur diperbantukan pada Ke 

menterian Dalam Negeri. 

NA, MENTERI PERBURU- 
HAN (PARTAI BURUH)... 

Lahir 1915 di Tjiandjur. 
AMS Djakarta, beberapa tahun 
RHS. Paling achir Menteri Per 
'buruhan kabinet Sukiman — 
Suwirjo. Sebelum itu sedjak 

1947 anggauta BP KNP, kemu 
dian anggauta parlemen. Par- 
tai Sosialis, kemudian PSI, ke 

  

Rekaman Lagu2 Indonesia utk. Amerika — Tari2. 
an Istimewa Tjiptaan Baru Akan Dipamerkan Di 

Istana — G. Nurul Seka 

(Dansi —Bung Karno H 

rang djuga Gemar Dansi- 
anja Tidur Atas Balai2 

Di Tjipanas — Akan Keluarkan Buku Baru? — Tja- 
tjing2 Pitu: Tubuh Manusia Dan: Dim. Tubuh Ma: 

s an 

PG 3 ARI, SDR. Majadi dus skin Pemerintah, djadj . 

   sebulan ke 
Sp Perantjis 

biaja Usis, mengundjungi Amerika Serikat : 
Eropah. diantaranja Inggeris. 

dan Italia. Menurut keterangan, 
bukan sadja untuk langsung mengadakan hu- 

Uu T $ 

bungan agn, pabrik? alat? radio. pemamntjar dll, tetapi djuga 
na mengad: kan pertukaran 

  

pikiran bagaimana dapafnja 
jumbang atau pertukaran bahan siaran kesenian umbang 8 

“uni kebudajaan. Kami jakin bahwa apa jg. akan diambil dari 

Amerika itu bukan jg. bisa merupakan kesenian dan kebuda- 
ja2a kita, terutama kesusilaannja ini tentu tidak. 5 

Dan apa jang akan dipakai 
sebagai bahan tukaran dari In- 
donesia ' sebenarnja sebagian 
sudah dibawa o eh Mr. Suwan- 

Ito, cultural. attache kita di Wa- 
shington itu. 

Kabarnja. RRI sudah memba 
'wakan 24 rol ,,tape” jakni re- 
kaman2 agu2 dari pelbagai 

daerah Indonesia, misalnja 
dari Minang Pasundan, djuga 
dari Solo, . Solo .menjumbang- 
kan lagu2 Djawa gamelan2 
uztuk tari-tarian dan dolanan 

kanak2. 
Menurut Mr. Suwanto kese- 

nian2 itu nanti bukan sadja 

akan menggirangkan pendu- 
duk Amerika “Jang menurut 
Usis sendiri, katanja rindu pa- 

da kesenian Indonesia sesudah 
menjaksikan pameran kita di- 
sana, tetapi kesenian2 jang di- 
bawa Mr, Suwanto itu akan 
smendjadi obat kangen” bagi 

orang2 Indonesia sendiri jarg 

banjak sekali terdapat di Ame- 
KI itu. 

Demonstrasi tari 

istimewa. 

Djakarta akan gempar seka- 
li. Akan beum pernah segem- 
pay ini sedjak beberapa .,abad” 
ini. Sebab “di Istara Negara 

akan dipertundjukkan demons- 
trasi tari-tarian oleh puteri2 
terkemuka.   mudian Partai Buruh, 

MENTERI SOSIAL (PSI) 
ahir 1909 Surabaia. Paling 

r arggauta parlemen. Sebe 
Hiu didjaman RIS pernah 

adi Perdana Menteri di 
adan. Di Jogja pernah men 

        

   

   
ad. aa Ba an, gan”, 

MHD. SARDJAN, MENTERI 

Paling achir pemimpi: Seri. 

man Belanda guru. Sampsi 1936 
PSII, pemimpin Pemuda “Is 
lam Indonesia Kemudian Pe- 
njedar, golongan jang memisah 
kan diri dari PSII dibawah pim 
pinan H.A. Salim. Kemudian 
Masjumi. 

    
HFEM. BERDJALAN SEKAT. 

Dalam pertjakapan warta. 
wan kami dalam ,ombongan 
penirdjauan “anggauta2 DPR 
dan DPD kedaerah Kedu kema 

.ren itu dengan Bupati2 Mage- 
'lang dan Temanggung, antara 
: 'ain diterangkan, bahwa pembe 
“Jian padi jang telah direntjana 
kan oleh Pem. Pusat itu da- 
lam daerahnja tidak dapat ber 
jalan sebagaimana diharapkar, 

Jang mendjadi persoalan 
terhadap kesukaran tersebut 
adalah, karena richtprijs pem- 

| belian padi pada rakjat ini ter 
“Jalu rendah, hingga dengan har 
ga jang ditetapkan oleh Pem. 
Pusat itu tidak mungkin da- 
pat membeli padi dari rakjat 
Tani. 

! 

'Mengenai soal ini telah diki- 
rimkan surat, bahkan dengan 
telgram, supaja diambil tinda- 
kan sebagaimana mestinja, ka 
irena terlambatnja pembelian 
padi itu, akan mengakibatkan 
pula kurangnja djatah padi jg 
ditetapkan untuk daerah Te- 
manggung dan Magelang. Uang 

untuk pembelian padi oleh ke 
dua Bupati tersebut te'ah dite 
rima dari Pem. Pusat, hanja 
pembelian padinja belum dapat 
didjalankan. ' 

Selandjutnja diterangkan, 
bahwa pada waktu belakangan 
ini, banjak sekali pedagang be 
ras bangsa asing telah Sibuk 
membeli beras bukan padi, da 
ri rakjat, jang harganja pun 
sudah tinggi. : 

Dengan adanja pembelian be 
ras tumbuk itu, maka dengan   PEMBAGIAN BERAS UTK. 

UMUM, 
sendirinja rakjat tani terseret 
dalam pembelian tersebut, se-   Didapat kelerdngen. bahwa 

pembagian beras untuk umum 
akan Gilakukan pada kira2 tgl 
10 April jang akan datang ini. 
dengan tiap orang mendapat 2 
Kg. Pembagian beras kali ini 
adalah agak berlainan dari jg 
sudah2 jaitu beras jang akan 
dibagikan tersebut diadakan 2 
matjam beras, jang satunja pu 
tih dan lainnja beras. merah. 

Harga beras putih ditetap- 
kan per Kg. Rp 2.45 dan beras   jad, merah Rp 2.30, Bi 

dangkan oleh pembeli berani di 

bajar harga jang tinggi. Ini- 
pun tidak dapat diambil “inda- 
“kan karena 'pendjualan dari ta 

ni tidak termasuk dalam suatu 

peraturan dan bebas pula. Ka-. 

lau soal ini tidak mendapat per 
hatian sepenuhnja dan tidak 

diambil tindakan segera, maka 

Pem. akan menderita kerugian 

berdjuta2 rupiah demikian ke 
terangan kedua Bupati singkat 

nja kepada wartawan Suara 

Merdeka, 

  

PEMBELIAN PADI OLEH ! 

  
  

Balapan mobil. 

Djago balap mobil dari Argen 
tinia Juan Manuel Fangis den, 
mengendarai mobil merk sFeru 
rart” selah menangkan perlom- 
baan 20 babak di  Montevideo 
dim. tempo 27 menit 35,7 detik. 

Ben kana 2 

Nela , 

    

   

  pemenang kedua adalah F, Gon 
zales djuga dengan Ferrari” | 
dalam zempo 27 menit 54,6 de- 
pik. djuara ketiga Rosier djuga 
dergan ,,Ferrari” dalam waktu 
28 an menit 33,5 derik. 

  

RRI SMG. TG. 4 APR. '52 

17.00 Pembukaan, 17.05 Lagu? 
Tionghoa modern, 17.30  Pengumu- 

man dan warta daerah, 18.17- Ad- 
zan, 18.30 Ekonomi rakjat oleh dja- 
watan Ekonomi  Kotapradja, 19.00 
Tanda waktu warta berita, 10.10 
Ibukota hari ini, 19.15  “Tindjauan 
tanah 'air, 19.30 Lima Sekawan, 
20.00 Sari warta berita, 20:05 Sia- 
ran pemerintah, 20.30 Wajang orang 
Ngesti Pandowo tjerita Kulandara- 
geni, 21.00 Warta berita bah. Dja- 
wa, 2115 Wajang orang landjutan, 
2200 Warta berita terachir, 22:15 
Wajang orang landjutan, 23.00 Tu- 
tap. 

Saptu 5 Apr. 52 

05.55. Pembukaan, 06:00 Warta 
berita, 06.30 Irama langgam dan 
krontjong, 07.00 Tanda waktu warta 
berita, 07.15 Pengumuman dan war. 
ta daerah, 08.00 Tutup, 12.00 Pem- 
bukaan, 12:05 Klenengan  djangkep 
kerawitan studio, 13.00 Tanda wak- 
tu pengumuman, 13,15  Klenengan 
djangkep, 13.30 Warta berita, 14.45 
Tutup. 17.00 Pembukaan, 17.05 Ta- 
man Kusuma asuhan pak ' Djang- 
kung, 17.30 Pengumuman dan war- 
ta daerah, 18.00 Obrolan pak Pa- 
trol, 18.15 Seni Sunda, 19.00 Tanda 
waktu warta berita, 19.10 ' Ibukata 
un ini, 19.15 Penerangan rakjat 

h Djapen Kopra, 20.00 Sari war- 
- banta 20.05 Siaran pemerintah, 
21.00 Berita bah. Djawa, 21.15 Ma- 
nasuka OK. Chung Hua Jazz, 22.00 
Warta berita terachir, 22115. Lan- 
djutan manasuka, 25.00 Tutup,   

Kabarnja, njonja Ir. Sugoto 
G: Nuru! Sujarso 

ukan menari djuga. Ini demons 
trasi untuk para guru2 keseni- 

an tarj dan kebudajaan “sadja. 
4 Nurul Sujarso akan menari 

kan gubaharnja sendiri jang 
terbaru. Looo mendengar ke- 
terangan , terbaru" ini sebe- 
narnja kami agak terkedjut. 
Kapan ja, Ini digubahnja? Ka- 
'any menilik ,,barunja” 'tentu- 

nia djuga sesudah di Djakar- 
ta ini Ini memang boleh djadi, 
sebab puteri ini meskipun di 
Djakarta, malah “radjin sekali 
mempeladjarj kesenian, pus 
kesenian tari internasional 

Gdjuga jang orang biasa menje- 
but ,,dansi dansi” 

Kabarnja tari baru dari pu- 
teri2 itu akan merupakan per- 
kawinannja tarj Jogja dan 
Solo dengan tabhuhan2 irama 

Jogja pula. 
Meskipun. belum menjaksi- 

kan sudah bisa kami tebak: 
tentu hebat keliwat, Mulai se- 
karang kami telah mendoa- 

doa, menunggu2 diruang adju- 
dan Presiden: semoga djuga 
akan dapat undangan istime- 

wa. 

seenunetataa 

Sdr.2 pembatja tenty  sepa- 
ham dengan kami: meskipun 
tidak bisa menari dan me- 
njanji, tetapi ,,nonton tari dan 
njanji” pasti bisa dan 
gemarrr sekali, ja. 

Tempat istirahat Tjipanas: 
Sewaktu2 Presiden selalu 

beristirahat ke Tjipanas. Seka- 
h waktu kami djuga “panas" 
untuk mengintip apa sebenar- 
nja Presiden jang dikerdjakam 
disiti ini. Istirahat sadja? 
A'wukah memang... menjepi? 

Begitulah kami “menghi- 
lang" dan masuk dikamar. Pre- 
siden di Tjipanas. Didalam ka- 
mar “Presiden Itu ikamfi lihat 

satu bale2 “"eenpersoon” dari 
kaju dan satu almari kalu &ju- 
ga. Kami tegur Pak Hardjo, 
intendant, disinikah Presiden 
tidur? Ja, dimana lagi. saut- 
nja, Keng apa tidak dibelikan 
bed jang mentui2. Ah, tidak, 

| sebab Presiden demen begitu, 
katanja. Dan toh tidurnja tw 
dak banjak. Habis kemana. sa. 
utku. Ja, katanja. kalau sudah 
malam, sepi, sering melamun. 
berdua sadja dengan Sdjy  di- 
luar, kata pak Harjo. 

Memang Suara Sunji?” itu 
lah jang ditjari manusia. Uta- 
ma. Mungkin “di kesunjian” 
tu djiwa bersih dan timbul in- 
twisi2 jang 'indah2, “dawuh2, 
Pangeran, 

La'u kami bertanja: apakah 

Presiden mengarang buku ba- 
ru? Pak Hardjo tersenjum de- 
ngan angkat bau. Ini ada arti- 
nja, kata hatiku. 

Lalu kami ingat katanja Su- | 
darjo Tjokrosisworo, sekreta: ! 
ris S.P.S., belum lama ini ka- 
tanja: Mang, saja telah meng- 
hadap Presiden dan minta su- 
paja bukunja dahulu jang ber- 
titel ,,Mentjapai Indonesia Mer 
deka” boleh saja tjetak lagi. 
Tetapi Bung Karno tidak setu- 

dju sebab ada, perubahan2nja 
dan katanja kini sedang  di- 
siapkan...... .. Satu buku baru. 

  

“pindahan Sdr. Kepala Daerah 

Ini mas Darjo. 

Begitulah kami hubung-hu- 

“burgkan sendiri, menjepi di 

Tjipanas, amat sederhana, bu- 
ki baru tentu'ah -kita 
nanti dapat batja wedjangan 
baru lagi. 

Brantas buta huruj! 
Menurut mas 'Tardjo dari 

Pusat Pemberantasan Buta 
Huruf dari Djawatan Pendid.- 
kan Masjarakat, onderdeel da- 
risP.PiKs jam berkantoran ci 
bekas pemandian TJIKINI mu 
lai April ini akan dilakukan 
usaha serentak dengan tjara 
baru dalam memberantas buta 
huruf. 

Katanja pemberantasan se- 
tiap tahunnja, bisa terberantas 
satu seperempat djuta. Artinja 
sedjumlah itu jang sudah bisa 
batja tulis didalam saty tahun. 
Kalau jang buta huruf di In- 
donesia sekarang ini 5074/ dari 
penduduk, atay 40 djuta ma: 
nusia, maka gampang dihitung 
akan berapa tahun lamanja 
pemberantasan itu akan ber- 
djalan. Dihitung begini, me- 
mang bisa diharapkan dalam 
10 tahun akan terberantas 
orang iang tidak bisa kirim 
Gan terima surat. 

Tentu ini ka?au tidak akan 
tambah lagi jang buta huruf. 
Dan kans tambah itu selalu 

besar sebab diudik2, gunung2, 
hutan2, anak2 baru jang men- 
Gjadi dewasa kemudian tua 
itu biasanja djuga tidak seko- 
lah, sebab sudah berat beban- 

nja 'mengembala chewannja, 

wah, berladang tjari kaju dan 

zegala matjam kesibukan ru- 
irahtangga sengsara lagi. 

Kemakmuran, kemakmurar, 

itulah iang masih me'ambai- 
lambaj sadj, dari langit nan 
biru. 

Tjatjing dan tjatjing: 
Dalam minggu:terachir ' ini 

Dr. Ong sudah membikin tje- 
ramah didepan ramai . dikun- 
djungi para pembesar2 demi- 
sioner, soal ,,tjatjing”, Kata- 

| aa 

.ra rugi. 
mentjarikan makannja ' berSa- | 

karendoa, 
| bahkan turut memberan'as tjatiing2 

    

      Pakt 
Pasifik 

Belum' Tiba Masanja 
Utk Dibentuk: Kata 

Pearson 

  

         

    

     

  

TNTERI LUAR NEGE- 
RI Kanada Lester B. 

“Pearson, pada hari Selasa me- 
nj jatakan, bahwa negara? Bara? 
tidak mengadakan perdjandji- 

(BR xahasia” atau perdjandji- 
an ,diam?2” mengenai Lindakan 
kedmudtian hari di Korea atau 
Formesa, Pearscn memberi djja 
waban?2 dim.. pidatenja me- 
ngenai poli: 'Ik luar negeri Kana 
da di Timur Djauh dlm. madje- 

Plis rendah. : 
Pearson mengatakan, bahwa 

sikap Kanada mengenai Formo 
Sa pada Waktu jni masih “terbu 
ka", dan dikemukakannja bah 
wa nasib pulau 'itu mungkin 
perlu didjadikan soal untuk 
“pembitjaraan dan putusan in 

ternasional.” Pearson kemudi- 
an sekali lagi: menentang tiap 
langkah untuk” pembentukan 
Pakt Pasifik pada waktu ini. 
Dikatakannja bahwa-“faedah2 
daripads, 'perdjandjian umum 
di Pasifik itu dapat dilihat 
djauh kedepan," tetapi kesulit- 
an2nja segera akan didjumpai” 
Menurut Pearson. Perdjandjian 
Pasifik pada waktu ini "akan 
membawa bukan- stabiliteit- me 
'ainkan 'instabiliteit”, dan -di- 
tambahkannja, bahwa “waktu- 
nja kini belum tiba untuk sua 
tu Pak" Pasifik jang serupa de 

ngan Organisasi . Perdjandjian 
Atlantik Utara.” 

Demikian Pearson (Antara) 

  

     

  

      
        
      
   
    

  

    

      

        
   
   

   
    
    

  

      
    

    

    
   

  

    

  

    

  

      

      
   

     
    

         

   
    
    
    
   

    

    

   
    

      
        
    
        

  

       

       
        

    
    

        

          

          

  

  

        

    

                            

     

   

    

    

     

     
   

nja, didalam tubuh orang In- 

Gonesia ini (kebanjakan, ter- 

utama" orang udik), banjak 
terdapat tjatiing, sedikignja 
'ima matjam dan jang paling 
berbahaj, katanja tjatjing 
tambangnja, barangkali . jang 
disebut ,,tjatjing “pita” oleh 
wong Solo. 

iii kami terus 
memegang perutku. Katanja 

mijnworm itu Sangat berbaha- 
ja, Banjak menjedot zat2 baik 
jang sudah masuk perut, hing- 

ga orang “djadi kekurangan 
zat baik itu. Akibatnja malas 

kerdja. Sedikit produktipitet. 
Dengan kurangnjg tenaga ker 

dja, artinja produkSi kurang, 
kemakmuran terhambat, nega- 

Wah, memang tiatjngz itu betul2 
pengchiana: negara sekali. Makanja 

makan djangan asal makan sadia. Te 
api. kenjataannja ah, ke 
makmuran, kemakmuran, Apa jang 
mesti. dimakan??! 

Dan bagi Indonesia, beratnja, ke- 
tjuah jg harus diberan'as oleh Dr. ga 
Leimena cs. berupa tjatiing pita «ff 
tadi, djuga harus terberantas tia 
tjing2 ma jam lain, jg bernam amarti. 
sia ig hidupnja hanja mengatjau dan 
meongatjau sadja, ig .mendjadi kewa 
djibah Pak Kari o cs. 

Bagi kami dengan seg?nap pemba- 
tia budiman. ig anti tjani jing ko 
Gua2nja,. marilah “iku berusaha,   semoga kita didjauhkan 

itu, 
Giri sendiry” 

Dengan. dialan membersihkan 
Tahir maupun batin. 

  

|Aneka Djawa Tengah | 
  

SOLO. 
Dapur Umum ditiap2 

Kalurahan 
Djawatan Sosial Kota Besar 

Surakarta sedjak beberapa ha- 
ri jl. telah “ mulai memberikar 
bantuan bahan makanan kepa- 
da penduduk Kota Solo jang ki- 
ni menderita kelaparan atau 

Kota Besar Surakarta telah di- 
dirikan, Dapur2 Umum, jang me 
masak bahan makanan untuk 
keperluan bantuan tsb. Kepada 
tiap penduduk jang menderita 
kelaparan tiap harinja diberi 
bantuan berupa nasi lauk-pauk, 
tiap orangnja sebanjak 250 
gram beras dan Rp 0.20 lauk- 
pauk. 

Di 13 kalurahan lainnja jang 
belum didirikan Dapur Umum 
tsb. adalah kalurahan2 Katja- 
matan Bandjarsari, karena pen- 
daftaran penduduk jang perlu 

mendapat pertolongan tsb. ma- 
sih belurasclesai seluruhnja di- 
kerdjakan. Persediaan untuk 

bantuan tsb. ada sebesar 20 ton 
beras dan 10 ton susu bubuk. 
Adapun djumlah penduduk 

se'uruhnja jg menderita kela- 
paran dalam Kota Solo jang 
perlu mendapat pertolongan itu 
'— belum terhitung penduduk 
Katjamatan Bandiarsari — ki- 
ni ada 3.205 orang. Mereka itu 
adalah dari Katjamatan2: Dje 
bres 1.320 orang. Pasar Kliwon 
680 orang, Serengari 155 orang, 
dan Lawijan 450 orang. 

PATI. 

  
Panitya ,,Bouwkas” 

Terbentuk 
DPRDS Kabupaten Pagi pada 

tx. 29 s/d 31 Maret 1952. telah 
mengadakan  sidangnja jang 
perrama kali utk, th, 1959 dgn 

| berhasil menerima .RENTANA 
ANGGARAN 1952” dan mem- 
berhasil nerima "RENTJANA 
dengan keanggautaan Sdr.2: 1. 
Kepala Daerah. 2. Sutiipyo. 3. 

NT. Semedi. 4. Mashadi dan 5. H. 
'Sahlan. Urgentie-pregram ig. 
, telah diterima diartaranja: per 
baikan diembatan2 Ketjamaran 
Djaken dan Kaien, dan pembi- 
kinan slokan2 di Pati-kots (Kp 
Berndan). Berkenaan dgn. ke- 

sedjum.ah 51 kelurahan da am ! 

"Gndervoed” Untuk keperluan : 
tsb d. kini di 38 kelurahan dari : 

i 

  
Kabupaten Pati (Sdr, Subtan- 

Ma MN naa 
TA PAGI NU Taja 

    

      

   

  

   

                                      

   

  

   

                                            

10) ke Magelang karena ajasan 
pensiun, dim, sidang Iisb. “aku 
kan pula timbarg-ierima anga- 
taketua DPD dan Wk. Ketua 
Giser,ai sekedar upatjara perpi 

Ssahan dengan segenap anggau- 
a2 DPRDS dan Pegawai2 Peme 
rintah Daerah Auonoom. 

UNGARAN. 

Pembentukan Tjabang 
Sarbuksi 

rapat Buruh Kehutanan jarg 
ditugaskan  -beladjar pada 
S.P.U.K. (sekolah Polisi/Ukur 
Kehutanan) di Ungaran pada 
tanggal 30/3/1952, jang dikun- 
Gjurgi oleh Pengurus Besar 
SARBUKSI Solo, SOBSI Tja- 
bang Semarang, telah . memu- 
tuskan: Membentuk SARBUK- 
SI (Sarikat Buruh Kehutanan 
Seluruh Irdonesia) “ Tjabang 
Ungaran ,dengan susunan pe- 
ngurusrja: 

Ketua I, Sdr Jan P. Maramis 

(bg. Umum). Ketua UI, M, E. 
Kamadiredja (bg. Perburuhan- 
Upah) Secretaris I, SS, Misdi 
(bg. Organisasi). Secretaris 1, 
A. Sarudji (bg, Peneran gan). 
Sekretaris III, Djamaluddin (bg. 
Keuangan), Pembantu? I. sir. 
Darmawan II: sdr. Mukijat. Pe 
nasehat sdr. Intan Pohan. 
SALATIGA. 

Kursus kilat Pamong 
Desa. 

Dalam konperensi para lu- 
rah di kawedanan Salatiga pa- 
da tg. 31 Maret j.l. jang dikun- 
djungi djuga oleh residen dan 
bupati Semarang “antara lain 
telah diterangkan bahwa da- 
lam ini bulan di Salatiga akan 
dibuka kursus kilat untuk Pa- 
mong Desa seluruh kabupaten 
Semarang. Adapun tudjuan 
kursus itu jalah “untuk me- 
nambah pengetahuan Pamong 
Desa dalam usahanja mentja- 
pai kesempurnaan, Tiap kur- 
Sus akan diikuti oleh 60 orang 
jang sebelumnja akan dipilih 
terlebih dahulu oleh jang ber- 
wadjib. Lamanja kursus satu 
bulan, Selama itu mereka akan 
ditempatkan dalam asrama un 
tuk keperluan mang akan di- 
pergunakan sebahagian dari 
tempat pemeliharaan anak ja: 
tim Boendan Kedjawan di Dja- 
lan Tuntang,
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dim interpiu | 
dengan AFP hari Rebo menga ' BANDER 
|takan, bahwa menurut penda- DJOHAN 

. | patnja ideologi2 ig berbeda da (Tidak berpartai) 
pati hidup bersama di-dunia. De P.P an 

|ngan ini Zafrunin Khan me- Ta 
Pen Kelerangan $ Stalin 
epada para wattawan Armeri- 

“ka, demikian AFP memberita- Bag P Naa 
“Ikan dari Karachi. .,Saja pertja ( Pera 
“ja ideologi2 jg berbeda itu bisa : gan 

   
   
        

  

     
    

     

      

   

  

ab 
e 

am Pan 
menjuruh seorang peg vainja     

  

pula 
Rela dan “Arab 

mereka aa 
| BN Naa 

ta aa Na Dean 
mana, Daan en! 

belakangan. 

  

200 Na an pemdihang 
tuk Dewan. Hagarat 1 ke 
Tinggi .    

  

ang 
sen Tang 
telah 
gres juga telah. memperoleh 
k n serupa itu dalam 

pemilihang umum. untu anggo 
ta2 LN Naa 

kari Rebo. Sebagai 
. dikabarkan, partai Kon- 

  

    

    

   

    

   

  

Djuai “jad pe- 
: Garrebir. 

4 sedjak 
mpai igl. 

kan le 
janda) uk 

     

     kana darat Ta 
banjak, $. 4,376 697. 

n laut $ 375. 000.06 ng | 
kata udara $ 305.000.000. Per 
kiraan tadi termuat dalam la. 8 
poran mengenai tahun-padjak 
jang akan datang, jang disam 
paikan kepada panitya 
gres urusar Kanak Me 

1 — Harian baauan 

ap Gustri di Tokio 

    

sljukan sengke sel - 

niakit pa ck.pada penduduk. 

“Ingan ini memerlukan uang jg 

    

    

“Kon- | 

hwa Gi Indonesia terdapat te- 

6 ab 
he hdari penduduk. 

aa Timur angka ini berdjumlah ki 

    
& 

mentarnja hari 

(jagn semua bangsa jang mem- 

lin jang 

| pitalis. an. 

| Menteri luar negeri Pakistan, 
Zafrullah Khan, 

mereka tidak berusaha untuk 
menjabot” 
Khan.   | Ojjensif perdamaian, ka- 

ta kalangan Djepang. 
Da'am pada itu kalangan in- 

berpendapat, 

bahwa "keterangan Stalin ter- 
of- 

'fansif Sanata berkenaan 

akan diadakannja konmperensi 
ekonomj di Moskou, demikian 

A.FP. selandjutnja memberi- 
#takan dari Tokio, 

Menurut kalangan industri 

tadi kaum Komunis jang da- 
. Ham perekonomian makin ter- 

asing dari dunia merdeka te. | 
lah menderita kekurangan ba- 
'han2 mentah dan kini mereka 
“berusaha membuka pintunja 
bagi pasar Barat. Tetapi" ka- 

langan resmi Djepang tidak 
bersedia memberikan komen- 
tar atas keterangan Stalin ter- 
sebut. 

rang dingin, kata di- 
plomat Amerika. 

Achirnja- U.P. memberitakan 
“Washington: 

Seorang diplomat Amerika   
menurut “pendapatnja  Sovjer Uni 
hendak meredakan perang dingin 
dengan Amerika. Diplomat ini jang 
memberi komentar atas keterangan 
Stalin kepada para wartawan Ame- 
rika, selandjufnja menegaskan bhw. 

" Te Sovjet itu ae dapat me- 
  

Basa .ko- 
'Rebo menga- | 

takan bahwa: keterangan Sta- 
(Iin itu memperkuat kepertja- 

i 

ipunjai maksud baik mengenai | 
3. h kemungkinan “antyuk perdamai- 
€- an. Harian tersebut terutama 

./ menekankan keterangan Sta- 
mengatakan bahwa 

| sistim sosialis dapat hidup ber 
dampingan dengan sistim ka- | 

Pendapat Zafrullah 
Khan 

menemukan suatu modus viven- 
di (djalan tengah) asal sadja 

Jemikian Zafrullah 

dari 

fer- 

tinggi hari Re. bo mengatakan bahwa 

| 

  

  
Baris gambar terbawah da 
ri kiri ke kanan: 

MUKARTO ...... (PN) 
Luar Negeri 

DR. LEIMENA (Parkindo) 
Kesehatan | 

13 

| DR. SUMITRO ... 
| 4 Keuangan 

    
(P.S.L) 

Hendak meredakan pe: | HA 

lenjapkan sebab Totok bentrokan 
Washington -Kremlin. 

kakan beberapa tjontoh jang menje- 
babkan ia berpendapat bahwa 

! ojet Uni hendak meredakan 
na tegang dalam perhubungan in- 
fernasionalnja, antaranja keterangan 
Stalin jang menjatakan bahwa” ba 

  

   

        

   

       Geotisika — —Klimatologie — hal wlogpodanan — 
' Radiosonde:: Apakah Itu Semuanja? ...., 

Petbagai Pekerdjaan Js. Bermanfaat Utk Menetapkan Waktu: Tjuatjas Lan 0 Gempa-Bumi: Hudjans Hubungan Diudara, Laut, Du. az ETIKA KEPADA AHLI ilmu fisika Faraday ditanjakan, 
hati Hanan Senarndekingan ) dan pertjobaangnja” 1 

jawab: ,Apa yaedahnja seorang anak baji?” 'Pelah lag ct Nan Lanjut pikiran Farady itu TNO berhak Bea g £ gai sid 1 M " 
pengetahuan Pe ak perlu, sesungguhnja Lelah besar djasanja 1 

                  

         

  

   
   

    

   
    

  

   

          

   

        

    

  

Di RRT F     

  

   

Parindra) 

    
   

         

R. & SUROSO : 

Urusan Pegawei 

  

    

Tag 2 ya $ 

9 Fa 'Inarnja 
8. IS It tjar radio ketjil jang dinaikkan 

—. 

   
a diadjukan | 

tni pertanjaan itu sekarang 
Ka Ka Ta Una 

“Kese'amatan 'pesawat2 
bang, pemilihan tanah2 bagi 
pertanian. ketepatan penguku- 
ran2 tanah dan lain2, untuk 

| Sebagian besar bersandarkan 
kepada pekerdjaan ' jang dila- 

kukan Gibelskang perkakas2 
Gan medja2 hitung Djawatan 

| Meteorologi dan Geofisik. Ber- 
bagai penerbitan djawatan ini, 

  

iklim Indonesia jang baru ri-   
     

| tan2 sebagai Climatological 
data of. Indonesian Akrodre: 

mes serta banjak lagi sumba- 
ngan jang penting untuk ilmu 

'tepatan dan “kerapian peker- 
djaan inilah nilainja merosot 
atau naik. Djika ada sesuatu 
lapangan didunia ilmu pengeta 

huan di Indonesia ini, dimana 
hubungan antara kwalitet ha- | 
sil 'pekerdjaan dan kwalitet | 
para pembantunja begitu ra- 
pat kelihatan, maka dapatlah 

| disebutkan Djnwatan Meteoro- 
logi dan Geofisik ini. 

Radio-sonde 
Djawatan tersebut meliputi 

berbagai tjxbang. Diantaranja 
bahagian radiosonde — seba- 
gai jang dikatakan oleh wakil 
Kepa  Djawatan tersebut, 
prof. dr. Reesinek dipan- 
dang sangat penting untuk ha- 
ri depan, Radiosonde itu sebe- 

ia'ah sebuah peman- 

   
   

keudara dengan sebuah balon, 

. don dengan demikian membu- 
ka kemungkinan “diadakannja 
kombirasi 

luas. 
Pemantjar tersebut menga- 

Gakan reaksi atas tekenan uda 

pengukuran? jang 

terdengar. 
Ka 

dolit biasa, 

tinggi 16 km. 
diikuti terus. 

tja didarat, 

bang,   
| tja dibuat, 
hang dida' am 

sehingga 

sisi dapat dibetulkan, 
muanj4 menjebabkan, 

penerbangan  sepandjang 
bergantung dari tjuatja, 

didesa jang sSunji. 

Klimatologie 
Suatu. tjabang Djawatan Me 

: teorologi dan georas k dainnja 

igah Bahagian 
jang untuk seba- 

gian besar terletak. di'apangan 
geofisika. Pada waktu ini se: 
dang diusahakyn urtuk mendi 
'rikan sebuah lembaga geofisik 

jakni karena kea- 

Jan g penting 

Kl! matologi 

di Bandung, 

daan 'disana lebih baik. 

Disegaga tempat-gi Indone- 

Sia, bahagaian k'imatologi te: 

lah menempatkan pcs2nja, 

pemandangan manusia modern. Adapu ran 
da Djawatan Meteorol n per/anjaan diatas 

ogi dan Goofisik di Indonesia. akan f 
tidak lagi 

3 
ter- j penglihatan mata, melainkan | 

dapat mengikut balon tadi dgn, 
djalan gelombang? radio, Selain 
Uidak tergantung dari djernih- 
nja tjuatja, alat ini djuga da- 
pat mengikuti perdjalanan ba- 
lon dilapisan atas. Dengan theo 

balon sedemikian 
TAU me jang dapat mentjapai 

— tidak dapat 

Radiosonde itu bukan sadja 
"salah2stahunan, skala2 suhu, Ipenting untuk perhitungan ke- (magneet) bumi. Pengukur 
| peta2 'djatuh “hudjan peta2 |adaan tjuatja dan angin dila- | kemaknitan bumi sert kompo 

1 penjinaran matahari, penerbi- Ipisan udara diatas dengan 'pe- |Xnen2nja adalah penting 
ngaruhnja 'atas keadaan tjua- 

melainkan djuga 
untuk-dunia penerbangan. Ka- 
rena itu keterangan2 jang di- 

Kana pengetahuan, kesemuanja itu | dapat, dengan setjara teratur pelajaran. Tenaga kemakn: 
Kk $ — ftadalah hasil dari penjelidi- disampaikan kepada lapangan? | “kutub utara” tidaklah - 
A.MONONUTU | kan2, pentjatatan2, penguku- | terbang, demikian pula kepada | diseluruh dunia, 
(P.N.I) ran? serta obseryasi2 jang ber | penerbang2. Disamping itu la- | pengukuran? jang seksama 1 3 
Peneran: wlang2 dan teliti, Dengan ke- (pangan terbang mendapat pula | ngenaj arah dan tempat. dibu 

keterangan2 lainnja jang kira- 
nja penting untuk para pener- 

Berita2 tjuatja dikumpulkan 
Uari semua daerah, peta2 tjua- 

kesala- 
route penerba- 

ngan sebagai akibat angin dari 
Ini se-j 
bahwa 

ia 

pada 
waktu ini boleh dikatakan sa- 
ma amannja dengan bersepeda 

   

  

   

      

   

      

    

  

      

ran2 banjaran Tong ta 
terangan mengenai lam :       

         

      
   ga memberikan keteranga 

mengenai djumlah kalori 
diterima oleh sesuatu bi 
dida'am suatu satuam wakt 

      
   

      

   

    

   

    

       

      

    
   

  

        
ea (Semaai), Na Penting buat pe-| Achirnja masih ada ag ba 
Forecasts (Reesinck), peta nerbangan, | gian seismologi dan pe 

      
  kan2 dilapangan Kama knitan    

       
    
   
    
   

   

  

   

      
     
   
      
     

    

      

    

         

          
    

  

untuk pengukuran tanah da 
disegala lapangan dimana di 

pergunakan pedoman  (kom- 
pas) dil. djadi misalnji 

    

  

   
     

        

   

   

        

  

latan bumi ini, orang tida 
dpt, sekedar menga NERAp:      

       

  

pat keutara, sebagaimana jang” 
dilakukan oleh pandu2. Men- 
tjatat perbedaan2 -ketjil, se- 
hingga pembetulan2 jang 

| pertjaja dapat dipergunakan, 
adalah salah satu ewadiiban 
bagian ini. 

Penetapan hal Koki 1 
Salah satu lapangan - jang 'san 

penting pula, dan jang' rapat bersang 
kutan dengan. ketetapan navigasi 

pal2, adalah bagian waktu", ig “d 

pat: memberikan keterangan menge- 
nai waktu jang sebenarnja Lea 
ketetapan jang sebesar-besarnja. 
hagian ini mempunjai sebuah rua: 
ngan djam, dari mana “antara (lain 
tanda-waktu Radio Republik Indone - 
sia berasal. Ketetapan djam2 itu se 
Tati diperiksa dengan djalan pengu 
kuran2 dengan matahari dan bintang. 
Selain itu diadakan djuga pemba: 
agan? “setjara-tetap “dengan son 
si2 diluar negeri. 

Suatu kombinasi djam2, seismo- 
graf2 vertical dan mendatar, membe 
rikan kemungkinan kepada para ahli, 
untuk menetapkan “dengan: setjara- 

    

   

  

   

         
   
           
       
      
     

  

         

    

       
   
   
   

  

    

       

      

   
   
    

     
    

    

   

  

   

  

   

            
   

   

       

  

   

    

      

    
| 
! 

| Dia | iplomat Amerika tadi ' mengemu- ' 

i 
i 
! 

haja perang tidak lebih besar dari 
pada 2— 3 tahun jang lampau, dan 
bahwa kepitalisme dan Komunisme 
dapat hidup  berdampingen dengan 
damai. (Antara). 

  

.ntusan isb. Diterangkan. 

#1 

tk memberantas. 'penjakit 

patek ipergunakan dus ijara. 
Djata jg pertama talah jang di 
djumpai Sleh Di. Kodya, dim. 
hal mana para penduduk dikun 
djungi olen rombongan2 mobil 
iniuk menjeldiki tentang -ada- 
nja penjakit patek. Akan tetapi 
pembentukan romborgan2 mobil 
tsb. meminta banjak Trade tu,dam 
banjak uang. Tjara jg kedua se 
berarnia adalah penjederhana- 
an darips!A jg pertama. Dalam 
hal ini dipergunakan  tienaga2 
jg ada di klinik2 dalam kabupa 

.den2 dan ig sudah mendapat pen 
didikan jg ehusus. Tenaga2 ini 
lah 1g merjelidiki gadijala9 pe- 

Parag penderita penjakit tsb 
mendapat perawatan dalam kli 
'nik2 dan diberikan injeksi pe: 

    
inisilin oleh djururawat2 jang | 
ahli dibawah pengawasan tabib 
kabupaten. Tjarg jang be'cka 

Tebih sedikit djumlahnja. kare 

na sudah tjukup apabila pega- 
wai2 kesehatan jang bertugas 

tiberikan sepeda sehingga ti- 
lak memer'ukan alat2 pengang 

kutan jang mahal sebagaima- 
halnja dengan TN nnant 

jang Napi. 

12 djuta penderita 
patek. 

5 Lebih sdjauh diterangkan ba 

  

bih dari12 diuta penderita2 pe 
patek. iakni 15 persen 

Untuk Djawa 

  

Penderita: . Patek 
'DisiIndonesia  Tertjatat: Djumlah 

: 12.000.000 Orang 
ERHUBUNG DENGAN kembalinja Prof, 
dan Dr. Wasito dari Jajasan Penjakit Kelamin di 

“baja dari konperensi organisasi kesehatan sedunia (WHO) di Rangoca dimana mereka telah membitjarakan masalah? 
| berkenaan dengan pemberantasan penjakit patek, 

| den PI-Aneta telah melakukan tanja-djawah 

Dr. Sutopo 
Sura- 

jang 
“korespen- 

dengan kedua 
: bahwa Indonesia telah  menimbul- 
|. kan kesan jg baik dalam konperensi, karena negara #ni dila- 
5 5 Agan pemberantasan penjakir patek sudah selangkah Ta 

| madju dari negeri? lain 
8 

lek, Blitar, Ma'ang Selatan, 
daeroh “pegunungan Kendeng 
dan dasrah Tjgbu dan Madura. 
Pemberaniasa: “dilakukan dgn 
cbat penisilin jang diperoleh 
Gari Unicsf, : 

Dalam bulan Diuli jang akan 

datang Prof: Dr, Sutopo kan 
berto'ak ke Losdon utk meng 

| hadiri konperensi kesehatan di 
sana. Sesulah itu ia. akan me 

ngadakaa  perdjalanan penin. 

|djauan. ke pelbagai.negeri “di 
Eropa dan Asia Tengah untuk 
mempeladjari berbagai2  tjara 
(pemberantasan penjakit2  kela 
| min, 

IDIUMBLLAH PEGAWAI NE- 
(SERI TENAGA ASING. 

“Pada, “semua. kementerian? 
dan d jawatang djwmlan tenaga 
jasing jang masih bekerdja ada 
Hah YLi11 orang. Jang menda- 
ipa tulage A. dert PP No. 101 
11951 sedjum'ah 912 orang, 4g. 

menerima tulage B., sedjumlah 
11359 cramg, sedang lainnfa. se 

t 

So- 
suasa- | 

l 

|. rontok jl men 

Tentara Sangar Populer K arena 
A0, SEORANG : Jai ekonomi India dlm. karangan- 

djalah Amerika ,'The aa 
m bandingkan pemerintahan R 

Serikat. ana Ten se. 
perufusan good will India, jang mus 

i “Tong kok. Menurut hasil2 penindjau 
rinfah RRT telah mendekatkan rak- 

memberi kesempatan “kepada me- 
keb z 5 kan kritik?” utuhan2 mereka serta menjata 

. Dinjatakannja pua 

merbitah Dia" 

nja jg dimuat 
jang terbit pada Denga 
dengan ant NN 
Orang anggota perufusan 

annja di ena pemerin 
ja? kepada pemerintah dan 
reka utk. mengadjukan 

Kaku 

ag 

   
Sopan Mat 

  

ra, deradjat panas dan basah 
udara. Perubahan2 pada: keti- 
ga faktor jang harus diukur 

itu, disiarkannja atas tiga fre- 
kwensi jang tersendiri2. Fre- 
kwensi? ini ditangkap oleh Se- 
buah a'at didarat dan-dengan 

| demikian dapatlah ditentukan 
deradjat Danas tekenan dan : 
basah udara, Bersama dengan 

itu, balon tersebut diikuti dja- 
Jannja dengan sebuah theodo- 
lit, dengan djalan mana dapat 
ditetapkan diarak dan arah 

   
rimana Gengan setjara teratur 
diterima keterangan2. Di Indo- 

esia terdapat ribuan alat pe- 
ngukur “djatuh hudjan,” dan 

banjak pua pengukur2 Sinar 
ipatahari sehingga peta2 hu- 

dian dan penjirgran matahari 

dapat dibuat. Djika ada se- 
orang peminat jang ingin me- 

ngetanul, berapg besarnja dja- 
tuh hudjan rata2 di Pasuruan 

pada tahun 1947, “maka pada 
Djawatan Meteorologi dan Ge- 

yofisik. ia bisa mendapatkan ke 

agak tepat, dimana letaknja episen- 
Irum sesuatu gempa bumi. 

Tenaga2 jang diperlukan 
fungsi2 tersebut, harus dididik des 
ngan saksama. Untuk ini diada 
berbagai kursus. Pendidikan 
meteorologi adalah suatu pendi 
jang bertingkat universiter, jan 
tempat di Bandung. Peladjaran' 
makan waktu tiga tahun. dalam mi 

(na diadakan satu kali udjian 
dat. Guna pekerdjaan penguk 
radiosonde, telah diadakan sebuah 
kursus dibawah pimpinan tuan Goos 
sens, jang kini bampir berachir.! 

   

   
    

   
    
   

     
      

          

    

    

    

    

   

    

         
   

    

   

  

pemerintah RRT »selaly mene- ' 
-yangkan Ian mendidik. Rakjat 
ie ay berb'ntja: 8: kesan2 jg." 

'rakjat | “Gidapa! iaah bahwa 
"ikut serta" dalam pemerinta- 
han. Kata Rao, Sedjauh penge- 

“tahuannja didunia “ini 'hanja 
ada satu negeri lagi, dimana 
rakjat menaruh perhatian se- 
besar itu terhadap soal2 peme- 
rintahan: negeri tadi ialah 
Amerik 2 Seri kat. 

Mesarat Rao. pemerintah 
BR popiler dikalangan rakjat, 
karena tentaramja fidak pernah 
manasuki yumah9 rakjat dgn. 
ti2yla mendapat idzia terlebih 
dahulu, tidak mau mengrima ha 

| diah2 dan tidak mengambil se- 
sua & Ign. tiada membajar, Ke 
tjuai fa terdara . Tiongkok 
RRT bersikap sopan terhadap 
kaum waita dan suka memban 
.H orang tua? menjeberang “dja 
ag £ ramai. 

alah suafu sebab lainnja, me 
Hapa pemerintah populer dika 
lapgan rakjat. ialah karena pe 
merr'ah membangnnkan pera- 
Bian kehormatan dan kemega- 
han nasional dikalaagan rakjat 

. Demikianlah menurut V. K. 
Rao. dim. madjalah Amerika 
“adi, (Antara). 

| Sistim, O MK 
Utk Menjelidiki TBC 

L& Djepang hari Rebo me 
ngtakan bahwa mereka telah 
mapan suatu tjara jang le. 

sempurna utk. diagnose 

alakit TBC, dengan djalan me. 
njelidiki air kentjing, Dr. Tosu 

pemerintah di Chiba. men, 
ai sjara baru jang dida- 

 ertamna 2 orang rekan- 
ja Yutatsu Masugi dan 
Dr Kia Kobayashi) adi dalam 

Melo Okada, Hara baru 
ini telah membuktikan adanja 
penjakit tbc pada seseorang, 
jang tidak tampak ketika di. 

nar-X, Dengan demikian maka | 
para dokter dapat melakukan 
tindakan dengan tjepat, seve- 
Jum penjakit tadi mendjadi ber 
“bahaja. Tjara baru ini diberi 
nama ,,Tjara OMK” singkatan 
dari nama ketiga dokter jang 
mendapatinja tadi, jaitu Oka- 
da, Masugi dan Kobayashi.   

DIDAFRAH TANDJUNG 
BON? 

Kedjaksaan Turisig di Tumis 
paris hari Rebo memulai peme 
riksagm. atas kebenaran berita2 

pers jang mengabarkan  ten- 

tang terdjadinja ' pembumuhan 
kamek2 di Tazerka, “daerah 
Tandiung Bon. sewaktu isu 
Tg Perantjis mengadakan ak 

! "pembersihan" didaerah ter- 
Ata Penpesar2 Perantjis te: 
Imah menangkal dengan keras 
berita? Wu. Pemeriksaan mi di   diwmlah, 4180 orang, masuk. P 

P,. Demikian diumumikan oleh 

Kementerian Urusan Pegawai. 

ENTERI LUAR NEGE- 
M RI Pak'stan Sir Zafru' 

lah Khan hari Rebo menjatakan 
bahwa telah delapan dari dua- 
belas negara2 Islam jg, diun- 

idang pada ig, 20.Maret jl. utk.     
  

nda, 9 suara 

  

an "ra? 2.100. 000, Daerah jang 8e hadir dim. konperensi ig diusul 

“kan oleh Pakisiten,: menerima 

baik undangan itu, Pakistan ma 

Odakan setelah pihak kediaksa 
en meneriana pengaduan resmi. 

  

semata mana 

ngusulkan akan mengadakan 

konperensi antara para perdana 
merteri dari negara2 Islam utk. 
membentuk sedjenis badan kon 
sultasi uk, soal2 jg merupakan 

kepentingan bersama. 

Zafrulah memberikan 
kepada pers. 

bahwa 

Sir 

keterangan itu 9 
Ia menambahkannja 

  
PEMBUNUHAN KANAK?2 | 

( Antara-UP). 

LEDAKAN BOM DI SOUSSE. 
Sebuah ledakan bom jg ter. | 

djadi di kantor wakil ketua Pe | 
rantjis kotapradja Sousse (di | 
Tunisia) te'ah menjebabkan pe | 
djabat itu luka2. Ini adalah un 
tuk kedua kalinja bahwa terhx: 
dap diri pembesar tersebut dila 
kukan 'pertjobaan membunuh. 
Jang pertamakali terdjadi dlm. 
bulan Pebruari ketika sebuah 
bom meledak an tempat ke 
diamannja. 

IGA ORANG DOKTER 

ke Okada, kpl sanatorium TBC 

konperensi Ti ke-27 -. 

periksa dengan tjara test da- | 
rah tuberculin dan dengan si. ' 

M. Pierre Zevace | 
mendapat luka? di!ehe, dan pe IL 

arus. 
Utk. menetapkan ke- 

ijepatan angin. 
Keterangan2 “jang dG'dapat 

tu merupakan bahar untuk 
menertukan arah Gan ke!jepa- 
tan angin dilapisan atas, 'per- 
Ibandingen antara tinggi dan 
'Suhn serta deradjat basah uda 

|ra, perubahan2 tenanan udara 
"jang tetap dan insidenti!l serta 
lain? keterangan. jang kemu- 
dian dapat menghasi kan per- 
“hitungon2 lebih djauh. 

Penjelidikan2 radiosonde itu 
“pada wakty ini didjalankan di 
"Djakarta, Tarakan dan Medan, 
sedangkan setasiun2 radioson- 
de lainnja sedang dipersiapkan. 
Sa'ah satu kesukaran dalam 
pada itu ialah, bahwa  penin- 

'djauan dengan theodolit biasa, 
, dapat dihalcngi o'eh awan. 

Sebuah alat pendapatan ba- 
ru, jang pada waktu ini sedang 
dim. perdjalanan ke Indonesia, 
ialah sebuah radio-theodilit. jg. 
tidak ' bekerdja berdasarkan 

    
  

Sebagai diketahui, oleh Djawa- 
(tan Kereta Api telah dibuka de. 
ngan resmi hubungan Djawa— 
Sumatra Kereta api ig sebagai 

'terangan 
Prof. Reesinek selalu 
ma surat?» dimana d'tan'akan 
apakah musim hudjan tahun 
ii atau tahun depan akan ter- 

ataukah tidak. 
Keterangan ini dapat berdjasa 
au “basah" 

jang diinginkan itu. 
menreri- 

bagi kepentingan2 jang besar. 
Disamping itu ditanjakan -dju- 
Sa tentang deradjat panas di- 

daerah2 jang tertentu menge- 

nai penjinaran matahari dil. jsia-modern .me'airkan djuga 
Per'ucsan djawatan untuk ke- | Untuk kerdjasama dan pertu- 
per'uan penerangan pertanian | Karan ilmu pengetahuan inter- 
gan lain2, kini sedang dipela- 

djari, 

Mikro-klimatologi untuk 

berantas ,,blisterblight” 
Sebenarnja klimatologi itu 

lapat dibagi dlm, dua tjabang, 
Jaita klimatologi mengenai dae 
erah . daerah jang luas dan 
keadaan2 Da Kb 

tologi, jang dapat menjelidi- 
ke daerah? jang ketjil dan sa- 

sebagai 
misalnja keterangan? mengenai , 
keadaan didarat pada satu lem ' 

Ngat terbatas sekali, 

har daun teh, haji mana sangat. 
(sperlukan dim. “memberantas 

suatu penjakit ,.blisterblight” 
penjakit jang sekarang banjak 
djuga kedapat,n diperkebunan?   achir stasiun sampai di Merak, 

kemudian disambung dgn. ka- 
pal menudju pelabuhan Teluk. 
betung di Sumatra Selatan. Dari 

| teh dki Indonesia, 

Selandjutnja dilapangan pe- 

itu termasuk djuga penguku- ' 
  

    

  rutnja.   

  

  

Puasa ? 
Turki hingga sekarang belum 
memberi djawaban atas unda- 
ngan itu, sedangkan negara? 

Arab lainnja termasuk pula 

Mesir telah  menjetudjuinja, 

#bentuknja kabinet baru  sebe- 
4 Tum dapat memberi djawaban. 

, k “DalampadaituIndonesia kannja konpererisi para perda- | ag rae na Na Sa 
masih menunggu sampaj ter- na menteri negara2 Islam itu | kemungkinan d: anja sendiri, 

Sement i kal n2 kistan sasuai dengan saran2 | bangan2 iklim diatas bumi, Dengan 
1 in Na Ta : 2TEY : iadiak oleh bebera demkian Djawatan Meteoroloeh dan pembesar Pakistan lainnja me- jang diadjukan Oleh beberapa | Geotisik imi adalah galah coku dia. 

injatakan bahwa “pemerintah negara Arab, demikian kala. |watan. dimana iImu pengetahuan 
Pakistan telah mengundurkan 
rentjananja mengenai diada- 

  

“hingga achir bulan 
“Langkah ini diambil oleh Pa- 

ngan2" itu menerangkan, 
Pu 

Konp. PM Negara2 Islam Diundur Sampai Lebaran 
Puasa. 

(A. 
x 

Sini perdi Impnan, Sa mina kerdjaan bagian - klimatologi tone bara Da Una Tea Sean bung dgn. api i. Ka- kungan 2: 5 nan: “kapal ig. dipakai hubu. E: tertentu, Ka 
ngan Merak—Tejukbetung. 

13 

ngi 
|itat dengan setjara Ni 

| memakai an 5 

kali de 

'|atau lain?nja, Selandjutnja dari. - 
1 tu2.itu (apat dibuat statistik2 
| ngumpulan 
Ilan mesin, 

| dapat elapan didalam waktu be 

    
   

  

   
     

    

    

    

     

    

   
    

   

  

   

   

     

   

    

   

   

      

   

   

  

   

    

   

  

   
   

      
   

          

   

didikan tenaga2 untuk berita2 t 
atja, kini sedang berdjalan, dan 
lain2 bagianpun sedang diusai ce 
untuk mendidik tenaga2 baru ya 
sebaik mungkin. Dalam hal ini te 
patan dan keahlian tenaga? itu ma 
sik tetap mendjadi titik berat. 

Terang'ah, bahwa pekerdja 
an Djawaxtan Meteorologi dan 
Geofisik itu buksm sadja “sa. 
ngat pentingnja untuk Indone-   
nasional, dimana Indonesia-me 
ngambil bagian setjara aktip. 
Ha! iri lebih2 lagi memberikan 
alasan2, untuk memelihara ke 
tepatan bekerdja djcwatan tsb 
pada tingkatan internasional 

| Bagi kerdjasama dan pertu- 
karan internasional ini diperlu 
kan keterangan2 statistik, ig 
apabil, diingat, bahwa misal- 
nja setiap hari dani 800 lem: 
pat diterima ketera: 2 me 
ngenai djatuh hudjan kekua- 
tan angin, deradjat panas dll., 
maka “dapatlah dibajangkan, 
bahwa pembuatan “era 
itu merupakan suatu 'pek: 
an jang tidak boleh . direi 
kan. 

mp3kerdjaan ini telah Sangat san 1 
udah Ge memakai ..po 

»Kodering ini di sop teraahi 
buah kartu dari Kn dan dengan 
djalan demikian, ah 
AN ig Sa bagai 

"pat, Dengan -djalah menempatkan se: : Pe na sn Im itu di 
bawah mesin ung, : 
lam waktu ig Singkat sekali da V 

| diketahui betapa kali Galeri th, Aigso 3 
ketjepat tan angih Im ih 7, berapa 

Ie bean Seal SOn 

an un dengan fe 
a angka rata3hja 

berapa menit, 
Hasil2 ini. jalah deretan 

serta peta2 is penuh bergaris lurus 
dan lengkung dan tanda? ix tidak 
dapat dimongerti ole 
ran” ig achirnja memu: 
wa Indohesia bu! 

angka 

melainkan djuga —. dengan dijalan menggabungkan keterangan? ig seru 

praktis, disamping faedahnia dilapa 
ngan Saman semata? dfu   88. mem dilapangan 
perdagangan maupuh UPN konon 
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—.. Dalam" sidangnja hari Senen 
Y. DPRDS Kabupasen Wonogiri 
telah mengambil beberapa kepu 

0.1. menjetudjui per 
. dengan DPD-darurat 

fraksi2 dlm“DPRDS Kabupayen 

bung sementara anggauta DPD 

jg. berwadjib). 2. memilih ang- 

— Kil Ketua darurat DPRDS Ka- 
 bupaten Wonogiri. 3. Djika ber- 
hubung dgn. keadaan, sidang2 
DPRDS jang akan datang tidak 

“dapat mentjapai guorum, perun 

ring utk, anna ana 
“kepada DPD. 4. mengusulkan 

epada Pemerintah  supaja 
orang2 jarg dilindungt oleh jg. 

esaian, lebih2 para anggauta 
“DPD dan DPRDS dan alat2 ne- 

ara jg. dibutuhkan utk. kepen- 
in pemerintahan. 5. mengu 

kan kepada Pemerintah su- 
paja: a. memperbaiki gedung? 
dan peralatan Rumah Sakit di 
Ng Wonogiri. b. memperbaiki 
dan menambah poliklinik di Ka 
tiama'an2 beserta alat2nja. 

  

      

    

    
     

      

fraksi? dlm. DPRDS Kabupaten 
Wonogiri pada tanggal 28 Febr 
1952. jg. isinja minta kepada 

' Pemerintah Pusat agar kepin- 
dahan Bupati Kepala Daeran 
Kabupaten Wonogiri fidak djadi 
“dilaksanakar, menginga': tena- 
ganja dibutuhkan utk. pemba- 
ngunan Kabupaten Wonogiri. 

SALATIGA. 

Film Hari Angkatan 
— Perang. 

Atas undangan Penerangan 
Divisie Diponegoro pada tang- 
“gal 2 April  beratus-ratus 
orang, pegawai2 beberapa kan 
tor dan instarsi ditempat, te- 
lah menjaksikan film Hari Ang 
ikatan Perang 5 Oktober 1951, 

1g dibikin oleh PEN. Pertun 
Gjukan itu diadakan sehingga 

    
   

   
   

     

    
   

     

  

     

      
     

      
   
         
     
    
    

   

   

      
     

    

   

    

        

    

   

   
    

    

   

            

   
   
   

    

  

dua kali digedung bioscoop 
Rio Djalan Kotapradja Sa'ati- 
g NE en MO : 

Bromfiets atau 

: : Motorfiets? 
“Ketika D.P.R.D.S. -kota-ke 

Salatiga dalam rapatnja 
tg. 31 Maret jl membi- 

kan rentjana belandja ta 
an 1952, oleh anggauta Ab- 
Isa'am, wakil Pemuda De- 
krat dan anggaua pengu- 
SB.K.B., diusulkan supaja 

untuk keperluan penilik-umum 
Jang menurut rentjang kan 
@Gibeikan ,,bromfiets” baiknja 

tti dengan ,,motorfiets” 
ja. O'eh karena sdr. Abdul- 

: im berpendapat bahwa un- 
: “kota sebagai Salatiga 

mfiets” iu dipandangnja 
| tidak begitu ,geschikt”, wa- 

upun ja akui bahwa harga 
motorfie:s ada" lebih tinggi 
dari bromfiets. ( 

Oleh anggauta D.PD. Soe- 
wandi jang dalam rapat itu 
mendapa: tugas untuk mem- 
beri pendjelasan2 jang menge- 
nai rentjana be'andja terse- 
ut, ditegaskan bahwa untuk 

Saat ini kota-ke jil Sa'atiga 
slah mempunjai sebuah mo- 

lets jang dipakai o'eh ke- 
| “bahagian — pekerdjaan 

m, sehingga unuk -me- 
bah variasi da'am inven- 
s kota-ketjil adalah baik- 
apabila diambilnja brom- 
sahadja.    

Sul 

AE 203 Tawanan2 AUI 
—.. Dibebaskan. 

t nbat mengabar- 
hwaepada tanggal 27 Ms 

djara Pur- 

    

    

    
   

    

        

  

o residen Kedu R. 
ritno selaku ketua staf "K” 
ygan disaksikan oleh ketjak 
n, kepo'tatan dan pamong 

“prodjo setempat. Kalangai jg 
mengetahui menerangkan bah. 

  

.Gu kini masih ada Ik orang 
dan tidak lama lagi mersia 
akan dipindahkan kerumah 

   

isian DPI) | SEN 

Gibutuskan dim. sidarg hearing 

Wonogiri tgl. 28-2 jl (berhu- 

| kini sedang dim 'perlindungan' | 

gauta Hadisugondo sebagai Wa 

dingan2 dilaridjutkan sebagai | 

'adjib lekas diadakan penje | 

membenarkan referendum | 

Wa sisa bia Je IL... di Rel 

    

P3 

         

    

na.| Pada hari KEMIS tanggal 17 

   
    

APRIL 1952 akan diadakan | 

Pai | Lelang dimulai pada djam 9 pagi dan bertempat di: 

  

AA Bodjong No. 116 
2 : | $ 1 Pa ga 5 Adapun jang dilelangkan ialah Kaju2 Djati Pertukangan jang 

Sang Png 1 i Pa an terletak dipenimbunan2 dari Daerah Hutan: 3.3 "Tg 

Ba pang balika Ta an KW5|  RANDUBLATUNG, KERONHARDIO, KENDAL, : 
ma Dan 1 RP 001. MANTINGAN, TJEPU dan DJALAN DELI Semarang. 

1 bennnnaa n a 1 Penimbunan2: ) 

749 0G me 1 2 j : Randublatung, Doplang, Ngandang, Sale Kalibodri, 

” una IRI, NA ana Ten Gambilangu, Mantingan, Landoh, Batokan, Tjabak, 
Beberapa Putusan DPRDS | Djalan Deli dan H.W.-13 di Semarang. 

. Kab. Wonogiri |Daftar kapling dapat diperoleh di kantor? Daerah Hutan: 
Randublatung, Kebonhardjo, Kendal, Mantingan, Tjepu dan | 

|Xaspeksi Djawatan Kehutanan Bagian ke III di Semarang. 

  

  

4.7 ct. tiap kWh 

ma 

terima kasih. 

Blectriciteltmaatsehappij 
A N I KE M, N, V. 

AGENTSCHAP TEGAL - PEKALONGAN. 

  

Dipermaklumkan, bahwa mulai tanggal 1 APRIL 1952 tamba- 
han alat bakar (brandstoftoeslag) dinaikkan sampai: 

11.75 ct. tiap 5 VA. 
'Tambahan ini hanja untuk rayon Tegal - Pekalongan. 

  

| Adverientie 
Boekhouder: 

Tertg. 26-3-1952 
Lowongan pakerdjaan tersebut kini TELAH DI ISI ber- 
dasarkan lamaran jang pertama2. Pada lain? pelamar 
jang ambil perhatian dengan ini kami haturkan banjak 

  

  

maka nama: 

diganti mendjadi: 

Tilpon No. Gambir 2069. 

Pengumuman Pergantian Nama: 
Dengan ini kami maklumkan bahwa menurut keputusan Kon- 
perensi P.P.G.I. pada tanggal 28/29 Maart 1952 

Manan 

di Semarang, 

Jajasan ,,Pusat Pendjual Gula Indonesia" 
: (P. P. G.I) 

» Persatuan Pedagang Gula Indonesia“ 
(P, P. G. 1) 

Gan tetap berkantor bersama-sama Dewan Ekonomi Indonesia 
Pusat (DEIP) di Djalan Modjopahit No. 2 (atas) Djakarta, 

Harap jang berkepentingan maklum adanja. 

P PAGE 
  

Sehabis SMP 
Kemana, Sebaiknja: 
Avak2 Kita Melan- 
£ djutkan Peladja- 2 

tannja ? 
(Sambungan hari Rebo - pab!s) 

Sekolah Menengah 
Ekonomi Bg. Atas 

(S.M.ELA.). 
Seko'an ini dahulu disebut 

Sekolah Ekonomi Menengah 
Gan menjiapkan pemuda2 mem 

perda'am pengetahuannja da- 
lam lapangan ekonomi ba:k 
untuk mengemudikan perusa- 
haan2 sendiri, maupun beker- 
dja pada Pemerintah ataupun 

Par'ikelir Lama pe'adjaran 3 
tahun sesudah S.M.P. Muyai 
dari Kelas II kepada para mu- 
rid jang memerlukan disedia- 
kan tundjangan Ikatan Dinas 

sebagai pada sekolah guru. 

Pemegarg idjazah S.M.E.A. 
dapat meandju kan peladja- 

rannja bada: a. Kursus idja- 
zah BI. b. Bace. Ilmy Ekono- 
mj , pada Universitet Negeri 
Gadjah Mada. 

Sekolah Menengah 

Kehakiman Bg. Atas 
CS.M.K.A.). 

Seko'ah ini menjiapkan para 
pemuda jang beridjazah S.M.P. 
Negeri untuk mendjadi djaksa 

pada Pengadilan Negeri, Pene- 

Timaan berdasarkan seleksi dan   
mengingat kebutuhan daerah- 

daerah. 
mara 3 

” Ai mmaua on mmam, 

Pan TE PS 2 — emban aan MOANGIM TEE 

    

HeRden/ WKERE'S Ta 
THE HOMBORE VIHO 

OWIS THAT 
    

  
— Diawab lekas, penggem- 

bala domba. Dimana orang ig 
memiliki kuda ini? 

— Boleh djadi aa 

bunji dalam kereta if, Spur. 
Baik kulihat? : 

2. aga maba Sa 

C1 Bt Nana NN SPURI 
TALK PAST, Sh.SEP- L VE 

NTT LOCiS Aa 
     

Lama peadjaran 3 tahun 
dan para peladjar beladjar da- 
lam ikatan-dinas. Tamatan S. 
M.K.A. dapat melandjutkan 
pe adjarannja dengan me'alui 

seleksi pada Fakul.et Hukum. | 

Sekolah Pendidikan 
Kemasjarakatan 

: (S.P.K.). 
Sekolah ini merjiapkan para 

bemtuda dan pemudi untuk se- 
sudah menamatkan peladjaran- 
nja menjumbargkan enaganja 
kepada masjarakat dalam la- 
perigan kesosialan sebagai pe- 
mimpin lembaga2 kemasjara- 
kat, Jang diterima mereka jang 
beridjazah S.M.P. Negeri de- 
rgan melalui pemeriksaan 
(test). Lama peladjaran 3 ta- 
hun dan para peladjar dapat 
menanda ftargani Ikatan Dinas. | 
Tempat2 di Surakarta dan Se- 
marang. 

Sekolah Pertanian 

Menengah Atas 
(S.P.M.A.) 

Lama peladjars1 3 tahun se- 
sudah S.M.P. dan diselenggara- 
kan oleh Kementerian Perta- 
nian, Jarg diterima ialah mere 
ka jang beridjazah S.M.P. Ne- 
geri Bag, B. Tundjangan Ikatan 
Dinas hanja diberikan kepada 
para peladjar S.M.P. diluar Dja 
wa. Tempat: Bogor — Jogja- 
karte, Malarg, Bukittinggi dan 
Makasar, 

Sekolah Kehutanan 
Menengah Atas 

(S.K.M.A.) di Bogor. 
Jang diterima mereka jang 

beridiarah S.M.P. Negeri Bag. 

THE HORSE 15 MINE...AN'! 
YOU KEEP OUT OF MY 
WAGON IF YOU WAILT 
TO Sta HERLTHY / 
Ker as 

DD, VM 

  

   

    

     
   

   V/ —Kuda ini kepunjaanku 
| dan djangan mentjoba 
mendekat keretaku. Itu 
djika kau masih ingin se- 
lamat! 

   

    

        

   
   

1 t 

“at it 

    

— Ipemerini Daerah Kota Besar | 

5 

lengan 

AJ 
dzin 

  

Vi ban 
N 

ngan perantaraan surat. 

Ss 

B. Lama peladjaran 4 tahun. 
Para peladjar dapa: beladjar da 
lam Ikatan Dinas. . 

Sekolah Peternakan 

Menengah Atas 
(S.P.M.A.) di 

Malang. 
Sjarat masuk:  beridjazah 

S.M.P. Bag. B. (Lama peladja- 
ran 3 tahun. Para peladjar da- 
pat beladjar dalam Ikatan Di- 
nas. . 

Sek. Ass. Ahli obat. 
Sekolah Asisten Ahli Obat. di 

Djakarta, Bandung dan Jogja- 
|karta. Sjarat masuk: Tammat 
|S.MP. Bag B dan umur seku- 
|rang-kurangnja 16 tahun. Iia- 
ma peladjarari 2 atan 3 tahun. 

Kursus Guru B. 

(K.C.B.) 
Kursus ini menjiapkan para 

pemuda dan pemudi untuk 
mendjadi guru pada S.R. VI. 

Idjazah K.G.B. sederadjat de- 
ngan idiazah S.G.B, Lama kur- 

sus 1 tahun dan para kursus 
menerima tundjangan Ika'an- 
Dinas. 

Kursus Asisten 

.apotheker. 
Sjarat: 

Bag. B. 
Lama Kursus: 2 atau 3 thn. 
Uang Kursus: Rp. 40— se- 

bulan. 
Tempat: Jogja, Bandung, 

    
| No: 9/1/D-50/58. 

I DENGAN SEGERA una 
untuk Biro Kontrolir Daerah Kota Besar ( 

buk diterima: 
beridjazah paling rendah Middelbare Handels- | 
udah berpengalaman dalam lapangan controle. | 

$ harus men adjukan surat lamaran tertulis 
an kepada Dewan Pemerintah Daerah Ko.a 

disertai: 

$ t idzin Kepala Djawatan untuk mereka jg. 
sekarang bekerdja dalam Djabatan Negeri (mis- 

f Aan eri n tas 

|Relamaran dimulai pada hari diumumkan pengumuman ini 
| dan di tutup pada tanggal 15 April 1952. u5 

Mereka jang memenuhi sjarat-sjarat akan dipanggil de- 

A.n, De 

AN SA JEMBARA PUSAKA 
A/N Masih ada kesempa 

x Rp.30.000: alau sala 

Beridjazah S.M.P.|   Djakarta.   

      
    

    

     
          

Surakarta, 31 Maret 1952. 
wan Pemerintah Daerah 

Kota Besar Surakarta. 
Secretaris, 

(SOETONO). 
S-S186-B   
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Sabun TJAP TANGAN 

selalu tetap beratnja 

  

   
beratnja tetap 

menghemat.tenaga 

tjutjian terpelihara 

halus bagi tangan ' 
busahnja banjak 
hemat? dipakai 

  

    
    

  

   
   

  

buatan 

Unuever 

  

   

    

tan dan luan dapat memenang , , 

h salu dari 2060 hadiah lamnja : 
      

  

1 Hadiah pertama Rp. 30.000. kontan Rp. 30.000.. 4 Hadiah kedua masing? Rp. 3.000.. 21 12.000.. 6 Hadiah ketiga masing? ,, 1.000. ,, 6.000.. 50 Hadiah keempat masing” ,, 300- ,, 15.000.. dan 2000 Hadiah kelima masing”Rp.10. . 20.000, : SAE ane 
Rp. 83.000.. 

Tjamkanlah ini! Tuan dapat memenang Rp. 30.000.— atau salah satu dari 2060 hadiah lain jang benaknya Ambillah dengan tiuma? pormulir sajembara pada lang ganan Tuan. Makin banjak Tuan mengirimkan djawaban (pormulir jang diisi), makin besar kemungkinan Tuan untuk memenang suatu hadiah. 
Sajembara ini terdiri atas menentukan gambar? jang tertjetak pada pormulir sajembara. Djanganlah lupa membatja dengan teliti aturan? sajembara ini, sebelum. nja mengisi dan mengirim pormulir Tuan. Selama waktu sajembara Tuan dapat, djika membeli satu kaleng Pusaka margarine ditoko?, suatu Coupon sajembara dengan tjuma?, 

Djumlah 

Masin Djahit Kaki 
“4 
@Kwaliteit BAGUS dan Harga MURAH, madju/mundur 
si Tenan EXTRA satu LAMPU. 
3 

' Harga compleet Rp. 1125.— af 

4 Lekas datang djangan kehabisan. 

(Toko ,TJIANGs 
GANG PINGGIR 24 — TELF. 1020 SEMARANG. 

Andar 
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ai 
w 
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Ikut Bela Sungkawa: 
| Atas wafatnja Bapak Kepala Daerah R. Aaustajib, 

pada hari Selasa Kliwon 1 April 1952. Semoga dilapang- 
kan oleh. TUHAN J.M.E. atas arwah beliau. 

Segenap Pegawai Kantor P.D. Oter3om 
Kabupaten Kudus. 

Pn ea aa Pa 

: BETULKAH 3 X 3— 3? 
JAAH! Mungkin darj salahnja sendiri, hingga nasi telah mendjadi bubur karna tidak mau 

hanja 5 menit dari St. BALAPAN. " 
Satu-satunja Tabib Magnetiseur jang sanggup mengobati dari dekat atau djauh, dengan Ilmu GAIB-BATIN dan TJIPTA. Spesial buat penja. kit: ZENUW — OWAH ENGETAN dan sakit- GILA. Sanggup mengusir SJAETAN.-SJAETAN jang djahat, Sanggup dipanggil didalam dan diluar Kota. Surat menjurat, harus disertaj Uang Rp. 2,50 untuk djawaban. PERTANJAAN TENTANG NASIB: 4 Pertanjaan, dengan uang Rp. 10,— nanti akan dapat d jawaban ) - TJOG dan DIITU t 1 aa Pn AN aa Ia ma cm Ta Ta 3 

| "“ Ini Malam D.M. Be 
»Rex”54.45—7.—9.15 (17th) 
AGregory Peck — Virginia Mayo 

“Captain Horatio 

  

  

  

  

  

    
7 WE DON!IT NEED TO LOOK 

NE YOBE WAGON, HONEWY ! 

MS OUT IT, PRONTO, WEILL 
9 JUST siFT SOME LEAP 

      

  

THROUGH IT / si 

COPR 1ebi, KING PEATURES S IND! 

— Kita djuga ta' bermaksud mem 

kita tembus dengan peluru2 kita. 
je ini : jt ku bergerak sedikit — Andjing2 ini akan menerkam aku diika aku L sedik 

sadja. Sati ini! Bagaikan dinding tak berdjiwa sadja aku lajaknja. 

Roy Rogers 495 
IF SOMEBOPY PON'T 5.) 

   

   

  

 Hornblower"€ 
Warner Bros' TECHNICOLOR 

Ini Malam PREMIERE 
Metropole 5.-7.-9.- (13 th.) 
“Doris DAY — Jack CARSON 
Lee BOWMAN — S.Z.SAKALL 

»MY DREAM IS YO URS- 
Warner Bros' TECHNICOLOR 

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

“SUNG,HUA CHIANG SHAN“ 
(Ditepinja Sungai' Sung Hua Chiang) 

iBesok Malam PREMIERE, 
»ORION" 5.-7.-9.- (13 tahun) 

Errol FLYNN— Patricia, W YMORE 
maa 

f THESE DOGSILL JUMP 
ME IF IL MOVE TM A 

SITTIN! PUCK " 
      

  

      
Ni ANTA na 

orang jang ada didalamnja tak lekas keluar, awas. ! Kereta akan sana »ROCKY, MOUNTAIN j 
  

Ini Malam Pengab: 5.-7.- 9.x 

sHOUSE ON TELEGRAPH » BIL"     
  Laga   idjara Nusakambangan di 

latjap, Tea 

  

Ai mimisan    th 
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SAB Wan Ho EU 

AT " 

TE aa aa aa EA TS maa “AA TA KA aa” 

Kesehatan lebih berharga dari pada harta benda, 

ILMU FALAKIAH 

Jaitu buat mengetahui symbool2 perbintjangan ter. 
hadap pada keadaan dalam dunia, atau nasibnja 
suatu manusia, 
Dengan perantaraan Ilmu Falakiah dapat meramal. 
Kan jang belum, serta dapat pula menerangkan dan 
menjembuhkan segala matjam penjakit maupun pe 
njakit Rahasia, dengan memuaskan serta sedjelas 
djelasnja, 

Sakit AMBETEN 

Jang sudah 50 tahun lamanja, dapat disembuhkan 
dalam tempo 15 hari dengan zonder operatie dan 
sembuh buat selamanja. 

KITA BISA KASI OBAT 

  

Sakit Kentiing manis Sakit Badan mati sebelah. 
8 Perempuan. . Batin tidak kuat: 

Dan djuga sedia obat2 untuk segala matjam penjakit. 
Ramalan2 saja brani GARANTIE (tanggung 10096) tentu tiotiok tentang 
obat2 tuan dan saudata2 dapat menjaksikan sendiri bagaimana buktinia. 
Dan sudah banjak orang jang berobat disini semua sembuh. 
Kiriman surat. pertanjaan jang tidak disertai prangko tiukup tidak da. 
pet balesan, Kalau bajar vol Sakit Kentjino Manis atau Sakit Lepra saja 
tanggung 3 bulan sembuh seperti dahulu, dan sakit Ambe'en jang su. 
dah 50 tahun dalem 15 hari saja tanggung baik dan tidak berasa dan 
tida kombali lagi itu penjakit, sampai hidup. e 
Sakit 'epIa sakit kentiing manis, sakit batuk. 
Masa ini sangat berat sakit lepra dalem 8 bulan kalau ongkos vol sa. 
kit perut biar berapa lama bisa baik 

Mester Satd Mohammad Husem Siah 
Pakistan Zindabar Thalib Magribi 

Kampung Politie No. 658 
SEMARANG. 

Saja jang bertanda tangan dibawah ini, RAMLI, sekarang ting 
gal berumah di kampung MLAJU: asal darj Kalimantan (Selatan) me 
nerangkan jang saja telah lama mendapat penjakit lemah badan dan 
anggauta kelakian saja, setelah saja mintak obat sama Tabib Said Mo- 
hamad Husein: kirakira 7 hari di okg'i belau penjakit sembuh dan 
badan saja sehat dan kuat seperti biasanja sekian'ah adanja. 

Semarang 30 Mei 1951. 
Saja jang memudjikan tersebut RAMLI, 

Jang bertanda tangan dibawah ini, ABDUH Pr LALANG: me 
njaks.kan dengan benar akan kemandjurannja obatnja Tuan Saiid Moha- 
mad Husein Herbalist kampung: PO LITIE No. 658, Semarang Karena 
raja ditimpa penjakit. lemah siahwat, jaitu impotentie tenaga laki-laki 
sama sekali tidak ada lagi setelah safe berobat pada Tugn Sajid terse 
but da'am 13 hari sadia sembuh sama sekali, ma'ahan tenaga Jaki? 
saja makin ber'ambah, lebih dari dahulu meskipun obatnjia mahal 
harganja, tetani buktinia niata sekali. 

Oleh sebab jiu rasa terima kasih saja kepada Tuan Sajid tersebut besar sekali. Semarang. 30 Maart 1952 
ABDUH Dg LALANG, Tjandj Baru. 

LELE Na, PA aa an 
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PAKAILAH SELALU: 

Topi Helm ,,PICOLINO“ Waterproof 
terkenal KUAT, AWET dan bikinannja RADJIN. 
Untuk DJAWATAN2 dan PEGAWAI? Kantor Harga Istimewa 

Per bidji Rp. NM—. 

Perusaha'an Topi Helm dan Pajung 

s PICOLINOs 
Djalan PONTJOL 161 (Pendrikan 53) — Telf. 1976 Smg. 

Agent2: Gan Khay Jong, Keplekan 228, Pekalongan. 
Toko Ramai, Djokja — Toko Terang, Magelang. 
Thio Wie Ping Kranggan 17, Semarang. s 

DJUGA DAPAT BELI DI LAIN-LAIN TOKO. 

  

  
  

  

  

CITY CONCERN CINEMAS —— 
LUX 5—7.— 9.— INI MALAM B. M. B. (17 tahun) 

Joha Ireland Mercedes Mc. Cambridge 
2 €€ Sensational Thriller! 

#4 TH E 9 Cc A R F Heibat-Serem-Gempar ! 

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

»sSealed Carsos, 
IKAPAL RAHASIAJ Heibat dan Menggemparkan! 

INDRA 5.—7.—9.— INI MALAM D. M. B. (17 tah.) 
Jeff Chandler ,Smugglers Island” AColor by 
Evelya :Keyes Technicolor 

IPENJELUNDUp MAS| GEMPAR! 

Royal 5.—7.—9.m Ini Malam D.B. M. '(13 tahun) 
Najati £— :»R.“Usman — Titi Asmara 

BONEKA ASMARA" vii Jadonesia Baru 
Menarik-Menggemparkan 

Roxy 7.— 9.— Tinggal ini malam & besok (17 tahun) 

Pd 

  

  

  

»Fuk :Fu Mei, Ren“ JUNGLE WOMAN) 
Mulai,Minggu: film Italia dgn teks Indonesia 

»Verboden Liederen'” (is12 io 

    

tt 

SOLO Main tg. 3 — 4 April 1952 
Djam 5 — 7 — 9 — Warner Bros 

fana ,Stage Fright' Jane Wyman 
Pemenang Uscar 1948 

(AN 

        

  

SOLO Mulai tg. 1 April 1952 D.M.B, 
Lektodorea Mistorical Ketion lexs Indonesia 

  

     

. Tera 
£  COTUMBIA PICTURES presents alm ' 

A starring 1 San 

BARBARA — RICHARD 5 

An CAR BI HALE - GREEN Ta 
witn GARL BENTON REID WILLIAM BISHOP “RON RANDELL » Screen Play by Jesse L. Lasky, Jr. and Richard Schayer | 

Prodwced by EDWARD SMALL » Otrectod by PHIL KARLSOM 

Ad Mat No. 201 
  

Druk, VII No, 584/111/A/1718 

  

 


