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'PdRak 
— Tidak Ada 
ngan jg Le 

  

. mereka 1g mereka im djaman 

Adalah sukar untuk mereka 
untuk melaporkan djum'ah hu 
tang2 jg dimaksud dan hingga | 
kini pemerentah tidaklah mem 
punjai laporan jg lengkap ten- 
tang banjaknja hutang2 itu. 
Pemerentah mengetahui, bah- 

| Wa banjak hutang2 jang diper- 
buat dulu. Untuk mengurus 
hal ini pemerentah membentuk 
sebuah komisi jg chusus akan | 
mengurus hutang2 itu dengan 
nama: Komisi Penjelesaian Hu 
tans Negara. 4 Ea 

Terhadap penjelesajan hu- 

  

  

Pertemuan pertama para menteri kabinet Wilopo, telah diadakan hari Rebo il. bertempat di. ke diaman perdana menteri. Gamb 3 
pertemuan tadi. “ 
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(dengan N.U 
| Masjumi ita    

Hasrat N.U. itu didasarkan 
| kepada a'. pengalaman jg pa- 
h.t disebabkan adanja golo-   

  

' Sikaz Sosialis 
. Internasional 

: Harus Berdamai Dan Memetjahkan Tiap   
| tang itu pemerentah bersikap ' 
menunggu dengan pengertian, 
bahwa pemerentah baru dapat 
menje'esaikan sesuatu hutang, 
bila diadjukan oleh jg berke- 
bentingin pada kementerian 
(c.g. djawatan) jg membuat hu! 
ang. Se'andiutnja untuk men ' 
lapat suatu uniformiteit dim 
'enje'esaian, maka penyelidi- 
tan dan pembajaran akan di- 
yusatkan pada komisi disebut 
fiatas ini. 
Pemerentah selandjutnja me 

1gakui, bahwa dja'annja penje 
esaian hutang9 ini adalah lam 
sat dan mungkin mengakibat- 
san perasaan kurang puas pa- 
Ia para peragih. Tetapi me- 

Agingat kepentingan negara, 
jemikian  diawaban itu, maka 
yemerentah merasa perlu utk 

nenje idiki hutang2 itu setjer- 
nat-tjermatnja dan untuk men 
lapat suatu uniformiteit dim 
'enjelesaian. 5 

ENTARA KUO-MIN TANG 
(ONTRA TENTARA RRT, 
| Di Rangoon diterima berita?, 
hwa telah terdjadi pertempu 

      

   
   

ngkok Nasionalis di perbata 
« Tiongkok-Birma. Pertem- 

uran Hu terdjadi dalem daerah 
irma, 3 kilometer dari tapal 

“atas. Menurut berita itu, seo- 
ang opsir dan 19 orang tenta- 
a Tiongkok Nasionalis telah di ' 
awan oleh tentara RRT. 

WAKIL PRESIDEN ARGEN- 
CINA MENINGGAL. 

Wakil presiden Argentina. 
Dr. Juan Hortensio @Guijano 
'yada Kemis pagi celah mening- 
cal dunia disebuah rumah pera 
vatan di Buenos Aires. @Guijaro 
iang berusia 68 tahun telah men 
jalani operasi daa sedjak bebe 
“apa lama ini menderita sakit. 

I 

  i 

Sengketa Dg» Damai 
Melaksanakan Tjita2 Tsb Dgn Kesedaran Bahwa Ko- 

minisme Dan Demokrasi-B arat Bisa Hidup 
Bersama-Sama. 

NON TTAN EKSEKUTIF Sosialis Internasional jg kini se- 
dang mengadakan konperensinja di London bermaksud 

hendak membantu memperkuat rentjana2 utk memadjukan ne- 
gara? Asia jg terbelakang. Kebutuhan? Asia akan diperbin- 
tjangkan, dgn mengingat perkembangar? politik di Asia. Mere- 
ka akan mendengarkan japoran tangan pertama dari djurubi- 
tjara sajap kiri Partai Sosialis Djepang, Tadataka Sata, jg me 
nenfargz persendjataan kembali Djepang, sedangkan sajap ka- 

“nan dari partai ita menjokong pakt keamanaw antara Djepang 
dan Amerika. 2 

i Angk. Udara 
Russia “ 

Djangan Dipandang 
Rendah! 

FA ENTERI ANGEK. udara 
: Inggris L/Isle and Dud- 

ley, hari Kemis malam memper- 
ingatkan supaja djangan me- 
mardang rendah pada arzka- 
tan udara Rusia. Sovjet Rusia 
membangunkan angk. udara ba- 
gi pelempar? bcm jg dapat ter- 
bang djarak djauh dan membuat 
pesawat2 penempur jg bermutu 
tinggi guna menghadapi pertem 
puran terhadap serangan? uda- 

Gjalar'ian terhadapnja, demi- 
kian diumumkan dim Madjelis 
Tinggi Inggris ketika diadakan | 
perdebatan tentang pertahanan | 
udara, 

  

— Pemerintah Mexico Gan Dje 

pang pada hari Rebo bersama- 
sama mengumumkan, bahwa 
(perhubungan dip'omatik anta 
ra kedua negara tersebut akan 

dilandjutkan lagi segera per- 
djandjian dengan Djeparg dira 

tifikasi, # 
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| Gerakan demikian akan me- 
, ambaph pengertian rakjat In- 
| onesia tentang kedjahatan pe 
| ang kuman dan dengan begi- yu akan lebih membu'atkan te 

| .a dunia dengan segala daja 
“ ipaja. Demikian Komite Pem- 
#sela Perdamaian Dunia Indo- 

.esia da'am siarannja. Selan- 
jutrja dinjatakan antara 

sam: st a 
# nh 

Gerakan Perdamaian Dunia 

  

ian, seperti djuga menghu 
um digunakannja bom 

'om hydrogen dar Ia: 
jam alat pembunuh 

“'esar2an. Rakjat Indones 

  

    
    
     

1i mengadjak segenap rakjat 

erakan 1 Mei 1952 jg saah 
atu programnja ialah meng- 
ukum peperangan kuman, 

(Antara). 

- Gerija Ma'ayapada hari 
"emis telah menewaskan enam 
rang polsi dalam suatu dje- 
Jakan di Kua', Erat di Ke'an- 
'an, Seorang agen polisi la'n- 

a mendapat Juka2 sedang t.- 
'g orang dapat me arikan diri, 
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ad untuk membe'a perdamai- | 

    
   

| senghukum peperangan ku- | 

   

  

     
   

    

   

ndoresia untuk memperhebat 

Wadjib MWhukum 
BerdasarPerikemsnusiaanRakjat Indonesia 

kan Begitu Sadja Adanja Pe- 
Ken rang Kuman 

: Pp ROGRAM perdjoangan kaum buruh untuk 1 Mei tahus ini 
seperti jang diserukan oleh Sentral Biro Sobsi antara 

erakan utk menghukum peperangan ku- 
| aan, Komite Pusat pendeta Perdamaian Dunia di Indonesia ber- 

ndapat bahwa gerakan itu pada masa sekarang adalah sangat 

500 000 Tiong- 
hoa Malaya 
Dipindahkan Dari 

Tempat Semulanja 

|. #WENTERI LUAR NEGE- 
Th RI Australi Casey hari 
Djuw'at mengatakan di Singa- 
'pura, bahwa ia sekembalinja di 
|Australi akan berseru supaja 
rakjat Australi mau mengirim- 
'kan tenaga2 ke Malaya, untuk 

ma. membantu komisaris tinggi Sir 
ra Gerald Templer dim “usahanja 
“menempatkan kembali 
509.000 orang Tionghoa, jang: 

hampir 

telah dipindahkan dari daerah? 

, " ig menderita antjamair gerilja. 

an. Berhubung dengan itu ka 1 
“Demikianlah kata Casey se- 
#utah tx kemba! dari Kuala 

Lumpur, dimasa ia mengada- 

kan bembitjaraan dengan Tem 
pler dan pembesar2 Ma'aya 
lannja. Jg terutama d:butuh- 
kan dalam pekerdjaan membe- 

ri tempat kediaman baru kepa 
dg orang2 Tiinghoa ini ia ah 
orang2 jg pandai bekerdja se- 
bagai djururawat dan send kit 
mengetahui se uk-keluk pengo- 
batan kata Casey. 

ra jg strategis, jg mungkin di- | 

  

  
| 

  

Sata mengatakan pada Reu- 
ter, bahwa ia akan menjeru- 
kan kepada konperensi supaja 
kepada Asia dikirimkan bantu- 
an jg lebih banjak, dan supaja 
kepada negara? Asi, diberikan 
kesempatan untuk me'aksana- 
kan rentjonanja agar masing2 
dapat mentjukupi kebutuhan- 
“ja sendiri dengan usaha ber- 
sama. Untuk ini, kat» Sata, 
Djepat, dapat memberikan ba 
rang2 industri sebagai peng- 
ganti bahan2 mentah jg dibu- 
tuhkannja.. Selain itu, Djepang 
dapat mengirimkan tehnisi2 di 

.lapongan pertanian, guna mem 

bantu memperkembangkan per 
ekonomian  negara2 Asia lain 
nja. Lebih 'andjut dapat dika- 
barkan bahwa Dewan Ekse- 
kutif Sos'ais Internosional da 
lam konperensinja di London 
itu akan membitjarakan djuga 
masaglah2 Eropa, untuk menin 

| djau kembali sikap sosia'is ter 
hadap Dewan Eropa dan per- 
sendjataan kemba'i negara? 
Barat. : 

Statement tentang 
Eropa. 

Sebuah statement jg dibuat 
oleh ahli2 ekonomj te'ah diteri 
ma o'eh para delegasi, jg mem 
berikan penegasan 5 fatsa! jg 
penting bagi usaha pertahansn 
Barat. 

1. Usaha pertahanan itu ba- 
gaimanapun  djuga djangan 
sampai mengakibatkan pe- 
ngangguran, 

2. Taraf hidup buruh serta 
uSaha2 sosial harus diperlin- 
dungi. 

3. Beban usaha pertahanan 

harus terbagi diantara negara2 
pengikut. 

4. Kegontjangan harga dari 

bahan2 mentah jg penting ha- 
rus ditekan hingga seketjil2- 
rja pengirimannja harus di- 
perkesa, dan bahan2 itu tak 
bo'eh dipergunakan atau di- 
hambur2kan dan dibagi2kan 
dengan menja!ahi rentjara. 

5. Produktivitet harus di- 
naikkan. ” 

Laporan tersebut jg nanti- 
nja akan diumumkan mengata 
kan, bahwa adalah bertenta- 
ngan dengan prinsip2 sosialis, 
djika seSuatu negara berusaha 
menarik keuntungan dari per- 

sendjataan kembali. 

Pembitjaraan menge- 
nai PBB. 

Sewaktu diadakan perdebatan 
tentang Perserikatan Bangsa2, 
wakil sajap kiri Partai Sosialis 
Diepang, Sata, mengatakan, bah 
wa sosialis internasional harus 

NATO Dilahirkan Karena Kebimbangan Thd Sikap 
RGANISASI PAKT ATLAN- 

O TIK UTARA pada hari Djum 

'at telah merajakan hari ulang tahun 

nja jang ke-empat di Washington. 
Upatjara jang diadakan di gedung 

Constitut'on Hall dilangsungkan de : 
ngan pedato singkat2 oleh Ratu Ju 
Hana, presiden Truman dan menteri 

luar negeri Amerika, Dean Acheson, 

Kementerian luar-negeri telah mengi 

'taan se'alu bergesernja golo- 
ngan? Natsir — Sukiman/N.U. 
menjebabkan N.U, berpenda- 
pat, bahwa tjara bekerdja Ma 
sjumi ini tidak'ah boleh dite- 
ruSkan. N.U. menganggap, 

ibahwa kini telah sampai wak- 
| tunja untuk mendjadikan Ma- 
sjumi sebagai suatu federasi 
jg tegas dan konkrit dan satu2 
nja djalannia ialah keluar da- 
ri Masjumj dahu'u. 

Dahlan menegaskan lagi, 
bahwa pengisian kursi Menteri 

Agama oeh erang bukan-NU, 
bukanlah sebab, me'airkan So- 
al jg mempertjepat keluarnja 
N.U, darj Masjumi. Hal ini 
-akan diputuskan da'am rapat 
pleno N.U. pada tgl. 6/4 jad. 
di Surabaia. Apakah N.U. se- 
landjutnja akan mendjadi par- 
tai po'ifik atau tidak, akan di 
putuskan da'am kongres N.U: 
pad, tgl. 26/4 jad. di Palem- 

  

can diri dari ikatan gabungan dg 
ni itu adalah s00k jan salah lama, dan terlepas dari soal 

isoal insidentil, dan hanja merupakan salah satu dari beberapa 

ngan poitik dan non-politk | 

(dalam Masjumi. Djuga kenja- | 1 

    
   

   

   

  

   | Masjumi| 
kenterian Agama Bukan Men-|| 

 djadi Sebsbo Sta 
: — Masjumi Lemah Kedalam. . 

| 4 TAS PRRTANJAAN wartawan ,,Antara” disekitar desas- 
ja Nachdiotul Ulama dari Masjumi, 
ketua umum P.B.N.U, mendjawab, bah 

Islam lain2nja jang  sefaham 
in dgn 

Tahun Ke VII — No. 

Im || Piesiden Disei- 
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' bu Wartawan 

  
mi didirikan sekedar 
merghimpun ummat Islam In 
aaaen, jang terdiri dari misal- 

Muka. dijah, Persa    
     

dll. Ketika revolusi petjah, ma- 
ka tudjuannja satu, jalah me- 

pensi pendjadjah “Sementara | Masjumi men fai po 
litik, tetapi makin hari makin 

Iterasalah adanja dua aliran, 
bahkan adanja dua organisasi. 
jaitu golongan politik dan non- 
peran, Dalam tahun 1948 Pn 
am kongres di Madiun N.U. te- ' 

lah mengusulkan adanja dua 
bagian dalam Masjumi I,. jaitu 
bagian kemasjarakatan dan aga 
ma, dan bagian politik, Kemu- 
|dian dalam kongres ke-IV di- 
usulkan pula supaja Masjumi 
didjadikan federasi | 

'Masjumi tidak kuat 

kedalam. 

Usul jtu tidak dilaksanakan, 
dan seka inun keluar Masjumi 
merupakan satu front, hake- 
katnja Masjumi tidak kua! ke 
da'am: t'ap kali ada krisis ka   bang. Tetapi bukan mustahil, 

bahwa sesudah reses nanti, da 
'am paremen akan muntjul 
Satu fraksi baru jg terdiri dari 
15 orarg atsu lebih. Demikian 
H. Dahlan. 

  

Randudongkal 
. Diserbu TI 

“ 
       

telah masuk : 
dongkal (Pemalang). Mereka 
telah mendjalankan teror-Kan- 
tor Polisi stria 1 pick-up diba 
kar alat? klinik didesa i£b demi 
kiar djuga obat?2an diambil, Di 
kantor kawedanan barisan TII 
ini mengambil mesin tik dan 
Gdjuga telpon kawedanan Radio 
rimbu kepunjaan Djawatan Pe 
nerangan ditjoba dirusakaja. se 
dangkan buku? dihamburkan: 
tak keruan, 

Pintu kantor PTT ditjoba di 
rusak oleh barisan terror tsb. 
Uang sedjumlah Rp 51.000 da- 
pat mereka ambil. Sete'ah me- : 
mutus te'pon, kemudian gerom 
bolan pengatjau mengundur- 
kan diri kearah barat. Baru 
pada djam 1 siang bantuan 
sampai di desa Randudongkal 
dari Pema'ang, 

  

  

PERUNDINGAN2 MENGENAI 

MASALAH TAWANAN PE- 
RANGG DITUNDA. 1 

Perundingan2 rahasia mengenai 
masalah pertukaran tawanan perang 
di Panmunjom “pada hari Djum'at 
telah ditunda untuk waktu jang ti! 
dak ditentukan. Putusan ini segera! 
menimbulkan dugaan2, bahwa pihak, 
PBB mungkin telah mengadjukan se 
Suatu hal jang baru atas perintah 
diendera! Ridgway untuk mana pi- 
hak Utara tidak segera dapat mem 
Peri keputusannja. 

  

nengadakan kampanje utk ber- 
sikap damai serta menjelesai- 
kan persengketaan?2 setjara da- 
masi, tak mentjampuri soal2 da- 
lam negeri serta kedaulatan ne- 
gara2 lain dan mengadakan ker- 
dja sama guna mentjapai kese- 
djahteraari sosial di dunia serta 
kemadjuan kebudajaan. 

Dikatakannja, bahwa kaum sosia- 
lis harus memadjukan usaha tersebut 
dengan kesadaran akan  kemungki 

pi tidak lagi berhasil” 

t 
t 

binet tiap kali dirasakan hake 
kat perpetjchan itu, Soal pem 
bentukan kabinet se'alu dibi- 
tjarakan o'eh Dewan Pimpi- 
nan dengan anggota2 luar bia- 

Sa sadja, jg umumnja setjara 

perseorangan masuk kedakym 

Masjumi. Tjara demikian ini 
antara menjebabkan keluar 

nja PSU dari Masjumi da'am 
tahun 1918 Da'am kongres di 
jakarta tahun jl., N.U. beru- 

“aki memberikan bentuk 
nada Mosjumi itu, ta- 

   

    
Dah'an “menjatakan achir- 

nja, bahwa N.U. dan golongan 
ig sefaham dengan dia dalam 
Masiumi menduduki tempat | 
70”-. Bahwasanja N.U. menjo- j 
kong pentjaonan Sukiman, 
ialah karena go'ongan Natsir | 
tdak sefaham dengan N.U. jg 
berpendapat, bahwa adalah 
siarat mutlak kursi Kemente- 

rian Agama diduduki o'eh 
ycma. 

N.U..akan ambil sikap 
Dari pihak pimpinan N.U. ki- 

ta mendapat kabar, bahwa tg. 
6-4 di Surabaja akan dilangsung 
kan rapat pleno Dewan Pimpi- : 
nan N.U,, dimana akan ditetap 
kan sikap selandjutnja dari N. 
U. tetap tergabung dim Masju- 
mi atau menjatakar keluar dari 
organisasi tsb, Tentang apakah 
N.U. selandjutnja akan meru- 
pakan suatu partai itik atau 
tidak, akan dibitjarakan dan di- 

  
tetapkan dalam kongres N,U. 

di Palembang tg. 26-4 jang akan 
datang. : 

  

NJ. SUBANDRIO DIDEPAN 
500 PEMUDA INGGERIS. 

Tiga ribu pemuda Inggeris, 
berumur aniara 10 sampai 20 
tahum, mendengaiikan uraian 
tentang Pemerintah, Indonesia 
19 baru dan maksudnja hendak 
mengadakan pemikhan ymum 
didalam tahun ni, demikian 

wartewon “Antara” dari Lon- 
don. Urdiam ini diberikan oleh 
njonja Subandrio, isteri. Duta 
Besar Indonesia untuk Ingge- 
ris, 1g diminta o'eh Hansard 

£ 

| Menurut Hadji Dahlan. Masju Ik 

| ekonomi 

ka Presiden mengumumkan 
wartawan.   
Normalisasi Hu- 
bungan Ekonomi 

Dgn Tidax Pandang Sistim Ekonomi 
Soslal Masing2 

Tudjuan Konperensi Moskow.. 

D 

kan sistim? ekonomi dan sosial 

»Yuan Ketua, Tuan? dan Njonja", | 

kata wakil Polandia tadi, pengusa ! 

ha2 konperensi ini berkejakinan bah 

wa perbedaan2 dilapangan sistim 
dan sosial itu bukanlah 

Suatu penghalang2 untuk mengada- 
kan pertukaran barang dan djasa jg 
menguntungkan kedua pihak setja- 
ra damai. Hal ini terutama perlu se- 
kali, dengan adanja situasi ekonomi 
dunia seperti sekarang ini. Betapa 
perlunja kerdja-sama ekonomi, makin 
lama makin njata dinegeri2 Eropa 
Barat, di Amerika Serikat, di Cana 
da, negeri2 Asta, Afrika dan Ameri 
ka Latin. Dan tjita2 untuk menga- 
dakan konperensi ekonomi internasi- 
onal di Moskow ini telah disambut 
dengan gembira2 dinegeri? tadi, se- 
perti djuga di Sovjet Uni, RRT dan 
negara? Eropa Timur. 

Djalannja konperensi. 

Kemudian Lange menerangkan, 
bahwa panitya penjelenggara kon- 

perensi ekonomi internasional, jang 

ketika bulan Oktober 1951 telah 

bersidang di Kopenhagen, menetap- 
kan atjara konperensi ini sbb: 

»Kemungkinan2 untuk memperbai 
ki taraf penghidupan bangsa2 se- 

dunia, dengan djalan kerdjasama se 
tjara damai antara berbagai? negeri 
dan berbagai2 sistim, serta memper- 
kembangkan huburgan ekonomi an- 
tara semua negeri". 

Untuk membitjayakan 
maka konperensi ini diadakan. 
tuk melaksanakannja, maka panitya 
di Kopenhagen mengusulkan, supaja 
konperensi terdiri dari sidang? pleno, 
kemudian diikuti dengan sidang2 ba 
dan2 pekerdja dan ditutup dengan 
sidang2 pleno pula. 

  hal inilah, 

Sidang pleno jg pertama ka- 
linja akan memungkinkan pa- 

Ira peserta mengadakan pertu- 

karan pikiran daam dasar2- 
njas badan2 pekerdja akan 
membitjarakan sca!2 chusus 
Gengan tjara jg lebih korkrit. 
Sidang2 pleno penutup akan 

memungkinkan penindjauan ha 
Si 2nja ig tertjapai da'am si- 
dang2 badan pekerdja tadi, De 
mikianlah tiara bekerdja dlm 
gars2 besarnja. (Mengenai be- 

Tita lebih 'andjut tentang kon- 
perensi ini — harap lihat hala 
man HI).   Bociely untuk membitjarakan 

demckrasi parlementer di Asia. 
Di'da'am pidatonja njonja Su- 
bandrid mengatakan, bahwa de 
mokrasi Asia harus didasar-   nan hidup bersama demokrasi Barat ! 

dan komunisme. Usaha ini harus di 
kerdjakan dengan bantuan  negara2 
Asia, jang akan djuga menjerukan, 
Supaja pasukanZ "militer jang ditem 
patkan dinegara2 asing ditarik kem 
bali. Seperti telah dikabarkan, kon 
perensi Dewan Eksekutif Sosialis 
Internasional jang diadakan di Lon 
don itu telah dimulai pada hari 
Kamis dan berlangsung selama 3 
hari serta dihadliri oleh pemimpin2 
sosialis dari 15 negara. (Antata) 

rim lebih dari 4.000 surat undangan 
kepada anggauta2 kongres, duta- 
'besar2 ketigabelas negara2 anggauta 
NATO, pembesar2 militer dan orang 
oratg terkemuka lainnja. 

Da'am pedato2 itu antara 
Jain dikatakan, bahwa pakt itu 

“dita-datangani 3 tahun jg lalu 
|dalam suasana kebimbangan 
"apa jg akan dilakukan Mos- 

  

| fg Tebih, mendesak. jaitu "pes 

kan das penjelenggaraan2 se- 
suai dengan kebutuhan rakjat 

rut mesi berisi”, Pida'o mionjc 
Swbandrio ni mendapat sam- 
buran gembira dari pemuda- 

PESAWAT TERBANG USA 
DITEMBAK DEKAT 
SHANGHAI. 

Angkatan laut Amerika Serikat 
ihari Djum'at mengumumkan, bahwa 
salah suatu pesawa' pembom-patroli 
Amerika ketika malam Rebo telah 
ditembak dengan meriam, dari sebu- 
ah kapal ketjil jang kebangsaannja 
tidak diketahui, ketika terbang pada   pemuda tersebut. 

— Perd'andjian perdamaian de 
ngan Djeparg pada hari Rebo | 
telah diterima dengan suara 
buat o'eh sena: Kanada. 

  

Russia 
kow”. Pada waktu itu pakt ter 

sebut hanja setjarik kertas be 

'aka, Galam mana anggauta2- 

nja berdjandji bahwa serangan 

terhadap satu negara diang- 

  

| Lembaga Kebudesaan Indonesia 

  

| Kon. Batavisasah Genooisenap H , 
1 Wetonschanpen vanKunstan en Wata "1 

  

djarak kira2 100 mil sebelah tengga 
ra Shanghai diatas Laut Tiongkok 
Tanu, Pesawat tadi mengalami keru 
sakan sedikit sedja, anak  buahnja 
selamat dan pesawat tadi berhasil 
mentjapa! Taiwan. 

gap sebagai serangan terhadap 

negara2 lainnja. Selama tiga 
tahun iri Nato te'ah banjak 

mentjapai hasil, tetapi mendje 

lang tahun keempat, dihada- 
pan kita masih banjak berma- 

tjiam-matjam kesukaran. Baha 
ja perang di Eropah kini telah 
berkurang sesudahnja empat 

  

   

    
Setelah 40 hari kabinet Sukiman dalam keadaan demisioner dan 
daiam pada itu dilakukan ber bagai usaha untuk membentuk kabi 
net baru, maka achirnja pada tg. 

bines jang diadjukan oleh for mateur Wilopo telah diterima 
oleh Presiden dan terlahirlah kabinet Wilopo. Pada gambar: keti 

nama menteri2 

ALAM PIDATO PROF. OSCAR LANGE, utusan Polan- 
dia dlm konperensi ekonomi internasional di Moskow, jg 

diutjapkannja pada hari pembukaarnja (3 April), diuraikannja 
bahwa konperensi ini bertudjuan normalisasi dan perkemba- 
ngan ekonomi antara megara2 sedunia, 

      

Penting hari ini: N.U. Dan Masjumi — Tjita2 So: 
sialis Internasiangl — Konperensi Ekonomi Mos- 

kow -— NATO 3 tahun — Polisi Bukannja ,,Tukang 

Tangkap” — Hubungan kundjungan Juliana Ke 
Amerika Dan Soal Wian —Ketua WHO dan Perang 

Kuman dil. 

     

Serdadu? Djepang : 
: Uatuk 
“Korea 
: Mungkin—Kata 

Elizalde 
vi ENTERI luar negeri Fi 

lipina, Joaguin M. Elizal 
de pd, hari Djum'at menjatakan, 
bhw menurut pendapatnja ada 
lah suxu kemungkinan bhw 
serdadu? Djepang dapat diguna 
kan di Korea sebagai bagian da 
Yi pasukan? PBB setelah Dje- 
pang mendjadi negara jang ber 
daulaj Tagi.. Elizalde memberi 
keterangan itu mendjawab per 
sanjaan2 dari panitia hubungan 

'Juar negeri Senat Filipina keti 
ia didengar keterangannja 

mengenai perdjandjian perda- 
maian Djepang. 

Dalam statement nia. Eliza'- 
de mengandjurkan kepada Se- 
nat supaja meratifisir perdjan 
Gjian perdama'an tersebut "gu 
ng memperkuat pertahanan de 
mokrasi di Pasifik terhadap 
komunisme”, Menurut Eliza'de, 
ada ah mungkir bahwa serda- 
du2 Djeparg digunakan di Ko- 
rea dibawah mukadimmfh per 
djandjian perdamaian San 
Francisco jg meniatakan, bhw 
“Djepang dengan segala djalan 
akan mengadakan kerdja sama 
dengan PBB dan memenuhi 

sjarat2 Piagam PBB”, 
(Antara). 

  

  

      

   
1 April jl., daftar susunan ka 

baik 

baru dimuka para   
— Madjalah Amerika “@uick” 
jang terbit di New York, hari 
Rebo dalam tu'isannja membe- 
rikan nasehat supaja “berhati- 
hati” akan pengaruh Necder- 
land dalam lapangan perabot- 
an rumah tangga, makanan, 
mode Gan bunga2 sebagai aki- 
bat kundjungan ratu Juliana 

dgn tiada membeda2- 
mereka, 

Universiteit 
Di.Medan .: 

Mungkin Tahun Ini : 
Djaga Bisa Dibuka 

' SAHA?2 untuk mengadakan 
- sebuah Universite: di Me 

dan, jang akan dimulai dengan 
Faku! ef Kedokteran. telah me 
mundjukkan kemadjuan2 jg pe- 
sat, Dalam sebuah Taperan jg 

ke Amerika, 

  

GEROMBOLAN DI SELATAN 
TASIKMALAYA. 

Berita ter'ambat dari Tasik 
malaj, menjatakan, bahwa pa 
da hari Se'asa jg lalu sebuah 
gerombo'an bersendjata jg ter 
diri atas 30 orang telah me-   Gitudjukan kepada gubernur Su | 

inajera Utara. Panitia Persiapan | 
Mendirikan Perguruan Tinggi di | 
Medan, telah menjampaikan ke 
simpulannja, bhw faktor? jang 
ada memberi kemuagkinan jang 
besar, bahwa pembukaan Fakul 
Cet Kedokteran tsb dapa: dilang 
sungkan tahup ini djuga Seba 
gai tanggal trijuan disebufkan 
17 Agustus jadi. 

pamongdesa), Sukarna (pemim 
pn gerakan pemuda) dan Kar 
ta (amil) didesa Ta'egong, ke 
tjamatan Salopa, Se'atan Ta- 
sikmalaja. Kaba, itu menjata- 
kan djuga, bahwa gerombo'an 
tsb felah membakar 3 buah ru 
mah dikampung Tjihaur dalam 
desa Talegong itu. 

  

Makin Sabar Ma- 
kin Djauh Idaman 
Dim Hal,Irlan Indonesia Harus Bertin-| 
dak Lebih Tegas 

Na Kundjungan Ratu Juliana 

Artinja Utk 

ETUA seksi luar negeri 
kan kepada pers, bahwa 

Dar! Jang Sudah2 
Ke Amerika Penting 
Soal Irian? 

parlemen Mr. Sunarjo menerang 
pembitjaraan?2 mengenai soal 

Irian Barat dim Eersie Kamerdi negeri Belanda dewasa ini, 

lum tampak suatu tanda dari 

san kepada kita. 

Konsut Djende- 
raIRR( Kedata- 
ngan Perampok 
Berkat Ketanykosan- 
Polisi Perampokan 

Digagalkan 

UMAH KONSUL-DJEN- 
DERAL RRT, Hoo Ying, 

di djalan Tjideng Timur No. 4 

Djakarta, pada djam 21.30 Ke- 
mis malam, telah didatangi oleh 

5 perampok bersendjata pistol 
dan granat-taryan, tapi berkat 
kesigapan polisi jg beritahukan 
via tilpon, semua perampok ber 

hasil ditangkap berikut sendja- 
ta2nja, sehingga tidak diderita   kerugian sesuatu apa oleh ken- 
sui-djenderal RRT tsb. 

belas negara mengadakan per- 
Satuan dan mengadakan perta 
hanan jg kuat. Negara2 Nato' 
da'am tahun ini bermaksud 
membangunkan 50 divisi ten- 
tara ditambah pula dengan 

4000 pesawat terbang serta 

harus diikuti dgn seksama dan waspada, baik tentang ketera- 
ngan2 jg diberikan oleh pihak anggota maupun keterangan? 
dari pihak pemerintah Belanda, karena hingga : ini be- 

pihak Belanda utk mendapatkan 
djalan keluar tentang soal Irian Barat jg dapat memberi kepua- : 

| Sebaliknja, katy Mr. Sunar 
(ja, kita ingin tahu djuga dari 
pemerentah kita, berapa lama 
kits harus menunggu saat di- 
mana pihak Belanda may meng 
insjafi hak don kepentingan 
Indonesia di Irim Barat. Ma- 
kin 'ama kita menunggu dgn 
sabar, makin Suka, pua pelak 
Sanaan program pemerentah 
untuk memasukkan Irian Ba- 
rat kedalam wilajah Repubik 
I:donesia, Demikian Mr. Su- 
Marjo, "3, 

Apa maksud kundju- 
ngan Ratu Juliana 

ke USA? 
Diterangkan selandjutnja, 

bahwa terhadap pernjataan2 jg 
mengemukakan p'hak Be'andg 
terus menerus mempetkuat di- 
ri di Irian Barat karena mera 
sa mendapat sokongan dari 
Austra'ia dan dengan pengha- 
rapan mendapat bantuan pula 
dari Amerika, mengharuskan 
kita mengambil tindakan jg po 
Sitip dan lebih tegas daripada 
ig sudah2, 

Kata Mr. Sunarjo dilihat da 
ri sudut ini, maka sangat be- 
sar artinja perdjalanan Ratu 
Juliana ke Amerika Serikat de 
wasa ini. Makin sabar kita 
memperlakukan goal Irian Ba- 
rat, makin djauh djadinio tu- 
djuan kita, Demikian Mr, Su- 
narjo ig achirnja menerang- 
kan, bahw, hal ini mengenai   menjiapkan angkatan laut jg 

kuat guna persiapan terhadap 
kemungkiman agresi komunis | 

djuga masa'ah Unie Indonesia- 
Belanda jg harus dianggap be 
lum selesai itu. (Antara). 

nembak mati Asmita (seorang 
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Eradalah. para ea Batik yenu- 
Nan Dae Pee 

     
    

   
       

    

A un adalah buku “sedjarah untuk 
: “membangun sedjarah baharu bagi 
gan tenaga baru dan djiwa jang baru. 

Ian 
DR 

SKAN PRRDI JUANGANNYA SEBA- Pt 
$ 25. R-t 

3 GARUDA $ 

     

   
   

dai 
| TUNTUTAN SEDJARAH" telah disusun 
|. weenrang penulis jang belum dikenal 

jang ak Ss “na proklamasi. 

'D/poswissel Rp. ker 
Hanan 71, Surabaia, 

  

        
(Harga u 

Pu ta" 
ama. 

: f BADAN Tan kara HILANG, 
“HARUSLAH MAKAN PIL VIBANOL - | 

KE LL PANGGUNG 10075 MANDJUR 
|Viranol Extra strong buat laki2 jan: 
gjahwat (Impotentie sexuel swakte). 1 peni jakit badan le- 

kas tjape makanan tidak hantjur seri ng ah2 kepala pusing 

intjok linu2 muka putjet Kaki tangan dingin sering sesemutan 

3 a kurang terang dan berkunang2 penjakit pikiran (zenuw). 
h Maka Gi ddti itu kami bikin spesial Pil Viranol buat menghindar- 
kan penjakit2 jang tersebut diatas harga 1 Botol Rp. 25.—. 

, sedia lain2 Obat jang mandjur seperti: 
puan datang bulanan tidak : 

  

   

  

  

    

    

  

ro 
15 tenaga lemah 

AA 

ac : 

  

   

  

        

   

    

  

   
     

  
Imbira istimewa buat laki? .........i...c.i. 15.— 

Viramin buat perempuan jang dapat penjak:it 
keputihan ti 25.— 

. Minjak Pangkur adjaib buat laki2 ».........iico.o g tO—- 
aa ENkiekan hitaman dimuka panu kukul djerawat ,,  10.— 

" bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 
2 gram" 4, 10.— 

. Balep PENA SEA AS NN ISSI ME 
Obat bikin hilang rambut dalam 5 menit Bersih ».' ,, " 10— 

-Minjak gatal exceem koreng kudis KERANA g 5.— 
Obat2 dikirim sesudah terima wang tambah ongkos kirim 104. 

: TABIB WAHID MAWN, TAMBLONG 49 BANDUNG 
| Agen2 Abdul Wahid, Prapatan Gambir 13a Djakarta. 

Toko Thio Piek, Djalan Perniagaan 10 Bogor. 
De Nieuwe Winkel Pasar Antri 1532 Tjimahi. 
Hotel Garut, Djalan Gunung Ladu 32 Tasikmalaja. 

EA La AA AA LA ama EA ANN. 

E 

ERA mn aa 

    

manga 

ANGGUR.ANGGUR KOLESOM 
(TJAP PORTRET DAN 5 KOLESOM) 

Paras perempuan keliatan tua 
dil. Penjakit kelemahan. Minum 
Di Anggur dalam sedikit tempo 
sudah tentu lekas keliatan fae- 

dahnja. Baik untuk lelaki dan 

“perempuan. tua atau muda. 
- ANGGUR ag KOLESOM. In: 

|.Anggur terbik n dari 

4 ta “Tjampiran Sanata "Tionghoa jang 
berfaedah dan mahal antarahja 

Kolesom, -dil. Obat jang sangat 
tambah kekua:aa 

dan darah. Ini Anggur 
ampur dng sarinja 

g jang terpilih. 

Roma bata bagi lelaki/perempu 
jg. berbadan lemah. Kurang da 
Tah muka putiet air muka ke 
emang tua dan lesu tidak ber 

: “kaki tangan ding, 

: sakit. tulang iinu, 

Penea Suka pusing. bernapas 
pendek, urat sjaraf lemah,  se- 
mangat lak 2 kurang. 

  

  

    
    

    
   

    
    

    

   

   
   
   
   
   
    

    
   

   
   
     

     
    
   
   
    

  

    
   
    

     

  

    
    

    

    
      

       

     
    

        

   

     
   
   
   

    
   
   

   

    
        

   
   

   

   
    

      

   
   

  

    

    

   

    

   

   
    

  

   

tb ANGGUR KOLESOM PO TEAv. Amat perlu bagi perempuan “jang 
| duduk perut, dan jang berbadan lemah kepala suka pusing sakik 

Gil, Sakiti lemah dalam waktu - kan Tea tumpah2 kaki Tn: 
Perlu diminumi itjukup agar badan ibu tillegal sehat 

dan baj: dalam kandugan tinggai waras. 
ANGGUR KOLESOM SENG HWA. Perlu diminum perempuan sesu 
dah pon anen agar tinggalnja darah dalam badan mendjadi bersih, 

  

    

tan SN, darah baru jang sehat air muka mendjadi segar.  me- 

mambah air susu ibu dan " menamban nafsu makan. Terutama ba 
Fi eren m tang sudah banjak beranak ini Alggur SENG HWA 
sangat dipudjikan. L 

OBAT RHEUMATIEK. In: anggur obat Rheumatiek dibi- 
run. Dibikin tt resep jang sudah termasshur turun m An 

n Be 'obat  Tiongnoa janz mahal dan ma 
tjampuri Kolesom. dil, Ini anggur obat melulu untul 
Tea penjakit rheuma'iek (Hongs'ep atau Entj 

dan la no bagian badan, baik jang sudah 

baru. Sesudah minum. 3 botol tentu Nanti kelihatan 
4... dan 6 botol SEMBUH sama sekat 
1 Pena f 3 'TOKO3 OBAT dan TOKO3 Pp. & D 

. 1 "REN AY & €o”. Surabaja. 
Tesia Toner: Peng: 

    

  

   

deng: 

  

k) baik ditu- 
jama. atau jg 

d'seluruh Indonesia. 
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sembunkart j 

Pra 

  
     

ak ditudjukan utk ' 
“Pihak Polisi .me- 
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Tar Kang 

Na Bea 0 Leg ang 

  

bner Dilu 
Bangku" Sekolah 

Kata Wajikota Hadisubeno 

  

Ketaa 

  

    
a 

: 8 

Dengan terus terang dan dgn sedih Misi inja mesti menga 
kui, bhw. perhatian masjarakat pada masa'alah pengadjaran 

@iharap-harapkan. dan pendidikan tidak sebagai je 

Begitupun antara lain kata 
Walikota Hadisubeno dalam ' 
pertemuan dengan para Kepala 

Seko-ah Kotapradja Semarang ' 

di Gedung Rakjat semalam, 
Pun terhadap para guru, be! 

gitu kata sdr. Hadisubeno se- 
landjutnja, perhatian masjara 
kat djuga sangat menjedihkan. 
Dalam  matjam2 pertemuan 
dan recepties “resmi atau ti- 
dak resmi, tidak pernah saja 

Ime'ihat guru? kita tampil ke- 
muka. Saja tidak hendak men- 
dewa dewakan mereka, saja 
hanja hendak ' mengatakan, 
bahwa, kenjataan jg demikian 

itu, - membuktikan, 
orang tidak menaruh perhatian 
terhadap Gunia “perguruan. 
Dan ini menjedihkan. Pendidi- 
kan dan pengadjaran adalah 
sutaber kekuatan Negara kita. 
Zonde, pendidikan dan penga- 
djaran jang baik Negara kits 
akan bangkrut. Lebih2 soal pen 

|didikan. Apakah djadinja dgu 
hari kemudian bangsa dan ne- 

gara kita kalau orang begitu 

atjuh tak atjuh terhadap soal 
pendidikan ini? 

Saja sangat sesalkan, bahwa dju- 
ga orang2 tua murid tidak menarik 
perhatian semestinja terhadap - soal 
pengadjaran dan pendidikan. Mereka 
menjekolahkan anaknja, dan merasa 
sudah memenuhi kewadjibannja, apa |   

| 
t 
bila uang sekolah sudah dibajarnja. 

Keadaan jang pintjang seperti: 
| saja uraikan tadi, kini harus diper 

mandjunia, | 

m
m
m
 

lada pada “kami: 

     

   
    

   

     
    

  

    

   
    
   

Anggur ini, rasanja enak | 
dan menggenggam - dzat2 
kehidupan jang sangat pen- 
ting bagi" sesuatu 
punja- kesehatan. i 

'Dikeiwarkan oteh: 

Chemicalien Handel | 

1€ KIM TIE 
Timpleio 6-8 - Tilp. 1316 N, 

SURABAJA 

LK 

  

orang) | 

baiki, demi kepentingan Negara. 
Oleh karena itu, saja. mengun- 

dang sdr2 kepala2 sekolah dim. wi 
lajah Kotapradja Semarang, ' untuk 
berhadapan muka dan beramah ta 
mah dengan kami, pemerintah Kota 
besar Semarang, dengan maksud un 
tuk mentjari daja upaja guna mena 
rik perhatian masjarakat terhadap 
soal pendidikan dan pengadjaran 
ini. 

Kalau disampulkan, maksud saja | 
ialah supaja orang2 tua murid “ada 
saling mengerti dan kerdja sama jg 
harmonis dengan para guru untuk 
kepentingan anak2 mereka sendiri. 
Salah satu djalan untuk mentjapai 
maksud ini umpamanja sadja dengan 
mengadakan pertemuan2 orang tua 

murid (oudersavond). Mengapa ou 
dersavond, jang sudah 'diakui kebai 
kannja itu, kini setengahnja diabai- 
kan. 

Kami dari pemerintahan daerah. 
Kotapradja bersedia memberi ban | 
tuan dengan segala kekuatan “jang | 

Kalau sdr2 kesuka 
ran2 kendaraan untuk  menjelengga 
rakan pertemuan2 itu misalnja, kami 
dapat memberi bantuan. 
Ringkasnja, marilah berusaha, sdr 

dengan kami untuk memberi nilai 
jang lebih tinggi pada pengadjaran 

    

  

  

dan pendidikan bagi anak? kita. 
Kemudian beberapa orang menga'' 

- dakan- sambutan, jang kesimpulannja | NS UN 
menjatakan suka sjukur dan berteri 

' ma kasih, bahwa dari pihak pemerin 
tahan daerah kotapradja ada perha 
tian begitu besar terhadap dunia! 
perguruan. Mereka bersedia untukj 

1 masjarakat Seluruhnja, 

“(barkan 

Basah mengambil 

brafis Yan NN po" isi itu masih 
dianggap sebagai tukang tang- 
kap tukang bikin procesver- | 
baol, jaitu tugas jang dilaku- | 
kan ustuk mentjegah supaja 
PE MARGA ANA tidak merug.kan 

Usaha utk.merobahnja. || 
Diterangka:,. bahwa usaha2 1 

untuk merobah dari po'isi tu- 
kang tangkap mendjadi polisi | 
jang ditjita?kan icitu keda am 

(kedudukan jang mendjalankan 
(Suatu “functie Sosaal" jang 

baik sekarang sedang dise eng 
garakan, Usaha2 kedalam br:- 
rupa pendidikan2 kader, meuje | 

petundjuk2 dan bro- 
tehute dika angin anggota2 bo 

isi. Hasil usaha ini memakan | 
waktu, terutama bagi anggote 
PO isi lama. Tapi pimpinan ke- 
po'isian berpengharapan »e: 

nuh usaha itu akan berhasi!. 
Selandiutnja harus di'nsafi) 

pula bahw, anggota pois itu 

serin 1g DE kes : tengah . 
daan rucs Setempat, (Lima: 

toy 
ea   na ia ber buat ha 2 jang ber- 

““kelebihan karena &j. wanja sen 
dri Srantani bahcia. 

Perlu keinsafan 

masjaraka: 
Atirg Prawirasasra, Koman- 

San Mobrig. Diawa Barat mene- 
kan, bahwa tjorak kepoli- 

“siam Indonesia itu tidak bisa di 
“tekarkan dari atas, tapi tergan 
tung pua dari masjarakat, Ka 

akan hak dan kewadjibannja 

sebagai warganegara nistjaja- 
lah Mobris tidak akan dibutuh 
-kan lagi. 

. Polisi sering menghadapi soa! 

Soal dim. masjarakat jang sulit 
utk, dipetjahkannfa. Sebagai 
tjontoh “ang sederhana. Moh. 

para peda- 
gang diatas trottoir. Kalau po- 
Jisi bertindak, maka tindakan 
itu akan merugikan pedagarg 

# pedagang ketjil itu artinja me 
ngambil mata pentjaharian me- 

!reka, karena muagkin berda- 
.gang ditempat2 lam tidak me- 
nguntungkan. Iri pun berarti 
hanja memberi keumturgan ke 
pada pedagang2 jang mempu- 
nja' toko2 besar sadja. Tapi ka 
Iau polisi tidak bertindak maka 
polisi lalai dan 'emah, karena   membitjarakan soal tsb. dikalangan! 

'mereka masing2, dan kemudian akan: 
kemukakan usul2 jang konkrit pada 
“walikota, guna melaksanakan 
jang diandjurkan oleh sdr. aa 
beno itu. : 

  

KALAU BUTUH AMBU- ' 
LANCE. 

bung Ci no. 827 rusak, 
maka mulai djam . 16:09 sore 
nanti, barang siapa ig membu 
tuhkan ambulance untuk keper 
luan orang sakit atau lain2 jg 
Sangat “perlu, supaja telpon 
Djwt. Kesehatan dengan nomer 
Semarang 891. 

DINAS APOTHEFK. “ 
Minggu 6 April jg buka apo 

theek Numa djam 8—12: Dju- 
ma'at 11 April, Koo Hwie dan 

Sik Yang, Dari 7 sampai 12 
April mulai djam 8—19.00 Gor 
kom dan . Koo Hwie, mu'ai 

djam 817.00. Numa, Sik 
Yang: dan Rathkomp. 

TJING BING. i : 
Menurut naluri tiap.tahun pada 

ig. 5 atau 6 April orang2 Tionghoa 
merajakan  'Tsing-bing, jaitu hari 
untuk memberi makan” "kepada 

| roch2 “di alam halus dari keluarga? 
jang sudah meninggal. Pada hari 
itu kubur2 "dibikin bersih dan jang 
tilik pada menjekar. Mereka jg tak 
berkesempatan ke-kubur dapat djuga 
sembahjang dirumah. Hari Tsing- 
bing itu boleh “dirajakan 10” hari 
sebelum atau 10-hari sesudah ta. 
5 April ini perlunja - untuk “ memu 
|dahkan mereka jang tempat tinggal 
nja djauh dari kubur. 

Karena di Semarang kuburan 
Tionghoa terletak disekitarnja — Mri 

-tjan, maka dapat dimengerti, bahwa 
hari ini sekitar tempat tsb. ramai 

sekali dah berhubung dengan pera 
jaan Tsing-bing itu harga2 barang? 
makanan? sehari2 di pasar2 ikut2 
naik, karena Kanak jang. 'membu 
tuhkan.  : j 

SOBSI DAN 1 MEI. 
Karena tanggal 1 Mei (Hari 

Buruh) tidak termasuk dalam 
daftar hari2 libur resmi, maka 
sekretariat Sobsi tjabang Se- 
marang menuntut supaja tang 
gal 1 Mei itu dimasukan dalam 
daftar hari libur resmi sesuai 

Hg 

| dakan 

ber ditrottoir itu sebe- | 
tulnja dilarang. Djuga dalam ' 
hal lalu-lintas banjak kesuli- | 

  

    

  

   

  

    

“ Soal2 ketjil demikianlah ha- 
Us bisa dipetjahkan bersama2 
ngan masjarakat. jang djuga 
ut Ghea one diawah atas 

'esan | keadaan, Tiap warga 

ui Pr 
1 ditetapkan oleh 

ara, tapi djuga berkewadji- | 
bar utk. memherikan laporan? 
tentang kriminaliteit jang di- 
alamirja. 

  

Perlengkapan2 utk. polisi. 

“Isu Hap penduduk sudah insaf | 

Konperensi Aan Djawt. 

Keuangan, Djakarta. Gambar. 

Bea dan: hukat Seluruh 
baru2 ini telah dilangsungkan dengan: mengambil. tempat.di Kem.- 

an konperensi tadi, disaksikan oleh sekretaris djendral 3Kem. 
i Kaka dai Mp 2 di bath 2 

  

Indonesia 

suatu pemandangan pada pembuka 
Ke 

     
   
    
        
Pengadjaran Di 

P 
bih baik daripada di Amerika. 

Tuan Subandri telah diutus 

oleh kementer'an Pendidikan, 
Pengadjaran dan Kebudajaan, 
jang bersama dengan ah!i2 pe ' 

ngadjaran' lamnj, dari Asia, j 
Nope dan Amerika Se'atan, 
telah mendapat undangan dari   

  5 Menurut dugaan Moh. Basah, | 
Nai pengadjaran berdjumlah     

g sekarang diderita oleh ' 
n tu kiranja masih di: 

Bt wakiu 10 tahun. Ber 
hubung dengan masih kekura 
agan akkomodasi maka tiap ta 
hunnja harja bisa 200 a 300 
orang inspek.ur baru untuk se 
luruh indonesia keluar dari pen 
didikannja.  Ditambahkannja. 
bahwa untuk mempertinggi mu 

"tu kepolisian, sjara/2 untuk me 
agikuti Sekolah Inspektur pun 
lebih berat jaitu harus tamatan 
SMA dan ikut pendidikan sela 
ma 2 tahun Bahkan dimana jg 
akan datang Agen pun harus 
keluaran SMP. Di srangkannja, 
bbw pihak atasan sekarang se- 
dang mempertimbangkan supa- 
ja polisi memakai lagi corps- 
asmara untuk men.jegah   korrupsi dan memudahkan kon- | 
'trole. 

PANTJALOMBA BESAR2AN, 
Dari tg. 1 sampai tg. 5 Dju- 

ii 1952 di Semarang gkan dia- 
Pantjalomba besar2an 

dari pe'adjar2 Sekolah Landju 
tan pertama dan atas dari se- 
luruh Indonesia jang akan di- 
ikuti oleh wakil2 dari 12 dae- 
rah, tiap2 team terdiri dari 48 
pengikut wanita dan laki2, ber 
sama dengan pemimpin2nja ki: 
ra2 nanti akan datang di  Se- : 
marang tidak kurang dari 600 : 
urang. 

BERITA CHTH. 
Minggu jad. tx. 6 Apri! di- 

mulai djam 18.30 CHTH Sema- 
rang akan mengadakan perdja. | 
muan di Hwa Joe Plampitan, 
pada mana rekan Kwes Kek 
Beng akan mengadakan tjera-   dengan bunji UU Kerdja no. 12 

th. 1948 atau no. 1 Tea 

buat or lelaki 
darah, tida suka 

bulan perut sakit 

rang kuat D.L.L. 

hat. 

Gang 

Djuga bisa dapat rupa2 Obat Patent dan Minuman Keras dari Europa. 

ANGGUR — KOLESOM 
Ini Anggur Kolesom paling mandjur special 

gang sakit, prempuan datang bulan tida tjo- 
tjok, pek tay darah puti tempat anak dingin, 
kepala mabok, lama tida dapat hamil datang 

Anggur Djin Som tjap ,,FIE MIN” Special 
untuk Wanita kurang darah dan badan lemah. 
Anggur Tjong Jang Po Sin Tju tjap ,,FIE 
MIN” istimewa Untuk Orang lelaki, badan ku- 

Selalu minum ini Anggur badan kuat dan se- 

“. Toko Obat ,,FTE MIN JOK FONG” 

mah tentang Tiongkok. 

  

dan prempuan jang kurang 
makan, badan lemah, ping- 

all. 

Terbikin oleh: 

Warung No. 10 Tel. 2183 
SEMARANG.     

knot Serikat, berdasarkan 
“Fulbright Program”. Tuan Su : 

| bandrj adalah guru pada SMA 

"JII di Surabaja, dan ia mempu 

jai pemandangan jang luas 
mengenai pengadjaran di Ero- 

pah Barat sehingga boleh di 
an berkuasa untuk menja 
akan. pendapat. 

Di erika dibandingkan dengan 

"Ke'ebihan ! 

“Eropa Dan USA 
Untuk Shara Pb Ung 
gul: Untuk Dasar: Dan Pengetahuan 

Umum Eropa Lebih Baik 

Seorang Pelatih Olahraga Di USA Gadjinja Lebih 
(Banjak Dari Seorang Professor: Kata Tn. Subandri. 

ADA PENDAPATAN saja, tingkatan pengadjaran umum 
di Eropah Barat, chusus nja di negeri Belanda, adalah le- 

Sebaliknja utk pengadjaran js. 

benar? berspesialisasi, Amerika adalah tempat jg sebaik2nja. 
Dengan perkataan lain: utk pengadjaran dasar 
huan umum, Erepah Barat adalah lebih baik dari Amerika”, 
demikian tuan Subariri, jang baru? ini telah tiba kembali dari 
penindjauannja selama tudjuh bulan di Amerika Serikat. 

dan pengeta- 

tetapkan. Sebaliknja tuan' Su- 

 bandri berpendapat, bahwa 
olahraga pada seko!ah2 di-Ame 
rika itu terialu '- dipentingkan, 

' sedangkan sebaliknja di Indo- 
( nesia — dan djuga dibanjak ne 
i gara Eropah Barat — ofahra- 

| ga itu sangat  dianak-tirikan. 

: "Suatu keadaan jang keliru me 
| nurut pendapat saja ialah mi 
| sainja, bahwa ketika presiden 
| Universitet Chicago menghada 

| pi pilihan antara regu sepakbo 
Ia jang ulung atau Suatu pergu | 

(ryan jang bermutu tinggi, ia 
memilih regu Sepakbo'a jang 

ulung. 
Terong Barat dan Indonesia ia, 

Icih, bahwa daja mentjipta pa- ' 

ra murid diana diperhatikan 

sekali. Se'ain itu minat masja 

rakat dan pemerentah bagi pe 

ngadiaran adalah djauh lebih 

ear. Dibeberapa negara bagi 
» di Amerika Serikat, 

tidak kurang dari 50”, dari pe | 
' masukan. 

Olah-raga di utamakan. 

Olahraga diseko'ah2 di Ame 

rika mempunjai tempat jang | 

penting sekali. Dengan dja'an 

demikian kepada para murid € 

adiarkan semangat berdiri sen | 

Giri dan rasa kemasjarakatan, B3 

oleh karena  penje'enggaraan | 

Seluruh kehidupan keo'ahraga- 

an @serahkan kepada mereka | 

sama Sekali. Para pemimpin se | 

koah siau negara baru bertin 

dak apabila memang peru se 

kali, dan selandjutnja mereka 

me akukan pengawasan jg tel 

ti supaja para murid bekerdja : 

menurut schema jang telah di : 

| BUPATI SMG. AKAN 
DIPINDAHKAN ! 

Desas-desus jang kami dengar da- 

ri beberapa pihak jang boleh diper- 

tjaja, menerangkan bahwa Bupati 

Sumardjito, Bupati Semarang akan 

dipindahkan Kudus. Kebenaran beri 

ta tsb kami tanjakan di Gupernuran, 

tetapi belum didapat kepastian. Sela 

in dari ini, chabarnja djuga Bupati 

Wonogiri akan dipindahkan kelain 

daerah. Jang tersebut belakangan ini 

belum didapatkan kepastian djuga. 

TARIEF LOGEMENT 

AKAN DINAIKKAN. 

Dari pihak Kantor Pengendalian 

Harga Semarang didapat kabar, bah 

wa tarief Logement di Djawa im, 

akan dirobah, perobahan mana cha- 

barnja akan ditunggu pengesahannja 

lebih djauh dari Kem. Perekonomian. 

Kenaikan tsb adalah antara Rp.7:50 

sampai dengan Rp. 12.50. 

ZONDER OPERATIE 
Spesial sakit. AAMBEIEN 

(Wasir) orang Laki korang 
koewat (Peloe) IMPOTENTIK 
orang Perompoean sakit KE- 
POBTIAN “dan tida Tjotjok 
Darah. 
Tanggung bisa bikin baek. 
Segala waktoe kita bisa kirim 
obat2. 
1. Obat Sakit Aambeien 

Rp 50,— 

2. Obat Keputian of 
“tidak tjotjok bulan 

orang perempuan Rp 25,— 
3. Obat Kuat orang 

“Laki2 Rp 50,— 
TB. Surat2 harap disertai 

uang Rp 2.50 buat balasan. 

.neyanatenanang 

Djam bitjara: Pagi 8—1 
Sore 4-6 
Minggu tutup. 

AMIRODIN 
Depan Koesoemojodan 95/A 

OLO 

beaja ' 

Sekali-kal: orang itu perlu heran 
bahwa kebanjakan dari perguruan2 
tinggi dj Amerika itu mempuhjai 
stadion2 jg dapat memuat - 60.000 

|ini KOI telah memutuskan me- 

RRI SMG. TGL. 6 APBIL, 

rorang penontoh ', demikian Katanja. j 
Sebagai suatu keistimewaan ig hcu 
i sus, tuan Subandri menerangkan, 
(bahwa disekolah2 menengah disana, 
atletik sama sekali tidaklah dikenal. 
Pada tiap2 sekelah ada seorang pe 

| mimpin umum keolahragaan, jg di 
bantu oleh tiga orang ahli. jakni 
masing2 “untuk football” baseball 
dan basketball. ketiga tjabang ke 

jolahragaan ig paling populer - di 
Amerika. Orang2 ini serjhg kali 
mendapat gadi jg lebih besar dari 

seorang gu'u biasa. Djuga - dipergu 
| uan tinggi seotang coach” (peta 
tih olahraga) bergadii lebih besar 

f darj seorang professor, akan tetapi se 
- f baliknja acoach” sedemikian itu se 

| Kera akan mengundu'tkan dl,., apa 
bila regu je dipimpin ol lehnja itu 

| tidak memenuhi harapan.  Athle- 
tik baru diadakan pada Uhiversj 
ter diadi apabila para penjer'anja 
relah mentjapai umur kira2 19 atau 

| 20 tahun. 

  

Tuan Subandr: berpendapat, bah- 
i wa terurama dalam beberapa tahun 
Lir belakangan ini, di Indonesia pa. 
da umumnja dan di Djawa Timur 

“pada chususnja telah banjak ter 
| tjapai kemadjuan dilapangan pandi 
| dikam djasmani. Olahraga Gan per 
| didikan djasmani, “davatlah sediki! Is 
'bih banjak diperhatikan dengan ti 
dak perlu terdjatuh kedalam  exes9 

- Sebagai ig terdapat di Amerika itu. 
Menuru: keterangan tuan Subandri 

: pada achirnja. maka djusa di Ame 
| rika Sendiri otang bersikap - kwris 
|. terhadap keadaan sebagai jg dicam 
| barkan diatas itu.  Djuga “disana 
tampak aliran untuk mengadakan 
ukuran2 .....pengadjaranipenradjaran 
sebagai 1g berlaku. .di Eropa Barat. 

t 

(Aneka Djawa Tengah | 
SOLO. 

Djalan Nonongan akan 
| segera. diperbaiki. 

Didapat kabar, bahwa Dja- 
ian Nonongan keselatan jang 
hingga kini masih dalam keada 
an sangat rusak, tak lama lagi 
akan mulai diperbaiki, Beaja un 
tuk perbaikan djalan tsb. telah 
mendapati persetudjuan dari 
atasan. sebesar R. 168.000. 

Film pertanian akan 

diputar. 
Dari pihak jang bersangku- 

tan diterima kabar, bahwa oleh 
Djawatan Pertanian Rakjat 
akan diputar Film mengenai 
Pertanian, berturut2 di: Bojola 
hi tgl, Ta 4 Teras tgl, 8-4 Ka- 
ranggede tel. 9-4, Gondang dan 
Cemolong Kab. Sragen tgi Ho: 4, 
Karanganjar tgl. 12-4, dan Ka- 
rangpandan tgl. 15-4 jad, 

Disampirg itu akan dibuat 
film pula mengenai Pembikinan 
slokan setjara gotong- rojong se 
pandjarg 16 KM oleh penduduk 
desa Plosoredjo Kabupaten Sra- 
gen. 

REMBANG, 
Panitia Hari Kartini. 

Li Rembang telah dibentuk 
panitya Hari Kartini 1952 de- 
ngan susunan Sbb: pelindung 
ni.- Soekardi 'Mangoenkoesoe- 
mo, ketua nj, Islan Soebroto,   

  
| rap suka berhubungan sebelum 

                  

   

    

    

   

                

    

Beberapa ,,Ojudangs | 
Bahan Makanan Di- 
sumbangkan Utk. 
Aagk Perang Kita 
K UNDIUNGAN Fombong- 
(Sk an Pangima Divisi Di- 

pohigoro dan Gubernur Djawa 
Tengah Budjomo ke daerah? js. 

| telah dibebaskan dari kaum pem 2 
berontak ex-Baftaljon 426 di Ka- 
| bupaten Klat@p ternjata telah 
menimpulkan rasa .terima ka- 
sih” jang san sat besar di kala 
ngan penduduk di daerah? tsb. 

| Jeng demikian itu terbukti, 
bahwa sedjak hari Selasa jbl 
berpuluh2 djudang (peti be- 
sar) bahan makanan telah di- 
sampaikan o'eh penduduk ke- 

pada Perwira2 Distrik Militer 
Setempat ' dengan permintaan 
agar bahan makoman tsb disam 
paikan kepada anggauta2 Ang 
katan Perang jang kini masih 
bertugas mengedjar sisa2 ka- 

um pembrortak, sebagai per- 
njataan rasa terima kasih me- 

  

reka bahwasanja mereka te'ah 

dibebaskan. dari gangguan? ka 
um pembrontak. Djudang2 ba- 

han makanan tsb terutama 

berasal Gari daerah2  Karang- 
anom, Djatinom,. Tulung, Ke- 

  

  

Indonesia akan ikut 

Olympiade. 

Berhubung dengan sudah di- 
akuirja Komite Olympiade In- 
donesia oleh Komite Olyn#piade 
Internasional. maka terbukalah 
kesempatan utk. Indoresia da-, 
pat mengirimkan utusan2 ke 
Olympviade di Helsinki jarg 
akan diadakan pada tgl. 19 Dju / 

sampai 3 Agustus jad. 

Pada tgl. 19 Mrt. jl. telah di- 
pa undangan, dari Komite 
enjelenggara Olympiade Hel- 

ski utk, mengutus wakil2 In- 
donesia ke pertandingan? dunia 
Gi Helsinki itu. Berhubung dg. 
hal itu. dalam rapatnja baru?     

| mutuskan mengirimkan 
orang utusan ke Helsinki 

10 

  

06.55 Pembukaan, 0700 Tan- 
da waktu warta berita, 07.15 
Pengumuman dan warta dae- 
rah, 07.30 Njanjian bersama 
o'eh Doris Day, 08.00 Warta 
berita, 08.15 Permainan piano, 
0845. Permainan akordeon, 
69:15 Rajuan orgel, 09.30 Ke- 
baktian ummat Keristen gere- 
dja Protestan Djomblang, 11.00 
Gambang kromong aseli oleh 
Subadi cs, 12.15 Warna warni 

OK Irama Merdeka, 13.00 Tan 
Ga wakty pengumuman, 13.30 
Warta berita, 1445 Tutup, 
17.00 Pembukaan 17.05 Hibu- 
ran peladjar oleh SMP I, 17.30 
Pengumuman dan Warta dae- 
rah, 1800 Pemuda dan pemba- 
ngunan o'eh Harry Agusta- 
man, 18.30  Peladjaran njanji 
oleh pak Jan, 1900 Tanda wak 
tu warta berita 19.10 Ibukota 
hari ini 19.15 Lembaran buda 
ja Oleh Agusrat, 19.30 Harum 
bunga oleh Tossema, 20.00 Sa- 
ri warta berita, 20.05 Laporan: 
mingguan oleh Soenarto, 20.15 
Harum “bunga, 20.40 Podjok 
studio 21.00 Berita bah. Dja- 
wa, 2115 Dagelan Mataram 

studio Jogja, 22.00 Warta be- 
rita terachir 23.00 Tutup. 

wakil ketua nn. Atiatoen penu 
lis nn. Asiceti dan nn. Darmi- 
ni, bendahara nj. Moehardjo. 
A'amat dj. Dr. Soetomo27 Rem 
bang. Panitya tsb. minta kita 
bantu umumkan, semua rom- 
bongan dari luar kota jang hen 
dak berziarah ke makam Buu 
dan membutuhkan bantuan 
mengenai penginapan dll, diha- 

nja dengan panitya tsb. diatas. 

SALATIGA. 
Pendaftaran CTN. 

Setelah ada kenjataan, bahwa 
keadaan CEN, diluar Diawa bo- (. 
leh dikata ,memuaskan. mulai 
besar sekali perhatian terhadap 
pendaftaran CTN. Pada tgl. 1 
April jl, dikantor  Pembantu- 
Inspeksi CTN Salatiga telah di 
terima lagi 380 orang. Pemasu 
kan baru tsb. guna mengisi ke 
kurangar2 kompi jg. telah ada 
dan 179 orang untuk kompi ba 
ru Buat sementara waktu di- 
tempatkan di Delik dekat Tun-   

| 
| 

tang & 12 KM, dari Salatiga. 
Nj. Harun minta diri. 

Berhubung dengan kepinda- 
harmia ke Bandung nj. Harun 
ig. tidak aging pula dalam gera- 
kan kaum wanita telah minta 
diri, untuk keperluan mana oleh 
perkumpulan Rukun Wanita di- 
selenggarakan hari perpisahan 
dirumah nj, Soegijarto 

    

   

    

    

     

    

          

       

      
     

   
     
   
   

   
    

     
   

   
   

     

    

  

    
    
   

   
   

    
   

  

   
   

    

   

   

    

   

     

    

  

     
   

          

     
      

    
      
    

   
   

     
   

    
     

      

     
     

     

   
    
   

    
     

   

   

     

    

   

     
   

    

    

    

     
   
    

     
   

    
    

    

    

  

   
   



   
   

  

   
   

Mengenai 'alat 

  
» si Haag ter Ka terdapat di Beat Roo 
k dan terutama dipergunakan untuk memerangi 

  

Un dapet dikatakan, bahwa radar jg 
merupakan seperem P2: bagian dari persediaan radar di 
uhnja. “Pada gambar ini alas tsb. dalar 

Roosevelt, diarahkan kepada medja di 
"Ea Ha Ba pasien. kanker. 

n.ruangan di 
mana TAN 

  

    

dak 
I
i
i
 ai

i 

ap 

  

   

  

tan Tunisi Dan dapat diha- menjatakan kepertjajaannia se- 
: rapkan Sevjet Uni akan ' menjo- | kali 'agi Dan Baccouche ber- | 

s. @juga tuntutan Tunisia peer dapat menjampaikan 
a Sovjet telah me- ' daftar “lengkap me ngenai O- 

: Jokotg “ Impawalasi Marokko & 
3 
4 

rantjs selandjutnja 

Gjungi kedutaan Turki di Kai- 

ikan sokongannja mengenai ma | 
sagah Tunisia. - 

Ia kini masih menunggu Tn 

   
ro Ta bakan bahwa Youssuf 
maupun Ka Badra (kedua 
duanja anggota kabines Tun:- 
sia Jane maelarikan diri) ke um | 

1 mengadjukan permintaan un- 
| tuk Sea | Visa untuk 
) pergi ke Amerika. Tapi 2Naa 
$ bitjara Tunisia an. 1 

kedua menteri Turis: i 
mengadakan “usaha2hja -p 
tama untuk mendepetkan visa 
tersebut. - i Tata 

    

  

   
   

  

Li 

. Selandjutnja. dari Turis dika 
barkan. bahwa kalangan resmi 
dengan keras menjangkal 'ka- | 
bar2 jang tersiar, bahwa Bey 
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Sebagai dike/ahui kabar? demi- 
kian tersiar, setelah Bey berang 
beng ana musim panasnja. 

. “Sekitar usaha2 

Kr Baccouche. 
near menteri Tunisia, Sa- 

lahuddin Pa dalam per 
ngumumannj Kemis malam 
katakan toa ia telah me- 
babi Bey: sing bera 

KT BEN 

  

kong te inganja. sehingga 'ke- 
tuger darah. Anggota ' komia 
berter “@k kepada anggota? go- 
longa terbanjak dari dewan: 
sbadut2 fascis, #jebol besar ke 

mengembalikan keamanan da- 

gota n bekas? ' bertem- 

  

  

| DJENDEBAL Partai 
Salahuddin Youssuf, hari Kemis di 

lada hara pan baik sebagian besar ang- 
nakan menjokong tuntutan kemerdeka- 

dalam. Bang ay dergap Pe 

katakan, bahwa ja kini mengun 

TO-untuk berusaha mendapat-. 

sa dari Amerika urtuk menda: | 
pat izin, agar dapat mengemy 

kakan magaalah Tunisia di De- 
wan Keomonan: kata Youssuf. 
Ia berpendapat “Amerika tidak 
akan menolak memberikan izin z 

a Di DK. 

Mengundurkan Diri 
Nasionalis 5, Nec- 

kan diri dengan anfgofa kabi- 
4 Paris untuk menghindari penangkapan 
tijis dalam interpiunja mengajakan , bah- 
“dan Chili 

Ang hang Tiong. 
s akan” “menjo- 

a. Din annja pu 
| 2 Braziia Turk! dan 

Junani dapat Giharapkan akan | 
menjokong 'atau menjatakan | 
suara “bianko terhadap tuntu- $ pertiepa it usaha2nja dan pua 

telah dapat dipastikan 

Na memberikan laporan ten- 

targ tindakan2 jang telah  di- 

adakannja disekitar pembentu- 
(kan pemeritah Tunisia. Bey 
dalam pada jtu meminta kepa- 

Ganja Supaja Baeccouche mem- 

rang2 jang dapat bekerdja ber 

sama2:- dengan dia kepada Bcy 

dalam Waktu singkat, demiki- 
an pergumuman tadi. 

Sementara itu sekretaris 
djendra: 
dgam pengumumannja hari 

Kemis mengatakan, bahwa per 
gan, menteri Baccouche telah 
'rainta kepadanja untuk mengu 
'Mmumkon rentjana ketatanega- 
jraan Perantjis jang garis be- 

samnja telah dibentangkan ha- 
ri Selasa, ji dalam prinsipnja 
telah disetudjui oleh pemerin- 
tah Tunisia Dikatakan sean- 

Gjutnja, bahwa “rentjana itu 

| be um lagi dibus' hingga de- 

S2 

Ng itu akan dikemukakan ke. 
pada komisi #joampufan. dan 

akan dirmumkan, setelah dike 
mukakan kepada Bey. (Antara 

UP) 

pemerintah Tunisia 

| tail2:nja Dan teks Garj rentia- | 

      

          

suatu persekutyan 

pemerintah. 
Chambeiron Ananta 

bahwa ini adalah untuk perta- 
ma ka'inja Sedemikian banjak 

  
kaum pengusaha dan pemimpin 
pem'mpin serika!2 buruh dari 
berbagai-bagai negeri jang sys 
tem ekonominja berlainan satu 
sama jain datang berkumpul 
untuk membitjarakan masa'ah 
masalah jg merupakan kepenti 
ngan bersama, Dikatakan, bah 
wa diumlah peserta mula2 dite 
tapkan sebanjak 450 orang, 
agar konperensi dapat mengha 
Siikan  effisiensi jang tinggi. 
Akon tetapi djum'ah ini kemu 
dian. ditambah, kareny pada 
Waktu achir2 jni ternjata bah 
wa perhatian dunia terhadap 
konperensi ini makin besar se 
hingga makin banjak pula dite 
rima permintaan2 untuk ikut 
serta. 

  
3 

| 

  Mengapa di Moskow? 
hamibe ton selandjutnja me 

, bahwa konperen- 

Moskow, ti- 
leh karen, ada sebah2 jg 

tertentu me'a'inkan oleh kare- 
na Men konperens: ini Giain 

Sat, kemusgkinan besar de 
2 RRT dan Sov'e Un ti 

    

  

     mendatangi tempat konperensi 
| itu. Dikatakan. bahwa pengusa 
i ha konperensi da'am ha! ini ti 
dak lebih mementingkan kota 
jang Satu dari pada jang lain, | 
xelaihkan hanja mengedjar ke. 

murgkinan ter aksananja mak: 
| 

sud konperensi itu. Bahwasa- : 

nja kini mungkin ada beberpa : 
pihak jang tidak mendapat vi- ' 
sa, itu ada'ah semata-mata un | 
tuk kepen'ingan kon 'perensinja | | 
sendiri, iang sengadja Gibatasi | 

untuk  mentjanai effisiensi jg 
tertinggi. Demikian Chambei- 
ron, 

Sungguh menjedih- 
Iran, P3 

Achirnja Chambeiron menu- 
tup pidatonja dengan ' mengi- 
rgatkan, bahwa pengusaha kon 
an ini m'infs kepada para 

sSupaja  mempertim- 

Ikan kemungkinan? untuk 
Bmpertalh perrubusgan da- 

ang “antara “Barat” dan “Ti 
tut” dan antora negara2 jang 

Be toadi skonominja dan Pigara2 

1 
3
 9
 

Ia 3 

SB
   

mengabarkan c 
wa peserta2 dari Amerika Se 

ahli ekonomi, kaum pedagang, 

|d' Malaja, diantaranj 

Jah sungg 

  

Bengklan 
2 on. 
Sementara ata United Press 

Moskow, ba     

rikat bertambah dgn 2 orang la 
gi, ja'ni Edmund Henke, presi 
den American Eectrie Fusion 
Corporatian « ago dai 

    

industri ang telah madju. Ada 

ara tentang nega- | 
Dan Sena ketahui, kerus 
hadap Jean “padjak 

2 Kiumumkan oleh Kupern Ur 
mendjadi korban 5 orang   

  

Haa teratadinia pemberontaka. 

orang tewas Nan. 22 Iuka2. 

  

   

  

       

  

     

    

53 Ja Mexico tempo 
kan telan erdiadi sebagai protes 
: itustrian dan perusahaan 

Heredia, Sbe. akibat telah dia' tan 

na wartawan pada i| nindjauan sepintas-lalu 
di daerah Lampung. 

langpadang dan Gisting. 

K.L. 15 'km 
Tandjung Karang terletak sua 
tu marga jg bernama Wai Se- 
mah. Tidak djauh dari tempat 
itu terpisah dari measjaraka 
rani terdapat el. 200 pemuda 
CTN dibawah pimpinam. se- 
orang letnam I, Supramto. Ta   

    Haro'd Stem ari gabungan 
Ikongsi2 pertenunan di" Philadel 

ianja kini daam ' perdja'anan 
ke Moskow. akan tetapi mere- 
ka tidak termasuk daftar pe- 
Serta jg resmi, — Aga — 

  

DIPERLENGKAPI DGN. 
SENDATA ATOM. : 

Semua “pesawar2" ter 

bang dari angkatan sedara 
Ameriki jang akan diki- 

rim kemedan pertempu- 
ran (akan) di perlengkapi 

dengan sendjaia2 atom, 
| demikian Selasa petang di- 
njatakan oleh menteri ang 
katan udara A.S. 

Tugas Inggr 
:Di Malaya ': 

  
dak akan rrendanat izin untuk Satu Pembesar: “Distrik 

Jg Baik Tana Ha aja 
'Dga 1 Batal 

ENGENAI MALAJA me 
teri di2adjahan Inggr 

Ly Eleton. hari Kemis me 

jangkan tugas?nja jg ha 

pemerinfah 

    

  

    
   

|kukan oleh 

ngadakar 1 si komando 
tinggi: 2. melatih dan memben- 
|tuk pasukan? polisi . aa 
dakan kolonisasi lagi ( Ki 6 

ment), 4, keharusan 
Gi sekolah rendah: b. 
anggarar dasar an »pasukan? 
keamanaiw”, 

Se andjutnja Pb bah 
wa Inggns harus menarik ma- 
Suk djadi pegawai pemerintah 
Sip: Malaja orang2 jang tertja 
kap. Seorang pembesar distrik 
jang baik akan Serupa dgn sa- 
tu bataljon' atau'lebih, kata 
Lyit'eton. Dan disitulah ' terle 
tak hari kemudian Malaja ka- 
tanja. Kata Lyttleton seterus 
nja, ada saran supaja komisa- 

   

phia. Henka ' 'menjatakan, ' bah- | 
Wa 3 orang peserta Amerika la ' 

AFP). 001 Ehi 

mur Djauh, 1 

  

“Funis telah monguadurkan diri. | 

Bey tidak Kb, Pe 

mn
ya
na
 

- Ingg 
Farouk Sbg Radja Mesir Dan Sudan , 

Kesibukan Diplomasi Di Kairo Mendjelang Perun- 

 berkonperensi dengan menteri Taar hegeri Mesir, Abdul Kha- 

perdana #enter' Mesir, 
| Hialy Pesha, jang gela 

nja pergi ke istana Radja Fa- 
rouk, dimana ia djuga 
dakon 

Hafez Afif: 

net radja 
keana Se ama- Satu djam 
Fit: 

: hat diKuga” dalam 

r. Akan Akui? 

dingan Inggeris-Mesir. 
I IBU KOTA MESIR hari Kemis terdapa: kesibukan2 
diplomatik, setelah ada kabar, bahwa Inggris akan me- 

ngeluarkan pernjataan mengenai sengketa Inggeris/Mesir sebe 
lum achir mingga ini Duta besar Amerika. Jefferson Cafiery, 

lak Hassuna Pasha, dan seterusnja dongan duta besar Inggris, 

Sir Ralph Stevenson. 

Angg Parlemen 
Djerman,Barat 

Djiwanja Terantjam? 
ONBAD ADEN 'AUER te 

kan lah memberitahukan ke- 
pada para pemimpin partai2 da- 
lam parlemen Djerman Barat, 
bahwa menurut keterangan? jg. 

|diterima pemerinjah Djerman 
Barat, 'ada kemungkinan. dila- 
'kukan pertjobaan membunuh 

“Kemudian Hassuna menemui 
Nad'ib 

zdjut- 

menga 
Pe ens:nja ' dengan 

Pasha, kepaia kabi 

Hialy tinggal d! is 
409 me 

itu harian "Al Mi 

afrkan, bahwa da- 

pernjataan 

  

menara 
3 ih 

Kenang 

  

“$rouk sebagai Radja Mesir dan 

Sudan. 

el taannja itu Inggris akan meru 

il prinsip penarikan kemba'i pa- 

|Isukan2 Inggris dari daerah Sa 

a Uu seore 
ta 'sajap “ka “abal g 

pala” dsb.nja, Sesudah ketua | 

        

Jam sidang, pada banjak ang- | 

'nja jang akan dikluarkan nan 
Iti Inggris akan mengakui Fa-   “Dikatakannja dalam pernja   
muskan garis2 besar basi pe- 
njelesa'an sengketa - Ynggris/ 
Mesir dan akan mengakui pu'a 

luran Suez, asal sadjo pangka 
an2 mi'iter didaerah tsb akan 

"tetap dapat digunakan oleh Ing 
Tris, bila petjah perang dunia 

  

ke-3. 
T 

6 Menurut harian tadi Inggris 

| dalam pada itu akan mendesak 
supain, Sudan menentukan Sen | 
|diri status-nja dihari kemudian 

Sementara tu dikabarkan, 

  

  

:ase, (A.targ Ta AFP). 

terhadap anggo/a2 parlemen, de 
(mikian diberitakan oleh sum-. 
ber jang lajak dipertjaja " "hari 
kemis. 

Tetapi kalangan resmi tidak 
mau membenarkan atau mem- 
bantahsja, bahwa  Adenauer 

sendiri telah memberikan per 
ingatan tersebut. Kalangan ini 

hazja mengatakan, bahwa pe- 
merintah sudah mengambil tin 

Gakan9 keamanan jang peru : 
setelah neristiwa pakket2 beri | 

si bom di Munchen dan 'Den'j 
k 1 

  

R. BROcE 
tion (WHO 

Kemis, bahwa bila 
perang kuman di Korea, 
dari pada S3 

   

alam disana. “ 
x BS 

Ia menjatakan ' lebih @jauh 
da am konperensi pers itu, bah 
wa Gjika . sungguh2 penjakit 
Ku timbu! darj suatu peperang 
an kuman, maka sifatnja tidak 
lah akan timbul — tenggelam 
Seperti jang tampak dewasa ini 
me ainkan  sedjum'lah besar 
orang2 akan tewas sekali gus. 
Bila betul2 perang .kuman Sse- 

orang iano akan mati karena 
nja tidak akan terdjadi didae- 

tetapi djum'ah2 besar akan ma 
»ti Gisuaty daerah jang luas. 
Chisholm jang baru sadja kem . 
'bali dari ya 'anannja di Ti : 

ebih djauh menja : 
Ppana: bila PBB sung- 

  
takan, ' 

     

   

    

   

guh2 me Kata Pa pena ku- 

pan Oak ata eibotnja 

Seorangpun jang mem 
punjai otak sehat akan Maen: 

in2 cholera, typhus atu 
jenis itu untuk pepe- 
jman modern, sebab 

Mama. "tidak akan effektif. 
'IPun dinegara2 tetangga tidak 

terdapat kechawatiran akan 
meluasnja dari Korea: Utara 

dan Ticngkok' “itu. Saja tidak 
bertemu dengan seorang djua 
dizegeri2 ini jang memberi ar- 
ti, sungguh2 kepada tuduhan2 
itu' kata gr. Chisholm jang 
achirnja menjatakan, bahwa 
“pengawasan internasional 
atas Suatu peperangan kuman 
tidaklah mungkin dilakukan, 
jano bisa didjalankan hanja     ris tinggi Federasi Ma'aja dju- 

£a mempunjai juridiksi atas Si 4 
ngapura, Tudjuan djangka pan ' 
djang Inggris harus, supaja pa 
Ga Waktu jang tepat dan dgn 
Gisetudjui oleh penduduknja di 
persatukan (fusi) Federasi Ma 
'aja dengan Singapura, tetapi 
Lyibston dalam pada itu dgn 
tegas njatakan, bahwa perkem 
bangan sematjam itu harus di 
kesampingkan, “hingga tertja- 
pai keadaan jang lebih tentram 
di Federasi Malaja, (Antara — 

  
aa MANA ALA ML SEAT   bahwa tuntutan untuk ganti 

Uorus'an bagi “kerusakan dim | 
nerigfiwa di Kairo. tg 26 Dja-!   

   

  

    

    

pur. I "kelahian- terdjadi keti- 
ka sidang ' | garkan urai- 
an Mire 5 ten h | SAN suatu peri 

djandjias ea ! 
(Reu tee) 

  

   

  

  

Ianuta “P 
:g kini telah meliputi 12 

ound. Bagi kerusakan 
“Hotel Shepherd te'ah dituntut 
“kerugian hambir sedjuta 

 Pound, (Antara — Taat 

  

| Kan menjatakan ketika 
tiba 

Wartawan bahwa Inggris ti 

bagian dalam sesuatu tentara 

Eropa”, 
nanas 

  

tindakan2 preventif”. (Aneta— 

UP) 

KOMANDAN ARMADA TIONG 
KOK NASIONALIS BERHENTI 

Komandan tertinggi armada 

  

barnja permintaan berhenti Eu 

1 Ohang Ki Si oleh djende 

  

Kalau Benar2 Perang “Kuman ' Dilakukan 
Korbaririja Lebih Banjak Dan Tidak T. Hse ina 

Pentjar. 
'0HISHOLM kepala World Healih Organisa- 

) Perserikatan Bargsa2 menjatakan hari 
PBB sungguh? mendjalankan 

maka ,hasilnja akan lebih effektif 
Ibarkan dna. tuduhan? . (propaganda ena. 

seandainja 

r di Nat selandjutnja menjatakan bah demi di mur Disain itu tidak lain dari Pee sebab kead 

tjara modern di'akukan, maka | 

rah2 jang terpentjar-pentjor ' 

  
Ae dya Be 

  

Ketua" W.H. O Dari PBB Tidak Per- ' 
tjaja PBB: 'Melakukannja Di Korea 

Peperangan 
Kuman 
ARIAN 

djata2 bacteriologi 
sotjara besar?2-an. 

iipala 'korps kimia dari angka- 
| tan darat Amerika, djenderal | 
E. Bolene, menerangkan bah- 

. wa angkatan darat semendjak | 

!10 tahun telah mengadakan 
penjelidikan daam sendjata2 
kuman dan kini berpendapat 
sendjata2 tersebut harus di- 

"buat Setiara besar2an. Djende- 
Hat Bolleng menegaskan terha- 
dap keperluan sendjata2 ku- 
man tersebut oleh karena  ke- 
banjakan periengkapan . Djer- 
man serta para achi: Djerman 

dalam soal ini berada di Sovjet 
Uni. (Antara) 

Anggauta2 Kabinet baru ig. 
Kemis pagi telah dilantik oleh 
residen: Baris perjama d.K.- 

K.K. Mr. Wilopo (PNI) per- 
dana meni.eri: Prawoto Mang. 
kusasmiio (Masiumi) wakil 
perdana menteri, “Mr Roem: 

(Masjumi), menteri dalam ne- 
geri, Sultan Hamengku Bu- 
“wono (tak berpanai) menteri 
pertahanan, Sardjan (Masju 
miy” menteri: pertanjan, dan 
Mr. Sumanang (PNI) menteri 
perdagangan dan perindustri- 
an: baris kedua d. Kk. kek. Dr 
Sumitro (PSI) menteri ke 
uantan), Dr Bahder Djohan 

(tak “berpartaiy menteri pe- 
ngadjaran,' Mr, Lukman Wi 
rjadinala (PSI)... menteri ke: 
hakiman, Ir. Djuanda (tak 
berpartai) ' “menteri perhubu- 
ngan, Dr Isimena (Parkin- 

doy menterj kesehatan dan 
Anwar Tjokrdaminoso (PSII) 
menteri sociaal, baris ketiga 
G.k. k.k.  Mononutu (PNI) 
menteri penerangan, Suroso 
(Parintdra) menteri urusan pe- 
gawai, Ir. Suwarto. (Partai 
Katolik) menteri pekerdjaan 
umum, Fakih Usman (Masju. 

Mi) menteri agama dan Te 
Gjasukmana (Pafrtai Buruh) 
men €rji perburuhan, Kom. 
pleet menteri? Kabinet baru, 
ketjuali Mukarto (PNI) men 
meri Yuar negeri.   

  

Tentu 

a epi 
daan 

,WASHINGTON 
POST” hari Kemis me- 

agatakan. bahwa angkatan da- 
rat Amerika Serikat” telah me- 

. njelesaikan tingkay penjelidikan 
! Ana kini hendak membuay sen- 

(kuman) | 

Menurut harian tersebut, ke | 

berturut? adalah bekas komen 
dan Regiment 34 di Kediri Ko 
mandan KODM Kertosono dan 
pai aChir Komandan suatu 
Trainingoenitre, Ia masih muda 
dem sebagai perwira, demikian 
Suprapto, 'ia rela meninggal- 
kan kemewahan Ridup adalah 

| disebabkan- karena ingin me- 
landjutkan tjita2nja dari revo- 
Ilusi  ikepemibangunan “negara. 
Suprapto menjatakan kejaki- 
nomnja, bahwa masa revolusi 
dan masa pembangunan meru- 
pakan satu kesatuan jg tidak 
dapat dipisahZkan. 

Beberapa usaha CTN. 
Bagaimana rentjana  peker- 

djaan CTN dan sampai dimana 
hasil2 jang telah tertjapai te- 

lah dikemukakan oleh Suprap- 

to kepada wartawan jang me- 

ngundjungi tempatnjc itu, Se- 

bagian besar bekerdja pada 

perkebunan karet, dulu kepu- 

njaan seorang Djerman, tapi 
Sampai sekarang belum mem- 
punjai status jang tertentu. 

Djuga ada sebahagian jang be 
kerdja pada perkebunan kopi, 
hasilnja didjual dan pendapat- 
annja adalah buat mereka sen 

diri, Menyrut keterangan Su- 
prapto, perkebunan2 itu akan 

(diperdjuangkan sehingga  da- 

| | pat dimiliki oleh CTN sendiri. 

| Salah satu pekerdjaan pen- 

| ting jang dilaksanakan, adalah 
pembuatan bendungan untuk 

| irigasi jang baru sadja Selesai 

| dengan memakan ongkos kl. 

140 riby rupiah. Pekerdjaan di 
djaankan dengan bantuan da | 
ri ahli2 djawatan Pekerdiaan 

Umum dalam waktu kl. 4 bu- 
ian. Berdung itu dapat membe 
ri air kepada 200 ha sawah, ja 
itu 150 ha kepunjaan penduduk | 

dan 50 ha sawah CTN. Lain 
usaha jarg merupakan mata | 
pentjaharian jang Tumajan 
adalah pembikinan tempat pe- 

mandian (zwembad) jang dise 

diakan untuk umum. Tempat 
pemandian 'ifu senantiasa da- 
pat kundjungan ramai sehing 

ga dlm setiap bulan bisa meng 

hasilkan Rp. 2000.-—, 

Perhatian pada ke: 
adaan sehari2. 

Lain2 usaha jg dikerdjakan 
gleh anggota? CTN itu, ialah 
al. penggergadjian, penjamakan | 
kulit, pembiKinan genteng, per- : 
ikanan laut dil, Semua peker- 
djaan didjalankan setjara pri- 
mitif, sebab hingga sekarang ka 
'#tanja alat2 jg diminta dari Dja- 
ikarta belum djuga tiba. Bebera- 
“pa objek lain djuga telah terse- 
“dia, tapi belum dapat dilaksana- 
kan karena kekurangan alat2 
itu. 

Untuk meme'ihara semangat 
gotong-rojong dan gura memy 
Gahkan memenuhi kebutuhan 
hidup sehari2 telah dibentuk 
badan koperasi “Djatim" jang 
merupakan Suatu jajasan. Ten 
tang perumahan mereka, dapat , 

    

    

    
jaitu disesuaikan dengan alam 
petani tetapi kini sedang diren : 
#jasakan untuk mendirikan pe- 
rumahan2 baru jang sama ben 
tuknja. Disamping usaha2 dia 
tas, sebagai hiburan anggota2 
CTN itu setiap kali mengada- 
kom beberapa' matjam -pertun- 
djukan' dan untuk menambah 
pengetahuan, diadakan berba- 
gai kursus diwaktu malam. 

Berbagai kesulitan 
jg. dihadapi. 

Menurut keterangan jang 
didapat, keadaan anggota2 CT 
N itu pada waktu inj baik, ma 
lahan djika pekerdjaan mereka 
berhasil, mempunjai harapan 
jang lebih bagus lagi dikemudi 

ap hari. Jang mendjadi soal se 
karang ini ialah mengenai sta 
tus tanah jang dikerdjakan 
adalah tanah jang - dipindjam- 
kan oleh marga dan diserah- 
kan dengan prinsip untuk dibu 
ka sadjia. Keragu2an jang tim 
hul ialah apakah tanah itu nan 
ti akan mendjadi “erfelijk indi   

  

M ARSEKAL ' Sir Wil- dang mengadakan perdjalanan 
liam Slim “kepala staf | keliling di Amerika Serikat se- 

|tmum keradjaan Inggris hari Hama dua minggu, 
ia j ngadakan tjeramah2 dimuka 

di New York kepada para | para OpSir Amerika Serikat 
mengenai peperangan modern, 

dak mungkin turut mengambil kra menambahkan: 

untuk me- 

Kami  se- 

“Inggeris Tetap Emoh Masuk Tentara 
Da' dan kinipun 'kami berbuat 
demikian, 

Sed jumlah bani una Ingge 
ris sekarang ini berada diba- 
wah kemando' djenderal Al- 

  

pa "” 

ngah, Akan tetapi Inggris ti- 
dak mungkin merupakan bagi 
an dari Suatu ketentaraan Ero 

Atas pertanjaan pakah 
ads perkembangan2 baru dim 

: Au | perundingan phonse Juin, panglima besar Pe 5 Ne aa 
a bersedia menjumbang | rantjis atas “pasukan? ' darat 

Sir William kini ses kan divisi2 untuk tentara Ero- NATO didaerah  Eropah-Te- 

disasi sendjata2 ringan sir Wil 
Tiam Slim mendjawab: "Kami 

“tidak berniat « merohah, sendja- 

P
a
 

Eropah     
ta2 ringan kami, akan tetapi 
kami mempunjai sematjam se- 
napan ig sangat baik dan kami 
Suka mendjualnj, sendjata itu 
kpd. Amerika bila dikehendaki. 
Senapang jg dipakai oleh' pasu 
kan2 NATO semuanja baik se- 
kali, jakni buatan Amerika, 
Inggris dan Belgia,"   

Menggalang Nasib Baru Uti Haii 
dian Jg Lebih Ber-Pengharapan 

$e-Orang Perwira Rela Meninggalkan Ken 
Hidup Utk. Meneruskan Revolusi-Pembangunan. 

YAS undangan res. Lamppung Mr. Geleharan 
harj Selasa telah 

2» pada lapangan? : 1 
engiriman CTN ke Lam migran adalah sesuai dgn putusan Staf Keamanan emosi bay orang, Sebahagian besar dari : 

jawa timur dan diberangkatkan bersama | tahun 1951. Di Lampung mereka itu ditempat rapa daerah diantaranja Wai Semah, Tataan, 

djauhmnja dari : 

    

   

     
   

  

   
      

  

   

  

      

    
      

        

       
   

    

    
   

  

   
   

  

viduee! bezitrecht” atau 
pakan “erfelijk indivi 
bruiksrecht”, Sampai 
belum ada pemetjaha: 
ngenai soal ini, Seorang pen 
Sar dari bahagian Ag: 
Djakart, kabarnja 
ngundjungi daerah 

mendapatkan an 
tang hak tanah ini, tetapi 
pai sekarang belum ada 
tu keputusan. Karena soal 
masih tergantung diaw 
maka keadaan demikian bc 
djadi akan memjpawa peng: 
jang tidak baik kepada K 
an bekerdja pemuda2 CTN 
Djuga kepada CTN itu ma 
perlu diberikan penerangan 
tjara mendalam tentang “ 
kum2 marga, supaja me 

dak akan ragu2 untuk m 
dalam sesuatu marga. 

Tidak ada insid. 
Semua anggota CTN jang 

kirim ke Lampung itu memj 
njai kedudukan Gan mendi: 
perlengkapan seperti ten 

biasa. Penghasilan jang « 
pati dari usaha mereka 

pu'kan buat pembentukan 
dal dan dengan modal itu1 
ka akan dapat membuka pe 
sahaan2 baru iang bisa 1 
ri harapan akan berke 
dengan 'ajak. 

Menurut keterangan resi 

Geleharun tidak ada im 
jang terdjadi, baik dengan 
duduk asli maupun dikak: 

mereka sendiri, Individueel 1 
mang ada kedjadian2 ja 
dak menjenangkan akan 
pi kedjadian sematjam iti 

mana2-pun kita dapati, ' 

siden Geleharun. Jang sa 
menarik perhatian, ialah 
wa penduduk asii disekit 
pat? jang diduduki oleh 

  

   
     

   

  

   
   

     

   
      

   
   
   
   

    

   

  

   

    

   

  

   

              

       

   
   

    

  

    

  

     
              

        

  

                  

    

          
       

   
         

   

    

     

    

   
       

          

   

  

     
          

     
   

   
   

  

      

          

   

    
    

   
    

    

  

   

  

    
    

    

   

        

  

  
ra2 Barat kini 

     
   
         

     

    

    

  

itu, banjak mengambil 

yan2 dari CTN itu, teru 

dalam sca' kegiatan bek 
Semangat bekerdja anggo' 
TN itu pada umumnja 

Gan menurut keterangan : 

mimpin Suprapto, hal ini & 
tama disebabkan Karena se 

i lum berangkat dari tem 
asa'nja, mereka sudah dil 
penerangan setjukup2nja, 
hingga pada tempat jang 
itu mereka tidak merasa 
lagi dan bisa menjesuaikan 
ri dengan-keadaan disana. 

    

dikatakan sangat sederhana, ' 

kup kekuatan “utk 
serangan Rusia jg dilak: 
tjara 'sekonjong?2. Tetapi dikat: 
kan selaxdjutnja, bahwa ia : 
dak pertjaja akan terdjadi 

ra2 Barat dan demikianpun: 
deral Kisenhower telah me 1 
kan dgr sungguh2 bahwa mere- 
ka tidak menghendaki suatu 
perangan. 

  

      

    
   

   

  

         

  

   
   
   
     

   

    

  

  

in BERITA Buru 
DARI 

JAJASAN Pita 

Baru terbit: 

Pustaka s an 2 »T2em ardjana/ No. Bg pener- 

wetenschappelijk. 

MASAKAN MASA AN 
DEMOKRASI 

oleh Prof. Mr. W.A.: 
satu studi ilmijah mengenai se- 
luk beluk demokrasi, ditindja" 
dari sudut historis, psyc 3 
dan sosiologis batjaan tia 
orang jang tjinta ' demokrasi, 
dan menolak autokrasi hana ha- 
laman, harga 

oleh Z. A. Moechtr, ea 
Instituut ' Dagang '.Moeehi re 
dan Guru Sekolah Ekonomi: 

Menengah-Negeri di Muatan 
Teristimewa ' 
tuk Sekolah2 
reka jang hendak 
Fe memegangbuku 

POKOK? ILMU BUMI: FISIKA, 
karangan AA. Dasuki: bukan 
terdjemahan “atau saduran te- 
tapi karangan asli dari sco 
guru jang telah bertahun-tahun 
mengadjatr dalam vak ini. Pe- 
ngertian2 pokok dari ilmu bumi 
Fisika untuk S.M.P. dan S.G.B., 
sebagai dasar dari peladjaran 
jang lebih luas lagi nanti di 
S.M.A. atau SA. 

   

  

    
   

   

  

    

   

    

   
    

              

   

'KITAB PELADJARAN 
MEMEGANG BUKU 

kan 'un- 
nori | dan me- 

menempuh 

pa 105 halaman, y— Rp 
ke 

harga Rp. 4,50 

Tana 
OJAKARTA TL 36715car. 
Meh



       
    
   

   

      

Ades jan 
can dari 

  M AS, INT 

Kranggan. wetan 803 -. 

terkenal untuk berann erbian 

HARGA. :TANGGUNG Horan 

Prau Ag 

EN, dan , "RAI Fi 

  

  

  

     

  

     

    

  

       

    

     

    

  

   

AHI N NA ILLAIHI RODJPUN. 
: Telah gugur aabai mendjalankan tugas. 
uta Mobile Brigade Polisi Aren Kedu Cie 5166 

: Agen Polisi II DARMONO 

"ghe at Pa 28 Maret 1952 djam 15.00 B 
h Pakis 

tas pergberian Mi bunga dan pernjataan tu- 
soal tjita, serta perhatian dan bantuan2 tenaga, 
taupun Eikiran, dari instantie-2 Militair dan Sipil 
ang, Magelang, Koordinator dan In- 
Mob. Brig. Pol. Djateng, Kepolisian Provinsi 

teng dan Mobile. Brigade Polisi Rayon Banjumas, 
selesai pemakaman djenazahnja di Poerwokerto, 
tan beribu-2 NN kasih. k 

Obida jan ng 2 29 Maret 1952 
e Polisi-Rayon Kedu 

Cie: 5166. 

        

        

    
   
   

    

  

  

    

       

“ |Pertjobaan 
al, liang 

z8 Berbahaja!... 
sat 

SORGA ISTRI prnah | 
g singset kentjeng mon. 
Mg fihak 
- Rp. 57.— RIGASTA | 

tahan lama (NIK. 
— 8 As Rp 57— VI 

      
   

    

     
    
   

  

   

    

  

   

     

  

   

   

Djika tida mengerti harus mi- 
num djamu apa, janganlah 
tjobak minum Djamu atau 

iobat2an sembarangan Lk 
3 “Jum terkenals Djika tida ber- 
Ten Hong ena hasil, mungkin membahajakan 

3 is. Rp an! kesehatan atau buang uang 

ng merak bulan O | pertjuma. 
Nan Pa Manga Djamu tjap Djago sudah ter- 

kenal lama diseluruh Indonesia. 
Tersedia djamu2 untuk me- 
njembuhkan rupa2 penjakit 

jatau untuk mendjaga keseha- 
|tan badan. Djika sakit datang- 

teLah! lah lekas ke: 

  

  

  

KLEERMAKER & 
AMOR — MODISTE 

  
Harga menurut B.2.: 

1 tablet Rp. 0.06 
Dalam kotak? dari 5 bidii Rp. 0,30 
Dalam kotak2 dari27 bidii Rp. 1.50 

  

    , P "ap —Nang 

Wakil satu2nja: Jacobson van den Berg & Co. N.V 

  

  

HIN SING! OP Ta 

  

Gediplo- 
Beridjazah 

meerd 
Euro 

» : Opticien 

Gang Pinggir 8 — Tilp, 2226 — Semarang 

KRYPTOK PUTIH, KRYPTOK CROOKES 
(Katja Mata untuk Lihat djauh dan Dekat). 

Institut Bagang ,,MUCATAR" 
Dj. Slamet Rijadi 301 — Solo. 

        

   

      

KARANGTEMPEL 202 — SEMARANG 

Tarief ringan, Tjepat, Rapi dan menurut ukuran. " 
Bagian CURSUS KLEERMAKER masih menerim3 $ 

Pelofijar- -peladjar baru. » 
Pimpinan: 

dibawah pimpinan Z. A. MOECHTAR (bekas dir. Sek. Dagang 
Menengah Tinggi di Malang). 
Memberi peladjaran TERTULIS (schriftelijk): 

MEMEGANG-BUKU A 
“lengkap dg. Hitung-dagang, Pengetahuan dan Hukura- 
Gagang). Setelah tamat dapat menempuh udjian Bond. 

£ . BAHASA INGGRIS   I. W. SUBRATA.    

   
   

   
   

   

  

    

  

   
   

    
   

      

   

  

   
    
    

    

     

      

   

     

        

   

  Fa 

aa BUKU BORDUUR Bas 
terisi gambar2 BEWARNA ma- 
aa Bungah2, Burung2 dll. 

kuran 26 X 37 C/m 

: kn per stel terdiri dari 
4 buku Rp. 30.— 
Per Pos Rp. —— Rp. 31.50 

x A.LB.C. SONGS no. 1—28 

tebal 481 halaman memuat 
&— 400 Filmsongs 

Harga hanja 
Per Pos 

SG LORIOUS« 
Sidodadi 3 — Smg. 

ak Gupernaran diperoleh 
ahwa pada waktu bela ! 

banjak diterima tembusan 
para Bupati dalam wila: 
Tengah, telgram mana 

ja dikirimkan kepada Kem. 
N i dan  Perekonomtan, 

j harga pembelian padi jang 
“dapat didjalankan dalam dae- 
masing2. Harga2 pendjualan 

1 petani, lebih tinggi dari 
rga jang ditetapkan oleh 

Pusat. Berhubung dengan ini, 
Djawa Tengah telah mem 

usul2 para Bupati itu, spj 
perobahan tentang harga 

n padi. Sebagian besar uang 
pembelian padi itu, telah di- 
oleh para bupati2 jang ber- 

n, tetapi pembeliannja ti-dak | 
didjalankan. Selandjutnja dite | 

ar pula, bahwa oleh UBM 
telah ada diberikan start-. MAU DJUAL LEKAS: 
bagi pendjual2 atau. pes. G 

beras, hingga soal tsb meng “1 RUMAH BARU 
dipinggir djalan besar. rhatian sepenuhnja dari pi- 

Pembitjaraan dapat dilakukan uran, Apakah tindakan 
imbil oleh Gupernuran, pada tiap hari dirumah menii- 

rut alamat: 
tahui, tetapi soal pembe- 

Bedas-kidul 149 — Semarang. 

    

UPAH MURAH! 
Potongan model Paling Baru 

Radjin dan memuaskan 
Pekerdjaan TJEPAT selesai. 

Kleermaker .,KIM BIE" 
Ambengan 71 — Semarang. 

Ta aa Pena eat ra ee ae AL 

  
  

gunning.itu telah dila- 
pada Pem. Pai 

aka 

£ BAHASA BELANDA 
STENOGRAFI INDONESIA 

Pe dapat diminta dengan gratis. 
Sudah terbit karangan2 Z. A. MOSCHTAR: 
& Kitab Peladjaran Memegang Buku I 

(tebal 105 pagina, kertas ilustrasi) .............. Rp. 6,— 
£ Kitab Peladjaran Memegang Buku NA ............ oC 
& Kitab Peladjaran Memegang Buku IIB ............ 2 8 
x Kitab Peladjaran Hitung Dagang I ............... 12:50 
K Ym learning English I (Kitab P Pel Bah. Inggris) 

tebal 100 pag. kertas ilustrasi) ......io » 8 — 
ONGKOS KIRIM 1046. 

4 
  

Sem Djiong Tjioe 

  

Ini ANGGUR speciaal buat orang prampuz/i jang berbadan 
lemah, kurang darah, lesu, pikiran kalut, pinggang linu, geger 
sakit, muka putjat, tidak napsu Makan, datang bulan tidak 
tjotjok, atawa sering dapat sakit perut, kapan mau kain kotor 
atawa seabis datang bulan, dapat kaputihan (pektay) prana- 
kan dingin tidak dapat hamil dan sebagainja pula. 

Dengan minum ini ANGGUR Njonja punja badan akan dja- 
di kuat, tidak akan dapatkan gangguan penjakit lagi saterus- 
nja datang bulan tjotjok dan seperti biasa, hingga ada kans 
dapat lantas duduk perut. 

Ini ANGGUR ada baik sekali di minum oleh njonja2, baik 
jang ada terganggu penjakit seperti di atas maupun jang ti- 
Gak sakit, sebab dengan minum ini ANGGUR bikin badan 
mendjadi bertambah tenaga dan sehat. 

HARGA: 1 botol besar R. 12.50-— 1 botol kefjil R. 6.50 
Terbikin oleh: 

Ramah Obat ,NGO HOK TONG 
Gang Pinggir No. 1 Semarang Telp. 1658. 

  

  

    

        

  

    

  

      

   

   
    

    

     

    

    

   

NO/ I WON'T LET 
YOU KILL HIM, 

EVEN IF HE ISA 
COWMAN LIKE ig 

SPUR GAINES/ 

NY ( 

Pn eA 
EYnd 

" N 

WORLD RIGHTS (NN    1 “Feretamu itu mestinja seorang  perig- 

pula seperti kamu, Sherry Ross.. Djika tidak tentu 

unjikan. Tembaklah kearahnja, Gopher !! 
h kita berlombakan kudanja. 

biarkan kau membunuhnja, meskipun ia 

sampi seperti kamu djuga, Spur Gaines! 

FF YOU'RE LIKE Us, youre “ 
RICE Tee IP YOwr ANT, YOURE SPuR GAINES AND GOPHER 

WRONG / HOW COME 
E SHEEP-HATIN' COWMEN 

LIKE YOU, Tn ROGERS / 
Ne Sereriekoeas 

I DIPNT S FA i 
HATEP SH 

| HERDERS, Luk     — Dijika kamu sematjam 
dengan kami, baiklah ..... 
djika tidak, tjelaka kamu!! 

Bagaimana kamu dapat ber- 
sembunji didalam kereta se 
orang penggembala domba? 

— Sput Galnes dan Gopher 
keduanja adalah pemilik sam- 
pi jang bentji kepeda binatang 
domba, seperti djuga kamu, 
Roy Rogers. 

— Tak pernah aku menga- 
takan, bahwa aku bentji ke- 
pada domba, Sherry !' 

Iwa Margoagung T73A, 

Anggar HOE GHO 
(IST MEWA UNTUK KAUM WANITA 

  

Bent. 6: 

Pemilihan jang luas dari persediaan 

  

  

Sempurna 
Kuats 
. menjerot 

Bekerdjanja 
Pompa komplit dengan motor. 

Djuga dapat kami lever dari persedia'an: 
Pompa2-centrifugaal menjerot sendiri merk NIJHUIS. 

Pompa2-plunjer Osna merk HARTLAGE. 

Aggregaat2-pompa menjerot sendiri ,ALCON” pakai moto»r- bensin merk ARTHUR LYON. 

JAVASTAAL- STOKVIS N. V. 
BAGIAN TEHNIK 

   

Bentukan: 

PompaZzair ini dilever dalam bentukan sebagai berikut: 

Bent, 1: pakai udjung-poros jang bebas. 

Bent. 2: pakai roda-pemutar-han jang lekat pada poros- 

pompa. 

Bent, 3: pakai roda-pemutar-ban jang lekat dan lapuk 
dan djuga plat bawah. (grondplaat). 

Sent. 4: pakai koppeling jang elastis komplit. $ 

Bent, 5: pakai koppeling jang elastis dan plat Mah. 

sent, 6: komplit dengan elektromotor diatas plat-bawah, 

langsung Gisambung dengan koppeling elastis. 

Kami dapat djuga memberikan penawaran'atas 

pompa2 dalam bentukan jang dapat dipindah2 

atau dengan motor? pakai bahan-bakar. 

TELEP. SM. 635   
  

  

  

  

4 FL - 

SHANGHAI OPTICAL CO 
Pekodjan 82 — Tip. 1125 Semg. 

BENAR- BENAR BERBUKTI 
Untuk menghilangkan segala 
sakit tulang pegal, pinggang 
pegal, kaki kurang kuat dan 
sering tjapei, tangan dingin dan 
sering semuten, badan lesu dan 
bergerak sangat malas, dan 
lain2 sakit tulang pegal, « 

Djamu Ngeres Linu 
(20) 

terus menerus membuktikan ke- 
nnja. Buktikanlah sen 
ri. 1 bungkus Rp 0.50. 

  

  

    

HN ag 

MUAL 
DJL. DEMAK: (29: TILP: 611 
SEMARANG” 

Mintalah Daftar Harga 1952. 
Toko Pedamaran 90 Semarang, 

man 15, Magelang Djl. Tidar 2, | 
Salatiga Djl. Solo 58, Ambara- | 

Ku dus 

Depot Aloon2 dan Bitingan Ba- 
ru 22. 
  

  

0.10 ee 

Ditjari 
BIOSC. KLILING, 
jg mau puter didaerah Djokja. 
Keterangan ada: 
AGEN SUARA MERDEKA 

IDjl. Kadaster No. 1 — Djokja. 

  

  

MEMELIHARAKAN KE- 
SEHATANNJA SENDIRI 
BERARTI, ......... 
MENDJAGA KESUBU - 
RAN BAJINJA 

  

Teko Obat TAY AN HOO DJAKARTA-KOTA 

Tanah Lapang Glodok 10 Tel Ko a20 

Distributors : 

Harmsen Verwey “Tg 

Dunlop N.V. 
Djuga dapet belih diantero 
Toko-toko di INDONESIA   

  

   
apr 

  

  

Druk, VII No. 584/1I1/A/718 

  
Solo Tjojudan 141, Djl. Ngape-. 

KEBONLAUT 28 — SEMARANG. h 

MAAN OOP REI INN EA SEMAR EN TA  aano wseban. NI KANAN YAAA 
  

  

M. S. RAHAT 
TABIB 

Seteran 109, Telp. 1123 
Semarang. 

Specialist untuk WASIR (Am- 
beien), ASTHMA, KEPUTIAN 
dan lain-lain Penjakit. Obati 
WASIR dengan garantie sem- 
buh didalam 12 hari sampe run- 
tuk akar2nja. 

ZONDER OPERATIE 
Djam bitjara: pagi 9—12 

Sore 5—7 
F- kh 

    

  

BARU TERBIT 
Buku vengetahuan Nafsu As- 
mara 3 foto untuk orang de- 
wasa Rp. 15. Ilmu Petangan 
berikut 2 pak kartu Djawa 
Rp. 10. perangko. 

N. V. ,TJERMIN” 
Ps. (Besar 76 — Surabaja. 

£ 

OBAT HITAM RAMBUT 
1007, Garansi tidak Iuntuf 

Dengan ini dipermaklumkan su- 
paja pembatja dan para langga- 
nan mendjadi tau! 

AGEN-AGEN BARU: 
degja: Apotheek Maliboro. — 
Sola: Toko Obat Tjojeudan. —   Surabaja: Toko Eng Bie Sungo- 
jeudan 29. — Magelang: Apo- 
theek Sumbing Patjinan 83, ) 
Djamu tjap Djago Patjinan 46: 
— Toko Obat Eng Tay Hoo Pa- 
jinan. — Madiun: Toko Obat 
Eng Goan Tong, — Toko Obat 

| Eng Tjee Hoo. Bandung: Toko 
Inten Biduri Pasar Baru. — Pa- 
lembang: Thio Swan Eng, 11 
Hir. — Bandjermasin: Tarsis 
Garang d/a A. Umar Djalan 
Djawa 27. — Tegal: Amanat 
Ali Pasar Irang 16c (Koman). 

KING of HAIRDYE 
Daftar: No. 44378—44379 

G. M, SCEYK SAHIB 
Djalan Kebondjati 114 Bandung 

  

Peladjaran lengkap — Udjian 
Negeri — Idjazah resmi: 
KURSUS TERTULIS — S.M. 
A'— SM.P. — Memes.:Bu- 
ku A — Memeg. Buku B. — 

Korespondensi Dagang/ Umum 

Bhs. Inggris — Belanda — 
1. D 

Prospectus dikirim graties! 
Bagian Toko Buku mentjari 

hubungan dgn. Toko2 - Buku 
Int. Dag.: 

INDONESIA —. Solo 

Ini Malam Premiere (13 tah.) 

ORION 

  

TPERRoL | 

  

800 

  

  TN 

    
— 3 

-2.00 15 
ata — 

29.00 

  

Hn 
IR 

Djalan ke maut menudju dlm, gunung2 

hantu, negri jang tidak bertuan, di- 
mana Pahlawan dan orang2j murtat 
damping-berdamping melawan suku 

bangsa Indian untuk mendapatkan 

Tjintanja satu Tawanan jang Tjantik. 

Matineer Misggu Pagi dj. 9.—11.— 

INI MALAM D.M.B. 

Rex 445—7.—9.15 (17th) 
Gregory Peck — Virginia Mayo 

Captain Horatio 

Hornblower" 
Warner Bros' TECHNICOLOR 

Matinee: Minggu pagi djam 10.— 

5.-7.-9.- (13 thJ 
Doris DAY — Jack CARSON 

Lee BOWMAN S.Z. SAKALL 

NY DREAM 1S YOURS 
Warner Bros" TECHNICOLOR 8 
Matinee: Minggu pagi djam 10.— 

Djagalan 6.30—8.45 (13th.| 
& Film Tiongkok dapat HADIAH .., 

»SUNG HUA CFIIANG SHAN” ., 

  

  

Metropole 

— 

          Ditepinja Sungai Sung Hua Chiangl 

(Matinee: Minggu Pagi djam 10... 
  

  

  

     

     

    

  

    

     
  

UNTUK MEREBUT KEDJUARAAN 

Gunakanlah: 

- TENNIS dan BADMINTON RACKETS 
serta ALAT2 SPORT lainnja 

#4 jang baru kita terima dari: ENGLAND, PAKISTAN dan 
1 DENMARK. 

KWALITEIT TINGGI — HARGA MELAWAN! 
Untuk Perkumpulan diberi harga istimewa, $ 

Djuga terima: RAKET BESNAREN. 

»Universat Srores" 
: Sport & General Goods Dealers 
1 ae aa 6 8 Ma an Ae Du aa   
  

Anggur Djin Som 
ISTIME WA,UNTUK 

s:WANITA 

Kaum wanita jg bertenaga le- 
mah, muka putjat, kurang da- 
rah, akan datang bulan perut 2 2 
sakit, keluarkan darah putih, :8 
pinggang kesel, kaki-tangan le- SDP Ng 3073 

mes dan dingin, mata berkunang kepala pusing dsb. 7 
BAEK MINUM ANGGUR INI SUPAJA SEMBUH! 

: Pusat pendjual: KONG DJIN TONG 
Pekodjan 105 — Telp. 1885 "Tg 

an Asa 

UNTUK MENDJAGA KESEHATAN MINUMLAH. 
ANGGUR BRANAK 
ANGGUR ANGTHAY 

(untuk wanita hamil) 
ANGGUR KOLESOM 
ANGGUR KUAT 

(tambah tenaga) 
ARAK OBAT HAILIONG 
(utk tenaga tua jg sudah lojo, 
dapat kombali semangat muda. 

Terbikin oleh: 

Ramah Obat 

' KONG TJIETONA 
Gg. Warung 106 - Telp. 816 
In SEMARANG 

  

  

  

  

    

  
CITY CONCERN CINEMAS —— 

LUX.5.—7.—9.— INI MALAM & Besok! (17 tahun) 
Job Ireland Mercedes Mc. Cambridge 

39 Tin SCARF“ Sensational Thriller! 
Heibat-Serem- Gempar! 

Matinee Minggu pagi djam 10.— 

— 

  

Senen Malam Premiere Dick Powell — 

sMRS. MIKE" 
Grand 5.-—7.—9.— Ini Malam D.M.B. (13 tahun) 

Dana Andrews Carla Balenda —- Claude Rains 

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

Matinee Minggu pagi djam 10.— 

Akan datang . YOU,CANT STOP... . . , 
M ik! , i Dhan cbecuken |. sen Melia “ear Plan 
INDRA 5.—7.—9.— INI MALAM D. M. B. (17 tah.) 

Evelyn Keyes 

n 

Pur
a 

  

Jeff Chandi $ (Color b 
Bea Mugen Smuggler Si Isiand Pecantoloi 

IPENJELUNDU? MAS) GEMPAR! 
Matinee Minggu pagi djam 10.— 

Royal 5.—7.—9.e Ini Malam 'D.B.M. (13 tahun) 
:3Najati £— $R. Usman — Titi Asmara “C” 

BONEKA ASMARA" fin Ion dee 
P2? 

Matinee Minggu pagi djam 10.— 
Menarik-Menggemparkan! 

Roxy 7.— 9.— Ini Malam PREMIERE 
Film ITALIA: dengan teks INDONESIA 

»Verboden'Liederen" “esis 
Matinee Minggu pagi djam 10, — 

  

17 tahun) 

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

Tes tadonesa Mistorical Ketlon Teks Indonesia 

ndak 5 

A 

COTUMBIA PICTURES ta Clan 
: preseni 7 TAMICOLOR 

starring 

ia RICHARD 

@a 

Pe at. 
with CARL BENTON REID WILLIAM BISHOP «RON RANDELL Screen Play by Jesse L Lacy, Jr. wait 

Le ynskkanysn net menningaghgaagan 

       
   

         

    

  
  

  

 


