
  

    3 1 s 
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ke'ua dewan pimpinan partai Masju. mMj dengan menumpang pesawat terbang telah Ba an ar 

as Ranc 

  

Pasha DOjika Minggu | 
Ini Ta” Ada Hasil | 

Konkrit 
ERDANA menteri Hilaly 

- Pasha kini bermaksud 
utk memutuskan pembitjaraar? 
antara Inggeris dan Mesir, ke- | 
tjuali apabila tertjapai hasil? || 

jang sebelum achir minggu jg 
datang ini, demikian harian par 
tai Wafd ,,Al Misri” pada hari 

  

da perundingan? sekarang ini 

ditjegah oleh tjampur tangan   

   
   
   

   

  

   

  

   
   

   
   
   

  

   

    

    

  

   
    

    

    

     
Tahun Ke VII — No. 49 

  

      

Ic 

ngan suku2 ig berlainan satu sama 

didalam masjarakat, terutama  me- 

  

| Undang? Kawin 
4Kini Telah Siap :Dirantjangkan Oleh 

Kementerian Agama 
Hidup Sbg. Suami-Isteri D gn Tak Kawin Sjah 

Bisa Dihukum. 

KEMENTERIAN Agama dengan dibantu oleh panitia pe- 
njelidik peraturan dan hukum perkawinan, talak dan rU- 

Gjuk, telah merantjangkan undang? perkawinan Rantjangan 
| undang? ini masih belum pasti dan masih dapat diadakan pe- 

| rubahan2. Bilamarn oleh anggauta? panitia penjelidik hukum 
perkawinan dan para perasehatnja tidak dikemukakan peroba- 
han? dari keberatan2, maka rantjangan ini mendjadi rantjangan 

| tetap, jg akan dikemukakan kepada kabinet, sesudah mana 
“akan diadjukan kepada parlemen untuk disjahkan. 

Atom Atas Tubuh Manus 

atau kekedjaman terhadap pihak jg | sudah terlampau lama, dan lain. Dalam pelbagai kalangan bang 2 Kai “ satu $ “1 sakit mer.ntah baru Indonesia. 5 T , $ Aa Ind ia sedjak jama timbul Sila atau menderita penjakit jg mem Antara). 

| : pe maksudnja urtuk memutuskan 
Ra - BN $$ ng keburukan2 bahajakan kesehatan pihak jg lain Pe ( Sabtu pagi Tuan Natsir. pembitjaraan2 itu hanja dapat kegelisahan ' terhadap ukan 

atau kesehatan keturunan atau salah 

    

ia? DI. 

  

en 

Sidang" Kabi-| 
net Ditunda 

IDANG kabinet jang se- 
dianja akah diadakan: so- 

re inj, telah ditunda sampai ha- ' 
ri Selasa tanggal 8-4, katera be- 
berapa orang menteri  scdang 
berada diluar Djakarta. 

Demikian menurut kabar da 
ri kalangan pemerintah. : 

Didapat kabar se'andjutnja 
dari kalangan tersebut bahwa 
laporan deegasi Supomo me- ' 

ngenai perundirgan2 Indone- 

seda:g dipeladjari o'eh peme- 

i Minggu, 
sia — Pee Lana Ma 1 $ : : jika ihal Barat dan pertukaran Unie 

t 
2 Is 5 Sampai sekarang mengenai perka djika salah satu pinak melakukan| ran An 5 , i Na Png meten tetehuk PI  n MM bermatjam-ma Kedjahatan jang dihukum pendjara 2 | Statuut mendjadi perdjandjian 

21 
Hiay Pasha menganggap |F 

| tjam peraturan bagi golongan2 pen tahun atau lebih: djika salah satu | internasional biasa diantara 
| “tingkat penirdjauan” dari pa- | Handuk golongan agama dan golo Pihak melakukan penjiksaan berat| Nederand — Indonesia kini 8 

i 

t 

5 i : 1 2 
NN Teen eka nah | Satu pihak peluh (impotent): djika $ & ana era Tan, SeR Pn nun pojalnananiie Re asi. | | duabesar Amerika. Joffereon Bg Sina sea? yi tari mo tik mate | Dj Dera 

aga| negata2 . Se ! ia bera & 1g i 
Ta | ke isterini : rak 

p lapangan ter — Kemajoran Richari TN po. Larang On 
dimaksudkan untuk mengadakan sua | kah kepada isterinja Selama waktu 3 e negeri Australia untuk suatu kundjungan kehormatan ke Indo. A! Misri menambahkan, Setelah Presiden Truman mengumumkan akan niatnfa tak bulan: djika antara kedua fihak ter- 

  

- LA : pembunuhan atas diri PM Djerman gr 2 kenakan hukuman, dan perkawi Graziani. menerangkan di Roma pa dalam wisjokr Birma. Dan Putusan tersebur diambil se.) aa mereka Adaa PE MIAN Barat Adenauer, ketika achir bulan Mengenai 'MSA akan | “ukan kita. Na en Dean BB ben Clan menieepekan mua: | pertempuran dang an NN telah Kementerian Da'am Negc wak dpn Ra noon bener jang lalu. berunding dulu dgn. Selandjutnja — pertempuran Ki? dan perempuan jg hidup Se-| pesan, iv tekonia. hingga kini be-/ nj 37 serdadu komunis telah 
ri mengabarkan pada tangga makanan dihentikan danrakiat Perlu disebut, bahwa Parti Ke- bi nak Kino 3 5 La Fa bagai suami isteri dergan tidak | lum a ketahui. Pn ara oa Tika gan 21 orang mendapat 

| 5 April jang lgu bahwa “kep: aenjingkirkan diri bersama ter Derdekaan Israel ini adalah suatu : ka met 7 jadi gi Ta an “T kawin, jg harus Gitjatatkan ke- Pas Tag mek pedjuang luka2. (PIA—UP). | 
Ga pekerdja lepas daerah2 ot: tak 31 miliknja ig dap at diba- Partai ekstrim, pengganti Irgun|  Mukarto tidak suka memberi-! U 1 Ujabung waktu gerom pada pegawai pentjatat perka- | paha Tkhe), 6 

  Nesia. Gambar: Natsir jang akan beraneka engut lamat datang kepada Casey tang baru La MAU NAN “08. akan tjalonkan diri dalam 
mus maya diarahkan kepa 

  bahwa PM Hialy Pasha djuga: 
    pem. ihin presiden Amerika j.a.d. se- 

da Adlaj 

tu peraturan umum jang 
erkawinan untuk seluruh warga-ne Stevenson Pp     

  

mengatur | 

landjutnja. 

  dapat perselisihan jang tidak mung- Dilantik   $ 8 8 i sebagai : tjalon 1 tt & kin didamaikan lagi. : d 

esis menuntut supaja Inggeris me- ' utama untuk Partai Demo krat. Stevenson kini mendjabat gu. gara Indonesia, dengan tidak mem 1 5 ' . 3 3 5 5 sha : . sa :|nunda segala rentjanan' me- bernur Illinois, Gambar: Stevenson sedang be para Tina perbedakan golongan, agama dan Mengenai larangan perkawinan da Seba ai, Pr esiden' Cuba : 
8: J JI 

t k b 

A 3 : » “Ea i : pan orang peng kutania, : suku bangsa, sesuai dengan dasar| lam rantjangan itu dikatakan, bahwa 3 a 

: j|ngenai penglaksanaan nask-h : u bang ea “Je Baru 
P 3 agan 

“ run Niana eraturan? chu/ perkawinan dilarang antara dua 2:38 

si | 3 konstitusi haru untuk Sudan, | $ Ba Te aa Be seperti h Orang jang berhubungan darah atau 
2 Et : s (| hingga perundingan? Inggeris , : & AN ja Haa» 4 Pe Tberbubinpan Lendot Jalar babak MEN EGRA setelah pemerin- Dari. Daerah Gunungkidul Menud gag Mesir te'ah selesaj se'uruh- f 5 F 5 Ii. : : nan lurus: behubungan darah dalam tah Cuba mengadakan 

ey en 1 " : Pe ju 3 nja, agar dengan demikian ma- | 5 NE ur Pula undang2 ini bermaksud mel keturunan menjimpang, jaitu antara pelbagai perobahan? dalam ur 

IBUAN rakjat Panggil Gunurigkidul hari Sabtu malam 

  

kampung halamann ja aki- 

Seberangi Djalen: 

TRYGVE LIE TAWARKAN 
BANTUAN W.H.O. KEPADA 
KOREA UTARA. 

| politik Jg Akan Didjalankan Makarto Nanti 
Tentang MSA Mukarto Tak Sedia Berikan Djawa- 

tjampuran 'lainnja. D'uga dengan 
undang2 ini diatur perkawinan tjam 
puran arztara orang2 penduduk jang 

bagi beberapa golongan. (Pia). 

Utusan Kebu- 

: : Arah Utara: “Terus salah Sudan dapat diselesai- | G3 : & Ta melihara kesusilaan bangsa Indone-/ saudara, antara seorang dengan sau dang? dasar untuk memberi ke- 
i t. 2 kan dengan persetudjuan ber: | i Si ya sia, dengan melarang segala perhu| dara orang tuanja, dan antara seo- daulatan jang sjah kepada djen 

j : Raja Solo—Jogja sama, (Antara — UP). | P . j : “S1 bungan djenis jang tidak sjah, baik | rang dengan saudara neneknja, dgn | dral Batista jang telah berhasil , Rakjat Se. kitar - Panggil Mu la? Paniek, —— 1 " k 3 berwudjud perguadikaz, maupun per) mengingat kemungkinan dispensasi | merebut kekuasaan di Cuba ka- 

rena coup d' etatnja baru? ini, 
maka djendral Batista pada ha- 
ri Djaw'at telah diambil sum- 5 F i lon nja at berbed 6 T 

Bat suatu : Lk. 400 orang anggauta ex betaljon 406 ban Sebelum Berunding Den Kabinet. Teu Pa . pahnja sebagai president baru 
jm tu ika dasi Gunung kidul menudju arah ea aa Sekretaris-djenderal PBB Trygve pre istimewa Indoresia pada Perserikatan Bang Isinja rentjana. d aj a an Indi a dari negara Cuba. V 

te menjeberangi djalar raja Jogja telal menjebabkan keka. lagi kepada Korea Utara dan RRT', sa2, Mukarto, pada hari Sabtu pagi telah menerima sua- Rantjangan undang2 terdiri dari 
-i #arerbat 

Aksi Mogok 
Pada malam Minggu djam 

20.00 gerombolan 
sampgsi di Kotesan dan bermak 

tersebut 

Lie dari Djum'at telah menjatakan 
lagi Korea Utara dan RRT, bahwa: 
Organisasi Kesehatan Sedunia (W. 
H. O.) bersedia memberi pertolo 
ngannja guna ikut memberantas wa: 

tu tawaran resmi dari pemerentah 
kedudukan sebagai menteri Luar 

Indonesia, untuk memenuhi 
Negeri. Mukarto telah mene- rima baik tawaran itu, demikian koresponden P.I, Arefa menga barkan dari New York. Tuan Mukarto, h 

dang menderita sakit influenza, akan 
jg pada waktu ini se- 

65 pasal dan meliputi dasar perka- 
winan, sjarat2 perkawinan, pentjata 
tan perkawinan, tjara melangsung- 
kan perkawinan, pembatalan perka- 

Akan Berangkat Ke 
RRT Tgl 27 April 
s.d,   Dewan menteri membentuk 

undang2 'iang baru dalam ma- 
na ditetopkan bahwa semua 
partai2 politik iang ada di Cu- 
ba harus dibubarkan, menjetu 

sud akan menjeberangi djaan | bah? i ikabark Nahan : 2 bertolak dengan pesawat | winan, hak dan kewadjiban . suami 2 E : 
PB. : raja. Disekelili.e dijalan bana di Kena Ul Pa aan terbang dari. Amerika Serikat ke Djakarta kira? pada tanggal | isteri. monogami ap api, Sep K EMENTERIAN LN. In- Na aan Ba Oleh Buruh. PU Tak | ta api Jogja—So0 3 Km. dari | di adalah tawaran jang ketiga kali 28 APIil, untuk disumpah dan menerima djabatannja jg baru) tang harta-benda per aan perie TM dia mengumumkan pada dan “alah mel » rs.a- Perlu Ditunda: Putusan | Prambanan merekx berkum- | na. Seterusnja dinjatakannja dalam | Itu. r Di raian, kedudukan anak, dsb. hari Sabtu jl, bahwa perutusan | Ian telah melakukan pers. 

Te 5 'i . 1 : I 

kawat jang sudah disampaikannja 
to meneranokan kepada kores- 

  

han itu harus didasarkan atas ri 56 orang, Segenap anggauta 

3 Dalam rantjargan itu antara kehudajaan India jang terdiri | Ppan2 untuk membentuk dewan 
“3 : pul berkelompok2. Didesg Dia daa aa nada Kara “Ukaat ada kari saboe MNN . in dikatakan, bahwa perkawi- Jari ah ena enasehat jang akan terd'ri da 

, Panitya Aksi Sobsi bung pada djam 04.00 telah ad 23 dan RRT tadi, bahwa kedua surat pagi . K ont 3 k Sen dj a- lain 5 a pe dari 14 orang dan dipimpin oleh | P € jang 

Aksi pemogokan tingkata: | Pe : damaiah ia | Jan Klaten: korban kita 2 orang sungkan perkawinan dengan ti- propinsi ini d jerang 
se'andjutnja oleh Panitya Ak- | lesa Panggil Pen aan Dai en Tamukelkakah seterusnja, ia an emo ata luka? Adapun pihok Naba dak mentjatatkannja pada psr- ee Nan Ca kemudia: DN 3 na dipertimbangkan sega ag ag Pa bahwa kelima orang tadi ditjurigai ngan jang bersahabat diantara Ign pembrontfak menderita keru fjatat perkawirsm, menurut ran reka memantjing serdadu2 

akjat. 3 Gian, me'ihat perkembangan & 

noom: dipropinsi Djawa Barat 
untuk sementara diberikan tar 
bahan sementara setempat de 
mikian rupa, seh'ngga upah m nimum da: aritam- telah berachir Kutus Peka AKA 2 : , Soal monogami dan poligami di- : 2 “ : si 
tara setempat BAL Hinerupa. rsafnja menindjau daerah itu. nak 1g, dadakan selama Ban duan kabirst dan parlemen Indonesia. Denga Dapat k'ta ketahui ke- atur menurut hukum “agama dan Insiden Ha Terdjadi Sbg Protes Thd Tuntu 

AN Ann . 
an diikuti e oran Ukun i 6 1 aSirannja. t um at l 5 i i 

kan penghasi'an terendah bag Hakan” Semerpak kenalan ka! BN NAK Miri bemagaa Dea Na Ia menjangkal kemungkinan, | P J atau hukum perdata golongan ma tan B eberapa Orang Nasionalis Oleh Pe- k pekerdja !epas daerah otonoor 
tersebut, berdjumlah semuanj: 
tidak kurang dari Rp 4.50 seh: 
rinja” dan bahwa keputusa: 
ini “beraku surut mulai 2 
Oktober 1951”. 

djadi kontak sendjata gerom- 

  
Jua pihak. 

Penduduk paniek. 
Dari perduduk jg menjingkir 

lidapat pendjelasan, bahwa di 

jukan gerombolan pengatjau. 

ya. 
Berkenaan dgn peristiwa tsh 

emaren pagi. Let. kol, Bahrun 
anglima divisi Pangeran Dipo 
'egcro Jgn beberapa anggauta 

ahwa dengan menjeberangnia 

lu! boleh dikata telah aman 

rembali, Suasana “paniek” di- 

|antara penduduk seperti jang 

ponden P.I. Aneta, bahwa 'ia   
partai lagi diperintahkan supaja me- 
ninggaikan Perantjis, sebelum hari 
Minggu pagi ini. Alasan pengusi- 
ran ini ialah karena mereka ,,mela- 
kukan perbuatan? jang merugikan 

, Politik ini akan sesuai seluruh 
nja dengan Piagam Perserika- 
tan Bangsa2. Pekerdjaan saja 
pada PB8 telah sangat meja- 
kinkan saja akan pentingnja   

ada hubungannja dengan pertjobaan     

  

' 
! 

i 

rerombo'an pengatjsu kearah | diadakan oleh Dfawa'an Kesehatan 
. 3 Ki | Kabupaten. | “tara, maka daerah Gunung 

Zvei Leumi. (Reuter). 

25 ORANG LULUS KURSUS 
DUKUN Hengmbnai 

Di Djember pada hari Sslasa Il. 
Duk 

Cari Kursus itu ada 25 orang. Ku: 
£uUs Dukun Beranak ini di adakan 

an aa ana MAA RE 

dan mulailah mereka pu'ang 
kembali kerumah masing2. De- 

segenap negara.” 

kar keterangan? mengenai per- 
setudjuan MSA antara Indone- 
Sia dan Armnerika Serikat, sebe- 
kum ja berkesempatan membi- 
tjarakan soal tersebut dengan 

bahwa ia akan menudju ke Was 
hington sebelum keberangkatan 
nja ke Indonesia berkenaan dgn 
materie iri, akan tetapi ditam- 
bahkannja, bahwa keputusan 
mengenai hal ini akan diambil, 
setelah ia bertukar-pikiran dgn 

hadap gercmbolan pem- 
berontak. telah “erdjadi pertem 
puran hebat pada 'g. 4 April 

gian 10 orang tewas dan sepu 
.juk owengun terampss oleh pa 

bolan pemberontak me'arikan 
diri ke Utara. Dalam pertempu 
ran-ini pada pasukan kita ti- 
dak terdapat korban. Adapun 
djumlah kerugian pemberontak 

Kemudian pada tanggal! 
April 1952 vagi2 buta, 

Jogja te'ah terdjadi pertempu- 
ran lagi di sebelah Timur Pram 
banan dengan pe'eton pantser 

    
djam di Djogotamu 12 km sela Perkawiman. Pihak? jg melaag- 

6 sing2. Apabila hukum agama mengi 
waktu zirnkan poligami, maka 

gerembolan pemberontak me- 
njeberang djalan besa, So'o — bolehkan, djika 

saling memberi keterangan ten- 
tang kesehatannja, dengan di- 
ketahui oleh pegawai pentjatat 

tjangan undang? itu dapat &di- 

winan dapat dihukum pendjara 
selama?rja 5 tahun. 

Permaduan. 

perkawinan 
Mg kedua dan seterusnja hanja di 

dipenuhi sjarat2 jg 
berikat: 1 

1. perkawinan poligami itu ada ke 
pentingannja untuk masjarakat: 2. 

| oleh ka'angan jang mengetahui 

njorja Lakshmi pada tanggal 

  
ditafsirkan sebagai petundjuk ' 

tentang besarnja penghargzan 
PM Nehru terhadap persahaba ! 

tan India—Tiorgkok. 

  

PESAN MUSSOLINI. 
Bekas marsekal Ialia Rodolfo 

| Yunran hingga sedjaun 65 kil 

: AN. Aksi Sentral Bu 8 kepada mereka terlebih dahulu, : aa . B2 kemauan bulat dari kedua fihak. »y April jad. akan berangkat kel dewan ini akan dipilh sendiri ' 
i — ro Sobsi dalm sa bolan Gengan tentara kita. Ge | hingga kini belum lagi didjawab. - Be ea aa sepi be. | ta Di Djogotamu Perkawinan hanja diizinkan, aji RRT untuk mengadakan kursiju | oeh dewan menteri ttrsebut. i mannja menjatakan, tidak me- an ana Tag, da (Rt): Isahakan, supaja hubungan! Pihak “Pemberontak “ an belah fihak ea akil ngan dinegeri itu. (PIA—UP). 

4 nganggap perlu un menunda | Ii : ereka mu menga 5 . ts San 1 daa nun » penjimpangan dari pera Perutusan ini terdiri dari EA We an aa | kerdjaan Umum. Daerah Oto-| tembak-menembak jang menu- | PD PARI | menghormati kedaulatan Inas | Tewas: Peleton Pantaer dalam keadaan luar biasa der Ani2 Pendid pedjuang2 wanita (MENEMBUS YUNNAN. '. noom dan Kehutanan jang telah | rut keterangan terdjadi antara | Polisi Perantjis ketika hari Djum'- |nesia, dapat berlangsung terus. 3 Kita Beraksi persetudjuan hakim pengadilan | dilapangan sosial. Kenjataan, Gerilja Tiongkok Nasiona'is 
nijahakan pada tgl. 7 dar | 4 djam lamanja, belum dapat |at telah menahan seorang anggota) :,Politiek bebas adalah politi | daa ane dn. 2 MMR 25 in hu bahwa pimpinan-peretusan-jni minggu.iangelalu te'ah masuk 

April '52 ini: aksi mogok tsb d | diketahui berapa orang —kor-j Partai Kemerdekaan Israel jang ter- jang suka damai” demikian ka r ALAM $ : edi Tag “ Sebelum perkawinan dilang- | diserahkan kepada nj Lakshmi ' kepropinsi Tiongkok Selatan anggapnja perlu sebagai desa-| ban2 jang d'atuh pada ke-| kemuka, sedangkan 4 orang anggota|tanja, dan ditambahkannja: » Fa pengedjaran ter- sungkan, masing2 pihak harus 5 

meter, demekian hari Djum'at 
diumumkan di Rangoon, Pada 
tangga! 24 Maret gerombolan2 
Nasionalis meszerobos kedaam : 

munis masuk kelembah Luk di ' 

  

Ribut: Di Marokko 

ran 

L, 
olen pasukan? tfentera Peran 
pada gerombolan? orar jg da 

tjis g 

IMA ORANG Marokko tewas dam beberapa orang lainnja 

mendapat luka2 ketika pasukan? polisi dengan dibantu 
tjis melepaskan tembakan? ke- 
tang berkumpul untuk mempro- 

Bad Pe bug n GEA : 1 i 3 Iki ita hari P40 - TANEA djika isteri (isteri2) tidak berkebera 4 » : 
Pitusan KAN | erbukti Cengan mengungsinja m'kian korresponden ki u penasehat? jang bersangkutan. kita. tan. Djika isteri berkeberatan, maka | tes penuntutan terhadap beberaP4 Orang nasionalis Marokko di id e adil tu teah pukx dapat !enjap, ' ini mengabarkan dari Jogja. Anggota2 delegasi Indonesia Korb ukan kita nihil. | hakim pengadilan negeri jang mem| desa Mrirt, kira? 50 mil disebe lah selata Meknes. dak adil | lainnja menegaskan kepada ko- rban. pasukan kita nihil. 2 

Panitya Aksi berpendapat 

reSolusinja tanggal 24 Pebruz 
ri jang lalu jaah mengena 
upah minimum harian pemerir 

tah Djawa Barat, bukan untuk 
buruh harian daerah otoncom 
sadja, sebab penurunan upah 
sebagai akibat tindakan Men- 
teri Da'am Negeri Iskak jalak 
mengenai Seuruh buruh hari- 
an Djawa Barat. Putusan Ke- 
menter:an Dalam Negeri terse- | 
but dianggapnis bersifat meme 
tjah belah ksum buruh daerah 

  

    
     

  

m
a
g
 

K 

tang. Demikian putusan itu. 

Usul: N. Ulama 
Masjum!i Supaja Berbentuk | Federasi, 
Pengurus Besar: N. U, Putuskan: Pisah- 

2.0. kan Di Dari Masjumi 
ONPERENSI Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Sura- | 
baia hari Minggu kemarin telah memutuskan bahwa N.U. 

pada privGipnja akan memisahkan diri dari Masjumi dan me- 
.ngusulkan kepala Masjumi supaja berbentuk federasi. Selain 
itu telah diputuskan untuk menjerahkaa putusan ini kepada 
muktamar N.U. ke-19 di Palembang tgl. 26 April jg akan da- 

.keuarnja N.U, dari 

  
Masjumi, 

responden Pi-Aneta bahwa ke- 
berangkatan Mukarto itu akan 

dirinja. Mukarto dipudji oleh 
utusan2 negara2 lain, karena 
kedjudjuran 'ig tampak dalam 
pandangan2nja, jang umumnja 
memnunjai dasar jang baik. 
Tuan Mukarto adalah kepala 

bagian politik delegasi Indone- 
sia, dan didalam kedudukannja 
itu, ia bertugas menjusun ana- 
lisa2 politik mengenai situasi 
dunia untuk keperluan peme- 
rintak Indonesia. Pada waktu 
persidangan Sidang Umum di 
Paris jang baru lalu, Mukarto 

Adapun fihak gerombolan pem 
berontak, masih dapat memba- 

  
Comp'ex. Dengan demik'an DA 
PATLAH DIHARAPKAN, BA 
HWA DJIKA TERNJATA MA 
SIH ADA SISA2 DARI CEL- 
LEN MEREKA JANG MASIH 
KETINGGALAN, PASTI DA- 
PAT LEBIH MUDAH KITA 
BERSIHKAN SAMA SEKALI, 
demikian berita dari Divisi Di 
penegoro hari ini. 

DELEGASI INDIA KE RBT. 
Kementerian luar negeri India ha 

ri Saptu mengumumkan, bahwa de 

  

beri keputusan terachir: 3. bakal 
Suami him: menundjukkan surat ke 

ia dapat mendiamin keperluan hidup 
beberapa rumah tangga: 5. baka! 
suami harus berdjandji dihadapan 
pegawai pentjatat perkawinan, bah 
wa ia berlaku adil dalam tindakan2- 
nja. 

Pertjeraian. 

Hakim diberi hak: untuk memba- 
takar perkawinan jang kedua ' dan 
setervsnja. djika terbukti bahwa di 
langgar perdjardjian perkawinan, 
atas “untutan pihak jang menderita. 

Hakim pengadilan negeri, dengan 

Indonesia- ' 

Hubungan Kedua Nege- 
ri.Djadi Pokok Pembi- 
#jaraao Wilopo-Casey 

NA ENTERI LUAR Negeri 
Australia, Casey, jang da 

lam perdjalanannja kembali ke- 
tariih airnja singgah di Djakar 
ta pada hari Sabtu jbl, djam 
11.00 kemarin telah berangkat 
ke Australia, Selama di Djakar- 
ta, pada harj Sap'u itu Casey 

Perkeahian terdjadi ketika 
beberapa orang dari gerombo- 

2 5 Da 
5 i t w 'bar kesehatannja - mz 5 “ 1 : : 

bahwa putusan Kementer.ai sangat disesalkan. Ia adalah se' wa korban? mereka dan terus laa - yana ag & bakal . lan2 itu mulaj menjerang ge- : Dalam Negeri ini tidak. adil, | seorang jang belum pernah ber me'arikan diri kearah Merapi | suami harus menundjukkan, bahwa Australia dung jang akan mendjadi tem 
£ karena jg diperdjuangkan din usaha menarik publisitet pada 

pat pemeriksaan perkara kaum 
nasiona'is itu, Jang mendjadi 
terdakwa pertama dalam perka ' 
ra ini ada'ah Mouay Abdulrah ' 
man, jang bersama2 dengan be ' 
berapa orang nasionalis Marok 
ko lainnja ditangkap pada tang 
gal 30 Maret jang la'u. Baik 
para demonstran maupun para ' 
terdakwa tersebut adalah ang 
gauta2 suku bangsa didaerah : 
Mrirt itu. 

Se AA na Na Mg Bg i i Git 1 : : telah mewakili Indonesia dida- jegasi kebudais Tndis 13 dil , » menemui Presiden Sukarno dan 5 orang terdakwa 
otcnoom di: pihak dan Sebagai telah kita kabarkan, (karena makin hari makin tera 2 ba egasi kevudajaan India jang terdil tidak mengurangi ketentuan?  chu t 3 o 2 uk » : ruh Pikeratan Nana 2 lalam pertjakapan dengan "An |sa dalam Masjumi, bahwa di- lam panitia politik ad hoc, dan -i dari 14 orang akan mengundju sus, dapa: membubarkan perkawi- | Menteri Luar Negeri a.i. Wilopo. didjatuhi hukuman 
Ketatakak dilain Sab al ara” di Surabaja mengenai ke |dalamnja ada dua” organisasi, i kut menjumbangkan tenaga- rgi RRT atas undangan pemerintah| nan dsngan dijalan pertjeraian atas $ 2 Perkelahian berachir seteah Dikatakan bahwa mengena' | dudukan N.U. da'am Masjumi | jaitu goongan politik dan ron- 39 bagi usaha Madjelis cust, RRT dibawah' pimpinan Nj. Pan permintaan pihak jang menderita, jg| | Pada malam Minggunja oleh | pihak polisi mendatangkan bala ' 
soa! ini telan dak Haa Kak Ta Na PN Ba ta Eaan Beoua Ta Pain Penny . 2 33 Na tsb akan berangkat tg) harus mengadjukan alasan? sbb.:| Mr. Wi opo diadakan djamuan | bantuan jang terdiri dari pasu 
20 MI teah @lagakan | as 1 a Pena . : unifikasi Djerman. Ia pun me- bril ik ATA Kia ka Jaka panai Be rlbAh : : 2 : 

dingan ' dengan. Moch, Dah'an menjatakan a.l, |jang bukan mustahil. bahwa eno KeNgAn PAN Lan Aa Pri! dan akan sampai di Kanf djika salah satu pihak berzinah. pel makan dengan Casey, jang dju | ksm2 militer, Pun djenderal Al     Dalam Ne bahwa pengisian kursi Menteri 
Agama dalam kabinet jang se 

korang bukan'ah sebab, mela'n Isi baru jang 

sesudah reses nanti, da'am par 
lemen akan muntjul satu frak 

terdiri dari 15 

lam persiapan? untuk mengadju 
kan permintaan kepada Dewen 
Keamanan, supaia bertindak di 

ton esok harinja. Diantara para de 
legasi itu akan ikut serta pendidik, 
sardjana, penjair,, wartawan serta 
pemimpin2 pergerakan wanita.   mabc- pendiudi. pemadat atau me   lakukan kedjahatan jang serupa itu, 

jang menggangg”: keamanan. rumah 
tangga: djika salah satu pihak me 

  

ga dihadiri oeh wakil2 negara 
negara asing di Djakarta jang 
tergabung “ dalam Common- 
wealth Inggeris. Turut hadir di 

phonse Miguel, komandan pasu 
kan2 Perantjis didaerah Mek- . 
neS, datang pwa ditempat itu : gni Tan” bi tj tau lebih. (Antara). dal Tunisia. (Pi inggalkan j i mg ape untuk mengadakan  penjelidi- 

Z kan  Scal iang mempertjepat orang atau ebih (An ) alam masalah Tunisia. (Pia) (U.LP.) " ninggalkan jang lain selama 1 tahun: da'am diamuan makan itu be| kan Pemerbaaan Naa yna gan Di 
berapa anggauta staf Kemente 'angsungkan terus pada hari - 

Sebuah pesawat terbang-barane Tinggal 12.000 Pasukan Ho Didaerah Delta? rjan Luar Negeri Indonesia. 

Menurut kalangan2 jang bia 
itu, dimana 5 orang terdakwa 
didjatuhi hukuman jang tidak 

  

Bea Gb 0 Me 1 : inna 5 : Si | : 2 sanj m tahui, beberapa | d: see i 

da Ba Kl 1 se AP D JENDERAL G. de Lina nurut pendapatnja divisi ke kira2 Ig bataljon territorial, de 'pandjang pengetahuannja tak kan gerakan? pembersihan oleh ne Mang sa Yuka esin diumumkan. (Antara—UP) penduduknja padat, - hingga” “Abuat | . res, komandan pasukan | 320 Vietnam Ho Chi Minh kini mikian Linares. terdapat gerakan? istimewa pihak Perantjis. Indonesia — Australia telsh rumah terbakar dan 2 buah lagi 
hantjur. 5 Orang tewas, 27 luka2, 
diantaranja 7 orang keadaannja meng 
erawakkgh Kan 

Sementara itu diwartakan dari Mo 
bile (Alabama), bahwa 2 pesawat 
pengangkut militer telah bertubrukan   

  

pasukan Perantjis di Vietnam 

Utara, pada hari Minggu menja 
lakan harapannja untuk dapat 
menghantjurkan semua pasu- 

kan2 teratu, Ho Chi Minh, jg. 
telah berhasil menjelundup ke 

Sudah tertierai-berai dan meru 
pakan kesatuan2 ketjil, jang 
berusaha, untuk menjatukan di 

ri kembali, 
Pada waktu pasukan? Pe- 

rantjis mengundurkan diri da- 

Pas. Ho makin kurang? 
Pertanjaan apakah ada pe- 

naSehat2 militer RRT dalam ke 
Satuan2 Ho Chi Minh, didjawab 
oleh Linares, bahwa menurut 

tentara didaerah perbatasan, 

Kerugian pihak Prantjis 
dan pasukan2 Ho 

Seterusnja djenderal Linares 
memberi angka2 mengenai 

Pasukan2 Ho Chi Minh men- 
derita kerugian 4.568 orang te 
was, dan 1.280 orang tertawan, 

antara lain 43 opsir, Pasukan2 
Perantjis—Bao Dai kerugian 
200 orang hilang dan 550 orang 

mendjadi pokok pembitjaraan 
dida'am pertemuan Casey 
Wilopo itu disamping beberapa 
soal lain. (Antara). 

  

GERAKAN TENTERA PERANTJIS. 
DI INDO-TJINA. 

Pasukan2 Uni Peranfjis telah da 
pat membersihkan daerah jg letak 
nja 90 km. sebeah tenggara Hanoi 
dari pasukan2 Vietminh  dem kian 
menwus Reuter Selain itu kabar 
nja pasukan9 Uni Perantjis telah diudara, fate du 2 R daerah delta Tongkin, sebe um| ri Hoa-binh, dalam permulaan keterangan? tawanan, baik op- djumlah kerugian baik tentara |juka2. Sedjum'ah besar per- NOTA IRAN KEPADA INGGRIS, aa Sa er baba si Kes 5. P 1s La 2 mu'ai musim hudjan, Berbitja| bu'an jl, didaerah delta terda- s'r maupun serdadu biasa, ma Perantjis—Vieinam Bao Dai lengkapan pasukan? Ho Chi LN Dan baka Tah md 1» ag tts, kdnaka kini singgal suatu dae was. Beberapa buah Gerbong Bung ra dalam konperensi pers di | pat 25.000 pasukan2 Ho, tetapi ka hanja pimpinan2 bata'jon maupun pasukan? Ho Chi Minh (Minh telah dapat djuga dire- | pada Inggris disampalkan Mean Uk uehelah O ata Singel Ha-oi djendera! Linares selan   hantjur, lain2nja jang ada didekatnja 

terbakar. (Antara 2 APP)... 

  

  diutnja mengatakan, bahwa me 

  

kini tinggal lebih kurang 12 
riby orang, jang dibantu oleh 

mempunjai penasehat? tsb, Ia 
menerangkan kemudian bhw se 

selama didaerah delta sedjak 
permu'aan bu'an.Maret dilaku 
  

  yan Kun 

Lamuaca Kebudergan Indonesia 
skor Bataviaaseh Gensotschap 

tenan When Haber”     

| but, demikian djenderal Lina- 
res, (Antara — AFP), 

kepada 
kedutaanbesar Inggris keika tx 1 
April, sebagai djawaban atas nota 
Inggris “ertahggal 19 Maret   h 1g masih harus dibersihkan. 

Gerakan2 ini termasuk operasi 
Mercury”, ig telah dimulai sepuh 
hari il 

  

   

    

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

   
    

      

     

    

    

   

    

    

     

   

  

 



   

                

  

    

   

  

   

    

   
     

    

» bahwa ia mengerii apa 
. mereka tari Sehutan2, 

inglima, 
berarti bahwa kita harus 

mbutan Cub. Sudiro. 
Diadjaknia supaja mereka ' 
rsama2 menjelesaikan apa | 
ang masih Tt ai da'am 

al entah Ia takan      
an bulan ini suda 
tik. Andi Sose seka ang dia 
pangkat an komandan2   
buah”. Dalam pada i 
kabar, bahwa njonja 
Daud sedjak beb 
| tjoba mengad 
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Uu. a dari Amerika. 

      

     

  

     
    

     
     
      tus prosen kepada poitik     

   

      

    Barat itu. 

  

    
gelanggang 

   
   
     
     

   

          

   

   
    £ Ba rat 

   
        

soal2 tsb dan m 
    
    
    

i ke ra 

Ar aa jg. mengemukakan soal 
tu rentjana jg. konkrit, dengan 

an ae kita, Setidaknja untuk masa sebagai 

jg- terbuka bagi kita, terletak dim. 
ekonomis dan finansil 

pula pada soal pembatalan K.M. 
e besar sesumgguhnja kekuatan 

s dan finansil itu? Tjukup besarkah ia untuk Jiguna- 
'alat2 kita untuk memperdjoangkan 

an 1 spj Irian Barat segera dipendjoang 
Ibu Pertiwi Indonesia, 'reta pi 

kembali. 
ketua seksi luar negeri dari parlemen membangunkan nbali perhatian pada soal Irian Barat 

dgn. mengatakan bahwa pembitjara'an dlm. Ee:sie Kamer a elanda tentang daerah itu harus diperhatikan sek- 
kita harus berlaku waspada. 

bertalian dgn. kundjungan ratu Juliana kini ke 
un mungkin ada terdapat hubungan penting, jang dengan pernjataan2 jg. mengatakan pihak Belan- memperkuat diri di Irian Barat, karena merasa dapat an aa Australia, dan dgn. pengharapan dapat bantuan 

Pula diperingatkan 

Mr. Sunarjo anggap, bertalian dgn. hal tsb. itu, haruslah gambil tindakan jang positif dan lebih tegas dari Lada 
ah2. Tetapi dengan tjara bagaimana? Tidak dite-ang- 

Apakah dgn tjara memperdjoangkan dlm gelanggang in 
onal? Djalan jg. demikian itu, menurut pendapat kita 

a memberi harapan PNP mau membebek, 

tjana pembela'an Amerika dim menghadapi blok 
Ang kita bisa harapkan Sokongan Amerika dim 

mengekor 

menundiang 

negara-Ti- 

N. Amerika, 

internasional itu, tak dapat di- 
sekarang 

lapa- 
(ini den. sendirinja me- 

B. dan Unie Statuue). 
kita dim. artian 

kembali 
biasa tak t jukup mengetahui O 

kesemua itu. Adalah lebih baik seandai pemerintah ki- 
atu Bean chusus untuk me- 

tur rentjana perdjoangan jang 
aan tas: Jatan dapat digunakan itu. Tjara. 
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akan memakan beaja 

ngkan hasil lebih besar, dari 

“4 Untuk berapa lama mereka itu 
i mengadakan pemogokan, belum ' dike 
1 tahui. Mogok duduk di Djawatan 
! tsb. pernah dilakukan oleh buruh2 

$ i harian dua kali, ogokan pertama pr 

selama dua djam, dan ke 

  

   

      

2 | pemo- 
gokan selama 3 djam, ha i belum 

| diketahui berapa lama mereka mofok 
duduk. 

Tentang “demonstrasi jang  diada- 
Uu ' kan cleh SBPP tjab: Semarang tadi 
a.: pagi itu, dari pihak madi 

. dan kantor Gupernur tid: 
| hui, hingga belum dapat diambil tin 
dakan sebagaimana mestinja. 

   

     
an SSPV 

ak diketa- 

Hari ini kelihatan keadaan pela 
buhan Semarang sepi, tapi kapal jg 
kebenaran hari ini berlabuh dimuara 
dapat dibongkar muatannia, karena 

buruh2 jang tergabung pada G.B.P. 
bekerdja seperti biasa. 

  

| TUGU PEMUDA, 

Di Taman Merdeka (dahulu Wil 
helminaplein) mukanja gedung Div. ! 
Diponegoro, Bodjong, kini sedang 
sibuk didirikan Tugu Pemuda, jang 

lebih “dari 
Rp 75.000. — 

Tugu tsb. diselenggarakan oleh 
sdr. Hendra dari Jogja, - tingginja 
tugu itu ialah 15 Mtr. sedang: besar 
nja dapat dikatakan sebesar luasnja 
Taman tsb: Diterangkan, bahwa 

FTugu ini adalah Tugu jang terbesar 
“Inomor dua di Indonesia, tugu jg ter 

besar kini terletak di Surabaja. Di 

  

  

  

“harapkan pembukaan resmi dapat di 
  

    

    

  

   
   

        

   

   

    

    

   

      

dapat selesai, 

Ilakukan pada tg. 17 Agustus 1953, 
ataupun bila pekerdjaannja belum 

pembukaannja dilaku 
kan pada hari2 Besar jang berhubu 

e ingan dgn perdjoangan pemuda atau 
La sebagainja. 

1 KPU/A SEMARANG TIMUR. 

| KPU/A Semarang Timur ig. 
bertempat di SR VI Djomblarg 
dan dibuka tiap Selasa, Rebo 

  

1 dan Djum'at dari djom 16 sam 

    

: 3 pai 19.15 da'am rapatnja baru2 

  

  

  

    

   

    

   

Jini telah menjusun pengurus 
baru jong kini diketuai oleh, 

an '80r.2 Pasiman Hadikusumo dan        

   

  

   

e an sdr.2 Kahodo, Edie dan kesusilaan masjarakat. 
di enaroasmero, Mardisismojo, 

Brotksudarmo, Sutantosurjodi- e|   

  

Ta 

    

hardjo dan Suwandi, 

    

  

    

seal 
: ipi djusiru kita tidak mau mutlak ba sikap 
gitu! Lebih bidjaksana apabila kita tetap mendjalankan poli- 

bas. Djadi kemungkinan jg. bisa didapat dari ijara mem- 

3 Kahar Muzakar tinggal-| 
kan ideologie per- | 

djuangan 1945. | 
Dalam sebuah keteran annj 

pala para wartawan. 
At Sose katakan kata ia 

OEN sei karang iri sudah bersim | 
sangan Ka gan berijeraj ideo 

'deolegie perdjuangan tahun | 
1S4S dan mentjari Sjalan lain 
tang bertentangan dan ideolo- 
Tie negara. ,Saja” kata Andi 
Soaa selakn 'anak-masnja jang 
memimpin hataljca jg terkuat 
dan | Ijadi dekking padanja se- 
Crna inii telah dipetjar pada 24 

cobagai nengkfanat. Malah saja 
Jknrahoja (membunuh salah se 
arang pemimnin bawahan saja 
herrama Sanusi Daris.” 

Kahar Muzakar meru- 

pakan antjaman. | 
“Sebenarsja'”, kata Kapten 

Andi Sose “994 dari bekas | 

CTN akan kembali kemasjara 
kat, tapi oleh karena Kaha, se. 
karang merupakan antjaman 
bagi anggota2 bekas CTN itu, 
maka hanja ada kira2 25”, jg 
pu azg kemasjarakat”. Ig Kata 
kan, bahwa dengan pe'antikan 
ini seluruh daerah Toradja, En 

crekang, Duri dan sekitarnja 
mendjadi aman sekali. Ia dja- 
min bahwa tidak ada Satu pa 
sukan liar apapun djuga jang 

| dapat menduduki daerah itu 
terutama daerah Duri jaitu | 
kampung ha'amarnja sendiri. 
Kepertjajaannja penuh, bahwa 
sedikit demi sedikit anak-buah 
jang masih berada dibawah pe 

ngoruh Kehar skan mengga- 
bungkan diri padanja. 

Peru dikatakan, bahwa ma- 
sih cd, dua kompi dari batal- 
Yon baru ini jang ditunggu 

penggabunganrja dalam dua 
minggu ini, karena letak dae- 
rah mereka diawh sekali A. So 
se minta pu'a pada panglima. 
Siinaia sererg diheri tusas ke 
mana djuarun. (Antara). 

  

  

| LAPORAN PARA PENIN-   | PFAY KE TIONGKOK. 
|” Beberapa bulan jg lalu dibawah 
f pengawasan CHTH Semarang telah 
dibentuk sebuah panitya jang bertu 
gas mengatur penjelenggaraan para 
penindjau ke Tiongkok dari  Hoa- 
.kiauw di Djawa Tengah. Penindjau2 
itu, sama sekali 7 orang, “jaitu 5 
dari Semarang, 1 dari Jogja dan 1 
dari Pekalongan, kini telah kembali 
dari perdjalanan ' dan tadi ' malam 
oleh panitya tsb. telah diadakan per 
temuan perlunja untuk mendengar- 
kan lapuran2 dari para  penindjau 
tsb. Pada kesempatan ini diberi dju 
ga ketika pada para hadlirin untuk 
memadjukan beberapa - pertanjaan. 
Pertemuan itu, jang dipimpin oleh 
ketua panitya tuan The Ban Dioe, 
dan dimulai pada djam 7 telah ber 
achir liwat djam 10 malam. 

KEBUN BUAH. 
Didaerah karesidenan Sema- 

rang terdapat 1700 ha. tanah ke   ring jang tidak karuan siapa 
jarg memilikinja kini oleh dja 
wWatan Pertanian direntjanakan 
akan ditanami buah2 djeru 
mangga, nanas, pepaja, ram- 
butan dan lain2. Penanaman 
akan diserahkan pada rakjat 
jang tinggal berdekatan. Dja- 
watan Pertanian telah membu 
ka kebon bibit buah2an seluas 
10 ha. jang nantinja akan di- 
bagikan pada mereka jang me 
ngerdjakan penanaman, Seba- 
gian besar bibit? itu telah dida 
tangkan dari daerah Ma'ang 
dan Pasa, Minggu Djakarta. 

PENDAFTARAN KPU/B.   Atas usaha sebuah panitya jang 
diketuai oleh pak Milono dan dibap 
tu oleh Inspeksi Pendidikan Masja- 

.rakat Semarang akan dibuka dikota 
ini Kursus Pengetahuan Umum  B. 
Sebagai siswa dapat diterima para 
pegawai dan mereka jang beridja- 
zah SMP atau jang setingkat dgn 
itu, uang kursus sebulan paling se- 
dikit Rp. 2.— tiap orang, akan di 

' berikan mata peladjaran: sedjarah 
negara kita, tata negara. ekonomi 
ilmu bumi ekonomi, ilmu kesehatan 

Lama 
kursus 1 tahun Pendaftaran di Pur- 
wodnatan 23 tiap hari kerdja djam 
8-12 'dari tg. 1 simpai 20 April. 

     

apten | « 

szina anak- buakaja serta se- | 
bagian besar anggota? bekas! 

legie dgn, pu iImpinannja. | 
Kahar Na” Ntah Kanten | me 
Andi Sose,. sudah tinggalkan | car 

Mara ig ban Jalu dan difjap| 

  

   
   

    

jaitu m    
   

  

   

  

      
in mesin penah 

     

            

mungkin didjalanka n 

andjutnja dinjatakan, ba 
La ta tuk Nan anbama per- 

2 al 

    

   
    

L menpioh afi sega- 
2 usaha jang mudah didapat 
Ldaam “negeri, umpamanja 
membagi badjak, sisir, tjarg- 
kul, ternak dan Jain2. Disam- 

ping itu dipersiapkan djuga 
perlengkapan modern jarg di- 
djalankan sesuai dengan keper 
uan, keadaan dan perkembang 
an masjarakat, 

Traktor sangat perlu. 
Lebih landjut dinjatakan ba 

hwa bagi beberapa daerah di 
Djawa dan terutama diluar 
Djawa kini dirasakan Sangat 
'perlunja mempergunakan trak 
tor2 bagi pembukaan tanah. Se 
bagai langkah pertama . bagi 
Djawa pemakaian” traktor ini 

dibatasi pada daerah2 sawah 

tadahan jang  tanahnja amat 
keras. Diluar Djawa, mengi- 
ngat sangat “kurangnja tenaga 
manusia dan ternak disana, 
a'at2 traktor ini perlu dipergu 
nakan untuk membuka tanah2 
Lam la'ang, “belukar dan: ta 
ah ke: « lainnja agar. tanah 

itu se'lanc jutnia dapat. mudah 
digarap oleh petani, ema Th 

  

  
' Film 

  
UTJAPAN TERIMA KASIH 
KEPADA BETTY HUTION. 

Da'am suatu upatjara resmi 
kepada bintang lajar putih Bet 
ty Hutton telah diserahkan £u 
rat jang ditulis sendri oeh 
menteri muda angkatan pe- 
rang Amerika, Frark Pace, da 
'am mana ia atas nama sege- 
nap anggautx AP Amerika 
di Korea mengutjapkan teri- 
ma kasih atas hiburan2 jarg 
telah diberikan oleh Betty Hut- 
ton kepada mereka da'am kun- 
djungonnja baru2 ini keseme- 
randjung tersebut. (UP). 5 
  

HIBURAN TENTARA. 
Tanggal 7. April 1952 Oo. K. 

Melati Kusuma di L A M Bo- 
djong Semarang, tanggal 8-4 
O.K. Me'ati Kusuma di RRI Se 
marang, tgi. - 
Kusuma di DTT 642 Kenarisari 
Semarang, tgl. 104 OK. Sinar 
Tjandi di Staf Dekking Ki. / 
Tjandi Semarang, tgl. 12-4 O. 
K. Sinar Tjandi di Mess PI. 
Srondol Semarang, tgl. 9-4 
O.K, Pantja Irama di RRI Se 
marang. 

Tanggal 7-4-1952 pemutaran 
“A” di SBK. Tjepiring, . 

tg! 8-4 pemutaran Film "A“ di 
PPT Ki I Pudakpajung tgl. 
94 pemutaran Film “A" di 
Bn. PHB Ungaran Semarang, 
tgl. 11-4 pemutaran Film "A” 
di DPT Ki, IV Mritjan. 

SERUHAN PANITYA I MEI. 
Panitya pusat perajaan 1 

Mei dikota ini minta kita bantu 
umumkan Sbb: 

Segenap  Serikat2 buruh, 
massa organisasi, RT? dan cha 
lajak ramai dalam kota Sema- 
rang diserukan suka memben- 
tuk panitya2 ketjil dalam ling- 
kungan SB2 dan kampungnja 
masing2. Panitya2 kefjil itu di 
harap suka mengikuti/menje- 

suaikan program dari panitya 
pusat dan diharap suka'ah ber 
hubungan dengan sekretar'at 
panitya pusat a'amat Bodjong 
85 Semarang untuk mendapat 
petundjuk2 lebih djauh. Pro- 
gram selengkapnja akan sege- 
ra menjusul, 

Menteri pertanian baru Sar- 
djan te'ah bertolak ke Kedri 
pada hari Saptu pagi untuk 
mengadakan persiapan? berhu- 
bung dengan Maa 

  
  

  ke Djakarta, 

Di In donekl Belom: Dapat . 
an Oleh Petani2 Biasa 
ah2 Traktor Sangat Dibutuhkan, 

F ANGAN NJA jang diberikan kepada 
g kemungkiran2 mekanisasi pertanian di 

pertasia n mengemukakan, bahwa meka- 
j menggarti tenaga manusia dga, 

nja, sehingga dim. lapangan penanaman 
mbadjak dan menjisir dengan irakior2 me 

   

    

    
     

   
      

    

  

(ur, merumput dengan mesin. , 
ja, belum mungkin didjalankan oleh pe- 

oleh perusahaan? besar, 

Rp 4,50 
Sehari 

batisin KDN Upah Te- 
rendah Daerah Otonom 

| '£Djawa Barat 

ENGENAI persoalan 
upah terendah G1 vja- 

wa bakat Vu, Kencnteran Va 
1am Negeri mengumumkan ke- 
putusainja sbb.: 

Menteik Dara Negeri tidak 
mengubah upah miniyuam jang 
perlawu di bjawa Barat akan 
tetapi oleh karena mengetahui 
dan hendak memperbalia kesu- 
Karan hidup para pekerdja dae 
rah otcioom itu pada waktu 
ini. maka Menjeri Dalam Negeri 
berpendapat: 

Bahwa kepada buruh daerah 
otonoom tadi dapat d.berikan 

'penghasian terendah jang ber 

djumlah tidak kurang dari Rp. 

4 

    

50 (empat rupiah lima puluh 
sen) sehari dengan dia an mem 

setempat diatas upah mini-   

112-4 OK. Melati 

mum. Keputusan “itu berbunji 

demikian. 

Pada ketawa 3 April 1952 

Menteri Dalam Negeri memutus 

kan, setelah menimbang sema- 

sak-masaknja dengan mengi- 

ngat akan imbangan umum jg 
masih berlaku menurut peratur 

an-veraturan jg ada, bahwa ke 

pada pekerdja lepas daerah2 
otonoom diprupinsi Djawa Ba- 
rat, untuk sementara diberikan 

tambahan sementara setempat 

Gemikian rupa, sehingga upah 
minimum dan tambahan semen- 
ta setemvat, jang merupakan 

penghasilan terendah bagi pe- 
kerdja lepas daerah otoncom 
tersebut, berdiumlah semuanja 
tidak kurang dari Rp. 45: (em 

pat rupiah lima puluh sen) se- 
harinja. Keputusam ini berlaku 
Surut mulai 24 Oktober 1951. 
(Antara). 

Sean ah. 
| .bil.Sikap 
en Datrala: 

Kata GLLI Kpd NU 

D EWAN WILAJAH 
Gerakan Pemuda 

Islam Indonesia (GPII) 
Djawu Barat, dalam kawat 
|jang dikirimkannja kekon 
perensi Nahdlatul Ulama 
jang dilangsungkan hari 
Minggu kemaren di Sura- 
baja, meminta perhatian, ' 
supaja N.U. beristicharah 
(sembahjang) dulu sebe- 

aa 

  

lum mengambil sikap jang 
menurut Dewan Wilajah 
GPII itu akan menentu: 
kan nasib ummat Islam di 

masa jang akan datang. 
Menurut keterangan, peng 
harapan GPII itu dikemu- 
kakan berhubung dengan 
niat N.U, utk.  memisah 
kan diri dari 
ngan Masjumi. 

MAKSUD APA? 

Untuk ketiga kalinja rumahnja 
seorang Tionghoa di djalan Tjita- 
rum 19 Semarang, telah didatangi 
beberapa orang “jang tidak dikenal, 
jang katanja bermaksud, minta ban- 
tuan uang. 

Mereka itu datang djustru pada 
waktu tuan rumah sedang berpergi- 
gian, dan tjaranja meminta: sokongan 
itu, katanja agak mentjurigakan, Hal ' 
ini telah dilapurkan pada polisi, 

  

  

berikan tambahan sementara . 

lingku- | 

Pp. 
"An ak2 In 

  

juengadakan pertemuan yramah-. 

belaan Anak2, mengingas 

tannja pendidikan dan keadaan 

Pada pertemuan tsb, tam- 
pak hadir Menteri PP.K. Dr. 
Bahde, Djohan, Dr, Sjui janti 
dan anggota parlemen Gari sek 
si Kesehatan ' Dr. Esdon. Njo- 

inja SK, Trimurty dari PB. 
Gerwis dalam pidatonja me- 
ugemukakan betapa per'unja 
di Indoresia didirikan Suatu 
Panitia Nasional. Pembe aan 
Angk2, jang kelak akan men- 
djadi pendukung dan pemeliha- 

Ira negara merdeka, dan jang 
akan terus me'angsungkan pe- 
kerdjaan kita dike ak kemudi- 
an hari. Oleh pembitjara dike- 
mukakan pula betapa kurang: 
nja sekolah bagi anak2 di. In- 
doresia: disamping itu . mere- 
ka harus. menderita kemiski- 

nan dan kekurangan makan 

jang mendjadi sebab dari ti- 

dak terdjaganja kesehatan me 

reka. 

Perhatian2 utk. buruh 

anak2. 

Selandjutnja oleh pembitjara 
diminta “perhatian bagi nasik 
anak2 jang terpaksa sudah ha- 
rus mentjari nafkah sendiri. 
Sekalipun pemerintah telah 
mengadakan undang2 mengenai 
kerdja 'kanak2 “dan sekalipun 
disana-sini sudah ada peratu- 
ran2 untuk mengadakan pen- 
djagaan kesehatan anak2 di- 
waktu  bekerdja, akan tetapi 
menurut pembitjara, toh kea- 
daan dalam prakteknja sangat 
menjedihkan. Dida'am perusa- 
haan2 jang besar, undang? dari 
pemerintah “itu kadang2 bisa 
berlaku, akan tetapi, diperusa- 
haan jang ketjil2, didalam pe- 
kerdjaan  rumah-tangga dan 
kampung2, anak jang masih 
ketjil terpaksa sudah bekerdja 
sendiri. Djam bekerdja tak ada. 
Semua aturan jang mengun- 
tungkan anak dilanggar, sebab 
cang perut memerintah. 

Suatu panitia sanga: perlu. 
Diantara sekian banjak ma- 

tjam pekerdjaan jang dilaku- 
Ikan oleh anak2 ini banjak pula 
Dean aran jang tidak sadja 
merusak kesehatan tubuhnja, 
tetapi djuga merusak keseha- 

:tan rohaninja, misalnja anak2 
'jang bekerdja ditempat2 pela- 
ijuran melajani bar2, dsb. 

Berhubung dengan hal2 tsb. 
“diatas itu, “Trimurti mengan- 

djurkan, supaja di Indonesia di- 
dirikan Panitia Nasional jang 
terdii dari para pendidik, para 
dokter, orang tua murd dengan 
bermatjam-matjam Men 
wanita serta mendapat bantu- 
an dan kerdja-sama dengan pe- 
merintah untuk melakukan usa- 
ha2 jang berguna bagi kepen- 
tingan anak2. 

2570 baji Indonesia 
mati waktu lahir. 

Selandjutnja oleh pimpinan 
rapat diberi kesempatan kepada 
Dr. Sjulianti, kepala bagian Ke 
sedjahteraan Ibu dan Anak dari 

Kementerian Kesehatan untuk 
membentangkan soal2 mengenai 

kesehatan dan ' pemeliharaan, 
anak2. Dr. Sjulfanti mengemu- 
kakan, bahwa usaha Gerwis utk 
memberituk suatu Panitya Na- 
sional Pembelaan Anak? disam 
(but dengan gembira, Karena kea 
daan kesehatan dan pemeliha- 
raan anak2 di Indonesia sung- 
guh2 menjedihkan. Kemadjuan 
kesehatan suatu bangsa dapat 
diukur dengan “berapa banjak- 
nja terdapat kematian baji'da 
lam negara itu dan di Indone- 
sia 'kini terdapat 254 baji mal 
ti dari djumlah baji2 jang dila 
hirkan dalam satu tahun, se 
Kangkan dinegara? jang baik ke 
Sehatannja hanja terdapat ke 
matian baji Ik. 3 — 4”, “atau 
kurang daripada itu. 

| Bagian Kesedjahteraan Ibu 
|dan Anak kini memang sedang 
berusaha untuk mengadakan ' 

' suatu koordinasi antara kemen 
terian2 dam organisasi2 besar 

jang bersangkutan dengan pen 

didikan, kesehatan dan peme-: 
Miharaan anak2 untuk bersa- 
'ma-sama memikirkan, menger- 
djakan dan memetjahkan 
s0r2 dan uruSan anak2. Lang 

ikah2 untuk memelihara kese- 
hatan anak2 dan ibu sekarang 
sudah dan 'mas'h terus dila- 
kukan oleh Kementerian Kese- 
hatan akan tetapi pekerdja- 
an inj tidak .akan sempurna, 

  
  

  

PERKARA IR, ABDULKADIR 
| wironpa. 

Atas permintaan djaksa Jusuf Su 
wondo, maka perkara ir. Abdulka- 
dir, bekas ketua panitya Utama, 'jg 
mula2. akan dilandjutkan pada hari 
Sabtu telah ditunda, karena  djaksa 
memandang perlu untuk memeriksa 
beberapa orang saksi lagi. Terdak 
wa sendiri setudju dengan 
taan djaksa itu. Hakim mr. Lies 
menerima permintaan djaksa dan si. 
dang pengadilan ditunda sampai tg 

126 April jad, 

  

' Peru darikah aPerhatianaj . 
Thd Soal Ini, Panitya” N 

Perlu. Didirikan 
5. GORWIS (Gerakan Wani & Indonesia Sedar) telah di 
ungang aik. tunut serta dalam konperensi Pembelaan 

ternasional jang diada kan pada ''g. 12—16 Apri jang 
akan datang di Vienuia (Austria | Berhubung dengan iju Gerwis 

dung HBS Kitepan Rumah Saki: Umum Pusat dengan wakii2 
berbagai crganisasi dengan mak sud mengadjak organisasi? tsb. 
untuk bersama-sama. .mengafdak an sustu Paaitia Nasional Pem- 

keadaan anak? di Indonesia seba- 
gian besar masih djauh dari pada srmpurna dalam haj keseha- 

“mah semalam bertempay dige- 

sosiainja, 
g Tb 

— 

Natsir. 
Keliling: | 
Mengadakin Perdja- 
lanan Penindjauan Di 

— Asia-Tenggara & 
».. Dan Tengah 
pasa Di: AM 11.00 siang 

hari Sabia jl. Hai rela 
berangkat dari Djhkaria tgn 
pesawat KLM menudju Kara- 
chi, Mhd. Natsir, keua Dewan 
pi impinan Masjumi im, perdja 
lanannja menwija negara? Asi: 

ggara dan Asia Tengah. 
Menzenai perdjalanarija # 

perjama keluar negeri ini, Mhd. 
Naisir menerangkan Kepada 
"Antara? harapannja unjuk da- 
pa' melihat sendiri keadaan dx 
ii (negara? jef angga. di Asia 
Te gara din ASia Tengah ser 
ta dapat mempeladjari soal? jg 
tihadapinja sebagai bangsa dari 
negara jg bersedjarah dan me- 
ngalami nasib jg sama dengan 
Irdenesia. 

Se'ain itu djuga @harapkan 
dapat bertemu sendiri dengan 
pemimpin2 nasional darj nega- 
ra2 tersebut, sebah melgkukan 

  

3 
Lia 

  hubungan gari dekat ada'ah le 
bih baik daripada perhubungan 
dari djauh, demikian Natsir. 
Menurut rentiana, darj Kara- 
chi nanti Natsir akan terus ke 
Kabu' dan selardjutnja ke Bag 
dad, Teheran, Beirut Djeddah 

Ca'ro, Algiers. Marokko. Ang- 
kara, Damasceus dan dalam per 
dia'anan kembali, akan me- 

ngurdiungi mu'a New De'hi 
OYesitta serta Rangson. 

  

bi'a tidak ada bantuan dari 

masjarakat. Demikian Dr. 
Sjwiasti,. jang berpendapat, 

bahwa perbaikan keadaan per- 

ekonomian dan . pendidikan 
rakjat merupakan faktor2 jg. 

Sangat pentirg bagi usaha2 
untuk memperbaiki kesehatan 

rakjat pada umumnja. 

Dr. Bahder Djohan me- 
njokong usaha. 

Menteri PPK Dr. Bahder Djo 
han, dalam kata sambutannja 
jg singkat menjatakam persetu 
Gjuannja atas usaha2 jang ter 
tudjuan baik seperti halnja da 
lam usaha pembelaan nasib 
anak2 ini. .Pada pendapatnja, 
malahan utk. maksud ini hen 
daknja sebaiknja dibentuk sua- 

tu organisasi nasional jang me   

permin :   'konperensi tsb, (Antara), 

liputi seluruh Indonesia. Menge 
nai pendidikan anak2 ia kaia 
kan, bahwa angka2 tentang 
anak2 jang masuk sekolah di 
Indonesia sekarang ini terus me 
ningkat. Tetapi meskisun begitu 
keadaannja belum merggembira 
kan. Menurut taksiran, anak2 

diantara umur 6 — 12 tahun 
ada sedjumlah 12.009.000 orang, 
sedang dari djumlah itu ig su 
dah bersekolah ditaksir baru 
5.000.060 orang, djadi masih di 
bawah 5094 dari djumlah tsrse 
but. 

Sesudah sambutan Menteri 
PPK, djuga wakil2 organisasi2 
jang hadir mengadakan sam- 
butarnnja masing2. semuania 
menjatakan . 'persetudjuannja 
dengan andjuran dari PB Ger- 

| wis tersebut diatas sehingga 
pada achir rapat dapatlah di- 
bentuk suatu komisi untuk 
menjuSun uSul2 jang akan di- 
madjukan kepada  konperensi 
internasional di Vienna guna 

pembelaan anak2: Komisi itu 
jang terdiri dari wakil2 orga- 
nisasi2, akan merumuskan pu- 
la berdirinja suatu 'pani: ia j 
nasional Dera aa anak2 di 
Indonesia. 

Utusan Gerwis ke Vienna. 
Dapat dikabarkan pu'a, ba- 

hwa Gerwis telah minta kepa- 
da Dr, Sjulianti untuk mengi- 
kuti Konperensi Pembelaan 
Anak2 jang akan diadakan ci 
Vienna nanti sebagai tenaga 
ahli da'am pemeliharasn ke- 
sehatan anak2, tetapi Dr. Sju- 
lianti tidak dapat memenuhi 
permintaan itu, disebabkan 
karena banjaknja ' pekerdjaan 
pada dewasa ini dan Kemente- 
rian Kesehatan pun tidak meng 
izinkan ig meningga'kan tu- 
gasnja untuk Sementara wak- 
tu. Sekarang akan berangkat 
ke-korperensi di Vienna seba- 
gai utusan2 Gerwis pada tg. 7 
bulan ini dengan menumpang 
pesawat terbang Suwarti, ang 
gota Par'emen, dan . Darmini, 
anggota Gerwis jang Sudah 
ada di Berlin sebelumnja. dan 
kini ia sudah ada di Vienna 

    

  

   
   
   

Sepakbola. 
Kesudahan kompetisi PSIS: 

CETCS I — Poris I 3—0 
(Union I — SSS KE 6—1 
Poris Ila — Garnizoen II 5-4 
“Poris Ilb - Union II dibatalkar 
CHTCS Ifib —WKIU 6— 

| Garnizeen 3 — - Union IlTb 3-—0 
Icarcs rb — W KI 42 

Umon Ig — 3 HI 6—0 
Kesudalyin matth Hol'and — 

Be gia tadi malam 4—2 untuk 
| Selgia, | 
| Berhubung kedatangan kes. 
“UMS (Djakarta) dan Tionghoa 
| (Surabaja)  daam  tournooi 
Hwa Nan pada minggu ini ti- 

| Jak ada pertandingan kompeti 
si. Sabtu tanggal 12 Tionghoa 

| ykan bertemu dengan UMS, 

Minggu sorenja UMS akan ber 
landing dengan CHTCS dan Se 
nen 14 April Tionghoa 'me'a- 
wan Union. Semua pertandi- 
ngan dilangsungkan di Stadion. 

Baskerball. 
Basketba'l. team Chung 

Churg dari Surabaja te'ah da 

tang di Semarang dan nanti 
malam di baan Kebonkarang 
24 diadakan pertandingan di- 

mulai diam 7 malam antara 
Ghuns Chung (boys) lawan 
SES team (boys) dan Chung 
Chung  (sir's) lawan CES 
(girls). 
Besok malam (Se'asa) boys- 

team Chung Chung akan berha 

Japan dengan boysteam dari 
Kuo Vy Hui dan girlsteamnja 

akan bertanding lawan girls- 

team Lung Hua. 

Gupernur , 
Sunda-Kefjile: 
Siapa'Jg Akan Mendjat 3 
batpja Belum Ada Ke-! 

tetapan i J 
ERHUSUNG iga. desas 
desus jg tersiar sexwa- 

Kang KI inengenai pengangkai- 
an gubernur Sujua Ketjil, dari 
kementerian Galam negeri PI- 
Aneia mendapat ket jerangan, 
bahwa menteri dalam negeri jg 
baru belum mempunjai rantja- 
ngan apa2 unjuk mengangkat 
guserhur baru buat Sunda Ke 

   

     ijuk. Oleh karena itu maka ti-   

21.00 Berita bah. Djawa 

ap2 dugaan dimasa sekararg 
ini (idak beralasan dan tidak 
pada tempatinja,” demikian ke- 
menterian tsb. 
Mengenai tuan Sarimin Rek 

sodihardjo diterangkan, bahwa 
ia.honja didetaseer untuk se- 

mentara wakty di Sunda Ketjil 
karena orang jang mestinja me 
wakili gubernu, Sunda Ketjil, 

tuan Bagus Oka, kini sedang 
Sakit, Tuan Sarimin pernah me 
wakili gubernur Sumatera Uta 
ra. 

Diwaktu be'akangan ini tersi 
ar desas-desus, bahwa bekas: 
menteri Suwirio akan diangkat 
sebagai gubernur Sunda Ketiil. 
Menurut kabar jang diperoleh 
Pl-Aneta maka kabinet 'ang 

lama sudah mempuniaj bebera 
Pa tialon untuk djabatan ini. 
(Pia). 

  

RRI SMG. TG, 7 APR. 
17.00 Pembukaan, 17.05 Taman 

peladjar oleh Suara peladjar puteri, 
17.30 Pengumuman dan warta dae 
rah, 18.15 Rajuan merdu oleh Seru 
Serodja, 19207 Tanda waktu warta 
“berita, 19.10 Ibu kota hari ini, 19.15 
Tindjauan luar-negeri, 19,30 Kron- 

tjong aseli O.K. Mustika, 22.00 Sari 
warta berita, 20.05 Siaran pemerin 
tah, 20.30 Rudjak ulek Semarangan, 

tindjauan 

tanah-air, 22.00 Warta berita - ter: 
achir, 22.15 Semenandjung . Melaju, 
23.00 Tutup. 

Selasa 8 Apr. 
05.55 Pembukaan, 06.00 Warta be 

rita, 07.00 Tanda waktu, 07.15 Pe 
ngumuman dan warta daerah, 08.00 
Tutup, 12.00 Pembukaan, 13.00 Tan 
da waktu, pengumuman, 13.15 Lang 
gam Ketimuran, 13.30 Warta berita, 
14.45 Tutup. 

  

SOLO. En . 
Pelantikan Kepa- 

la2 Djaw. 
Kemis jl. djam 10.30 diruangan 

».burgelijke stand” Balai Kota Sura- 
kata telah dilakukan penjumpahan 
Kepala2 Djawatan Kota Besar Sura 
karta. Penjumpahan dilakukan oleh 
Walikota Surakarta Moh. Saleh, de 
ngan 2 orang saksi jalah: Sugito Ke 
pala Bagian Personalia, dan Budio 
negoro Bupati diperbantukan pada 
Walikota Surakarta. 12 Orang jang 
disumpah pada hari Kemis itu jalah: 
1. Sutono Sekretaris, 2. Dr. Suparno 
Kepala Djawatan Kesehatan, 3. 
Handojodiprodjo Kepala  Djawatan 

P dan K, 4. Prodjosuwignjo Kepa 
la Djawatan Keuangan, 5. Sujud 
la Djawatan Keuangan, 5, Sujud 
Kepala Biro Kontrolir, 6. Sutosu- 
Mmarno. Kepala Sekretariat Umum, 
7. Bambang Waskito Kepala  Dja: 
watan Kemakmuran, 8. Pea 
Kepala Djawatan Perusahaan, Sn 
prapta Kepala Djawatan Selat” 10. 
AW. Gani Kepala Djawatan Peker 
djaan Umum. 11, Djonoto Patih 
pegawai Negeri diperbantukan pada 
Walinota, dan 12.  Djokosantosa   untuk membantu persiapan? AW. klas I Kepala Djawatan Ke 
pamongpradjaan, 
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tapi malapeta ng 
tk an oleh letusan an 

   

    

   

  

   
   

    

      

  

   
   
   

        

    

     

  

   

  

u djeritan disepan 

. dapat diberinja pertolong- 
an: Banjak dari mereka masih 

: ingat benar mendengar teriak- 
2m itu, dan merasa bersalah 

Maron tidak memberi bantuan”. 
Ds, Taylor mend: apat perlop “dari 

TA Perguruan Tinggi Kedokteran Duke 
utk memegang djabatan sebagai di- 
aa Komisi Korban Bom itu, jang 

kan oleh Akademi Sardjana 
sional dan Komisi Tenaga - Atom 
na menjelidiki akibat? atas tubuh 

mereka jang selamat dari ledakan 
bom atom di Hiroshima itu. Penje- 
lidikan 
rombongan sardjana sebagian besar | 
apat melenjapkan dongengan2 me- 
enai bom atom. “Tjeritera2- jang 

n ytidak benar jang “pernah didengar 
.orang tentang akibat jang dapat di- 

1 Itimbulkan oleh bom atom itu, tidak 
berbukti sama sekali, walaupun 
Komisi Korban Bom Ator? itu telah 

(melakukan penjelidikan jang teliti 
dalam lapangan ilmu ketabi ban, ter- 
hadap seluruh penduduk. 

Seperti kalau dapat ra 
diasi sinar. 

Kebaniakan dari akibat2 jang 
timbul sesudah mengalami sera- 

“ Ingan atom ialah penjakit2 jang 

Itelah diketahui, jang sama dgn. 
penjakit akibat kalau orang ter- 
lampau banjak mendapat radiasi 
ISimar-X. Ada beberapa penja- 
kit-penjakit jang baru. Sinar 
bom atcm itu mungkin menim- 
bulkan kegemparan sangat he- 
bat atas kanak2. Begitu pula si- 
har bom itu membawa penjakit 

bah- ibuta beberapa orang. 
Akan tetapi pendapat ini hu- 

K tah ber ikanlah hasil dari pada penjeli- 
|dikan Komisi Korban Bom Atom 

Jaan Ni, Seorang dokter jg. melaku- 
Ikan Men PA Taat mem- 

       

    

      

    

   

    

  

    

    

    

    

  

— ke- ka Saafah jg. Sean 
:mengetahui tentang radiasi jang 

menjebabkan mata tidak bisa 
   1 melihat dim. tahun? sehabis pe- 

    

   

    

| Sebagai Kunti 3 
| Barat Laman 

“rang. Kemudian seorang dokter 
|Gi Hiroshima dapat lagi menge- 

" (tahui suatu penjakit lain dan 
sesudah itu Komisi Kerhan Bom 

Atom mulai men: jelidiki penja- 
— Kit -benjakit lainnja. Dari reme-: 

Tiksa'an jang Silakukannia ter- 
, hadap penduduk Hiroshima dan 
: Nagasaki, hania kira2 100: 

oremng js. mendapat penjakit 
Akibat bom atom itu pada per- 
#sngahart tahun 1951. 

T
e
 & 

3 
a
g
a
 

i
a
 

   

    

   : t Tengah Sebelah 
Hendak: | Perkokoh 

i Pokok Kundjungan: « 
   

   
   

  

   

  

  

  

io Ke Ti Timur' Tengah 
radio jg. dit pipikan kepada negara2 

Franes pada hari Djum- 

  

kundjangan menteri Pa negeri Spa- 
rtajo ka Timur Tengah jalah, memperkokoh hu 

g ada antara Spanjol dan regara? Arab. Setelah 
ss. ja, bahwa ia vak dapat mengadakan 
1 ce Timur Tengah, Franco mengatakan, bah- 

asa ini melihat adanja paralel kebangki.an 
£ Arab dan Spanjol. 

D: y . . 

h ajata an selandjutnja, ba | Kundjungan Artajo merw 
wa Spanjo: kini menawarkan Mn aa 

diri sebagai penghubung anta- pakan kartu troef. 
ra rakjat jang mempunjoi se: | Kalangan Spanjol jang tak 
mangat hiaup karuj- dan akan | resmi menegaskan, bahwa mes- 

   
   

   

  

/ tahwa iidak ada s 

: jalan dari mereka jg ti 

djabatannja sebagai Pekan Balai | 

jang telah dilakukan oleh | 

sekali ' 

Abdurrahman Azz 
Ti Sabtu mengafa 

Kila kaum wanita Mesir an 
lam pemilihan, malahan duduk dalam parlemen. 

han wanita jang diusu'kan ini, 

um wanita dan laki? dalam par 
lemen “mungkin dapat menim- 
bulkan akibat2 jg tidak baik.” 

Seterusnja Azzam Pasha me 
nfatakan, bahwa “tidak akan | 
ada. bahaja godaan,” karena 
anggota2-wanita dari madj'is 
rendah sekurang2nja harus ber 

umur 30 tahun, sedangkan ang 
gota-wanita madjlis tinggi ha 

jrus sudah herumur 40 tahun. 
“Djangan takut,” kata Azzam 

| Pasha. : 
: Azzam Pasha kemudian me- 
nerangkan hahwa a40 thn. jl. 
ketika ada di Inggris mendja- 
di penjokong gerakan supa'a 
kaum wasita holei Ikut dalam 
pemi ihan. 

Sementara itu Wtonja Dori- 
yah Shafik, pemimpin gerakan 
wanita Mesi, Bint @m-Nil, me- 
nuis “surat kevada Perdana 
Menteri Hilaly Pasha, da'am 
mana dinjatakan bahwa uyang- 

  
d gampaikarnja kepada peme- 

rintah tidak dikemba'ikan. 

Hal ini, kata Njon'a Shafik, 
berarti kala kaum wanita Me 

Sir akan boleh ikut dalam pemi 
Ma Akan tetapi undang2 pe 

an Mesir menetapkan. ba 

hwa nark ada seseorang hisa 

dtislonkan apabila namaria ti 

Cak didaftarkan dan hingga ki 
Esum wasita Mes henm 

berhak untuk memilih. (UP). 

-1 
mi 

ni 

  

Apa sebenarnja: 
» akibat2nja? 

Penjeidikan jang dilakukan 
| terhadap tumbuh2an dan he- 

wan jang diletakkan" dim. ber- 
bagai keadaan dalam laborato 
rum teah membuktikan kepa 

    
da sardjana, bahwa radiasi ig 
Giberikan setjara ber ebih-lebi 
han bisa menimbukan peroba 

han dalam perimbongan abner 
maliteit dan sexe kelahiran, di 
camping itu bisa pu'a memba 
Wa akibat "atas crgaan2 jang 

menghasikan darah dar me- 

nimbulkan kanker pada kulit. 

Akan tetap' dalam suatu ke- 

simpu an k'ta betjia sbb:: “Pa 
ra sard'ana Komisi Korban 
Bom.Atom beum da pat... me- 

-gumpu'ikan bukti2 jg tjukup 

untuk davat mengatakan, bah 

wa ak kat?” 'ni adalah enteng j 

pada wakt,, ini padi nenduduk 
Eiroshima dan Nagasaki," 

Salah satu Cari tudjuan Ko 

misi Korban Bem Atom 

kah skibat rad'asi 

Giketahui dalam bertjobaan jg ! 

dilakukan terhadap tumbuh2an 

dan hewan sama pada orang2 'mp 

jg mengalami S'nar bom atom. 

Ahaaribtieit baru keli- 

hatan 300 tahun lagi? 
Dr. Taylor telah melaporkan 

tentang adanja kenaikan ,,sedi- 

kit” “Galam djumlah ketera- 

ngan keterangem jang keliri me 

ngenai kelahiran, jg. mungkin 

lisehahkan oleh radiasi atom, 

tapi para sardjana mengetahui, 

bahwa semua penjelidikan2 jang     memper : i sipun Spanjol memegang kan- 

Piradis Pan t3 2g. tji ke Laut Tengah bagian Da- 

majan ae d s (jrat, dan “Mesir memegang 
Fani &untji ke Lant. Tengah bagian 

-Iimur, di Terusan Suez, kedua- 
duanja tak ikut serta dalam 

ka) Hang 'olok pertahanan Barat. Dengan 
| mtk demi Artajo 

   
      

    

   

    

ikian kundjungan 
pt. merupakan kartu troef 

r pembitjaraan2 militer 
m |jang akan diadakan dengan 

“1 asri Serikat di Madrid. 
n alangan tersebut. selandjut- 

xbu Fija menjatakan, bahwa dalam 
. (pertemuan jang diadakan de- 
'Ingan pembantu menteri luar 

negeri Amerika Serikat George 
Be kins pada tanggal 28 Pc- 

ari, dengam setjara tak 
ung Artajo menjatakan, 
—“persetudjuan antara 
1 dan Amerika. Serikat 
'erupakan langkah per- 

   

  

   

      

     
        

   

  

bermaksud mempi 
rgan2 dengan ne 
Na keroch ni: 
   

  

   

    

       

  

   

      

| kearah suatu persetu: 
5 ant Tengah. termasuk 

2 2a idalamnja ngga 
Arah, de gan Sanjol sebag 

In 1 pimpinan antara Artos 
8 Ten, Timur Dekat, 
ementara itu kalangan di- 

    

dilakukan lebih dahulu mensge- 
nat keterangan menundjukkan 
bahwa akibat2 jang diwariskan 

kadang? tidak hisa dilihat untuk 

beberawa generasi. 
7. Neel dari Michigan menjata- 
kan: ,,Kami sedang menjelidiki 
manusia dan cleh karena itu | 
penjelidikan jang kami lakukan ! 
itu tidak dapat dilakukan lebih 
tjepat dari waktu melahifkan 
baji”. 

ig (Sambung di hal h) 

Dr RAM Manohar Lohia,j 
pemimpin Sosiadis In- 

dia, hari Sabtu menja'akan da- 
lam sebuah dokumen jang dise- 
rahkainja kepada sidang ter- 
tutup dari konperensi. Sosialis 
Asia, bahwa Asia .membu: juh- 
kan perekonomian jg direntja- 
nakan (planned economy), jang 
berlainan dari pada tjara jang:   an pimanik asing di Madtid me- 

|negaskan, bahwa kundjungan | 
g- Artajo diadakan pada saat js. 

suk penting, pada waktu situasi di | 
, ter ' Afrika Utara dan Timur Dekat (an 

' tegang. 

   
    

dipergunakan di Sovjet Uni. 
Dr.  Lohia mengemukakan, 

bahwa suatu perbedaan . alam 

Diterangkanxja bahwa kepus 4 
1 ftusan ini diambiinja “sesudah | 

| dipertimbangkannja, Azzam Pa || 
sha membantah saran? kaum 
penentang dari undang2 pemili 

Iseakan-akan bertjampurnja ka | ' 

kampanje pemilihan jang te'ah. 

Haa 

untuk mendapat kepastian apa | 
jang te'ah : 

Dr. James: 

  jg. .menjebabkan bahwa p'an- 
ning seperti di Sovjet Uni itu" 
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pia j 
tingka4 pertama akan 

nisia akan dimasukkan kedalan 
malam Santu & telah Bahana 
nai soal isb. 
hari. Sementara du baik : 
barkan. bahwa menilik gel: 
Gapaf masuk agenda 

  

    

Kemudian berita tera 

Dewan Keamanan pada ma- 

lam Saptu telah menunda si- 
dangnja sete'ah 
urtuk bersidang lagi ,,se'ekas 
mungkin”. Sementara itu 2 
orang utusan telah menjata- 
kan maksudnia untuk menjo- | 
kong masuknj, masalah Tuni- 

is'a “dida' am agenda, ia'ni Al- 
,varo Teixeira Seares dari Bra- 
'Tilia dan Herman Santa Cruz 
“dari Chili 

USA akan berikan suara 

  
blanco? | 

Kalangan 'ak resmi Amerika 
telah merjafakan pada Dirms 
'at sore. bahwa Amerika Seris 
kat akan memberikan su: 
blanko dalam pemungutan su: 
ra nanti, sedangkan A.F.P. 

berdasarkan 
sendiri, sudah dapat menggam- 

    

    
      

5 itagae | Tax Akan Masuk 
Naa Dewan Keamanan? 

KEAMANAN PBB, jang dalam pembitjaraan 
menentukan apakah masalah Tu- 
a pngen anja atau tidak, pada | 

dibawah Himpeg. 'atusan Pakistan 
AFP maupun United 

inja soal Tunisia ini tidak al Na 
@amanan karena 

tjukup suara jang menjokoneaja 
28 

dari PBB menjatakan, bahwa : #tlapatkan tingkat o:cromi jang 

: 

   
   
   

pentelidikannta 3: 

karkan, hahwa has! nmemunsu- - 
te- suara nan tidak akan 
terlalu diauh dari perkardi. 
ngan suara iang berikut: 5 pro, 
9 menolak dan 4 blanko: 

Untnk mendapatkan suara 
terbanjak jang menentukan da- 
lam Dewan Keamanan sesuatu 
masalah Hu sedikit-dikiinja ha- 
rus d'sikerg cleh 1. suara. 

Pengaduan blok Asia. 
Arab-Afrika. 3 

Masalah Tunisia ini adalah. 

berupa pengaduan dari 11 hega 
ra blok “Asia-Arab-Afrika da 
lam PBB, jang antara lain me 
asia “bahwa sikap Peran 

: dalam menghadapi tuntu- 

banten Teh- 
nik Uik India 
Pp ERSPTUBJUAN perta- 

ma Lb bantuan 
2. Ta Perserikatan 

2 “among India te- 
janda tangani dimarkas 
Oiganisasi dutlia ita pa- 

. hari Vjanvai. Dixektur djen- 
cral kantor banjuan tehnik 

| Hugh L L. Keenleyside menanda 
tangani perdjandjian atas na- 

PBB dan BRajeshwar Eayal 
ee tejap India pada 
PBB, atas rama pemerintahnja. 
Kentjaha PBB uk bantuan 

tehmik itu meliputi djumlah sebe 
sar 1.392.000 dolar untuk ta- 

hun 1952 jang dibiajai dari ang 
garan belandja biasa, sedang 

' rentjana pengiuasannja ditak- 
Sip sebesar kira2 enam djuta 
dolar untuk tahun 1952, jang 
akan dib'ajai dari surmbangan2 
Sukarela sebesar 20 djuta dol- 
lar dari tiap pemerintah. ' 

Atas rekeningnja Indis me 
:njumbangkan 500.000 dollar. 
Pelajanas2 jang diberikan o'eh 
PBB meliputi pemberian bea2 
siswa dan tundjangan2 kepada 
para mahasiswa jang Age ela 
djari vak2 tertentu, se'ain da- 
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    ' pi itu pemberian bantuan bagi 
'herkembangan ekonomi dan in 

| dustri, pada umumnja. 
(Pia — Reuter). 

tidak bisa berlaku buat Asia , 
ialah padat penduduk benua 
ini, jaitu antara 800 sampai 
600 djiwa dlm. tiap2 mil perse- 
gi. Tenaga kerdja di Asia rata2 
hanja mampu menghasilkan 150 
rupee tiap2 djiwa, Dgn. demiki 
@r1 ka'a Lohia, maka tak mung 
kimlah dgn. tiara? 1» dipakai di 
Sovjet itu bisa terijapai taraf 
penghidupan 'ig mentjukupi. 

Djawaban Sosialis Asia un- 
tuk menjelesaikan soal2 ekono 
mi dibenya ini ia'ah dengan 

djalan Sosialismo jang didesen 

  

'i“gn Piagam PBB dan dapat 
bersepakat | 

  'ahua Ia 
  

aj Rubel 

bang Dlm Tirai 

  

Internasional Moskow d 
Savjet, Michael Nesjorov, dim. 

af, Asia Tenggara, Timur 

a
a
n
 

tahun 1948 jl, 
rang? konsumen hingga sedju 

| geri2 tsb. 

Pangkalan? 
Il. Spanjol! 
Poemaranja Oleh 
(Amerika Sedang. Di- 

runding 
YUAFU perutusan militer 
Amerika Serikat jg di- 

“pimpin oleh Mjenderal angkaian 
| Padara. Angus Kiesner, pada 

hari Djum'at telah tiba di ibu- 
ko'a Spanjol dari Fraakfurt, 

| Berurusan ini bertugas memban 
tu duta besar Amerika Serikat 
Lineoin MeVeagh dalam perun 
dingan?nja dengan pemerintah 
Spanjol. 

Perundingan? in! kabarnja 
jalah mengenai soal pembangu 
nan pangkalan? udara dan laut 
di Spanjol serta kemungkinan 
Nja untuk dipakai oleh Ameri- 
ka Serikat. 
Sementara itu markas besar 

angkatan udara Amerika Seri 
kat diEropa jg berkedudukan 
di Frankfurt meniatakan, bah 

|wa tugas perutusan militer 
Amerika ke Spanjol itu adalah 
Serupa dengan tugas dari pada 
perutusan2 Amerika jang diki 
rimkan kenegaro2 Pakt Atlan 
tik. Dikatakan bahwa perutus 

  

  
angnja jang pertama menge- 

ana Th pat am 

tidak mendapat 

tang rakjat Tusiists uduk men 

Jebih luas adalah berlentangan 

raembahajakan per damaian dan 
keamanan interrasicnal. Penga 
duan ini dgn resmi diadjukan 
kepada Dewan Keamanan oleh 
Pakistan, ja'ni satuZnia negara 
Asia jang duduk dalam Dewan 
tsb. (AFP). 1 

. Lokomotip 

ragn. 
Dalam pada itu djurubitjara 

markas besar tsb menjangkal 
berita2 jang mengatakan bah 
wa tugas missi2 itu adalah un 
tuk merundingkan suatu per- 
djandjian istimewa. 

   - “In B Pr i £ Te Achirnia diterangkan, bah- 
ik xp a wa serombongan penasehat2 

Tak" Dibolehkan Di- | tehnik, jang kini ada di Wies- 
baden, tidak “lama 'ogi akan 
menggabungkan “diri dengan — djual Kpd RRT   

   

  

ERDANA MENTERI Sa 
lahtdidia Baccotichs te- 

lah berhasil membentuk kabinot 
bara Tunisia sesudah Jebih dax 

|ri satu minggu Jamanja mela- 
Kukan perundingan. kata kala- 
ngan Peranijis di Tunis pada 
hari Sabiu jl Menurut kalang- 
an tadi, Bacocuche ketika ma- 
lam Sabtu isngah malam telah 
menjerahkan daftar menteri? 
(kepada residen djenderal Jean 
de Haujeclocgue, 

Perlu disebut, bahwa de 
Hauteciocgue d-samping men- 
djadi residen-djenderal juga | 
merangkap sebagai menteri lu | 

ar negeri Tunisia. Hari Djum : 

'at pagi jl Baccouche mengha- : 

dap Bey Tunis,  dipesanggra- 

hannja di Carthago, dan mem- . 
beritahukan kepadanja banwa 
ia pada hari Senin pagi akan | 
menjampaikan daftar 
nja untuk disetudjui dan disah 

kan. Kemudian de Hautecloe- 
gua diuga mengundjungi Bey. 

Sesudah itu, Bacecuche dan 
de Hautec'oedie mengadakan 
pembitjarcan lagi ditempat ke 
diaman sekretaris-dienderal pe 

merintah. monsicur Pons. di Sa 
date Monigue dekat Carthago. 

Sementara itu tidak diumum 

kan, mengapa pengumuman 

'dafta, menteri tadi ditunda se 

lama 48 diam. 
Berita UP dariTunis mengata 

kan hari Sabtu bahwa residen 
Ajenderal de Hauteclocgue ke- 
tika mengundjungi Bey Tunis 
sada hari Sabtu pagi, hendak 

pengaduan pi- 

Ec RANG ang ke- | perutusan Amerika tersebut di 
Gr FP inggeris Dju pa pemasangan, Medrid. (AP). 

kat KIT di komp . Kabinet Tunis 
Tni utk Nan Kan Terbentuk 

-akan dapa: 
pembesar tadi 

Seng Maa ke RRT menge 
nai semua b: untuk ke- 

1g an strategis di 

PenOANN ita Ego. de 
mikian berkenaan dengan ka- 
bar gari Moskow, bahwa dele- 
gasi RRT di konperensi ekono- 
mi interrasional Moskow telah 
mengegikan tawaran ' untuk 
membei 100 buah lokomotip 
dari maskapai Inggris, demiki- 
an Reuter wartakon dari Lon- 
don, Selandjutnja UP." Geri 
Berlin mengabarkar, bahwa 
para delegasi dari negeri? Ba- 
rat jang mengundjungi kon- 
perensi, ekcenomi interrasional 

Gi Moskow &kan diminta supa- 
ja an perdjalanan- 
nia ka rah2 industri RRT 
dan Manchuria. demikian me- 
purut sumber iang dipertjaja 
Lari Saptu. 

Sumber tadi dalam pada itu 
katakan, bahwa belum  dike- 
tahui berapa diumlah dan sia- 
pa diantara para de'egasi Ba- 
rat itu jang akan diminta  un- 
tuk mengadakan perdjalanan- 
nja ke RRT, tapi menurut du 
gan Soviet Un! akan seba: 
njak mungkin minta para  de- 
legasi Barat itu untuk menga- 

dakon perdjalanan tsb., “agar 
dapat memberikan kesan 'ke- 
pada mereka mengenai kemung 
kinan2 akcm dapat diadakan- 

nja perdagengan dgn RRT seba 
go mM telah ditawarkan #nembitjarakan 

San Sa BR Ana 2 hak Tunisia terhada» Perantjis, 

narensi tsb fang telah disampaikan oleh ka 
binet Tunisia 'jg lalu kepada 
PBB itu. De Hauteclocgue ber 
pendirian, bahwa lekas2 terken 
tuknja kabinet baru Tunisia 
nkan .melemahkan pengaduan 
kepada PBB tadi. 

Seperti diketahui, ketentuan 
#pakah pengaduan ini akan di- 
tempatkan dalam atiara Dewan 
Keamanan, baru akan diputus- 

—ma memmonca, 

Di Taiwan pada hari Saptu te- 
lah ditembak mati lima orang jangt 
dituduh mengusahakan robohnja pe 
merintah nasionalis dengan  djalan 

menjebarkan propaganda komunis. 
Pengan ini, maka djumlah orang jg 
telah ditembak mati selama waktu 
kira2 satu minggu ini 'atas dasar tu 
duhan2sematjam jang  tsb., telah     

Pe AN 

mendjadi, tigabelas. kan dalam minggu ini. 

i Dihara 
“Lipat Sebesar 

TA lian Barang2 Koasumen 
Konperensi Moskow Hend ak inja Dapat Membuat Lo- 

” KEPALA DELEGASI Soviet Uni di konperensi ekonomi 

k katakan, bahwa. perdagan: San anjara Sovjer 

| paf Kogan hingga dua kali atau 3 kali 
jang akan datang ini, bila dibandingkan dengan angka? di 

dan setiap tahungja ber 

an itu terdiri dari 14 orang op : 
sir dari semua bagian ketente- ' 

Pura2 Berlagak bi Biasa Dekat: Kota 

kabinet : 

  

  

pkan 'Akan : 
ahun 19484 

Disediakan Utk Pem- 

   — Rentjana 
. Baru USA 
Menhan Perlutjutan 
“'Sendjata Negara2 | 
Aa MURIKA Serikat "hari 

: Sabtu jl, telgh mengan- 
Gjurkan suatu ren jana baru 

ujataii bs 

@ 

Besi”: Kata Boyd. guna menembus djali ja cu 
antara Sovjet Uri dari An 

ad presiden Balai Perniagaan Serikat, mi ungenai . s0a, perh 
sigang hari Ke-3 dari konperensi | Uuwtan sendjata dam 4 

dan Eropa | an afat?2 sendjala 
Tengah. Afrika dan Ausi ut rentjana baru 2 Lewdaknja sefjara 

dilakukan pengumuk 
ngan? mengenai 
persendjataan, 
alai? sendjata atom, Sebelum 
dibentuk suata badan interna- 
Sional untuk mengawasi ANAgA 
atom, . 

Keterangan2 ini supaja ditjo 
tjokkan o.eh pemerimtah2, Se- 
Sudah diumumkaanja/ Usul 
Amerika ini diadjukan oleh:de 
egasi Amerika kepada badan 
pekerdja Komisi Perlutjutan 
Sendjata PBB pada hari Sabtu 
kemarin du'u. 

rali da- 
dalam "3 tahun 

sedia untuk membeli ba- mlah 15.060 djuta Rubel dari ne- 

Nestorov katakan bahwa 
Sovjet bersedia untuk menga- 
takan pemesanan hingga se- 
djum.ah 5.660 djuta Rubel da- 
lam dua atau tiga tahun jad 
Kl Perdagangan Sovjet  de- 
ngan Inggris akan dapat pu'a 
Ciperluas hingga tingkatan th. 
1637 atau. Seharga 2,500 djuta 
Rubel harga sekarang dan So- 
vjet Uni! diantaranja hendak 
membeli tekstiel rempah? dan 
ikan laus (haring). Perdaga-4 
ngan dengan Perantjis djuga 
akan dapat diperbesar hingga 
6 kali dan Sovjet Uni bersedia 
watuk membe'i per'engkapan? 
mesin serta listrik, kapal2 ba- 
dja (roPed stee!), minjak2 jg. 
penting dan sebaliknja akan 

'mendjual gandum, batu bara, 
'hasil2 minjak dll.-nja. 

k PI 2 tali bahwa Amerika d'm 
babak pertama sanggup me- 
hngumumkan tempat2 dan bera   nja.: Disamping itu akan diu- 
mumkn pula angka? mengenai 
ujumlah buruh jang bekerdja 
pada pabrik2 atom dan djum- 
'ah arus listrik jang dipakai, 

Da'am babak pertama ini pa 
ra penjelidik tidak diperboleh- 
kan memasuki pabrik2 atom 
tetapi akan diperbolehkan ter- 
bang diatasnja, dan memerik- 
sa djum'ah pekerdja serta ke- 
kuatan ariis listrik jf dipakai. 

Baru pada babak ketiga dari 
rentjana tadi, maka pemerjksa 
pemeriksa boleh memaguki ba 
ngunan?2 atom. Babak ketiga ! 

baru akan dimulai, opabila ba 
dan pengawasan irterncsional : 
sudah dibentuk, (AFP). 

Pesanan Sovjet di Asia 

Tenggara. 
Dari negeri Belanda Sovjet 

Uni membutuhkan memperke- 
sar Importnja berupa kapa!2 
karet, timah mutih, serat tiruan 

dan akan mengekspor -gan- 
dum, kaju dan batu bara. Nes- 
torov mempelsilahkan. pada de- 
legasi supaja mengadakan hu- 
bungan dengan organisasi2 per- 
dagangan Sovjet untuk mem- 
buat dan menerima usul2 jang 
konkrit mengenai 
antara neger'2 masing2. 

Selandjutnja dinjatakannja, 
bahwa Sovjet Uni dapat me- 
ngadakan pesanan bah3n2 men- 
tah diantara 8 hingga Tan dju 
ta. Rubel dari Asia a 

   

  

perdagangan 3 13 y 

ekonomi dewasa ini, terutama ' 

blokkade terhadap RRT. Menu- 
rut U.P. Sovjet Uni djuga ber- 
sedia membeli tekstie', kulit 
serta bahan2 makan dari Asia 
Tenggara. : 

   

    

    dan sebaliknja Sovjet Uni 7 r- 
Aa an LA pan Harapan Barat ter- 
za 3.00 djuta Rubbel kepada hadap ,,tirai besi”, negeri2 tsb. Pembitjara lainnja da'gm 2 

Sovjet perbesar | Silang hari Saptu jalah, ketua delegasi Inggris Lord Boyd, importnja. 
Dan dari Italia Sovjet Um 

dapat memperbesar importnja 
Seperti sebelum perang hingga 
sedjum.:ah 450 Gjuta Rube: 
tiap taXunnja dan dari Djer- 
man Sarat Sovjet Uni 'berse- 
dia untuk “mengadakan pem- 

belian barang2 seperti sebelum 

perang seharga 2.000 djuta 

Rubel da'am “dua atau tiga 

tahun tag ini. Se'ain itu Nesto- 

rov mernjatakan pula kesedia- 
annja yntuk membeli wol, ku- 
It dan dieruk Argentina dan 
Brazi'ia, membeli Sutra, tek: | 
stie' serta kapal2 dari Djepang 

da: mendjual batu bara kaju 

dan cel'ulose kepadanja, Tapi | 
Nestorov da'am pada itu me- 
njatakan supaiy menghapus- 

kan. pembatasan2 mengenai i 

Wterling 

dan mengatakan bahwa Ing- 
Bris, Amerika dan Sovjet Uni 
telah mengadakan usaha ke- 
ras untuk memperbaiki taraf 
hidup rakjatnja, tetapi taraf 
hidup dapat dipertinggi 1g 
Gimana2. Kata Boyd, tirai k 
akan dapat “Gidobrak" de: 
pengiriman? barang9g keleb 
han ( surp 'us) dari negeri2 Ba-. 
rat ke blok Soviet dan sebalik- 

mengharap konperensi 5 

19- 
na. 

  

Ta 

Itu akan dapat membuat 

bang dalam tirai hesi dan 
ywaktu2 dapat melenjapk 

nja. 
Da'am sidang tsb, djug 

tisra wakil2 dari Finla 
Iran dan Italia. Dalam sida 
tsb. djuga diadakan pemi'ih 
untuk kepala2 dari badan? 
kerdja. (U.P-AFP). 

Njamar 

  

    
  

Paris: la Tetap Berangan2 Adakan 
|, Keributan DiIndonesia: Talis,/Combats 

ARIAN Perantjis ,Comba.” menulis pada tg. S1 Maret 
»Kenang2an Kapitein Westerling jang baru? ini disiar. kan oleh sebuah harian Paris akan bertambah dengan suaiu 

babakan baru jang tidak disangka? Westerling tinggal 
ma isteri dan anaknja disebuah hotel di Vesiner dekap Paris, 
bukan lagi sebagai seorang djagoan jang masu bknalakah Ia onesia, melainkan sebagai seorang bord biasa menje $ 
bu diri: .,monsieur Tn sara Ia ' 

z x 
Kira2 seminggu jl. polisi Pe- 

rantjis mendatangi tempat 

tinggal Westerling dengan mak 

sud mengusir dia dari hote! 
itu, tetapi Westerling ketika 
itu sedarg bepergian. Isteri- 
nja segera menurut perintah 
itu terlebih-lebih karena hu- | 
tang mereka kepada hotel su- 
dah bertimbun-timbun, jaitu 
kira2 300.000 frs. Menurut ha- 
rian tsb, walaupun Westerling 
telah gagal dalam usahanja, 
namun ia belum melepaskan 
maksudnja terhadap Indone- 
sia. Dengan tjara Surat-menju- 
rat rahasia ig masih 'berhu- 
bungan dengan negeri Belanda 
me'alui Brussel, dengan kaum 
industrieel Belanda jang di- 
harapkan akan mengongkosi 
"pemberontakan di Indonesia. 
Diduga berbagai dokumen jg. 
dapat membuka kedok bebera- 

na orang pembantu Wester- 
ng. 

Hak pengarangnja di" 

bekukan karena 
hutang2nj ja? 

Diduga, bahwa Pena mah bebera pa orang dari ka'angan politik Perantjis te'ah berhubungan Binani Westerling untuk me. mintanja memegan ko 
suatu kesatuan se aa Gi nia China. Setelah “diadakan pe- hjelidikern tentan: achlak dan riwajat Westerling, mereka ini“ tidak me' andjutkan rentjana- nja. Pengusiran Westerling di putuskan o'eh pemerintah Pe 
rantjis atas permintaan Ambas sade Belanda berhubung dgn 
penangkapan seorang jang ber 
nama Jean Pot di'Breda,   

  

Penjelesai ian a Ekonomi Asia De Sosialisme Jg Di Desen- 
nja. Sistim ini, kata Lohia, me 
mungkiskan manusig untuk ! 
mentjapai tingkatan penghidu ' 
pan jang mentjukupi dan bu- 

| kannja memperbudakkan diri- 
|nja karena mengedjar-ngedjar 
| tingkatan penghidupan jang se 

doktrin: mentjapai hasil maksi | 2 TAP an Ot TR, 
mum dengan djalan merobah | ' 
sistim pembagian tanah dan di | Seterusnja dikatakan da'am 
lapangan industri dengan dja- dokumen tadi, bahwa d'antara 
lan menjerahkan industri kepa tigcr kekuasaan: Komunisme, 

tralisasi 
tralisasi dengan bentuknja jg 
bermatjam2, seperti mesin? ke | 
tjil, kerdja kooperatif dan 'pe- 
merintahan desa berdasarkan | 

da masjorakat sebagai .pemjlik. ! Kapitalisme dan Sosialisme — Timur, (Rtr), 

  

ang belakangan ini adalah 
Seorang bekas pegawsi konsgo- 
lat Be'anda di Brussel jang di 
petjat karena memberi paspor 
pa'su kepada Westerling, Ia 
djuga tinggal di Vesinet dam 
mendjadi Oralig  kepertiajaan 
"monsieur Raymond”, Kepergi 
annja kenegeri Be'anda sudah 
barang tentu ada huburgannja 
dengan kegiatan Westerling. 
Pengaduan pengusaha hotel di 
Vesinet mengachiri riwajat ke 
giatan Wester'ing di Perantjis. 
Mungkin sekali nane hak pe- 
ngarangnja akan dibekuka- ka 

rena hutangnja. Demikian 
"Combat”, (Antara), 

baik Komunisme maupun Kapi 
talisme tidak berhasil untuk 

memberantas gerakan separa- 
| tisme dan terrorisme di Asia, 
seperti di Burma dan di Indone 
sia, 

Seperti te'ah dikabarkan wa 
ki2 Partai Sosialis dari nege- 
ri2 Asia ketika minggu jang la 
lu berkonperensi di Rangoon, 
da/am usaha utk membentuk 
"Kekuatan Ketiga” dim perten 
tangan dunia antara Barat dan   
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Dinjatakan dalam ysul Ame 

   
    

    

       
       pa besarnja bangunan2 atom- 

      
      

    

  

   

   

  

            
       

     

  

     

        
           

      
       
   
        

            
      
        

           
        

       
         
         

                
   

         
      
       

      

    

  

   
      

    

  

   

  

    
   

    

   

  

            
          

    
        

  

   

   

  

        

            
     
   

  

              

        

             

         

          

     

    

   

   

    

        

   

    

  

   

    

  

   

   

   

                        

   

   

1 orang Bea kini ada di Vesinet dalam tangan bebe- KA



   

  

   karta, 

tian2 jang salah ataupun tidak adanja pengertian? tentang il- tahun 1419 mu pengetahuan ini, maka Kai hingga kini terdapat sangat ku 
rang perhatian terhadap tja- 
bang ilmu pengetahuan ber- 
Sangkutan dika'angan tjalon2 | dang dilaksanakan o'eh djawa (mahasiswa dinegeri ini. Di Dja |tan ini terhitung selondjutnja karta misa'nja hanja ada 7 | pekerdjuan mengumpulkan ba orang mahasiswa iang bertji- |rang2 kuno jang terukir dgn ta-tjita untuk mendjadi ahli |tu'isan2 da'am bahasa? Dja- 
purbakala, antaranja dua | wa-kuno, orang pegawai dinas Purbaka- 

t. melakukan | 
an itu diuraikan oleh 

lor sebagai 
mi memulai dengan menje- 

| Steriliteit dan infertili- 
tuk ini kami harus me- 

dan isterinja. 

bisa mendapat anak. Ka- 
rus melakukan penjeli- 

laboratorium un- $ 
an glasan2 jang 

sehingga dengan de-j 

adja dari pasangan suami 
isteri itu pada siapa sebab2 

naka mendjadi steriel dan on- 
richbaarheid te'ah dilenjap- 

| Bagaimana suli 

Sung di'akukan oleh Dinas Pur 
'bakala, diterangkan, bahwa 
o'eh dinas tersebut pada wak- 
tu ini sedang dilakukan usaha? 
(membersihkan tjandi2 Hindu 
jang terdapat di Sumatera Ba- 
rat jaitu didekat Muara Ta- 
kus dan Padang Lawas. Seo: 
rang pegawai dari djawatan 
tersebut, ialah ah'i pra-sedja- 
rah van Hekeren sementara 
ini sedang melakukan penjeli- 
dikan d'pulau F'ores untuk me 

nemui barang2 jang tersisa da 
ri zaman pra-sedjarah, seperti 
udjung2 tombak dsb. 

    

“Golongan ini dibagi dalam 
bagian mereka jang diberi ra- 
diasi dan jang tidak untuk me- 
lihat apakah terdapat perbe- 
daan2 penting antara kedua 
ibagian ini. Seandainja ada, 

ta hanja dapat menga- 
“takan bahwa perbedaan itu 
mungkin disebabkan oleh ra- 

| maka kita 

Sinar atom tak terpen- 
tjar sekaligus 

. Wa'aupun demikian ada be- 
berapa hal jang telah dapat di 
ketahui oleh para serdjana. Me 
reka mengetahui, bahwa ham- 
Pir satu seconde waktu dipergu 
makan oleh bom atom untuk 
memantjarkan semua sinarnja. 
"Sekiranja tuan tahu bi'a bom 

“atom itu akan meledak dan 
bergerak tjepat 

. tuk berlindung dibelakang 
| Bebuah batu karang at 

sebuah gedung, maka besar ke | 
an tuan akan terhin- 

Bali sedang dilakukan peker- 
djaan2 untuk - memperbaiki an NN Ds tata 

tjardi Podjong diselatan Tam- | "Sannja ke In ini. 
paks'ring. 

Tjari jang baik ? 
£ Sepatu, Topi Polisi 

   

   

      

Tailor-Schoenmaker 
Djl. Demak 22 — Semarang. 

   

njelamatkan Dan Meme. |" $ . 

) 

i ae 

         

  

setiap bu   
ada Universitet Indonesia di | 

Mengenai usaha2 jang lang-   
Sedjak tahun 1949 dipulau 

  
Dipu'au Djawa pekerdjaan2 

Jakan-tet 

  

   

  

   

dajaan Kuno- (mon 

kena! peng ab ndung 1. Diter 
Ihnutu berdiri 

gawai2 

  

    

   

      

   

     

   

    

  

  

2. didjumpai sebuah lon- ad : | teng jang terbikin dari temba- 3 ia Gea Gan memberikan pu- | ga dan seterusnja lain2 barang (ha kuliah2 dalam mata pe'adja | lagi kesemuannja dari temba. | (ran tersebut pada fakultet tek | ga. : TA a-| Mk di Bandung dan perguruan 
| tinggi Gadjah Mada di Jogja- | Purbaky'a sedang melakukan 

ANN en AAA usaha2 pembetulan di Gresik | Berhubung dengan penger- | pada makam Mau'ana Ibrahim 
jang meninggal dunia dalam 

Di Djawa Timur Djawatan | 

Kumpulkan barang2 " 
kuno. 

Da'am usaha2 jang kini se- 

Melaju-kuno, Bali- 
kuno dan bahasa Sarsekerte. 
Hasil usaha jang dipimpin o'eh 

Usaha2 diluar Djawa. dr. J.G. Casparis ini tidak be- 

rapa lama lagi akan dipertun- 
djukkan kepada umum. Seba-! 
gai penutup Prof. Dr. Berret 
Kempers menerangkan, bahwa 
Djawatan Purbakala kini se- 
dang mengumpu'kan semua ke 
terangan2 mengenai berbagai2 
matjam tjandi di Indonesia. 

- 

  

—- 

WARTAWAN2 BIRMA 

KEMBALI. 
— Sekretaris djendera' 

menterian penerangan dan pe- 
tinggi penerangan 

| menghantarkan wartawan? ter 
sebut ke'apang terbang Kema- 
joran. Para wartawan itu mene 
rangkan, bahwa mereka mera- 

sa sangat puas dengan kundju 

rimaan jang telah mereka ala- 

: mi di Indonesia te'ah mening- 
Pekerdjaan di Djawa. | gYkan kesan jang tak mudah 

| Silupakan. (PIA). 

- 

Telah lahir dengan slamet pada 
Pelajaran tgl. 4-April 1952 djam 15.55 £ Bikin Kap Jeep, 

Pickup Bekleed 
& Terima Reparasi Naai- 

machine, Tikmachine 
Yauw Liong 
LIEM SIONG THOEN- 

8 LL, 3 A S5 Panti Wilasa TAN. 

  

Purwosari 6 

  

     
   

    

      
      

rangkannja, bhw " 
itu tidak dipantjarkan se 

aligus sete'ah berpantjar si- 
r itu memantjar dengan ke- 

jang sama dengan ke- 
Suara, tapi dalam be 

Saat sebe'um semua si 
(itu memantjar masih ada 

agi mereka jang ber 

iengan tjepat utk meng 
darkan diri dari bahaja ig 
ih besar. : 

bisa tidaknja meng 
an bahaja maut jang atkan oleh sinar 

| ketjepatan kita bergera 
rak dari pusat bom bajangan | 

: perlindurgan jang di- 
oleh sebuah mobil ig. 

berhenti didja'an raya, lobang 
dalam tanah atau beberaps 

|. matjam hal lain, jang dapat 
memberi perindungan” dari 

|. bahaja maut da'am sera 
“ke Horoshima dulu. - 

| Bagi seorang serdadu jang 
| berlindung dalam lobang sa- 
| rang meriam harapan untuk 

matan djiwanja bergan- 
belah mana dari 

“itu ia mentjari perlindu- 
1. Sudut jang terdekat le- 

ari hypocentre bom 
dapat memberikan 

tea 

  

  

      

    

Kodak Super-XX 
Kodak Verichrom 
Uford Selochrom 
Uford-Selochrom 619 X 11... oi 

Bromide Paper: 

Kodak WSG-1—2. 64, X 9l/, 100 vel 
Agfa BW, BN, BH-1 18X 24 100 vel 

Tag 
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Djika beli film dan kertas, L 5 
ILFORD. Kalau persediaan masi mentjukupi. 

CHUNG Hwas 
TELEF. No. 584 
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r jang tidak 

am tidak mengenai 
ipat ia berlindung ta- 
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£ 

bahwa radiasi 

   

  

   

   ol 
beberapa oran 

isebelah Utara Am- 
an, dimana menurut maksud pe- 

didirikan lapangan 

  

      

     
Sudah sedia lagi : : 

Tjintjin Kawin 
Mas 22 Krt. MEMAKAI 2 BERLIANT 

Bentuknja MUNGIL, NETJIS seraja MANIS. 
MEMBAWAK BAHAGIA di 
siapa jang memakai. 

Juwelier: GOH 
Kranggan Barat 144— Telf. 2085 Semarang. 

Ma ta 

an KEBRUNTUNGAN bagi 

  

    
     

     
  

  

— ROLL — FILM No. 120 — 620 
6x9 6x6 4X6 

(Djuga sedia jang 50 X 60) 

FOTO 

dapat GRATIS 1 Buku Foto dari 

KARANGWULAN 2 — SEMARANG. 
  

Roy 
son 3    nee 

IL DON'T HIPE FROM 
R9 AN ANE? IF THIS GAL 
SHER 
ME IN THAT WAGON 

  

— Aku tidak menjembunjikan diri 
untuk siapapun, Gaines!! Karena 
andjing2 Sherry Ross, maka aku ter 
paksa ada didalam keretanja. 

— Lekaslah bertindak, Spur. An 
djing2 ini akan sedia menerkam 
kita, djika gadis jang mempunjainja 
ini menjuruh mereka! ' 

Rogers 497 

   

           
AL dan IMPORT BANDEN dari 

216... T00 X 16 
16 “709 X 15 

1100 X 20 

(pembikinan Holland). 
Il, Regulator d.L.I. onderdeelen. 
tas, harga E.Z.     

  

   

  

V. Toko »KAUW« | 
2176—1550. 

  

Djalan Demak 5/7 — 

  

  

pasanggrahan te- 
lah dilakukan pengga''an2 kar 

ta ini. rena ada dugaan2, bahwa di 

Nm Hual mendjabat kepala |lu ada terdapat 
   

  

£ ngan “3 
Pur an basi ba sebuah biaraf 

Pan pu bertin 'jang termasuk dalam kom-| 
Pee? Ke 5 i 5 ru-k sar dalam $ Yeks Borobuc ur. it ? : aan 8 Ta 

ilmu pengetahuan purbaka'a ! robudur. Ditempat ini) 

  

  

    
      

   

         

            

    

    
    

    
    
     

          

    

   

    

   

   
      

   
   
     

  

   

    

  

   

  

    

   
         
     
    
    

    

   
   

      
      
    

    

   

      
        

    

    

   

    

  

ALL WEATHER 

  

ke- 

aa 

   
Jang dibuat istimewa dari bahan2 jang ter- 
pilih seteliti-telitinja dan terudji, 
GOODYEAR.,DE LUXE ALL-WEAT- 
HER”, ban jang kenamain sedunia dalam 
hal keselamatan pengendarain. 

Vi Left ybanjak orang berkendaraan dengan memakai 
—— ban Goodyear daripada lain merek 

  

Untuk SEMARANG: . 
TOKO IOR, TOKO AME 
TOKO SELECTA. TOKO KAUW dan semua 
IMPORTIR2 AUTOMOBIEL Selandjutnja 
Agen-Agen diseluruh Indonesia. 

  

2B-GY-5202 

      
AG)   " "MATA 2 DINOJO 11-15 

TELEPUN:S.3872SURABAIA. 

  

  f THEY WILL,EH? WeLL 
HO 

  

MAKES SENSE, 
SPUR / THEM 
DOGSLL KiLL 

    

1 HELP ) SHEEPHERDER 
PP KAGON,: TELLS 'EM TOL 

A COUPLE OF : 
LEAD SLUGS'LL CURE 
“EM OF THAT 

  

& O ja  Andjing2 
itu akan menerkam ki- 
ta? Nah, aku tahu 
obatnja! Beberapa bu- 
tir timah “dalam ba- 
dannja akan mentjegah 
binatang2 itu berbuat 
demikian!!! 

    
TRICK/ 

  

pun tahu obat 

awas! 

/ 1 KNOW A CURE FOR HOMBRES 
WHO'D KILL A DOG FOR OBEYING 
ITS MASTER, UNLOAD, SPUR GAINES/ 

   

  

   

YOU AINIT pON' THIS TO 
MY BOSS, ROGERS 

THAT RIFLE/ 

ROY...LOOk OUT 
FOR GOPHER,/ 

  

  

jang putih 

dan ketawa 

paling baik! 

   
Gigi bagus, gigi 

| seperti mutiara, 

berseri 2 berkat 

PRODENT - 

. tapal gigi jang 

Tube sangat besar 

R. 2.50 

Tube sedang 

          

   

    

    
    
     

  
  

  

'SEMUA TIMBANGAN?2 KE- 
LUARAN PABRIK KITA SE- 
LALU DAPAT GARANTIE 
SEPENUHNJA. DAN DAPAT 
TJAP SJAH OLEH DJAWA- 
TAN TERA. 
  

TABIB 
Seteran 109 — Teif. 1123 

SEMARANG. 
Tabib jang paling terkenal di In- 

djian. Specialist untuk Wasir 
(Aambeien) ASTHMA KEPU- 
TIAN, IMPOTENTIE dan lain? 
Penjakit. ZONDER aa aa 

hensa (Pagi 9—12 
Dj. bitjara (Sore 5 7 

LE IMAN MAA Ma Ta. nba maan 

Wasserij ,ASIA" 
 |Blakang Kebon 3 — Tilp. 1554. 

TJEPET, BERSIH, MURAH. 
Sedia looper. 

  

Tua Kembali Muda 

Rambut putih djadi hitam 
Tjap Foto ,,Empat Bintang” 
Tanggung 1007, tidak luntur. 

HARGA: 
5 Gr. R 25,— Dan 3 Gr. R 15,— 
Special untuk didjual lagi ke- 
untungan bagus. 

Terbikin oleh: 
TABIB AMIRODIN 

Depan Kusumojudan 95A Solo. 
Agen: 

Djl. Ngupasan 12, Jogjakarta. 

KASIM DADA Kp. Melaju 39 
Semarang. 

  

Ini Malam D.M.B. 

»Rocky Mountain", 

INI & BESOK MALAM 
  

Doris DAY — Jack CARSON 

»MY DREAM 1S YOURS- 
Warner Bros' TECHNICOLOR 

AKAN DATANG! M-G-M's 
Ricardo Montalban — Sally Porrest 

.Niystery Street" 
(Peristiwa di Pantai Sunji) 

Besok Malam PREMIERE 

.Rox" 5.7.-9.- Iseg. um) 
Ray Milland — jean Peters 
sIt Happens Every Spring” 

Isi Malam Pengab: 7. — 9.15 
Gregory Peck — Virginia Mayo 
.Captain Horatio 

Hornblower" 

  

  

    
ingin membunuh 

Lepaskan sendjata, 

untuk seseorang jang 
jang tunduk pada perintah tuannja. 

Spur Gaines !! 

— Tak dapat kubiarkan kau berbuat demikian terhadap pemimpin- 
ku, Rogers!! Nona, lepaskan pistolmu itu!! 

Djangan lalaikan Gopher!! 

jBesok Malam PREMIRRE 
Djagalan 6.30—8.45 
Tyrone Power — Micheline Prelle 

,.Amarican “Gurrilla in the Philippines“ 
sInilah riwajat mareka. . . tantangan 
Pahlawan terhadap kebuasan ma- 
nusial I“ Serupa dgn. riwajat tuan? 

sendiri !!” 

Tai Malam PENGABISAN 
Film Tiongkok jg.dapat HADIAH 

sSUNG HUA CHIANG SHAN”   
      
  

  M.S. RAHAT 

Pengumuman 
I. Untuk para pemuda berumur paling tinggi 30 tahun jang & 
mempunjai minat serta memenuhi sjarat-sjarat, diaglakan "1 
kesempatan untuk mengikuti pendidikan (kursus) Ahli- 
Imigrasi sbb.: 
a. Dimulai: Bulan Mei 1952 32 

Th Tempat: Djakarta ag 
c. Sjarat2: Tamat S.M.LA. Bag. A/B/C atau idjazah jang 3 

sederadjat dengan itu. 

d, Sanggup ditempatkan dimana sadja dalam wilajah 13 5 
Indcnesia atau di Luar Negeri. 

e. Pendaftaran sampai tanggai 20 April 1952. : 
f. Setiap pengikut kursus diperlakukan sebagai Pegawai I 

Djawatas Inigrasi termasuk golongan IV/a ,V:G.P. ! 
1948”. 

Mereka jang telah lulus kursus: ini: dianggap lulus kur- ji: 
sus yak chusus dengan gadji-pok@k sedikitnja 
Rp. 200.— (golongan V/a). : 

Il. Pendaftaran diadjukan ke Kantor Pusat Djawatan Imi- 
grahi (Bagian Umum), Djalan Teuku Umar 1 — Djakarta, | 
dengan disertai: 
a. Surat riwajat hidup jang lengkap. 

Turunan idjasgh/ daftar angka jang sjah, 
Surat Keterangan budi pekerti dari Polisi.   

lonesia dan dapat banjak pu-, 

Ng
 

,ORION- 5.7.-9.- (13 tab. 
Errol FLYNN — Patrice WYMORE 

Metropole 5.-7.-9.- (13 th) 

Lee BOWMAN — S.Z.SAKALL 

  

b. 
ce. 
d. Surai Keterzagan dokter. 
e. Surat Keterangan (misbaarheidsverklaring) dari Ke- paua Djawatan/Kantor jang bersangkutan, kalsir ia Pegawai Negeri. 

: f. Surat-surat jang perlu diketahui (pengalaman, pudjian “ djasa dan sebagainja). 

III. Sebelum masuk kursus akan diadakan udjian tentang: 
a. Pengetahuan Umum, 
b. Bahaka Indonesia, 

Cc. Bahasa Inggris. 

IV. Ongkos djalan dan Perumahan: 
2. Ongkos? djafan dari tempat tinggalnja ke Djakarta di- pikul sendiri. : 
b. Perumahan harus urus 

KANTOR PI      
sendiri, 

SAT DIAWATAN IMIGRASI. 

SEDIA TJUKUP: 
AUTO-ONDERDELEN & ACCESSOIR DEKKLEED & IMMITATIELEER “- Diuga sedia H. D. Motorfiets ONDERDELEN dil. 

Toko ,,SELECTA" BODJONG 80 — TELE. 594 — SEMARANG. 

mena Hm 

  

CITY CONCERN CINEMAS —— 
Lean nara LUX Sia INI MALAM soni 

Dick Powell premiere (17 tahun) 
Evelyn Keyes sVNrs, INA al Penuh dengan penderitaan dalam penghidupannja 'terus - bersetia pada suaminja | Mengharukan! 
Grand 5.—7.—9.— Ini Malam Premiere (13 tah '. William Bendix — Alleh Min aa "ui 

LJOHNNY HOLIDAY? 
Dalam tjengkremannja "seorang pendjahat, anak?ipi ” 

: 
, ak! i i mendjadi pendekar hingga 2 kali. Gempar Ja” 2 

INDRA 5.—7.-9.- INI MALAM D. M. B. (17 tak) 
bni kan Simugglers Islands -Sotor by Tech IPENJELUNDUP MAS) GEMPARI an AO 
Akan datang film Indonesia baru: 
dgn : KOMALASARI 

R. Mochtar: 29. g ng D Uu" 

Royal 5.—7.—9.m Ini Malam Penghabisan (13 tahun) Najati — R. Usmaa — Tit Asmara 

  

  

  

»BONEKA ASMARA" yijin Indonesi Boru 
Besok malam: Paul Kelly — Anne Nagel” 
» i 1 bio Secret Code: 
ROXY 7.— 9.— Ini Malam PREMIERE fu. seg. um.) Pe, BLACK!& WHITE" ", 
  

SOLO. Mulai tg. 7 April '52 D.M.B. 
Born Yesterday William Holden, 

Broderick Crawford 
djam 4 30 —7 — I— Teks Indonesia 

   Rani 
Druk, VII No. 58W/1I1/A/718 

   

  

  

  

 


