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Sabtu 5 April 2 

20 kabinet baru, Pa 
“da gambar: Dr. 
... Sukiman menje- 

rahkan pekerdja- 
annja kepada PM 
Wilopo. Keduanja 
disampingi oleh 
bekas wakil PM 
Suwirjo dan wa- 
kil PM Prawoto 
Mangkusasmito. 
Gambar bawah: 
bersama seluruh 
kabinet  Wilopo 
(ketjuali Mukar- 

. tojg belum da- 
tang dari luar ne- 

,..geri) — Presiden 
. dan wakil Presi- , 
den bergambar 

" Sosialisasi " 
“Kesehatan” 
Dikemukakan 

| PARKI 

IDAPAT KABAR, bahwa 
Partai Kebangsaan Indo- 

nesia (Parki), dalam kongres- 

  | 

| 

  

« 

' .. 

   

  

        

    

  
  

Diterima Skeptis 
Reaksi Kalangan, Washington Menge- 
nai Pernjataan Stalin Pada Radha- 

| Arishnan 
Pihak Barat Katakan: -Offensif Politik” Russia 

TAK Jg. Baru. 

TATEMENT JG DIUTJAPKAN oleh dutabesar India di   
( Oleh/ 

ada faedahnja”. 

| bahwa dalam konperensi persnja ba- 
ru2 ini presiden Truman dengan dje- 

Sa Mogkow Sir Sarvapalli Ra dnakrishnam baru? ini setelah ja 
mengadakan 5 kundjungan kepada Stalin untuk mirta diri (ha- 
rap lihat berjianja di halaman III) jg seakan? memberi kesan 
bahwa sekarang saatnja adalah baik untuk mengadakan perte- 
muan anjara kepala? negara? besar jg berjudjuan mengurangi 
ketegangan antara Timur dan Barat dewasa ini, telah ditari- 
ma dengan rasa skeptis oleh ka jangan? resmi di Washington 

Dalam pada itu dikemukakan, bahj tan? untuk menundjukkan goodwill 
wa pada minggu jang lalu kalangan2 | nja dengan tjara jang lebih konkrit. 
politik dan diplomatik “ diibukota | Masalah2 Korea, Djerman, Austria 
Amerika Serikat sudah tidak mau me! masalah perlutjutan sendjata merupa. 
uaruh banjak arti pada kenjataan, | kan banjak soal2, dalam mana — me 
bahwa dalam djawabannja kepada | nurut pandangan pemerintah Amerika 
pernjataan? wartawan? Amerika, Sta | — Rusia dapat mengadakan suatu 
lin telah mengatakan bahwa perte- usaha jang konstruktif dan jang akan 
muan demikian ita ,.mungkin akan| djauh lebih tegas daripada hanja sta- 

sukses | tement2 tentang .uperdamaian Sadja, 

Dikemukakan oleh kalangan? ne Pe 

  
itu 

Sikap demikian pula telah diperli- 
hatkan oleh kalangan? tersebut ter-   

Garut tgl. 12 sampai 14 
April jad, akan membitjarakan 
soal ,socialisasi kesehatam”. Se- 
landjutnja dalam atjara kun- 
gres itu akan dibitjarakan dju- 

scal?2 mengenai usul Panitia 
& Federasi antara PIR-| 

: AR” soal pembelian pa- 
di oleh pemerinfah, soal penola- 
kan 1 Belanda untuk Sel 
kolah landjutan dan soal? orga- 
nisasi. Tentang apa dimak- 
sudkan dengan sosialisasi ke- 
sehatan”, pimpinan Parki belum 
sedia keteranzan. 

(Antara) 

las telah mengatakan bahwa Sovjet 
Rusia mempunjai banjak kesempa- 

hadap saran? jang dikemukakan oleh 
dutabesar India Radnakrishnan pada 
saat ia hendak meninggalkan Mos- 

  

  

D 

Mesir Tuntut Inggeris DIm”48 Djam 
— Harus' Ada" Dasar? Utk Dipakai 
Atau Perundingan Terputus Sama Sekali. 

UTABESAR INGGRIS di Kairo, Sir Ralph “Stevenson, 
pada hari Senen telah melandjutkan — pembitjaraan?nja 

ai masalah Inggeris-Mesir cergan perdana menteri Me- 

kow untuk mendjadi wakil presiden 
Republik -India. Kalangan2 politik 
Amerika menambahkan, bahwa Ame 
rika Serikat tidak akan menolak ikut 
serta dalam konperensi antara kepa 
la2 negara2 besar itu, asalkan bebe- 
rapa sjarat tertentu telah dipenuhi. 
Ditegaskan sekali lagi oleh kalangan2 
tersebut, bahwa setiap usaha kearah 
itu harus didahului, setjara unilate- 
raal dan spontaan, oleh suatu tinda 
kar jang korkri: den tegas dari pi 

hak Sovjet-Rusia. Demikian  kala- 
ngan2 di Washington. 

sir Hilaly Pasha dan menteri luar negeri Hassona Pasha. Se- 
mentara itu harian Mesir ,,Al Misri” mewartakan, bahwa per 
temuan arara Stevenson dan Hilaly Pasha pada hari ifa 

,akan memutuskan nasib” pembitjaraan? penindjanan seka- 
rang ini, jaitu apabila pendirian? 
dapat ,,didamaikan” 

jg berlainan dari kedua pihak 
- perundingan? akan dilaisljutkan, djika ti- 

dak, maka pembitjaraan? sekarang ini akan dipu'uskan. 

Menurut harian tersebut PM 
Hilaly Pasha teah minta kepa 
da pihak Irggeris supaja mem | 
pertjepat segala sesuatu agar | 
beberapa dasar untuk perundi 
ngan2 akan dapat tertjapai da- 
lam waktu 48 djam ini. 

Sebagai diketahui sedjak le- 

bih dari dua minggu ini duta 
besar Stevenson dan pembe- 
sar2 Mesir teah mengadakan 
pembitjaraan2 jang bertudjuan 
untuk membuka djalan kearah 
dimulainja perundingan2 for- 
mil mengenai perdjandjian Ing 
geris—Mesir iang teah dibatal 
kan oleh Mesir pada bulan Ok- 
tober tahun jang la'u. Tuntu- 
ae 7 Mesir ja'ah penarikan kem 
bdli pasukan2 Inggeris dari da 
erah Terusan Suez, dan persa- 
tuan Lembah Ni? dengan dja- 
lan mempersatukan Mesir dan 
Sudan dibawah mahkota Me- 
sir. Rentjana Inggeris baru? 
ini jang bermaksud memberi 
konstitusi baru kepada Sudan 
telah ditentang oeh pihak Me 
sir, dan surat2 kabar di Kairo 
pad, hari Minggu menegaskan 
bahwa Mesir akan memutuskan 
pembitjaraan2 dengan Inggeris 
sekarang ini, ketjuali djika Ing 
geris mengachiri usaha2n'a 
terhadap Sudan itu, 1 

  

  
Jefferson temui 

(0S Hilaly Pasha. 

Lebih landjut AFP mewarta 
kan bahwa djuga dutabesar A 
merika Jefferson Caffery pada 
hari Senin telah mengadakan 
pembitjaraar2 dengan perda- 
na menteri Hilaly Pasha. Sete- 
ah pertemuas jang berangsung 
20 menit lamanja itu, Jeffer 
$0n menerangkan, bahwa ia ' 
dan perdana menteri Hila'y 

Pcsha telah mentjapai perse- 
suaian paham mengenai ,,bebe- 
rapa pasal da'am sengketa an- 
tara Inggris dan Mesir”. Kun- 
djungan Jefferson jang di aku 
kan segera setelah pembitjara 

an2 antara Gutabesar Inggeris 
Stevenson Can PM Hilay Pas- 
ha itu selesai segera menimbul 
kan kabar desas desus bahwa 
pembitjaraan? antara Inggris 
dan Mesir di Kairo sekarang 

ini telah berada da'am ,,ting- 
kat jang sulit”, (Antara — 
Reuter). 

  

STANVAC MENJERAHKAN 
ALAT PENGUKUE 
pOW ARUS RAOHT”. 

Hari Senen di Bandung 
orang wakil dari perusahaan 
minjak Amerika Serikat Stand- Dimuka gedung Istana Olah Raga 

Vacuum menjerehkan j di Paris Kemis malam telah terdjadi ard 
sebuah alat pengukur ,awaarte- 
kracht” type-Y- kepada 
H.th.M. an, ketua 
fakuitet Ilmu Pasti dan 

dari 
Ilmu 

Alam di Bandung. Alat jang 
sangat halus dan sangat mahal 
ini kini djusa dipakai oleh ah- 
li2 geophisisk di U.S.A., Ame- 
rika Selatan dan Timur Tengah 
Galam pekerdjaannja mentjari 
tempat2. dibawah tanah jang 

menrandung minjak. 

  

Prof! 

' ki, dan jang mempunjai 

i 
1 

| 
i 

SC: BOM MELEDAK DI PARIS. 
| 

Permulaan offensif di 
plomatik? 

#Koresporden diplomatik harian Ing 
gris ,.Daily Telegraph” jang terbit 
di London sementara itu mewarta- 
kan, bahwa pertemuan antara Stalin 
dan Radhakrishnan di Moskow baru 
baru ini oleh beberapa penindjau 
Barat dipandang sebagai satu tanda 
lagi, #mengingat akan perkembangan2 
achir2 ini, bahwa pemerintah  Sov 
jet kini sedang “dalam tingkat2 per 
tama daripada suatu ..offensif diplo 
matik-iang penting”. 

Dikatakan seterusnja, bahwa rupa 
rupanja Stalin telah melepaskan pe 
raba2 melalui pemerintah India usk. 
mengadakan pertemuan tirgkat ting 
Gi. Tindakan itu harus dihubungkan 
dengan usul Sovjet jang  menghen- 
daki samPai dibentuk neaara Djer- 
man jang merdeka dan tidak didudu 

pasukan2 
bersendiatanja sendiri, demikian me 
"nurut koresponden Daily Tele-! 
graph”. 

  

  

ledakan bom, ketika pada waktu itu 
sedang diadakan pertemuan orang2 
komunis. Djendela2 dan pintu dari 
gedung sekitarnja telah hantjur. Kor 
ban manusia tidak ada. Ledakan 
itu telah menggetarkan udara dise- 
kelilingnja, tidak lama setelah perte- 
muan itu dimulai, Polisi menerang- 
kan, seandainja bom itu meledak 20 
menit sebelumnja, maka banjak kor- 
ban manusia akan diatuh, karena 
djalan itu sedang ramai.   

Ne 

Le Nan Nu 
3 9 

    

   
mungkinan Dr. 
Jusuf 

  

pesan MUKTAMAR: 
ID soal keluarnja Nahdhatul Ulama, akan mendjadi atjara 

- Dalam pada itx muktamar akan mesnin muktaner jg terpent 
ta pertawzgungan djawab dari 
ketuai oleh Moh. Natsir tentang soal ini. Sementara itu dari ka 
Jangan Masjumi lainnja didapat keterangan, bahwa 

Dari kalangan jang berdeka 
tan, dengan dr. Sukiman diper 
O€h keterangan, bahwa pada 
saat2 sekarang mereka masih 
belum mempunjoi kehendak un 
tuk mendirikan partai Islam | 
baru, akan tetapi maksud ter- 
sebut mungkin akan ditentu- 
kan Sesudah melihat hasil muk 
tamar2 jang akan dilangsung- 
kan tadi. Lebih djauh dapat di 
kabarkan bahwa partai baru 

jang mungka akan didirikan 
itu tidaklah bersifat federasi 
sebagaimana Masjumi seka- 

Wibisono Meninggalbannja 
Natsir Akan Diminta Tanggung Djawab Tentang Ke- 
2.0.0 Iuarnja N.U.3 Muktamar Masjumi Akan 
Du Dipertjepat. : 

ta Ikiman Wirjosandjojo dan mr. Jusuf Wibisono ketua 
| presidium akan menjatakan keluar dari Masjumi. 

Na an aman te an aan apaan 

Akan Le. 
ir?) 

  

Sukiman Dan Mr. 

partai Masjumi jg akan dafang | 

Dewan Pimpinan Masjumi jg di- 

sesudah | 
mungkin bahwa presiden Masju 

  

Tekad. WHO 
Menjehatkan Lingku- 
ngan Hidup Manusia 

: ERHUBUNG “DENGAN 
B »Hari W.H.O., pada tg. 
7 April (kemaren), menurut in 
speksi Djawatan Kesehaisa pik 

       

   
    

  

        

   

  

di-amendeer — Manusia 
si Moskow — Pernjataan    

    
Tahun Ke VII — No. 50 

AAA APARATUR 

  

PRA ta 

  

  

' Memeriksa 
Barisan OPR 
  

   
Dengan disertai bupati Kendal, dan beberapa wakil instansi ba- 
ru-baru ini Residen Milono telah mengundjungi beberapa daerah 
Kendal untuk memberikan petundjuk2 kepada Organisasi Pertaha 
nan Rakjat. Kelihatan pada gambar: didesa Sukoredjo, sebelum 
mulai memberikan petundjuk2 nja, Residen Milono memeriksa bari 
yn O.P.R. Sebelah agak kebelakangnja ialah bupati Kendal. 

(Ipphos). 

Negara? Jg Masih 

    
    

pinsi Djawa Barat, kepada se- 
laruh Djawatan Kesehgjan, in- ! 
stansi? kesehatan lainnja serta 
seluruh ' penduduk telah dian-. 
djurkan untuk melaksanakan te 

rang. melainkan  keanggautaan|kad W.HL.O., jaitu menjeha?kan 
nja bersifat perseorangan, 

Sebab2 perpetjahan | 
dikalangan Masjumi 

Kalangan itu selandjutnja | 
menerangkan, bahwa aki 
bat perpetjahan jang akan di- 

a ami oleh Masjumi ini ja'ah 
karena beleid jang dilakukan 
oeh Dewan Pimpinan Masjumi 
jang tidak dapat memelihara 
persatuan dika angan organsa 
si2 Islam jang tergabung dida 
lamnja. - 

Dan jang sa'ah satu akan 

mempertjepat proses perpetja-. 
han tadi, jalah dengan pend'ri- 
an dari pimpinan Dewar Pim- 
pnan Masjumi sekitar usaha | 
pembentukan kabinet jang me | 
njatakan bahwa anggauta Ma- 
sjumi jang pro MSA tidak di- 
perkenankan duduk daam xa- 
binet. 23 aa 

pa, ha! pimpinan Dewan Pimpi 
nan Masjumi sela y meniata- 
kan sikap2nja sesuai dengan si 
kap2 dan pendirian? jang dike 
luarkan oeh Partai Sosialis In 
donesia, Mengenai ka! ini kaia 

ngan itu tidak hendak memberi 
kan komentarrja lebih djauh, 
Gemikian “Merdeka”. 

Muktamar akan di- 
pertjepat. 

Berhubung dengan tersiarria 
berita2 tentang kemungkinan 
akan keluarnja dr. Sukiman 
Gan mr. Jusuf Wibisouy dari 
Masjumi anggauta dewan pim 
pnan Masjumi, - Sjamsur:dza: 
menerangkan kepada warta- 
Wan kita, bahwa dewasa ini ti 
dak ada a'asan dan tidak ada 

niat untuk bertindak demikian. 
Soa12 demikian itu akan dibitja 
rakan dalam kongres partai jz 
akan datang. 

Dalam kongres in dewan 
pimpinan partai harus memkbe- 
rikan tanggung djawab terha- 
dap  beleidnja selama. ini. 
sampai2 Nahdhlatul Ulama me 
njatakan akan keuar Jari Ma 
sjumi, Kongres ini menurut ren 
tjana akan diadakan da'am bu 
lan Djuli jarg akan datang, te 
tapi berhubung dengan keala- 
an jang mendesak kemungki- 

nan besar sekali bahwa kon- 
gres ini akan dipertjepat. 

Se'andjutnja dari ka'angan 
jang dapat dipertjaja didapat 

| serta keadaan2 jang tidak di- 
Pula bahwa dalam beberaj inginkan. 

Pakansan hidup manusia, an- : 
'tara lain , makanan : 

i resa minuman 

Menurut keterangan itu te- 
kad World Health Organiza- 
tion itu adalah tepat seka'i ber 
hubung dengan mundurnja ke 
adaan kesehatan dinegara kita. 
Keadaan2 akibat revousi, 
lah mempengaruhi kesehatan2 
dalam lingkungan hidup manu 
sia, sehingga kadang? menga- 
'kibatkan naiknia angka kema- 
tian dan turunnja angka kela- 
hiran. Tekad WHO itu diang- 
gap reru sekali mendapat per 
hatian sepenuhnja demikian 
menurut Inspeksi Kesehatan, 
Kena apabi''a keadaan keseha 

dalam lingkungan hidup 
mendjadi sempurna, maka ti- 
daklah akan timbul penjak t2 

  

  

  

Terus . 

ESUAI DENGAN rentja-: 
na, kemaren pagi? telah 

Gimulai aksi pemogokan oleh bu 
ruh harian didjawatan pekerdja 
an umum kotapradja Kandung, 
bdjawatan kehutanan dan di- 
Gjawatan pekerdjaan umum pro 
pirsi. Menurut keterangan Seb- 
si, aksi pemoggkan untuk dua 
hari ini Giikut oleh kira2 5009 
crang buruh harian jang terga- 
kung dalam Serikat Buruh Dae- 
rah Autonom (Sebda), Serikat 
Buruh Pekerdjaan Umum (S.B. 
P.UN dan Serikat Buruh Keku- 
tanan Selurah Indonesia (Ser- 
buksi), sedang. sampai Gimara 
aksi selandjutnja akan diper- 
luas, masih aku: bergantung pa 
Ca perkembangan? setelah aksi 
dalam dua hari ini. 

Menurut keterangan dari se 
rikat2 buruh jang bersangku- 
tan, aksi pemogokan ini ber- 
langsung dengan rapi dan ti- 
dak nampak timbul ha2 jang 
tidak di-ingini. Dikalangan bu- 
ruh harian kotapradia, pemogo 
kan tidak meliputi buruh, jang 
bekerdja dibagian teknik peru 
sahaan air dan kuburan kare-   keterangan, bahwa sesuatu per 

petjahan dalam Masjumi, jang 

tidak mustahil akan berakibat 
antaranja dalam perimbangan 
suara dida'am pariemen. 

DJUGA ADA PERSEDIAAN 
URANIUM DI NEW 

  

ZEALAND? : ! 
' Berita2 jang diterima di 
Sydney dari Wellington, New 
Zealand, pada hari Minggu 
menjatakan, bahwa , sedjumlah 
besar” uranium telah dikete- 
mukan di New Zealand. Ahli 
kulit bumi dari komisi tenaga 
atom Inggeris, 
son, dan anggota komisi tena- 
ga atoom Amerika Serikat R.s- 
bert Nineingher, telah mengu- 
dakan penjelidikan didaerah 
pantai barat dari pulau jang 
terletak dibagian selatan. Beri- 
ta2 tu menjatakan, bahwa per- 
sediaan uranim jang dikete- 
mukan di New Zealand mung- 
kin akan dapat menghasilkar 
8 ton metrik uranium. 

   

     

Dr. G. Dav'd-' 

na bagian2 ini dianggap vitaal 
dan karena itu pemogokan ha- 
nja di akukan oleh kaum buruh 
dibagian pembersihan, urusan 
djalan dan petamanan. 

BUKU? TENTANG KOMU- 
NISME DIBESLAG. 

Menurut U.P. dari Singapura, se 
djumlah besar buku2 tentang komu 
nisme hari Minggu dibeslag dari ka 
pal La Capirena” dan ,,La Colora 
do” jang datang dipelabuhan Singa 
pura dari Sumatra (Belawan). Se 

L orang anak buah kapal tsb" menjata 
. kan, bahwa ia telah membeli bebe 
.rapa dari buku2 tsb “di Belawan. 
| Anak2 buah dari kedua kapal tsb 
| jang berhenti dipelabuhan Singapu 

ra tidak boleh turun kedarat. Menu 
rut keterangan jany didapat II. 2, 
sedjumlah . banjak buku2 dan ba 
tjaan dari RRT. di-import ke Indo 
nesia dari sebagian masuk pula Le 
Melaya. Dinjatakan, bahwa perwa 
dimasukkannja buku2 tsb di Indone 
kilan RRT. di Djakarta membantu 
sia, (Antara). 

  

  

te-j: 

Sfjat:Cheko, kata Kadlec, sangat mena 
'|ruh simpati terhadap rakjat negeri? 

terbelakang 
Hendaknja Mengutamakan Sumber2 

Ekonominja Sendiri 
3 Panitya Pekerdja Konperensi Ekonomi 

Moskow Bersidang. 
px” IGA PANITYA PEKERDJA dari konperensi ekonomi in- 
E ternasional di Moskow hari Senen masing2 mergadakan 

sidangnja untuk membitjarakan masaalah ekorvmi internasio- 

nal Dr, Gyan Chand (India), ketua dari Panitya Pekerdja 
urusan daerah? terbelakang dalam sidang parstya tsb menekan 
kan pentingnja akan iku. sertanja negeri? jg rnasih .erbelakang 
ida mistuk memperkembangkan ekonomi masicnalnja sendiri. 
Chand dalam pada itu mengemukakan Republik2 Sovjet di bagi- 
an Asia sebagai tjonto betapa tjepat mereka dapat memadju- 
kan ekonomi serta kebudajaannja. 

Seterusnja ketua Panitia Pekerdja 
kerdja--ama ekonomi untuk keperlu 

an masaalah2 sosial, Lord Boyd, da 
lam sidang panitia tsb. menekankan 
pentingnja untuk mempeladiari mas 

Kata Chand, "RRT dijuga suatu 
tjoato lagi, betapa tjepat negeri tsb. 
dapat mengatasi segala kekurangan? 
dalam lapangan ekonominja. Negeri2 
jang masih terbelakang harus teruta 

U, — Emas, perak. kuningan dan tembaga di Tir- 
tomojo — Perundingan Ingeris-Mesir djadi sulit dll. 

  

Penting Hari Ini: Sukiman-Jusuf djuga akan keluar 
idari Masjumi? — Andjuran supaia bantuan MSA' 

dan Atom — Konperen- 
Masjumi mengenai niat N. 

  

PL UPN ELNN aa Maag NN NAN Oa PAN NA PA MAA NA ea .emennenn 

| Belum Usi k2 Soal . 
Politik - 

Rentjina Sidang?Ka- 
binet Sore Ini ba 

| AEINET DIDALAM si- 
K dangnja pada djam 14.00 

    

sud jang menghendaki penje- 
lesaian sedijak kabinet Sukiman- 
Suwirjo mulai Gemisioner de- 
mikian menurut kalangan peime 
rintghan. Diantara soal2 ju 
termasuk soal tata-tertib pene- 
rimaan Presiden @uyino dari 
Filipina didalam kundjungannja 
ke Indonesia nanti. Djuga soal 
pembdaagian beras kepada pe- 
gawai? negeri akan dibitjara- 
kar cleh kabinet. Ketetapan me 
rgenai sesuatu langkah politik 
jg baru masih belem akan di- 
ambil oleh kabinet diawal ming- 
gu ini, demikiar menurut katak sa 
ngan pemerintahan tersebut... 

Mungkin sekali, bahwa akan 
ditindjau yua soa' pembahagi 

an pekerdjaan setjara baru di 
antara PM dan Wakil PM, de- 
mik'an djuga mengenai djaba- 

tan sekretaris kabinet. Seterus 
nja didapat kabar dari kala- 

ngan jang herdekatan dengan   Perdana Menteri, bahwa De- 

wan Ekonomi & Keuangan J8. 
sudah ada sedjak kabinet Hat- - 
ta sampai kepada kabinet Suki 

kan dengan susunannja jang 
sekarang. Tentang status kepo - 
lisian negara jang sekarang ini, 
tidak akan diadakan perobahan 
baru. 

Mengenai susunan badan jg. 
chusus akan mengurus soa2 
keamanan (Dewan Keamanan | 
Nasional?) rupania masih di- 
nantikan bagaimana usul dari 
pihak Menteri Pertahanan ke- 
ada kabinet nanti, 

  

landia dan Sovjet Uni, ia jakin, bah 
wa rakjat kedua negeri tsb. benar2 
menghendaki perdamaian dan adalah 
perlu untuk menghentikan perlomba   alah2 seperti kekurangan? bahan ma 

kanan, penjakit, pengangguran serta 
upah. i 

ma pertjaja kepada sumber2-nja sen 
diri, walaupun dalam pada itu ban 
tuan dari negeri2 jang lebih madju | 
sanga: di-inginkan. | Delegasi Amerika, Arthur Deutsch, ! 

Wakil Chekoslowakia, Kadlec ka pemimpin serekat sekerdja Amerika, ' 

takan, bahwa negerinja telah men-| menjokong pernjataan Boyd dengan 
djual perlengkapan? bagi pabrik2 sa! mengandjurkan supaja diadakan ren 
Tingan gula di India dan Iran. Rak tjana pekerdja.iang konkrit menge- 

ngai- mas'alah2: -tsb.... Dikatakannja 
pula. setelah ia menguadiungi. Po- 

Asia dan mereka mengerti pula, bah 

| si Perantjis, Pierre Lebrun, kedua2- 

'kan perdagangan dengan tiap negerr 

an persendjataan. : 3 
Delegasi Inggris, Tate dan delega” - 

nja njataken sangat terharu terhadap 
pidato ketua Balai Perniagaan Sov 
jet-Uni, Michael V. Nestorov, jang 
dalam p'datonja mengatakan, bahwa 
Sovjet-Uni bersedia untuk mengada 

seluruh dunia. (Antara—AFP) 
  

wa negeri2 tsb. ingin untuk mempu 
njai industri2 sendiri di wilajahnja 
sendiri. 

Kadlec kemudian. mengemukakan 
barang2 industri jang dapat. di-ek- 
sport oleh Chekoslowakia serta ma 
tiam2 barang jang ingin di-imbort- 
nja. 

Lange kemukakan 3 
masaalah 

Selandjuinja ketua Panitia Peker 
dja urusan perdagangan  internasio- 
nal, dalam sidang panitia tsb. me- 
ngemukakan 3 soal untuk dibitjara 
kan: |. meluaskan perdagangan dan 
ekoromi duria, termasuk  mempela 
djari sebab2 dari kesukaran2 jan 
dihadapi berbagai2 negeri dalam Ia 

K   

Sikap Mangkune- 
goro Merugikan : 

Nasib 1000 Pegawai Dang Keluarganja 
— Mendjadi Terkatung—Katung 

Apakah Mungkin Mangku negoro Mengadjuksn Pro- 
ses Hukum Mengenai Dana Milik? 

ALANGAN JG SANGAT mengetahui terjang seluk-be- 
luk Dana Milik Mangkunegaran menjatakan pada war- 

'tawan keliling “kita, bahwa sikap Mangkunegoro jg selama ini 
'mendjauhkan diri, dan malahan seolah-olah ,,memboycot” Pani 

pangan perdagangan, 2. soal2 teha.k 
bagi memperluas perdagangan inter 
nasional: 3. mempeladjari tentang ke 
mungkinan2 eksport dan kebutuhan2 
dari berbagai? negeri. 

mem ga maan aa 

Dj. Weyland: 
Maachuria Bisa  Dibom 

Setjara Effektip 
PPN DJENDERAL O. 

2. Weyland, komandan pa 

    

Sumad Utara Amerika di Timur. 
bjauh, hari Senin mencrangkan | 
bahwa pesawat? terbangnja da- 
pat membom Manckuaria seijara 
eektif dan dapat memberi pu 
kulan jg berhasil kepada Ticig-, 
kok sendiri, djika ia) diperintah- 
Kan untuk berbuat demikian. 
keterangan tadi diberikan da- 
lam interpia dengan madjalah 
»U. 8. News an World Report”. 

Dikatakan seterusnja, bahwa 
RRT harus menambah pertaha 
nannja setjara besar untuk da 
pit menangks dengan berha- 
sii serangan udara itu, Menu- 

rut Weyiand, 
bang di Manchuria sekarang 
ini metupakan antiaman besar 
terhadap pasuka::2 PBB tetap: 
lapangan? ini dapa: d.hantjur- 

kan djika pesawat2nja dipe.in | 
tahkan berbuat demikian. 

Achirnja Weyiand mengata- 
kan, dengan mengingat segaa 
faktor jang ada maka pesawat2 
jet Sapre F-86 adalah “lebih 
baik” dari pada pesawat2 MIG 
15 buatan Rusia. (Artara). 

  

Hendaknja MSA Utk Indon. Diamendir Oleh Kedua 
" ALANGAN PEMERIN- 

ta .TAH baru di Djakarta 
mengenai  persetudjuan MSA 
jang teah ditanda tangani 
oleh Soebardjo'Cochran a.as 

Pertanjaan “Antara” mengemu 
kakan selaku pendiriannja, bah 

Wa agak sukar untuk kabinet 
Wilopo menerima bantuan Ame 

rangkan oeh kalangan peme-" 
rintah tersebut, bahwa kabinet ' 
Wilop, tentu akan insjaf, bah- 
wa perdjandjian penerimaan 
bantuan Amerika Serikat se- | 
perti jang ditanda tangani oleh ! 
Soebardjo/Cochran te'ah  me- 
ngikat Indonesia tetapi sebalik 

'nja diharap, bahwa dengan dja 
rika Serikat kepada Indonesia | 
atas dasar pasal 511 A. Dite- 

Jan diplomatik dan dengan per 
setudjuan kedua belah pihak, 

Pihak 
| persetudjuan tersebut dapat di 
amendeer, Sehingga Indonesia 
dapat menerima bantuan Ame- 
rika Serikat itu atas dasar pa- 
ga! 511 B dari MSA. 

Djalan itu diarggap bidjak- 
sana jaitu sebelum par emen 
Indonesia mendapat kesempa- 

tan untuk memperbintjangkan 
Soal bantuan Amerika Ser.kat 
seperti jang ditanda tangani : 
Oo eh Soebardjo/Cochran itu, se : 
bab pembitjaraan dalam par'e- | 
men mungkin akan menimbul- | 
kan utjapan2 dari berbagai go 
longan po'itik jang tidak akan 

| berfaedah untuk perhubungan 
: Amerika Serikat dan Indonesia 
| Djika ha) ini terdjadi maka 

    

  

pKon Batavisa 
van Kunsten en   

Lembaaa Kebudayaan Indonesia 
sch Genoot- cnap 

Watenschar sen"     

S 

    

soal itu akan sangat d'sesal- 
kan, oeh kareng dalam 'perhu- 
bungan antara Indoresia dan 
Ameriks Serikat, MSA itu ha- 
nja merupakan suatu e ement | 
sadja jang seharusnja djargan 
mengeruhkan dan mempersulit 
kan hubungan umum antara | 
Indonesia dan Amerika Serikat. 
Demikian kalangan pemerintah 

itu, 
Km YA 

lapargan2 ter-: 

'tya baru, jg telah ditundjuk dan dilantik oleh pihak Pemeren- 3 

tah, guna meneruskan pekerdjaan mengurus Dana -adi. adalah 
|san gat keliru. 

Sikap jg demikian merigikan 
kepen.ingyan Mangkuneg:ro sen- 
dr, dar terwama merugikan 
keh:dupan Ik. 1006 pegawai MN 

jg sudah 'k 6 bulan tidax rx cre- 

   

  

rima gadji. tah. Lebih2 disesalkan ole 
vebagar telah d.ketdnui Jangan tadi selang jung, 

yinura. Dana Mi-k MN tau. bs na djustru atjars "tamasja 
berapa waktu jl dibekuran «“n'akan dikefdjakan olih Pa L 
Pemerintah. Kemudian untuk tadi, ialah soal nafkah Ik 1600 
mehgurusisa selahujk.nji —|pegawa. MW ““ Selsita Ini Sus 

    dgn pengeruan agar pesruka On 

uang dana tadi digunakan be- 
' tul2 menurut tudjuan jang se- 
mustinja —- clehn Pemerecutan te 

lah ditundjuk dan dilantik se- 

'buah Pamiya baru. Paniya jini 

(ic beranggauta 7 dan sebagaian 
'bosar terdiri atas orang2 keme- 
Irentah, memberikan 2 tempa: 

| kepada pihak MN didalamnja. 
1 Dengan dem kian terbuka ke- 

' sempatan tjukup bagi pihak MN 

luntuk ikut-serta mengurus Da- 

ina tadi. 

  

| Sangat disesalkan bahwa 

ferinaknta | dak mench .rauk"' 

“kesempatan jg diberikan oleh 
Is seruan kepadanya Zah- 
kan waktu Pani'-- tadi dilant.k 

Mangkuregoro tidak-mau had 

ilir. Kemudian atas djawlan js 

bermaksud baik dari kalansar 

tertinggi di Diawa Tengah, Re 

siden Surakarta Salamun kcr- 

  

   

"1 

  niat menemui MN dengan mak- 

sud mengadjak MN supaia toh: 

mau mersbah s'kapnja. Residen | 

kembali densan tangan hampa 

karena MN tidak mau mener.- 
MAN Yasin ia 

Komudian untuk kada 

nja Residen mentjoba menemui 

MN lagi, Ini kali difanjakan 

oleh MN: Untuk keperluan apa? 

Don ntie billara soal apa? Ka- 

law tidak ada, soal ig dibitjara- 

kan, lebih baik tidak ada perte- 

muan sadia! Kembali untuk ke- 

dua kalinia Residen nulans As. 

| ngan tangan hampa, zonder b!- 

Isa menemui Mangkunegoro &“.- 
ME on ena , 

Ns Sa 

  
|. Kalangan tsb sangat, menjesal 
'kan sikap dingin dari Mangku- 
nagoro ini. Padahal dielos, k 
wa nekerdjaan Panitya tadi hu- 

' rechtspersoon jang dibelwikan, 

kannja berupa pslitx jg akan 
mengusik-usik soai siacus Swa-y. 
pradja dsb te-api murni zakenjk 
1g akan Inengurus “pemakaman 
Dana tadi dengan sebak-baik- 
nja dengan retundiuk Peme 

    

dah Ik 6 bulan tidak mener 
gadji.' Sebagai umum mengeta- 
hui, 1000 pegawai tadi, sampai 
saat dibekukannja Dana MN, 
menerima gadi: langsung dari 
Dana tadi. Sehabis dibekukan 

  
ta, tidak mener.ma nafkah. De-, 
ngan sikapnja MN tadi, ma 
don sendirinja soal 1600 pega 
wai tadi jg Seandainja bisa 3 
rus kini mendjadi kotang-ka- 
tung. Dengan akibat bhw. kehi 
dupan Ik 1000 keluarganja mefi- 
djadi sulit. 

Apa mungkin proses? 
Kalangan tadi selandjutnja menja- 

takan sebagai pendapatnja perfoon- 
ljk, bahwa masih disangsikan apa- 
kah Mangkunegaranfbbisa mengadju- 
kan proses hukum kehada pemerin- 
tah mengenai pembekuan Dananja 
itu, sebagaimana telah diniatkan oleh . 
Mangkunegoro: Kesangsian ini  diu 
dasarkan atas kenjataan bahwa Swa- 
pradja telah dibekukan djiga.  Dan' 
bagaimana mungkin bahwa suatu ' 

men- 
djalankan tindakan hukum sebagai 
proses itu? A “3 

Sebagai penutup kalangan tadi me 
ngatakan, bahwa Panitya Pengurus 
Dana Mangkunegaran jang baru itu 
jarig beranggauta 7, bisa mengambil 
putusan jang sjah, bila bisa menda- 
pat 5 suara jang menjetudjuinja. 
Oleh karena selalu terbentur kepada 
sikap lijdelijk ' verzet dari 2 anggau: 
ta pihak MN, maka sangat disesal- 
kan bahwa nanti sampai terdjadi di 
ambil keputusan? penting jang ber- 
hubungan : dengan Mangkunegaran 
zonder bisa menerima suara2 dari pi- 
hak Mangkunegaran terlebih dahulu, 
djustru karena 2 tempat jang disedi 
akan untuk Mangkunegaran selalu 
tidak di-isi sadja 

    

   

    
   
      

       

     
     

  

man—Suwirjo. akan dilandjut .  N
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Kuaingan ter 

Die 
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knj ditudjukan 

ses 

dengan SEDIKIT MAS, 

' Penjelidikan mengenai tanah 
tsb. telah dimulai sedjak bulan 
“Oktober 1951 oleh seorang ah- 
H, dan dalam bulan Desember 
1951 telah @mulai dengan per- 
tjobaan2 setjara chemis-electro- 

5 lis pertjobaan mana chusus utk| 
“telah menghatsilkan | 

6 pCt. Bahan mentahnja mudah 
sekali didapat. sehingga tidak 
erlu mengadakan 

      

    

    

    

      
      

ap 

| Dalam pertjakapan kita dengan 
| a. “djawatan. Tranmigrasi In- 
Speksi Djawa Tengah mengenai soal 
transmigrasi keluar Djawa, antara 
lain diterangkan, bahwa pada wak.u 
belakangan ini banjak sekali dite- 

rima surat? dari daerah wilajah Dja 

   

  

     

  

    
    

      

     
    

    

   
     

    
     

    

    
    

   
   

     

  

   
   

    

    
   

    

     
    

         

        

      
   
    

  

   

  

    
   

   

    

   

    

   
   
    

   

  

   

    

   

   

    

  

   
   

    

   
     

  

ri mereka, terutama -masjarakat desa 
" . jang ingin dipindahkan keluar Dja 
“wa 5 

Sebab2 jang mereka adjukan un 
tuk kepindahan itu dinjatakan karena 

| tekanan ekonomi. Permintaan itu me 
— ndapat perhatian dari Kepala djawa- 
“tan tsb. dan soal itu akan diterus 

pada djawatan “Transmigrasi 
— di Djakarta. Penjelenggafaan 
djarak pendek tentu sadja belum da- 
pat dilaksanakan sebugitu djauh 

tempat2 jang akan dtudju. 

Beberapa bulan berselang oleh pe 
merimah pusatuelah  direntjanakan 
egroting sebesar “Rp 78.— djuta 
2 eperluan Bu bagi " seluruh 

Indones'a, tetapi hingga kini belum 
“ada keterangan2 lebih“djauh, meski 

te
 

  

|. “Fidjuan dari transmigrasi ini jang 

| terpenting adalah untuk memperting 
5 gi kemakmuran dan kesedjanteraan 

| rakja: sehingga merata dengan mem 
bangun perekonomian di segala Ia 

| pangan Diumiah perduduk di Dja 
“wa Tengah menurur tjatitan, pada 
dewasa ini ada 14994456 djiwa, 

“6A54011 petani dan 1. 696350 bu 
uk: Pada angka buruh ini tidak ter 

masuk golongan pegawai negeri, po 
dan tentara serta perduduk dari 
rah istimewa Jogjakerta, — (Kini 
wa-Tengah lebih dari 15 djuta 

“ok daerah Diawa Tengah tertja- 
| tat 949966 .ha sawah dan 961.171 

duduk di Diawa Tengas itu, djka 
sing2 dipekerdjakan setagai pe 

, maka tap? diwa hanja dapat 
ian 0.06 ha tanah jg tidak mung 
“aztuk memberi suatu penghidu- 
1 jg lajak bagi meteka. 
Dalam penjelidikan sementara ter 

—bahwa mengingat padatrja 
duduk ini. masih terdapa: kele- 

pendudak setelah djumlah2 itu 
org dengan djumlah2 jang “di 

erdjakan untuk pertanian, angka 
ang belakangan ini untuk karsside 
nan Semarang ada 6820092, Kedu 

1-946.568, Pekalongan 845.779, Banju 
“mas 1.042.349 dan Pati 544.939. 

pg 
“Untuk, mengurangi djumlah kepa- 

tan itu, maka sementara ini telah 
makan pemindahan. penduduk 

! Djawa, jaiti buat sementara 
dium'ahnja ditetapkan 10 pCt. dari 
jumlah kelebihan itu, djumlah itu 

Gitetapkan 553.703 orang jg akan 
Gi-transmigreer ke luar Djawa dan 

san berikutnja akan di 

ja rentjana transmigrasi 
i “belum mendapat ke 

| pemerintah pusat, maka 
transmigrasi . didaerah 

“hanja baru dapat 
mereka jang ingin 

jawa, Pun dari dae 
terima surat2 dari me. 

| menjatakan ingia  dipin 
r | jg meniangkut 

“dari 3000 dji 

— 

  

is baru 'spxB 

bendahara Ii. 
| kelompok sbb.: 

w Kse Bang, 
Kie Dioen dan 

jamin. 

ik tahun 1951. 

e. wa Tengah, jditd dari bilangan2 | 
“Banjumas, Kedu dan Pekalongan, da ! 

elum ada persiapan dari i 

4 1 didaerah2 Djawa kini telah ter ! 
. bentuk kantor Idan tjabang2 dari ' 

diantara mereka terdapat sedijumlah | 

tegalan. Dengan kepadatan pen | 

Tik, penu-. 

Se 5 
nsepsi tun rang Tionghoa di Kp. Utri ber | 

CG 8 APRIL 1952, 

Karena Tekanan Ekonomi 
| Ribaan Orang Ingin Dipindah Kelaar Djawa 

  

    NI etgatider TAN 
| TE-RO-RU BUSUK. 

Historiseh! 
Sir-pong kemaren mengantai- 

kan 3 panggedee Djepang (se- 
tengah wartawan) keliling Dja- 

wa Tengah. Sebelum njingklak 

pkep-nja Sir-pong, salah seorang 
putera-Dewata tadi tanjak Sir- 
pong dengan bahasa Indonesia- 
Djepangnja jg terkenal itu. Ta- 
njaknja: 

Tuang, di sini banjak-banjak 
TE-RO-RU??” 

'orang Djepang js karem TE- 
“LOR, keragihan sana kareman- 
:nja makan telor, Karena Sir- 
pong itu orang jg terkenaj so- 
pan banget, hoffeliik dan ga- 

“Iant. maka ia djuga terus dja- 
iwab dalam bahasa Indonesia 
gubahan Nippong: 

chawatir!. TE-RO-RU  banjak- 
kanjak disini. Segala matjam 
TE-RO-RU ada. Djangan cha- 

watir perkara TE-RO-RU!!1” 

Sekonjarg-korjcag 3 putera 
Dewata tadi mendjadi putjat sa 
ma sekali. Terus bisak-bisik sa- 

tu sama satu lainnja. Kemudian 

salah seorangnja, masih dengan 

muka putjat, bilang sama Sir- 
pong,” 

»Ah, tidak djadi djaran-dja- 
ran Djawa-Tengah Tuang, TE- 
RO-RU busuk. TE-RO-RU Bu 
Isuk. Busuk. Busuk amat nese!!” 

Sekarang gilitannia Sir-pong 
mendjadi putjat. Karena merasa 
'kehormatan wnasional-nja ter- 
'singgung. Kurang adjar banget 
ihai wong Djepang. Kepingin te- 
'1lor, belum merasakan telor In- 
:Gonesia, sudah-katakan telor In- 
|(donesiasbusuk. Demi keagungan 
masional, demi kehormatan selu- 

ruh ajam dan itik Indonesia, 
Sir-pong terus membentak: 

,Apa, kuteng adjar kamu! 
TELOR Indonesia busuk? Tidak 
ada telor Indonesia busuk. Se- 

mua baik baik. Mengerti? 

Mendengar kalimah  TELOR 
ini, keiga putera dewata tadi 
sekonjong-konjong mesem lebar 
lebar. Katanja: , 

»Aha, TERORU nete (mere- 
ka sambil mengepak-epakkan 
tangannja dan berkokok kajak 
ajam). Bukan TERORU itu 
TERORU ilu saja suka nese, 
tetapi TE-RO-RU peng, p€ng, 
peng” (sambil mereka meniru 
orang menembak). 

Ohoo, sekarang Sif-pong ta- 
hu, kaluk ini 3 orang putera 
dewata, betul betul karem 
'inguntal TELOR, tapi takut se- 
'tengah " mati kaluk di-untal 

| 

TERROR pengatjauan, pembe- i 
'rontakan!!!! 

  

| PENJAKIT MEN ULAR. 

Daftar tg. 23 sampai 29 Maret: 
'!typhus abdominalis sisa 35, tambah 

11, sembuh 6, mati 2: paratysnus A 
| sisa 7 tambah 1, sembuh 24: wioatle! 
|rie penjakit baru 1 matt 1, penjakit' | 
“lumpuh sisa 2 sembuh 1. 

DITAHAN POLISI. 

ara Jg Baik Bisa Meng hasilkan 
21.000 Tiap 24 Djam. 

2 Korresponden Sendiri —— 

aa 

» perhitungan 1x 

'mojo tsb. ada seluas Ik. 600 J 
sedikit Ha. Menurut penjelidikan, 
imbang- lain kuningan itu didapatkan 

aha pula TEMBAGA HITAM, PE- 
ppi RAK denga 
ke dan CARBIET. 

500.000. Mesin2 tsb kini telah 

  

'»horingen? dsbi 
Sege:a setelah berha: 

perijobaan tsb. dan 1 

  rakjat maupun da 
dja, akan tetapi 
akan memberi lap 
ajaan kepada para 
ig tidak sedikit dj 
daerah Kabupaten ' 

Modal dan alat2 ' 
2 San soai modal mendja Suatu Soal jarg sulit pula di petjahkan Na tetapi Panen kegiatan Pemerintah Kabupa- 
ten Wonogiri kini te'ah dapat 
dikumpu kan mesing 1 ma- na2 tempat jang sekiranja da 

ipat dipergunakan untuk per- 
tambangan tsb seharga Ik. Rp. 

      

   
   

pen, 
   
   
   

    

  

   

    

   

dipasang dan dihubung2kan   mendjadi satu, dan telah dapat 
dipergurakan untuk memulai 
mengusahakan pertambangan 
tsb. Disamping mesin? jg ada 
'tU, kini te'ah dipesan dan se- 
dang dalam perdjalanan mesin 
mesin baru seharga Rp. 200. 
000. Sedarg dari pihak Prop:n 
si D'awa Tengah kemungkinan 
besar “kan member: bantuan 
modal sebesar Rp. 600.000. 

Bisa keuntungan Rp.21 
ribu tiap hari, 

Dengan a'at2nia jang kini te 
ah ada dan masih serba seder 
hana itu, dan dengan 500 hing 
ga 600 pekerdja dalam tiap 24 

  

  

Walau 
   

Anggota istimewa terdirj da 

Gak berpo.itik dan menjetudjui 
politik Masjumi seperti N,U, 
Muhammadijah, PUI, Djam,a- 
tulwash.ijah dan lain2. Anggo 
ta2 dari perserikatan2 jg men 
Cjadi anggota istimewa " itu 

biasa Masjumi, sebagaj perseo 

anggota2 perserikatan2 jang 
mendjadi anggota istimewa itu 
jang tidak masuk Masjumi, ma 
lah mendjadi anggota dari par 
tai politik iang lain. Ada pu'a   Ijam-nja pertambangan tsb 

kini telah dapat menghasilkan ' 
'k 600 KG kuningan. Untuk itu 
dikeuarkan beaja sebanjak Rp '   

i 
$ 

f 

Sir-pong pikir: Nah ini, ada : 

i 3 

! 

| ka dalam tiap 24 djamnja per 

| ngel | hanja sebanjak Rp. : 
/TE-RO-RU Tuang? Djangan | "ESUAran Manja njak Rp. 

  

  
Telah ditaran oleh po'isi seo 

rang dari Kp. Suburan berna-. 
ma T. karena dipersa ahkan be 
berapa wak'u jang la'u mendju 
al sebuah repolper pada seo- 

nama LLS, 

  

1 4. Guntur (Demak). Konperensi 
Sir-pong. | 

1160 sedang patsilnja kalau di - 
d'ual ada Rp 1.800 jarg berar : 
ti keuntungan sebanjak Rp 640 
tiap 24 djam-nja, Keuntungan ' 
tsb masih beum didasarkan 
atas pendiua'an dengan harga 
pasar kuningan sekarang jalah 
Rp. 8— tiap KG-nja, karena 
kusingan tsb hania didjual da 
ngan Rp. 3.— tiap KG-nja. 

Djiks pesanan mesin2 baru 
telah datang, maka Pertamba 
ngan Kuningan di Tirtomojo 
tsb dengan tambahan kapita! 
dan tenaga, menurut rentiana 
akan dapat menghasi kan kuni 

ogan seharga Rp. 65.000 (dgn 
dasar harga Rp. 3.— tiap KG- 
nja) tiap 24 djam, sedang pe- 

44000. Dengan demikian ma- 

tambangan tsb dapat mengha- 

si'ikan pa ing sedikit Rp. 21.000 

Kin: sedang diusahakan untuk 
memperbaiki dja'ar2 jang me 
nud'u ke Tirtomojo agar mem 

permudah hubungan antara 

Wonogiri dan Pertambangan, 
tsb. Demikian keterangan R. 
Agus Miftach Danukusumo. 

Nan 
Map aae AO Ta     

  

| 

  

HARGA EMAS. 
Medan, 7 an diam 1 6.00: 

  

“Dollar Hongkong .... 
Bukti Exp. Dolar .... Rp. 
Diakarta, 7 Aprii diam 17.0: 

HAMA NO SE p53 Bana Rp. 21505 
Emas No. 2 oa Rp. 80.75 
Emas No. 3 Rp. 29,—   

BEKERDJA KEMBALI, 
Hari ini keadaan pe abuhan | 

Semarang ramai kembali, sete 
lah kemarin buruh pelabuhan 
mengadakan pemogokan satu 
hari. Mereka bekerdja seperti 
biasa dan mengenai H kema 

ren itu, o'eh kedua belah Pi- 

hak, jaitu dari pihak madjikan 
madjikan jang bersangkutan 
dan pihak SBnja ditunggu pe- 

n'e'esaiannja !'ebih djauh dari 

pihak pemerintah. 

  

Rapat Malam 
Konperensi Petani ' seluruh 

Djawa Tengah jang pertama 
kali dilangsungkan tg. 5 dan 
6 April di Gadji ketjamatan 

pendahuluan jg mestinja ber- 
langsung djam 20.15 terpaksa 

1 baru dibuka pada djam..... 
23.00, oleh karena para wakil 
harus diangkut dari Grogol 
dengan truck ke Guntur (7p 
km) dan dari Guntur dengan 

jang tidak mendjadi anggota 
satu partai po'itikpun karena 
“tidak mempunjai hasrat untuk 
memasuki lapangan politik. 

Oleh sebab itu, djika salah 

saty perSerikatan jang mendja 
di anggota istimewa menarik 
diri darj Masjumi, maka ang- 
gota2nja iang mendjadi anggo 
ta Masjumi sebagai perseorang 
an, tidak'ah otomatis keluar da 
ri Masjumi. Kewadjiban Masju | 
mi terhadap anggota2 istimewa 
nja ialah memperdjoangkan di 
lapangan po'itik hal2 jang ma 
Suk daftar usahania dengan ti 
dak bo'eh 1x 
“istimewa jang lain. 

Adania sistim anggota isti- 
mewa dim Masjumi, memang 
dirssakon sbg. keadaan pera'i 

tiaraan da'am beberapa Mukta 
mar 

Anggota Istimewa be-| Pemerintah Syria mu- 

rangan, Tetapi ada djuga dari | 

    

  

   

  

    

    
   

  

   

  

   
    

    

| teri Casey singgah untuk beberapa hari di Djakarta dalam per 
djalananja pulang dari Karachi ke Australia. 

“Masjumi Dan N.U 
Nachdotu!' Ulama: Keluar Tidak 

rarti Masjumi Djadi Lemah? 

LD Soal Anggauta-Istimewa Dan Anggauta-Binsa 
An Dalam Masjumi. 

Ke 2 DENGAN bhanjaknja berita? tentang ni- 
) ID 21 NU menarik diri dari Masjuni sebagai anggotu is. 
Ulewa, bahagian Penerangan darj Masjumi Pusat memberi 
kan keterargan, bahwa Masjumi adalah satu parlai politik 
kesatuan. Anggeta?nja terdiri dari: 1. Anggota biasa. 2. Ang- 
gxa isilmewa, Anggota biasa terdiri dari persesrangan. 
tidak boleh mendjadi anggotu partai politik lain, 

ri perserikatan?2 Islam jang u-| 

(umumnja mendjadi anggota E 

  
merugikan anggota Dewan 

' ' Co'ombo di Karachi, (Antara). 

, han. Hal 'init'h mendiadi pembi | 

. Casey Diterima 
—mPiesiden 

PP 

  

   

    

  

ukarno telah menerima menteri 
Terdeka. Sebagai diketahui, Men '   

Ia 

. Casey: 
Indonesia Tidak Pusat- 
Ikan Yeotararja Utk Se- 
& rang Irian (Barat 

WN IEABARKAN, bahwa ke 
".daren dulu malam men- 

0811 xadr Negeri Australia Regi- 
inald Casey setibanja di Pert | 
3 Darwin dari Djaxarta menja) a- 
kan pada pers » bahwa ketika 
singgah di Djakarta ia celah 
mengadakan . pertukaran piki- 
ran setjara bebas” dengan Pre- 

siden Sukarno .entang masalah 

. Casey dengan tegas memban 
tah berita2 jang menjatakan, 
bahwa Indonesa telah memu- 
'satkan pasukan? untuk menje- 
ruang Irian jang kini ada diba- 
wah pemerintahan Beanda. 
Tentang persoalan Kashmr 
Casey menjatakan, bahwa per- 

Frark Graham mungkin ming- 

purannja tentang scal terse- 
but. Sebagai diketahui 
telah mengundjungi sidang 

Konsu'tatief Rentjana 

SEGALA PARTAI POLI- 
TIK DI SYRIA DIBUBAR- 
KAN. 2 $ 

lum masanja dihi- lam Senen telah mengu- 
langkan. mumkan perintah, supaja Jeva Instituut, pengembal'an 

Dalam Muktamar ke-V d! Dja 
karta, sekali lagi 1 
apakah belum waktunja 

is'imewa ini, Pelopor dari pen- 

dapat ini ' 
alasannja ialah supaja orang2 

untuk: politik semuanja 
menghilaagkan sistim anggcta harkan. 

ini ialah NU. Adapun 

partai2 dan organisusi2 
dibu- 

(Siaran seterusnja ter- 
ig berbakat po'itik sadjalah jg ganggu pemantjar lain — 
mash tinggal didalam partai, 
Adapun jg lain supaja kembali 
memelihara pekerdjaan2  per- Dua @ 
kumpulan2 
rang benjak terbengkalai se- 
dang artinja buat  masjarakat 
tidak kurang pen'ingnja. Pikir- 

“20 menghilangkan anggota is- 
fimewa itu, pada waktu itu oleh 
Seliruh anggota2 isiimewa ig. 
lain dianggap be'um waktunja kabvmi dalam konnerensi 
ntuk dilaksanakan. 

Red. Ant.). 

AGANISASI ISLANI 

Dua organisasi Islam, jaitu 
,Persatuan Ummat Islam” jg. 
berpusat di Madjalengka, dan 
»Persatnuan Ummat Islam In- 
donesia” jang berpusat di aa 

i 
Bosor hari Saptu il. jarg di- 

Meh karenania -- demikian hadiri oleh 22 wakil2nja telah 
keterangan Masjumi itu — dg. memutuskan untuk mempersa- 
kelerarran diatas ini, maka ka- tukan kedua organisasi 11 

bar2 'entang akan keluamnja (fusi) dengar nama Persatu- 
NU dari Masjumi sehagai ang- an Ummat Islam” herpusat di 
gota Is'imewa. ig tidak diharap Bandung. Telsh dipilih sebagai 

pada proporsi ig sebenarnja, | 
kan, kirsinja dapat didudukkan ketua umum Djunaidi Mansjur. 

Anggaran-dasar dan anggaran- 

  

(Antara). 

SOAL TUNDJANGAN 
KEMAHALAN. 

Soal tundjangan kemahalan Fagi 
pekerdja harian instansi2 Negeri aras 
andjuran Gupernur Djawa “Tengah, 
bila keuangannja mengizinkan, pada 
achir2 ini telah mendjadi agak -ha- 
ugat dikalangan organisasi2 dan Se- 
rikat? Sekerdja. Ada djuga beberapa 
kepala daerah jang mendjalankan 
andjuran Gupernur itu tetapi djuga 
(ada jang belum dapat, mendjalankan 
nja, karena keuangannja tidak. me- 

maka untuk memetjahkan soal diatas, 
pada tg. 15 April jad. di kantor Gu 
pernur akan diadakan pertemuan dg 

akan diteruskan oleh Gupernur ke 
Djakarta, 

DIBEBASEAN .   jeep ke Gadji (7 km) dan se: 
bab djalanannja djelek, jeep 
itu harus didorong oleh tena 
ga manusia sampai 2 km. 

Setelah kenjang ..dikotjok” 
di tengah djalan, para wakil 
berkonperensi sampai djam,.. 
2 malam. Meskt ada suguhan 
fija . ijemilan “dan kopi-pait, 
namun kabarnja ada djuga jg 
maetanja statesiut. . Na 

u 
  
    

Pr GL Apa aan 

'Beberapa — hari berselang 
Pengadilan Negeri " Sema- 
“rang telah memeriksa perkara 
nja Seorang sopir jang dituduh 
tersangkut da am perkara pe- 
nirobotan mobil milikaja Bran- 
ta Sena. Pada achir pemeriksa, 
an tersebut, djaksa te'ah minia, 
kan hukuman 21» tahun. 
Kemaren oleh hakim d'ke'u : 

.arkan putusan, bebas, karena 

tidak adg bukti2 tjukup, 

kepala2 Djawatan Nineau Prop. 
Diawa Tengah, jang kesudahannja "Tgl. 

sar tahun Wawu 1849 

PERLOMBAAN 1 MEI. 
Menurut pemberitahuan dari pani 

tya 1 Mei Semarang semua perlom 
baan akan diadakan pada tg. 1 Mei 
tepat, matjam perlombaan ialah ke 
senian (seni sastera) mengarang 

lagu, melukis, membuat karikatur, 
memahat (patung) dan menghias 
gapura serta etalage (dasaran toko). 

Bagian olahraga direntjanakan an 
tara lain sepakbola, bulutangkis, 
bola kerandjang, gerak djalan dan 
marathon, Para peminat jang ingin 
ikut dapat berhubungan dengan .« 

  

ngizinkan. Berhubung dengan ini, kretariat di Bodiong 85, para peme 
nang akan mendapat hadiah2, 

BERITA PENANGGALAN. 

Lengganan di Kp.  Poerwotomo. 
10 Nopember 1946 djatuh tgl. 

14 Besar, III. Djawaban diberikan 
menurut kesempatan dan sbg. ketju- 
alian dapat dgn. surat asalkan dibu- 
buhi prangko untuk djawaban tadi, 

“ Lengganan.No. 03 di Jogja. — 1 
Hari Ahad Kliwon bulan Besar ta- 
hun Masehi 1929 djatuh tgl. 2 ta. 
hun Alip 1859, Masehi 12 Mei. IL 

"Solo, — Tal. 29 Sawal 1826 Masehi 
2 April 1897. 
|. Lengganan No. 1115 di Blora. — 
Tg. 17 Djuli 1911 menurut hitungan 
Diawa ialah tg. 20 Redjeb tahun 
Wawu 1841 wuku Djulungpudjut. 

lang. « Tg. 26 September 1918 
djatuh hari Kemis Wage tg. 19 Be 

« 

  

: 

t , 

Lengganan di Ngentak,  Mage- 

marhum, 

Ketika Sonobudojo sudah ber 
diri, maka disamping inventa 
ris2 jang mendjadi milik Java 
Instituut sendiri, masih banjak 
lagi barang2 kuno jang berhu 

  

na - 2 Soe || .,Sono-Budojo” | 
| Status-nja Jg Sulic Kini Mendjadi 2 

(00 Persoalan | 
»Java-nstituut” Ingin Memilikinja Kembali? 

— KOLT, Sendiri sm 

UPANJA PADA HARI? jang achir ini soal statusnja 
Museum Sonobudojo Jogja mendjadi hazgay lagi, Seba- 

gai dike ahui dalam sedjarah la biraja Sonobudojo, 
kut banjak sekali hak milik Keraton Jogjakar 'a. pada djaman 
marhum Sri Sultan Hamengku Buwono jang ke VIII, karena 
meskipun jang mempunjai keniafan serinla .Java Irstituut”, 
tetapi pekarangan dimana gedung itu didirikan, adalah milik 
Kasultanan, sedang bahan? dalam pembangunan gedungnj 
bisa dikata sebagian besar dari bantuannja Sri Sultan Vin 

menjang- 

Kenaikan 
bungan dengan kebudajaan » Gadji P okok 
wa, miliknja beberapa orang jg 
menaruh perhatian akan ba- 
rang2 demikian, jang dipindjam 
kan, untuk dipertundiukkan. Di 
antara pemilik2 ini, jang terba 
njak adalah dari Keraton Jogja 
karta, sebab diantara barang2 
biasa, ada djuga barang2 jang 
berupa upatjara Keraton” (Ke 
rrabon) daripada emas, pusa 
ka2 dan lain2 lagi. Dari Kera- 
ton Solo, Mangku Negaran dan 
Paku Alaman pun memberi pin 
Idjaman demikian djuga. Djuga 
tidak sedikit Belanda2 jang sa 
ngat memperhatikan dan me- 
njetudjui maksud” 'ava  Insti- 
tuut, memberikan pindjaman 
barang2nja kuno, melulu untuk 
dipertundjukkan. 

ketika pendudukan Djepang, uk. menghindarkan Somobudo- 
jo dari .BARISAN USUNG2” 
Dsepang jang mendjadi kebia- 
saan Pemermtah Balaten arg 
Nippon. maka oleh Java Insti- 
tuat. Sorobudoj n ke 
aa Pemerin ah tanan. 

in djus'ru karena ita, maka 
barang2 jang berharga, baik 
«Uya, artian keuangan. maupun 
Sim. ar'ian kebudajaan, bisa di 
selamatkan ke 'juali beberapa 
buku? klassi2k, jang oleh Prof. 
Beky. telah diangkut ke  Dje- 
pang 

. Pada wak'iu Jogjakarta di 
duduki Beleawmda, JI. Koperberg 
sebagai Sekretaris dari Java 
Instituut telah mentjoba me- 
njelesaikan stafusnja Sonobu- 
! Gojo, tetapi tentu sad'a tidak 
i berhasil te'api belakamgan te- 
lah diusulkan supaja barang? 
(milik perseorangan jg dahulu 
,dipindjamkan kepada Sonobu- 
. doio. dikembalikan kepada pe- 
(miliknja. Tentang ini disetu- 
| Siui sepenuhnja oleh Pemerin- 

  
lantara daam soal tsb. Prof. | tah daerah. karena sebasian be 

sar dari barang? itu felah di- 
gu ini akan mengumumkan Ig. ' Suman didalam Javasche Bank. 

Kalau perleksanaannja Sampai 

lah pe TENA Mean daerah 
masi Ym mengetahri dielas 
dimena adresnja petilik2” itu. 

Rupanja, da'am soal ini 
menjebabkan Java Instituut 
mentjoba sekali lagi untuk me 
nuntut haknja, sebagai pemi- 
ik dari Sonobudojo dengan 
perantaraannja J. Koperberg, 
jang sedjak beberapa hari jg. 
lay inj ada di Djokjakarta. 
Djadinia ada kemauan dari 

barang2 p'ndjaman itu, akan 
diurusnia sendiri setelah sta- 
tusnja Sonobudojo kemba'!i di- 
tangarnja. 

Tetapi dari ka'angan2 resmi, 
| Wartawan SUARA MERDEKA 
| mendapat kepastian, bahwa Pe 
merintah daerah masih tetap 
pendiriannja, bahwa pengem- 
balannja barang2 pind'aman 
itu akan diurus sendiri, karena 
oleh Java Instituut, Sonobu- 

jo seluruhnja sudah diserah- 
kan kepada Pemerintah dae- 
rah, hingga soa' pengembaian 
barang2 pindjaman itu, men- 
djadi targgung djawah. Peme- 
rntah daerah. Demikian djuga 
tentang statusnja Sonobudo'o. 

Masih belum bisa diketahui 
bagaimana kesudahan dari 
perbedaon faham ini, karena 
perund'ngan2 dalam hal itu 
mas'h berdja'an, 

3.600 TJALON DJEMAAH 
HADJII 1952. 

Oleh Kementerian Agama di 
“permaklumkan, bhw djum'ah 
tjalon djemaah hadji jg baru 
mendapat izin uatuk berhadji 
dalam tahun ini, ditetapkan 3. 

orang dengan perintjian 

@   
1. Untuk Propinsi Djawa Ba- 

“rat 600 orazg: 2. Untuk Propin 
si Djawa Tengah 500 orang: 3. 
.Untuk Propinsi Djawa Timur 
(175 orang, 4. Untuk Propinsi 
Sum. Utara 100 orang: 5, Un- 
tuk Propirsi Sum. Tengah 150 
orang: 6. Utk, Prop. “Sum. Sel. 
130 orang, 7, Untuk Propinsi 
Kalimantan 290 orang: 8. Un- 
tuk Propinsi  Su'awesi 250 
orang: Untuk propinsi Ma'uku 
50 orang: 10, Untuk Propirsi 
Sunda Ketjil 150 orang, 11 Un 
tuk Propinsi Daerah Ist. Jog'a 
50 orang: 

| Atjeh 75 orang: 13 Untuk Ko- 
:tapradja Djakarta Raya 330 
orang: 14 Untuk MPH, RKI 
dan Tjadangan 150 orang, 
Djumlah 3.600 orang 
Dalam penetapan guotum ter   

nia tia'on diemaah padji jang 
tidak djadi diberangkatkan da 

. lam tahun 1951, 

12, Untuk Daerah | 

sebut tidak termasuk baniak- 

| Permintaan ' Pegawai 
Negeri Kpd Pemerintah 

| Bwausung DGN. me: 
mantjaknja harga maka 

Lian aan oleh karenanja timbul 
kesukaran? jg. sangat dlm, ka- 
|tangan pegawai negeri, Dewan 
Pingpinan Pusat GS8I Djakar- 
.ta, BPSS Bandung. GSBP Dja- 
“karta, POB Djakarta. SOBRI 
Djakar a dan Persatuan Pega- 
wai Polisi Republik Indonesia | 
Djakarta, din. surat jang diki- 
rimkannja kepada Perdana Men 
teri. Menteri Urusan Pegawai 
dan Menteri Perburuhan mema 
Tun tun utan? seperti beri- 

wat: 
Pembagian beras hendaknia 

djangan dihentikan, tetapj di- 
perluas diantara semua pe- 

gawai negeri, jaitu pekerdja 
lepas gan kaum pensiunan, ser 
ta keluarga mereka seperti 
djanda, dan piatu. Sebelum per 
aturan gadji baru dapat di'ak- 
sanakan hendaknja oleh pe- 
merintah diambil tindakan2 se- 
perti berikut: 

a. Menaikkan dasar gadji 
pokok, tundjangan kemahalan 

tasi keper'uan hidup sekarang. 

kok dan tundiangan2 itu ber- 
laku surut 1 Djanuari 1952. 

  

KEDUDUKAN BEKAS? 
MENTERI SUNYIRJO, 
NASRUN DAN WONGSO- 
NEGTRO, 

Dari fihak jang - berkuasa 
PIL Aneta mendapat  ketera- 

ngan, bahwa kedudukan bekas 
menter:2 Suwirjo, Nasrun dan 
Wongsonegoro kembali kepada 
statusnja sebelum mendjadi 
menteri, jaitu sebagai pegawai 
tinggi pada kementerian dalam 
negeri. Mengenai djabatan apa   Casey sekarang masih belum. bisa, ada |jang akan dipangku oleh me- 
'reka itu fihak tersebut masih 
belum dapat menerangkan, ka- 
rena kementerian dalam negeri 
sendiri masih belum mempunjai 
rentjana, Selainnja itu dari fi- 
hak jang bersangkutan kemen- 
terian itu masih belum meneri- 
Ma pernjataan apakah mereka 
Itu akan menerima kedudukan- 
nja semula ataukah akan me- 
lepaskannja. 

SEKOLAH PENERBANGAN 
Di DJAKARTA. 

Menurut UP Paris hari 
Saptu umumkan bahwa 
International Civil Aviation 
Orgaizatian (Organisasi Pe- 

inerbangan Sinil Intermasional) 
“akan membantu Indonesia d'm 
mengorganitir dan mendirikan 
sebuah 'sekolah penerbangan 
nasimal didekat Djakarta, Jg. 
mendjadi tudjuan sekilah ini 
ialeh untuk melatih orang? In. 
dmesia seharai anak buah di 

| vdara dan Gidsrat guna perer 
jhancan sinil. Dikatakem. bahwa 
LICAG akan hekerdia menurut 
| Ten'iana ig sama ig d'ormakan 
Luntnk memberi hantnan ahli 
| falmik monurmt program hantu- 
an hehnik UNO. 

JOGJA. 
Pembagian pekerdjaan 

DPD Jogja. 
Pembagian pekerdjaan dida 

lam Dewan Pemerintah Daerah 
Jogjakaita  berachir dengan 
baik den diluar dugaan semula. 
Menurut putusan sidang D.P. 

D. jang pertama Djum'at jl. 
pembagian pekerdjaan diantara 
anggota D.P.D. adalah sbb.: 

Dr. Sahir (PNI) urusan kese 
hatan, kehewanan dan peker- 
djaan umum, Susanto (Front 
Buruh dan Tani) urusan perta 
nian dan perburuhan: Mawardi 
(Masjumi) urusan sosial dan 
pengadjaran, Mr. Kasmat (Ma- 
sjumi) urusan keuangan dan 
perindustrian, Sugijopranoto 
(PPDI) urusan pemerintahan 
umum. Timbang terima antara 
anggota D.P.D. lama dengan D 
P.D. baru akan segera dilaku- 
kan. 

Kotapradja Jogja bu- 
tuhkan Rp. 23, djuta. 

Untuk tahun jni Kotapradja 
Jogjakarta telah menjusun ang 
garan belandja ig segera akan 
dibitjarakan da'am DPR Kota 
pradja Jogja. Jang dibutuhkan 
nia ialah beaja sedikitnja Rp, 
23 djuta: sebagian besar akan 
dipergunakan utk usaha pem- 
(bangunan, jang hingga xini be 
(Jum dapat dikerdjakan, Demj:ki 
|an keterangan dari pihak peme 

| rintah kotapradfa, Menurut per 

  
  

tempat dan tundiargan keluar : 
ga jang besarsja dapat menga ' 

b. Kenaikan dasar gadji po- ' 

Aneka Djawa Tengah | 

  

      
Team basket Chung 

Chung 
Tadi malam team basketbali 

Chung Chung dari  Surabaja 
teah bertanding dengan team 
CES di Semarang. Bagian wani 
tanja pihak tuan rumah me- 

"nang 32—-20 fapi bagian laki2 
nja pihak tetam menang 

26—23 : ? | h 

Nanti “ malam boysteam 
Chung Chung akan berhada- 
pan dengan Kuo Yu Hui dan 
giriteamnja “akan melawan 

1 Sepakbola 
Kompetisi Persidja (D'akar 

ta) achir minggu jang 'alu ber 
kesudahan sbb.: Chung Hua — 
Viog 2—0, Bintang la- 
wan Bakti 5, I la- 
wan Akamal 4—1, Sore ini 
(Seasa) diadakan friendly 
game UMS—HBS untuk mela- 
tih kes UMS jang akan mela- 
wat ke Semarang minggu dee- 
pan. 

   

   

Pekan Olahraga T.T. 
Untuk memperingati ulang 

tahun ke 6 dari Divisi Siliwa- 
ngi dari tanggal 18 sampai 24 
Mei jarg akan datang di Ban- 
dung akan diadakan pekan 
Oo ahraga Terri-orium II dgn. 
perlombaan? rintangan, - bere 
nang, anggar, menembak vol- 
leyba', sepakbola, tennis dan 
atletik. 

Dari targgal 19 sampai 26 

April di Makassar o'eh Koman 
dp Tentara & Terr. VII Indone 
sia Timur akan diselenggara- 
kan pekan olahraga guna mem 
peringati Hari Pendaratan TNI 

di Swawesi Se'atan, Akan di- 

adakan pertandingan sepakbo- 

la tennis, volleybal, anggar, 
atletik. crcss countiy.   

  

RRI SMG., TG. 8 APRIL. 

17.06 Pembukaan, 17.05 Sam- H 

bil minum teh, 17.30 Pengumu- & 

man dan warta daerah, 18.00 Wi: 

   
    

    

  

    
        

      
    

    

    

    

   

     

  

      

  

       

   
   

  

    

         

    

    
      
      

   

      

        
             
        

          

  

       

   

  

Manasuka untuk Angk. Perang | 5 

oleh OK Melati Kusuma, 1900 y. 
Tanda waktu warta berita 19.10 | 
Ibukota hari ini, 1515 Dunia 

olahraga oleh Insp. Pendidikan 
djasmani, 20.00 Sgri wara berita 
20.05 Siaran pemerintah, 20.30 
Ketoprak Eko Santoso tjerita 
Sangkan Paran 21.60 Berita 
bah. Djawa, 22.090. Wara berita 
terachir, 23.00 Tutup. 

Rebo, 9 Amril, 
05.55 Pernbukaan, 06.00 War- | 

ta berita, 0615 Dendang Melaju 

   

  

085.30 Hawaiian memories, 06.45 NM 
Lagu? Bali, 07:06 Tanda waktu 
warta berita, 07.15 Pengiimu- 
man dan warta daerah, 07.45 
Ronggeng Melaju, 08.00 Tutup, 
12.00 Pembukaan, 13.00 Tanda | 
waktu pengumuman, 13.15 Ira- | 
ma aneka, 13.30. Warta berita, | 
1400 Orkes studi Djakarta, 
14.30 Warta berita, 14.45 Tutup, 

17.96 Pembukaan, 17.95 “Gen- 
ding2 Semarangan oleh karawi- 
tan studio, 17.36 Pengumuman 
Gan warta daerah, 17.45 Pendi- 

dikan rochani oleh dinas Agama 
terr. IV, 18.15 Merndjelang ma- 
lam oleh Pancha Irama, 19.00 
Tanda waktu warta berita, 19.10 
Ibukota hari ini, 19.15 Tindjau- 
an -ekonomi, 19.30 Sekuntum 
Melati oleh Carry cs. 20.00 Sari 

warta berita, 20.05 Siaran pame 
rintah, 20.30 Pendidikan masja- 
Takat oleh Insp. Pendidikan ma- 
sjarakat propinsi, 21.00 Betita 
bah. Djawa, 21.15 Pilihan pen- 
dengar, 22.00 Warta berita tew- 
achir, 22.15 Indonesia meraju 
oleh Tossema, 23.00 Tutup. 

hitungan, tahun jini kotapradja 
akan menggiami kelekoian bea 
ja Sebanjak kira2 Rp. 19.000, 
000.—, karena yang masuk ha 
uja kira2 Rp. 4.000.000. 

Pameran Unesco ten- 
tang pantjaindra. 

Dibawah pimpinan Prof. Dr. 
Kalakisha se ama 2 minggu 

akan diadakan pameran Unes- 
co tentang Pantja Indra. Selain 
anak2 

Jogja K'aten, Solo dan Mage- 
lang, djuga umum dapat meli 
hatnja. Untuk keper'uan itu di 
Jogja telah diadakan pertemu 
an, jang memi'ih Notojudo, ke 
pala Djawatan P.P. dan K. Jog 
ja, sebagai ketua panitya. Ia 
akan dibantu oleh semua, dja-e 
watan danrpara mahasiswa. 
KENDAL. 

Bahaja api. 
Djum'at siang diam 3, dari ga 

rasi mobil tangsi Polisi di Kendal 
jang didalamnia tersimpan beberapa 
drim bensin dan perkakas2 mobil 

| telah terbit bahaia api dan menira 
ibulkan ledakan keras. Untung pada 
| waktu itu kebetulan tak ada mobil 
Inja' dan pada kebakaran ' itu tidak 
lada korban diiwa, kanja beberapa 
|orang mendapat luka? ringan” Se 

  
babnia kebakaran kaharnia karena 
terbakarnja bensin. Dengan - bantu 
an beberapa penduduk di Kendal 

.bahaja api if dapat “ dibadamkan ' 
sebelum mendjalarnja lebih luas, 

(Is) 

mulai tangga! 15 jad di Jogia 

seko'ah landjutan dari 
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Komi 

bahwa jg. 

cel 

      

   

   

    

   

tai - baru 

Inja dari sebuah per 
-Crispim, jang @'- 

at sembunji- 

    

arg tahun ke-30 dari 
Ikan Partai. Komun's 

.€rispim sendiri su- 
un Jaman'g meniem 

NN aan » en 

kan diri terhadap po isi 

Aa Tag 
LL 1 An aa ama 23 2. 

| RRT MENGHENDAKI PERLU 

ASAN PERDAGANGANNJA 
DENGAN EROPA. 

kan, bahwa RRT menghendaki 

erjuasar perdasang 1 dgn 
Ihereo dan 'erant's, Dika akau 
selindw'aja, bahwa delegasi R. 
R:F. dalam Konyorensi Moskory, 

Nan Han Chong telah MOrNYYAr 

| hard mentah vafuk ireus' ri se 
si a 

| dibutuhkan oleh RRT dari nega 
ra? Barat. Diniatakornja, bah- 
va delerasi RRT tidak sadja 

pembifjaraan? me 
ngenai dasar? umum, tetapi dju 

    

- 
- 

. 

sai Jain? delegasi. 
ma —— 

Ti DUTA BESAR POLANDIA 
|. DIUSIR DARI MESIR? 

Pemerintah Mesir telah me- 

kaan M8 Moloroni? man 
Na- | : 

tangga! 28 Maret — | 

- 

N 

1 

an     

| Barat tadi dapat Gengan rutjaparg delegasi? Ame 
Peranijis dlm, dewan Keamanan ser- | 

    
Serikat, Inggris « 

Ka   

  

 djaring2 pangkalan jang ter- 
n letak di'ambung jang luas ini 
. | Garj pertahanan negara2 “Ba- 

.rat. Da'am surat-menjurat an- 
u- tara negara? Barat telah ter- 

niata bahwa antara mereka 
- terdapat persetudjuan, bahwa 

peru sekali tjita2 bangsa 

disamping itn negara? ' Barat 

tidak sanggup menunggu Sam- 
pai 'pemimpin2 Arab sudah se- 
lesai membereskan keadaan di- 
Ca'am negeri. 

Pendirian Amerike 
Serikat, 

Menurut sumber2 Amerika 
| Pokok dari kesulitan bagi ne. 
| Sara2 Arab disebabkan "oleh 
karena negara? Arab tidak per 
tiaja, bahwa mereka terantjam 

| seh Soviet Uni. Oleh sebab jtu 
|afsrg pasukan2 negara? Ba- 
ra“ dwi ajah negara2 Arab di- 
arggap sebagai gangguan ter- 

hadap kenetralan. Blok Arab. 

Kata pihak “Amerika, adanja 

| 
i 

snatu keadaan jang mengun- 

tungkan bagi negara? Arab, 

karena. memberi alternatif ter- 

  

aa 

“Russia Sedia 
Utk Bitjarakan Kesuli- 
tan2 Jg Meliputi Hubu- 

ngau Barat-Timur 
UTA BESAR INDIA “@i 

# Moskow S. Radhakrisu. 
»2n, unjuk pertama kalinja sa 
djak ia berada disana selama 
lebih dari dua jahun, bertemu 
Gengan marsekal Josef Yalin 
Is ridak mau memberi ketera- 
gan lebih dalam jeniang apa 

jg telah dibi'jarakannja selama 

  

sam 

  nuduh  dutabesar Polanda 
Couszt Jan Dohojowski mempu 

04 njci sangkut pau! pa'am peru     

MA 
T
o
n
 

  

Aa 

AC
 
L
E
E
 

AP
 

  

    

PN
 

£ 
R
m
 

MA
NA
 

MSN 
N
A
 

Oo
 

suhan2 di Kairo pada bwan 
Djanuari jang lalu, dan berta- 

sir te'ah mengadjukan permin 
taan supaja Drohojowski di- 
panggi! kembali. Demikian di- 
dapat kabar dari kalangan2 ig 
mengetahui. di Beirut pada ha 
ri Senen. Hirgga kini belum 
ada pembenaran atau sangka- 
lan resmi mengenai beerita jg. 
berasal dari Beirut itu. 

  

IP 2FTAR POLITIK Lafia 
tampanje, bertalia 

kan pada tgl. 25 Mei 

reka. Partai Komunis 

2. 

  

Perdagangan 
.Timur-Barat 
Bisa Segera Diadakan 
NY Ank PENGUSAHA, 

. NN Para ahli ekonomi sera 
2 orang anggauta parlemen 
semuanja bangsa Inggeris jang 
aen konperersi ekonomi 3 

  

   

    

  

Segera mengadakan 

hubungan? dagang di Moskow. 

kan habw:g- 
& zat Agu, pegara? blok 

an men 

  

mengadakan banjak 
           Aa 

Para deegasi Inggers itu 
mengatakan, mereka pues, ba hwa Aa 1 ong ba sung- “ 

sara ti hubunga:2 

  

   

      

   

  

       

ta itu diper - 

kat dapat diada 

gris itu menjatakan bahwa be 
rapa anggauta dari de egasi ' 

nja telah mengadakan persiap 
An utk. pergi ke RRT Seteah 

K ekonomi di. Moskow 
erekn merasa bergem 

ka'j dgn hats'12 semen- 

tok hawa Pbb ana (kawat kepelbagai organisa 
si perdagangan di Ingger's pa 

nggu itu. mendetak 

  

     

      

   
    

  

   

  
  

   

        

   
    

lian dengan itu pemerintah Me ' 

setengah djam mengenai soal2 
ang bersangkui-paut dgn In- 
Gia, Asia dan dunia internasio- 
ina, R 

Akan tetapi orang menduga 
bahwa dutabesar itu memper 

oleh kesan bahwa Rusia berse 
dia membitjarakan semya ma 

salah jarg memisahkan dewa- 
sa ini dunia barat den timur. 
Duta besar India itu pulang ke 

karena terpi'ih oleh partai kon 

Ca. (Rtr). 
Haa TENNENea mma 

En rn | Tag 

Neo-Fasis Italia 
Mangkin Akan Dapat Kemenangan Dim 
Pemilihan Di Italia Tengah Dan Selatan? 
Djuga Partai Kominis Mendapat Harapan Besar. 4 

hari Minggu mulai melakukan 
n dengan pemilihan jg akan dilaku. 

memperbaharui kira? 2.400 de jad, guna 1 
(kelurahan) dan 32 dewan propinsi di I'alia 

bahwa dalam pemilhar jad. ivi, 
kira2 10 djuta orang akan menjatakan suara me 

dan Gerakan Neo-Fasc's' akan mentja- 
ini masih ketjl, te- Neo-Fascis 

3 TT x 

Ketika tahun jang Jalu dilaku 

kan pemilihan sematjam ini di 
Italia Utara, walaupun pemilih2 

Momusis berhasil merebut lebih 
dari 254 dari djurclah suara 

geluruhnja, naritin partai2 ROR- 

omunis berhasil merzuasai ke 
dudukan djuga dar mengalah- 

kan Partai Komunis dim 350 ba 
dar pemerintahan setempat, hai 

ini mungkin terdjadi. karena 

undang2 pemilihan baru I-alHa. 

Undang? ini akan berlaku pula 
untuk pemilihan jang akan da- 
tang, jang akan dilakukan dica 
erah2 jang pada umumnja miS 

“. kin itu, 
s. 

Partai2 tengah tak 
berhasil bersekuiu. 

“Hingga kini sudah hampir 2 
bulan lamanja partai2 tengah 

beruading untuk membentuk 
suatu persekutuan, akan tetapi 

tidak berhasil. Keempat partai 

« 

tengah ini terdesak antara par 

tai Kamunis Lalia jang terbesar 
di Eropa Barat dikiri dan gera 

kan  Neo-Fascis dikanannJja. 

Partai2 tengah ini terdiri dari 

Partai Kristen-Demokrat, suatu 

partai jang massif, dipimpin 

oleh PM Aicire de Gasperi dan 

dalam mendapat sokongan dari Vati- | 

kan. Partai2 tengah lainnja ia 

lah Partai Republik-Liberal, ti 

dak seberapa besarnja, dan 80 
longan2 Sosial-Demokrat. 

| Sebab teru'ama mengapa partai2 

ini bersekutu, jalah karena Kristen. 
Jemookiat. (—Katholik) Tami ea 

hendaki supaja beberapa daer em 

- On pa ini bolen bersekutu dgn 
ar ai Monarchi, partaj  keradjaan, 

attai Monarohi ini erat hubungan 
nja dengan ge'akan Neo.Fascis, Par 
tai Sosa'-Demokia: dan — walau 

Pun tidak berapa keras menentang 

nja — par ai2 Iberai dan Repub'ik 
berpendapat, bahwa suatu berseku 
|#Uan dengan fascs akan menimbul 
kan kesulitang besar. Perlu disebut 
disini, bahwa da'am permilihan2 se. 
tempat di Inlla U ara ketika Uahun   aa ik 

TAKE na 
Me AU 
ato 

jt. fu parfai2 tengah merupakan .su 
atu persekutuan, (Antara—Reuter). 

skao ,3-Besar” Jg Chawatir Akan 
atao Sistim-Pertahanannja TE 

1 hati untuk 

pep 2 aa Xx 
€f Menurut keterangan seorang hadap usu'2 | "pembesar Inggris, 3-Besa, Ba- ' gaimanapun djuga, kata ka'a- | yet berpendirian bahwa  per- 

buatar2 kaum nasiona'is Arab 
par Werupakan antjaman terhadap 

Arab dimengerti, akan 'tetapi 

Sovjet Uni sudah merupakan | 

ra 
(UN si 
ho : 

   
- 

€ &       
    

  

unujukkan bahwa Tn : 
memegzng pangkalan? 

Afrika Utara. jang mereka bw | 
daerah2 tadi, Pendirian negara? 

    

   

Barat. Tetapi 'ba- 

Km 

isi 

ngan Amerika kenjatacnnja | 
iaiah bahwa negara2 Arab ti- , 
dak mampu mempertahankan | 
daerah mereka jang pentng 
sekali bagi pertahanan Barat | 

artinja dan “bahwa negara2 | 
Barat tidak ingn bahwa dae- | 

  

    

 Baru2 in 
nan Kec 

wa-barat, tn, Moha asin.   Letak pangkalan2 Barat 

hb Isasuan 

    

    

   
         

   dilangsungkan timbang terima Pimpi- 
Tobiele Brigade “Propinsi Djawe-barat. 
epala Kepolisian Negara Propinsi Dja- 

rah ini mendjagi semakin le- TE: Brigade jang baru jala in. Suprapto, Gambar: habis upatjara itu, 
mah, kepala Polisi Negara . Pr i Djawa-barat memeriksa pasukan 

Pe na le Brigade, : 
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   Kordinator ' Inspeksi. Mobiele 

  

3 | Bom Atom & Manusia . 

Pa MM A7 SAP. PARA UNO KANG 2 AAA NA RSU 0 Bi PN 3 

   

    

     
   
    

  

    

  

      

  

dinegeri2 Arab dil. 
Sementara itu para  dip'o- 

mat Barat tidak merahasiakan 
'etak pangkalan2 jang hendak 
mereka pertahankan, jang ter- 
letak dinegara2 Arah. 

Amerika Serikat mempun'ai 
5 buah pangkalan di Marokko, 
1 di Libia dan 1 di Saudi Ara- , 
bia Inggris mempunjai pang- ' 
ka'ang2 di Lib'a, Jordania Irag 
Gan didaerah Terusan Suez: di 

samping itu sedang dibuat 
leindnja di Cyprus. Akan te'a- 
pi, menurut persetudjuan? jg. 
teah tertiapai antara Ameri- 
ka dan Perantjis, Amerika men 
dapat berbagai ka'enggaran 
jang mempermudah gerakon 3 
nil tenda, di A'geria dan Tu- | Sfbut da:as tadi, masih ada 

Di Kantar. Turs'a, dan | 128i $ 16.200.000.000 jang pada 
lachr tahun 1951 masih dise- 
| diakan untuk pengiriman2 dan 

Menurut progam Keamanan | Kredit? Span rangka Ppro- 
Bersama jang baru, Turki, singa bastuan kepada luar 
mempertispat pembuatan 3 Eta 3 Tah 
'Gbuhang bar terutama & Sampai achir tahun 1951, 
pantai Laut Hitam  Pembua- | Untuk Tn ri TN 1 A 
an lans 5 : r. 'bangunan Kembali Eropa 
Bana ageng Oi To hay Ame sek DN 

) 

Sudah 39000.002.00 

gare2 Diluar 
« EMENDJAK ACHIR Pe 

tang sedjumlah $ 39.000.000, 
pertaharan dan perekonomian 
mikianlah diemumkan oleh bi 
dari kementerian perdagangan 

| ken kemaren, laperannja 
pada Inar negeri. "3 

Bi   
Disamping djumlah jang ter 

  

| nisia, 
| di Port Lyaytey Marokko. se- 

dang dibuat pe'abuhan2 baru, 

  

USA Sebar Dollar 
O Doliar Ja Diham- 

bur-Hamburkan Sbg' Bantuan Xpd”Ne- 
Blok Sovjet 
rang Dunia II sampai permu- 

» 7 laan tahun 1952, Amerika Serikat telah mengeluarkan 
099. untuk memperkuat usaha? 
regara? diluar Blok Sovjet. De- 
ro perekonomian & perusahaan 
Amerika Serikat pada hari Se- 
mengenai bantran Amerika ke 

  

Bevan Menan- 
tang. Churchill 
Adakanlah Pemi- 
lihan—Umum Lagi! 

Y EMIMPIN SAJAP KIRI 
Parai Burah Inggeris. 

Ancurja Beyan. bada malam Se. 

nen telah menantang perdana 
menteri Churciill supaja menga 
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| Apa Akibat2 Jang Akan | Terlihat Pada Sese- 
|| orang Jg Selamat Keluar Dari Ledakan Atom? 

Tanda? anoemlalitit Keturunan Akan Terlihat 300 Tahun Kemudian. 
—. Oleh Haward Handlman, Copyright Suara Merdeka -—- 

» ARDJANAZ bangsa Ame rika dan Djepang dewasa ini sedang melakukan penjelidikan 2 ke nbiban jang terbesar dalam sedjarah untuk mentjoba mentjari aimana akibat. | nja atas manusia, sd elah mengalami serangan bom atom. Sampai begit: Taja telah mela 2 an "henjelidika an 3 .ahun lamanja, maka jang memberikan bna Ah" ri hasil penjeli. 
an itu ialah, bahwa apa jang dapat diketahui dari penjelidikan itu adalah sanga sedikit eneng Deo Fatal Ajarang didapati pada. « Orang jang dapa: me je katkan 

ran jang menjusul ledakan atom #sb. 2. 1 Amp : 

Beberapa orang iang beker- tidak berada di Hiroshim " 
Gja pada Komisi Korban Bom | dx waktu Serangan bom Am 

| Atom di Hiroshima. dan Naga- | itu, Kata Dr, Revnolds” pete (waki jakin, bahwa sa'ah satu |daan dalam “pertumbuhan tu- 
hasil pekerdjaan jang te'ah di- | buh kedua golorgan anak2 ini peroleh ialah komisi itu te'ah | ada'ah sangat sedikit, sehing- « melenjapkan dongengan2 jang ga tidak akan memberi arti ana2 rumah | sangat . menakutkan tentang | bi'a tuan melakukan penjelidi bu .tela.: Lakibai jang dapat dibawa oeh | kan atas satu atau tiga golongan mengalam: ledakan bom atom, Bukti2 jg. | anak2 jang sama umurnja.” . AE 1: Na | telah berhasil menjelamatkan Tapi setelah melakukan per Jap: Pena dari ledakan atom | bandingan atas 10 so'ongan | 1 puataraipa | Yu mempunjai harapan besar | anak2 iang serupa umurnja, | “ubkan kemb Papan sea Ta alat aa eng : “ Diah meninggal” #u, limabelas 2 " terus hidup mna Reyno'ds menjatakan, bahwa | menit kemudian. Menurut ke & 

besar perbedaan itu adalah sa 
ma, sehingga tuan tidak akan 
merasa ragu2 lagi da'am mem, 
berikan djawaban tuan”, 

Perbedaan tak karena 

radiasi 

rangan para “abib tni adalah 
peristiwa pertama kalinja bah- 
wa sua'u djantung Tanpa 
&ja kembali setelah .idak be- 
kerdja sekian lama. Dalam per- 
isiwa2 sehelumnja djantune 

aa Ma BA ee Besar perbedaan ini tidaklah | "3Da merit TAN Maa 
perlu disebabkan oleh radiasi |(Wut. Pasien berumur 51 tahur 

jpula. Menurut Reynolds perbe-| ? 
daan itu mungkin disebabkan Keturunan. 4 
oleh .,bentjana masjarakat”. "3 
Kebanjakan dari Baar jang ti-|  Pemikianlah pula  pemerin- 
dak mengalami serangan bomltah Djepang memberikan ban- 
atom itu datang ke Hiroshimal| tuan penuh. Tahuna jang lam- 
tidak lama setelah tanggal 1| pau pemerintah mengadakan 
Djanuari 1946. Banjak dianta-|tjatjah djiwa nasional. Tiap? 

penduduk ditanjai apakah ia 

Akan tetapi bukti? ity be- 
lum lagi diperoleh semuanja, 
dan Dr. Taylor jang mendapat 
perlop dari Balai Perguruan 
Tinggi Kedokteran Duke untuk 
memegang djabatan.  Direktor 
Komisi Korban Bom Atom, me 
njatakan bahwa mungkin akan 
menelan waktu antara 10 sam- 
pai 20 tahun sebe'um para sar 
djana merasa berhak memberi 
kan kesimpulan pasti menge- 
naj akibat bom atas kesehatan 

' manusia, 

  

Akibat radiasi atom ra mereka mudjur mendapat 

atas anak2. Mama JT Bean berada di Hiroshima atau Na- 
'. Beberapa hal teah dapa: di Hi Ane 2 | gasaki pada waktti kedug tem 
ketahui cleh para sardjana itu, 
tapi hal? itu ada'ah sangat se- 
dikit atay Gjarang sehingga 
atas dasa: penje'idikan jong 
telah d'aruku1 tidak dapat 

dipandans sebagai bahaja be- 

sar atas penduduk jang ber- 
djumlah "esi:. Dari penje'idi- 
kan jaag rsah dlakusan ter- 

pat ifu menga'ami serangan 
bom atom. Komisi Korban Bom ' 
atom mengatakan, bahwa sam 
pai Wakty ini ia telah dapat me 
ngetahui sebagian besar dari 
orang2 jang keah dapat menje 
lamatkan diri dari gerangan 

bom atom atas kedua kota itu. 
Pada tingkat sekarang para 

Pembesar2 djawatan pendi- 
' dikan Hiroshima mengatakan, 
bahwa mereka belum melihat 
perbedaan dalan pertumbuhan 
badan afau kepintaran otak 

antara anak2 jane mengalami 
serangan bom atom dan jang 
tidak, dan mereka sangat tidak 
menjukai pengumuman, bahwa 

  
s 

  ' Gim. karian? Rusia 
5 2 : ME Gan Is vestia”, dim mara Sus 

India hari Senin kemarin oeh Hor « y 
t . 

1 langgauta?2 dan tjalen9 anggau- 
gres sebagai wakil presiden In : 

| kedudukannja jang 

na 

  

ki dipertjepat sesudah Inggris 
ketika musim panas j!. menja 
takan men'etudjui penerimaan 
Turki dalam Perdjandjian At-' 
'antik. TA 

Mikhal Suslov 
Diangkat Djadi Angg 
» Politbiros Rassia 

Mi orang ahli siasa da- 
lsm . perang antara Tik 
mur dan Bara, - menu 
rot kabar dari sumber jg. lajak 
Gipertjaja hari Minggu, telah di 
Giturdjuk mendjadi ijalen ang- 
gauta politbiro. Sebagai buk- 
Ti disebu. gambar? jg dmuat 

,Pravda” 

duduk bkersama2 dengan 

a lsinnja dari polifbiro. Dalam 
bar ini. 

Susiov akan turuy mengambil 
putusan? mengenai soal poli. 

“Ek jane dihuat deh . politbiro 
fan pada cerikan kamrinis In    

ermasiral /UP-PIA). 

| Djitu billara “kementer.an 
Inor negeri AS, Michae' M-Der 
met!, mengatakan &: Washing- 
ton pada her: Senen bahwa AS 
akan memberi suara blangko 
bia seal menembakkan Tunisa 

1 dam agenda Dewan Keama- 

“nam diperbintjangkan. 

Presiden Sukarno, Perdana 
Menteri Wilopo dan bekas 
PM Dr. Sukiman sehabis pe 
lanfikan kabinet baru,  bera- 
mah-tamah dan saling bertu- 

  
| D'um'ah ini disediakan untuk 

IKHAL Suslov, salah se- 

'Iah meningkat, tetapi bantuan 

luarkan uang sedjum'ah $ 11. 
460.000.600. - Seama tahun 
1951 bantuan Amerika untuk 
luar negeri dalam bentuk 
»grant” (djaminan) dan kre- 
Git berdjum'ah $ 5.029.000.000. 
kerarti kenaikan sebesar $ 393. 
060660 dalam dana bantuan 
ig dioperkan dari tahun 1951. 

kenerluan. pember'an bantuan ' 
militer kenada dunia merde- 
ko”: Disamping itu, $ 1.000. 
C00009 da'am bentuk kredit 
telah diserahkan kepada: 
ra2 asing. 

nega- 
23 

an 2 

Bantuan militer 

  

  

akan pemilihan? umum . baru, 
jang dika'akannja pasti akan di 
menangkan oleh fihak Buruh. 
Tantangan tsb, diutjapkan. wak 
:a ja berpidato dimuka Perhim- 
punan Tehnik, Dengan pedas 
Beyan menjerang persendjatran 

njata pu'a bahwa — rupa?ni: 
radiasi bom atom mungkin 
membawa akibat sangat sedi- 
kit sekali atas anak2. Dr. EL. 

gist, jang teah 8 tahun mela- 
Revnoki seorang an opaa” ngandung arti bagi “ilmu pe- 

kembali Djerman (Antara-UP) 
  

PINAY MINTA 10 SUARA 
KEPERTJAANN 

Perdana menteri Perarsjis 
"Antoine Pinay telah memaudju- 
kan permintaan 10 suara koper 
tjajzan mergenai rar'jana2 ang 
(garam belandja, sewakiw Madje 
|Hs Rendah Perantjis menunda 
sidangnja pada hari Saptu. Se 2 Jikabarka    

(1951). 
Ketika tahun 1951 bantuan 

miiter dalam rangka program 

ini berdjumlah $ 1.600.000.000. 
Angka ini merupakan - kenai- 
kan sedjumlah $ 1.000 000.000 
Ajika d'bandingkan dengan ta- 
hun 1950. Wa aupun penselua- 
ran untuk hantuan miiter te- 

untuk keperiuan ekoromj dan 

tehnik tidak Seberapa. berku- 
rangnja jaitu dari $ 2.800.000 
000 (1950) mendjadi $ 2600 

dita (1951). aa 
Pembagian ,,grant” dan kre- 

dit Amerika ketika tahun 1951 
ini adalah sbb: India — $ 110. 
090.000: Taiwan. $ 73.100. 
0009: Djenang — $ 253.000 000: 
Kere. Selatan — $ 108.000. 
000: Fi'ipina $ 17.000.000. (An 
tara): HA 
  

kar fikiran. 

  
an amar) ema maka 

Amerika 
fk ETUA PANITYA ketjil un- 

tuk pemberian hak utama 

darj dewan perwakilan rakjat 
Amerika" Robert L. F, Sikes, 
menjatakan pada bari Sabtu, 

bahwa Amerika sama madju- 

nja seperti Rusia dalam per- 
|Siapan perang kuman, Menu: 
rut Japoran rahasia jang di- 
adjukan angkatan perang ke- 

  

  

    
Siap D 

pada panityg ketjil itu perun- 
dingaa da am lapangan ini ter 
utama, ditudjukan atas perta- 
hanan dar rakjat Amerika, 
pertanian dan 'peternakan bila 
ada kemungkinan perang se- 
matjam jitu. Se'andjutnja telah 
dipertimbangkan pula “untuk 
me 'aksanakan perang kuman 
ini terhadap lawan, Setelah 
mendengar para pembesar mi- 

    

vV gram 
Irian Barat 
gram itu adalah sbb: 
nja jg baru meliputi 
land serta Nieuw Guinea, 
Nederland, Suriname dan 

an? bersama, 

| Nieuw Guinea harus tetap 
dibawah kekuasaan Nederiand 
sampai rakjatnia tjakap untuk 

& 

.Cengan kebebasan sepenuhnja 
menentukan nasibnja sendiri, 

Demikian mengenai Irian Ba 
rat, Sedang jang mengena, per 
hubungannja dengan Indonesia 
ditetapkannja sbb: 

“Da'am perhubungan dgn In 
donesia hendaknja diusahakan 
perkembangan pergaulan jang 

! kekai guna kepentingan kedua 
pihak dalam arti iang sebenar 

|nja. Dalam pada - itu hendak. 
hjg isi daripada pergaw'an lu 
dianggap lebih penting daripa 

“dg bentuknja. 
Berdasarkan pertanggungan 

djawah dari Nederland jg his- 
toris dan berdasarkan apa jang 
ditahun 1948 dengan tegas di 
tetapkan dalam undang? dasar 
hendaknja tidak dilupakan ke 
wadjihan untuk  mendjamin 
hak2 pribadi dari berbagai go 
'ongan penduduk.” 

Pendirian VVD mengenaj Iri 
an Barat itu telah dinjatakan 
pula oleh waki'nja da'am Eer- 
ste Kamer Molenaar da'am per 
debatan mengenai begroting 
Uniezaken jang berachir tgi 
121/3 jl, dan disamning itu d'u 
ga o'eh wakil KVP Beeren- 
brouck dan wakil CHU Gerrit- 
sen iang berpendirian serupa. 
(Antara)... tgn hi La 

| Fkan pula pemeriksaan atas ke- 

Program V.V.D. 
“ian-Barat Harus Tetap Dalam “- 

Lingkungan Belanda 
RIJHEID en Democeratie”. orgaan VVD, muat pro- 

mengenaj Irian Barat js j 
terap mendjadi daerah N 

»sKeradjaan Nederland. jg dalm ben'uk- 
Nederlard, Suriname dan Antilla-Neder- 

harus tetap merupakan 
Amilla dalam peraturan2 mengenai 

kepentingan? dalam negeri sendiri harus berdaulat. tetapi ha rus bertindak sebagai suatu kesatuan b 

300.000 Sampi 

| demikian Reuter dari Darwin, 

  
  

'mento, hinga 10 orang anak 
ibuahnja tewas semua. Menurut 

kukan penje'id kan atas anak2 
pada Institut Penjelidikan Fels 
guna mempe'adjari Pertumbu- 
han Manusia pada Antioch 
College di Ohio, telah menda- 
pat kevastian d'atas baru2 ini. 

Memeriksa kesehatan. 
Setiap tahun Dr. Reynolds 

memeriksa kesehatan 2.500 
orang kanak2 iang berada di 
H:roshima waktu kota itu dise 

rang dengan bom atom. 
Pun disamping ini ia melaku- 

sehatan 2.500 anak2 lainnja jg 

oknja ialah, supaja 
erland, Lengkapnja pre 

kesatuan. 

la mengenai kepenting 

  

   

  

   

sum Mati: 22 
Karena?Panas Di) Aus- 

tralia-Utara 
Pp ARA PEMILIK peterna. 

as di Australia Utara. ka- 
kan sapi dim daerah ju- 

rena Iirsim pahas jang belum 
djuga hen'i2nja, telah menderi 
ta kerugian ribuan sapi jang 
tewas. Kabarnja daerah itu 'Ih. 
bercbah mendjadi padang debu, 

  

Mengingat bahwa musim hu 
djan kini sudah mulai hampir 
habis, tetapi wa'aupun begitu 
di Austra'ia utara belum djuga 
turun hudjan selama musim 
ini, maka para pemilik peterna 
kan . disana merasa chogwatir 
terhadap waktu iang akan da 

tang. Da'am daerah tersebut 
sampai kini menurut taksiran 
sudah ada 300.000 sapi iang te 
was karena musim paras. 

B-29 MELEDAK DIANG- 
KASA 10 ORANG TEWAS. 

Sebuah pesawat  pelempar 
bom B-29 kepunjaan Amerika 
Serikat pada hari Minggu telah 
meledak djudara dekat Sacra-     keterangan? saksi. bekas2 pe- 
gawat tadi 

tetap mengirimkam laporan kpd 

Penduduk Hiroshima sangat su 

terpelanting kese- | tung pula mendapat perto'o- gala djurusan dalam djarak ngan setjara tjuma2 dari Ko- 
be | misi Korban Bom Atom. : 

:sekolah2 di Nagasaki tidak 
mau menerima beberapa orang 
anak dari anak2 jang. menga- 

.lami serangan bom atom. 
Dua hal penting jang me- 

ngetahuan jang disebabkan 
oleh radiasi bom atsm ialah 
eye .cataracts (sematjam  pe- 
niakit mata) dan leukemia (pe 
njakit kanker dalam darah sa- 
ngat berbahaja). 

Pun dalam hal ini para sar- 
djana Komisi. Korban Bom 
Atom harus lebih dahwu me- 
lakukan penjelidikan jang sek- 
sama dan lama sebe'um mere- 
ka berhasil menemui tempat 
penjakit2 itu. Setelah me'aku- 
kan pemeriksaan atas beribu 
penduduk, mereka mendapati 
hanja 100 orang sadja jang di 
hinggapi penjakit eyes cata- 
racts sampai pertengahan ta- 
hun jang 'ampau. Dan selama 
tiga tahun melakukan peme- 
riksaan para sardjona itu ha- 
nja menemui 29 orang jang di 
hinggap! peniakit  Jetykemia 
dari djumlah 195.000 pendu- 
duk jang mengalami ledakan 
bom atom, . sementara dari 
332.000 penduduk 'iang tidak 
mengalami serangan bom itu 
terdapat 20 orang  dihinggap' 
leukemia, Djika angka pada 
penduduk jang tidak mengala- 
mi: serangan atom itu dapat di 
pakai sebagai ukuran 'perban- 
dingan maka 12 dari 29 orang 
jang dihinggapi leukemia. di- 

antara penduduk jang menga- 

lami serangan atom tadi tidak 
akan bisa terhindar dari penja 
kit tersebut dengan tidak ber- 
ganturg atas apakah mereka 
mengalami Serangan atom itu 

atau tidak. 1 

"3 Gigi2 luar biasa. 
Pendapat2 lam. jang djuga 

th. diperoleh sama djarangn,a 

dengan penjakit jang disebut- 
kan diatas. Kata Dr. Taylor 
ada terdapat kenaikan 'sedikit" 
dalam djumlah miskram. Pa- 
ra sardjama djuga telah ' men- 
dapati perturabuhan gigi di-uar 
kebiasaan, terutama pada ka- 
nak2, jang giginja jang kedua 
tumbuh setelah mendapat si- 
aar radiasi. 

Untuk memperoleh kenjataan 
ini para sardjana dari Komisi 
Korban Bom Atom melakukan 
physische onderzcek atas se- 
djumlah antara 50,000 sampai 
60.600 penduduk sampai pada 
achir tahun jang lampau.  Pe- 
meriksaan2 pada sebagian ang 
gota badannja dilakukan pula 
atas beribu penduduk lainnja. 
Rumah2 sakit di Hiroshima 

Komisi. Korban Bom Atom 
itu, Dokter2 partikelir djuga 
memberikan laporannja untuk 
diperiksa oleh sardjana2. itu. 

ka pergi ke dokter jang berun- 

  

jang dilakukan mereka dim 
“Naboratorium. Tn 

laksanaan perang kuman ini 
lebih landjut, Menjelidiki soal 
ini dianggap sangat penting: 
pertama sekali karena kenja- 

Te px HA | taan bahwa  rakjat Amerika Ma aa akan ma menaruh perhatian besar atas 
” BA dapans Ta pelaksanaan perang ini karena 

Dalam keterangan 'itu se'an '! : : ran merasa takut dan jang kedua djutnja dikatakan, bahwa ten: | ia'ay bahwa da'am tah ' 
tara memerlukan lebih “banjak - Pa ia TU n Tobi ka akan diadakan sebuah Ia- 
alat2 Buna mempeladjari pe- | boratorium untuk menjelidiki- 

liter dengan tjara rahasia ma- 
ka panitya ketjil kini te'ah 
mendapat kepertjajaan, bahwa 
tidak benarlah keterangan fi- 

  

ngan .Sendjita-Kum annja” 
nja, Jang akan dibuka itu ada- 
lah lebih besar daripxda jang 
teah ada sekarang. Tjara uyu- 
tuk mengangkut kuman ke- 
daerah musuh sekarang tidak 
merupakan kesukaran lagi, ka- 
rena tentara telah mempunjai- 
nja da'am bentuk bungkusan 
biasa, dengan mang disiarkan 

       

   

  

   

  

   
   
   

   

  

sardjara itu mempunjai minat, 
penuh untuk menjelidiki 'aki- 
bat radiasi atas keturunan. Me 
reka teah mengetahui bahwa 
radiasi bisa menimbulkan mis 
kram atau merobah perimba- 
ngan sexe pada turunan tum- 
buh2an dan binatang sebagaima 
te'ah terbukti dari penjelidikan 

Untuk menjelidiki apakah ra 
diasi fu membawa akibat jang 
Sama atas manusia, sardjana2 
Komisi Korban Bom Atom be- 
kerdja 'keras untuk mengeta- 
hui segala2nja mengenai baji? 
jang dapat dise'amatkan dari 
serangan bom tom itu. 

Pemeriksaan pada baji2 
jang dilahirkan. 

Tiap2 pagi mereka meneri- 
ma suatu daftar dari baji2 jg. 
dilahirkan dekat pada waktu 
serangan itu. Dokter? dan bi- 
dan2 bangsa Djepong mengun- 
djungi tiap2 baji - mentjoba 
memasuki rumah2 sakit atau 
rumah? penduduk sebeim baji 
tu berusia 24 djam. 
Pukul rata, - sediumah 

16.000 baji jarg dilahirkan 
i8P2 tahun pada kedua kota 
jang mengalami serangan bom 
atom itu. Komisi korban. bom 
atom teah me'akukan pemerjk 
saan atas 9894 dari djumlah 
inj pada waktu mereka dilahir 
kan. Pun mereka telah me'a: 
kukan physische onderzoek jg. 
komp'eet atas 8.000 baji seta- 
Jah mereka mentjapai usia 9 
hnlan. HN 

Baji2 jang orang tuanja me" 
nga ami serangan atom diban- 
dingkan dengan baji2 jang 
orang tuanja tidak mengalam 
hom atom, Perbandingan” ini, 
sebagaimana dinjatakan oleh 
Di. Taylor, menundjukkan ke- naikan sedikit dalam djumah 
mi'skram, i 

  
  

Akibat2 atas keturunan ada 
lah sa'ah satu dari hal jang di- 
harapkan dapat diselidiki oleh 
para sardjang Komisi Korban 

| Bom Atom, Tudjuan? lainnja 
| dari komisi ia'ah: 2 

1. Pengetahuan jang akan 
dapat membantu pekerdja2 jg, 
mendirikan pcberik2 dimana 
tidak akan terdapat bahaja 
bagi manusia jang akan mela- 
kukan pekerdjaan dengan 
mempergunakan  alat2 jang 
radioactive, 2, Keterangan? jg. bisa menentukan berapa lama 
yaanusia menumpangi kapal se 
(am dan pesawat udara jang 
digerakkan - dengan: tenaga 
|atom dengan tidak membaha- 
2 djiwanja, dan djuga jg. 
apat meneh an berapa djam 

semuanja sorang Depan 3 , menumpangi pesawat? inj de. 
ugan tidak menimbulkan baha- 
ja bagi: dirinja. 3. eterangan 
jang bisa memberi bantuan da “ 
lam rentjana pertahanan sipil 
dari Serangan atom, TS 

Dan achirnja, kata Dr, Tay- 
Ore Yaa 
»O'eh karena kita baru sa- 

dja memasuki zaman atom, 
maka “kita meletakkan titik 
pertama diatas peta jang akan 
dapat diteruskan o'eh merek 
iang hidup setelah kita nanti. 
Peta ifu akan menundiukkan   pula tu'isan2 propaganda, Ye- 

mikian keterangan Sikes, 

tenaga atom atas manusia” 
Bersambung), 
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| ni melarikan diri dari daerah jg 
“di Indo 
shita maka dikalangan tentara 

Ki oh Malik mengatakan, 

| dakan rapat2 raksasa, dalam 

“. kan golongan penduduk, berda 

- takan bahwa bahan makanan 

— kembali dari sidang Rentjana Kolom 

| Saha di Karachi penuh dengan 

? ' soal Kashmir tsb. 

| WANITA MESIR DIPER- 

| dak baik di parlemen. 

    
    

  

     
Bikinan 

# Sudah banjak ter PE 

  

. BERIBU-RIBU SERDADU DJE 
PANG DI TENTARA HO CHI | 
MINH KATA YAMASHITA, 

K. B. Kyodo mewartakan bah 

China. Menurut Yama- 
dikuasai 

ribu serdadu Djeparg, jang ta 
kut untuk pulang ke Djepang. 
(Antara). 

SIKAP RUSIA TERHADAP PE 
NGAWASAN PERSENDJA- 
TAAN. , 

ogadjukan usul tentang rentja 
na pengawasan persendjataan 
didalam PBB wakil Rusia Ja- 

bahwa 
Sovjet Rusia bersedia untuk 
memberikan keterangar?R ten 
tang kekuatan angkatan perang 
nja, apabila PBB telah mendja 
tuhi pelarangan pembuatan sen 
djata atcin. Kalau ini tidak di 
djalankan, Sovjet Rusia berse- 

mengum 

TENTANG ,,APARTHEID.” 
Golongan2 bukan bangsa ku 

lit putih diseluruh Afrika Sela 
tan hari Minggu te'ah menga- 

mana hadirin berdjandji akan 
melakukan perlawanan terha- 
dap undang2 pemerintah, jang 
membeda?kan dan memisah2- 

sarkan warna kulit Rapat2 
raksasa ini berlaku dengan ten 
teram, sehingga polisi jang ber 
djaga2 disekitarnja, tidak per- 
lu bertindak, : 

NERATJA PEMBAJARAN 
INGGRIS MAKIN BURUK. 

Neratja pembajaran Ingge- 
ris memperlihatkan defisit 428 
djuta sterling untuk pertengah 
an kedua tahun 1951, sedang- 
kan dipertengahan pertama da 
ri tadi defisit itu berdjumlah 

8 ) te 

ui Tn TNDTN 

n un 303 
". "3 3 

Pabrik Mesin ,,Kong Liong” Bandung. jual di antero Indonesia dan ba- 

Ux Tidak kalah dengan bikinan Europa, dari kwaliteit 

 Berite2 Luar Negeri 

(NEGERI. 

( djauh sebagai berikut: 

| ta, berhubung keadaannja dide 

      

   
    

   
   

   

  

1 tembakau & 

SEKOLAH 

  

PELAJARAN 

Tidak lama lagi di Semarang 
jakan dibuka Sekolah Pelajaran Ne- 
geri. Tentang sekolah tsb. diatas, re 
siden Semarang, pak Milono menulis 

pada kita sebagai berikut: 
Sebagai sekolah vak guna pemba- 

lagunan dalam lapangan pelajaran 
dan pengembalian djiwa pelaut bagi 
pemuda2 kita, sekolah itu perlu dju 
ga mendapat tempat diantara seko- 

|iah2 vak lainnja. 
Pelajaran merupakan lapangan ker 

dia jang seluas-luasnja. Negara kita 
|jang terdiri dari puluhan ribu kepu- 
|lauan membutuhkan puluhan ribu pe 
laut djuga jang harus diisi oleh pemu 
da2 kita. 

Enam tahun kita telah merdeka, 
tetapi masih sedikit sekali pemuda? 
jang tertarik oleh pelajaran untuk 
menghubungkan pulau-pulau bagai- 
kan rantai djamrut jang melingkari 
chatulistiwa. Lebih indahnja djamrut 
itu, djika dipelihara oleh pemuda? 
kita sebagai pelaut jang ternama 
pula. 

T ANG KEBUN BUAH. 
Menjambung berita kitx ke- 

maren tentang akan diadakan- 
nja kebun buah di karesidenan 
Semarang jang luasnja 700 ha 
dari pihak djawatan Pertanian 
kita diberi pendjelasan lebih 

Luas tanah kering jang 700 
ha. itu adalah milik rakjat jg 
dewasa ini te'ah pindah ke ko 

sa tak mentjukupi hingga ta- 
nah itu keadaannja terlantar. 
Kini oleh djawatan tersebut 10 
ha. telah dibuka untuk didjadi 
kan kebun buah sebagi tjontoh 
penaraman buah2an jaitu ram 
butan, mangga, nanas pepaja, 
dan lain2 iang nantinja akan 
merupakan sematjam kebun bu 
ah seperti Ma'ang dan Pasar 

NRAMPOK DAN DIANIAJA. 
Seorang penduduk di Kaliwi 

ru bernama K, te'ah kedata- 
ngan 6 orang berpakaian sa- 
rung. Dengan antjaman akan 
dikerojok djika K. tidak mau 
menjerahkan barangnja, achir 
nja mereka itu dapat menggon   93 djuta sterling, demikian di 

katakan dalam “buku putih” | 
jang diumumkan hari Minggu. 
Dalam buku putih tadi diberi- 
takan djuga makin buruknja 
keadaan reserve emas dan dol- 
lap dari daerah sterling. 

BAHAJA KELAPARAN D 
IRAN SELATAN. , 

Pembesar2 Iran mengatakari 
harj Minggu bhw mereka cha- 
watir murgkin di Iran Selatan 
akan timbul bahaja ke'aparan. 
sebagai akibat penje'undupan 
bahan makanan setjara besar2 
an disekitar Teluk Iran, Dika- 

diselundupkan dari Iran ke pan 
tai Arab. : 

SOAL KASHMIR DAPAT Di 
SELESAIKAN DGN TJEPAT? 

Semua pihak jang bersangkutan 
dalam soal Kashmir telah besar ha 
rapan, bahwa soal ini akan “dapat 

“diselesaikan dengan lekas, demikian 
dikatakan oleh menteri luar negeri 
Australiz, Casey, jang baru sadia 

bg di Karachi. Menurut Casey, sua 
ke 

mungkinan2 untuk  menjelesaikan | 

: Abdul Rahman Azzam Pasja, se 
kretaris-djenderal Liga Arab  mene 

PANITYA PERINGTAN 
1 MEI, 

dol barang? seharga Rp 350,— 
tetapi setelah dapat barangnja, 
mereka lalu menganiaja K. de 
ngan Sebuah linggis, hingga K 
mendapat luka2 berat jang ter 
paksa mesti dirawat dirumah 
sakit. 

SBRTI Tjabang Semarang 
pada tanggal 5 Apri! 1952 ber 
tempat-di GRI Gendong 1144 
Semarang telah mengadakan 
rapat penguruS/peno untuk 
mengadakan pembentukan Pa- 
nitya Peringatan Hari Besar 1 
Mei, Dalam rapat tersebut te- 
ah diambil keputusan untuk 
membentuk Panitya tersebut di 
atas dengan susunan pengurus 
sebagai berikut: 

1, Secretariat Umum Sar. S. 
Kasir Pembantu segenap pe- 
ngurus Tjab. 2 Perbekalan/ 
KU Sdr. Isbandi Pemb. Sdr, 
Fatimah, 3. Publikasi Sdr. Bien ' 
Hidajat, Pemb. Sdr Purnomo, 
4. Keamanan Sdr Kastam, 
Pembantu Sdr. Soleman, 5. Pa 
wai Saudara Rasman 6. Per: 
tundjukan Saudara A, Ka'im 
Pemb. Sdr. Mukri, 7. Djami- 
nan, Sdr, Karsarah, Pemb, Sdr 
Nawi dan dibantu pengurus 
ranting bagian wanita.   rangkan pada hari Sabtu di Kairo 

setelah lama sekali ragu2, achirnja — Di Mexico Rebo malzm tera 
ia menjetudjui pula untuk membrri 
hak mengeluarkan suara dan hak 
untuk dapat dipilih mendjadi ang , 
gauta parlemen kepada kaum wani ! 
ta Mesir. Azzam Pasja selandjutnja 
membantah lawan2nja, jang inenga 
takan, bahwa diadakannja sidang 
bersama-sama jang dihadiri baik 
oleh kauin laki2 maupun kaum wa 
nita menimbulkan pengaruh jang ti 

  

ME OFF My 

ae Pi UG | Gopieg 

    
   
   

PuL ls YUH/ 2 HOSS, Wi. mar 

sa gempa bumj jang hebat. Ke 
ruSakan tidak ada, akan tetapi 

kelihatan djelas bahwa pentja 
kar2 Jangit bergerak gerak, 

hingga ratusan orang lari ke- 
djalan raya. Karena terputus- 
nja perhubungan2 interlokal di 

sebabkan  oeh pemogokan 
umum, berita2 dari Juar Mexi- 
co belum diperoleh. 

Minggu (Djakarta). i 

    

tundangan: 

.Kho Joe Siem Nio 
dengan 

Tjioe Hong Tie 
Kutoardjo 9 April 1952. 

  

    

Telah menikah: 
“'Sutomo 

dengan 
Sulastri 

Sutomo — Sulastri. 

(Solo) (Solo) 

  

  

bg. B. 

Karang Asem — Semarang. 
Mulai tg. 1 April 1952 menerima 
pendaftaran untuk KI. I, KI. II 
dan Kl UI. 5 
Peladjaran sama dengan S.M.P. 
Negeri dan diberikan pada Sore 

e 25 

(ex. 

  

(Langsung pd. tgg. 6 April '52.| 

  hari dari 5 sore s/d djam 8, 
terutama kesempatan untuk 
para pegawai. 

Sjarat2 untuk dapat diterima 
sbg. peladjar ialah: 

sederadjat: 
Untuk KI. II, Kl, III mereka 
jg pernah duduk di KI. II, 
KI. III S.M.P., Mulo dan jg 

Dar da ap APU 2 da- aftaran tiap2 hari 
ri djam 4 s/d 6 sore di Gedung 
S.R. Karangasem Semarang. 

b. 

a. Untuk KI. I, mereka jg ber- ' 
'idjazah S.R., HLS. dan jg 

  

IemtunPAR (an /8 IN Ba st FERRO 
P.A. REGNAULT3 VERP.: INKT- EN BLIKF ABRIEKEN N.VJ 

Radio SUCCES 
. VImnsrt — Sales” 

1995 — SEMARANG — DUWET IA 
| 39k Tempat pemilihan RA D I'0 dari matjam2 merk 

— PILIHAN jang terbanjak, 

(II 2 Service kami Tuan HARUS senang. 

ya 

Mn AA RAMA Ta Sea Ra 

"Seruice 

Model 77. 
Fa Ng Bana   

N3 
31 

  

     

"WAT MENAHAN -KARAT   
  

  
La LL LE ma 

SEMARANG. 

1 KE “3 

beras. 

IKUT MEMBELI. 

(Bapindo-Semarang) 

Roy Rog ers 

    

   

  

Pengumum 
No. 12/1952. 

Dengan ini dipermaklumkan, bahwa pad 
pai dengan tanggal: 20 APRIL 1952. 

Pembagian BERAS 
untuk penduduk akan diselenggarakan lagi, tiap2 djiwa diberi 

2 Kg, teridiri dari 1 Kg. dengan harga & Rp. 2,30 dan 
2 Rp. 2,45 

Pegawai Negeri/Otonoom atau inst: 1 
nja dengan keluarganja jang telah menerima pembagian beras 
liwat Djawatannja masing-masing TIDAK DIPERBOLEHKAN 

kan dalam 
inilah akan menundjukkan hatsil jang diauh 
lebih sempurna daripada tjat bubuk. MUROLA 
dapat dibersihkan 
luntur. Tapal MUROLA tersedia dalam puluha 
warna jang indah. 
Maka dari itu 

UROLA tapal mbok 

3 
. ep 

sang mengandung minjak tahan akan air dan 
memberikan sinar-suram, 
Minjak jang mendjadi dasar dari keistimewaan” KS 
sifat-sifat tapal MUROLA tidak dapat dikerdja. 

EM N.V. VERFFABRIEK LINDETEVES Pelaja AN 

  

   
      ijat-tembok bubuk. Tapal MUROLA    
        

  

dengan air dan tidak akan 

  

    

    

   

       

    

   
   

pakailah selamanja dan hanja 

jang menguntungk 

  

  

” 

Pembagian liwat warung2 jang telah ditetapkan dengan 
'membawa kartu penduduk (kartu kepala keluarga) dan kartu 

HADISOEBENO SOSROWERDOJO, 

  

498 

LL NI NA KL NN La Haa 

PEMERINTAH DAERAH KOTA BESAR 

a tanggal: 10 sam- 

1 Verkooporganisatie Lindetoves NN 

: an Pein, 

   

    

   

MODEL? JA 

    

  

Model 13 TEXTI Tel 

   

  

Ini Malam D. 

Rocky 

»R 2 Xx" H.w Tam 9. 

Ray Milland ad 

Besok Malam PR 

Ricardo Montalban — 

Mystery S 

»ORION" 5.7.9. 
Errol PLYNN — Pastrice WYMORE 

Mountain" ! 
lai Malam PREMIERE & 

»It Happens Every Spring”! 

Metropole 5.-7..9.- (17 thJ 

(Peristiwa di Pantai Sunji) 

M.B. 
('3 tah.) 

Iseg. um.) 
Jean Petersf j 

EMIERE 

Sally Forrest 

treet" 

  

A « Superor Osatity 
# Paling Bgik | 

1 xPaling disuka 
5.00—7.00—9.00 
Doris DAY — 
»MY DREAM IS 

Ini Malam PENGABISAN: 

Jack CARSON 
(13 tabup) 

YOURS- 
  

Ne ba an Tata 
DY Pe WO SAR Mo30 “SURAKANTA     , jini 7 : "iabalan 6.30—8.45' 1” ea Pedan an Puas yrone Power ta, Micheline' Prellei 

Sean American Gurrilla in the Philippines“ 
Terbikin dari bahan-bahan 

BESOK MALAM Premiere 

(“Dari kekeruhan negeri "terdjadjah, 

  

  

  

5 ilihan jang mengandung ba- datanglah tjerita kesatriaan jang tak Semarang, 7 April 1952. Pia per 8 g | Ta da berdingnja In - 
brik: »Tuan2 pun telah mengalami!!! An. DEWAN PEMERINTAH DAERAH Ai sena TERI aa ee e Te 

SEMENTARA KOTA BESAR SOLO. ! pi Malam Pengab: 6.30-8. 
SEMARANG: |. .SUNG HUA! CHJANG| SBAN” 

Kepala Daerah: Mn an Aa 

  

      
  

MERE RIGHT, SPUR/ THEN 
GETIM, NY WE TEACH THIS 

TRISSER/ 
   
   

    

    SHEEPHERDIN' GAL 
A LESSON... HEY/ 

' 

AN! THAT AIN'T YOU'LL REGRET 
FAR OFF/ NO THIS TO YORE 

DYIN' DAH, ROGERSY 

    

     

  

     

AROUND £   
  

  

— Sepak dia, Trigger !! 
— Ja, Spur! Nanti kita adjar ya 

00 cadjar/ Heyy!I 
dis penggembala domba itu, kurang 

  

— Sebelum hari sendja, 
kamu akan menjesal akan 

- perbuatanmu ini, Rogers !! 
— Dan itu tak akan lama 

lagi! Kita akan tuntut ba- 
lasan. Tak seekor kuda pun 

ig lewat dekatku akan tak 
uambil tindakan ! 

  

" MAKE TRACKS,GENTS/ IF YOU 
WANT YOUR GUNS BACK, SEND 

hn THE LAW AFTER THEM £ h 

  

AL 
4 AN! YOU TOO! 

n 
mengingini 

kembali, mintalah lewat ' pe- 
ngadilan ! ! 

— Sendjata2 kami tentu 
dapat kembali, Rogers. Dju- 
ga kamu tak 
ri antjaman kami! Awas!! 

— Enjah dari 
    

Sepesial 

waktunja 
lahir. 

menjega 

bahaja 
gugur. 

  

sini kamu 

keduanja!! Dan djika kamu   sendjata2mu 

tu malam dalam, KANDUNGAN     
Dikeluarkan oleh Chemicalitn Handel IE KIEM TIK 

kan luput da- akan luput da Tinplein 6—8, Tilp. 1816 Surabaja.   ga 

ANGGUR 
(ANTHAY 

tjap 

ag SE MBILAN BELAS” 

perempuan jang lag 
hamil 3 bln. sampa 

Ia bikin kuat teni 
pat pranakan dar 

nja penjakit, da: 
pembawakannja 

orang hamil. 

Membikin 
anak dalam kandu- 
ngan dan menjegs 

Aturan Minamnja: 

Pagi. siang sebelum: 
nja makan dan wak- 

minum 1 gelas sloki 

buat oraag 

anak ter 

gangguan 

segar 

kandungan 

mau tidur 

ba SY NN BAR et PTN MY TA ENP UU PAN SNN TON 

-. 
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ADALAH SEBAGAI BUBUK MAKAN KAJU? 
Penjakit JIRIAN (Spermatorrehoea) IMPOTENTIE Tanda2 
penjakit selalu marah-marah, muka putjat makanan kurang 
hantjur, perut kembung, kepala pusing lekas tjape, tidak bisa 
tidur, kaki tangan dingin, semut-semutan pikiran tidak telaga 
dan takut, djantung berdebar-debar, selalu mimpi untuR itu 
semuanja kami sediakan OBAT JANG DITANGGUNG MU- 
DJARABNJA. : 2 
JARIANOL, Harga per botol R. 20,— 
Obat BIKIN HITEM RAMBUT 10055 tidak luntur e gr. -. 2 

: gr. R.10, 
Obat Minjak SUARGA DUNIA untuk laki-laki p.b. R. 10, 
Obat ZALF FACE CREAM (tjahaja YOSAF) untuk hilangka: 
item2, djerawat dimuka dan kekolotan R. 25:— OVUMAT: 
ZOL special'untuk perempuan R 40.—. SULFANOIL buat hi 
langkan gatal, kudis, koreng segala matjam penjakit kuli 
Harga R. 5,— per botol. Obat-obat dikirim diseluruh INDONE: 
SIA. Wang dimuka tambah ongkos 1096. Untuk mengobati se- 
gala penjakit, Inar atau dalam, Sakit Mata, Kentjing Manis, 
Kentjing Nanah, - Mati Badan, Linu-linu, Bengek (Ast ws | 
Sakit Gindjel, T.B.C., Perempuan tiada accoor& bulanan Ke- 
putihan, Wasir (Aambeien) didjamin 10 hari sembuh dan ke- 
luar akar2nja tidak dengan Operatie (Potong). Semuanja pe- 
njakit diobati sampai baik. NOHAIR obat buat hilangkan ram- 
but tempo 5 minut garantie Harga 1 fl. R. 10.—. 

World Famous Prof. Tabib FACHRUDIN 
Sawah Besar 14 Djakarta Tilp. 3804 Gmb. 

Djuga bisa beli-di: 
TABIB G. A. FACHRUDIN 

Djalan Tepekong No. 3 
MEDAN 

s..omeccorc..coocoocommwoc# 

  

" LA Pa. MPA TN PP 

MINJAK OBAT BAN LENG 
Darat diminum untuk menjembuhkan: batuk haru 
atau jama, sakit tenggorokan sakit perut dii. 
Bagi bisul2, kudis2, gatal2, digigit binatang ber. 
bisa, kena epi, dapat lekas hilang dengan digosok- 
kamnja. Apabila merasa lelah atau salah urat: dari   sport atau djatuh dapatlah Ban Leng digosokkan 
(dipidjet) dan diminim, semua itu penjakit lekas 
sembuh. Karna: Ban Leng telah dapat banjak seka. 

Ali surat pudjian dari Tuan2 jang terkenal, jang 
m sudah disembuhkan oleh Ban Leng nj, dari mas 

si tjam2 penjakit. Kalau Tuan suka batjasurat2 pu. 
M dlian tsb., Kamj bisa kirim sama Tuan, 

3 Dil: kalau tada, boleh kirim Rp. 6,50 Kamj nenti 
(kirim 1 botol sama Tuan dengan tertjatat. 

Dikeluarkan oleh: Rumah Obat Tjeh She Tong. 
Djl, Bawean aa a No. 23 Tilp no. 2207 8. Surabaja. 
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CITY CONCERN CINEMAS 
LUX 5.—7.—9.— INI MALAM & Besok (17 tahuo 
Dick Powell ) 
Evelyn Keyes ss. MNIKEs 
.mPeouh dengan penderitaan dalam penghidupannja terus j 

bersetia pada suaminja ! Mengharukan! 

d 3 . Akan datang vs the Thing” «dari 
id Apa ini? Dunia baru" 
Grand 5.—7.—9.— Ini Malam D.M.B. (13 tahun) 

William Bendix — Allen Martini 

Ph) OMN NS M.O LID KYT, 
(!Dalam tjengkremaonja seorang” pendjahat, anak ini ' 

mendjadi pendekar hingga 2 kali. Gempar ! , 
INORA 5.—7.—9.— INI MALAM D. M. B. (17 tahj 

  

      
    

    

ff Chandi & Color by ' Kreta Kes ,SMUYOIerS Island” ye: by, 
“ad IPENJELUNDUb MASJ GEMPAR! 
  

Akan datang 

dgn : KOMALASARI 
R. Mochtar os R 8 N D us : 

R Oni 445 — Im 915 Ini Malam Premiere (13 tahun), 
Paul Kelly : 6 Aase Nai Secret Code" 
COLUMBIA SUPER SERIAL — #EPISODE Kel: 

Penuh Seasatie ! Heibat Gempar ! 3 

Roxy 7-— 9— Ioi Malam PRBMIERB Iu. 17 tahun)” 

Hsieh Hwa Liu Ying” Beupeta 

hw
a 

grow 

& 

  

£ su LT EA aa aa aa aka Peka Dana Rengat 
k 

Pai 
apl 

Ma LAN LN Ia Pra La na aa 

) SOLO Main tg. 8 — 10 April 52 
uDjam 5 — T - 9 —- M.G Mes 

Musical GA Teshsisotor sbarkleys of Broadway“ $ 
Fred Astaire — Ginger Rogers, Teks-Ind, 

AL ng na engga " 

     
Pm 

      

SOLO Mulai tg. 7 April '52 D.M.B. 

Born Yesterday William Holden, 
Broderick Crawford 

djam 4 307 m9 Teks Indonesia B4   
  

   


