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»Oriskany” salah   fugas di Lautan Tengah. 

Ih suatu kapal induk Amerika jang terbesar, baru? 
ini telah berangkat untuk mengadakan operasi disesuatu tempat. 
Dimana, tidak diterangkan. Kapal tadi 

   
jang ferachir melakukan 

  

  

23 Politik Jang 

Indorosia jalah - dipertahankannja hubungan? 

Serikat. Mukarto, jg sebagaimana di 

— Casey: 
Penggaotias Kedaulatan 
Atas Irian Akan Diteri- 
ma Tak Baik Di Aus- 

: tralia 

NA ENTERI LUAR negeri 

siden Soekarno mengatakan, 
(bahwa penggan'ian keilaulatan 
|atas Irian Barat ig dewasa ini 
Gikwasai Belanda akan memba- 

| Wa pergaruh buruk pada perda 
pat umum di Australia, demikian 
Reuter dari Sydney. 

Menterj tersebut menjatakan 
ini ketika ia pu'ang dari konpe 
rensi rentjana Kolombo dalam   

nimum Rp. 4.50 
Disetudjul Oleh Kabinet” 

Pemimpin2 Buruh Diand jurkan Supaia Menindjau 
 Konsekwensi2 Beban2 Jg Memberatkan 

j Keuangan Negara. 
ADI MALAM SELAMA Ik. 3 djam Dewan Menteri telah 
“mengadakan sidangnja jg kedua berterpat di Pedjam- 

| Dalam sidarwy isb. Dewan Menteri antara Jain telah mem- 
(ek in soal undangan pemerintah Pakistan pada PM Indo- 
ig esia untuk menghadiri pertemuan para Perdana Menteri nega 

ra2 Islam di Karachi, masalah Tunisia, soal pembagian beras 
|. kpd, pegawai pem. dan pertikaian mengenai tuntutan upah bu 
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: 85 ruh harian di Djawa Barat. 
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Lu 
Pop hati kepada pemimpin2 buruh, untuk 

€ 

Menteri Penerangan A, Mo 
nonutu jang daam kabinet ba 
ru ini bertindak lagi sebagai 
djurubitjara menerangkan ke, 

menindjaw  sedalam-dalamnja  tiap2 
konsekwensi dari sesuatu putusan ter 
utama akibat2 jang memberi beban 
berat kepada keuangan negara. Dari 
sudut ini pula sesuatu putusan itu 

perdja anan pulang dan sing- 
| gah di Djakarta. Menurut Reu- 

ter, ini ada'ah kundjungan Ca 
Sey jang-pertam, kepada pre- 
siden Soekarno. Pada pertemu- 
an itu telah diadakan pembitja 
raan jang pandjang lebar me- 
ngenai Irian Barat, Menteri Ca 
sey kabarnja telah wmenegas- 
kan, bahwa seuruh masa'ah 
itu harus dibitjarakan dalam 
hubungan politik 
jang luas, demikian Reuter. 

(Aneta). 

Undangan Uik 
Presiden 

Dari Italia-Siam-Dan 
— Mesir 

ARI KALANGAN jg me- 
getahui ,, Antara” menda 

pat kabar, bahwa Presiden Su- 

  

  
! 

pada pers, bahwa undangan pe harus dtindjau dan pemerintah ja- karno baru? iri telah menerima 
itu Oeh pe- 

merintah dianggap penting dz 
oleh karenanja perlu penindjau ' 
an lebih dalam, Mengenai masa | 
lah Turisia Mononuty menjata i 
kan, bahwa pemerintah baru 
Indonesia tetap menjetudjui si 
kap delegasi Indonesia di PBB, 
Sesuai dengan pendirian peme- 
rintah jang lama jalah menen- 
tang kolonia'isme dan tiap si- 
kap jang bersifat demikian, ' 
dan dalam hal inj telah diam 
bil tindakan2 seperlunja. De- 
wan Menteri selandjuinja teah 
menjetudjui diperpandjangnja 
Waktu berlakunja Peraturan 
Peraturan Pemerintah No. 67 
tahun 1951 tentang pembagian 
beras kepada pegawai negeri 
sampai achir bulan Apri! 1952. 

Setudju Rp. 4,50 bagi 
—.. semua buruh harian. 
Mengenai pertikaian tentang  tun 

tutan upah minimum di Djawa Barat 
untuk buruh harian, pemerintah m3 
ngambil keputusan? sbb.: 

1. Dengan tidak merubah “pera 
turan? tentang. upah minimum javg 
berlaku di Djawa Barat, maka u'k 
sementara waktu diberikan tambahan 
sementara setempat kepada pekerdja 
harian pada kantor2 pemerihtahan, 
baik jang termasuk Daerah Otonoom 
maupun Pemerintah Pusat, sehingga 
upah minimum dan tambahan semen 
tara setempat. jang merupakan peng 
hasilan terendah bagi pekerdja tsb., 
berdjumlah semuanja tidak kurang 
dari Rp 4,50 seharinja. 

2. Pemerintah segera akan mem- 
bentuk suatu panitya resmi untuk 
mengadakan ' penetapan2 sematjam 
itu buat daerah2 lainnja. 
» 3. Selandjutnja pemerintah meme 
rintahkan kepada pemimpin? kantor? 
Daerah Otonoom atau kantor2 Peme 
rintah Pusat di Djawa Barat untuk 
memberi peridjelasan setjukupnja ten 
tang penetapan tsb. diatas, guna 
mengatasi kesulitan jg oleh karena 
penetapan itu dalam propinsi tsb: 
tidak perlu ada (instruksi dari men 
teri2 jang bersangkutan akan dikirim 
kanan P7 ! 
4. Pemerintah dengan kesunggu- 

han hati berniat hendak  meringan- 
kan. sedjauh mungkii beban hidun 
beruh dalam keadaan sekarang . ini 

merintah Pakistan 

  

dalam batas? kemungkinan dan ke 
".kuatan jang ada pada pemerintah. 

5. Pemerintah minta dengan tulus 

  

HARI KEMIS DK. AKAN 

   

kir. bahwa djuga mendjadi kewadji 
an pemimpin2 buruh untuk 

pn ran “akan soal ini 
para pengikutnja. 

membe 
kepada 

6. Achirnja pemerintah mengha- 
raji dengan sangat agar pengertian 

jang sehat dapat mengatasi segala 
mafjam kesulitan jang kini dihadapi 
negara, sehingga tidaklah timbul ke 
katjauan2 jang semestinja tidak perlu 

tiga urdangan masing? dari pe- 
merentah Italia, Mesir dan Siam 
jg meminta Presiden Sukarno 
untuk mengunijungi ketiga ne- 
gara tsb. Diduga bahwa dalam 
sidang kabinet ig berlangsung 
tadi malam undangan tsb telah 
dibi'ijarakan, akan tetapi belum 
sampai kepada sesuatu keputu 

  

| Hilaly Marah? 
Inggeris Sudah' Sampai. Batas-Terachir 

—.. DaliKesediaannja!! Menemui “ 
Tuntutan2 Mesir? 

Insiden Dlm Perundingan, Kemungkinan 
Perundingan Akan Terhenti. 

ai ARIAN MESIR ,,Al Misri” dalam siarannja pada hari 
& Selasa kemaren mengabarkan tentan-” terdjadinja sua- 

ta insiden” dalam pertemuan antara dutd besar Inggris di 
Mesir Sir Ralph, Stevenson dan perdana menteri Mesir, Na- 

  

| dengan Irian — iakni dengan Australia, Richard Casey, | Sen” meng 
dalam pertemuannja dergan pre 

  
luar negeri | 

| atas hal ini” 
f 

| 

      

   

      

     

. “Kami berharap dapat mem 
perbaiki hubungan antara Ne- 
derland dan Indonesia dengan 
-merobah huburgan2 kami seka 
rang ini, jang berdasarkan U- 
nie-statuut, dam perhubung- | 
an internasional biasa” demi 
kian Mukarto. : 2 

"Lebih landjut dengan men 
'Gjernihkan situasi - berkenaan 

djalan menggabungkan bagian 
dari wilajah Indonesia jang 
masih berada dibawah kekuasa 
an Neder and ini, pada bagian2 
lain dari Indonesia — maka ba 
ik Nederand maupun Indone- 
Sig akan dapat menundjukkan 
kepada dunia, bahwa azas ke- 
merdekaan, jang telah  diper- 
djoangkan Indonesia. ditaati.” 

MSA dan politik bebas. 
"Mengenai soal pember'an 

bantuan kepada Indonesia diba 
wah lingkungan Mutual Secu- 
rity Act Mukarto mengatakan: 
“Berkeraan dengan so4 2 jang 
berhubungan dengan bantuan 
Amerika, dalam hubungan MSA 
untuk saja akan perlu menga: 
Gakan permusiawaratan dgn, 
kabinet dan panitya kubungan 
Juar negeri dari parlemen se- 
belum memberikan komentar   

Lebih landjut Mukarto mene' 

rangkan: “Po'itik luar negeri! 
jang bebas jang didja'ankan 
oleh Indonesia mengizinkan ka 
mi seluruhnja ikut serta dalam 
usaha2 untuk mempero'eh per 
damaian kekal melalui djalan 

      

    
    

'ada 
djalankan Oleh Mukarto 

UKARTO, 3G TELAH dituriljuk sebagai menteri luar negeri dalam kabine: Indonesia jg 
baru, pada hari Senen menerangkan di New York, bahwa tudjuan dari politik luar negeri 

ungan? persahabatan dengan semua negara dan ditaati- 

rja azas? daripada Perserikatan Bangsa?, demikian dikabarkan oleh wartawankita di Amerika 
2 abarkan telah mererima pengangkatannja sebagai mente 

ri luar rogeri dalami kabinet Wilopo, dalam suatu keterangan jg disiarkan di New York menja- 
takan, bahwa ,,kami akan berusaha ikut serta mentjiptakan suasana goodwill dan penghargaan 
Giar'ara negara? didunia sebagai sjarat untuk perdamaian jg bulai.” 

Rentjana Sta-'| 

. don hari Selasa memberi 

usul “Rentjana—Stalin” r 
perkembangan negara2 Asia. 
Merek, menjatakon, bahwa ba 
rang2 jang sangat dibutuhkan 
deh negara2 Asia itu ada'ah 
barang2 modal terutama 
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Perhatikan Hari Ini: Politik jg akan didjalan 
Mukarto — Sidang kabinet kemaren — Abu Hani: 
fah dan akan petjahnja Mesjumi — AURI 6 tahun 
— Manusia dan atoom — Rentjana Stalin utk Asia? 

— Obrolan Mang Gandha dll. 

  

  

  lin Utk Nega- 
ra2 Asia? | 
JURUBITJARA kemeste 

D rian keuangan kaggris ha 
ri Selasa tidak mau memberi ko 

menjar atas sebuah saran tidak 

resmi dari pinak Pakis'an, jaltu 
bahwa hendaknja Sovjet Uni me 
rentjarakan sebiah ,,Rentjzaa- 

Stalin” untuk perkembangan ne 
gara? Zi Asia. 

Saran ini dikemukakan hari 
Senen oeh wakil Pakistan da 
lam konperensi ekonomi di 
Moskow, Altaf Hussain, redak 
tur harian “Dawn” iang terbit 
di Karachi dalam bahasa Ingge 
ris. Djurubitjara diatas mene- 
rangkan bahwa kareng Ingge- 
ris tidak diwakii da'am konpe 
rensi itu maka ia.tidak mung 
kin mengeluarkan pendapat , 
resmj mengenai saran A taf ter 
sebut, (Antara—-Reuter). 

Komentar atos usul 

»Rentjana Stalin” 
Ka'angan2 keuangan dan per 

ekonomian tidak resmi di Lon- 
ko- 

mentar atas berita2 mengenai 
guna 

me- 

kepunjaan . Maskapai   

  

   

      
    
      

      
    
      

      
    

    
    
    

          
      

        
          

      
      

    
      
    
      

  

Pida tg. 2 April di Merak telah dilangsungkan upatjara pembu- 
kaan perhubungan antara Merak Pandjang dgn kapal 

Pelajaran Nusantara jang diselenggarakan 

oleh Djawatan Kereta api. Gambar: Tampak kapal Taliwang se- 
dang berlajar menudju ke Pandjang. 

Perhubungan 
Dgn, Merak 

Taliwang     
  

ti     

  Mahasis- 

Umat Islamj Bersa- 
— tulah! 

| —» ERHUBUNG DGN sua- 
| Pa? ig menjatakan ke- 
nugkinaan peljahnja partai po 

kiik Islam Masjumi dan masih 
terdapatnja partai politik Islam 
“jg bergerak sendiri2, maka da- 
lam pernjataannja baru? ini 
(Himpunan Mahasiswa Islam me 
umutuskan urtuk mengandjurkan 
kepada partai? politik Islam jg 
hingga kini masih bergerak sen 
diri2, agar mengusahakan perpa 
daan setjara organisatoris, se- 
(kurang-kurangnja «smentiari AH 

|tik2 pertemuan usaha bersam: 
ijg berpangkal pada sendi jg sa- 
ma (Islam). 5 

Kepada organisasi jang ter 
gabung dalam partai politik Is 

:lam “Masjumi” diardjurkan 
| agar mendiaga dan mengokoh 
| kan persatuan dan kepada pe- 
muka2 Isgam agar Senantiasa 
mendjaga kebuatan pendapat ' 
sebagai orang jang sefaham 

| dan separtai. 1 
Lebih landjut diperoleh ka- 

bar bahwa pimpinan harian pu 
tjuk pimpinan GPII telah me- 
ngir'mkan kawat kepadg PB 
Nahdatu! U ama Surabaja ber 

   

Kabinet Kiri 
Komentar NRC Atas Sifat Kabinet Wilopo 

Bisa Dihadapi Dgn Optim isme Jg Sedang. 

bD IDALAM INDUK KARANGANNJA, harian ,,de Nicuwe 
Rotterdamsche Courani: telah menjatakan pendapatnja 

bahwa kabinet baru Indonesia jang sekarang ini, terang dja- 

uh lebih berhaluan kiri daripada kabinet Sukiman. Harian tsb. 
melihat dua tanda bagi hal ini, 

I. tidak sertanja PIR da1 Fraksi kuplah alasan2-nja, - untuk mengha 
Demokrat didalam kabinet, jang — dapi beleid kabinet Indonesia jang 
karena. mewakil golongan ,,ningrat”j barwjtu dengan rasa optimisme jg 
dan pamong-pradja — kurang da-j sedang”. 

hargaon kepada “ ' 

Sin2 berat, jang penting bagi 
industrialisasi setjara besar2- 
an. 

Sovjet Uni serta negara2 ko 
munis la'nnia berada. pada 

'Tingkatan2 jang berbeda daam 

industria'isasi. Dari ity kala- 

ngan2 diatas tadi mengatakan, 
bahwa akon sangat sulit bagi 
negara2 komunis dan sudah 
tentu akan lebih suit daripada 
regara2 barat, jang indust:ri- 
nja sudah lebih tinggi untuk 

P
N
:
 

Gamai, Suatu keterangan ji 
lebih lengkap tentang politik 
ar negeri Indonesia baru . 
pat saja berikan, setelah saix) 
bermusjawarat dengan kabi- 
net di Djakarta”. - 

Mukarto mengachiri ketera- 
nganja dgn menjatakan peng 

   

  

   

  

     
dan perutusan2 PBB. 

KESEHATAN IBU SURI 
RATU INGGRIS. 

  

pat menjesuaikan diri dengan ikim 

8 

l rr & 
@ 

jang baru itu: 
2. Ketegangan intern dikalangan 

Rakjat Russia Takut 
Perang? 

Masjumi. 
Suatu perpetjahan dikalangan Ma 

sjumi,- demikian karian itu, agaknja 

AKSAMANA ALAN KIRK 

bekas duta besar Amerika 
di Rusia merulis sebuah kara 

akan “berarti, bahwa kabinet menda- 
gatkan dasar jang lebih kuat. Djum 

ngan dalam madjalah ,,Loek” 

lah kelebihan suara didalam  parle 
men, jang-pada waktu ini diatas ker 
tas memberikan sokongannja, akan 
berkurang, akan tetapi djumlah kele 
bihan suara jang telah berkurang 
itu akan bersifat lebih homogen, dan 
'kemungkinan akan timbulnja krisis Keadaan kesehatan ibu suri 

ratu Inggris, Mary jg - sedjak 
minggu lalu karera menderita 
gering demam terpaksa harus 
tinggal dalam kamarnja, kini 
'empaknia sudah mulai agak 
baik demikian diumumkan 

hari Senen oteh dokternja. Ibu 
Suri tatu, Mary jalah nenek ra 
tu Elizabeth tg. 26 Mei akar 
berusia 85 tahun. Dimasa ii 
ia inggal di Marlbarough house 

l 

  

Duta besar Amerika Seri 
kat di Cairo, Jefferson Caffe-   

djih Hilaly Pasha, jang dilangsungkan pada hari Senen Me- 
nurut surat kabar itu, dalain pertemuan tadi Stevenson ka- 
barnja memberitahukan kepada Hilaly Pasha, bahwa urusan 
Galam negeri Sudah adalah semata-mata soalnja gubernur djen 
Geral Sudan dan bahwa menurut pendapatnja soal? dalam ne- 
geri Sudan itu tidak boleh mempunjai sangkut paut dengan pe- 
rundingan? sfatara Inggris dan Mesir, 

Demi mendengar keterangan gunakannja untuk menggant:- 

Stevenson itu Hilay Pasha ka. 
barnja 'alu marah sekali, hing 

ga Ia hampir? tidak dapat me- 
nguasai dri Menurut "A! Mi- 
sri” ia kemudian mengatakan 
kepad, Stevenson bahwa ia ti- 
dak dapat menerima pernjata- 
an sSematiam itu dan bahwa 
statement Stevenson itu d ang- 

gapnja sebagai suatu ketera- 

Lgan jang mengeruhkan suasa 
na perundingan, suatu bukti 
bahwa Inggeris tidak sungguh2 
berharap unuk memperba ki 
kembali - perhubungarnja de- 
ngan Mesir. 

Utk. menggagalkan 
perundingan. 

Tentang peristiwa ini kaa- 
nggn iang mengetahui men'a- 

takar. pendapa'nia kepada ,,Al 
Meri”. hahwa sikap Inggeris 
jang demik'an ini memang te- 
lah direntjanakan lebih duu. 
Menurut pendapat kaargan 

'itu, sikap jang demikian itu di 

maksudkan untuk memutuskan 
: Mana SOAL perundingan. Apabila teah 

. 3: & -y ki AA 7 ndi Sidang Dewan Keamanan "AMPak anda2 bahwa peru 
PBB uni uk membitjarakan soal 
Yunisia akan diadakan hari Ke- 
mis jad., demikian diberitakan ' 
oleh kalangan jg mengetahui ha 
ri Selasa, Dowan tersebu: akaw 
melaiddjutkan perdebatannja me | 
ngenai permintaan 12 negara | 
Arab dan Asia supaja soal Tu- 
nisia dimasukkan dalam agenda 
sidang Dewan keamaran. Sidang 
Dewan Keamanan jg pertama 
mengenai soal isb sebagai dike- 
tahui telah diadakan pada hari | 
Djum'at jg lalu.” 

  

"gan antara Inggeris dan Me- 
Sir mengandung kemungki:an 
akan menghas Ikan Suatu Ppe-' 
njelesaian jang memuaskan, 

maka pihak Inggeris sea u me 

ngemukakan soal Sudan ini 

sebagai masalah iang b'asanja | 
menjebabkan mendjadi keruh- 

nja suasana. Dengan ini dapat- 

lan sudah dipastikan, bahwa 

Ingger's kini memarg bermak 

Sud untuk mendjadikan Sudan 

suatu bangka an militer jang 

sedemikian rupa, hingga djika | menerangkan, bahwa politik 

keadaan mendesak dapat diper 

  

kan daerah Terusan Suez seba 

gai garis pertaharan kerad'a- 
lan Inggeris iang kedua. Demi 
kian kalangan itu menurut “Al 
M.sri”. 

- Inggeris sudah tak da- 
pat madju lagi. 

Menuru! berita United Press 
dari Londen, Inggris kini sudah 
tidak dapat lebih madju lagi dim 

“usahanja memenuhi tuntutan? 
nasional Mesir jg akam didjadi- 
kan dasar perurringan2, Meri 
rut kalangan? di London jg me- 
ngetahui soalnja, kenjaraan ini 
telah diberitahukan kepada Me- 
sir Calam memorandum Inggris 
jg disampaikan dalam pembitja 
raazn Stevenson-Hilaly Pasha pa 
da hari Senen itu. United Press 
tidak berhasil mendapat komen 
tar resmi tentang hal ini, akan 
tetapi menurut kesar Unred 
Press orang2 di London pada 
umumnja bersepakat, bahwa jg 
mendjadi pokok kesulitan dalam 
perundingan? perdahuluan Ire- 

is-Mesir ini ialah tuntutan 
akan gelar Radja dari Sudan ba 
gi Radja Farouk. 

B radley: 
» 2DA MALAM SELASA djen 

deral Omar Bradley ketua staf 
gabungan Amerika mengatakan di 
Maton: Saja mempunjai 
besar, bahwa perdamaian di Korea 
achienja akan tertjapai pula.” Kepa 
da medielis perniagaan Macon ia 

militer 
dalam djangka pandjang jang didja 

  

harapan | rea dan 'memperketjil 

  

ry, telah mengatakan, bahwa 
ia akan berusaha sekuat tena- 

| ga untuk menjelamatkan Se- 
mua pokok persetudjuan jang 
teah tertjapai dalam perundi- 
ngan Inggeris—Mesr seama 
2 minggu jang lalu itu akan te 
tapi kalangan jang mengeta- 
hui di Lozdon menjatakan, bah 
'Wa Inggeris tidak dapat “me- 
'angkah 'ebih memutuskan hu 

bungan baiknja dengan rakjat 
Sudan. Sementara ity kalangan 
kalangan jang mengetahui be- 
tul soa nja memberikan isjarat, 

bahwa perundingan2 pendahu- 
juan antara Inggeris dan Me- 
sir ini memang telah sampai 
kepada djalan buntu, jang ha- 
nja dapat ditembus apabia pi 
hak Mesir merobah. sikapn'a 
terhadap kedaulatan Sudan, 

Aksi Inggeris di Sudan. 
Perlu dketahui, bahwa pada hari 

Senen Hu dewan petwakilan Sudan 
bersidang untuk mempe:debatkan 
Uusu2 phak Inggris jang akan mem. 
berikan oonomi dalam-.negeri. Da. 
lam pada itu pendapat umum masih 

ta barang? kapita! mereka. 

menjerahkan mesin2 berat ser 

Sovjet Uni sendiri pada ha- 
kekatnja harus mengambil ba- 
rang2 itu dari pelbagai negara 
komunis lainnja sedjak perang ' 
berachir seperti dari Tjechoslo 
wakia. 
Bagaimanapun djuga ka'a- 

ngan? tadi berpendirian, bah- 
wa sukar untuk dikira2kan ba 

rang2 apa iang dapat diberi- 
kan o!-a Sovjet Umi, setelah ia 
beserta negara2 lainnja seperti 
Republik Rakjat T.ongkok da- 
pat memenuhi kebutuhan sen- 
diri. Sovjet Uni beserta nega- 
ra2 sateit komun's am ta 
hun 1951 menghas kan badi'a 
sebanjak 40 diuta lorgton, di- 
banding dengan 56 djuta oleh 

  baru akan berkurang. 

Bukannja suatu ke- 
munduran. 

Sifat kiri dari kabinet tersebut, 
oleh NRC tidak hendak dikatakan 
sebagai suatu kemunduran pada wak 
tu ini. Mengenai politik luar negeri 
perspektip2-nja masih kurang djelas. 
Kemungkinan akan  di-ratifikasinja 
perdjandjian perdamaian dengan Dje 
pang serta persetudjuan MSA me 
mang berkurang, akan tetapi boleh 
djadi pertimbangan? opportunistis 
akan memperoleh kemenangan atas 
pertimbangan2 prinsip. 

Harian tsb. kemudian menguraikan 
tentang tjampur tangan presiden Su 
karno didalam pembentukan kabinet 
tsb., dan meskipun dipandang dari 
sudut demokrasi sikap presiden itu 
tidak dapat dibenarkan, namun de- 

bahwa rakjat biasa Rusia mera 

kenaan dengan berita? sekitar 
2 akan kelua, dari Masju 

ml, 

Dalam kawat itu GPII minta 
perhatian PB N.U. sekitar ke- 
bisgungan ummat dengan ada- 
nja berita2 tentang: akan ke 
luarnja N.U, dari Masjumi. Di 
njatakan djuga bahwa soal 
pembentukan kabinet hanja #0 
al insidenteel, dimana kesatu- 
an ummat diabad'kan dan ti- 
dak tjair karena ini, 

Selansijutnja dnja'akan, bahwa 
baru2 ini pimpinan harian PP GPIT 
telah mengadakan sa-anan suti ig 
ditudjukan kepada ketua2 muk ama: 
Masjumi, DPP Masjumi, Dewan Par. 

tai, anggota2 isc mewa, dan kala. 
ngan jeikemuka Islam, Seteah me. 
njebutkan kebingungan ummat dan 
penderitaan sedih jg ialu, maka di- 
njatakan dalam saran ir, bahwa 
masjaraka: terutama pemuda akan 
be:gembira di ka dalam saat ini per: 
satuan ummat. dapat digaang Kas 
rena GPII berperdapat djika dengan 
persa' uan orang belum sampai kepa. . 
Ga kedjajaan maka apakah dapat 
Gijak nkan bahwa perpetjahan akan. 
menjampaikan orang: kepada demi. 
kian (Pia). Ng 

  
sa takut akan bahaja peraag. 

Akan tetapi tidaklah benar, di 
kalangan pemuda kemuris dan 
kaum faratik tentara kejakinan 
bahwa Rusia akan mempercleh, Wulai berlakuni Liandi 

kemenangan, demikian Alat an BrtMp un ag Dean Na 
Kirk. ikin sekali akan ditunda hingga 

'achir bulan April, demikian A- 
FP dapaf kabar dari suata sum 
ber Djepariz jang mengetahui 
di Tokio pada hari Saptu, Perlu 
dikemukakan, bahwa baru? ini 
tersiar kabar2 angin bahwa Ing 
gris dan Amerika Serikat kini 

PERDJANDJIAN PERDAMAI- 
AN DJEPANG DITUNDA 
HINGGA ACHIR BLN APRIL? 

Kirk se andjutnja berpenda- 
pat bahwa kemungkinan un- 

tuk mengadakan propaganda 
balasan di Rusia jang penuh Se 
sak dalam kota2. Rakjat Rusia 

takut apabia mereka mende 

ngarkan siaran radio “Voice 

of America”, kalau d'adukan 

oeh  tetangganja, demikian 

Alan Kirk mengachiri tulisan- 

nja. (Aneta—AFP).   sedang merurzrgu suatu penjelo 
Saian memzenai masalah p K 
lan? pasukan? mereka di Dje- 
pang. (Ant.) 

mokrasi jang masih muda di Indone 
Sia itu tidaklah darat diukur dengan 
ukuran demokrasi Barat jang telah 
lama tegak. 

Eropa Barat dan 94 djuta long 
ton oeh Amerika. 

Taksiran2 iri dipero'eh dari 
direksi industri besi dan ba- 
dja Inggeris, (Antara-Reuter). Pemilihan umum 

penting. 
f K k ' K Mengenai politik dal geri, h 

Ce uatan et - rian Mg berugba AN era 

ga Tiongkok 
Anti-Kuomintasg Dja- 

ga Anti RRT 

ERKUMPULAN rahasia 
IP tionghoa jg terkenal se- 

bagai ,,Kekuatan Keliga” dan jg 
bertudjuam membentuk suatu 
pemerentah “baru di Tiongkok 
puntuk menjelamatkan 'Tiong- 
kok” diduga kini bergiat di Si- 
ngapura. Perkumpulan rahasia 

    sangat terpetiah-belah tentang soal, 
apakah maksud phak Inggris ini 
akan berhasil sekiranja Daam si. 
dangnja itu parlemen” Sudan | 
menghadapi sebuah rentjana kons: - 
tusi baru ig diadjukan oleh guber 
nur djsndera)h Inggris, Sir Robert   How? Konst tusi baru ini akan mem 
berikan sus u badan perwakilan rak. 
jai ig bicamera! (mempunjai madie.i 
lis tuggi can madjelis rendah), dan | 
sebuah dewan mainteti ig anggota2. 
nja semua terdiri dari bangsa Sudan 
dan ig dpimpin oleh seorang ne” 
dana mon'erj bangsa Sudan pula Da. 
lam pada itu gubernur diende'a" Sir 
Robert Howe 'akan maendiadi kepa'a 
pemerintah ig konsttusionil, ig 
akan memegang komando 'ertinge: 
dari angkatan perang dan tanggung 
diawab da'am urusan luar negeri, 
sampa' bada saat rakiat Sulan akan 
Mmorentukan sendiri # gtusnja se'aku 
nega'a merdeka is berdiri sordrij   |tersebut mempunjai markas be- 

sar di Hongkong. Haluarnja an 
ti Kucmintang dan RRT: 

Telah diketahui perkumpu- 
jan tersebut menjiarkan madja 
'ah propsgarda di Singapura, 
jaitu mingguan “Suara Tiong- 
kok” dan “Front Kemerdeka- 
an” jang keduanja diterbit- ' 
kan di Hongkong. Seorang Kuo | 
mintang di Singapura mengata | 
kan, bahwa sedjumlah orang | 
dari perkumpu'an rahasia tadi | 
bekerdja di Singapura dan bah 
Wa merek, memperoleh Soko- 
rgahn uang jang kuat,   etaudun se'akt anggota uni dergan 

Inggris atau Mesir, 

lankan oleh Amerika Serikat telah 
memperkuat kedudukan PBB dalam 
perundingan2 mengenai masalah Ko 

kemungkinan 
petjahnja perang dunia baru”. Ia me 
nerangkan selandjutnja, bahwa dewa 
sa ini dalam perundingan2 untuk 
menetapkan atjara perundingan gen 

fjatan sendjata masih ada 3 soal jg 

   

bean ms napa 

  

(Antara—Reuter), 

belum dapat dipetjahkan oleh kedua 
belah pihak, sedang pihak PBB te 
lah menolak tuntutan2 fihak ' Utara 
supaja Rusia turut serta duduk da 
lam panitya netral untuk mengawasi 
pengiaksanaan gentjatan sendjata. 

Bradley kemudian — mengatakan: 
wSelama lebih dari 20 bulan kita te 

mbaga Kebudarasa Indonesia 

Kon. Batavisaseh Genootschap 

yan Kunstanen Wetenschappen 

    

pemilihan umum bagi suatu konsti- | 
tuante, serta penjederhanaan alat2 ' 
pemerintahan pusat, adalah jarg ter 
penting. 

Soal pemilihan umum itu akan 
mendapatkan gambaran jang ber- 
leinan sama sekali, djika sekiranja 
perpetjahan dikalangan Masjumi — 
jang umumnja dipandang sebagai 
tialon pemenang didalam pemilihan2 
itu. — berdjalan terus. 

. Bisa dihadapi dgn. op- 
timisme sedang. 

NRC sangat menghargai penempa 
tan Tedjasukmana untuk Perburuhan 
dan Sumitro untuk Keuangan. Dr. 
Sumitro telah terkenal karena kritik 
nja jang sehat terhadap beleid ke 
uangan-ekonomi pemerintah . Indone 
Sia, sedang ia telah banjak berdjasa 
didalam menarik tenaga2 ahli dari 
Erepa-Barat umumnia dan negeri 
Belanda chususnja. Dari menteri Te 
djasukmana, NRC terutama meng 
harap akan tertjapainja suatu per 
ba'kan didalam perhubungan perbu 
ruhaa, berhubung dengan sedang di 
persiapkannja suatu  perundang2-an 
perburuhan jang modern, jang ran 
tjangan2-nia akan d'adjukan kepada 
parlemen ddalam tempa ig singkat. 

Achirnja NRC menjatakan: ,,Al 
hasil menurut pandangan kami ju 

lah menghadapi perlengkapan2 Rusia 
baik didarat maupun di udara. Djika 

Petjahnja Masjumi 
Merugikan Masjumi Sendiri Chususnja 
Dan Ummat Islam, Indonesia. Umum- 

njas Kata Abu Hanifah 
NGGOTA DEWAN PIMPINAN Masjumi, dr. Abu Hani- 

A fah dalam pertjakapan dengan Pi-Aneta menerangkan 

bahwa pertentangan faham jg terlalu diperuatjing diantara pa 

ra pemimpira Masjumi hanja akan melemahkan kedudukan poli 

tik ummat Islam sadja. Ia menerangkan, bahwa perselisihan? fa 

menimbulkan perpetjahan. 

Djalan keluar untuk mengatasi ke 
adaan ini tiadalah lain daripada dji- 
kalau para pemimpin saling mendeka 
ti. Dr. Abu Hanifah menjatakan se- 
bagai pendapatnja, bahwa ummat 
Islam chususnja dan Indonesia umum 
nja hanja bisa kuat kalau persatuan 
bisa dipelihara. . Saja sendiri insjaf, 
bahwa dewasa ini keadaan politik 
rakjat umumnja belum demikian ting 
ginja sehingga dapat disodorkan po: 
litk program jang bisa dipertahan- 
kan habis2an 

Banjak perasaan jang masih terika' 
pada perscon pemimpin2 dan ini ti- 
dak hanja mengenai Masjumi sadja, 

! tetapipun djuga dalam partai2 lain, 
i Oleh karena itu tanggung-djawab p: 
| mimpin berat, mereka harus mendja- 
| ga pernjataan2 mereka jang terten- 

tu jang bisa merenggangkan persatu 

an rakjat umumnja. Rakjat belum me 

  
Ada Harapan Perdamaian Korea Tertjap ai 

| mereka tidak mendapat bantuan me- 
| Siu2 dan industrie Rusia. Achirnja 

Rusia tidak memberi perlengkapan2 | dienderal Bradley memudji kesabaran 
modern kepada fihak Utara, maka djenderal Ridgway dalam menghada- 

perang di Korea tak akan petjah. 
Begitu pula pertjampuran tangan 

RRT dalam pertempuran2 di Korea, 
ifu akan gagal sama sekali, apabila 

pi perundingan2 dengan tihak Utara 
itu, Ridgway telah  menundjukkan 
ketjakapannja baik mengenai hal2 
kenegaraan, maupun sebagai seorang 
pemimpin tentara. (Ant — AFP). 

i 

ham antara pemimpin? Masjumi itu keluar kelihatanrija terlalu 

dipertadjam dan bahwa ini tidak hanja mengenai prinsip teta 

pi pun djuga subjectiviteit. Daridaerah2 ada kesan umum jg me 

njesalkan, bahwa dalam pimpinan ada pertentangan jg mungkin 

mahami benar, mana jang baik dan 
mana jang tak baik dan ini terletak 
pada pemimpin2 untuk memikirkan. 
nja". 

Soal federasi. 
Mengenai pendapat beberapa 

orang, jang menghendaki federasi 
daripada partai2 'po'itik Islam, dr. 
Abu Hanifah menjatakan bahwa fe- 
derasi ini hanja bisa menjinggung pe 
rasaan dan kepentingan jang terten- 
tu daripada partai2 jang tergabung 
dalam federasi, dan dipertadjam se. 
perti sekarang ini, maka akan timbul 
sesuatu keadaan j#ng sukar disele- 
lesaikan. djustru 'karena sentimen? 
mulai bekerdja. Federasi menurut pen 
dapat saja hanja akan memperlemah 
kedudukan politik ummat Islam. Saja 
sendiri sangat menghendaki adanja 
kesatuan, tetapi kalau tidak Ada 
Ba lain, federasi-pun apa boleh 

al. 

Dr. Abu Hanifah selandjutnja me 
njatakan pengharapannja, bahwa da 
lam muktamar Masjumi jang akan 
diadakan dalam bulan Djuli, akan 
ada hal2 jang bisa mengembalikan” 
persatuan jang bulat”. 

Pada achirnja dr. Abu Hanifah 
memperingatkan ummat Islam, bah- 
wa ada golongan2 jang mengharap- 
kan petjahnja Masjumi dan mele- 
mahkan kedudukan ummat Islam jg 
sekarang pada umumnja dalam lapa- 
ngan politik dipelopori oleh Masjumi. 

(PIL. Ancta),



  

   
    

  

    

  

    

    

    

  

   
   
   
   

  

8 aa Gaara 
Masjumi djadi buah   

“ 

|dan Merdeka. 
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“Jang sudah terang kari kon 
perensi tersebut “tidak berbau | 

  

  

        

i Hari komin s8”. 
Dari Indonesia akan berang 

aiaan aa kat 6 pemuka2 daganc diba- 
w mpi i 

£oa!2. Asia, an San hee 

    

lain2nja ialah sdr.2 Marurug 
Sidik Danubrata, Sa'eh C. Hu 

“tabarat dan PH. Hulabarat. 
Mr. Pri cs berangkat perte- 

ngahan Apri' ini dai akan ting 

        

1 Ba ki ni bt 
'berbe ok kediutusan. kiri dan | 

inet baru seka- ' 

  

   
    

  

       

   
     

    

  

n. menosionalsr gal dirana ,20 hari laman | “har ja 
industri? dalam tahun 'Konperensinja sendiri me- 

| mang hanja “beberapa hari 

      

   ) akan tetapi pihak Indones'a ma 
Ba kanak dida' am 'he- sih akan meneruskan peadia- 
geri di Indonesia kini mend) a- 'ran dan penjelid karnja menge 
5 0. Tnai seluk be uk peraagangan 

  

@       
    

    

    
   

     

            

  

  

  

# pembitjaraan di 1 | an 
1 Menteri Sumanang fg. terkenal bersifat Pel a 
han” — Listrik den penerangan "aa 

SEPERTI ADANJA DI MOSKOW, laa didala Er 
ae April ini djuga, mulai tg.,20 sampai 23, di Tokio pss eh 

k alah Regional Confersnce for Asia of Junior Chamber In- jl” £ 
ika. termational. Konperensi im adelah jg kedua kalinja. Jg akan |?) 

a- Menghadiri kl. 10 negara, terhitung Indorosia, Pn 2 Ie. 
| rensi tersebut sudah tentu jg dibitjarakan soal2 dagang 

| terutama mengenai ,,kemakmuran seluruh Asia.” 2 

ingat sembojan dahulu ,,kemakfriram bersama”, Pm 
- (kali isinja sama, tjuma tjaraYa Ig lain. Dahulu didiktekan 

2 Kini dibitjarakan bersama-sama. Atau pura 4 anu an 

    di “paha 
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TK pion 
Sudah tentu asuh8 

suuah pesan kepada Mr. Pri 
supaja tidak melupakan pemba 
tja kita budiman, berupa 0 eh 
o.ehnja keak apabila sunan | 
kembali. A3 

Dan ini disanggupi. 

djadi pembitjaraan. 
Disamp.ng soal-soal  da- 

gang, maka di Ibu Kota 
kini sibuk dibitjarakan soal2 
perpetjahan Masjumi. Artinja 
akan keluarnja N.U. dari Ma- 
sjumi. Malah ada kemungkinan 
besar akan keluarnja Dr. Suki- 
raan dan Mas Mr. Jusuf sekalian 
dari Masjumi. 

Sudah tentu kabar2 itu tidak 
menjenangkan, bagi siapapun. 

sjumis. Sebab bagi kita jang   

    

    

    

  

  

  

  

    

              

    
    

  

SEMARANG 9 APRIL 1952. 

KORAN TELAT 
: Karena tadi pagi dalam pertjetakan ,,Locomotief” tem- 
pat koran au Gitjetak, terdjadi ,,sit-down” staking be 

djam lamanja, maka koran Kita hari ini terpaksa 
terbit sedikit kasip! Harap para pembatja maklum dan 

memaafkan! 
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SANDIWARA , SUASANA”. 

Dari tg. 12 sampai 15 April 
jad, di gedung S.gab Brumhu- 

jan sa-diwara ,,Suasana” di- 

( kota ini akan mengadakan per 
tundjukan2, jazg pendapatan- 
nja untuk korban2 bandjr di- 

        

    

  

GP and Surkan "TT 
Nachdhotu! Ulama, supaja ran 

: ti sebelumnja mengadakan kon 

   
   
    

  

daerah Pati dl. Tierita ji are untuk memutuskas keu- kon dmai-kan jaeh: tg 19 
2 3 Gefnit Sea Maia ber 2 Tatan # Kab 4 .'Berserat tg..13 Berdjasa. da- , 

  

"Memohon 
au ir Hidasat, 'supaja diparingi 

: pepadang dalam menentukan si 
kapsja ku Maksug dar: GPII 

| #tadi tentunja, supaja N.U: men 
5 gjadi ti ing dan Pan keluar da 

“Miturut Sir- ng and uran 
“CPU Pa Pa nd um 

  

lam asmara 
bahag'a, tg. 

djiban. 

"PERAMPASAN UANG 
Rp. 5600.— 

    15 Karena kewa- 

  

   

    

   

   

      

   

  

   

  

Kemaren siang diantara djam 10— 
H didepan bank Factorij Semarang 
terdjadi perampasan uang Rp 5000, 
tapi untung keburu ketoiongan. 

Menurut keterangan pada ketika 
itu seorang Tionghoa turun dari 
beetjak hendak stor uang pada bazk 

           

  

  

  

  

  

  

      

  

        

   

      

   
     

       
   
   
   

ud. Memohon Sunaja “tibak | Ketika beetjak berhenti depan 

“jangan. sampai ke akon Te tsb. Nag muntjul TN 
ti laki2 jar antas merampas ai 

"tai d1 geeur” ta ak-tiga bawa ra buntelan uang didalam 
an s 'Nachdhoh, : Ne pa dag. 5 
PK Le KebIa beetjak. Atas treakan orang 'Tiong 

Naa aduk gitu Nana TERLYAT “hoa itu, seorang jang Kuat badau- 

na kan baru lengkap. , nja, dan melihat kedjadian itu sege 

Gimana, akooorrr?!? tra mengedjar perampas itu. Ketika 

  

   
     

Sir-pong. ikepegang ia berontak tioba melepas 
'kan diri, hingga terbit pergulatan, 
| tapi achir2-nja perampas itu ditang 
: kap djuga dan diserahkan pada poli- 

isi 

WALIKOTA AKAN MENIN- 
IDJAU TAWANGHANGU. 

Wali Kota Semarang 
disertai dleh anggoia2 “DPD Ko. 
ta Besar Semarang serta bebe- 

rapa anggota2 saf DPR jakni 

Ik. 60 orang, pada ig. 12 ii 
dan 14 April jad akan melaku 
kan penindjauan2 di Tawang- 

| maangu dan sekitarnja. 

        

  

      

  

  

PE
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Aa ar ant kr: istend In | 
donesa (PWKI) Tiabang Sema 
rang akan mengadakum djam 

sembahjang peda hari Paskah, 
bertempat cigeredja Mia'en Se 
“mararg pada tanggal 12 April 

. 1958, dimulai tepat pada djam 
01.80 peang. 

s3 Semua karim mesehk dan ur | (PEMBERIAN 
mm. daminta dengan hormat | 
akan“ kedatangannja,  umuk 

# menghadiri djam. sembahjang 

itu, pada tempat dan djam se 
peti tersebut diatas. f 

POS DAN HARI? RAJA 
“Peraturan Pos “pada hari2 . raja 
Goede Vrijdag dan Paskah jad. sbb: 
Djum'at tg. Il April semua loket 
'poskantor ditutup, tidak ada pemba 
Gian dan pengambilan surat2, kantor 

at Tg djam 8&—10 pagi, kan 
rangturi dan yan 

   

    
   

  

   

  

   

   

    

      

IDZIN DEYISEN. 

  

   

  

Tionghoa Siang Hwee Semarang 
mare.ma pembe., tahuan dari Kan- 
tor Pusa, Urusan Impori di Diakar 
ta sbb.: 

Untuk semantara diadakan kesem- 
'patan guna memperoleh idzin d:v - 

isen bua mang mport baiang2 f:ee- 
'Iist dingan wak.u penje ahan pem. 
bajaran ig leblh Ima dar: .achir 
buan Agustus 19652 jaitu sampai 

achr tahun 1952, Jang dapa dike. 
tudju. hanja pe mohunan2 idzin Ce- 
visen dergan pembaja'tan didalam 
batas waktu itu. diika hal in 'se- 
sua dengan waktu penjerahan jang 
biasa dar barang2 itu. Djadi dika 
waktu ponjeahan suatu matiam 
ba ang is terentu biasanjia Kr22 
5 bulan, maka dalam buan Anril.. 
tidak dapa diberikan jazin devsen 
ig mengenai penjerahan /pembajaran 

   

    

    

   
   

     

      

   
   

    
   

      

  

        

  

  

   

  

     

      

  
   

: ambi lebih 'ama dari kite2 bulan Septem. 
an 3 surat ta bus “pada ber. Seba' knia hal ini mungkin. dji- 

pagi dan Kem agian surat x, wak'u penjerahannja biasanfa ie 
sore kantor kawat bh lama dari 5 bu'an. Pada azacnia: 

3-10, kantor tjabang Waktu betlakunja jdzimn dev sen ig, 
(elah diberikan Tjandi ditutup, ke- randiang. 

  , penerimaan kawat dibu- , 
nga djam 10 pagi. 

    

  

      

  Baji Palam Kakus 
Umum 

Beberapa hari jl. di-kakus 
umum kampung Pringgading 
Solo telah diketemukan 'se- 
erang “anak baji jang baru 

t sadja dilahirkan, dan rupanja 
i telah dibuang oleh ibunja ke- 

dalam kakus-umum La Baji 
itu terdapat telah mati, Menu 
rut keterangan se san ang- 
gauta polisi, ibu dari anak jg. 

  

  

    

  

      

  

                

    

  

  

        

    

  

    

  

      

    

malang ita adalah seorang : 
peladjar dari sekolah mene- 

ai aki, B ekap2na mas. nyah.    
   

   
     

ts. 18 Keaam: 

Imengandjurkan kesuburan ke- 
'partaian Gan pendidikan kepar- 
taiannja sedalam dan seluas- 
luasnja, menghendaki supaja se- 
tiap warga dari setiap partai, 

sama jakin benar2 bahwa men- 
«adi anggauta sesuatu partai 

Uu, pada hakekatnja bukan sa- 
ja memperdjoangkan . keventi- 
ngan partainja sendiri2 akan te- 
tapi pada azas dan pokceknja- 
memperdjoangkan nasih Bang- 
sanja, Negaranja. 

aa Ip 

Perpeijahan Masjumi : 

Masjumis, mau pun bukan Ma- 

  

  

  

  

   

  

ape Me |) 

   

    

   

  

  
   

    
    

  

    

    

   
    

     

  

      

ANGKATAN UDARA   
   

  

Ss 
sang Lxut Republik Indonesia 
Bean dan Yah karena 
telah ada 57 perwira baru is 
di Den Helder (Nederland) ma 
dapa: pendidikan. 

Diharapkan dalam bulan2 jg 
akan dalang ini dari djum ah 
Ht ada 30 orang perwira Ang- 
katan Laut baru akan se esai 
dengan pendidikannja. Da'am | 
tahun 1952 iri akan dkirim- ' 
kan djuga beberapa pemuda | 
Indonesia ke Amerika untuk 
menempuh peladjaran perwira 
Angkatan Laut di Arapolis.   Apabila kita menginginkar 

supaja diperketjil - djumlahnja 
partai dengan menggabung-gi- 

bungkan jang sealiran dan seva- 
tar maka “ri. kemungkinan 

.tambahnja partai baru lagi, da- 
lam ha' ini partai berdasar Is- 
lam. sudah tentu ini akan m2- 
nambah gerombolan2 golongan 
jg. baru lagi. Tetapi djika 3'- 
pandang dari sudut lain, 
supaja djelas dan tegas benar 

'hauan masing2 golongan itu, 
mungkin memang sudah taksir 
Turan akan ada partai baru lz- 
bir lagi tu... 

Bagaimanapun djuga, menu- 
tut suara2 dali para pemuka2 
jg. kita temui dan membitjara- 
kan hal ini, semuanja memLi- 
larnghan sajang seribu sa- 
jang. 

Harapan thd. Menteri 
Sumanang. 

UNTUK KAUM DAGANG 
BARU artinja jang baru mu- 
ai bergerak sedjak Kemerdeka 
an tertjapai ini jcng hingga 
k.ni mengeluh karena kurang 

bantuan Pemerirtah, maka ki- 
ni harapannja ditumpahkan 
kepada rekan, Menteri Mr, Su- 
ranarg,   

| merasakan pahit 
- sjarakat ini, hngga  sering- 
i kali mengutjurkan air-mata. 

dengan : 

| smber2 ig menge “ahui, 

        ar pan 
    
    

    

Mr. Sumanang ini sudah ter 
kenal sebagai seorang nasio- 
na is, beas kesian banjak ke- 
pada ,Sisengsara”, suka me- 
nolong sesama, bahkan mudah 
sekali djatuh rindu apabia 

“getir ma- 

Memang harapan kawan2 ini 
tepat seka'i, Bisa djadi Mr. : 
Sumanarg akan menolong se- 
kuat-kuatnja dan semestinja 
beg'tuah adanja. 

Tjuma sadja, apabila dipi- 
hak 'ain pihak kita sendiri ti- 
dak djuga memperbaiki 
nisasi, memperbaiki sepakter- 
djang, terutama jang menge- 

nai kesungguhan berusaha, 

kiranja bantucn2 itu tidak | 

akan memberi marfaat ba- 

n'ak, Sebab bukan resia lagi, | 

bahwa sebe um Mr. Sumanang | 

itu Pemerintah sudah membe- | 

rikan bantuar2 pelbagai ma- 

tjam, diantaranja jang menge- | 

nai moda'!. Tetap: ada bebera- . 

pa, jang sudah mendapatkan | 

bunga aneka warna sadja, ini | 

mending, dipandang mata : 

enak, tetapi kalau mesti d'beri a 

jakoi f$ 

orga- | 

Menurut Letnan Harahap, 
untuk mentjapai deradjat in- 
ternasiona', maka dalam ta- 
hun 1953 tiap anggota Angka- 

tan Laut Republik Indonesia 

  

Listrik dan ,, Medan 

Merdeka”. 

budiman pergi ke Dakaria 

kan ,.mobil besar”, ,,rumah -be- 
« isinja 

jang baru. Kaau diisi bunga- 
dan djalan2 seputar Gambr, 
djadi muai Merdeka Barat, 
Seatan, Timur terus “Utara, 
maka akan senang melihat me 
riahnjg pemandangan, Sebab 
dja an diseputar itu sudah di- 
eri lampu baru. Mema:rg tg. 

17 Agust. '51 itu sudah di pa- 
sang Ismpu2 baru dari -neon 
putih dan jang disebut lampu 
natrium, warnanja semu ku- 
ring, tetapi kaau orang bera- 
da dibawahnja, bagaimanapun 

tjantiknja orang itu akan ma- 
lih berupa tidak keruan. Iba- 
rat g#uyamiaj, sendiri akan 
pang ing, Tap: baru didepan 

ia... 

7 Presidenan sadja. 
Sekarang seputarnja diberi 

lampu2 besa, baru, warna pu- 
tih djadi b:asa. Ini mema.g 

menambah ketjantikan kota. 

artinja “'ketjantikan ' Gambir 

dan seputarnja. 
Mula2 penambahan spenera- 

ngan djacn jang mewah :ni 
menimbu kan bazjak grundel 

dan gerutu, sebab aliran .is. rik 

untuk rakjat masih pakai pem 

bagian, daerah jang lampunja 

Pn tetap bergiiran, 

Tetapi sukur beberapa hari sesu 

Cah an ada diumumkan oeh pihak 
sPENUPETEL” (satu2hja  potohgah 

Ig bunjnja kutang enak.  teran 
maknanja paling penting u.k Nega a) 

Penupetei ialah Singkatan dar Peru 

tahgan Negara 
Tenaga Listrik. Maa L strik 
lah ir akan memberi tenaga pemba 
ngusan falig luas d Indonesia ini. 

| Buat Djawa Barat Tjitarum, “ bua: 
Diawa Tengah Bongawan Sclo dan 

“eeletusnja Kalau rentjana? pemab ki 
inan waduk raksasa utk pmembangk 
|tah tenaga lis rik itu terwudjud niata 

  

@'angkah madiunja nerindustrian In- 
| enam 

(3 “Djakar'a tadi, anta anja morga 
takan. babwa alran INist'ik utk Dja 
kara sudah tjukup, djadi tidak per 
lu ada giiran gelap lagi. 

Besitulah penumuman ig enak 
dan njata menguntungkah masjaa 

rakiat lagi. apab'la “sewera dibuka 

KALAU NANTI pembatja 

medal itu, :alu. jang diutama- h 

k Pembahgkitan | 
itu | 

Sjahden, pengumuman Penwpetel | 

  
DENGAN PEILATELIS. 

Lintasan dari sedjarah ketum buhan Angkatan Udara kita jg. 
tertja Perangko? Se SAN INDONESIA, 

Kekar Kita Punjai Nanti Tahun 1955 
Kesempatan Luas Utk Mentjeburkan Diri Dlm Ang- 

katan Laut Kita 

EKARANG DIUSAYAK hap kepada para wartawan, Di- 
Angkatan Lau: Republ wa pada tahun 1955 itu Angka- 

iiu sadah harus berlipa'-ganda 
Itulah maka dim tahun 1951 
terdidik, sedangkan sekarang 

Sih ada 19 orang jg jengah men 

sekarang, harus sudah: selesai 
Gengan ner#cho ing iagi, bak 
setara thecretis maupun  se- 
tara praktis. Dalam tahun 

11952 ini Angkatan Laut akan 
menerima kira2 1000 pemuda 
untuk Dorna, bintara dan ke- 

Hasi. j 

|. Dalam alun 1953. djika Kan 
' daan akkomodasi dan keperlu- 
an2 Jainnia utuk pendidikan 
Angkatan Laut iku Sudah lebih 
igrskap, maka mungkin sekali 
djumlah pemusa2 jang akan di 
minta untuk diadi anggota Ang 
katan Laut akan diperbesar. 
'Lsinam Harahap memperingat- 
ikan bahwa untuk suatu negara 
'seper!i Indonesia, maka Angka : 
ten Laut merupakan angkatan 
“jang penting sekali tugasnja 

| Tentang pembelian kapal pen 

-dialadjah “tu diterangkann'a 

   
lebih diauh. bahwa sekarang 
hanja 4 ntung daripada ke- 
sanggupan ALRI sadia, sebab 
kanal pendieladiah fu bukan 
sadia membutrhkan orang2nia 

jang tiakan teori djuga matjam | 
umpamania j 

dok dan alat2 urruk repaTasi | 
kenerluan lainnia. 

dsh-nia. Dteranckannia. hah. 

Wa. mesin2 untk keneritem tsb: 
sekarang sedancs dipesan. 

  

1 O KANG TIWAS DAN 4 LU- 
HA KAKAH KAMKNA YA. 

NAH LUNGpU8 Di 

KUNINGAN. 

Yanah longsor jg. terdjadi 
baru2 JJi di Gunung Baju, ae- 

an) telah mengakibatkan ketje 

lakaan pada 4 orang penduduk 
jg mendapat luka2 parah dan 
seorang tewas. Longsornja ' 

hah itu menurut peruduk “ji- 
waru, terdjadi dgn. tiba2, dise- 
kabkan oleh hudj: De Tu 
dem lebat. Selai 2 Garipada ke- 
tjelakaan. orang2 tsb. diuga ta- 
naman padi jg sedang dipoong 
rusak. 

17, GAPJI TNI UTE. 
BANDIIR aja 

- Oleh beberapa perwira dari Bri- 
gade I Divisi' Braw'dja'a telah di- 

bentuk satu panitja d'ketuat 
Major Surachman, kepala staf Bri- 
gade tsb, jang hendak. berdaja upaja 

| agar dari anggota seluruh Brigade 
itu dapat dikumpulkan 

| gang bentuk memberikan sokongan 
kepada. rak'as jang menderita karena ! 
bardj'r, Diharapkan bisa. dipungut | 
1/4 dari gedji setia» anggota TNI | 
Brigade I. Dengan djalan ini panitya | 
itu pertjaia akan dapat mengumpul- 
kan Rp:10.000,— lebih. 

  
£ dn - 

| 

  

aan akan lebih menggemb! Takan # HARGA EMAS. 

| Panga?, Gerakan ini 

“Ga'am hal kommunikasi an'ara | 
puau2 jang begitu barjaknja. : 

sa Tjiwaiu (kabupa.en Kuning-: 

2 

oleh ! 

sedjumlah ' 

2 

Terogainn: Dogma 
Serakan.-Paliau 

Kristen Dan Ren- 
— “jana Kemakmuran DI irian-Timur 

IDISTRIK MANUS, Iris 
keagunaan atau tata-hig 

adalah .ja: 
Kris.cu dan renjjana kemakm 
baik Kas Igo penduduk, dan 

   
| kan ada 13000 orang. P. 
|san polisi Irian Timur (Ausi ! jg pan dal Timur ( Ya 

barkan i'munj Tan tempat tin 
pulau kerjil d ah tenggara aa 

Ia mu-a2 mulai dengan mem 
ber, adjaran2 agama jang men 

dapat sokougan darj -orang2 
Kathoik jang tidak diaku. lagi 
oleh geredjanja, Dengan adja 

Iran2n,a tadi, PaLau menga- 
d,arkan ta.a-hidup asli ber 
tjampurkan kepertjajaan akan 
sorga-dun.a jang dapat tertja- 
pa: dengan kedjudjuran dan 
persatabatan, Banjak adat isti 
ada! kuno dibuangnja, seperti 
pesta2 besar sesudah men ng- 
“ganja seseorang arcggota ma- 
sjarakat Gesa, pembajaran mas 
kawin dan pemakaian gigi an 
djing sebagai mata yang. Teta 
pi ia memasukkan tata-h:dup 

baru, mendirikan sekolah2 di- 

mana kanak2 disamping menda 
pat pel ladjaran ABC djuga di-in 
dokiritasi dengan adjaran Pa 

lau, ia membentuk kader2, me 
ngadakan kewadjiban2 bagi pe 
nganut2nja untuk members.h 
kan desa pada waktu? jang ter 
atur, ber'jotjok tanam, mem- 
bersihkan rumah dan lain2. 

Penghapusan mas kawin 
mendapat sokongan sangat ku 

at dari kaum muda karena 
' mas kawin isi memang sangat 

mahal! di Manus, 
|. Tetapi, ketika tahun 1950 Pa 
'Tay dimasukkan pendjara sela 
ma 6 bulan, dipersaahkan n.e 

njar?kan kabar jang dapat me 
ni'mbuikan kerusuhan dikalarg 
an nenduduk, Seteah beracn'r 
hukumarnja, pamongpradia 

Australi mengadiarnja bebera 
pa bwan lawanja bagai-mana 

  
Pa'icu dapat menjempurnakan | 
rentjana2 kemakmurarn'a ba 
ga' mana tiara2 vertanfan jang : 

Uran, 

Tinur, terdapat suabu bentuk 
sup jang d ARIN »- 
mpuran ar'ara dogma 2 agama 

jg. mempunjai akibat jang 
ai Penganainja dikira. 

bekas ser- 
Uu. seorang 

Asin 

    

ari nur WD pjg. he 
jorgalisasi, &knii berpida'o na jerdik, Ia menje- 

Na di Baluan. sebuah 

SMAN Bana MARAH Mi aa 

Internasional 
Tidak Banjak Gu- 
nania Dim Soal 
Tonis, Kata Kdan 

  

kutan”. An ie 
iga Kar partai hapal. ten 

telah menanja- 
a “Naa Bag ata 
Tis apabila 

   

   

  

wan Ba untuk 
a ka dikan2 di Tunisia 
dibi/farakan dalam PBB:        
ja harus diusahakan. supaja 
penjelesaian masa'ah ini dapat 

ditjapai diantara orang? Pe- 
rant's dan Tunisia sendiri. Se- 

pandjang pengetahuan saja 

perdara menteri Tunisia kini 
telah berhasil membentuk ka- 
hinet dan residen-djendera' Pe 

rantjis sekarang sudah .s'ap 
mengadjukan usu'2 perobahan 
ketatanegaraan untuk  diper- 
timbangkan oleh semua par- 
tai2. Dalam keadaan ini saja 
tidak jakin bahwa tjampur ta- 
ngan internasional akan mem- 
bawa manfaatnja”. (U.P.-Pia). 

| 

lebih Sempurna serta diadjari j 
pu'a memegang huku. Menurut | 

keterangan begawa'2 pamong- | 
pradja Paliau sekarang leoh ! 

sempurna legi berusaha men- 
tiapai kemakmuran bagi rak- 

jatnja. (Antara). 

RRT Akan 
Bergembira . 

Djika Amerika Mau 
Menghilangkan Em- 
bargo Thd RRT 
Ri: $DIO PEKING pada ha 

ri Senin wenjiarkan ba- 
(hua ST akan bersikap gembi- 

ra apahiia Amerika mengha- 
pesaaa embargo dan perhubu- 
ngan ekotomi jang rormal de- 
ngag Amerika Serikat diperbai 
ia kembali 

Daam sebuah berita kawat 
jang berasal dari Moskou, ra- 

o Peka ng mengutip ketera- 
aa pemimpin deegasi RRT 
Ke konperensi ekonomi di Mos- . 
kou Nan Han Chan kepada 
seorarg wartawan Amerika, da 

lam mana diterargkan bahwa : 
apabila Amerika membata kan 
embargo, maka perdagangan 

antara kedua negeri tersebut 
segera dapat dimulai kembai. 
Ditundjukkan bahwa Tiorg- 
kok membutuhkan  banjak | 
alat2 perindustrian  bahan2 | 
mentah dan bara:g2 kontong, ' 
Gem kian radio Peking. (Aneta 
— AFP), 

nan maa 

SENI LUKIS BALI 
DI AMSTERDAM. 

Ber.empat d.toko 'barang2 
seni "Martinet en Michels” di 

| Amsterdam kini teah dibuka 
/suatu pameran lukisan2 dan 

t. 

| gambaras2 Bali hasil para se- 
| niman angkatan sekarang. Pa 
T3 seniman Ba'i didalam 50 ta 
|hun jarg terachir ini tidak la- 

kan tjeritera2 dewa2, melain- 
kan djuga menggambarkan ke 
'hidupan mereka send'rj dengan 
djaliran aam dewa2 serta tje: 
ritera2. Mereka bekerdja d'da- | 
lam suatu dimensi jang tidat | 
berperspektif dan bajangan, 

    

tail, 
Se'ain itu dipertund'ukkan 

  

“isi bunga jang bisa bikin | | kesempatan kepada rakjas wk me  Diakarta, 8 Aptil diam 1700: 

Kamis O 19 Solo” WAhi:... MAA LD Agunan ta Mak Aa Ng dn on Na an aa Nia okii2an dan pefunga Pa 
i mukanja........ jang tua...... Mudah2an tidak lama lagi. Emas No Rp 20— li. 

INDONESIA BELUM BERI  BIAWAK RAKSASA UTK. KE- SEORANG SOSIAWAN MEM- PARTAI? DEMOKRASI 

tidak depat da ver. | DJAWABAN. 
Indonesia dan beberapa 

inegara lainnja, jaitu Af- 
ghanistan, Iran, — Libanon 
dan Turki belum memberi: dji- pa 
waban. bersedia tidaknja turut: 
seria dim. konperensi atas un- 
dangan Pakistan wituk menga 
Gakan suatu tjara mengadakaa 
perhubungan negara2 Islam, de 
imikian diferangkan oleh mente. 
“ri luar negeri Pakkstan Zafrul- | 
| lah Khan kepada parlemen hari ! 
! Sabtu jl. menurut UP Karachi, | 
Tudjuh dari duabelas perdana 
menteri negara? Islam telah me 
nja'akan setudju untuk mengun 
diungi konperensi itu. Menurut 

ig te- 
menjetudini fu ialah Me- 

| 

Jah 
' sir. Irak Saudi Araba, Jordan, 

”! Yaman Syria dan Iiibya. 
Me 

Mba aan AR Pn ak bu 

BUN BINATANG SURABAJA. 
“Rombongan jg dikirim oeh 
pimpina: Kebun Binatang Su- 
rabaia kepulau Komodo pada 
pagi hari Rabo telah kembali 
di Surabaia seteah tingga' 
dua bu'an lamanja dipwau 'sb 
Ekspedisi ini berada dibawah 
pimpinan tuan2 Hartojo dan 
Hompes dam teah ment'apai 
hasi'2 ig memuaskan. Tdak 
kurang dari 6 ekor biawak rak 
rasa (reuzenyaraan) jg biasa 
disebut buaja darat te'ah d'- 
tangkap. Biratang2 tersebut 
pandicngn'a ada 2/5 meter. 

  

D'seluruh Indones'a han's Ke- 
bun Biratang Surabaia jang 
mempunjai 

tjam itu, 
binatang2 sema- 

3 

1 Usia 

BAGIKAN BERAS. ' 

Dari Lombok Timur diper- ' 
oleh kelerangaa, bahwa baru? ' 
ini Seorang pedagang T.ong- 
hoa telah membagi-bagikan be 
ras dengan tjuma?2 kepada pen 
duduk dsata. Pembagian ini 
di akukan dengan 2 kati setiap 
3 d'iwa Gan jang mendapat k.l. 
150 orang jang memang tdak 
mampu membeli beras. Pemba- 
Sian sematjam ini te ah dilaku 
kan djuga dalam tahun jang Ia 
lu. Menurut kabar lebih lan- 
diut, pedagang Tionghoa tsb 
telah berdjandji dj ka ja men 
dapat untung dalam perdagang 
an akan membagikan lagi be- 
ras seperti diatas itu, 

SWEDEN LEBIH SUKA 
.SWEDEN TIDAK MASUK 
'NATO, 

Perdana menteri Sweden, Ta- 
ge Elzlander, “menjatakan di 
Chicago pada hari Saptu, bah- 
wa Semua partai jang berhalu- 

an demokrasi di Sweden menjo- 
kong sikap pemerintah untuk 
tidak masuk organisasi Pakt 
Atlantik, 

Ketika ditanja tentang ke- 
mungkinan dapat tertjapainja 

dan sangat memperhatikan at) 

PES DI DAERAH 
' PATJITAN. 
| Dari inspeksi kesehatan pro- 
' piasi Djawa Timur Pl-Aneta 
memperoleh kabar, bahwa dike 
jamatan2 Danorsdjo Panung 
Can Pringkuku didaerah Patj - 
tan telah diketemukan orang? 
jg terserang penjakit pes. Sam 

| pai sekrang telah tewas 26 
| orang penduduk. sedangkan 37 
|orang masih menderita 1 
“iba, 

i 
! 
, 
' 
i 
| 

i 
Tr Kesudahan komi 

Pers baja Nani Aa 
&—1 
2— 

! NON Ma 
RKS — Tjahja Muda 

   
FILM DI PENDJARA MLATEN 
DAN BULU. 

s1 Unit memberi hiburan ig bersi. 
fat mendidik dan bersi pene' anctan2, 
mska Djapen Kota Besar Semarang 
2Kan merautar fm s»UNTUK SANG 
MERAH PUTIH” di pendjara Mla'en 
pala tg 9 dan 10 Apri dan di pen- 
“aa Wenita pada tg. 11 mulai diam 

    lah. tia e bean 

negara? Asia Kepada De 

5 

Pentjampuran ||" 

rang pelont. “3 
asma aa Fs e 

: en Sa aa Art 

"Menurut pendirian peme- | Fedud 
rintah Inggris setiap daja-upa- | lanan : 

  

  

Wk. Indonesia ke 
Helsinki 

Delegasi 'Inicnesia ke Olim- 
piade Helsinki akan terdiri 
atas 10 orang, Dalam delegasi 
ini akan duduk dus anggota da 

ri pengurus hesar Komite Na 
piade Indonesia. 4: 

organisasi? IAWLA Kan Pn PR 
SI dan PSSI aa " oran 1 

Tjalon2 jang d Na 
hak pengurus besar hasan 0 Talah 
Nora Hameng 

  

ai 3 
tin Jung). “2 
perenang Bala Siibar- 

     

Diawa Tengah dan dua orang 
| Chung Hca) dan seorang pe- 

118 | ngangkat besi. Dalam pertardi- 
"|ngan jang akan diadakan Oleh 

Indonesia Amateur Weight Lif- 
ters Association di Surabaja 
dalam hari2 Paskah. ini. akan 
ditetapkan. siana jang akan di- 
kirim. ke Helsinki, La 

Delegasi Indonesia ke 
'OL mpiade 

Menteri Pertankaga, saga Tn 
Mmengku Buwono ig semula akan 1 - 
Tangkat ke Helaki sebagai U 

bagai gantinia : 
lah dr, Azs Saleh dari pengurus be. 
sar KOI jig akan mewakili Indonesia 
dalam O'ympiade dunia itu. Delega- 
si Indonesia it akar ber'olak . ke 
Sana pala. pertengahan bulan 

jul. 

  

RRI SMG TG. 10 APR. 
05.55 Pembukaan, 0500 Warta be “ 

rita, 07:09 Tanda waktu warta beri 
ta, 0715 Pengumuman dan warta 
daerah, 08.00 Tutup, 12.00 Pembuka 
an, 12.05 Gadon Mardi Irama, 12.30 - 
Untuk kaum ibu oleh Ikatan Bidan 
Indonesia, 13.00 Tanda waktu pe- 
ngumuman, 13.30 Warta 
14.45 Tutup, 17.00 Pembukaan, 17.05 
Gending? dolanan, 17.10 Dongengan 
kanak2, 17.30 Pengumumaan dan 
warta daerah, 18.15 Adzan dan OA & 
ngadjian, 18.30 Kronyjong aseli OK 
Satrio, 19.00 Tanda waktu warta be 
rita, 19:10 Ibukota hari ini, 19.15 
Mimbar penerangan oleh Djapen pro 
pinsi, 19.30 Bintang ' malam, 20.00 
Sari warta berita, 20.05 Siaran peme 
rintah, 20.30 Mimbar Islam oleh kan 
tor Penerangan Agama, 21.00 Berita 
bah. Djawa, 21.15 Riang dan merdu 
oleh Periang Suksma, 22.00 Warta 
berita terachir atjara esok hari, 22.15 
Siaran bersama studio Tritunggal 
Bantjak Dojok, 23.30 Tutun. 

INDIA OPTILISTIS TERHA- 
DAP KONPELENSI 
MOSKOW. 

Delegasi India di konperensi 
ekonomi internasicnal di Mos- 

kow gangat optimistis terhadap 

kemungkinan2 pendagangan di-. 

antara Ssvjet Uni dan India, 
setelah diadakan Iinferptu dian- 

ra Stalin dan “Juta India di 
Meskow. Radhaki'rhnan. Jemi- 
kian didapat kahar hari Senen. 

(Aneka Djawa Tengah |   

SOLO 
Solo akan mendapat se- 

buah S.T.M. 
Memenuhi perm.ntaan De- 

wan Pemerintah Daerah Kota ' | 

Djakarta, Oleh sdr. Bahanus 
ini dikupas perkembang au per- 
gerakan Sowidis di Eropa ba- 
rat Djepang dan Rus.a, Kemus 
dian .dibentangkan tentang 
azas tudjuan baru PSI sesuai , 

| Besar Surakarta jang baru2 ' gengan keputusan konperensi 
Lini disampaikan kepada Menue- : PSI di Banduag pada bulan 
|ri PP dan K. demisioner Mr. | Pebruari j.. 
' Wongsonegoro, pada tahun 
kursus baru jang akan da- 
tang ini Kota Soo akan diberi 
sebuah Sekolah Technik Me- 
mengah. Sebagai Direktur dari 
seko ahan tsb. sedapat mung- 
kin akan ditempatkan seorang 
irsinjur, 

Ketjuali itu, Kota Solo te'ah 

“Untuk melandut- 
“kan tjeramah jang diadakan 

gi semata-mata menggambar mendapat kesanggupan pula | 
akan mendapat tambahan se- ' 
buah Sekoah Technik Perta- 
ma. 

Minta dihapuskannja 
larangan berrapat. 

|. Ikatan Pemuda Pe'adjar In- 
donesia (IPPI) tjabang Suko- 

|hardjo pada tanggal 27-3 jl. 
teah mengadjukan perminta- 
an kepada Commandant Briga- 

i de ,,P” di Surakarta, agar la- 
rangan berrapat bagi daerah 
Surakarta segerg, dihapuskan. 
Permintaan tersebut disampai- 
kan, karena dengan adanja la- 
rangan itu organisasi tsb. tera- 
sa sekali kemundurannja. 
Ditambahkan keterangan, ba 

hwa hapusnja larargan berra- 
pat tsb. tidak berarti mengu- 
rangi aktiviteit rakjat untuk 

membantu mendjaga keama- 
nan. 

BLORA jan 

perdamaian jang kal, ia 
mendjawab, bahwa itu mung- 
kin ata Sapa apabila ne- Sabtu malam j!. : 
ara2 demokrasi menjusun ke- $ 
kuatannja, Dalam pada itu ia is Indonesia Tjabang Blora te- 
mengemukakan, buhwa Sweden 
adalah kuat dan selalu diusa- 
hakan supaja tetap kuat se- 

an (Ydjak pkrang berachir. 

lah mengadakan tjeramah: Bi- | 
tiara pada ma'am tsh sdr, Ba- '   Ta 

x 
BK 4 3 ” 5 

1 PU HN Bia Ha AN an, 

pada malam itu, d.rentjanakan 

pada tgi. 19-4, 17-5 dan 315 di 
Blora akan diadakan lagi tje- 
ramah2 o.eh sdr, Bahanus. 
Pekalongan 

RP. 150.000 kerugian 

akibat terror 

gerombolan. 
Berhubung dengan serangan D.I. 

| Randudongkal ibu kota kawedanan 
| &— 35 km di selatan Pemalang pada 

| 
$ 

i 

Kemis malam Djum'at tg. 3 malam 4 
April 1952, maka pada tg. 6 April 
jl. telah diberikan penerangan2. oleh 
Residen Pekalongan, Kepala Dja- 
watan Penerangan Propinsi Djawa 
Tengah, Bupati. Pemalang dan Com- 
pie 407 Penerangan2 diberikan di 
ketjamatan Bantarbolang, Randu- 
dongkal dan Moga. Oleh Bapak Bu- 
pati didjelaskan, bahwa disekitar Pe- 
malang memang terdapat  gerom- 
bolan2 jang mempunjai nama bera- 
neka warna seperti: A.G.R.L, A.P.N. 
LL, Samber Njowo dsb. jang ber- 
propaganda seolah-olah membela ke- 
pentngan rakjat tetapi jang dalam 
praktijknja malahan menggarong dan 
memeras rakjat, baik dengan setjara 
kasar maupun setjara halus. Tetapi | 
berkat kegiatan instansi2 . ngan 
bantuan pat sebagian besar dari 
gembong2 Pn Lasso itu telah da- 
pat dibeku 

Perlu diketahui, bahwa Randu- 
' dongkal pertama kali itu Kat 

Tjeramah PSI KI gerombolan. Dua kantor jaitu da 
Bertempat digedung otonoom | Djawatan Kepolisian telah WI Nan 

Partai Sosta-” yang kantor. Pos dan beberapa toko 
Tionghoa telah digedor, semua kere 

| pian ditaksir disekitar Rp. 150.000. 
| dan seorang anggota polisi gugur, 

hanus utusan dari Pusat. De- ! diri kearah petunum 

Sa "aa 8 Tndonost (kah Tara. peyun Yan se 
Gerombolan kini telah mengundurkan 

an dat: 

ai 
Fi 

              

GO -—— 

berita, . | 
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. sia 

NG pemulihan umum ini sewadjar- 

- Dendgji 

   
rah pembat 

. .botial     

    

  

terus 
pulang dari sekolah. Opsir po lisi 

- meng gai fjara anak tadi me 

- sman anak tadi s 
| sikaiannja   as Pa tahan ng ha wa di San Francisco baru baru ini, 
semua pakaiannja sewaktu ia berdjalan djalan 

tjal Tetapi ini hahja gambar mu- 
h tjilik” umur 3 tahun, jang ka- 

i Robert Mc Cusker, walau ia 
mefjahkan soal panas-nja hawa, 
wpaja selandjutnja mengenakan pa- 
lagi. 

Pemilihan Umum 
Mungkin Dalam. 1 Tahun Bisa, Di- 

(laksanakan 
Keamanan Dan RAMA ran Adalah 

tia 
. Kerbonden”, Kata 

  

»Organisch 
Menteri Mononutui 

TAS PERTANJAAN warjawan kita apa sebabnja pemi- 
lihan umam ditjantumk »n din pasal pertama dari pro- 

tah, menteri penerangan Mononutu mendjawab, 
Kabwa INK? endapainja sudah pada tempataja di Indone- 

le 
Asean ap raga gmn 

& sx # 

Momlisa pendapat menteri 
Mononutu un.uk penjelesaian 

'nja kegmacan dikembalikan | 
dan satu darj faktor jang ter- 
penling untuk mengembalikan | 
keamanan ini jaiah kemakmu- 
ran rakjat: “Oleh sebab itu”, 
Gemikian Mononutu, . “menu- 
rut pendapa! saja ketiga fasal 

pertama dalam program perne- 
rintah dapat d anggap ter kat 
setjara orgasisek- (organisch 
verbonden)”. Atas pe aajaan :n 

| apa bemiihan unyum dapat d 
djalankap kira2 dari sata 'a 
hun men-eri Moronuty berpen 
dapat, bikwa tindakan perta- 
ma untuk penjeesaan pemilih 

an umum supeja renijana u- 
dang? pemilihan jang bersang 

kutan diterima cleh ken 
Kaau rent'a'a dang2 ini te 
lah diadi SN definiif ba 
rweh pemlihan .umum dapat 

dd setjepa: mungkin pemilihan umum. kargna te- 
Nan, dua tahun Indonesia berdaulat dim, lingkungan 

dasar sementara wadjib digan 
teiap, atas persejudjuan wa 

aja. 

Managih Dlandji 
25 Chucbill :    

Utk” "Adakan Peta la | 
Dgn Sialin 

Pp EkRyANA MENTERI : 
Winsion Churchili me- 

| hwa ia akan menjambut dengan ' 
gembira perteinuan dengan 
marskal Stialin dan “presiden 

(Iruaan, djika keadaan? dan 
Situasi telah . memuagkinkan. 
(Norman Dodds dari Partai 
Boruh, menanjakan Galam Ma- 
djeis Rendah. apakah Chur- 
chin kini masih bersemargat 
tuk - mengadakan pertemuan 
santan itu, sebagaimana per 
rah dinjafakan sebelam pemili- 
Lang umum dalam tahun 1959 
G jan 31051. 

Dodes mengatakan, bahwa 
sotagia in besar dari-rakiat le- 
bin suka meihat bahwa ia 
(Churchill) 

mm   disiapkan dan” did! 'alankan. 

"Bukan fdak mungkin pers ap : 

an ii memakan waktu satu ta 

hun 'amanja”, demikan Mono | 

nutu pada achirnja., 

   

   

   

ie “lan disalah sa- 
1 terbesar di Notting- 

Selat “dengari enaknja me- 
naiki tangga jang - dihampari 
dengan beudru.merah, kuda? 
itu mengambil tempat - berdiri 

Na er rua- 
ngan m ruangan 
mahal, 'Agakui ia Bag itu 
dengan t'ermat mengikuti ge 

geriknja sesamanja jang 
berpatiu dilajar putih. 

| :ton 1 menjatakan hara 

  

aed ai tj Wu -ba 1) | 
Terima salam dari Mao Tse 
Tang Wana ana 

  

La a.0. 

  

ai Fang 

hampir 12 mil telah ter- 

  

   

herusaha tetari 
aga! daripa oa tidak berusa- 

'ha sama seka i. Ghurchill, men 
Lgi iowvab, hakwa. bukanlah me- 
Irypakan Soal semargat te'ani 
"suatu ke sungguhan. Dan Cari 
fibak sa “Ya, kata Churehil! ke- 
sungtuban itu tidaklah berku- 
rang, (An MEI 

ARMADA? BELAI ANG 
SERANG SYRIA. 

| Suatu ,armada” bela: 
£ . 

jang  pendjangnja 

bang masuk Syria dari Jor 
|dania, hingga menimbul 

ramen bahan 
Syria. 

Benar sar 

  

SUNGAI MISAURT MELUAP, 
Lebih dari 1.500 orang tcr- 

paksa meninggalkan rumahnja 

ketika sungai Missouri dan 
anxk2 sungainja di daerah2 

Barat Laut meluap, Kerugian 
ditaksir sebesar berdjuta2 dol 
Tak, 

BOM ZAT AIR. 
Senator Brian Machmahon ketua 

panitya ketjil tenaga atom dari kon- 
“Hgres mengatakan dalam suatu inter- 

piu radja hari Minggu di Washing- 

ton, bahwa bom zat air sedang di- 
kerdjakan, tetapi tidak “dikatakannja 
apakah kaum sardjana masih men- 
tjari tentang kemungkinan pemakai- 
2n bom ini ataukah telah dimulai 
pembuatannja. Atas pertanjaan apa 

jang harus diusahakan untuk  meng- 
hindari peperangan dengan Rusia ia 

| mendjawab, bahwa “Amerika harus 

21 terus memperbesarkan pengaruhnja.   
KELSON . ROCKEFEL- 
LER, bekas ke'ua ba- 

dan penasehat rentjana “pasal 
13 dari Truman pada hari Se- 
nin Mengandjurkan supaja per 

aturan mengenai baniuan2 eko | 

“homi dan militer untuk luar ne 
| geri dip dah-pisahkan. Dalam 

' pidatonja Rockefe'ler mengan 

.djurkan supaja rentjana MSA 

  
        

JIKA DIAM: RIWAJAT 
D: 

kehidupannia, sebab pada tang- 

terwudjudlah. organisasi Pener- 

atu Angkatan, disamping Ang- 
kaitan Darat dan Angkatan La: 
tt dalam ikatan Pertahanan Na 
bional dari Negara kita jang 

merdekaan dan kedaulatannja. 
Peristiwa jang penting dalam 

| konsolidasi Angkatan Perang ki- 

tg 5 Oktober 1945, tidak akan 

karena tanggal 9 April seb: 
Hari Kelahiran Angkatan Udara 
mengandung arti suatu kesang- 
gupan dan kemampuan, peristi- 
wa jang memperlambangkan ke- 
bangunan suatu bangsa Indone- 

masih "og sekali baginja. 

Lebih? akan Kita insjafi hal 

yak kehidupan dan pergaulan 
antara bangsa2 didunia pada 
abad ini telah mengalami In 
bahan2 jang mendalam dgu 

Oleh dalam dunia penerbangan. 
Tidak heran, bila kemungkinan? 
besar dari penerbangan untuk 
memberi kesedjahtera'an jg, le- 
bih sempurna kepada umat ma-   

ngatakan pada hari Seain. ba- | ! 

ketumbuhan 

s3 KA 5 

KA Na Talak ka GO Ma (Or 7 PANAS 4 MEA 

musia telah melahirkan penda- 
pat dikalangan. para saia 
tjendekia, bahwa penerbanga 
adalah merupakan dimensi bani 
Galak kehidupan manusia mo- 
dern.     

!. Dalam hubungan ini kita 
| mer jatat kalimat2, jang 
In Panglima Tertirg 
mengenai kedudukan pener- 

sab
iba

jik
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SUDAH USANG DAPAT 
PULA TERBANG. 

| Beginilah bentuknja - .,Pesa- 
wa Merah-Putih” jang diper- 

| gunakan untuk mendidik bibii2 
penerbang kita jang pertama, 
Didepan pesawat tampak dua di 
nara penerbang? Indonesia, 
ig. telah mengambil bagian da- 
lara serangan pembalasan ier- 
hadap sasaran? militer Belanda 
fi Semarang, Ambarawa dan. 
Salatiga pada 'anggal 29 Djuli 
1947. Seorarg penerbang R.A.F. 
jang pernah berkundjung ke 
Maguwo al. menjatakan keka- 
gumannj2a. bahwa , untuk menep 
bargkan pesawa'' sematjam Ha 
en diperiukan kebera- 
nian: 

Xx sx 
—. 

bangan a.l. bahwa: ”..., letak In 
donesia dipea dunia susuuan 
Indonesia sbg negara kepulauan 
raenen jukan bhw penerbangan 
merdjadi amaf penting sekali 
bagi kita dalam, soal? strate- 
gssisiliter sirategis-politis. Te 
rutama sekali angkatan muda 
kia harus mengaga hal .ini 
se-dalam?2-nja... 

Kenjata'an dari pengertian 
pentingnja peranan . pwmerba- 

ngan tampak pula dari sedjarah 
Angkatan Udara! 

  
kita. Tjorak dan sifatnja meru- 
pakan epiek jang tersendiri di- 

masa pergolakan revolusi, kis- 
sah ketumbuhan se'vekor anak 
garuda, jang harus langsung : 

yseatieburkan diri dalam kan- 

tiah perdjuangan mati2-an. 

kan bahaja besar pagi ta- 1 
sudah 

— yaaa gelap-gelita dalam pene- 

"jrobosan blokade musuh, pelan- 

: tiongan ke uar-negeri pengung 4 

Latihan dengan pesawat2 jang 

bcbrok, penerhangan2 di- 

  

KENANGAN KEPADA AL- | 
MARHUM PAK DIRMAN. | 
Panglima Besar Djendral Su- 

dirman almarhum, ketika turan 
dari pesawat- erbang. Beliau sa 
reat besar minatn'a terhadap 
ka tumbuhan Angkatan Udara, 

jarg bada waktu ini memuat 
kedua matiam bantuan ini di- | 
hapuskan dan sebagai gantinja | ! 
diadakan suatu badan jg akan | 
|bertanggung-djawah atas pe- | 

laksanaan, bantuan? ekonomi. 

Ia menjatakaa,” bahwa urusan 

| ana bantuan militer ha- 
| rus diserahkan kembali kepada 
kementerian pertahanan, 

     

menundjukzan Hari Tang | /engar 
“gal 9 April 1953, r Tang Maka" AN ks 
tan Udara Kepuslik Gonesia | &: 
memasuki tahun ke-7 dari masa | - 

gal 9 April enam tahun jang | - 4 
lampau dengan Dekrit Presiden | 

bangan Militer dalam bentuk su 

tengah memperdjuangkan ke- 

ta sedjak dibangunkannja pada 

kita lalui dengan begitu sadja, At 
ai 

sia untuk mengisi lapangan jang 5: 

| imi, bila mengingat bahwa tjo- 

satnja perkembangan? je. diper ' 

  

     

      

   

  

    

  

    

  

Ian kepedalaman dan Tn 
|ja didaerah per 
lah merupakan sebagian san 
atjata kehidupannja, jang SL 

  

kehi idupan jeng melalui dja 
nan ditaman bunga jg. diterangi » 
sinar bulan purnama. « 

Meskipun begitu kita melihat ' 
proses Naa jang selalu 

meningkat un  djalannja 
kadang28 cret Ta se-olah 2 tam- . 

  

  

      
PINDAH TANGAN. 

Pemandangan pada upafjara 
penjerahan , Hoofikwartier Mi- 
Pen Iineh vaart” pad: 

27 Pjeri 1950 di Djakarta. 
Pari Si tw Int berarti berach'r- 
aja riwajat M.L. jang berlang- 
sung selama 86 'ahun. Sang 

menggani benders Belanda. 
Kk 

baknja te'herti' sama mek. 

tingkatan masa, seperti: 

a, Fase dari zaman bersiap”: 
“bs Fase AORI dimasa per- 
golakan revelusi: 

c. Fase AURIS dengan re- 
organisasi M, L. kedalam Ang- 

katan Udara kita: 

d. Fase A. U. R.I. dalam Ne- 
gara Kesatuan. 

'Dengan golok dan bambu 
runtjing.... 

Tanggal 15 Augustus 1945.. 
Djepang menierah, dar dengan 

demikian berachirlah Pertempu- 

ran antara bangsa2, jang telah | 
berlangsung selama enam 

San. Runtuhrja imperium Dai 
Nippon di'ikuti dengan peruba-' 
Kiu - pervbahan besar di Asia 
Tenggara. Revolusi djiwa berko-: 
bar dikalangan suatu bangsa jg. 
terdiadjah: tanggal 17 Augus- 
tus bangsa Indonesia menjata- 

kan kemerdeka'annja. 

  
Suasana hangat dan me-luap2, - 

djiwa rakjat jg tertekan sela- 

pergunungan ada- 

guh-sungguh tidak inerupakan 

  

  

a tang- 

Merak Patih diraikkan utk: 

Kita melikat beberapa fase atau | | 

4 dibeli 

      

/RosokanZ Pagakwat Disdatijus Tetapi Dgn Penuh 
   

at DanKeberanian Pemuda2 Kita Mentjiptakan 

. Hari 9 April — Hari Angk 

ta masa 31 abad zaman kolo- 
nial dan 814 tahun pendudukan 
Djepang dengan segala penderi- 
ta'annja, mentjari saluran? de- 
pgan tindakan? kekerasan ter- 
SedaN alat? kekuasa'an Lje- 

g jang masih berkuasa. da- 
tam "Negara jang telah “berdau- 

Golok, keris “ pusaka dan 
bambu runtjing ikut-serta da- 
Ea serbuan2 terhadap tangsi2 
Diepang. Achi-nja dalam tempo 

Ig. per ndek seluruh alat kekua- . - 
Sa'an Djepang djatuh ditangan 
rakjat dan pemuda2 pelopornja. 
Banjak .alat sendjata jang dja- 
tuh di-angan pedjuang2 kita, 
kan tetapi bahjak pula xor- 
han korban jg. djatuh, karena 
Diecpang mengadakan polawa- 

YAn 1g..sengit, 
Demikian kita memperoleh 

ujuga hampir semua lapanyz 
terbang- dan sedjumlah pesa- 
wat-pesawat terbangnia. 

Int' kekuatan Negara jang 

bersendiata segera mendjelma 
da am bentuk Badan .Keama- 

nan Rakjat, iar g kemudian di- 
sempurnakan da'am udjud Ten. 
tara Keamanan Rakjat, Dalam 
pada ini dilahirkan organisasi 
TKR” Djawatar: Penerbangan 

jang diletakkan dibawah pim- 
pinan Komodor. Suryadarina. 

ia'ah Tugasnja 2. Cuntuk 

  

| SEULAWAH” BANG 
KEB: ARTIAN RA JAT 
Pesawat RI-001 ,Seulawah? : 

dari uang sumbangan 
#rakjat Atjeh, Baniak djasanja 

  
ta- ' ida am perdjuangan memperte- : 

gak kemerdekaan. Dengan ha- : 
sii penerbangan “charter” di ' 
Birma, al. dapat dibiaja pendj, 
:dikan kadet2 udara di India 
dan perongkosan perwakilan2 
-Repub!ik 2 uar negeri dan di- 
samp: dapat a dbeli 
seban Da Dana ban Pada 

  

| 'Maguwo pada masa 

atan Udara Kita. 

membangun dan menjelengga- 
rakan Penerbangan Militer dan 
d.samping itu memelopori Pe- 
nerbazgan Sipi”” Tidak mudah 
pekerdjaan ini. Karena bahan? 
untuk dibangunkan hanja ter- 
diri darj kumpu an sisa2 pesa- 
wat Djepang jang tua2 jg. be- 

|lum dikenal dan bel-erapa ge- 
|lintir tenaga jang sedikit ba- 
injak teah mengetahui tentang 
penerbangan, 

Dapatkah dibentuk inszansi 
penerbangan dalam suasana 
dimana Hantu Imperialis telah 
me emparkan bajaagannja un- 
tuk menghantjurkan Repub ik 

kita? 
Persoalan2 ker. timbur2 ta- 

pi persoalan tinggal rersua an 
pokoknja sekarang untuk me- | 

narik hasi! sedapat mungkin 

dari kesempatan jang terbuka : 

Dan buah hasilnja segera tan 
pak, berkat kegiatan ah!i2 tek | 
nik jang dapat mempersiap- : 
kan pesawat2 jang “tersedia” 

itu, 
Sebulan semendjak — dibentuknja 

TKR-Djawatan Penerbangan pendi- 
dikan bibit2 penerbang pertama da- 

marhum Adisutjipto. lelah putera 
Indonesia jang pertama menaikkan 
»Pesawat Merah-Putih”, dan ialah 
pada ketika itu berkeahlian penuh se 
Bagai penerbang militer dengan idja- 
sah jeng telah d'perolehnja selama 
zaman Belanda. Tepat djika dikata, 
hahwa “Pak Tjip adalah Bapak” 
penerbang2 kita. Dalam tempo bebe- 
rapa bulan sadja dapat disiapkan ber 
puluh2 tenaga penerbang, jang dapat 
menghidupkan kembali pesawat2 dari 
sisa kumpulan, jang ditinggalkan Dje   8 ' pang. Bagaimana keadaan pesawat2 
jang sudah usang itu dilukiskan da- 
lam perniataan seorang penerbang 
Inggris jang pernah berkundiung ke 

itu, bhw ,,un- 
tuk menaikkan pesawat2 se bakti 
sungguh diperlukan keberanian” ! 

| Masa A.O.R.I. dim 
! pergolakan revolusi 
| Persiapan2 pada masa TKR 
| kemun kinan kita melangkah 
setingkat lagi dengan pend'e!- 
maan bentuk baru pada tang- 
gal 9 April 1946 dengixr nama 
|“Angkatan Oedara Repoeb ik 
Indones'a” atau AORI. Kita me 
nuis AORI karena pada ma- 
ga itu dalam tata bahasa Indo 
neSia be'um dikesal perubahan 
huruf OE dengan U. Semen- 
diak saat inilah Potensi Repu- 
bik diudarg merupakan kekua 
tan dalam bentuk angkatan, 

Bom Atom &! iManusia 
Apa ' Akibat2 'Jang Akan Terlihat Pada Sese- 
Orang Jg Selamat Keluar Dari Ledakan Atom? 

Hp TUAN akan dapat menjelamatkan njawa tuan dari ledakan bom afom tidak 
sadja  terganung atasapa jang 

(III habis) 

tuan pakai, 

Tanda2 Abnormaliteit Keturunan Akan Terlihat 300 Tahun Kemudian. 
Oleh Howard Handi#man: Copyright Suarg Merdeka -— 

dimana tuan ada, sapi 
@jusa &ias siapa juan. Oleh karena ada Ti jg lebih tanan menghadapi radiasi atom dari 
jg lain?, Apa jg mengkebaikan setengah orang terhadap radizsi bom itu tidaklah diketahui 

: oleh komisi Korban Bom Atom. Tapi mereka mengetahui utk dapat sekedar memastikan, bhw 
dalam beberapa 

i tentu dari radiasi itu tidak mengalami demikian, 
di Ig ae 

Hal diatas termasuk salah sa 
tu dari banjak masaalah2 jang 

sedang dipeladjari oleh Komisi 
'Korban Bom Atom agar dapat 
mendjawab pertanjaan sbb: Apa 
kah aXibat bom atom atas tubuh 
manusia? 

Tugas Komisi Korban Bom 
Atom tidaklah untuk mengada- 
kan penjelidikan akibat2 jang. 
timbul atas tubuh mamusia sege- 
ya setelah ia mengalami ledakan 
bom atom. Akiba:2 ini telah di- 
ketahui. Mula2 kilat dari bom' 

itu membakar kulit dan kemudi- 
an menewaskan orang itu. Ke- 
mudian radiasi jang memantjar 
menjusul “kilat itu dgn sege 
ra, menembakkan berdjuta-aju 
ta ,.pelor ketjil” kedalam tubuh | 
manusia, 

Habis itu, orang2 ditimpa oleh 
barang2 jang berdjatuhan dan : 
berterbangan, pendeknia ge- 
tung2 atau apa sadja jang di- 
musnahkan oleh ledakan bom 
atom itu. Pembunuh ketiga jg 
dilepaskan oleh bom atom ialah 
api jang bernjala sebagai akibat 
hawa panas jang amat sangat | 
ditimbulkan oleh sinar atom. 

Ada lagi pembunuh 
“ke-4. 

Mungkin ada lagi pembunuh” 
jang kecmpat. »Pembunuh” ini 
mungkin berupa keleb'han2 dari 

Dalam pidatonja jg dutjap 
kari kepada konperensi nasio- 
na! mengenai £oa 2 perekonomi 

Lan dan sos.al diluar negeri Ro 
ckefel er menerangkan bahwa 
pemisahan kedua matiam ban 
tuan tersebut akan membikin 
djelas dasar? daripada bantu- 
an2 untuk luar negeri. 

Lebih djauh ia menerangkan, 
bahwa persekutuan2 dim ben- 

ag bak 

serta sardjana2 bangsa  Dje- 
pang pada umumnja jakin, bah 
wa ada terdapat kelebihan2 ra- 
Liasi jang menjebabkan suatu 
kota mendjadi radioactive lama 
sesudah bom atom itu meledak. 
Dr. Grant Taylor, menjatakan 
bahwa keterangan jg diberikan 
oleh pihak Djepang itu tidak bo 
leh @kesampingkan sadja. 

Akan tetapi, ia tidak 
Japat pula, katanja, menjam- 
pingkan pendapat sardjana2 
Amerika, diantara siapa tidak 
sedikit mengandung kejakinan, 
bahwa kemungkimannja sedikit 
gekali akan ada tertinggal kele- 
bihan radiasi jang tjukup ba- 
njak untuk dapat menimbulkan 
akibat apa2. 

| Di Djepang sudah mendjadi 
'kebiasaan bagi penduduk jang 
tinggal pada daerah jang luas 
(untuk meninggalkan sawah la- 
'Iangnja guna memberikan per- 
'tolongan terhadap penduduk di. 
|tempat.lain jang ditimpa mala- 
petaka, seperti gempa, kebaka- 
Tan atau bandiir. 

|Jg. datang menelong mera 
| “ sakan akibat djuga. 

Demikianlah “beribu? pendu- 
duk berdujwa-dujun. datang ke 
Hirogjima.setelah kota itu dise 
rang dengan bom atom pada tg. 
6 Agustus, 1945. Mereka datang 

radiasi”. Orang2 tjerdik. pandai mengarah panggilan 'kesasialan, 

Usul Supaia MSA Dirobah Bentuknji a 
tuk seperti commonwealth Ing 
gris, lembaga negara2 Amerika 
dan organisasi Pakt Atlantik 
Utara sangat per'u untuk ke- 
madjuan kerdja-sama diantara ' 
negara2 jang bebas dalam ling 
kungan PBB dan mengandjur 
kam spj dibentuk pula persekutu 
an2 regional jang bersamaan di 
Asia, Rockefeiler menundjuk- 
kan, bahwa Tan serupa 

G 

peristiwa mereka mendjumpai orang2 jg semestinja mengalami akibat2 jg ter- 

, 
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jang sudah berurat berakar pa- 
da djiwa bangsa Djepang. Me- 
hurut penjelidikan pihak Dje- 
pang sendiri, banjak dari mere 
ka jang diantaranja muntah2, 
diserang nausea, diarrhea gera- 

hamnja mengeluarkan darah, 
rambut gugur dan kulitnja me- 

ngeluarkan darah jang menim- 
bulkan bintik2 seperti digigit la 

lat diseluruh tubuhnja. 
Tapi ada pula akibat2 sebalik 

nja. Serombongan anak Jlaki2 

sedang berenang di Nagasaki 
tatkala bom atom kedua dari 
Perang Dunia II didjatuhkan. 
Anak2 itu sudah bersiap hendak 
pulang kerumahaja. Salah seo- 
rang dari mereka melompat ke- | 
air buat penghabisan kaliaja. 

Bum atom itu meletus tatka- 
la ia masih berada dalam au. 
Tatkala ia mengeluarkan kepa- 
ilanja keatas air untuk menarik 
napas dilihatnja semua kawan2 
nja telah mendjadi majat. 

Ia sendiri tidak kurang sua- 
tu apa. 

"Kami telah mengetahui 
akan hal ini dan membuka 
otak kami untuk menje'idiki- 
nja”, demikian diutjapkan oleh 

: Dr. Jarret H, Foley direktor 
. dalam ha! ketabiban dari Komi 

si Korban Atom, jang menda- 
pat perlon dari Klin'ek Hitch- 

“Cock. di Hanover, New Hamp- 
shire, “Sering Conan an sedja 

  
Yu telah Ag diandjurkan oleh 

1 @jenderal Romulo dari Pilipina 

(dan sekarang ini dengan ada- 

nja perundingar2 mengenai 
Pakt Pasifik dan tertjapainja 
perdjandjian perdamaian Dje- 
pang, sudah diletakkan dasar2- 

pai dilakukan dibawah pimpinan al | 

| pakan bentuk tjendawan, dan 

atu Angkatan Udara Jang Bisa Dibanggakan saia ma 

Ga dlm ukuran interna 
| Hang masih sangat lemah ar- 
tinja, 
Perkembangan2 sebagai ha- 

sil dari kegiatan? mengenai or 
ganisasi daratan, terutama da 
ri hasil? pendidikan dan lat:- 
han tampak semendjak AORI 
dilahirkan, Angkatan Udara ki 
ta masa pergo akan bukan sa- 
dja dapat melebarkan sajapnja | : 
Gengan dilakukan penerbangan 
penerbangan darj Pusat Magu 

  
ANTARA BUMI DAN 

LANGIT .., 
Menempuh angkasa-raja Tax 

nah Air jang bebas merdeka, 
terbang am ara awan putih dan 
udara djernih membiru diajas 
keindahan alam Indonesia, un- 
Jak mana ia berdjuang dimasa 
lampau-dimasa sekarang — dan 
dikemudian hari: seorang perwi 
ra Angkatan Udara dibelakang 
kemudi pesawajnja.. 

sx x 

Wo kearah Barat sampai di Pa, 
lembang dan kearah Timur | 
sampai Madura, tapi lebih dja 
uh logi me'alui tirai blokade 
sampai keluar negeri. 

Hal ini mungkin, karena kita 

dapat mempergunakan pesa- 

Wat2 iang mempunjai djarak 
terbang jang lebih djauh dari- 
pada pesawat2 sisa kumpulan 
pesawat2 hekas Diepang baik 
jang di-charter (disewa), mau 
pun jang dibeli. 

Pelopor Muharto : 
Sebagai salah seorang pelo- 

por dalam soal penerobosan 
blokade perlu kia kemukakan 
usaha Kapen  Muharto. jang 
pada awal tahun 1947 telah ber 
Ta Ma aah nege. 
ri dengan ... perahu 1 De- 
ngan .jara jang tersendiri ia 
melakukan  kampanje penera- 
ngan tentang Remublik dan per 
Ajuangannja, Antara lain di- 
kurdjurginja djuga  beberspa 
perseroan penerbangan nasa 

Teu amanat Late 

rah ketabiban memborgkar su 
atu peristiwa mengenai tanda2 

mp 1) jang serupe dgn. 
“s tomen penjakii 1 jg 

terdapat pada orang2 jang ma 
suk ke kota2 jang diserang de- 
gan bom atom itu tidak “ama 
2 Bh serangan itu terdjadi. 
Tjerita2 severti ini telah dise- 
Haiki Gimana mungkin”. 

   

radia: 

Tak ada kelebihan radiasi, 
Radioloog pada Komisi Kor- 

ban Bom Atom, jaitu Dr. K. 
W, Pryae, menjatakan, bahwa 
keleb:han rariasi itu tetap ada, 
tapi tidak tjukup kuat untuk 
menimbulkan akibat jang ber- 

arti. Keadaan udara djuga me- 
rupakan satu faktor, Pada 
tjuatjc terang diwaktu siang 
sebagian dari radiasi itu naik 
keatas, tapi pada waktu “hari 

hudjan banjak dari radiasi itu 

terkumpul dibawah. 
Suatu peristiwa mengenai 

penduduk Akimifsu, suatu kota 
ketjil dekat Hiroshima, ditje- 
ritakan oleh pihak Djepang se: 
bagai untuk memperkuat keja 

kinannja mengenaj akibat ke- 

lebihan radiasi atom. Penduduk 
kota itu melihat sinar dari 

| bom itu serta awan jang meru-   
mereka menganggapnja sua- 

tu benda jang sangat tjantik. 
Kemudian setelah mereka men 

denga, apa jang terdjadi atas 
kota Hiroshima mereka sege- 

ra datang kekota itu untuk 
memberikan perto'ongan, 

Banjak dari penduduk jang 
datang dari kota Akimitsu itu 
mendapat sakit Nauseg dan 
Diarrhea. Dokter2 Djepang, ka 

maSih menulis ,,penjakit ra-| 

diasi” pada surat keterangan 
mati sebagai sebab suatu ke- 
matian. ,,Kami telah berhasil 
mengetahui suatu lijst sympto- 
men jang timbu! dalam tempo 
dua atau tiga bu'an setelah se- 
seorang mengalami radiasi se- 
bagai penjakit radiasi, katanja 
lebih landjut. ,,Akan tetapi symp 
tomen serupa itu jang timbul 
sete'ah djarak waktu jang la- 
ma ini tidak se'amania mem- 
punjai hubungan. dengan ra- 
dasi. 

Dinjatakannja pada achir 
nja: 

  

ta Dr. Fol'ey, sampai sekarang / 

   

    

menarik mereka kepada pena 
bungan dengan Repwblik, dina 
aa telah — erimpar organisasi 
penerbangan Jang lengkap. Ti- 
dak akan kita uraikan sampit: 
mg ah ingkasndo Laba 
etapj un ringkasn In 

nje opsir Muharto, berkas Nda 
ngan baik. Banjak ke hal, ta- 
huan dan pengertian ig salak 
ertang keadaan Republik dapa: 
dihilangkan. 

Demikian pada tg. 7 Maret 194: 
mendaratlah di 'Maguwo sebuah 1. 
sawat Dakota dari mmskape ,,Com- 
mercial Air Lines”, jang berkedudu: 
kan di Pilipina. Kemudian menjusul 
pula pesawat2 dari maskape2 peric 
bangan lainnja, seperti ,.Cathay As 
ways", xSouth Eastern Airways”. 
"Orient Airways”, POS, "Ka 
linga Airlines” dsb. Disamping ie 
setjara pers@orangan pemilik2 pesa- 
wat2 terbang bangsa asing dan teria 
ga2 penerbangnja tidak sedikit mem 

perkuat kedudukan penerbangan kita. 

Semarang, Salatiga ki:a 
Serang. 

Blokkade dan pengerahan alat 
kekuasaan Belanda makin  4d'- 

perhebat mentjapai puntjak- 
|nja dalam kedua Aksi Militer- 
nja akan tetapi dengan “djalan 
udara kita telah dapat me'e: 
paSkan tenaga2 pedjuang d'plo 
masi keluar negeri. Sympathie 
dunia internasional merupakan 

“salah suatu sendjata jang ti 
dak sedikit artinja untuk mem- 
bawa kita kearah kemenangan. 
Masa disekitar gerakan2 Tenta- 
ra Belanda pada aksi2 Militer- 
hja merupakan puntjaknja pe:- 
tarungan antara Belanda Indo- 
nesia- Dengan tidak di sangka" 
pihak lawan, pada tgl. 29 Dis!! 
1947 garuda2 kita melakukan se 
rangan2 pembalasan atas sasa- 

jiran Militer di Semarang Amba- 
rawa dan Salatiga. 

Kesanggupan Argkatan Uda 
ra a.l. ternjata pua dengan 
Kn pasukan pajung 

Ci Kalimantan Selatan pada bu- 
Fa Oktober tahun itu djuga. 

| Hebat pukular2 jang d-beri- 
! 

  

   
KITA MADJU TERUS! |. 

Pemberian wing (fanda bre- 
ver) oleh Kepala Siaf Angka- 
tan Udara Krinoter S. Surya: 
darma kepada anggauta2 rom- 
bongan jang telah lulus dalam 
latihan Pelontjat Pajung. Salah 
satu dari rangkaian upafjara 
pemberian wing kepada tenaga? 
AURI jang telah memperoleh 1 
keshiian 

K s x 

kan Belanda pada Aksi miiter' ' 
jang kedua. Serangan? atas se“ 
luruh lapangan udarg beserta 
pendudukan daerah Djokja di 
diadikan alasan untuk menja. 
niikan jagu kemenangan atas 

“hantjurnia Republik Gengan. 
Angkatan Udarania.” 

»Seulawah” masih sa 
4. Akan tetapi Republik tidak hans 
tjur, Angkatan Udaranja tidak le- 
njap dari muka Bumi. Djiwa Prokla- 
masi masih tetap bergelora dalam 
Angkatan Perangnja jang bergerilja, 
mash terus berkumandang diudara de 
ngan gemuruh sebuah garudanja da- 
lam perantauan diluar-negeri. RI- 
001-,Seulawah” masih hidup dan 
memberi kehidupan atas perdjuangan 
kemerdekaan. 

»Seulawah” dengan Indonesian 
Alrnjaga" nja al. dapat  membiajai 
pendidikan kadet2 udara kita di In- 
dia dan Pilipina beserta perongkosan 
perwakilan? kita diluar negeri. Di 
samping itu hasil usaha ,,Seulawah" 
dapar menambah kekuatan kita dgn 
dibelinja sebuah pesawat Dakota 
lagi (RI—007). Satu tjontoh, bhw 
kekuatan udara dapat didjelmakan 
dengan kebaktian rakjat, sebab ,,Seu 
lawah” dibeli Gia yang sumbangan 
rakjat Atjeh.. 

  

UDARA MEMANGGILL...!   Baik disini ataupun di Ame 
r'ka tidaklah djararg untuk 
neletakkan sebab2 symptomen | 
itu atas suatu peristiwa jang 
dramatis pada masa jang lam- |   Nnja Sehingga persekutuan demi 

kian itu sangat mungkin mens 

djadi kenjataan, (UP), 

pau, dikala asal usul sympto- 

men2 itu belumi diketahui atau | 
pn gelap”, 

MAA MS Oka anak aa 

| bagai perlengkapannja ! 

Kegiatan selaiu tampak « di- 
pangkalan? udara, dimana tena 
ga2 AURI sedang dilatih, Lihat 
lah betapa gesitnja kadet? pe- 
aa kita menudju pesawat- 
nja, Perhatikan pajun MA Ma 

(Disambung hal, IV). 

        

  



  

    
  Perite2 Luor Negeri) Indo 

'ADOLF GALLAND AKAN 
DJADI PENASEHAT 
DJERMAN BARAT? 1 

| Adolf Gal'and, bekas “djago 1 terpaan aa 
nomer-2” dalam angkatan uda | ud Magau Gengan penuh di- 
ra Djerman Hitler, telah tiba puti pers Iwa Neha Tan Ar 

Aa     
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p axI 
kepada penerbangan? gelapgeli 
ta dalam penerobosan Maa 
pengungsian ke ”pedalaman”, 
bergerilja Mhutanpshdaan, Kita 

kerang kepada mereka ja 
telah mendahului kita : NN Pe Dean 
Pak Halim aa Ban 
pedjuang2 lainnja gugur da. 
lam — menunaikan kowaNoan, 
nja terhadap nusa dan bangsa, 
an an Dera kepada 

1 gsa asing jan, 
berdjasa dan 2 Na 

pemerintah mengenaj soal2 pe 
nerbangan. Ia akan tinggal be 
berapa hari lamanja dikam- 
pung-ha'amarnja didaerah 
Sehleswig-Holstein, Kundjung 
an ini menimbulkan dugaan'dj 
beberapg ka'angan bahwa Gal 
land mungkin akan didjadikan 
penasehat dalam usaha mem- 
bentuk kembali penerbangan si 
pil Djerman Barat. 

.PRAVDA” DAMPRAT PE- 
NGARANG2 SANDIWARA tiwas sebagai . | SOVJET. Sa man seperdjuangan kitas Fres 

berg. Cobley Constantine Ha. 
zelhurst dan sebagainja.... $ 

3 Perkembangan politik ber- 
djalan terus. Perdjalanan divlo- 
masi bersama dengan tekanan 
gerilja dibantu pula oleh sym- 
pathie dun'a internasional, jg. 
menghukum tindakan imperia- 
Es Belanda dan dimulai de- 
rgan perundingan Roem van 
Royen jang membawa pengem 
Na daerah Djokja kita me- 
mnngkat kepada rundingan 

TK.M.B dimana la Nan 
da mengakui kemerdekaan 
bangsa Indonesia, 
Pengunduran Tentara Belan 

da dari Djokja selesai pada tg. 
29 Djuni 1949. 

Pemerintah kita kembali ber 
pusat di Djokja dengan mem- 
bawa arti kembalinja pu'a 
Angkatan Udara bermarkas 
di Ibu Kota. 

Masa AURIS masa 

peralihan. 
“DENGAN tidak dihinggapi 

perasaan bentji dan dendam 
sekarang ini kami menjerahkan 
Hoofdkwartier Militaire Lucht- 
vaart kepada AURIS dan ke- 
pada  Paduka Tuan Ko- 
modor Suryadarma, kami meng 
harap sukses besar dalam usa- 
ha Paduka Tuan untuk memba 

. Harian Sovjet “Pravda” hari 
Senin mengfkritik, pengarang2 
sandiwara Sovjet dan dikata- 
kan bahwa pengarang? tadi ti 
Gak menggambarkan kehidup- 
aa dj Soviet Uni jang sebenar 
nja Diminta supaja para pe- 

ngarang memperbaikj nilai la- 
.kon2 Sovjet dan diminta supa- 
ja lakon2 tadi baik menggam 
barkan keadaan jang buruk, 
maupun jang baik, “karena ti 
dak segala hal ity sempurna di 
dalam kehidupan Sovjet.” 

PEMUDA? INDONESIA JG. 
BELADJAR DLM PENER. 
BANGAN DI INGGRIS. 

18 Orang pemuda Indonesia 
jang kini menuntut peladjaran 
dm penerbangan sipil di Ham 
ble (Inggeris) telah mengada- 
kan “weekend” dj London dan 
selama #tu antara lain didjamu 
da'am resepsi oleh duta-besar 
Indoresia dj Inggeris Dr. Su- 
bandrio, 

RUSIA DAN SIARAN 
sVOICE OF AMERICA" . 

Kepala kantor urusan dinas raha- 
sia internasional dari kementerian 
luar negeri Amerika, dr. Wilson 
Campton kari Senin mengumumkan, 
bahwa pemerintah Rusia telah mem- 
beri perintah supaja baik di Rusia 

  
233 maupun dinegara2 satelitnja - aliran2| ngun AURIS”. 
3 na pena man pertanian dari Demikian'ah antara lain diu 
SA ota-pradja2 negara2 tersebut dipu- tiaptan ol K 

me tuskan, jakni selama ,, Voice of Ame- sesama aman Dn x mgeas Setgngan 
rica”  menjiarkan propagandanja.| Djenderal Major van 

Ba 'Tindakan ini diperintahkan bersa- 1 "3 dar Kena pada -upatjara penjerahan 
Hoofdwartier ML. jang ber- 
langsung di Djakarta pada tg. 

27 Djunj 1950, 

Peristiwa ini terdjadi genap 
enam bulan sete'ah penjera- 

ma-sama dengan tindakan? luar bia- 
sa jang diambil oleh pemerintah 
Rusia untuk mentjegah para pendu- 
duk preman negara2 tadi dapat men- 
dengarkan siaran2 ,,Voice of Ame- 
rica” itu. (Aneta—UP). 

Panggilan dengan Segera 
Kepada anak2 jang telah menerima surat panggilan dari 

- Sekolah Pelajaran Semarang 
Diharap datang dengan segera 
Nantis/dek pada tg. 11 April 1952 djam 8 pagi di 
DJL. KALIBARU 34 Semarang. 

Mesin pada tg. 12 April 1952 djam 8 pagi di Sekolah 
Teknik Menengah KARANGTEMPEL 93 Semarang. 

SURAT PANGGILAN DARI SEK. PELAJARAN 
SEMARANG HARUS DIBAWA. 

Selandjutnja tersebut diatas pada tg. 26 April 1952 djam 8 pagi 
semua diharap datang di Sekolah Menengah Atas Negri (HI.B. 
S.) DJL. SEI TIONG HAM Semarang, untuk perajaan pembu- 

| kaan S.P.S. 

Permulaan masuk sekolah tg. 28 April 1952. 
Sekolah Pelajaran Semarang 

Pemimpin Umum 

tt. 

(K.W. SOEDIONG) 

  

  
- 

. 
- 
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Pm La aa aa ma AL aa ama 2 

Obat kuat jang paling kkanttiar | 1! 
Pil ,KIOE PIAN TJONG YANG WAN” istimewa buat laki2 

menambahkan MANIK dan DARA dan mustadjab sekali untuk 

menjembuhkan SAKIT PINGGANG, MUKA PUTJET, KAKI 

TANGAN LEMAS, BADAN LEMAH, KEPALA SERING PU- 

SING, MATA GELAP, dan bisa tulung orang tua jang lama be- 
lon dapat turunan, per botol harga tjuma Rp 7.50. 

'|Dan sedia Obat Plesir ,,KIOE TJAN TAN” (Lotion) ,sesudah- 
nja pakai tanggung tjari lagi. Per botol Rp 2.—. 

Terbikin oleh: TTONG KOK YOK PONG Gg. Pinggir 6. 
SEMARANG 

  

— 

P
T
 

AN
 

Djual bebas harga FI 
Mesin tulis merk 
sROY AL" 
Standaard 11 inch 

Harga Rp. 2950.— 
8) Portable letter besar 

ROV AL (sis11052 
LATOR » 

Harga ... Rp. 1750.— 
Portable letter ketjil 

4 Ea Rp doao 
) MESIN HITUNG Merk , TOTALIA" 

| dengan 11 angka, Made in Italia harga 
“4Diharap para pendaftar suka lekas mengambil. . 
Na ' Agent Djawa Tengah Utara 

'- TOKO SPEDA 

I. ABDULKADIR 
Djl. Seteran 10 — SEMARANG — Tilp. 1954. 

   
  Rp. 30390.— 

  

SURAT PUDJIAN— BUKTI DENGAN NJATA 

Beribu.ribu terima kasih kami utjapkan kepada 

| Bapak BR. DARMOTJARITO, TABIB OCCUL. 
TIST — Lj. SRAMBATAN No, 9 SOLO, jang 

telah mengobati penjakitnja isteri kam, jalah 
sak t: PIKIRAN kurang tenang — HATI ber- 

debar? — MATA Rabun — KEPALA posing — 
Selalu GRINGGINGEN — KAGUM? — dan 
seting? suka menang s, Kami obatkan kemana. 

$ mana tidak DJODO. Lantas, kami obatkan ke 

"3 DARMOTJARITAN, dengan waktu jig singkat 
sekali, dapat sembuh sama sekal'. Inj suatu 

BUKTI dan NJATA, betul? Tuan Tabib terse. 

but boleh dipudjj kepandaiannja, Kami ta 
lupa menghaturkan beribu? terima kas h, Ha. 

rap mendjadi perhatian chalajak ramai adanja. 

: Hormat kami 
SUBAGIJO — TEMPELREDJO — SOLO 

peg. Balai Kota di SKA, 

    

#        
  

di Frankfurt dari Argentina, di) Air jaug dibasahi darah pahla- 
mana ja mendjadi penasehat |wan. Masa Mrs yad gang 

nesia Mengepakkan 
sajapnja 

| dlm hal mana termasuk penje- 

  
.. bahwa 

i bekerdja pula di Surakarta. 

| 

  

  

| 
jak | 
| 

| 

| 
| 
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'han kedaulatan dari Belanda 
semendjak mana - Angkatan 
“Udara berganti nama mendja- 
di ALU.R.LS, dalam Republik 
Indonesia Serikat. , 

Selama enam bulan telah ber- 
turut2 dilangsungkan timbang 
terima dari pangkalan2 udara 
dan detasemen2 Belanda jang 
penting diseluruh Indonesia. 

& 

rahan sguadron? pesawat pem- 
buru, pembom dan lain2-nja. 
Dengan demikian kita menda- 
pat sedjumlah besar a'at2 dan 
pesawat2 jang diauh lebih mo- 
Jerm dari apa jang pernah kita 
m'l'ki dan daergr operasi me- 
luas sampai hampir 10 djuta 
kilometerperscgi. . 

Akan tetapi perkembangan | 
ini membawa pula persoalan? 
haru, Kita tidak tjukup  tena- 
xa2 ahli untuk mengisi lapa- 
ngan? dari organisasi suatu pe- 
nerbangan militer jang berane- 
ka warna tjoraknja itu. Meski 
pun kita memperoleh tenaga2 
baru Jengan kedatangan kem- 
bali 19 kadet udara jang telah 
lulus dalam  pendidikannja di 
India, sedemikian pula seorang 
perwira, jang telah mendapat 
idjazah dalam ”Aerotechnical 
Engineering” di Manilla, Kare- 
na itu masa peralihan ini meru 
pakan masa reorganisasi, dima 
na usaha2 pembangunan lebih 
banjak d'titik-beratkan kepada 
Soa: pendidikan dan latihan, te 
tapi pembangunan baru terse- 
lenggara sepenuhnja pada A.U. 
R.I. dalam Negara Kesatuan. 

Bukan melangkah tapi 
melontjat kedepan. 

Kegiatan? disekitar memper- 
hebat usaha2 pemupukan bibit? 
jang ahli tampak hasilnja de- 
ugan njata pada masa setelah 

LS Dn kata Ba Sam Ya Ap 

| tumbuhan? 

Iwa proses perkembangan Ang- | 

Ibanjak matjam-ragamnja. baik |banjak matjam-ragamnja. batik | 

|motret udara dsb, sedangkan 
'untuk tjalon bintara dan ba- 
|wahan matjamnia lebih banjak 

"hasil pula dengan gemilang. a.l. 

    

Rana ahli untuk mengisi ke- 
jang sangat diper- 

memberi gambaran, bah- 

       

tiepatnja kedepan...” 

hang jang terdapat di AU.RI 

yupukar? tenaga anak- 
buah pesawat (air-crew), mau 

tuk ahli teknik udara, e 
perhuhirgan radio-tilpon,  pe- 

lagi Sementara itu pengiriman 
kadet2 keluar-negeri telah ber- 

dengan kembalinja sebagian ke 
Sar dari 60 kadot jang telah di- 
kirim ke Kalifornia. Dari hasil| - 
Ani terniata kesanggupen dan. 
kemampuan putera2' Indonesia: 
untuk mengisi udara. Rekord pe 
nerbangen dfhgan pesawat ber 
motor satu, jang Jiperoleh mere 
ka dgn. tegas membantah do- 
ngengan jg dahu'u sering ter- 
dengar tentang .,ketidak mam 
puan” putera Indonesia untuk 

Pas- angan, 

laum is the regis: 
tered trade mark of 

PEPSODENT LTD. 

Harapan kita. 

  

Irium adalah obat 

jang pu 

  

     
lah bahan pun untuk tenaga organisasi Irium. Irium ada 

daratan (groundcerew) Untuk sodent mengandung n ' keruangan terke- 
pendidikan tja'on perwira ke-|: GB 'sib jang meresap sampai . siisak gigi 

luaran S.M.A. misalnja bukan | aja ANA hingga selaput jang me 8 
|hanja terbuka untuk mendjadi gjil antara 818! "1. segera. Pepsodent dengan | 
penerbang sadja, tapi djuga un | hilang lenjap dengan Sg “istimewa, karena g'8! 

meteo. gosok B8 sehat. 

cih-bersih berarti gigi jang 

Sevarkanlab mulutmu sebabis makan 

: dengan Pepsoden
t. 

    

  

   
   
    

   
    
    
    
    
    

  

  
  

  

9 April 1946 — 9 April 1952 Ane 
katan Udara kita berusia enam ta- 
hun. Enam tahun melalui perubahan 
masa dan peristiwa jang djalannja 
berliku-liku, selaras dengan pasang- 
surutnja perdjuangan Bangsa dalam 
mempertahankan nilai2 kehidupan 'ig 
abadi. Gelerar Pesawat Merah Pu 
tih" pada ig. 9 April 1946 kini telah 
mendielma dalam  gemuruhnia ,,Da 

kota", ,,Mitchell”, »Mustang” dan 

lain2-nja dari Angk. Udara dewasa 
ini. Akan tetapi kita masih  djaun 
dari pada sempurna. Kita masih ter 

belakang. dibanding dengan keadaan 
Negara2 Tetangga kita. Hendaknja 
peringatan hari kelahiran ALLRI.: 
tanggal 9 April ini membangkitkan 

SAKIT KENTJING?? Darah nanah, 
kentjing sedikt perih dan sakit 
URUNOL 'tangg. dapat tulung 112.— 
besar £. 20— DARAH KOTOR?? Bi 
sul .uka, gatel dil. CERENOL dapat 
bikin bak f. 12— besar f. 20— 
ZALF f, 3.— .VITANOL PILLEN 
Ii. 12.— besar f. 20-—: badan dingih 
lekas tjapee (sexuele zwakte) tw 
jang2 sakit linu, pinggang pegel. VI. 
TANOL tangg. bisa tulung RIGASTA 

(PILLEN tahan lama (nikmat). SOR. 
GA.LISTBI P: EN 1. 12— pesar 
f. 20-—— DARSALIN bikn istri sing 
set kentjeng tangg. djempol & f. 12”— 
besar £. 20.—, 
SIMAMON (SCHOONHEID PILL,) 

bikin kulit muka halus bersih dan 
kentjeng untuk orang muda mal 
Yap tua. In' pil tidak melainkan 
untuk ketiantikan, tetapi djuga bi.   R.LS. dikubur semendjak 15 

Agustus 1950 dan Negara Kesa | 
tuan RI. merdjelma, Rang 
kaian upatjara2 pemberian: 
idjazah dan tanda brevet jang Tanah Airmu! 
PL KS aa ma Pa ea Damat” mai” NA 

Lie Bing Djan 
Dokter Gigi 

Bandjarsari 14 Solo. 

Keluar Kotta tg. 11 d 17 

  

    

BARU TERIMA: 
Band? Truck 
luar/dalam 
(local dan import) 

Ukuran 750 x 20 Harga B. Z. 

N.V. INGTRACO 
Bodjong 27 Semarang — Telp, 264 

REKLAME PAKKET 1952 
GUNTING adpertensi ini kirim 
bersama uang R. 85,— Tuan 
akan menerima 2 lembar Sa- 
rung Bugis-Asli, masing2 dari 
sutera dan benang halus No. 1, 
berikut 1 ex." Daftar harga 
1952. Ditanggung semuanja 
tenunan tangan asli (bukan pa- 
brik). 

kin badan sehat dan selalu tetap 
Me muda 1 stel R. 60—: 14 stel 
Ie Ih e Pa 

Sale grat's. 
O GIOK GIEM De Ind. Kruiden 
Gang Tengah 22 — Semarang. 

kembali kesanggupan dan dynamiek 
semangat untuk melaksanakan pem 
bangunan kita di-udara. 

Wahai Pemuda! Perkuatlah Sajap   

        

| #japan Cerima Kasih 
Kepada saudara-saudara jang telah melimpahkan perha- 

tian dan memberi bantuan, baik moreel,maupun materieel atas 
meninggalnja ipar kami: 

R. AGOES TAJIB 
Bupati Kudus i 

pada tanggal 31 Maret 1952 hingga sampai dimakamkannja. 
Kh. Surakarta, 7 April 1952. 

Hormat kami, 
SOEDJONO 

Sekretaris Residen Surakarta 

    

sa 

  

“PertandiayOn Sepakbola 
Pada hari2 Paska ini distadidn Semarang akan dilangsungkan" 
pertandingan besar sepakbola antara ks. ,,Tionghoa” Surabaja 

— ks. UMS Djakarta — ks. CHTCS Semarang dan ks. Union 
Semarang. PIA 

Sajembara: »Kesebelasan manakah jang akan mendjaili djua- 
ra? 

Sjarat2: — Tiap tebakan harus ditwlis dalam strook poswis- 

sel jang disertai uang Rp. 2,50 sebagai harga langganan ma- 

djalah ,,OLAHRAGA', untuk 1 bulan atau 2 nomer dan harus 

dialamatkan kepada Administrasi Madjalah »OLAHRAGA 

Senen Raja 125 — Djakarta selambat2-nja dengan tjappos tg. 

12 April.   Usaha” Tenun sah. HALIM 
Balanipa - Madjene - Sulawesi 
Tjabang: 

Mangga Besar No. 36 
Postbox 634 Djakarta-Kota 
MAKASSAR Postbox 95. 

Pemberitahuan 
Mewartakan dengan hormat ke- 
pada segenap Agen-agen lama 

Gan para pengisap rokok 

MARIKANGEN 

  

»MARIKANGEN” sudah mulai 

Dimintak sudilah mengadakan 

perhubungan pula seperti se- 

diakalanja. 

Memudjikan dengan hormat: 

» Paberik. Rokok, MARIKANGEN"« 
Djalan Djongke No. 50 

SURAKARTA. 

BE Pa ERA 

kini Paberik Rokokh — 

Hadiah: — Setelah diperiksa dan djika perlu diadakan undian 

untuk pemenang pertama buku2 tentang olahraga seharga 

Rp. 100,— dan pemenang kedua seharga Rp. 50,—. 

Hasil2 tebakan akan diumumkan dalam madjalah »OLAHRA- 

GA” jang terbit pada tgl. 15 April atau tgl. 1 Mei jad. Tidak 

diadakan surat menjurat. 5 

Administrasi" Madjalah. OLAHRAGA" 
Senen Raja 125 — Djakarta. 

  7 

Pensumumnan 
UDJIAN PENGHAEISAN NEGERI S.G.T.K. 

1. Waktu: dalam bulan Mei dan Djuni 1952. L 

2. Untuk: peladjar2 S.G.T.K. Negeri dan bukan Negeri dan 

Ekstranei. 
3. Pendaftaran kepada: Aa 5 

a. Djawa Timur: Kepala S.G.T.K. bersubsidi di Madiun. 

b. Djawa Barat: Kepala $.G.T.K. bersubsidi di Djakarta. 

c. Djawa Tengah: Kepala S.G.T.K. Negeri di Jogjakarta. 

4. Waka pendaftaran: mulai hari pengumuman dan ditutup 
tgl. 12 April 1952. 5 an 

5. Surat pendaftaran semua tjalon harus dilampiri surat ke- 

tergagan kesehatan dari dokter. . 
f Djakarta, 4-IV-1952. 

Kem. P.P.K. 
Djawatan Pengadjaran. 

Inspeksi. S.G-T.K.   , an AD min R23 

Na EH ROY, YOU 
#N MADE A BAD 

ENEMY OF SPUR 
GNNES WHEN YOU 
STOPPED HIM FROM 

TA KILLING MY SHEEP 
A DOGS1 WHY DIP 

     
     

        

menghalang-halangi pendjahat2 
itu, membunuh andjingku, kamu 
telah membuat marah mereka. 
Dan kini mereka tentu mempu 
njai perasaan dendam kepada 
mu. Mengapa kau berbuat demi 

  

499 

  

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

Djamu Ngeres Linu 
(20) 

terus menerus membuktikan ke- 
mandjurannja. Buktikanlah sen 
diri ini hari. 1 bungkus Rp 0.50. 

PABRIK DJAMU-TIAP PORTRET 

SANA 
MIN, 
SINI TG 

  

Mintalah Daftar Harga 1552. 
Toko Pedamaran 90 Semarang, 

| Solo Tjojudan 141, Djl. Ngape- 
man 15, Magelang Djl. Tidar 2 
Salatiga Djl. Solo 58, Ambara- 
wa Margoagung 73A, Kudus 
Depot Aloon2 dan Bitingan Ba- 
ru 22.   
Na untuk Rumah Tangga 

  

Djawatan, Kantor atau Perusa- 
han dapat dilever dari perse- 
diaan dgn. harga pantas. 

Toko DJOHAR 
Duwet 69, Semarang, Tel 1943 

  

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

N. V, »TJERMIN” 
Ps. Besar 46 — Surabaja. 

Se AA Derigath 

  

Ini Malam PREMIERE (17 th.) 
Metropole 5.C0-7.00-9.00 
Ricardo Montalban — Sally Forrest 

Mystery Stroet" 
"Peristiwa di Pantai Sunji) 

Djagatan 6.30—8.45 (17th. 
Tyrone Power — Micheline Preile 

..American Geuntilla in the Philippines“ 
»Beginilah kebranian mareka-pengur- 

banan jang gagah-berani-pembronta- 

kan terhadap manusia chianat jang 

telah mendjadi binatang! !“ 

»Semuanja Tuan2 pun telah menga- 

lami!“ 

      
doi Malam D.M.B. 

Rex 5.-7- 9.- Iseg. umur) 
Ray Milland Jean Peters 

.It Bappens Every Spring” | 
20th Century FOX Presents 

ORION 5..7.-9.. (13 tahun 
Errol PLYNN — Patrice WYMORE | 

| »Rocky Mountain" 
Warner Bros Presents 

—- 

  

Akan datang di .REX" 
Elearor PAKKER — Patricia NEAL 

Ruth ROMAN dalam   Three Secrets 
  

  

BECAUSE I THINK NO, ROY, YOU'RE 
MORE OF YOUR DIFFERENT/ 

THAT MEANS     

        
gguh, aku ingin mem 

balas dendam atas perbuatan 
Rogers jang melutjuti sendjata 
kita! Aku akan 

— Karena 
hargai andjing2 dari pada orang 
orang djahat seperti mereka, 
itu. Apa Igmu masih mengira. menjerangnja 
semua cowboy ifu sama, Sher.. dengan tiba-tiba. 
ry? : Tidak, Gopher. Lebih baik 

kita pergi kepada Marshal, jg 
memegang pengadilan didaerah 

— Tidak, Roy, kamu lain 

   
WE'!LL TELL TH' MARSHAL WE 
SAW ROGERS KILL THAT COw- 
MAN WE AMBUSHED LAST NIGHT/ 

Tn 
SWELL/ ED SOONER 
SEE ROGERS DANGLE 
ON A ROPE THAN 

PIE @UICK/ 

— Nanti kita tjertaran repa 

da Marshal, bahwa kita berdua 
telah melihat sendiri Rogers 
membunuh cowboy» pembunu- 
han jang sebenarnja kita laku- 
kan itu. 

- Bagus! ! 

  

Itu akal bagus 
betul! Lebih baik melihat Ro-     

  

    

kian, Roy? dari pada mereka. Tetapi itu : 
berarti pula, bahwa di daerah ini. Nanti kita piklekan satu gers digantung dengan tali, dari 
lembah ini djiwamu akan selalu muslihat ! pada melihatnja mati dengan 
terantjam, Bs lekas | 

“ 6 

. 

“ 

  

Obat Batuk Caterine Siroop 
Ini obat jang paling baek buat sembuhkan penjakit batuk 
seperti: Bronchitis, sakit batuk panas dan dingin, saki t 
leher, suara serak, asthma dan sakit tenggorokan d.l.I. 

Harga per botol R 5— 

Pusat pendjual: 

Toko obat 
NGO HOK TON6G 

Gang Pinggir 1 Semarang. 

Telp. 1658, 

Terbikin oleh: 

SENLO CO 
. HONGKONG     

dn MN in SA DE Say Man ebi amiin aa 

  

Pertandingan sepakbola HWA NAN di Stadion Semar#ng. 
Saptu 12 April '52 

IYONG HUA SURABAIA — U. M. $. Djakarta 

Ahad 13 April '52 : 
U. M.S. Djakarta — C. H. T. C. S. Semarang 

Senin 14 April '52 
LIONG HUA SURABAIA — UNION, Semarang, 

Telah Gisediakan oleh: 
Toko Excelsior, Purwodinatan 86, Semarang: 2 bekers 
Tuan L. T. Tan dari fa. Ho Han, Beteng 65,Semg: 1 ,, 
Toko A. Gaos, Pasar Djohar, Semarang Ia 
Juwelier Hok Sing, Bodjong 64, Semarang: Ia 
Juwelier Tio, Boijong 58, Semarang 1 wisselbeker 
Kaarfjis2 dapat dibeli dahula di: 

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

American Salen, Pekodjan J 
untuk anggauta C.H.T.C.S. dan UNION di masing2 rumah per- 
kumpulan. : 2 

ve Siwa) 

Mengenai keuanganmu, tjita2-mu dikemudian hari, pilihanmu 
atas kawan hidupmu seluruhnja, kami berikan pendjelasan 
berdasarkan ilmu pengetahuan tjara bagaimana kau dapat 
memperbaiki kedudukan dan peribadimu. 
Kirim tiga pertanja'an dengan disertai postwissel Rp. 25.—, 
berikut keterangan kelahiran dan pekerdja'an. 

M. S. RAHAT 
OCCULTIST 

Seteram 109 — Telf. 1123 Semarang. 

IN 
Pa Ta ANN N 

"seliap rumah! 

  

  

  
  

CITY CONCERN CINEMAS 
LUX 5.—7.—9.— INI MALAM penghabisan 
Dick Powell 
Evelyn Keyes s Mrs. MIKEs 
Besok Malam From another 
premiere fu.17th) 9» The Thing” World ! 
Apa berda jang tersembuni ini? . Dari mana datangnja ? 

Pelor puan tidak mendjat! GEMPAR! 

Grand :5.—7.-—9.— Ini Malam D.M.B. (13 tah 
William Bendix — Allen Martin: e “| 

PJOHNNY HoLidDars 
#tDalam tjengkremannja "seorang pendjahat, anak ini 

mendjadi pendekar hingga 2 kali. Gempar! 
INORA 7.—9.— INI MALAM Premiere Ju. segala um.) An ut” Seng Li Tje: iLuk" 

News 

Baru | 
(Menudju Kemenangan) dengan R. R.T. 

Akan datang 

sei ND Uu 
dgn: KOMALASARI 

R. Mocbtar 

Paul Kelly secret Code: 

Anne Nagei 3 
: COLUMBIA SUPER SERIAL — EPISODE Ke 14 

. Gempar! Penuh Seasatie | Heibat 

Roxy 7.— 9.— Ini Malam D. M. B. (17 tahun) 
3 » , Hsieh Hwa:Liu Ying Kssa Pat Yeo 

Akan datang ,FU KO IE SEN” (The Windowj 
Pt za 

) PA 

      

(17 tahun) 

“ 

2. 

“5 

o— 

  

NA an AN, Aa aa se 

SOLO Main tg 8 — 10 April "52 
Djan 5 — 7 -— 9» M,G Ms 

asoor »Barkleys of Broadway" emas Technicolor 93 

Teks-Ind, Fred Astaite — Ginger Rogers. 
AA aa AA ba De Wang ega Wp 

LE Lea aa Dn ag Ny So, 3 

SOLO Mulai tg. 7 April 52 D.M.B. 
Willi Holden, Born Yesterda Ni eredarun Dollar 

djam 4.307 -9— Teks Indonesia 

  

A 

pe 
- MN ME AMAN 

BIk/ V/111/189 "ON IIA “anag 

   

  
 


