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wabia ta ahme 
MN Dul 
Dalam wa kepada men 

teri pertahanan AS, Robert A. 
Lovett tadi Eisenhower tidak 
memberikan tanggal bi'a mana 
dia bermaksud ike AS. 
guna turut serta gan aktif 
dalam gerakanMpemilihan presi 
den AS. Dalam surat tertang- 
gal 10 April menteri A. Lovett 
atas nama presiden Truman te 

- NN ibatan Barat H1 - 20 an 
11328 Sing. tilp. rumah 1798, Semarang. 

. (bajar dimuka) Rp. 10.— didalam kota. 
kota, (ditambah Rp. 0,30 utk. meterai) 

Adv 80 sen Dg kol. 2 Etjeran 60 sen per lemb, 

  

2087 Semarang, 

  

Tetap eta 
Bantuan Uik 

  

Indonesia 
4 

Enin Strategis Penting Bagi Australia: Kata Hood. 
3 

Fata KM AUSTRALIA di Indonesia, JDL Hood jang | 
“Gipindahkan ke Djerman Barat, pada hari Djum'at siang : 

1 12 April 1952 

Uang gAtauTenaga | 
Oleh Australia Sbg | 

: “kenaran telah bertolak dari lapangan terbang Kemajoran utk ' 
menudju ketempat kedudukannja jg baru. Dutabesar - Hood 
telah diantarkan ke lapangan terbang oleh sekretaris-djende- 

| ral kementerian luar negeri Dr. Darmasetiawan dan kepala ba- | g 
.gian protokol dari kemerterian tersebut, Mr. Ufojo, beserta pel: 

  lah menerima baik permintaan 
djenderal E'senhower tersebut, 
demikian pengumuman tadi se 
landjutnja. Sekretaris presiden 
Truman, Jo Short, semen- 

itu mengatakan bahwa 
presiden Truman belum lagi 
sedia untuk mengumumkan 
pengganti djenderal Eisenho- 

bagai axzgota2 kerps 

Ketika ag mengenai kerdja 
sama antara Indonesia dan negara 
nja, tuan Hood menerangkan kepada 
Wartawan kita, bahwa Australia sa 
ngat bersedia untuk memberi bantu 
an teknis' kepada Te baik 
jang berupa uang maupun aga: 
Dalam pada itu adalah sama Pa 
tergantung pada ” Indonesia untuk 

menerima bantuan ini, “ demikian 

| Hood. Akan tetapi ia menambahkan, 
bahwa ia berharap Indonesia akan 
menjambut tawaran tsb. Sambil me 
nundjuk pada kenjataan, bahwa In 
donesia adalah suatu negara” jang 
djauh lebih banjak- penduduknja 
daripada Australia dengan 8 djuta 
'djiwanja, dutabesar Hood melandjut 
  

  wer. 4 Naa: 

| Kenaikan Over 5. 
ste Saragih. 

Saragih Itn- kolonel, kepala 
staf jang baru dari Divisi Di 

“ponegoro, jy kiri sudah mulai 
mendjalankan tugasnja. 

diplomatik di Djakarta. Diantara orang? 
jg mengatakan tampak pula dua orang djongosnja. 

  

. tetap tinggal suatu bangsa jang ter 

    
  

  

D L, Rantjaekek 
Digutung, Seluruhnja : 

Daerah-Suppiy "" 

PENGUMUMAN Komandan Bataljon 318 jang 
fidaerah kawelanan Tjifjalengka antara lain? 

wa gerakan pembersihan jang dilakukan oleh 
(Dia 

ID. Kehilangan 
-nja 

tentera didaerah pedataran ketjama an Rantjaekek. jang men 
bantuan dapat penduduk dapat dika akan memuaskan dan ber 

hasil Semua sanga gerombolan pengatjau dapa: ten ang- 

dak hendak mereka 

kan dengan mendjalankan tja- 

kap, jaitu semua ' DI, semua lurah DI. semua polisi DI. 
semua pegawai DI, semua penghulu DI. semua 
Beban Pe aan semua pemungut dan pemeras ke- 

sing2 dan tidak dituntuk Pi 
Ditemmiban Bank tnja. hak tentara hanja gkan me- 

bahwa karena « penangkapan2 
tsb berdujun2 penduduk da- 
tang meaporkan diri dengan 
sukarela pada markas bataljon 
318 di Tjitjalengka karena me 
rasa pernah menjumbang ge- 
rombolan2 itu. Tapi setelah di 
adakan pemeriksaan “terbukti, 
bahwa sumbangan mereka itu 
diberikan karena paksaan dan 
“nasa, »N ! mereka disuruh pu 
lang kemba'. kerumahnja ma 

  

Perang Total 
“Dgn Russia! 
Tidak Mungkin : Ka- 

ta Foster: Dalles 
d: OHN FOSTER DULLES 

perankan An jm ngand Pa 
Jep pada 

hari Rebo aan Ne an dalam 
sua 1 interpiu radio di New 
York bhw perang to al dgn Ru- 
sia adalah tidak mungkin, Dika 
takan olehnja bahwa : pemimpin? 
Rusia memang orang? komunis 
tetapi sebagian besar dari ten- 
taranja bukan komunis. | 

Karena i'u para pemimpin 
Rusia tidak berani memberikan | 

Pamjlet Labour: Pemerentah Tim- Tengah Korrup 
kekuasaan jang ter ampau be- 
Sar kepada para djenderal Ru 
sia, ha mang harus dilakukan | 
bila terdjadi perang total. Dul 

les men'a'akan selandjutnja, 
bahwa pendapatnja tentang 
hal ini ada ah masih sama se- 
perti lima tahun jang lau, jak 
ni bahwa perang bukan tidak 
dapat dihindarkan. Ia menarik 
kesimpulan bahwa Rusia meng 

nazsgkap dan membasmi -pembu 
nul, pentjulik, pembakar, pe- 
rampas kekajaan rakjat dan 
mereka jang menjumbang kare 

na bersesuaian paham. Demiki 
'an pengumuman2 itu. 

Menurut Major M. Rivai ko 
|-mandan ba'aljon:.318, dengan 
berhasi nja gerakan pembersih 
an ini maka “pemerirtahan” 
D.I. didaerah Rantjaekek tlh 

, dapat digulung dan segala ra- 

'hasia jang sudah berbu an2 ter 

pendam sekarang tlh terbong- 

kar. Hania Seorang dari kala 
ngan D.I jang dapat melo:os- 
kan diri. Demikian Major M. 
Rivai, Siapa jang dimaksud de 
gan crang itu tidak diterang- 

kan. Dinjatakan' djuga bahwa 
| dengan berhasilnja gerakan 
pembersihan ini/ 

'ply” gerombo'an dipegunungan 
/Karambi, Korentjeng dan Sin 
dulang tlh dapat dihapuskan. 

Se'ain sebagai "daerah supply” 
daerah ketjamatan Rantjaekek 
itu menurut Major M. Rivai 

adalah didjadikan "batu lontja 

tan” oleh gerombo'an D. I. utk 

mengatjau didaerah Bandurg, 
Madidlaia Gl. 

Dapat dikabarkan, bhw ber 

  

“daerah Sup- | 

adakan -keramaian. | (Antara). . 

Ia “Ini bukan sadja merknakan 
keinginan kami, akan tetapi memang 
adalah perlu kami. bekerdja sama 
dengan Indonesia”. 

Menurut Hood Irian 
penting bagi Australia, 

Berbitjara tentang masalah Irian, 
diterangkannja, bahwa New Guinea 
dari sudut strategi adalah sangat 
penting bagi- Australia, terutama me 
ngingat kepentingan keamanannja. 

Seterusnja tuan Hood mengingat 
kan akan pertemuan jang telah dila 
kukan oleh menteri luar negeri Aus 
tralia, Casey, dengan Presiden Su 
karno dan menteri luar-negeri ad in 
terim Wilopo, dalam mana setjara 
Sangat: ramah-tamah telah dibitjara 
kan masalah2 disekitar Irian. Suasa 
Da ramah-tamah dalam Pe 
tsb. oleh Hood " dianggap 
penting dan ia Permana “bek 
wa dalam waktu jang singkat kedua 
negara akan dapat memperbintjang- 

|kan masalah tsb. dalam suasana se 
rupa itu pula. 

Tuan Hood tidak dapat menerang 
kan, siapa jang” akan menggantikan 
'nja sebagai dutabesar Australia di 
Indonesia, dan mengatakan bahwa 
pemerintahnja belum lagi mengambil 
keputusan dalam hal ini. Achirnia 
tuan Hood menjatakan pendapatnja, 
bahwa Indonesia dewasa ini sedang 
menudju kemasa jang gilang-gsmi- 
lang, asal sadja ia tetap memperta |. 
hankan sifatnja jang demokratis dan 

  

pendirian bebas. F 

Bei e 

angat | 

     

    

  

  ulang tsb- Gambar: aircom modore AURI, 
"pan anggota2 dari Angkot Udara. 
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Penting Hari Ini: Leimena Kupes keadaan Indo: ! 
sia en ini — Djuanda engan MS4 Ta       
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Hn dengan Jake: sang bakain Angkatan Udara Republik Indonesia jang ke-enam, dihalaman 
dalam dari gedung Markas Besar Angkatan Udara telah dilang sungkan upatjara" perihgatan 

tuari Suriadarma. sedang mengutjapkan pidato 

Pe Ta 
| pi Kurang Kuat 

| Komentar “Times" Atas Santo Wilopo 

PA JG PALING diperlukan oleh "Indonesia | sekarang 
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AA iatan pimpinan jang tjukup mempunjai ,,verb 
krach?” dan competeni, jg dapat mjnjelurkan daja patriot jg te- 
lah mendukung gerakan kemerdekaan dengan hasil baik itu ke 
arah tudjuan jg mengunturgkan, demikian komentar ,/Times” 
hari Kemis jg lalu mengenai kabinet Indonesia jg baru. Tad, 

    

      

   

  

    

    

rentjana sk itu menggambarkan kesukaran? jg dihddapi Indone 
.sia dalam usaha membentuk kabinet tempo nari, 03 

tai kefjil jang mempunjai per 
wakilan dalam par'emen, terma 

kl suk Partai Sos'alis Indonesia. 
hari FI Ia telah pua menambah djum- 

dihada- - Ta & TA In 4 1 
h anggauta kabine:nja jang 

! Dau 4- ka ag 

    

Dika'akan, bahwa Wilopo te 

ah dapat membentuk kabinet- 
nja ini dengan bantuan 6 par- 

    

    

  

  
  

akan dilakukan montamik s0 aa 

Bantuan : Teknik 
Djepang 

Diminta an 4 NI 
Asia, emang | 

donesia. 

P, JG MENGUTIP berita 
Kyodo dari Tokyo menjata- 

kan, bahwa empat negara Asia 
kini sedang men'jari bantuan 
dari Djepang berupa nasehat2 
dalam lapang techniek unituk   . Bangsri 

Dibersihkan ? 
0. P.R Ikut Berdjasa " 

DEMBERSIHAN di desa 
Bangsri (daerah Surakar 

ta jang belum lama ini di'ing- 
gaikan oleh gerombolan pembe 

|rontak. telah dilakukan oleh Po 
Iisi negara dengan mendapa | 
bantuan besar dari segenap pen 
duduk. Hasilnja ialah: 5 orang 
sisa gerombolan pemberontak 
tergmbak. mati 1 orang ter- 
tangkap dan ? putjuk sendja a 
api mereka kita ramyas. 

4   

Dalam pengedjaran terhadap 
gerombo an pemberontak didae 
rah Kedu, telah terdjadi per- 

tempuran pada tanggal 10-4- 
1952 sore hari di sebelah Sea! 

ttan Muntilan, : 
(|. Kerugian pemberontak : Be 
jberapa putjuk sten, karabyn 
beserta beberapa rarsel mere- 
Kg ki-a rampacs dan 2 orang ma 

ti serta 1 orang tertangkap. 
Kerugian kita: nihil. 
Patut kita banggakan disini 

djasa para OPR jang dalam 
pembersihan ini sangat besar | 
artinja. Demikian berita divisi 
Diporegoro hari ini. 

            

  

TEMPAT PESTA PERKAWI- 
NAN DISERBU GEROM- 
BOLAN BERSENDJATA. 

Satu orang 'tiwas dan tiga 
orang lainnja luka2 berat, aki- 
bat serangan tiba2 ig dilakukan ! 
oleh suatu gerombolan bersen- 
djata ditempat pesta perkawin- | 

an, Kp. Alang desa Kebontjau. 
Ketjamatan  Teluknaga, Tang- 
gerang. pada hari Rabu djam 8 
malam. Gerombolan jg menje- 
rang tidak diketahui djumlah- 
nja maupun tijoraknja, hanja di 
ketahui, bahwa dalam serangan 
itu gerombolan mempergunakan 
sendjata2 berat, seperti sten- 
gun. dan sendjata2 otomatis Ia 
innja. s € 

  

  

hubungan dengan sudah pu'ih 
nja keadaan dan penduduk me 
rasa terdjaminh keamanannja 

sehingga bekerdjaan tjotjok ta 
nam dan lalu-lintas dapat ber 
langsung sebagaimana sediaka 
la, maka pada tg 20 April jad, 
diketjamatan Rantjaekek o'eh 
penduduk dari 5 de$a akan di 

  

sing2.atau mengirini jera, 

orang2 itu pada waktu. ini se- 

djendera! Mortaga, Yazdan Pa- 
sha telah berhenti 

Sebagai a'atan keberhentian- 
nja itu dikatakan 
sehatannja terganggu. 

banguran ekonomi. Empat 
Naa tsb ialah Irilia, Pakis- 
|tan, Birma dan Indonesia. Me- 
Rurtt Kyedo, empat negara isb 
mengusulkan untuk meng rd 
kan ahli2 tehnik Mipogara mu 

  

muda dari negara? tsb gg Dje- 
pang utk memperdalam. g 
tahuan dim laparg indus ri atau 

pertanian. 

Pakistan telah mengadjukan 
permintaan un'uk 71 orang ah 

"li D'epang daam lapang indus 
tri teks'il dengan kontrak tiga 
ja dan disamping itu men 
jari insinjur2 sipil dari Dye- 

pang. India « membutuhkan 
orang2 ahi pengetahuan Dje- 

pang untuk bekerdja di Lem- 
' baga Nasional India untuk Phy 
sika di Delhi dan Perguruan 
Tinggi. Tehnik Madras dan di- 
samping membutuhkan kerba- 

Soal Tunisia: Ter-Katung? Pa an tata 
Dewan Keamanan Tidak Mengambil Keputusan Apa-Apa| 

Usaha Negara2 Asia Akan Menemui Kegagalan? 

EwAN “KEAMANAN, jg memperdebatkan “sal memasukkan atau tidak masaalah Tu- 
D nisia dalam agendanja, telah menghentikan sidangnja pada malam Djum'ai 

tiada menentukan bilamana sidang jg akan datang akan diadakan dan dengan masaalah Tu- 
nisia terkatung? diudara. Kalangan diplomatik tak mengetahui, Kaask apakah gerangan js 

Dalam sitang pada” malam 
Djum'at itu te ah diketahui, ba 
hwa hanja 5 anggau'a Dewan 
Keamanan jang dengan tegas 

akan menjokong mosi 11 nega 
ra Asia dan Afrika jakni So- 
vJet Rusia, Tozgkok Nasiona- 
lis: Pakistan, Chili dan Brazil- 
La. Inggeris lelah” mengatakan 
akan menentang mosi itu, se- 
'dangkan a.ggauta2 Dewan. Ke 
amanan lainnja Seperti, Ameri 

ka Serika., Neder:ang- Junani 

akan bh angko. 
. Dengan demikian, dalam si- 

g pada ma'am Djum'a: itu 
sh @rasakan oeh ketua De 
wan Keamanan Ahmad Bokha 
ri dari (Pakistan, bahwa usata- 
nja beserta 10 negara Asia dan 

| Afrika “lairnja akan mengala- 
lam kogagaen, Se elah mengu- 
sukah, supaja dewan menrun 
dang delegasi dari 10 negara 
itu unuk menjatakan penda- 
patnja dalam memadjukan ma- 
saaah Tunisia dimuka Dewan 
Keamanan, sidang “di sunda 

oleh Bokhari dengan tiada me- 
ngambil sesuatu. keputusan jg. 
pasti, (An-ara—Reuter)., 

  

L— 

UANG PALSU DLM. 
KimniDAKAN, 

Djaksa Agung “pada Mepkaah 
Agung Indonesia mengumumkan 
bahwa “kini terdapat uang kertas! 
palsu dari Rp. 100.- (seratus Naa ) 
jang mempunjai tanda2 sbb.:   

gai guru besar Djepang nntuk 
fakultet tersebut. 

Birma membutuhkan ah'i2 
tehnik Djepang jang berpenga 
laman untuk mengembangkan 

industri2 keramik,.tekstil. ker- 
tas dan industri2 untuk meng- 
hasilkan barang2 Jak dam alat2 
Istrik. Direntjanakan dalam 
pertengahan bu'an April ini se 
rombongan orang2 Indonesia 
akan datang di Djepang untuk 
mempeladjari pertanian, ter- 
nak gan industri tekstil. 

(Antara). 

  

PENAKIT KUSTA a 
INDONESIA. 

Menurut keterangan idr. Re- 

hatta dari Inspeksi Kesehatan 
di Djawa Timur, maka pada 
waktu ini ditaksir didaerah pro 
pinsi Djawa Timur terdapat 
2250 orang penderita penjakit 
kusta. Sebelum perang, angka 
ini berdjumlah 4000 orang. 
Djumlah penderita2 “penjakit 
kusta dise'uruh Indonesia, di- 
taksir ada 10.000 orang, diban 
dingkan dengan 22.000 pada se 
belum ' rerarg, 'Pentjatatan 

dang didjalankan. 

  

-- Menteri pertahanan Iran 

hari Rebo. 

1) Warna disebelah muka Aa 
muda (flets) dan tidak pada semua 
uang kertas palsu itu warnanja ber- 
samaan. 

2) Pemandangan sawah disebelah 
muka terdapat kasar. 

3) Garis2 bunga (rozetten)” dise- 
belah muka dan belikang adalah ka- 
sar. 

4) Huruf ketjil2 2 
Hukum disebelah belakarig tidak da- 
pat dibatja, baik jang dalam bahasa 

landa, 

SEDJUTA WANTrA INGGE- 
RIS DAPAT DIMOBILISASI. 

Njonja Reading ketua “Wo 
mens Voluntary Services for 

hari Rebo menerangkan, bah- 
wa sedjuta wanita Inggris dgn 
sege "3 dapa: dimobi.isasi djika 

petjah perang. baru untuk di- 
tempatkan pada -dinas2 kese: 
djah'eraan tentera. Ketera- 
ngan tadi olehuja diutjapkan ke 
Pada para pegawai dinas kea- 
manan Amerika di Washington 
Ig Selandjutnja menerangkan 
pula bahwas setiap orang dari 
sedju'a tadi, akan dapat mendi 
dik 10 orang wanita sukare'a 
lainnja. Ea 

  

—. Sekretaris wanita dari 
Margaret Truman menerang- 

kan bahwa kabar? angin jang 

mengatakan bahwa Margaret 
Truman dalam bulan Agustus 

a ay Sevtemker jarg akan da- 

tang akan menikah di Gedung.   
karena ke- | 

Putih dengan ahli hukum Mar- 

tidak berpartai, seorang dian- 

Selaruh Djerman UtK: | taranja jalah Hamengku Buwo 
no Sebagai Menteri Pertaha- (Kepentingan « Menjatu- 

kannja Kembali —- 
hasi nja jalah sebuah ' kabiret - ENURUT KERITA Uni. 

jang. merirut perimbangan | ted Press dari London. 
fraksi2 dalam parlemen adalah": Sovjet Uni telay mengusulkan 
jang paling representatif di- | kepada negara? Bara: supaja 

bandingkan dengan kabinet jg | somisi 4 hegara jg terdiri dari 
sudah2. Sekalipun demikian, | wakil Amerika Serikat Inge 

menuru: ,.Times”, djuga kabi- giis, Perantjis dan Soviet Uni net Wilovo mempunjci ke'ema- | menjelidiki keadaan? di Djer- , 
han, serupa dengan kabine: jg | Man Barat San Djerman Timur 

x keperluan ' penjelengga- dulu2, iaitu: kekurangan tena | WNuk kep: » 1 Ur raan persatuan Djerman dibas 
ga baru jang tjukup kuat. wah sa'u pemerintah Dera, 

: $ ul isb, menurut berija itu ter 
Kata surat kabar ifu, tidak Dea dlm Pin ag pa So- 

mungkin di Indonesia terdapat “jet jgidisampaikan kepada 
perubahan sebenar2nja | Amerika Serikas, Inggris dan 
sebelum keadaan didaam rege | Peranijis pada malam Kemis 
ri aman betul un uk-memungkin 
kan. diadakannja .» pemilihan. 
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Russia Tak 
Takut Perang 

jang 

dan" Turki telah mengatakan # 

D ALAM PERDJALANAN 
kembali ke India, Ra- 

Ahakisaan, duta India di Mos- 
kow jg baru? ini adakan perie- 
muan Ggn. Stalin hari Rebo jl. 
tiba di Londoa. Dim. per jaka- 
pan, menerangkan bahwa ia 

tidak membawa pesan apa? da. 
ri Stalin uatuk negara? Barat 
Aas per anjaan tentang reaksi 
umtin di Rusia terhadap keada 
an infernasiona| dewasa ini Ra 
eneng menjatakan bahwa 
di Rusia ia tidak mrelihas rasa 
takut akan meletusaja perang 

| dunia ke-3. 2 

  

  

DUA KAPAL INGGERIS DEN. 
PERLENGKAPAN? ATOM 
AKAN TIBA DI AUSTRALIA. 
: Dua kapal. pendarat angka- 
tan laut Inggris jang memba- 
Wa per'engkapar2 -atom raha- 

jang lalu. , 

Keadaan di Indonesia kini be- 
lum bclah dikatakan aman, Dja 
uh dari dialan kesar kekuasa- 

an pemerintah hampir2 tak te4 
rasa. Diurang artara ko'a dan 
desa jang “makin mendalam 

merupakan soal hesa, bagi pe- 
merintah. Dan untuk pemba- 
nguran desa ini Indonesia ter 
u ama tergantung pada bantu 

menurut “Times”, pemerintah | 
Irdonesia masih ragu? dalam: 
mener.ma hantuan tw Ken 

reaksi jang hebat. : 
Demikian sk..itu peerturut 

war'awan “Antara” London.   KADE PELABUHAN BELA- 
WAN AKAN DIPERBESAR. 

Dari kalangan Djawatan Pe 

an Barat seka'ipun demikian, : 

Seandjutnja dikatakan, bah 
wa da'am no'anja tersebut £0 
vjet Uni telah menolak perrja 

"taan Barat bahwa ikut serta- 

nja D'erman da'am perseku'u 
an pertahanan Eropa hania di 
maksudkan sebagai usaha" 

mempertahankan diri terhadap 
kemungkinan terdjadinja Sua |, 
tu agressi dihari kemudian, Se ' 

landjutrja nova itu mengula- 

ngi lagi usu' jang menghendaki 
Supajai D#erman d perbolehkan 
mempuniai angkatan perarg- 
nja sendiri. “Dalam menuntut 

Supaja Djerman diperbo ehkan 2 

  

sional,. Sovjet. Uni kabamja | 
mendesak,  supaja Dierman 
mendapat perlakuan jang seru 
pa dengan regara2 bekas mu- 

Memiliki angka'an perang na- 

     

   

  

Sia menuru: rentjana akan tiba labuhan Be awan didapat kete 

  

1 Bisa Dipadamkan Oleh Pemererntah 

Suh lainnja seperti Italia, dan. 
dipelabuhan Fypeemantle, -Aus- Djepang. 28 krangan. bahwa Oo 'eh djawatan 

tralia, pada tangga? 16 April | tersebut “G kazdung " maksud 
ini, demikian didapat kabar di P emba memprrbesar dan mem- 
Sydney vada hari Kemis. Per- ! perpandjang kade. karena jang 
teagkapan itu akan Sigunakan ada sekarang ini tidak men'ju 
untuk vertjobaan ledakan atom kupi. Diterangkan bahwa ran- 
Inggris iang pertama ig akan : tjangan itu telah siap, tingga! 
dilakukan di Austra'ia dalam menanti putusan dari Djakar- 
wali 1. heharana hutan yri- ta. 

Repolusi Bolivia 

    

   

     

      

    

   

    

« Menurut Unitey Press, nota 
jet itu se'andjutnja menolak komis 
PBB jig diber  fugas 
Djerman dengan mnamaxasnja sua 
tu komi si ig tidak sjah dan Ca'am 

persiapan utk keperluan 
ga'aan pemi'ihan umum 

Djerman harus d adakan ' o n 
rjntah2, Djermah Barat dah  Dier 
mah "Timur serta 4 negara ig Ida 
duduki Djerman. (an'ara). 

DR. S. RASAD ANGGOTA 
»AMERICAN:COLLEGE A 
OF RADIOLOGY” 

Didapat . kabar, . bahwa Dr) 
Sjahriar | Pasad, ahlirontg 

  
   

Undang2 : 

Indonesia maupun dajari bahasa Be- 
| 

Civil Defence” di Inggris pada | 

Pemerentah Gunakan Pes awat2 Pembom. 

ENURUT BERITA2 jang 
Kemis, perijobaan revolusi di Bolivia telah dapat dipa- 

damkan oleh pasukan? jg setia.kepada pemerintah jg kini me- 
ngepung pasukan? Ben Gisuaju daerah ketjil ditengah? 

em. Juar La Paz, ibu-kota Bolivia. 
bahwa menurut keterangan jg 
Paz, 
pada kira2 tengah hari Kemis. 

  

Meriam-Atom 
Dapat Melepaskan ' 

bom2 Atom 
"EF ENTARA AMERIKA ki- 

ni selah mempunjai me 
riam atom, demikian diwarta- 
kan oleh madjalah mingguan 

sTime Magazine.” Menuru: ma- 
djalah tsb” meriam atom tadi 
dapat diperguhakan untuk me- 
lepaskan bom2 atom keudara, 
akan te'api tidak diberitakan 
apakah telah dilakukan per'jo- 
baan dgn bom benar. 

Menurut gambar jg dimuat 
sebagai penajelasan, meriam ta 
di ditempatkan pada landasan 
jg kurang lebih seluas gerbong 
'kereta-api. . Achirnja madjalah 
tsb. mewartakan, bahwa kete- 
pa'iin menembak meriam tadi   tin Braverman, “sama Sekai 

t'dak benar. R 
ada 4 kali ebih djitu daripada 
meriam artfleri biasa, (UP). 

  

AMFLET RESMI dari 

Partai Buruh Ing ggris ig 

dikeluarkan padahari Kemis me 

njatakan, bahwa nasionalisme 

dinegara2 Timur Tengah sharus 

dihadapi dgn djaminan. bahwa 

mereka akan mendapas hak 

dan kedudukan jg sama dalam   idam- idamkan unuk mengua- 
sai seuruh dunia tetapi inj ti- 

laksana- 

ra2 jang langsung me'ainkan 
dengan. infiltrasi dan gerakan2 
dibawah tanah, 

rentjana pertahanan Timur Te- 

ngah. Pamiflet tsb, jg oleh pihak 
Partai Buruh sendiri dikatakan 
bukan ,,statement politik” mela 
inkan hanja dasar bagi perundi 
ngan. menggambarkan pemerin 
tah2 negara2 Timur Tengah se   

bagai pemerintah2 jg. memen- 
tingkan diri sendiri, korup dan 
tidak kompeten, Dikatakan, bah 
wa rasanja sulit sekali untuk 
dapat mempertinggi taraf peng 
hidupan didaerah itu, karena 
bantuan luar negeri riupanja ba 
njak ig mengalir ke .tempat2 
perdjudian Monte Carlo. EA 

| Menurut “pamflet tersebut, 
oleh karena tidak satupuw di- 
antarg negara2 Timur Tengah 
itu adalah tjukup kuat untuk 
mempertahankan diri sendiri 
terhadap kemungkinan sera-' 

  

terhadap negara2 “asing rupa- 

ngan dari Soviet. maka ke- 

amanan negeri? itu hanja da- 

Pat “didjamin oleh negara2 
'uar, Akan “ tesapi kebentjian 

nja adalah satu2nja emosi jg. 
dapat dipergunakan oleh g0- 

longan2 jang kerkuasa untuk 
mel.ndungi diri terhadap keke- 
tjewaan rakiat. Menurut pam- 
flet tadi Israel adalah gsatu2- 
nja negara Timu, Tengah jang 

, pemerintahnja tidak dipegang 
o'eh golongan ketjil jang 'sa- | 

Laga Kebuds 
K 

  
   

    
iya 

1 Bataviaasah Gi 
N: “tenan Wata 

- 

3schaonen” 

nga kaja. Meskipun mengha- 
dapi masalah2 ekonomi jang 
Sulit pula, namun dengan pim 

pinar orang2 iang tjakap, Is- 
rae! dapat madju dengan pe- 
sat, Demik'an pamflet. itu. 

Pamflet itu berpendapat, ba 
hwa Israel di'apangan militer 
adalah jang terkuat dian 
negara2 Timur. Tengah itu. 
Turki digambarkannja, seba- 
gai negara diktator jang de- 
ngan damai berkembang men- 
djadi negara demokrasi dan 

m
e
m
e
s
 

3 Indonesia 

"enootschap 

  

  

merupakan sangkar kedua da- 
ri politik Barat di Timur Te- 
ngah. Achirnja Pamfet itu 
menjaiakan  kebimbangannja, 
apakah Inggris sekiratig akan 
dapat menjediakan pasukan2 
pertahanan jang kuat untuk 
Timur Tengah apabila terdja- 

.di peperangan. Dalam pada itu 
ditegaskannja, bahwa Amerika 
Serikat kini merupakan sgatu2- 
hja negara jang mempunjai 
tjukup sumber2 kekuatan un- 
tuk mengadakan aksi baru di 
daerah itu. (Antara), 

pemberontakan di Bolivia itu telah 

diterima dari Chili pada hari 

negeri Chili menja akan 
diterima dari kedutaarmja di La 

dapat dipadamkan 

Sementara itu menurut beri- 

ta2 jang berasal dari Arica ja 

Indonesia: jang kini: sedarg meng 
perdalam ' penge'tahuanrija 3 
Amerika, telah diangkat men- 
djadi'anggota dari ,,American 
Colleze of' Radiolcgy”. 

Konperensi 
Ekon.Moskow 
JnggerisMemperketjil- 
kannja : Bid Bongkem   itu kota di Chili jg pa ing dekat 

letaknja dgn La Paz korban? | 
dalam per'empuran2 jang ker 
kobar disepardjang ma am Ke | 
mis dan Kemis pagi di La Paz 
jalah 200 orang jang tewas dan | 
luka2, Menurut berita2 jang di | 
terima langsung dari La Paz, | 

sedikitnja 7 orang teah tewas ! 
dan 70 orang lainnja luka2 da- 
lam pertempuran2 jang terdja | 
di sedjak gerakan revo usioner 
nas 'onal mentjoba mengguling | 
kan pemerintahan milite, Jun- 
ta jarg dipimpin o'eh gjenderal 
Hugo Ballivian. jang kadang2 
djuga mengalami ke ambatan. 

Pem. Bolivia gunakan 
pesiwat2 pembom. ' 

Pesawat2 terbang angkatan 
udara Bolivia hari Djum'at te- 
lah membom pertahanan kaum 
pemberontak dikota Vila Vic- 
Laria jang letaknja dekat kota 
La Paz, sedangkan didjadian2 
ibukota Boivia sendiri berko- 
bar pertempuran, Demikianlah 
menurut keterangan mela ui te 

ALAM USAHA mengetjil 
'D kari harga konverensi eko 
nomi di Moskow pers Inggeris 
|ternjata mengabaikan usaha jg 
penting dari pihak Sovjet Rusia 
cantuk mengalihkan. perdaga-. 
Ingan negara? Asia Tenggara 
dari saluran? jg biasa dengan 
(menawarkan kepada, genk Kat Lap 
barang? modal, seperi: : 
kapan? utk projek Ooo 
Si12 Indus Ti, perlengkapan? per 

jtanjan dan tenaga2 ahli “serta 
ban uan teknis untuk mana di- 

mintanja, sebagai Dentaga ba- 
rang? export negara? Asia Teng ' 
gara jg iradisionil ibu, seperti ka 
ret,.timah, kopra, kulit kira, be 
ras, rempah? dsbnya, demikian 
kawat ,Antara” Londen.. " 

“Dalam pada itu wartawon 
"Antara/"di Amsterdam kabar 
Kan, hahwa nada 'umumnja 
pers di Nederlands “bungkem” 
mengenaj konperensi ekonomi ' 
di Moskow itu, jang diramakan 
nja Sua'u paradox, karena pa 
da hakeka'nja para pengusaha 
dengan aktif turut menaroh 
perha: ian atasnja, dengan mes 

  

  
lepon jang dierima di Arca 
(Chili) dari La Paz pada hari 
Dium'at pagi kemaren. 

Sebagaian dari polisi 
bersatu dgn. buruh. 

Menurut keterangan melalui stele- 
pon tadi — iang pertama kalinja se 
djak petjah pemberontakan di ibu 
kota Bolivia .— perlawanan “kaum 
pemberontak berpusat di Villa Vic: 
toria dan disuatu bagian kota" La 

ngitimkan wakil2nja Pa Mos- 
kow, 

Lobak & Villa Victoria, karena 
“kaum muda dikalangan kepolisian di 
“kota tadi bersatu dengan kaum bus 
"ruh, jang sedjak dahulu memang ber 
diri dibelakang Gerakan . Revolusi 
Nasional, 
Menurut Na Lopez, pertem 

.Puran. tidak akan berlangsung Tama, 
karena kombinasi polisi dan- buruh 

  

Paz jang bernama Miraflores. Menu! tadi sangat lemah djika dibanding 
rut keterangan konsul Bolivia divkan dengan kekuatan pemerintah, 
Arica, Rodolfo Lopez, ia ketika ma baik. djumlah maupun sendjatanja, 
lam Djum'at telah mengadakan koh jang menjerang mereka dari 
tak dengan” La Paz. Pertempuran dan darat. 

udara 

   adi 
Se anan ap “Ga



  

   

    

   

beres Rp aa s Es Ng n 
Pa kenij! ng ana hlekein 

Kar kes N 
jing sed: kit Pa in 

  

   

    

   

7 Dar tah 10: “3 ken 

1 tu 4 ag Rp 12-51 
| besar Rp 20.— » ARA 
Bisul Yuka gatel el “CEBENOL da 

Rp 20 -— ZALF Ba en BATUK KE 
EN NOCANOL tarBx bisa Jekas 

Abiran 1 (2-4 pasar Rp: 20 
OBAT TKOEKOEL BESAR BRONTOK 
“besar p 20— ZALF PD 3 — ai 

NOL “PILLEN Rp 
Naa 29 — badan angan 

(soxue' kte) aa anga sa 

  
Pt pin ega - pegel. 

1 Rp sa — Prijse. pra 

  

Trne GTOK 

Gang Tengah 2d 

    
   

  

       

    
   

    

   

  

   

   

  

   

  

    
    
   

  

    
     

     
   

    

   
    

   

     

     

  

   

      

   
   

  

   

  

   

    

   

  

  

  

| KEKUATAN HILANG. 
"MAKAN pir. Vr 
G 10075 MANGA 

.b t laki2 jang 
|zwakte). Alasan penja 
hantjur sering marah2 kepala pusing 

t Kaki tangan dingin” sering sesemutan “ 

'berkunang2 penjakit pikiran (zenuw). 

n sial Pil- Viranol buat menghindar- 

kit2 jang tersebut diatas “harga 1 Botol Rp. 25-— 
a lain? Obat jang mandjur seperti: 

uan datang bulanan tidak tjotjok 

aga femah 
sit batan le- 2 

jang dapat "penjaki t 

taman 27 Mag panu kukul Hana at, 
gung tidak luntur | 

Hanana ka nan kankanan 

“ekdig:Tuka2 
wang tambah-ongkos kirim 1076 to.» 

LAMBLONG 1g TARUNG 

“Gambir 13a Djakarta. 
alan Perniagaan 10 Bogor. 
Pasar Antri 1532 Tjimahi. 
Gunung. Ladu 32 Tasikmalaja.. 

   
   

  

   
         

    

    

   

  

   

  

  

GCUR KOLESOM 
AN 5 KOL2SOM) 

  

   

   

    

      

   

      

   

  

   
   

     
      

INDONESIA Obe4s serruna 
Sic1g. pang dngan beam 

     pesan &- TIGA 

   
   
   
   

  

   

       
      
   
    

  

O "THAY. Amat perlu bagi perempuan. Jang 

erbadan . lemah kepala suka pusing . 

Sakit lemah dalam waktu 

Dai tjukup agar badan wu tinggal 

-' tinggai waras. 
HWA. Perlu dim num perempuan Sesu. 

sainfa darah dalam badan mendjad bersih, 

muka mendfjadi segat.- 
Terutama ha- 
SENG -HWA 

ang “sehat. air 
Na utaa nafsu makan. 

beranak ini Anggur. 

bat Rheumat' ek dibi: 

Hina menurun. Dibikin 
aa hur 

ah “te dan mandjur, Dengan ai znda. Jang mahal 
PN melulu an 

. (Hongs ep atau 
PN ik Sg su 

  

    

    

   

      

   

  

   
   

    
    

   

    

    

“ioK) baik Gitu. 
deli lamna, pan tg 

  

    

   

  

    

  
          hkaba' an tangan Austral 
   

  

   
   
   
   

   

  

   

   Vewnja. Far #ponadangan 
Casey Mentan aa: w 

presiden. sidar meNbahai sesua 
'n kesimpulan,'tapi adalah ber. 

Kan masalah jang berdiri sendi. 
rd tani 'adalah'sa'u masa" ah jg 

Siap lebih. besar dan mempu. 
niai sangkut-paut dengan hubu 
rgan internasional. : 

  

    

2 2 kanna ae Sibentana. rasa resa) 

     
          
      

           

Ta 'faat sekai sedang masa- 3 
h Iran. Barat”disebuinja bu “ 

  

ang H ire penanda | 
i terha Bkebantn Gol an ! 
Pena kan 1 : anti Dengar dje 

« 

alba jang sidak padi dalam 
perhubungan umum anjara In- 

| doncsia dan 
dan Menteri Djuanda njatauan 

“beberapa amandemen, misaluja 

taan MSA dengan sjarat2 jang 
sejantum a 
Sebagai diketahui Mentesi 
bardjo menghendaki bantuan 
meorurus seksi 5i1-A dengan sja 

“his”, tdlapi kemudian is berha- 
sit mengadakar perubahan? se 

penting | hiryga 'ihm. seksi 511 A ita tis 
ensi Men | dak “pwtapat p ennean mili | 
Sel enteri ter”. 

bahwa a 

koper pang, bahwa. amarde- |. 
udi Indonesia. mer2 jang Gimadjukan 'oleh 

kabine: akan diterima baik, 
mengingat bahwa di Amerika 054 tilak bisa “ditolak 

5 seluruhnja. 

ea “berpendapat, 
mungkin perdjan- | 
ibre-di tolak seluruh 

1 elah perjaka daa ' 

Indonesia, jaitu se- 
“ha Maba “per Ne 
| Beta antara: Ccehran- Hemik 
bardjo. Penolakan j 

rapa giran jaityu ada jang 
menghendaki .di Iandjutkannj ja 
baniyan MSA itu dan ada pula 
jang menghendaki: dihent'kan : 
sadja bantusn MSA ity.- Kata ' 

Menteri Djuarda kalau' kibi- 
neasnan'i ber 

     
     

     
        

   
         

  

    
    
   
   
   
    

      

  

   
   

   
   
    

        

   

  

    

rasi! 

sehingga Indonesia menerima 
bantuan berdasarkan 511! B, 

maka hal inipun masih harus 

dimadjukan kepada parlemen, 

' karena parlemen mempunjai 

hak ujtuk meratifiseer atau 

mena ak seluruhnja perdjan- 

T itu. 

NA Beruialingar bilateral 

Eat dgn Djepang. 
Mengsnai 

  

g a mak TERBIT. 
“Hari Senen, At April 1952, ba 

ri Paskah: kedua. , Suara Merde- 

| BEMERIKSAAN AIR, 
“4 Menurut pemeriksaan - -Labo 
Hraforium Kesehatan Semarang. 
dalam bulan Pebruari 1952 jg. 
'herosa' dari Kalidoh bagian da | 
lam dan. bagian luar dinjata- 
Kan baik, dari Kalidoh ketji' “di 
'njatakan tjuktp. sedang dari: 

Heiding Balai pengobatan Dja: i: 
laga 'eh,-dari leiding gedung bi 
oskop Grand dan dari leiding 

#dekat rumah makan/Nan King 

“@injatakan Da : 5 aa 

BAPAT PARTAI BURUH. 

Senen pagi tanggal 14 asa 
dia 9 di GrIs Bodjong akan 
diadakan rapat umum Partai 
Buruh jang dipimpin o'eh sdr. 
Masnocekoesoemg selaku ketua 
dan sdr. .Moh oeleiman seba- 
'gai penulis, dengan atjara sbb: 
pembukaan, pengumuman putu 
san Kon. pida'o dari de 
Won par: 

i bernur/ dari ketua DPR propin 
si, dari Walikota dan. penutup. 

I RENTJANA: PANITYA KOR-   
adakan pertemuan oleh 'Pani- 
tya Korban bahaja kelaparan 

“Semarang, maksudnja untuk 
| merundingkan pekerdjaan jg. 
akan segera diseenggarakan. 
guna Man ARTA, para penderi 

Ta. 

menerima sokongan uang Rp. 
1900.-— dari masjarakat-di Se PENGANGGURAN BER- 

:sum T 
tam. Menyi 

Ysi2 lainnja, "Direntjanakan pe- 

marang, belum terhitung 
bangan2 dari KMKB dan 

kerdjaan djarak pendek untuk 

rahkan tenaga2 pandu dengan 
seren'zk pada hari jang“akan 
ditetapkan untuk ' mengumpul- 

| dirikan dalam kota ini dapat di 
terima sumbangan2. : 

    
8 Bloemenraliy dare diusaha- 

tamu nampak Gubernur Budio 

liter. Djam 1230 rombongan ka” TIDAK TERBIT 3 Se 
» 4 mobil jg ikut bleemenraily 

|S0AL HARI LIBUR.   Ja keragu-raguan maka dgn 

| tanggal 19 Maret 1951. 

. issambutan2 gari Gu inn mengenai pemogokan an de 

BAN BAHAJA KELAPARAN. “aa oeh 
“Di Ba ai Wartawan. telah" di mengena: tuntutan upah min 

"Tan perusahsan “—mongeraj gagalnja . 

Hingga Saat ini Daniya baru 

mengumpulkan“uang. dan ban- Semarang pada 2 
han2 lan dengan djalan menge ret 1952 ada lebih banjak di- 

tentang kerugian perang Usragn Die 
pang, Menteri Djuanda 

Kan, bahwa utk melandjukan pe 
rundingan2 jg dimontikan sedjak 
beberapa bulan itu hal in tergan. 

tung kepasa sikap kabinet terhadap 
percjandjian San Franc'sco, cedarg 

kan kabinet sekarang dalam. ha' "nj 
pun belum pernah mi: onjatakan Dn 
driannja. Diadi, kata Monf teri” Dju 
anda. apakah perundingan . bilate- 
raat yu ajandjutkan satau tidak, 

tung kepada skap ki'a 
@'Ti. (Dan anda'kata kabinet nani! 

menolak berdjandjan . Fiisco 
itu, maka Mera sendi" nia perun 

BLOEMEN RALLY. 

kan atas initiatip KLM dapat 
perha tian besar. Kemaren diru 
angan Hotel du Pavillon dipa- 
merkan.bunga2, antara para te. | 

no dan pembesar2 sipil dan mi 

ti- 
ba dari Surabaja, Malam hari, 
Nja diadakan pesta dan pagi 
hari ini rombongan auto bloe 

dak akayodPangfutkan laci cleh ka 
tena injchusus d sandarkan atas pa. 
ts 14 “dam perdjandi'an Fri s0 itu 
Lem klan Monterj Djuanda. - 

Amerika Serika 

lebih setudju, djika “diauakan 4 j 

Indonesia Bian Leon Dana » Sebagai akibat dari pemogokan pekerdja2 dari Dinas Pengangku 

didalam seksi 511 B. | 
Su- 

ra ? militer dan ekonomis teh |   
Serikat sendiri terdapat bebe-: 

mengaman- | 

n Geep perdjandjian MSA itu, |. 

perund ngan bilateraal 

moneranZ Tj 

Sen 

Gingan brateraa! dengan Djepang 1   
2ite king 

   
  

  

   

  

    

tan Kotoran di Bandung, maka 

pat sekitarnja. Gambar: 
pa hari tidak diangkut.   

    
     
      
     

  

    
   
   

   
   
   
   

rumah2: di: pasar2 dan lain2: tempat, jang sudah - beberapa 
Jlamanja makim lama makin bertumpuk, dan dapat mengganggu tem 

tumpukan kotoran jang sudah bebera 

  

: Akibat 1 
Pemogokan 

                      

   

      
    

jang terletak dimuka 
hari 

sampah2   
  

  

an i-Ketji 
Menteri Diuanda menaroh -Harus Mendapat Titik. Berat jPerhad- 

an: Kata Menteri Sardjan 

ENTERI PERTANIAN Moh, Sardjan atas beberapa per 
tanjaar Antara” menerangkan bahwa titik berat per 

hatian jpaag ditjurahkannja didalam: mendjalankan tugasnja, 
ialah kepada kemadjuan se jepatnja dari kaum tani ketji, 
jaitu didalam nasibaja uSahanja, maapan dim. kedudukan. ' 
nja sebagai produsen Menteri Sardjan :- berpendapat, 
Sebagai produsen dengan ala 2 

bahwa | 
produksinja. menurut pengala- 

man sampai sekarang ini. kaum tani ketjil itu masih menda- 
pat perpilaian jang amat rexdah. Dengan tidak mengabaikan 

- rentjana2 jang sudah ada dan jang sudah berdjalan, masih per 

Sampai sekarang persediaan 
untuk, kredit pada BRI hanja 
berdj umlah 306 djuta rupiah, 
sedang pada Jajasai Kresit, jg 
terlepas dari BRI disedi akan 
50-djuta rupiah. Lain dari itu 
mash harus diadakan perluas s- 
an persediaan pupuk. persedia- 
an alat? pertanian, persediaan 
baka “untuk memert.nggi pro- 

# Pro- 

  

Guksi bahan.masanar dan | 
Guksi kebun2 saturan, supaja se 
gera dapat dirasakan hasilnja 
(oleh rakjat. Dengan adanja per 
luasan dim. beberapa hal itu, 
maka dapat diharapkan djuga 
"bahwa preduksi beras pun akan 
mendiadi lebih besar. Demikian 
Sardjan. 

Politik agraria 

Tentang politik agraria, Men 
ter Sardjan menerangkan bah 
wa ig. memegang peran senting 
dalam soal ini adalah bahagjan 
Agraria dari Kementerian Da- 
lam Negeri/ akan tetapi dalam 
berjusunan Undang? Agraria 

sedang . direntjanakan 
  

menrit berangkat ke Bandung. | Konp. LURAH. » 
Atas usaha tjamat - Sema- 

'Uniuk menghindarkan sega- 
adakan periemuan para jurah 

“persetudjuan menteri . agama, | Seluruh ketjamatan tersebut de 

Kementerian Perburuhan me | ngan anggau.a DPR Kota, Sir 
igimumkan,.bahwa Penetapan | TJipto. Ta ani memberikan pene 
Menteri agama” No. 8 th 1952 rangan2 jang berfaedah bagi 
tentang hari libur hanja-berla P”T8 lurah itu dan giharap sa- 
'ku untuk pegawai pemerintah Pan ada Sidang DPR kita hen- 
can tidak berlaku untuk buruh daknja .iurah2' suka dai ang 

tikelir” Tentang hari libur mendengarkan. Mengenai larip 

antok /baruk " bartikt ir pihak Pasar, padjag sepeda dan ling 
"buruh dan mad'ikan diandjur Kapan Been na esa tik mengambil pedoman lau rupanj, memberatkan ba 

"Pengum aan Men'eri Perbu gi mereka jang berkepentingan 
5 tapi keuangan kotapradja me- 

ruhan tentang Hari Raya” ter 2 - 0g didialakan Abu 

Yan itu: Pemerintah pun mem 
TENTANG PEMOGOKAN BURUH perhatikan /pador rakjainja. ma 

BN kan tanah SBPP monerang- ka itu telah dibagi2kan 
Pe Ta pada rakjat unuk perumahan, 

515 DJAM KERDJA HILANG 
KARENA PEMOGOBAN, 5 

Menusut Karmor Penjuluh Perbu- 
ruhan Ljawa Tengah selama bui An . 
Maret tertjaat 327 perselisihan me. ! 
Ngipai “tumkujah upah, gratifikas, 
perbaikan nasib Gan had ah Lebaian. 

  
mon buruh pelabuhan hari 

ts jl. sbb.: Pemogokan adah atas 
1 dari SBPP dan di-ikut oleh 

hn ig pada hakekatnja ter- 
bagi “2 hal: pertama didia'an. 

buruh harian djawaian 25 
dan di-ikuti oleh 409 Opa 

untuk buruh harian Rp. 3,25 ' "aan 
“pembajatan upah pada hari Minggu 
“dan hari raja sesuai pengumuman 
Gebermur 'tg. 26 Sept. 1951 dan ke. 

"bada 

814 perusahaan, Ig. meliputi 540.744 
buruh, djawal a12 neser ada 20 
buah dengar 21.042-buruh, mereka : 
ini Ajuga memperdjcangkan Kinai: 
kan upah, « Djumlah pemogokan 'iz 
paling “besar tertjatat "di bulan Diat 
nuar, jattu 456 pala perindustrian, 

“860 pada pelabuhan dan 
lain perusahaan "Dj bulan Februari 
tertjatat: 803: pemogokan. Oleh ada: 
nja pemcgokan2 itu teah h.'ang 515 
diam, (kettja dan kerugian negara 

| Djawa" Tengah oleh Kareranja lebih ! 
: | 5 ajuta rupiah, dalah katena Keku. 
"(Tangan produksi ali, 

Me eng dari | 

yua. pemogokan oleh buruh2 

"perundingan “antara “SBPP dan 
Sceheepvaartverg. mengenai. tuntutan 
umum, 

SBPP tidak metentjanakan de- 
monstrasi dalam kota, “hanja ber. 
hasrat bergi bersama? mnta Ten je 
Iasan pada tjabang SBPP, 

AH. 

tut 

ajumlah penganggp n Mulai Eeoterpai 1 Mei 1952: 
bulan Ma ' 'porto jarg diturunkan untuk 

perhubungan pos laut dan pos ! 
bandingkan dengan bulan2 jg. | darat 'dengon negeri Belanda, 
lampau. Telah tertjatat IST Suriname dan Ned. Anti'len, di 
orang menganggur, diantara- | batalkan dan mulai tanggal ter' 

| 
dikota | 

| 
, 
i 
: 

“kan. sumbangan2, sedang de- nja terdapat 655 perempuan, | sebut pengiriman. surat? untuk | akan diadakan 
ngan perantaraan pos2 jang di dengan djumlah mana: angka ' ke negeri2 diatas portonja Se-/ 

uengangguran dalam kota telah perti pengiriman Surat2 keuar , 
| naik Na 3158 " 'orahg, megeri dan 

rang Wetan baru2 ini telah di 

49 padd” 

——— 

TABUNGAN PADA 
DE SPAARBANK. 

Menurut De Spaarbank -Se- 
marang djumlah uang jang di 

lu ada perluasan dlm. pemberi an kredij kepada 'tani: 

itu pihak Kementerian Perttani- 
an mempunjai uSul aniara la.n 
harus diadakan hervorming da- 
ripada dasar2 politik agraria se 
bagaimana jg berlaku sekarang 
teruama harus disesuaikan de- 
ngan-dj.wa daripada Undang2 
Dasar kita. jaitu bahwa milik 
itu 'mempunjai funksi sosial. 
Sampai sekarang djiwa daripa- | 
da UUD itu belum meresep di: 
kalangan rakjat dan memang 
hat ini: tidak "dapat dilakukan 
dengan sekaligus. 
Menurut Sardjan, insidenteel 

Sudah mulai berdjalan apa jg. 
dikehendaki itu misalnja menge 
na! fanah2 konsesi di Sumatera 
ig sudah dikembalikan separoh 
kepada'pengusaha2 perkebun- 
an Gan Separoh kepada rakjat. 
Djuga koreksi terhadap tanah2 
erfpaeht sudah dilakukan ' jang 
Udak dikerdjakan oleh pengusa- 
ha2 perkebunan sudah diserah- 
kan kepada rakjafi sedang ta- 
Mah2:jg. dikerdjakan oleh pe- 
ngusaha2 mendapat perlindung-. 
an dari pemerintah. ». 

« Mengerai Sean “di lapa- 
ngan pertanian diluar Djawa, Men   terj Sardjan :tsrangkan, bahwa pem. 
bangunan disana menurut Rentjana 
Kesedjahteraan Istimewa sudah 
ada Obiek-obiek ig dkerdjakan dan 
kini akan dilahdjutkah menurut ke 

taburg selama triwu an perta- 'kuatan' keuangan negara dar ber. 

ma-tahun 1952 ada lebih besar ! 
Gari djumlah uang Jang Giam- 

bi', ioitu hampir selen dju- |: 
PS hampir agah dju ihgsrai usaha karet rakjat ig pada 

"ta rupiah, dj jumlah penjetoran 
ada 1963 to'ral Rp 1.864.000: pe 
nerimaan kembali ada 1384 ka 
& fotal Rp. 1.380.000, suatu ke 
naikan dari Rp. 484.000. Sela- 
ma triwulan 

diterima kembali ada 85 buku, 

suatu kenaikan dari 114 buku. 

BRONFIETS VICTORIA, 
Dua pemuda dari Bandung, 

jaitu P. Limberg dan Frans 

Dekker, kemaren berangkat de 
ngan sepeda bermotor merk 

| Victoria dari Surabaja djam 
H5 18 pagi, mereka datang di Se| 
| Hara g diam 16.45, djarak jg. 

ditempuh djauhnia 315 Km. 

| Hari ini (Sap'u) ajam 4 pagi 
Di seluruh Djawa. Tengah entin) ! ' mereka berangkat pu a ke Ban 

| dung iku: hloemenrally, djarak 

Semarang—Bandung kurang le 

bh 385 Km. Mengenai brom- 

fiets merk Victoria itu, kita si 

lahkan pembatja periksa iklan 
jang dimuat hari ini. 

DINAS APOTHEEK. 
Minggu, tanggal 13 April di 

buka abotheek Rathkamp djam | 

18-12, Senen tangga! 14 April, ' 

dibuka apotheek “ Rathkamp 

"day Numa dicm 8—-12, Dinas 

tgl, 15 sampcoi 19 April apo- 

| theek Sik Iang dan Numa djam 
8-19. dan Rathkamp, - Koo 

PEwi, Van Gorkom djam 8-17. 

KONPEREN sI MUHAMMADIJAH. 

2 Tg: 3 sampai 5 Mei dikota. in 
konpstens. bersama 

Muhammastijah, Aisjiah dan Hizbul 
Wathan sedaerah Semarang. Panitya 

"persapan telah dibentuk diketuai 
oleh sdr, K, ya, Mansur. 

  

  ye KIM TIE 
lein 6-8 - Tilp. 1316 N. 

  

POT BENSIN STANVAC 
  

Anggar Obat 
   Men ba TUK MELAJANI UMUM 

— Anggur ini, .rasanja ak 
dan menggenggam dzat2 
kehidupan! jang sangat pen- 

ting bagi” sesuatu orang 
punja kesehatan. 

OIL jang TERKENAL 

D PURWODINATAN TENGAH 26 — SEMARANG. 

TELAH DIBUKA : PADA TANGGAL 3 APRIL 1952 UN- 

Mempunjai persediaan edar segala matjam. OLIE dan 
GEMUK untuk segala kendaraan keluaran U.S,A. MOBIL- 

Hofmat kami, 

N. V. INTIMEX 
  

"8 Dikeluarkan oteh:” Co”. 

Chemioallen Handel 
  

Baru Terbit 4 
| | Buku pengetahuan . 
  

' 3 foto utk-orang dewasa Rp 15. 

kartu Sg : SURABAJA Bni 10, Hutan, 

San dk Siapa Ph Besar 0-2 Suvatna, 

  

Nafsu Asmara 

"Ilmu Petangan berikut 2 pak 

  

, THE LIEM 
TAIL OR" 

37 Seteran (Duwet) 
SEMARANG 

aarti. NG ia 
  

itu telah dikeyar. 

kan 199 buku baru. sedang jg. 

  

jangsur?2 disesuaikan “dengan. tenaga? 
ahli, alat2 ig diperlukan Sar bersia 
pan2 dlapangan memi'ih tanaga 
dan penjelidikan  Ditaniakan' me 

waktu ini dalam keadaan merosot, 
Monteri Sardjan meriatakan, “hasi!2 
karet rakja' terutama slabs ig” Ju 
Iin hargahja, oleh kemanterian Peri 
Ianiah diusahakan subaja. slab itu 
“'davaf pergunakan utk banar beru 
“misa'nja Uk mengvat'ikan  atpal 
panceras dislan2 raya. : 

Menurut Menteri Sardian. angga « 
Tan beandia-ig telah d'sjahkan un. 
Yuk meaksanakan Rentiana 
Hakferaan Istimewa "untuk fahun 
1951 herejumlah 350. @juta rirp'ah, 
sedangkah. utk tahun 1952 ini 
ditentjanakah sebahiak 700 dtuta 
Tuniah Ada  kemutknan . bahwa 
anccertan belandja negara akan d' 
beriras terutama Silapengan2 jang 
Bee Pena Menteri Sar 

an 

|. | siang 1 

Ihdjarak Tji ilitan dan Bogor telah dia- 

  

Perlombaan adu-tjepat 
antera Mobyle:te dan 

Cyclemaster 
Atas 'initiatif firma ..Erika” Rebo 

'mulai djam (14.00 dalam 

dakan perlombean adu-tiepat antara 
2 Mobyiette dan 2 Cyclemaster. Da- 
lam djarak ini jang tampil kenuka 

| sebagai pemenang adalah Cyclemas- 
ter Pihak jang kalah menghadiah- 
kan 'Rp. 1000.- pada pengendara 
Cyclemaster. Kemudian pihak Moby- 
lette minta r@vanghe dengan “djarak 
kembali dari Bogor ke Tjililitan. 
Ptmintaan ini diterima oleh Cycle- 

master. Dalam djarak inipun Cycle- 

master mendjadi pemenang. Pengen- 
dara mendapat hadiah tambahan   

| 

Rp. 250.- Djarak Tjililitan,— Bogor 
(45 Km) ditempuh dalam waktu 1 

: Ten 

AI 

| 

  

Tana Je ia mas 
di Djakarta. 

Tertjatat dipasar Djakarta 
pada.tg 10/4 djam 17.00: 

  

Mas not Isa ai Rp. 31,50 
Makan 2 han Rp. 30.75 
Mpsinos Ir dust Rp. 294— 

Dengan keputusan presiden 
tuan E..T. Kuiper, wakil direk 

tur Lembaga Alat2  Pembaja- 
ran Luar Negeri telah diang- 
kat mendjadi direktur Bank In 

tehitung mu'ai dustri Negara. 

tgl 4 April 1951. 

  

ATJARA SIARAN RRI SMG. 
Sapu 12 Apr. 

16.15 Pembukaan, 16.30 Panda- 

ngan mata sepakbola di Stadion Se 
marang: UMS Djakarta — Tiong 
hoa S'baja, 17.00 Taman Kusuma 
oleh pak Djangkung, 17.40 Reporta 
ge bloemenrally,. 18.00 Uraian staf 
Penerangan Divisi Diponegoro, 
18.15 Serba serbi O.K. Irama Mer 
deka, 19.10 Ibukota hari ini, 19.15 
Penerangan rakjat oleh Djapen Ko- 
pra, 20.30 Klenengan manasuka Ka 
rawitan studio, 22.15 Warta berita 
terachir, 'atjara esok “Rari, 23.00 
Tutup.   Minggu 13 Apr. 

06.55 Pembukaan, 0/.15 Pengumu 
mar, warta daerah, 07.30 Imbauan 
pagi, 08.45 Hidangan SKP Mardi- 
Wismo, 10.00 Pusparagam Tossema, 
11.30 Riang dan merdu Ta Chung 
Sze guintet, 1345 Hiburan siang OK 

| Tudjuh Bunga, 1445 Tutup: 
16.15 Pembukaan, 16.30 Panda- 

ngan mata sepakbola UMS-CHTGCS, 
17.00 Hiburan 'peladjar oleh S.M. 
III, 18.00 Ruang wanita oleh njonja 
Surjohadi, 18.30 Peladjaran  njanji 
oleh pak Jan, 19.15 Njanjian dan 
chotbah oleh Keluarga Katholik, 

1945 .Rajuan malam dendang rema 
djay:20.05 Reportage bloemenrally, 
2040 Podjok studio, -22.00 Warta 
Ha terachir, 22.15 Krontjong aseli 
O.K. Tjahja Bulan, 23.00 Tutup. 

Senen 14 Apr. 
06.55 Pembukaan, 07.15 Pengumu 

man, warta daerah, . 08.45 Peringa- 
tan hari Paskah ke-II oleh - Gabu- 
ngan Ummat Kristen, 10.00” Waiang 
orang. Ngesti Pandowo tjerita Bega 
wan Dawala, 1445 Tutup:   

Kese: 

16.15 Pembukaan, 16.30" Panda- 
ngan mata sepakbola - Tionghoa— 
Union, 17.00 Rajuan sekuntum  Sri- 
danta, 18:00 Aneka warna “OK. 
Chung Hua Jazz, 1915 Tindiauan 
luar-negeri, 19.30. Siteran " tjlimen 
karawitan studio, 20:30 Rudjak ulek 
Semarangan 'oleh Sikat dan Sembur, 
22.15 Gema malam oleh Empat Se 
kawan, 23.00 Tutup. 

| /Aneka Djawa Tengah | 
SOLO. 

Panitya Penolong Korban 

Pemberontakan ' ex-Batal- 

jon 426 Kota Besar 

Surakarta 
Atas inisiatief Majoop. Sla- 

met Tjokroprawir, Comman- 
“dan Regiment Infanterie Sek- 

Si V. Surakarta) bebrapa hari 
jf di Solo te'ah terbentuk se- 

buah panitya terdiri dari  per- 
seorangan dari Djawaian2 dan 
Organisasi2, jang diberi nama 
»Panitya . Penolong Korban 

Pemberontakan ex-Bataljon 
426 Kota Besar. Surakarta”. 
Maksud -dari Panitya terse- 

but'adaiah untuk ikut  beru- 

saha memberi bantuan seke- 
darnja kepada para korban 

akibat pemberontakan ex-Ba- 
taljon 426, baik dida-am mau- 
pun diluar Kota Surakarta. 

SALATIGA. 
Perampok dihukum. 

Pongadilan Negeri di Saratiga pada 
hari Selasa telah mendjatuhkan hu- 
kuman empat tahun pendiata pada 
G., sedang. L, dan.$. masng2 iiga 
tahus pendjara, “karena bebetapa 
waktu Il mereka telah melakukan 
perampokan dirumahnja Pangeran $., 
ketika tuan rumah sedang. beperejan 
dJuar kota. 

G, dengam temannia. bernama T. 
ig.kini meloloskan diri, pada suatu 

malam. kira2 diam 10 dengan bersen. 
djata p stool dari kajw dan memakai 
dias hudian, sedang mulutna di. 
tutup dengan katju, telah masuk di 
rumah dan mentjuri batang? paka'an 
dan perhiasan seharga Ik Rp.10.000, 
Rupanja G. mengstahui! situasi di. 
dalam rumah, karena adiknja men- 
djadi ,vertrouweling”njd. ' Pangeran 
S, sedang L. dan S' menunggu di- 
Juar, 

Lain terdakwa bernama L. alas R. 
Ig membeli sebahag'an dari barang2 
Jurian itu, digandjar hukuman tisw   tahun pend “putusan itu . 

1: 

  

JOGJA. 

Menteri2 sosialdan 

agama di Jogja. 

. Menteri Sosial Anwar Tjo 
Ikroaminoto jang hari“ Djumat 
kemarin tiba di Jogja dengan 
pesawat terbang bersama Men 
teri Agama Fagih Usman Da- 
lam perijakapan dengan warta 
wan kita diterangkan, bahwe 
jang mendjadi perhatiannja be 
Sar dalam lapangan kesosialan 
sekarang ialah tentang pemin 
dahan penduduk keluar Djawa. 
Menurut Menteri Sosia! pemin- 
dahan tsb dlm tahun ini,-akan 
dilakukan setjarg besarZan. 
Tentang adanja bahaja' kelapa 
ran dibeberapa daerah dinjata 
kannja bhw bantuan dari Ke- 
menterian Sosial telah disedia- 
kan dan setiap waktu dapat di 
berikan dimana, perlu. 

PEMALANG. 

Sekitar serbuan di 
Randudongkal. 

Menjambung berita kita me 
ngenai penjerbuam pas, TI -di- 
daerah. Randudongkal, . lebih 
landjut kita menerima pendje- 
lagan, bahwa djumlah kerugian 
daerah tsb karena serangan itu 
ada Ru 800.000, sedangkan kor 
han io djatuh seorang anggan- 
ta volisi gugur dan orang luka 
iringan (rakjat), Gedung2 jang 
dibakar oleh gerombolan ialah 
Kantor Polisi dengan 1 Pick-up 
wason dan djuga kantor kehu- 
tanan, Achirnja bantuan dari 
Pemalenig datangnja tidak pada 
djam 1 Na AKAN NP Tn 

-djam 1 malah, « 

  

  

 



   
   

   

      

   
   

  

Sala bla Jina. sede 
   

   
   ight Eisenho 

paling €    

   

    

Dahina waktu masa pembangunan di 
'as akan sangat berbahaja “bagi 

Eropah, oleh ka'ena Sovjet mangkin 
Sudah akan: mulai menjerang sebe- 
lum 'Eropah Barat telah bersiap. 
Aki? militer Amerika Sarikat me- 

    

   

IP dahirkan- pandangan setjara terus ' tes | rang mengenai hal ini Mereka mes 
ngakui, sekiranja Tentera Merah, jg. 
terdiri dar? 165 divisi dan 20.000 'pe- 
Sawat' terbang militer. menjerang da- 
dam satu dua tahun ini, makastidak- 
“ah akan mungkin menghalangi "ten. 
tera Sovjeg. .menduduki 

| sampai kepantaj Selatan Kanal. 

ra? sekutu Vlainnja, menurut keja-     

  

   

. tkas oleh pihak Sovjet, 
2 ' Akan tetapi. masih mendjadi tanda ' 

Papa 
“da menembus der yan tjepat berifer ng | 
alam jang berupa pegunungan Py-! 
'rences, terutama djika ada operasi | 

  

   

  

   | Tungan itu, dan djika 
Lag njol dengan  persendjarsan modern! 

mempertahankan pintud maszk. 
Dengan tidak merdapat ke- 

5) . 'pasti2 n lebih dahulu tentang 
penglaksanaan perdjandjian 
Amerika — Spaniol dalam wak 
tu jg singkat ahli? strgtegi mi- 
Iter itu jakin bahwa 

En vak dari angkatan udara Amerika j 
: 

rika jang! : arena Perpangkaian ditempat2 jang " Kai : 
“ak “diperlindungir nja “dibelakang “pegu-! 

: : 

  

| pusatkan ye mag ar “per 
| satuan POTO Phones mi dan mi- - 

, Hter atas-dasar baru, guna me Ant ai #entabsj jakan bagi So- 
| laksangkan' Rentjana Syria Ra Penang Ka ia menjebarkan ten- 

| ja.” Menurut dasar baru aa sampai -kepantai Selat 1 iri, 

s: Radja Tama an Jordania | Tentara Sovjet jg mendudu 
ja Peranfiis, menurut Ba 

. haja didjepit. Pihak sekutu lam 
: ts laun dapat me'akukan sera 
nga: pembalasan .dari Spanjo 
3 tak perlu me'akukan gera- 

kan amphibi, spt. jg diharuskan 
dalam peperangan terhadap N»r 
mandia dalam perang dunia II. 

: Russia Bisa Serbu 

  

ada " : 

»| Radia Pa” ibnu “Hussein 
»| dari Toganan, (Antara—UP). 

  

  

| Sakhalin 
Taipeh Tidak Bisa Menjer bu Daratan Tiongkok: 

2 Da ana Kata Kimball. 

NKRI ANGKATAN LAUT Amerika Serikat,    2 Si pers hari Rebo jl. menerang- 
it 1 tjukup pasukan di Sakhalin gu- 

an Tetapi ia jakin, pasukan? Ameri- 

i djika Rusia me Sena peperangan besarZan 

      

   

kira Karia 

2
g
 

  

SSI Rusia melakukan penjera- 

: Kah Hang baru" kembali 
| dari Penta ana: "penindjauan 

jlapangan terbang gi daerah To 
kio setelah perdjandjian perda 

| | gi 'Djauh, seandjutnja maias Gengan Djepang beraku 
: | an “bahwa Tiongkok demikian. Kimbail. Menurut : 

asionais di Taiwan Tn Kimbal: ia menje.udjui supaja 
. mempunjai kes Di “ | menjerbu a RRT. Dika kpd. Djepang diberikan kapal2 | 

perang. ukuran ketji: untuk per ! 
tahanan partainja. 

&  Dikaiakan Seterusnja, bhw 
“ menurut pendapainja Philipina 

“ akan meratifikasi perdjandjian 
dan perdamaian Djepang, sekalipun 

ada opposisi uas Cari pihal 
orang2 Philipina iang keluar- 

: Sanja dibunuh Dj,epang. 

Kimbali tidak di- 

- dampra: 
Rimba i meramalkan, bahwa 

soal melindungi Tawan akan 
ditindjau kemba i Gleh presiden 
Truman. Menurut Kimball, ia 
berbifjara dalam “teori” be'a- 
ka sewaktu ia Mengatakan, ba 
hwa Amerika harus menjambu: 
dengan gembira, djika Chiang 
Kai Shek 'mentjoba ' menjerbu 
RRT dan mengatakan, banwa, 
ia tidak didamprat untuk utja 
pannja itu, baik oleh Gedung 
Putih dan kementerian luar ze 

“geri maupun o'eh menteri per 

   

    

     
   

  

    

  

    
   

  

   

    

    
    

ipulkan- dan dibahasa-Indo- 
tj esiakan oleh Barus . Siregar: 

isi tjeri dek buah ta- 

  

          

   

                    

   

  

  

tenfera Ten visi tentera Eropah Barat ig. 

an/Sarat Sbg Pempondung Kamung.
 : 

sibuan Russia Keseluruh Erc pah AE 

Bea aanongkan Sena Pembalasan. 

      

  

    

4, diaa akapinja pengen) agan | 
i mungkin akan Pa, Sovjo. KE 

$ Keperijaj jaan ini didasarkan atas pa 
! jang kuat di Eropah Ba rat-daja dari | mana 
alasan setjara besar?an seandainja Sovjet, Nata Djan 1 

2 serta ahl'2o:rategisg-nja, menganu | Haa 
akan diperlukan wakiw dua | ahun In 

an Sampai . Bala kuas: untuksange : 
Riin dari serangan pena Sov Jet. 

“ nda: mendjadi bu lamum, " 

Perantjis 

Pangkalan? pesawat terbang pem. | 
“buru kepunjaan Amerika dan negp- 

kinar“ ah/i2 militer Amerika itu, akan 
bisa direbus d a Ag ebu dalam waktu jang sing- | TratJang perdjandjian Spanjo!- 

fanja apakah tentera Sovjet bisa pu- | 

| 

adalah 

ahli2 itu, akan menghadapi ba-, Ga kapal seam Sovjet pada 

  

  

   

    
   
   
   
   
   
   

    

   

  

    

    
   

  

    

   
    
   
   

  

   
   
   
        

  

   
   

“tahanan Robert Lovett, 

Misi militer Amerika | 

diperbesar. | 
| Seterusnja Kimball memberi | 

tahukan bahwa missi mili" er | 

Amerika di Taiwan te'ah diper | 

Fibesa, dari 400 mendjadi 7 700 | 

orang. Ia sendiri menjetirdjui 

supaja missi tersebut terdiri 

ball, Turner : Joy berpendapat 

“bahwa. perletakan. sendjata di 

  

| Kor P mungkin tertjapai. (An 

Ka Baba. 
PERTAHANAN AMERIK A 

IKURAN GI DGN 61, 

“ Madilis yendah Aietertita hari 

Pp 

ps rn “mengurangi rentjana perbe' 

| djacn Amerika th 1952 — 1953 

| dengan @1/, miljar dollar, seba 

' gaimana diusu'kan oleh peme- 

| “rintah, Sebagai diketahui ren- 

| tjana perbelandjaan pertahan- 
. an Amerika th 1953 sedjumlah . 

“48000 djuta doliar, 

  

“ter tidak ada terdapat kesang- 

ari 2000 orang untuk melat'h seperti 

ngan baik pasukan2 Tiong- akem semudah melakukan  se- 

ok Nasionalis. Menurut Ki rargan terhadap Djerman Ba- 
rat atau Perantjis djika Rusia jt 

50. Reho telah menjetudjui untuk J 

“Sovjet di Eropah. 

  ' Wa kelebihan kekua'an udara |$ 

sekiranja 

   
o Dan    

“up Mn Len 

yk 

Disamping titu, 
   

    

   

   
    

dulu dipandaag sangat sulit d 
pat uipersahankan dari sebelah : 
Perantjis, oleh karena “bagia: 1 
tertinggi terletak disebelah dae- 
rah Spanjol. 
Diadi, Keane Amerika Kn 

Serikat untuk dapat memperta- 
hankan .,bridgehead” 
nar djung Iberian dpt, merobah 
d jalannja. suatu peperangan dgn 

Kepentirgan On seo 
graphis dari Spanjol inilah ' jg, 
mendorong beberapa pemim- 
pin2 mi itep terti nggi Amerika 
untuk mempertjajsi bahwa 

Amerika itu apabila telah men- 
djadi kenjataan, bisa .memba- j 

per baraba: | 
Spanjol-Perantjis sedjak dari 4 

disema- 1 

   
      

     

    

   
          
     

  

   

      

      Sendiri 

direksi | avasche Bank telah Na 4 
3 Indonesia, dan Perantjis.. Pemanda- 

sb. dari kari delegasi Indonesia jang, 
neng hadapi delegasi Perantjts, " Pari # un 

£, Gini er Gillet dan Corson. '(Tpphos) 

T aan 
: Djalan Dibawah Taaah Jg” Terpandiang! . 
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1 

'Indonesia Penuh Paradoks ' 
Kenikmatan Kemerdekaan Baru Dirasakan Oleh" .Orang2 . 

“2... Di Kota Kota Besar Sadja 
-$ Kita Harus Memtjari ,,Indonesian National Way of Life” " 

  

   

          

BNYERI KESEHATAN 

  

kah 

ikka, Keterangan diatas it 
ra kia pada dewasa ini : 

Dikemukakan oleh Dr. Lei- 

    

diketuai   

  

Didunia 
Menerobos Pegunungan Alpen: Ik. 4000 Kaki 
Diatas Permukaan Laut: 

ENTJANA? TER AR 
Galam tanah (junnei) jang paling pandjang 

'Pandjang 7 KM. 

un uk pembikiran djalan raya 
didata. 

wa keputusan atas serangan | jg 7 mil djauhnja menembus: pegunungan Alps (Alpen) didae 
jang akan dilakukan o'eh So- | rah Perartjis dan Yali/sedang dirundingkan sekarang anara 

| pe emerin 2h2” Perar jis Hali dan Swiizerland. Rentjana ini, vjet terhadap 'Bropah Barat. 
Disamping itu tampak pu a ke: 
mungkinan bahwa hal ini akan 

Gapat mengurangi djum ah di- 

| Giper ukan untuk menghadapi 

an'jaman serangan pihak So- 
vjet. 

Pihak jang menjetudjui di- 
akannja . perdjandjian de- 
an Spanjol itu meniatakan 

seterusnja, bahwa. pemakaian 
angka on armada dan angka- 

tan udara Spanjol di Lautan 
Tengah dan di Lautan Atlantic 
akan mer mhawa satu  keuntu- 
zgan besar bagi tentera Ame- 

daam menghadapi arma- 

A
N
 

20 

a 
S5 

m 

ri ka 

saat2 peperangan. 

Kebebalan Pyrenees 
dibesar2kan. 

Mereka jang menentang  renfjana 
perdiandjian Spanjol —- Amerika itu 

'inggi 

2    

| jang disebuh dengan Tnnnel Mon, Blanc. akan menembus 
: pesanan “Atps pada 4,264 kaki murar Sari 'iempa. 

dak djauh sebelah “imur lawi purtjak Mon Blane jaf'u tem- 
pat is'irahae waktu musim Tega Peranttjis diko'm Chamonix. 

Pipa tunnel itu jang garis | / 
tengahnja 24 kaki pandjarg- , 
nja, jang disusun agak menu- | 
run sediki it akan tembus pada | 
tempat 11.000 kaki tinggi. di- 
Dera batu karang disebuah 

desa Itai Cormsggiore nama- 
nja jang ter etak' 7 mi! djauh- 
Inja dari tempat 'pemasangan | 

di. Osrgkos2 pembikinan tun-| 
|mel itu di-aksir 1 djuta dolar. 

Perantjis dan Itali masing2 
akan merjumbangkan 250,000 
Go'ar. Canton Bevena dan Va| 
d'Aosta dari negara Switzer-| 
land berdua akan membanu 
'sebanjak 150,000 dollar, semen | 

tara 350,000 dolar selebihnja | 

akan disediakan oleh badan:   atas dasar ideologi mengemukakan 
bahwa ahli2 militer itu sangat mele- 

      teristimewa djika ditilik 
sudut perang terachir. « Mereka 

egaskan, bahwa benteng alam di 
perah utara ini telah banjak' kali 

dilalui dengan kekerasan, tipu musli- 
hat atau dengan persetudjuan dalam 

| banjak peristiwa semendjak Visigo- 
tha mengganti kan kedudikan orang2 
Romawi sebagai ,,Tuan” dari nega- 
ra jang terkenal tidak bisa dialahkan 
ifa. 

Pihak lawan politik Franco ini 
memandang, bahwa pasukan2 Sovjet 
ang diangkut dengar" pesawat udara 
akan melenjapkan kepentingan stra- 
tegis pegunungan itu, dengan menda- ' 

ee3, 

  

rafkan pasukan2 itu ditempat seperti 
Lembah Berdun, atau dekat En | | tidaklah merupakan saty 

di Spanjol. 

Sambi! mergemukakan, bah 

setempat mungkih akan dapat 
menentukan .ras'b bent eng 
Pyrennees itu djuru2 was mi-: Bike (15.781 kaki) 

lig87, Yiter menjatakan, bahwa serda 
Gu2 pajung Sovyjet akan meng- 
hadapi kesulitan besar untuk 
wendarat dengan. berhasil 

| baik didaerah tersebut djika: 
seandainja pasukan udara Ame 
rika jang kuat melakukan ope: 

rasi dari pangkaan2 Spanjol/' 

Seandairja benteng pegunu 
ngan itu buat sementara-wak- 

ja sesranzg ahli physika dan 

| jang bertanggung djawah atas 
| pekerdjaan pembikinan tunnel: 

"t dak . menjinggung daerah 
Sw:tzer'and, namun  pemerin- 
tah Switserland bersedia mem- 
berikan sumbangan uang ber- 

hubung dja'an baru itu akan| 
memadjukan perhubungan da- 
gargnja dengan Itali serta ne- 
geri2 sekitarnja. 

Bukan renijana baru. 
Tjita2 untuk menembus pe- 

gununran Alps jang maha he- 

iperhubungan baru menudju ke 
jEropah Selatan dan Balkan 

ren- 

jtjana baru. ye ih satu abad 
jang lamnau Horace de Saus- 

g20oloog bangsa Swiss jang ter- 

' hama, jang djuga- salah seo 
rang jang berhasil mendaki Al 
pine sampai kepuntjak  Mont 

ditahun 
telah  mentjita-tjitakan 

suatu djalan | dibawah tanah 
menudju ke Itali. : 
Dalam tahun 1907, Arnold 

Monod, seorang insinjur, Peran- 
tjis, membentuk suatu badan 

untuk menjelidiki rentjana dar 

'methode untuk menembus se- 
buah tunnel 5-- menghubung- 

pipa pertama di Chamonix ta- | 

'rangan jang berkepala 

bat itu guna membikin djalan J 

Pemerintah dari tiga. hegara 
itu meramalkan, bahwa ren- 
tjana itu akan, merupakan sa- 
lah satu urat nadi jang terpen- 
ting bagi dunia, 

maan 

Heil Rommel! 
» Eksport-Opsir “ 

man Ke Mesir 

ENURUT MINGGUAN : 
£ Djerman “Bara. "Der 
Spiegel” 6 orang bekas 
ral yjerman dan kira2 100 be- 
Kas opsir s af ten ara Djerman 
Sekarang ada Gi Mesir, dimana ' 
mereka bekerdja sbg. ing ruk | 
Jar2 ten jara Mesir. Dalam ka- 

Ek- 
Spori opsir. Heil Rommel!” su- 
ra'kabar tadi 'ulis bahwa djen- ' 

lebihkan kekebalan" pegunungan | | tersebut. Walaupun tunnel itu) Gsrai2 Dpjerman tadi dike 
#sebsmpaeh an bahas, Withelm : 

ac bacher. ii aa ' 

dari “mein aa dara bicman. 
Sebagai penasehat pada ke- 

menteriam pep: an “ Mesir. 
Fahrmbacher dibantu “a.l. 
gia bekas 'djenderal Oscar 
Muzel bekas Komandam suatu di 
visi lapis-badja — di Rumania. 
von Prittwitz. bekas komandan. 
divisi lapis badja, Von Raven- 
stein, dari divsi lapis badja 
ke- 99 dari »Afrikakorps” diba- 

wah Djenderal Rommel, Wein- 
bergsdan Mendi 

Melatih »basukan ka- 
tak” Mesir. 

Seterusnja menurut ,De:r Spiegel” 
ala suatu rombongan pelatih aa di 
kepala oleh bekas kapten angkatan 
laut Djerman Theodor' Freihctr von 
Bechtcishem dan Commander” 
Worr ” Rombongan ini melatih 
kira2 170 orang perenang "&jarak. 
djauh di antara angsota2 tentara 
Mesir. Perenane2 ini d kaba' kan akan 
merdapat latihan jx me'uas sebagay 
“manusia2 katak”, jaitu ahli penje- 
lam ig bertugas seperti meletakkan 
bahan? peledak d bawah permukaan 
air, Mmendjadi pasukan penghubunz 
Iorgan merenangi sungai dst. Tati. 
han pasukan katak” in' dipimpin 
oleh Dr, Umar Sabry,  opsir tinggi 
pada dinas kesehatan tentara Mes. 

cant Spiegel” menduga bahwa :Dr,   |kan Itali dengan Perantjis me- 
lalui pegunungan Alps:   tu tidak berdaja apa2: “djuru | 

ulas miliser itu menegaskan 
bahwa marskal Soyiet . jang ' 
memimpn suatu seragean: ter- 

hadap Spanjo' “dari” sebe'ah 
utara akan menghadapi ke- 
suitan besar. Kesulitan ini 
tidak akan bisa diatasinja 

bihak  Sovjet  ti- 
dak sanggup mengalahkan ke 
kuatan udara Amerika dan me 
Tang akan :gerakannia " jang 

pertama itu dengan melakukan 
serangan setiara hesar2an de- 
pgan pesawat pe'untju, terha- 

Djalan2 "raya jang - 
hungkan Perantjis dengan Ita- 
ii, selain dari ' jang terdapat: 

menjusur pantai de- 

'ngan melalti pos dikaki2, gu- 
nung: djalan mara ditutup oleh 
saldju selama 6 hulan. 
“tahun, Turnel jang direntjana- | g 
kan itu akan memberikan per- 
hubungan la ngan dari hay 

ke Geneve Perantjis Te- 

ngah. Dalam musim - dingin, 
ditaksir para pengendara mobil 
Cengan melalni tunnel itu da- 
pat menghematkan 24 djam 

Na 621 mil, dan diwaktu mu- 

Nenen | 

tiap2 |. 

dap tanah dataran tinggi, su- sim panas 5 djam. Pekerdjaan 

paja dapat membuka djala» un : 
tuk penierangan jang lama dan 

berbahata kedjurusan se'aton. 
Djuru2 “ulas itu menerangkan 
bahwa segala pintu masuk ke 

Madrid maka“jang paling suit 

falah djdlan? dari sebe'ah Lap 

ra. 

Tapi dika'angan pihak mili- 

sian bahwa serangan Sovjet ter 

hadap Spanjol dalam keadaan 

sekarang ini tidak'ah' 

memu ai serangan itu dalam 

satu dua tahun ini. 

Lebih2 pula bebrapa pemim 

pin militer Amerika mengang- 

gap Spaajol dapat dibangun- 

kan mendjadi .suatu benteng 

ang kuat, dan jang bisa mem- 

ri keputusan bila timbul pe- 

perangan dengan Sovjet lebih 

tjepat daripada jang diharap- | 
kan dari kesanggupan Tentara 

Eropay Barat jang 'tjukup 

kuat untuk mempertahankan 

  
garis2 sungai Hibe dan Rhine, | 
(RBijn). en AON 

memasang pipa2 raksasa  tun- 

nel itu akan dimulai tahun de- 

pan, demikian menurut  kala- 
ngan berkuasa. Perantjis dan 
akan selesai dalam .waktu tiga 

tahun. Me eniurut | taksiran Sc- 

diumlah 2 djuta mobil akar 

lowat melalui tiunnel itu tiap2 

fahun, atau pukul rata 350 mo 

bu dalami aa 

bekas pemimpin umum pa 
Le ata Skoda dan seorang ims'njur 
Djerman bernama  Deftgen telah di- 
beri tugas untuk mempeladiari pem. 
bentukan ungan Mesir, Berdatangan 

kekuatan 5 divisi. 

Bukti Perang 
: Kuman 

Ditanjyka Palang Me-l 
rah Tiongkok ? 

R ADIO PEKING JANG 
dapat ditangkap. di Hot 

kong m 

Ne mis bahwa komisi RRT j 
ketuai oleh ketua Palan 
rah Tiongkok, Li ja aah “Oiian 
jang telah mengadakan 

  

    

  

dikan kuman 5 Ia Denah aa, Kota 
hari Kamis. Dikatakan selan- 
djutaja dlm. siaran ilu, bahwa 
komisi tsb. telah membawa 
-bukti dari peperangan kuman 

jang dilakukan oleh Amerika 
Serika' setjara besar?an”, Pa-   

  

Dada hari Selasa sore . telah # 
terdjadi kebakaran di Gang 
Kenari di Djakarta. Setelah 
polisi berhasil memadamkan | 
api itu, diadakan penjelidikan 
tentang sebabnja kebakaran 
timbul, kemudian terbukti bah 
wa api itu telah datang dari 
rumahnja Muhasin, jang telah 

-menjimpan bensin gelap  dicu 
mahnje, Kerugian ditaksir 

da hari Djum'at komisi melan- 
dju tkan perdjalanannja ke P 
Hkg. (Andara-AFP). aga ar Mani 

  

Djurubitjara : “peserta2 
Inggeris da am konperensi eko 
nomi di Moskou menjatakan 
pada hari Rabu, bahwa Sovjet 

| Uni te 'ah mengadakan pesa- 
nan2 jang meliputi djumlah 
djutaan dolar kepada industri   Rp. 150.000.— 

  
  

tekstil: Inggris. 

Djer- 

   

£ mena bahwa suatu hal jang 
(|sudan terang ialah bahwa ke- 

adaan Sekarang : belum me- 
| muaskan dan malahan dapat 
disebutkan, bahwa kita dewa- 
Isa'ini ada dalam Suatu masa 
jang geniing dari sedjarah 
kita. Sebagai goongan Keris- 
|ten dalam masjarakat Indo- 
"nesia, demikian Leimena, kita 

bersama? dengan saudara2 
lain? dari vermulaan djaman 
kemerdekaan turut seria Ja- 

lam perdjuangan itu, oleh ka- | 
yrena atas dasar pemandangan 
'kehidupan dan alam jang di- | 

“dasarkan 'atas Hilkitab, “kita 
berpendapat, bahwa orang Ke- 
risten bukan sadja ada warga-   

“ri tiap2 bangsa didunia ini, 
Dan sebagai warga-negara jg. 
sedjati kita diwadjibkan beru- | 
saha agar bangsa kita dalam 
alam kemerdekaan mendapat- | 

kan kehidupan dan penghidu- 

pan jang lajak diatas dunia 
ini. Visie golongan Keristen 
terhadap perdjuangan ' kemer- 

kaan itu masih telap seperti 
dulu dan Gewasa Sekarang ini 

| visie tsh. membawa tanggung 
djawab jang besar sekai. Kita 
telah turut menegakkan Re- 

publik Indonesia dan kita dju- 
'ga akan turut didalam pem- 
| bangunan negara tu demiki- 

an Leimena. Din'atakan, bah- 

wa satu2nja azas negara bagi 
Repub'ik Indonesia jang dapat 

diterima oleh seluruh golongan 
ia'ah azas Pantjasila, 

Belum terdapat suatu 
keseimbangan. 

Dalam mendjelaskan adanja 
kesukaran? jang dihadapi oleh 

“Indonesia pada dewasa ini dite- 
: rangkan. bahwa sebagai suatu 
' bagian dari cunia maka gi In- 
(donesia-pun kini terdapat para- 
idoks2, Negara dan bangsa kia 
| sdah merdeka tapi kemerde- 
kaan poftik berdjalan berdam- 
pingan dengan suatu matjam 
demokrasi jg Japas /dirumus- 
kan sebagai ,,kemabokan kemer 
dekaan” sehingga belum terda 
pa keseimbangan antara: ke- 
merdekaan Aap otori »it demo 
“krasi dan tanggung djawab, ke- 
' merdekaan dan tanggung “dja- 
wab. Dan jang masih terlihat 
ialah paradoks: kemerdekaan 
dan ke'akutan, serta disamping 
itu kemerdekaan dan kemelara 
tan. 

. Mengenai Taha keamanan 
didalam negeri dinjatakan, bah 
'wa dari kabinet jang baru ini 

idiharapkan, bahwa ja dapat 
berusaha dan bertindak de- 
ngan sekuat tenaga dan fiki- 
ran/ sehingga diseluruh Indo- 
'neSia semua penduduk dapat 
hidup, bekerdja dan “bergerak 
dengan aman. Keamanan di- 
dalam negeri menurut Leime- 

na ada'ah suatu siarat Jeng | 
utama dalam mentiip'a - suatu 

negara hukum jg. dida'amnja 
tiap2 penduduk warga negara 

pat didjami n perlindungan un-! 
tuk diri dan harta bendania. 
Lambat 'aun peraturan SOB 
harus diganti dengan suatu 
peraturan iang sesuai dengan | 
paham Kemerdekaan. Diha- 

puskannj-, SOB begitu sadja, 
menurut Leimena, tidak mung- 

|kin. Akan tetapi perlu kiranja 
Pemerintah pada wakiu sekc- 

(rang ini menentukan didaerah 

man, SOB dapat dihapuskan. 

.. Usaha kemakmuran. 
Mengenai usaha kemakmu- 

"ran dinjatakan oleh Leimena, 
| bahiwa tiap Pemerintah,  terle 

-bih2 dari negara2 jang merde- 
ka, mempunjai tanggung dja- 
wab. berusaha ' meninggikan 
tingkat penghidupan rakjat- 
nja. Pemerintah tsb. berwadjib 
pua mengatur agar supaja 
pembagian kekajaan dan pro- 
Guksi negara dapat merata pa- 7 Fa 

  

da semua golongan dan 
san masiarakat. Ba naNN”.i 

pun eksper2 ekonomi kita par 
pikir tentang perekonomian ne | 
gara, Sudah teranglah, bahwa: 

a. Ekonomi ko'onial harus 
mendjadi ekonomi nasional, b. : 

usaha2 ekonomi agraria harus 
berdjalan berdampingan de- 
ngan 1isaha? ekonomi industri: 
c, harus ada imbangan antara 

'“usaha2 negara dan ,free en- 
terprise”». d. soal makanan | 
  samaan pas saka 

        

| 

  

4 Ke La ng pa kaan kongres partai : 
'a Keme aan atSia pada waktu sekarang sebetulnja baru memba ai 

nja hanja kepada beberapa golongan dikota? besar — dan bp .Igagan bukan Indonesia — sedangkan didesa? dimana lebih dari 90” 
hidup, belum mendapatkan sua 

“negara keradjaan Alah, akan ' 

| tetapi djuga warga-negara da- | 

atau bukan warga negara da- | 

YA EA . NN e 

    

Leimena: 

  

Dr, Leimena dim.“ kedudukanaja sebagai anggota 
“sb. di Malang Kemis malam jl.    

   
    mua gkin sebagian besar 

dari pendu 
ja tingkat penghidupan jang Ia jak sebagai manusia jang mer- 

u dikemukakan ketika ia mengupas soal? jang dihadapi ag nek ,, sn 

.rakjat terutama beras, harus 

| dipetjahkan Gengan tjepat dan 
(tepat, e. usaha kooperasi rak- 
jat harus diperhebat. 
Mengenai usaha keuangan 

dinjatakan bahwa kesehatan 
keuangan negara hanja dapat 
ditjapai, 'djika kita sebagai 

bangsa, baik sebagai buruh 

dari perusahaan maupun se- 
"bagai pegawai pemerintah 
| memperhebat produktiviteit 
| dan efficiency da'am pekerdja- 

lan, Dan ini hanja tertjapai, 
djika pada kita ada lebih ba- 

(njak rasa tanggung djawab, 
kesungguhan hati dan inisiatip 

| dalam pekerdjaan sehari2. 

miunpanan Augtra) 
hari Kemis menga. tata Pp 

nan pesawat  Meleor 
winjet alam T SMPUrRN @ 

nimbulkan Lah yag La P3 
bu baru dikepala botak: 
bang? pesawat j 

rangkan bahwa 1d: 
Susans. dari Brighton Mel 
ne, sekarang rambutnja semang — 

' tag 

pesawat Piston lama”. 
RK. 

ATUSAN PENDUDUK 
lelaki dan wania dar. 

| Soal perburuhan. 
| Menurut Leimena, soal perburuhan 
akan meminta banjak perhatian Pe 

Imerintah, berhubung dengan tendens 
.arbeids-onrust” dikalangan 

buruh. Stabiliteit suatu negara di- 

| dasarkan antara lain atas tinggi de- 
'radjafnja produksi nasidnal. Pada 
umumnja besarnja produksi ini ter- 

: gantung atas »arbeids-vrede” (ke- 

amanan pekerdjaan) dan ,,arbeids- 
vreugde” (kegembiraan dalam pe- 
kerdjaan) dikalangan buruh. Ini ber 
arti, demikian Leimena, bahwa se- 
harusnja ada suatu imbangan antara 

| adanja i baru? ini  Velah »disergap” 
oleh "kawanan” Pamongpradja 
dan Inspeksi Pendidikan Masja 
rakat Kabupaten ke ika mereka 
sedang keluar dan masuk desa- 
nja dari ke pasar a@u sawah, 
an 'uk ditanja bisa tidaknja me 
reka menulis. Anu membatja 
sesuatu perka aan. 

,Udijian mendadak” ini di- 
"maksudkan ' untuk mengetahui 

    

tuntutan buruh dan penghasilan pe- 
rusahaan. benar tidaknja laporan dari pi- 

Dinjatakan ' oleh Leimena, bahwa hak jang bersangkutan kepada 

| tuntutan buruh ini memang berhubu atasannja kang mengatakan 

ngan erat dengan hal memenuhi Ke |-e'ah madjunja pembantrasan 

perluan2 hidup primair dari buruh Phutahuruf ditempat tersebut. 
Maka karena itu adalah mendjadi Ternjata sedjumlah dari me- 
kewadjiban Pemerintah .untsik me - ng ,diudji” itu ada 
njempurnakan Undang2 Perburuha: reka “jang J 

80x jang dapat membatja de- 

ngan tepat. Dalam ketjamatan 
tersebut terdapat 51 tempat. 

pembantrasan buta huruf de- 

ngan 1444 leaki dan .405 

jang didasarkan atas prinsip keadilan 
sosial dan' dengan demikan bukan sa- 
dia meninggikan - deradjiat  kaun 

buruh, tetapi djuga mendjamin proces 

produksi nasional. Menurut Leime- 
na, pada. waktu sekarang Pemerin- 
tah harus dapat menjalurkan hasrat 
kaum buruh sedemikian rupa, se- 
hingga proces produksi dapat. ber- 
djalan baik dan tidak akan timbul 
keadaan jang mengganggu keamanan 
didalam negeri. 

vengikutnja. 

  

KORB AN AMERIKA pi 
KOREA. 

Politik Luar Negeri. 
Kata Leimena, menurut pahamnja, 

Indonesia tidak dapat mendjalankan 
politik luar negeri jang “netral. Se- 
bah politik jang sedemikian itu me- 
meriukan suatu keadaan dalam nege- 

ri jang kokoh “kuat dan suatu 
ipotensi defensief ja: ng dapat meragu- 
kan kekuatan dari luar negeri jang 
sekiranja hendak menjerang negara 
kita. 

kan, bahwa korban Amerika di 

perang Korea hingga kini ber- 

djumlah 107.134 orang. Dianta 

ra djumlah 

orang tewas. 17.798 orang lu- 

ka2 dan 12.557 orang hi'ang. 

Kabinet jang baru “ini « 

akan berhadapan senen ruj 
masalah luar uegeri, seperti peri jan- 

djian San Francisco. “perdjandjiaa 
  Menurut Leimena jang dikeheru 
daki oleh Indonesia ialah suatu ,,In- 
donesian national way of life” (tjara | bilateraal dengan Djepang, Mutual 
hidup nasional Indonesia), jang | Security Act (M.S.A.), jang aka 
membawa kita kepada suatu kebaha- ' meminta pemetjahan jang bidjaksana 
giaan dan kesempurnaan negara dan dan seimbang. . Disampingnpa' ini 
bangsa kita. Memang pokok daripa- diharapkan supaja Pemerintah se 
da politik luar negeri pada waktu" kas2nja meneruskan pembitjaraan, 
sekarang ini ialah: djalan apa jang | jang ditunda untuk sementara-wak- 
sebaik2nja harus ditempuh dalami tu, dengan pihak Belanda, untuk me- 
bertjampur gaul dengam tetangga2' njelesaikan, 1) soal penghapusan 
kita dan bangsa2 lain didunia, agar Status Uni, dan dengan demikian 
supaja bekerdja sama dengan mere- mengadakan hubungan internasional 
ka itu dapat menghasilkan suatu: ke- 
madjuan dan kesedjahteraan bagi 
kita dan perdamaian bagi dunia. 

. Organisasi Di- 
. bawah.Tanah 
Ha Dihidupkan Di Russia Dan Nogara2. 

»Tirai-Besi“ Kalau Perang Petjah 

NGGAUTA KONGRES dari partai Republik Alvin BE. 
Okonski harj Kemis berundin. dengan 

Dwigh: Eisenhower tentang kemut an2 membentuk orga- 

    
al Irian. 
do Dr. Leimena. 

  

kang ,Tirai Besi” bila pe'jjah perang. Okonski di te- 

dia dihutan Katyn dim perang dunia kedua, Ya bertemu dgn. 
Eisenhower selama selongah djam, Li 

  

dengan sungguh? bahwa ,,me- : 

. Yam 
P3 

|kin cebal dan menarik hati dasi" & 
pada keika ia terbang dengan” -“ 

suatu daerah ketjami an di Pa ie 

orang wanita jang mendjadi Ha 

Kementeritan sea "Ta 
merika hari Rebo mengumum- s3 

tersebut 16.779. 

biasa dengan negeri Belanda: '2) so- 
Demikian antara lain pida- “ 

nisasi dibawah tanah di Sovjet Uni dan tempat2 lainnja dibela- 3 

lah melakukan penjelidikan2 sekitar perabunuhan opsir Polan- . 

lapi- 

.DJADI ANGGOTA. MASJUMI, 

Ridgway Peng- 
ganti Eisenho- 

wer? , 
ARIAN EVENING 
STAR” dim, induk kara- 

ngan hari Rebo jl. menulis bah- 
wa orang .erjakap sebagai 
ganti djen. Kisenhower adalah 

| djen. Gruen her, Tetapi sangat 
apanya djenderal ini akan 
dipilih demikian harian 'tadi 
menambahkan, Djika desas-de- 

sus dapat dipertjaja, maka ada 
kemungkinan djen  Ridgway 
akan di'undjuk sebagai peng- 
gantinja djen, Eisenhower. De- 
mikian .Evening Star” dari 
Washington, (Ami). 

  

  

PSII TIDAK PERNAH 2. 

Berhubung dgh keterangan 

K.H, Moch. Dahlan kepada ,,An 

tara”, jg antaranja berbunji ,,ke 

luarnja PSII dari Masjumi dlm 
tahun 1948”, pihak ' PSII disini 
memberikan pendjalkhan: bahwa 
PSII selamanja tidak pernah 
mendjadi anggota Masjumi. Per 
lu kiranja didjelaskan, bahwa 

ngenai 

  ig dimaksud oleh K.H. Dahlan 
|itu adalah golongan PSI, 

  

Kepada pers ia menerang- 
kan: "Kami membitjarakan ke 
muigkinan dibentuknja bari-. 
San2 dibawah tanah jang akan 5 
bergerak dibelakang Tirai Besi - 
kalau perang petjah" Ia me- . 
njangkai telah membitjarakan 

88 kepulangan Eisenhower 
gera ke Amerika Serikat atau 
apakah permintaan berhenti 
djenderal tersebuf' Sudah ' sam: - 
pai di Washington. Okonski se 
'andjutnja menjatakan , bahwa 
Eisenhower menaruh perhatian 
besar atas fikiran membentuk 
gerakan anti-Sovjet dibawah ta 
nah ifu dan atas penjelidikan 
Ra betul pembunuhan 
alas opsir2 Polandia di akukan 
oleh orang2 Rusia, Keterangan 
keterangan jang mendalam me 

rentjananja ' diatas, 
Okonski tidak mau berikan,“Ia 
hanja menerangkan bahwa kun 
djungannja ke London dan Pa 
riS itu dah untuk mengumpul 
kan bukti? guna pemeriksaan 
dalam perkara ' pembunuhan 
Katyn jang akan diadakan di 
(Frankfurt pada tg 21- April 
nanti, (Antara UP), | 
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NN. ANGTrACO| 

. Selala Sedia : 1 - 
. Segala matjam GENTENG dan KADJANG keliiaran ,Sokka”. 

| SSiap menerima pesanan dari seluruh INDONESIA. 
Y 2 AG 

Ge 

— Hotel ,AMAN” Kamar No. 4 

  

& 5 

a
n
 

  
  

SA Purwodinatan Barat 1/21 Tilp. 1161 Semarang. : 2 “ aan 

  
  

On : 
aa di ae. €n : Taka Speda & Radio , TJIOE“ Ambengan 169 Tilp. 1247 

5 “Solo : Toko & Bengkel ,CHAN"“ Dj. Slamet Rijadi 76 
“ Djokja " -: Toko .IMEXI“ Tugu 29 Tilp. 600  . 

- Magelang : " Toko ,OEI KOK HIEs" Dj. Tidar 24 Tilp. 132 
. Kudus : Toko ,,LIBERTY” Pekodjan 37 Tilp. 62 

Men oed ega N. V. »LIANG HOK" Dj. Mangkukusuman 22a 

| 
N 

BS MOOE-CATALOGES ang 
Amerika ,LOBELLS” Rp. 15.— 

vPeripos Bp Ie. | 
“Het. Nieuwe - Modeblad ,,Belma” 
Rp. 3.— Per Pos Rp. 3.75.” | 
Het Geheim yan een“lang leven 
Rp. 1.50 Per Pos Rp. 2—" 
Prettig dansen leren. Rp. 1.50 
Per Pos Rp” 2— 

»GLORIOUS- 
-. Sidodadi 3 — Semarang —— — 

2 3 

Ne Ga aa 
Baru Terima: 
Mesin Truck Ford V8-110 pk: 
Tanun 1952. . 

DJUGA SEDIA: 
Geroviseerde motor Ford V8 

pk. & 

t 

—. Bodjong 27 — Tif. 264 
— SEMARANG. 

A   

  

Bertunangan 
“Atas persetudjuan Orang Tua kedua belah pihak telah diresmi- 

| kan Pertumangan ka f n kami 
. Rr. 8S. SOEH 

pada tg. 6 April 19521 —.. 

TT 00. (Nerchromen 
UNTUK : Vernikkelen .. “ 

.. (Verkoperentit: « 
MR -ONDERDEEL2 BESAR ataupun KETJIL 

., dari: TEMPAT-TIDUR — ZITJE-AUTO — SPEDA MOTOR" 

: dllnja dari bahan METAAL APA SADJA 

1 

    

| 
“Tiap orang jang bekerdja perlu 

sekali: 

  

(RSIH Pegawai : 

| R SOETARNO Pegawai Kem. Perburuhan RI. Djakarta 

    

  

SEBULAN 

beristirahat seminggu sekali. 
kerena badan dan pikiran tjape. 
Untuk mengembalikan tenaga 
baru minumlah tiap2 seminggu 

DJAMU 

Malam Minggu 
Djamu jang sudah terkenal 
bagi kaum buruh, baik laki? 
maupun Wanita, baik peker- 
djaannja berat maupun enteng. 
Dapat beli dis 

  

  

  

: Pengumuman | 
No. 14/52. . 

Dengan ini dipermaklumkan, bahwa ,,Verordening op het 
tijdelijk in gebruik afstaan van openbare wegen, straten, plei- 
nen, parken en andere terreinen met uitzondering van passars, 

tambah dengan Peraturan Daerah Kota Besar Semarang tang- 

mungutan bea: 

1. pemakaian setahiun otobis disebelah utara Pasar Djo- ' 
har dan FE NG : 

pemakaian tempat pemberhentian untuk kendaraan? ' 
selain otobis disebelah barat, barai-laut dan timur Pa- 
sar Djohar dah didjalan Djurnatan, 

Peraturan Daerah Kota Besar Semarang tersebut: 

a. disediakan untuk dibatja, ee : 
b. dapat dibeli aa 

oleh umum tiap hari kerdja di Sekretariat Dewan Pemerintah 5 
Daerah Kota Besar Semarang, Bodjong 148. Naga f 

Semarang, 7 April 1952. 

A.n. Dewan Pemerintah Daerah Kota Besar 

Kepala Daerah:         
Kant. Kehutanan Gandih 

Semarang. 

  

  

| Rumah Bunga ,,TZUN HUA 
£ Kepatihan 11A — Bodjong Semarang — Telp. 1695. 

beberapa “kali mendapat le Prijs dalam Alamat jang sudah 
' Concours. 

Agen di MAGELANG: 

Magelang. 

Dji. Stasiun Kebumen — Telf. 15 

Perusahaan Genteng 
H. MOCHTAR 

( MITRA ) 
    

PERSEDIAAN SELALU COMPLEET. 

!KONG DJIN TONG Pekodjan 105 — Telp. 1885 Smg. 

  

HADISOEBENO SOSROWERDOJO. 

(Bapindo-Semarang) ' : 

HIN SING . 

    

—eaemana Sean maNgaNar maan ennaTaNNN 

» OPTICAL 

  

    
Beridjazah Gediplo- 

$ meerd 
Europa Opticien 

Gang Pinggir 8 — Hit 2226 — Saliaisoo 

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

OBRAL BESAR! 
Tioggal 4 hari lagi! 

Untuk menjenangkan para langganan, kami sengadja, dalam - 
tempo 4 HARI INI (Penghabisan tg. 15 APRII, 1952) menurun- 
kan lagi harga2 di Toko kami jang sudah ditetapkan setjara 
harga OBRAL BESAR. : 
Djangan lewatkan ketika jang baik ini! 

  

Seventh heaven — Shantung — Bemberg kembang 
: dan polos. 
Imitasi Wool dan 10067, Wool d.l.I. matjam. 

SILAHKAN DATANG MENJAKSIKAN SENDIRI! 

Toko ,,MAYA DEWI": 
— Dj. Nonongan No. 3 — Solo. 

, 

  
ca rang 

DJAGALAH KESEHATAN DENGAN DJALAN MINUM: 

ANGGUR KOLESOM—p i 
un? 

Istimewa bagi wanita dan prija 
supaja dapat tambah sehat, 

serta membasmi segala penja- 
kit kurang darah, kepala pu- € 
sing, kaki - tangan lemah, 

muka putjat, pinggang kesel, 
datang bulan tidak tepat dsb. 

Pusat Pendjual: - 2 

  

     

  

    

  

th 

  

4 HELP WARM IT/ 
ILL LIGHT THE 

2 Frike 

  

ena na po Y EF THere's ANY THERE!S A LIGHT, MAAM, 
Oa ( ROY7 THEY Dea MEAN, | ERIENDSHIP BUT YOULL HAYE TO. , 

"NX ToLb ME L CACTUS ».. | BETWEEN YOU — DRINK COFFEE ALONE. 
SA Na Sa NG Kana 2 -E Two, - Aa ( : 

Danna KP Aa ay. d Sem 2 COFKEE MGHT ap 

  

  

Cactus Kid... dan 
kini memakai. tanda Marshal 

. pemerintah! I Cactus, temanku 
lama, senang' hatiku" melihat 

2 kamu kembali! 

sa FEATURES SYSDICATE Inc. 

—. The, 

  

—. Apa maksudmu, Cactus! 
Kamu menjesal melihat aku? 

— Diika kamu berdua toh 
berteman baik, kiranja bkan . 

baik kita untuk peristiwa me 

  

     
     W 

       

  

    
.— Koy aan Saja ane nu 
num kopi.... dalam pendiara, 
dimana dia akan kumasukkan 
karena pembunuhan. Mengaku 
terus terang sadja, teman ! 

— Memang ada api, nona, 
tetapi kamu harus minum kopi 
sendiri sadja. 

1 

LI Surabaja: Toko Eng Bie Sungo- 

“ IDjawa 27. — Tegal: Amanat 

in de stadsgemeente Semarang” tanggal 2 Mei 1911, telah di- 

gal.7 Desember 1951 No. 49/Perw./1951, ialah mengenai pe- | 

2 

|beien), ASTHMA, KEPUTIAN 

  

| KOT,S1-3sn0-D 

        

Iruris £ 
“Iwarna BIRU/HITAM mem- 
(beri tulisan jang tidak lun- 

 Distr. N. V, Internatio. 

  

OBAT HITAM RAMBUT 
100”, Garansi tidak luntar 

- IDengan ini dipermaklumkan su- 
“Ipaja pembatja dan para langga- | 
nan mendjadi tau! 

IL . AGEN-AGEN BARU: 
Jogja: Apotheek . Maliboro. — 
ISolo: Toko Obat Tjojeudan. — 

jeudan 29. — Magelang: Apo- 
theek Sumbing Patjinan 83, 

— IDjamu tjap Djago Patjinan 46. 
'— Toko Obat Eng Tay Hoo Pa- 

“Itjinan. — Madiun: Toko Obat 
Eng Goan Tong, — Toko Obat 
(Eng Tjee Hoo. Bandung: Toko 

'|Inten Biduri Pasar Baru. — Pa- 
“Hlembang: Thio Swan Eng, 11 

Lir. — Bandjermasin: Tarsis | 
Garang d/a A. Umar Djalan 

    
Ali Pasar Irang 76c (Koman). | 

' KING of HAIRDYE | 
Daftar: No. 44378—44379 

G. M, SCEYK SAHIB 
Djalan Kebondjati 114 Bandung 

nang 

» 

Ti EA ma RE TEA KA 

Baru terima: 
Me BA.O. Double 

WINDSOR 

       
AN 

OPTICAL Co. SHANGH: 
Pekodjan 82 Tif, 1125. ' 

  

  buatan UNILEVER. 

  

| para "PEMUDA 
| dan PEMUDI 

“2 GAI SARDJANA MUSTIKA NEGARA SEBAGAI PER- 
-“WIRA PENGARUNG SAMUDRA SEBAGAI GARUDA 

MEMBUBUNG ANGKASA SEBAGAI SJUHADA PE- 
LINDUNG NUSA SEBAGAI SATRYA PAHLAWAN BER- 
BANGSA." 

..Itjalh ,, Tuntutan Sedjarah" 
'STUNTUTAN SEDJARAH” adaiah satu ketegasan bersedja- 

rah, untik saran perdjuangan para pemuda, untuk renu- 
ngan para dewasa, untuk bandingan para sardjana. 

,TUNTUTAN SEDJARAH” bukan hanja memaparkan sedja- 
rah, tetapi djuga. menuntut dan menagih kebangunan 

- baru dari pemuda dan pemudi jang sutji murni. 

sTUNTUTAN SEDJARAH” ialah lukisan jang bersedjarah 
dari pertandingan antara hak dan bathil, antara insjaf dan 
alpa, antara budi dan keangkuhan, antara sadar dan ke- 
mewahan. : 

"TUNTUTAN SEDJARAH” adalah buku sedjarah untuk 
mereka jang hendak membangun sedjarah baharu bagi 
nusa bangsanja dengan tenaga baru dan djiwa jang baru. 

»TUNTUTAN SEDJARAH” telah disusun dan dikarang oleh 
seorang penulis jang belum dikenal, dari letusan sedjarah 
jang bergelora sedjak proklamasi. 

Harga sedjilid p/poswissel Rp. 4— kepada penerbit: 
,Pantjaran Budaya” Pekulen 71, Surabaia. : 

“ 

  

    

INI MALAM D.M.B. 
Rex-5.-7.- 9.- (17 tahun) 
Eleanor PARKER — Patricia NEAL 

punmpuAn ta ROMAN dalam Warner Bros' 

anak 2 Three Secrets" 

BODJONG 34 dan diual 

  

  

(TIGA: RAHASIA) 
TELF. 197 Matince: Minggu Pagi djam 10.— 

ORION . 5..7.-9.- (17 tabup) 
Burt Lancaster Lizabeth Scott 

al $$ Wal Wallis' 
si Walk Alone Production 

Matinee: Minggu pagi djam 10.— 

Metropole 5.-7.-9.- (17 th. 
Ricardo Montalban — Sally Forrest 

Mystery Street" 
(Peristiwa di Pantai Sunji) # 

Matinee: Minggu pagi djam 10:— 

  

  

5 : 

PHENG YANG 'ER 
wa 

  

  

       LAHLI GIGL 
Kaoeman 558i. Semarang.   
  

Djagalan 7.—9.— (seg. um.| 
Cho Man Hua:'— jAuyang”Sefiy 
.Moderni Wife” 

Mulai SELASA 6.30—8.45 
Film MESIR jang Paling Baru 

Jusuf Wahby Bay dalam 

sSATTARIOUL :MUSTAKIM” 

  

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). 

Usaha Tenun. ,,4. HALIM: 
Balanipa - Madjene - Sulawesi 
Tjabang: - 

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

  

, 
  

ZONDER OPERATIE 
Spesial sakit. AAMBEIEN 

(Wasir) orang Laki korang 
koewat (Peloe) IMPOTENTIK 
orang Perompoean sakit KE- 
POETIAN dan tida Tjotjok 
Darah. 
Tanggung bisa bikin baek. | 
Segala waktoe kita bisa kirim 
  

  
Lifebuoy, sabun kesehatan istimewa, 

sekarang mengandung parfum jang harum 
baunja. Puralin jang ditjampurkan dalam Lifebuoy 
baru ini, adalah bahan mudjarab buar perawatan 
kulit. Puralin membersihkan lobang? roma dan me- 
njebabkan badan tetap sehat dan segar. awet muda. 

) enanftasa segar bugar karena Toralis dalam... 

NE ea PI : 

Sa Pan ana NN 

JANG MENGCHUSUSKAN PERDJUANGANNJA SEBA- | - 

    

Y | 4 Mhs$ dan tjantik bentuk.dari Lifebuoy. 4 
susunan tjampurannja dengan Puralin! —' 

  

    

  

     
  

ANGGUR BRANAK 
ANGGUR ANGTHAY 

(untuk wanita hamil) 
ANGGUR KOLESOM 
ANGGUR KUAT 

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

. Terbikin oleh: 
Rumah Obat 

... KONG TJIE:TONG 
Gg. Warung 106 - 'Telp. 816 

SEMARANG 

  

  

UNTUK DJAWATAN2, KANTOR2 DAGANG al 

Kami sediakan: 

MESIN DUPLICATOR 
merk ,G E HA” 
  

Kluaran DJERMAN. 

3 matjam Model 
1 model 74. 

n. 3 15. 
1. 5 90 E. 

(Djalan TANGAN dan LISTRIK) 

HARGA SANGAT RINGAN 

SERVICE MENJENANGKAN. 

PAKAI GARANTIE. 

Importeur 

BEN. TEOG 
DJAKARTA — SEMARANG — SURABAJA — 

SOLO — DJOKJA. 

-   
     

     

  

    

    

    

  

  

  

CITY CONCERN CINEMAS 

LUX 5.-—7.-—9.— INI MALAM D.M.B. fu. 17 tah,l | 

  

  

# APAKAH : 6€ From another 3 ' 
"3 £ INI? sIhe Thing $ “World csil! kh, 

Matinee Minggu pagi djam 10.— . Re 
  

Grand,i5.—7.—9.— Ini Malam Pengbabisan (13 tahun) 
" William Bendix — Allen#Martin! : 

P,JOHNNY HOLIDAY" 
Besok pagi Matinee dj. 10.— d. m. be 5. —7, —9,— (17 tah.) : 
Premiere: James Mason — Marta Toren — Dan Dureya : 

“aa 4 $ ,One' Way Street HEIBAT—GEMPAR " 
INDRA 5.—7.—9.— INI MALAM D.M.B, (i7 tah) 

KOMALASARI vas FRI 1 N: DU" 
“R, Mochtar, 

"“$Film Indonesia Baru | MENGGEMPARKAN ! 
Matinee Minggu pagi djam 10.— 

Royal 4.45—7.—9.15 Ini Malam penghabisan (17 tahun) 
Paul Kelly Ssecrei Code: & 
Anne Nagel 3 
i.COLUMBIA SUPER SERIAL — EPISODE “Kej! " 

“Penuh Sensatie| “”" Heibat Gempar! 
Mulai Minggu pagi. dj. 10.- dm. b. 4.45-7.-9.15 (17 tab.) 

Bagian Ke II Secret 4 Code'"s, “ 
ITAMAT) 99 

Roxy 7,— 9.— Ini Malam D. M. B. (17 tahun 

sFU KOU IE SUN" pe winDow | 

  

ik
   

  

pg 

  

      

g 

M.S. RAHAT |» Na . 1. Obat Sakit: Aambeien 
T Bg Rp 50,— 

2. Obat 'Keputian of 
tidak tjotjok bulan 
orang perempuan Rp 25,— 

3, Obat Kuat orang , 
Laki2 P, 50, — 

.T,B. @urat2 harap disertai 
uang Rp 2.50 buat balasan. 

BIB 
Seteran 109, Telp. 1123 

“Semarang, 
Specialist untuk WASIR (Am- 

dan lain-lain ' Penjakit, Obati 
WASIR dengan garantie sem- 
buh didalam 12 hari sampe run-   —— id, kami i “& Roy, "aku" mendengar njenangkan ini minum kopi » Hen Kid, kartu gila 

akan menemui" kau disini dan bersama. Biar aku membuat 
aku menjesal, teman, Api pemanas air sekarang. 

: pena Lo On au —. 
ik : 

  

   

  

    
tuk akar2nja. Djam bitjara: Pagi 8—1 

ZONDER OPERATIE Mata ratu 
Djam bitjara: pagi 9—12 AMIRODIN 

..... Sore 57 Depan Koesoemojodan 95/A 
Pa MANA! araryrk Sta h SOLO 

    in PPU IN 

Brave Bulls —Wirosave” 
10 April 523D, M. B, — 1.30 —7 Di 

EN ai wa SEBAGAI "te Luis Bello..« MAaTaDor 
TEKS INDONESIA 
  

'SOLO Mulai 11 April,/52 
Tipa2 hari Dj. 10-5-—-7—9 Premiere Besar 
(IM. G. Mvs Techaicolor KL Mug 

hah Errol Flynn — Dean Stockwell 
“Ts Pendjelmaan dari tjiptaan Rudyard Kepling tentang 

India. Kissah spionase jang menggemparkan |! 5 
PL ea aa Ba Aa aa Dea “Dua Pesat “Peagf LA APE Pa 

Druk, VII No, 58411111 A7118 

8, 

      

AN    

   

    aU alan MkanMMAT- y, 

 


