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NN bis Bana 1-20 Wa 
at ne Ng rumah ae Ta 

Har a. Ba uka) Hap, 5 didalam kota. 
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Hendak pagi telah Ok Kareba upatjara t: mbang te- 
rima pimpinan Kepala Staf Divisi Pangeran D'ponegoro 
dari tangan acting kepala staf Dr. Suhardi kepada kepala 

- staf baru-Overste-Saragih. Gambar: suatu pemandangan 
pada upatjara. itu. Tengah2 tampak panglima divisi Over- 
.ste Bachrun, sebelah kanan ialah Overste Saragih “dan ' SN

N
 

cm
     kiri Dr. “Bahaya (Ipphos) 

ari,,, 1I-Mei pe 

“Fak Ada Halangan Uik- Maa 
Asal Ditetap! Peraturan2 Jg Tertentu 

ERDANA MENTERI Wilopo menerangkan kepada pers, 
pa pemerintah tidak mempunjai keberatan terhadap 

perajaan tg. NN Pan oleh kaum buruh, asalkan perajaan ini di- 
selenggarakan dgn tertib. Ia menerangkan, bahwa djuga pega- 
wai? pemerintah akan “iberi kesempatan utk merajakan hari 
ita, Dalam pada itu paritia perajaan 1 Mei dari SOBSI telah 
menerima djawaban atas permintaannja, dari kepala dinas re- 
serse Pusat, dim mana diuraikan sjarat? utk merajakan tg. 1 
Mei itu. Sjarat2 itu ialah seperti berikut: 

1. Rapat2 panitya, rapat? o1gari- 
rapat2umum,  rapat2 

taksasa, demonstrasi2, pawai2, sia 
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Bandiir 

A 
lembah sungai tsb terpaksa di 
Delapan negara — bagian Ame 
bandjir ini jg menjebabkan bhw 
mahannja, sedangkan menurut 
660 " 2g Tg diragi 

SIN 

  

    
Pokok Progra : 
Ke senterianDN! 
Pemilihen Umum Akan |' 
Segera Dislosepeskkn 

  

CH. RUM DLM suatu ke- 
terargannja kepada »An   

| tara” menjatakan, bahwa jang 
| mendjadi pokok program dari 
Kementerian Dalam Negeri Je- 
wasa ini adalah setjapat ning 
kin mengusahakan 2darja un 
darg?2 pemilihan umum baik jg 
mengenai konsiituante maupun 
jg mengenai Dewar? Perwakilan 
D-erah. ,Sebab selama segala 

sesuata itu masih bersifat se- 
mentara, selama itu akan terda- 
pat kelemahan? dim penjeleng- 
garaan segala sesuatu itu”, de- 
mikian Moh, Rum jg menambah 
kan dim keteranganrya itu, bhw ' 
djika pemilihan ar 1ggota2 badan j 
badan perwakilait rakjat di In- | 
donesia ini, dapat dilakukan me ' 

  

Mississippi Vk 
| Bem yang Di | 

Tan An da 
ngai Mississippi 'belah meluap, 

“dari bentiana bandjir, 

   
   

  

rik 
65.000 orang ikehila an 

pengumuman Fang Meran Rn 
kan pula. , " x 

. Pengh' 'dupan 'sehari2 dari 
| pena uk daerah2 jang tertim 

haja bandjir tadi kini tak 
ilakukan saga biasa 

        

: apat menahan ar 
sungai jang telah meluap itu. 
Penduduk dari “pelbagai kota 
telah membuat bendungan dise 
kitarnja untuk menjelamatkan 
kota2 tadi dari mara bahaja. - 

Seorang. koresponden United 
Press menjaksikan sendiri ke- 
giatan penduduk dari salah se 
buah kota ketjil dalam ysaha- 
nja menjelamatkan kota tadi . 

Kaum 
Wanita dan karak2 sementara 
itu .telah diungsikan: kurang- 
lebih 100 orang laki2 sepan- ' 
djang malam Senen sibuk mem 
buat bendurgan dengan buldo 

,zer dan sekop akan tetapi 2 
djam kemudian terdengar bunji 

sirene jang memperingatkan 
| kepada penduduk kota ketji! 
tadi bahwa air telah mendekati | 
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ran2, pengumuman2, seruan2, pernja 
taan2, poster2, sembojan2, spanduk2, 
plokat2, dan pidato2 boleh diadakan 
asal untuk itu diminta idzin dari ye 
Iisi. 

2. Pengibaran bendera buruh, ben- 
dera2 perdamaian, bendera2 dari se- 
luruh bangsa2 dan pardji2 organisa 
si diidzinkan, hanja dengan sjarat, | 
bahwa bendera? itu harus sama be- 
sarnja (pandjang dan lebar) dan di 
Ta sama tingginja. 

3. 'Ferhadap pemasangan g 
pemiripin2 buruh seluruh dunia, 
jang sudah meninggal maupun an 
masih hidup tidak ada keberatan, ha 
nja gambar? kepala negara dan gam 
bar2 ofang2 jang menentang pemerin 
- Ba boleh meta 

lam ae u sampai? 2m 

leh Na 
& Pertundjukkan? daan Sl 

baan2. olah raga, penghiasan2 kota, 
kampung2, desa?) rumah? biasa, kan 
ga tempat perajaan dan sebagainja 

tinkan, hanja eksposisi jang me- 
TN perajaan pemerintah danj 
pemerifitah negara sahabat, seperti 
RRT, Sovjet Uni, USA Inggeris dan 
lain2nja tidak diperbolehkan. Sedang 
idzin polisi harus diminta. 

5. Gerakan? kesosialan (pengum- 
pulan beras, badju- tua dsb). untuk 
menolong korban bahaja kelaparan 
dibolehkan dengari sjarat bahwa un- 
0 usaha itu harus diminta idzin po 

si 
Administrasi ini akan ditilik pula 

oleh polsi #gar pembagian barang2 
tersebut benar2 sampai Bea 
orang2 'jang bersangkutan. “ 

Selandjutnja P.I. Aneta mempero- 
leh kabar, dari fihak jang mengeta- 
hui, bahwa disamping panitya pera- 
jaan dari SOBSI akan didirikan pa- 
nitya lain oleh vaksentral lain. Seka 
rang sedang - dilakukan Megan. 
untuk itu. | 

h Djuta Ahli | 
Teknik RRT 

Akan Di-, Produsir“ 
Dim Tempo 5—6 Tahun 

“ ANTOR BERITA RRT 
-,NCNA” hari Senen 

mengumumkan - bahwa RRT 
akan melatih 1, djuta orang ah 
li tehhik dlm. beberapa tahun 
jad. ini | menjelenrgarakan 
renijana industrialisasinja. Per 
dana menteri merangkap men- 
teri luar negeri RRT, Chou En 
Lai, dim Kena menjatakan. 

par 

  

bahwa RRT kini dgn. gia: me- 

kangen Sian yr La Nikah ekonom 

besar?an, 

# 

Tapaibatas 
India-RRT. 

Selesai Ditempati Pen- 
djagaan Pasuxau2 RRT 

Seluruhaja 

Pp ASUKAN?2 RRT pada ha 
ri memasuki kota Tibet, 

Yatung, 75 kilometer disebelah 
barat laut distrik India. Dar- 
jeeling demikian didapat kabar 
dari samber jang lajak menge- 
tahui di Kalipong Mena Ba- 

itu, akan terlaksanalah | 
azas? demokrasi di negara ini 
dan u utk mengisi ctanemi2 
daerah akan dapat berdjalan 
dgn lebih lanijar pula. 

Sebagaimana diketahui, baik 
DPR maupun Dewan2 Perwaki 
lan Rakjat didaerah2 sekarang 
ini masih bersifat sementara. 

Atas pertanjaan, Mr. Rum ' 
menjatakan selandjutnja, bah- 
wa mengenai soal pemilihan 
umum itu kini masih belum di 

rat). dapat ketetapan mengenai tjara 
Re nja, iaity apakah pemilihan se 

Yatung letaknja lima hari tjara langsung atau ' setjara 
berdjalan dari Kalimpong. 

- Dikota -- kota Tibet. Gyantze | 
Gan Pahridzong jg terletak pa- 
da perdjalanan pedagang dari 
Inda ke Tibet telah banjak di- 
fempatkan pasukan2 RRT, De- 
ngan masuknja mereka ke 
Yatung. maka selesailah pemu-i 
satan tentara RRT disepandjang 
djalan India -—- Tibet jg djauh- La : 
nia 450 kilome'er itu. (Rir.) | Sama sadja, sehingga peneta- 

| peranga tidak boleh mengham- 
| bat usaha - kita untuk segara 

terse enggaranja pemilihan 
umum jitu. 

bervingkat. Dikatakannja, bah | 
wa -ko' angan « DPR- rupanja 
ingin pemilihan setjara lang- 
sung, jang diperkuat pula o'eh 
pendapat perutusan Indonesia 
ke pemihihan umum di India ba 

. yu2 ini. Te:api menurut penda- 
pat saja, demikian Mr. Rum,: 
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MUKARTO DITUNGGU KE- 
DATANGANNJA PADA Tip 

PA AA Ie TRUMAN MENANDA TA- 
Menteri luar negeri ai. mene NGANI PERDJANDJIAN 

rangkan, bahwa tuan Mukarto PERDAMAIAN DJEPANG. 
jg telah ditundjuk ufuk kedu| Presiden Truman harj Selasa 
dukan menteri luar pegeri akan ' kemaren telah menanda-tanga- 
bertolak pada tanggal 23 April ni perdjandjian perdamaian Dje 
jad dari Amerika ke Djakarta. pang dan perdjandjian pertaha 
Ia ditunggu kedatangannja di nan dengan Djepang, Philipina. 
Djakarta pada tanggal 27 April. New Zealand dan Ausiralia. 

Soal Keamanan 
Tidak Akan Diadakan Badan Chusus 

Jang Mengurusnja 
Mengenai Soal Itu P.M. Akan Kerdjasama Dgn Ke 

menterian2 Jang Bersang kutan. 

EMAREN pagi Gibawah pimpinan PM telah diadakan per 

temuan diantara Menteri? Pertahanan, Dalam Negeri, 

Kehakiman dan Wakil Perdana Menteri, Menurut P.M. Wilopo 

dlm pertemuan tsb telah dibulatkan pemandangan2 mengenai 

masalah keamanan seluruh Indonesia, dan didalam huburizan ini 

telah mendapat perhatian pula resolusi jg telah dimadjukan 

oleh panitia ad hoc dari parlemen kepada pemerintah baru2 

ini, jang menuntut 

dan mengadakan suatu urlang2 nasional Madina keadaan ba- 

Durut undang? pemilihar umum | 

kedua2 tjara itu bagi Indonesia 

penghapusar: keadaan dan undang? S.O.B.: 

haja. 

Soal2 ini selandjutnja “akan dibitja 

rakan nanti oleh kabinet seluruhnja 

didalam sidangnja pada. sore Djum- 

'at jg akan datang. 

Dalam pada itu pertemuan   Menurut taksiran dibatub- 

kan hampir sedjumlah 500.000 
orang ahli tehnik da'am “5 atau 

  

6 tahun jad ini. Lembaga2 teh 
nik serta sekolah? tehnik akan 
didirikan diseluruh Tiongkok 
1n uk me'aksanakan rentjana 
latihan tsb. dan bahwa ribuan 
buruh. serta petani akan dita- | 

  

sekolah dagang dar tehnik de- | 

.ngan 150. 000 murid. (An'ara). 
Sen ssmanikaah 

PESAWAT BARU AS sCON- 
VERTIPLANE”. : 
Paberik pesawat terbang ,,Ben 

Aircraft Corporation” kini so- 
dang membuat sebuah pesawat | 
terbang, jang dapat dikemudi- 

gkan sebagai pesawat helikopter 
tetapi dapat mengangkut mua 
tan-muatan berat sepeiti pesa- 
wat tel 
menurut harian »Courier Kx- 
press” di Bufallo (New York) | 
pada hari Senen. Dikatakan se- 
landjutnja bahwa pesawat tsb. 
dipesam/ oleh kementerian perta- 
hanan A,S. dan akan disebut 

“biasa, dernikiar, 

| menteri? jang tertentu, jakri 

tara pemerintah dengan panitia 

hoc parlement itu sendiri mungkin 

sehingga keputusan pemerintah 

hadap resolusi parlemen mungkin se 

kali akan sudah dapat diberikan da 

lam bulan ini "djuga. 

Mengenai urusan keamanan umum 

diseluruh Irdonesia, P. M. 
| menerangkarv bahwa untuk 

ini tdak akan diadakan sesuatu ba 

dan chusus. Soal2 keamanan akan 

diletakkan dibawah tanggung-djawab 

ELM. jang akan bekerdja-sama dgn | 
Menteri 

Pertahanan, Dalam Negeri, Kehaki- 

man dan Wakil Perdana-Menteri. 

“Terhadap undangan kepada peme | 

penah pesenan ae menghadliri 

: IDALAM SUATU tjeramah di 

"4 muka golongan Kristen di Sura 

baja kemarin dulu Mr. Tambunan 
menjatakan supaja kaum Kristen dja 

ngan takut akan istilah Revolusi” 

dan ,Politik”. Tentang revolusi dika 

|takannja, bahwa itu dapat dipertang 
gung djawabkan, sebab di beberapa 

tny
a   »Convertiplane”, kongres orang2 Kristen sedunia te 

Konperensi Islam Sedunia jg akan 
diadakan di. farachi (Pakistan) itu, 
P.M. Wilopo menerangkan bahwa 

“hal ini masih dipeladjari pemerintah. 

dian. 
ad. 

akan diadakan lagi dalam pekan ini 
ter! 

    

,Hal jang sepenting itu menghen 
daki penindjauan jang  sungguh2” 
kata Wilopo. Mengenai perajaan 1 
Mei diterangkannja, bahwa pemerin 
tah tetap pada pendiriannja buat me 
njetudjui merajakan hari tsb. asal 
sadja dengan tjara2 jang teratur. Di 
tanja mengenai soal2 MSA, per 
djandjian2 Bilateral dengan Djepang 

Wilopo | dan soal2 jang mengenai hubungan 
urusan! Indonesia-Belanda, Perdana Menteri 

wienerangkan bahwa hal-hal itu ma 
sih menghendaki waktu untuk mem 
peladjarinja sebelum. ia dapat mem 
berikan sesuatu keterangan. 

Terutama bagaimana pandangan 
Menteri Luar Negeri Mukarto sendi 
ri terhadap soal2 itu perlu didengar 

| dulu oleh kabinet, demik'an- Wilopo 
achirnja. 

Takut Istilah Politik” Dan ,,Revolusi” 
Domine Harahap jang djuga mem 

agar 
kaum Kristen menengok sedjarah ge' 
redja di Eropa Barat dalam abad 19 
dan permulaan abad 20. Disitu da- 
pat ditarik peladjaran,-bahwa sempit: 
nja kewadjiban geredja dan alat2- 

mengakibatkan bahwa orang 
Kristen tidak puas lagi, dan tidak se 

kepuasan 

lah diterima putusan, bahwa bangsa 
jang terdjadjah berhak menuntut ke 

merdekaannja. Tentang politik dika 
takannja, bahwa inipun mendjadi ke 

wadjiban dan tugas orang2 Kristen 
didalam geredja maupun  diluarnja. 
Dan kewadjiban didalam dan diluar 
geredja itu, harus dianggap sama 
beratnja, Tidak mungkinlah seorang 

. 

kota tersebut, sehingga mere- 
“ka akan mendjadi terasing ga ' 
ri dunia luar. Dengan sekedjap 
mata sadja semua 'penduduk 
meninggalkan kotania dan be- 
-berapa menit kemudian semya 

lampu mati karena alat2 pene- 
rangan telah rusak. . 

| Akan tetapi sirene terus ber 
bunji. 

Dibeberapa kota laimnja ter 

djadi ledakan2 pada got2 un- 
tuk menjalurkan . air karena 
gaS2 jang terkumpul disitu te- 
lah meledak akibat tekanan! 
air jang begitu besar. 2 

Para ahli meramalkan bah- 
wa. tingkat -xed judukan air su- 
ngai Missisippi dalam 
ini akan terletak 1 sampai 4 
kaki lebih tinggi dari jang per- 
nah dialami dalam tahun jang 
sudah2, (UP). 

Pedagang2 
Indonesia . 

SanggupKirim 100.000 . 
Ton Bahan Makanan 
Tiap Mivggu Ke Nega-' 

ra »Tabir-Besi" 
APAT GABUNGAN arta 
ra Dewan Ekonomi Suma ' 

tera Selatan, Perdi (Persatuan | 
Dagang Indonesia), GEIP (Ga- 
bungan Exporter Irrlonesia Pa- 
lembang), jg dilangsungkan pa- 
da hari Sabtu tg. 12-4 jg baru 
lalu antara lain memutuskan me 
ngirim kawat kepada delegasi 
Indoresia pada Konperensi Eko 
homi Internasional jg diadakan 

di Moskow. 
Kawat tersebut menjatakan, 

sSupaja delegasi Indonesia me- 
ngusahakan pendjualan  ba- 
rang2 hasil bumi pada pada- 
gnng2 dipasaran Moskow, Pa 
ka dan Peking. Sumatera Sela 

tan bersedia memenuhi pesar- 

an hasil bumi tiap2 seminggu 
160.000 ton franco pelabuhan? 
di Sumatera Selatan. 

Selandjutnja dikemukakan 

  tahun | 

| kepada sek 

  

Er 

Wan Hasjim 

Di Djepang 
e kak - N ta 

   

    

    
      

  

      

  

Wahid Hasjim mengadakan 
perwakilan Indonesia dan   nan njonja. TX 

Langkah: PARKI 
Sosialisasi Kesehatan : TMAlISkaA Supsia 

Dokter2 Didjadikan Pegawai Negeri 

Setudjui Federasi PARKI-PIR-SKI. 

P Paskah telah. mengadak 
Diantara putusan? jg diambil 
buah resolusi mengenai »SOsialisasi kesehatan”, 
kepada pemerintah supaja mengadakan peraturan darurat jang 
mengandung pokok2 untuk dapat mengerahkan semua tenaga 
dokter jg ada di negara kita me 

Putusan itu berdasarkan atas 
"pertimbangan, bahwa djumlah 

Gokter "pemerintah djauh dari 
pada mentjukupi untuk dapat : 

menolong.rakjat jang kurang 
mampu, sedang  tarip2 dokter ' 

| partikelir masih ' djauh: diluar 
-kekuatan- membajar dari rak- 
jat banjak,. sehingga  banjak 
orang susah sekali mendapat 

Petelonan, dokter. 

nsi memutuskan dju 
“menjetudjui federasi? 

Ma PIR — Parki — SKI. 
Mengenai pemilihan umum, 

konperensi mendesak supaja 
itu diselenggarakan galam ta- 
hun ini djuga setjara langsung 
dengan tjatatan.supaja tiap 
propinsi - didjadikan kiesd.s- 

trikt dan . pemilihan diadakan 
menurut evenredigheids-stelsel. 

Disamping itu diputuskan dju- 
“ga supaja pengganti peratu- 

| ran pemerintah ro. 39 selekasi 
mungkin didjalankan. 

Pengadj jaran dan 
subsidi. 

Dalam pembitjaraan diseki- 
tar pendidikan dan pengadja- 
ran, konperensi mengambil pu 

sidi. Dalam resolusi mengenai 
subsidi itu diterangkan djuga, 
bahwa tjara pemberian subsidi 

kdlah2 partikulir se- 
perti sekarang ini memberikan 
kesan iang belum menjatakan 
sesuatu tindakan - jang sesuai 
dengan djiwa, jang menitik be- 

ratkan kepada kepentingan na 
sioral sehingga merintangi per 
kembangan usaha2  partikulir 
jang sewadjamja. Sebuah pu 
busan lagi berisi penolakan ba- 
hasa Belanda sebagai mata pef 

tan.   saran perdagangan dengan RP 
"T. umpamanja berupa beris, 
dimana RRT sendiri sudah 
may memberikan beras dgn. 
tykaran karet. Djuga diandjar 

ne ufjoba minta perhatian olok 
Rusia AMema” lapangan perda- 
gangan, Antara lain dengan | 
djalan mengirimkan sebuah u- 
tnsan perdagangan ke blok Ru 
sia untuk pendjualan hasil bn 
pu Indonesia, umpomanrja bex- 
Sifat missi tidak resmi, 
Menurut tjatatan para peda- 

gang itu. sekarang ini di Sumu 
tera Selatan sudah ada 17.000 
ton slab. 

— Sovjet tertinggi dari negara 
'bagian Sovjet Uni Latvia telah me- 
nerima permintaan berhenti A.M. 
Kirchenstein, ketua presidium sovjet 
Latvia, kata Radio Moskow hari 
Sabtu ini. Diumumkan bahwa .,den- 
gan suara bulat” K.M.Ozilin . telah 

| dipilih sebagai penggantinja. 
  
| Kristen menjendiri dari masjarakat 
atau mendjadi petapa2 ke gunung2, 
sebab iapun terkenu oleh undang2 
negara, seperti, membajar  belasting 
dsb. . Oleh karenanja maka seorang 
Kristen itu djuga harus memikirkan 
tentang tata-negara, Politik dapat di 
hubungkan dengan keagamaan dan 
satu dan lainnja mengi 

si, | cernba 

kan aa Pemerintah Pusat 

  

     

    
    

   

  

Selardjutnja dapat ditambah 
kan bahwa konperensi meng- 
inginkan supaja sokongan pe- 
merintah kepada koperasi2 di- 
perbesar daripada jang sudah- 
sudah. 

  

£ 

| KUNDJUNGAN PRESIDEN 
@UIRINO KE INDONESIA. 

Presiden Eipidio @uirino dari 
Pilipina menerangkan pada hari 
Minggu malam, bahwa ia mung 
kin akan mengadakan kundju- |, 
ngan resmi ke Indonesia seba- 
gai balasan atas 'kurkljungan 
presiden Soekarno kepada Pili- 
pina beberapa waktu jg lalu. Pe). 
mikian dikabarkan oleh kantor 
berita Perantjis AFP dari Manil 
la. Menurut kabar pemerintah 
Indonesia kini sedang bermusja- 
warat dengan perwakilan Pilipt- 
na di Djakarta tentang kemung 
kinan2 mengenai kurdjungan 
presiden Guirino ini. 

berikan tjeramah  menjatakan 

nja, 
    

udian mentjari 

  

Untuk membitjarakan segala hal jg bersangkutan dengan | 
rentjana pemakaian kapal2 Djepang untuk perdjalanan 

djemaah hadji tahun ini jang akan dilangsungkan bulan |: 
Agustus jad, bekas menteri Agama Kjahi Wahid Hasjim 

: berkundjung ke Djepang. Pada gamhar: 

Hasjim berdiri ditengah2 duta Indonesia tn. Buka de- 

ARTAI KEBANGSAAN Indonesia (Parki) selama hari? | 

PBB — Perajaan 1 Mei — 

Fulgencio Batista — MSA 

sia — Makanan-Rakjat — 

  

    
  

    

salah Tunisia Seperti 

agenda Dewan atau tidak, 

  

Dagang In- 
donesia & 
Blok Timur 

Bukannja Suatu Hat Jg 
Tidak Muogkio, Kata 

Sumaoeng 

ENGENAI KEMUNGKI 
NAN dil: aksanakan hubu 

ngan dagang sefjara lebih luas 
| antara Indonesia” dan negara2 | 
i blok Timur sesudah selesainja 
konperensi ekoncini di Moskow, 
Menteri Perekonomian Mr, Su- 
manang menerangkan kepada 
Antara”. bahwa kemungkinan2 
hub ngan dagang 
itu bukan ' tidak mungkin dapat 
dilaksanakan, 

Di Tokyo K. 
pertemuan dengan anggauta2 
bergambar bersama2. K. H.   

Sampai seberapa djauh terbu 
| kanja, kemungkinan2 itu, Men- 
. teri Sumanang belum dapat 

memberikan keterangan, kare- 

na ia masih hendak menungg 

bahan2 lengkap jang dapat di 
peroeh mengenai konperensi 

tersebut. 
an konperensi tahunan di Garut. Sekalipun " demikian,” kata 

dim korperensi itu terdapat se- | Men'eri Sumanang, djawatan2 

Bagi Masalah Tunisia: 
Tunisia Tidak Masuk Agenda Dewan Keamanan: 5 

Suara Pro 2 Kontra dan 4 Blanko. $ 

EWAN KEAMANAN Perserikatan Bangsa? patia hari : 
Senen mengadakan sidanagnja jan 

diketahui tingka 
ngenaj soal ini di Dewan Keamanan adalah masih berkisar : 
kitar soal, apakah soal Ta, ini akan ditjantumkan didalam 

jg demikian 

tusan supaja pemerintah sege-.| 
ra mengadakan peraturan Sub. 

8 Si : tempuran2 dan 17.000 orang - 

| Tanda2, Spanjol: 
ladjaran pada sekolah landju- 

jg mendesak 

» » 25 
naga Pa negeri, 

# 

2 770 Serda- 
bu Djepang 

Masih Ketinggalan Ne- 
gara2,Jg.Dulu Di- 

duduki 

ITAKSIR BAHWA djum 
D lah serdadu? Djepang jg 

“dewasa iri masih tinggal di dae 
rah2 jg selama perang dunia ke 
Jua dikuasai oleh Djepang ku- 
rang lebih sebanjak 21.770 orng. 

Sebagian diantaranja hingga ki- 
ni belum mengetahui bahwa 
Djepang 7 tahun jl. telah menje 
rah, sedangkan jg lainnja agak 
nja segan utk pulang kembali 
ke tanah-airnja. 

  

  
Empat ribu orang diamini." 

nja adalah anggguta2 bekas 

tentara keradjaan Djepang jg 

dewasa ini masih tinggal di Pi 

lipina, Burma, Indo Tjina, I n- 

donesia dan dikepu auan2 
lainnja dari Pasifik Selatan. 
Dari diumlah 17.700 orang 
anggauta2 bekas angkatan 'a- 

ut Djepang, 770 orang dianta- 

ranja 'urut aktif dalam per- 

Ieanja “cabuli pegawai2 sipil. 

(Kyodo). 

didalam lingkungan. kementeri 
annja sudah mempunjai gam- 

baran? tentang kemungkinan2 

pe 'aksanaan hubungan dagang 
itu. 4 , i 3 i 
Berbit Hjara mengenai soal ke 

sulitan beras dewasa ini, Men : 
teri n jatakan, (bahwa: ia: me- 

mang 'te'ah dapat: mengkonsta 
teer adanja kesulitan itu. Dika ! 
takan, bahwa soal. beras. chu- 
susnja dan soal bahan. maka- 
nan ymumnja kini sudah meru 
pakan suatu kompleks persoa- 
lan jang penjelesaiannja meng 
hendaki waktu jang tidak sedi 
kit, 

Penggilingan2 beras, . ... menurut 
Menteri, kini, hanja dapat menggiling 
Lk, 407 daripada seluruh produksi 
Bana negeri, sehingga kesan se- 
Oolah2 soal beras - mendjadi makin 
sulit karena penggilngan2 beras ti- 
Cak sempurna djalannja, sebenarnja 

ada'ah dilebih2kan. 
Tentang soal2 karet, timah, per. 

tambangan, kredet, “perindustrian, 
modal asing dll.-nja, Menterj hanja 
terangkan bahwa semua soal itu 
mendapat perhatian sepenuhnja dari 
kemonter annja. 

Sementara itu, Monteri Sumanang 
belum bersedia djuga ,memberikan 
djawaban atas pertanjaan2 mengena 

Lngkungan pekerdjaannja, terutama 
ig besifat tehnis, karena ia mash 
belum lagi seesai mempeladiari se 
Iuk-beluk pekerdjaannja jig baru itu 

  

MACARTHUR TIDAK DITJA- 
LONKAN UNTUK MENDJADI 
PRESIDEN AMERIKA. 

Djenderat Douglas MacArthur pa 
da Minggu malam telah memberita- 
hukan bahwa ia tidak ditjalonkan 
untuk menduduki djabatan  rresiden 
Amerika. Keterangan ini diberitahu- 
kannja dalam surat jang ditudjukan 
kepada ketira Remington “Club di 
Reed College di Portland. 

  

K sa mengemukakan bhw 

dana Menteri Antonio Salazar 

Persekutuan A. S, 
Spanjol- Portugal? 

“Akan Meninggalkan 
Sikap: Kenetralannja 

ALANGAN JG LAJAK dipertjaja di Madrid hari Sela- 

pertemuan jg ketiga hari Senen 
dilakukan antara Djenderalisimo Franco dari Span jol dan Per 

dari Portugal itu, terdjadinja Sp 
-miwggu sesudah Sepanjol menuntut pembatalan persetudjuan 
sementara mengenai Tanger dan justru pada saat menteri luar 

Mengenai pertemuan antara 
Franco Can Salazar tadi tidak 
didapat keterangan2 resmi, 
kan tetapi kalangan tersebut 

diatas tadi menegaskan bah- 
wa Sepanjol dan Portugal bia- 
sanja melakukan djedjak2 jg. 

"sama diapangan politik luar 
regeri Jan — pada saat men- 
djelang dimulainja perunding- 
an antara Amerika Serikat dan 

Sepanjol, jang mungkin akan 
berakibatkan Sepanjol mening- 
galkan Fenetralannja — bah- 
wa.kodua negara tadi mengada 
kan vertukaran fikiran adalah 

normal.   Dikemukakah bahwa pakt 
Iberia Seepanioi & Portugal) 

meat tak 

dalam aliran2 baru seperti. sosialis- 
me, komunisme dan serekat2. buruh 
jang beraliran kedua isme tsb. Dgn 
peladjaran ini, maka baiklah kalau 
kaum Kristen sekarang mentjeburkan 
diri-dalam masjarakat, dan ada baik 
nja bila orang2 Kristen jang berpe 
ngaruh dikalangan2 buruh dan orga 
nisasi2 lainnja menggunakan sebaik 

“dua negara tadi 

  baiknja pengaruhnja itu. 

negeri Sepanjol Artajo mengkunfdjungi regara? Arab. 

jang menghubungkan kedua ne 
gara tadi menetapkan, bahwa 
sebelum salah suatu antara ke 

mengadakan 
persetudjuan dengan p'hak ke 
tika maka kedua negeri tadi 

berunding terlebih dahulu. 

Djuga menteri pertaha 

nan Portugal hadir. 
Perlu dikemukakan dsini, 

bahwa dalam pertemuan anta- 
ra kedua pemimpin tadi, djuga 
menteri 

sas-desus bahwa tak lama lagi 

mungkin . diadakan pakt | 
3-regara antara Sepanjol—Por 
tuga —Amerika Serjkat. 

Beri'a dari Lissabon, Ibukota 

Portugal, mengatakan pada ha 
ri Selasa ini bahwa pemerin- 
tah sama sekali tidak mau 
memberikan keterangan? me- ' 
ngenai pertemuan antara Sa'a 
zar dan Franco, 

Sensur sekeras2nja berlaku, 
hingga chalajak ramai tidak 
mengetahui bahwa perdana 
menteri Portugal te'ah menga 
dakan pertemuan dengan Fran 
co. (Antara). 

pertahanan Portugal , 
hadir, Has ini menimbulkan de . 

Penting Hari Ini: Soal Tunisia tak masuk agenda 

Menaklukkan TBC — 

dan reaksinja oleh Rus- 

Batik tetap megap2 dil. 

     

      

ke-3 ee ma- 
pembitjaraan 

iba. A5 Aikdut undntia 

“Dalam sidang hari Senen itu 
utusan €hili, Herman. Saata “ 
Cra, mengadjukan suatu: re- 

So uS! iang menghendaki, supa 

ja soal Tunisia jane diadjukan 
oleh negara2 blok Asia-Afrika 
isi di jantumkan dida am agen 
da Dewan, akan tetapi pembi- 
tjaraannja lebih landjut dalam 
ada itu supaja ditunfa. 

| Uusan Pak's'an Ahmad Bok 
ihari, iarg da' am bulan ini 

mendjabat ketua Dewan Ke- 
amanan, mengadjukan pula 

| | sebuah resolusi jang menghen- 

daki, supaja delegasi2 blok 
Asia-Afrika - diberi  kesempa- 
tan mengemukakan pendapat 

mereka dimuk4 sidang. 

Masalah Tunisia tidak ma- 
suk agende dewan 

keamanan. 

Menurut berita terachir dari 
PBB jang disiarkan oleh Reu- 
ter, Dewan Keamaran PBB dim. 
sidangnja pada Senen sore te- 
lah menolak baik resolusi Bok- 
hari maupun resolusi Chili. Uni 
ted Press mengabarkan lebih 
landjut bahwa permintaan 41 
negara blok Asia-Afrika supa- 
ja Soal Tunisia ditjantumkan di- 
dalam agenda Dewan Keama- 
nan kemudian ditolak oleh De- 
wan dengan perbandingan sua- 
a 5 (pro) lawan 2 (kontra) 

dan 4 blanko. 

  
Jang se'udju ialah Pakistan, 

Sovjet. Chili,  Brazilia dan 
Tiongkok Nasionalis jang. me- 
nolak: Perantjis- dan Inggris 
dan iang blanko: Amerika Se- 

rikat, Nederland,.Junani.. dan 
-Turki..Menurut komentar Uni- 
ter Press ini adalah untuk per- 
tama kalinja dalam sedjarah 
ewan Keamanan selamg 6 ta: 

hun ini bahwa Dewan maeno- 
lak untuk memasukkan suatu : 

masalah jang diadjukan “ oleh. 
anggota ataupun 'sedjumlah 
anggota PBB didalam agenda- 
nja. (Antara-Reuter). : 

Neo Destour tolak peme 
rintahan baru. 

ri Tunis mengatakan, bahwa 
biro politik dari partai Neo 
Des'our pada hari Senen. ma- 

lam teah mengeluarkan Suatu 

kan, bahwa pemerintahan baru 

di Tunisia dari Baccouche “sa 
ma sekali tidak berkuasa un- 

tuk memikul tanggung djawab 
atas nama regara, baik jang 
berupa po'itik maupun peme- 

rintahan” Partai Neo Destour 
menolak setiap rentjana pero- 

' bahan ketata negaraan sebagai 
dasar perurdingan, 

Selandju nja partai tersebut. 
menegaskan vendirjiannja - un- 
tuk meneruskan gerakangja'ke 
arah tertjapainja kemerdeka- 
an nasional ba'k dari sudu: ke 
masjaraka'an maupun po “itik, 

Sebuah berita lairnja menga 
barksn, bahwa fihak polisi pa- 
da hari Senen telah menangkap 

enam orang Tunisia karena di 
porsa'ahkan telah melakukan 
kegia"an2 sabotase d'tempat 
kediaman seorarg petani peter 
nak bangsa Perantjis gi Tan- 
djung Bon pada tanggal 10 
April iarng la'u. Mereka, giper. 
salahkan te'ah  mentj'ntjang 
200 orang pekerdja bangsa Cy 
prus dan merusakkan dua hek 
tar perkebunan anggur. 

  

SA Mn 

MENTERI PERTAHANAN 
AMERIKA LETAKKAN 
DJABATAN? 
Mingguan United States News . 

al World Review jang terbit 
di New York menulis hsri Se- 
nin, bahwa menteri pertahanan " 
Amerika Robert Lovett. akan 
meletakkan djabatannja sebe- 
lum diadafran kampanje pemili- 
han presiden. Mingguan itu :se- 
landjutnja menamjahkan, bah- 
wa menteri luar negeri Dean 
Acheson akan mendjabat kedu 
dukannja itu sehingga bulan 
Djanuari tahun muka, “ 

DUTA BESAR PILIPINA 
(BARU UNTUK INDONESIA, 

| Proceso Sebastian, Dua Pilipina 

|untuk Perantjis dan Italia jang kini 
1 sedang beristirahat di Manilla telah 

| diusulkan pada pemerirtah Irdonesia 
Luntuk mendjadi Duta Besar Piliptna 
| jang baru di Djakarta, demikian di- 
kabarkan oleh U.P. Sebelum mema- 
suki lapangan diplomatik, Sebastian 
telah memriangku djabatan2 sebagai 
Senator, Gubenur daf Adsokat. Dim 
tahun 1946 ia telah mengepalai dele 
gasi Pilipina dalam konperensi P.B.B. 

di Paris bagian pengetahuan, pendidi 
kan dan kebudajaan. Duta Besar ig 
lama, Domingo Imperial kini telah 
diangkat mendjadi ketua Komisi Pe- 
milihan. 

  

Sementara i-u herita AFP da“. 

pengumuman dimana d'njata- “ — 

   



2 3 : 

di Lembaga. Tenan “ai Djalan 
ia belum pula melalui » 

men uduii temp jang pentin, 
..Sarkan sjarat2 jang ditenjukan olek 
rang sehat makanannja, Orang Indi 1 

ah nan orang Indonesia tidak dapat 1 at. 
An dr./ Purwosudanma Kan Late 

Food: and Agricultura! Orga 

f aigation masih memasukkan In 
'donesia- kedalam golongan ne 
gara2 dimana rakjatnja masih 
kurang .makan protein (zat pu 

| Kekurangan protema 
pada maka rakjat Indone- 
sia ini, jang sudah diderita mer 

Hi puluh-puluh tahun 
- ini mempunjai 
djelek sekali bigi rakjat Indo- 
nesia. Dr. Pti #rosudarmo dapat 

Sengan buk 4, 

  

   

  

    

    

   

     

    

   

  

    

  

         

   
   

        

  
pengaruh jang . 

aa fenaga rak   menundjukan | 

  

   
   | pai beberapa wa 

ini dianggap sebagai suatu | si 
“fat dari hangsa Indonesia, sa 

ma seka i bukan sifat bangsa 
disebabkan karena kn 13 

Mmakonan dari 

ktu jang Tatu 

  

   

   

   

  

      

      

          

          

   

Indonesia 
g Ta dan kebiasaan untuk me 
5 , tetamu dengan ma 

» erdiri dari 
ing dan Da 

rang sehatnja 
bangsa itu: 

sudarmo berpen pat, W. 
makanan standar jang disusun , 
oleh Lembaga Makanan Rak-|: 
jat ini.merupakan suatu lang 
kah kearah jang baik. Dengan 

nama populer, “Ampat sehat” 
dan “Lima sempurna” LMR se| 

| Karattg telah membuat menu Yag2 
Sah segala (ar : 

  

   

  

   
sajuran, ane das 
'ah?2an, Dalam tempe 

fih-telur untuk 207: 
rena ini harus diandjurkan an- 
tuk makan tempe banjak2, se- 

safu djalan untuk 

Dr. Purwokudarnpp 
ini sedang me    ongadakan pertjo 

baan — nerbii a perkataan ini 
boleh dipakai-— dengan arak2 
nja sendiri, jang mendapat ma 

'kanan iang sesffai dengan sja- 
rat2 jang ditentukan gleh fmu | 

makanan, Ia menerangkan ba 

Oleh pang pamoan Hari | hwa apabila mereka ini beper | 
ah Solo diputuskan : Nan. ketempat lain pada waktu : 

dimana mereka menda- | 
| pat aa jang lain Sae 
|da makanan dirumah, dan ke ! 
'mudian pulang:kerumah, maka 

mereka tampa ak lesu dan ku- 

    
   

     

        

   

jang sangat ramai, tetapi pa
 

Dan 

salah satu sapa - 
akan usaha 

& “hubungan ini dr. Pur 
wosudarmo menegaskan, bah- 

#| wa Indonesia, tidak perlu min 

ta. bantuan luar negeri dalam 
ini Di Indonesia 

tumbuh: sajuran jang mudah di 

tanam, seperti 
jang akan merupakan 'perbaik 

an.makanan rakjat apabila pe 

nanamnja. dikerdjakan dengan 

Tetapi kebiasaan 

itu, pada sekarang ini Hen 
bisa dikata 'umpuh, hingga , 
engusaha2 “batik Sama mera | 

sa benar? menghadapi masa jg 
sangat gelap. Sangat i 
'nar dugaan, bahwa mundumnja 

“batik disebabkan 
kembangnja tjara 

pan modern, 

  
"Empat sehat” terdiri 

empat: matjam makanan, jang 
isusun demikim rupa App 

makanam itu sehat sekali, s 
dancikan “Lima sempurna” za 

| diri dari ma matjam makanan 

jang sempurna. Dalam menju- | 
Sun kedua menu ini diperhati- 
kam dengan tjara bagaimana 
kada, protein. dalam. makamam | 
itu dapat didjamin . setjukup2- | 

“ nja. Disamging: makaman UMUIN 
| Ini Lembaga Makanan Rakjat 
“djuga telah menjusun matjam2 
, makanan untuk kamak2, para 
ibu dengan bajinja. & 

. Tetapi soal jang detik su-) 
lit jalah bukan menjusun ma- 
tiam2 makanan itu, tetapi ba- 
gemana tjaranja. menjadjikan 

hal ini kepada rakjat dan men 
djadikan rakjat "nutrition min 
ded” sebagaimana gikatakan 
o'eh para ahfi makanan. 

» Nutrition minded.” 
LM.R bertudjuan mendjadi 

kan rakjat "nutrition minded” 
untuk mentjapai tudjuannja Je 

rakjat jang se 
hat makanannia. menurut sja- 
rat2 ilmu ymakanan.. Hal ini 
bukan mendjadi kewadjiban -ke 

T ri kesehatan. belaka. 
/ Berhubung dengan-LMR dalam 
usahanja bekerdja sama dgn 
“kementerian pengadjaran, pen 
didikan dan kebudajaan teruta 
ma dengan Djawatan Pendidik 
an Masjarakat, 
usaha ini soal pendidikan meru 
'pakan faktor iang Mn pes Ha 
ting sekali. 

Menurut rentjana usehk utk 
P4 Pusat ' mendjadikan rakjat “nutrition | 

a|tentang masalah perbengkelan, minded” itu akan dimulai pada 

| bahkan sampai sekarang telah seko'ah2 rakjat dengan menije | 
“heat 3 dan telah lewat dari tang barkan gambar? dalam .manat 

gal.jang telah ditentukan dan Tt dengan njata pen- 
belum djuga ada tanda2 penje 

lesalan dan pernjataan pihak 

  

Tg 5 untuk fanta Haa hadiah | 

: ne baji2 is lahir pada tel. | 
s Selain ia on pani- 

  

baiem, ketela ' 

karena ber- 

jang membawa : 
akibat banjak orang2 jang ti- 
dak 'agi memakai kain batik, 
karena bagaimana djuga djum | 

lah rakja“ di Indonesia jg me- 
makai kain masih sangat besar | 
angkonja, diduga masih tidak | 

: Fasa guru dan bidan meru- 

pakan: kader.jang paling pen- 
ting dalam usaha untuk mendi 
dik rakjat kearah ini. 

tahun 1951 dan 1952 60 orang 

guru. sekolah2 kepandaian pu 
ri telah mengikuti kursus sing 

' mengenai soal makanan 
maka ini, sedangkan serombo 
ngan 45 orang pemimpin Dja 
Watan Pendidikan Masjarakat 

telah mengikuti 
sematjam itu. 

Home Extension Courses 
untuk mentjapai, 

tudjuan ini jang ditempuh oleh 
a.rakjat. dgn 

kerdja sama. dengan dinas per 
tanian ialah mengadakan jang 
disebut Home Extension Cour- 
ses, Rentiana untuk ini kini su 
dah se'esai, hanja untuk menje 
lesaikannja. masih ditunggukan 

-persetudjuan dari pemerintah 
Pusai dan keuangannja. Home 
Extension Courses ini memberi 
kan kursus praktis dari enam 
bulan dalam soa'2 makanan 
rakjat jang penenang kan di 

daerah mennse., 

kurang dari 80X, dan ini bisa | 
dibuktikan dari hanjaknja ke- | $ 
butuhan2 bahan batik, teruta 

ms» kain mus'im, pada tahun2 
jang achir ini masih belum 
djauh kurangnja daripada ta- 
hum2 sebelum perang dunia ke 
dua. (dengan tjatatan: bahwa 
sebelum perang dunia kedua, 
kebutuhan kain muslim tiap2 
tahun Is. 100.000.000 meter). 

Produksi 5004 dari th. ji. 
|. Pada -amumnja, disamping 

pembati kan2 t mem- | 

punjai modal tjukup sudah sa- 
ma ngonaril napas. djuga pem- 

jang besar pada masa 
an ini hanja be- 

lengan tenaga 10X, 
perhitungan 

se putik dalam tahun ini 

  
  

pula kursus 

    

AKSI PROTES. 
Kemaren pagi, antara pukul 

9 Pa Ea siang, 1 
bil bagi perberigkelan 

aksi protes 
fat Hah strike 

mana te'ah  didjalankan 

oleh buruh N.V. Fuchs & Rens 
dan ea Motor Company di 

Aksi sematjam iri, 
Manna irama Ingat Ir 

KB jabang Semarang akah di 

perluas, bila tidak 
penjelesaian. 

“terachir jakni: 

nja jang SE   
ita Bacaan fee jang 
(jak bluluken, tidak ke 

laboer: @falan-djalanan 1g. 

ana lupa'lihat keadaan 
ant buat mengam- 

1 esdjid-mesdjid- 

ganja ai mero 
st Kemikian rupa. 
demikian. kenjat2an masih sa- | 
ngat banjak . stock jang ter- 
tahan, karena order dari 
Djawa, sangat sedikit, 

Dalam penjelidikan, kenjata 
an bahwa kemunduran pasar 
batik diseuruh Isdonesia, pu- 
sainja karena lemahnja koop- 

kracht rakjat, terutama dalam 

daerah2 . jang “memproduceer 
expori setelah Embargo. berdja 
'an terhadap RRT. 

Sebagai diketahui, bhw sum | 
rakjat dalam 

Pihak tersebut di karena dalam 
atas ini terangkan selandjutnja 
bahwa aksi tersebut 
dilakukan, oleh 

habis tempo pengunduran aksi, 
j ditunda oleh 

  

        karena - te'ah 

  

2x ang dikong da 
am mesdjid 

HARGA Emas. 

  

  

PEROBAHAN RAJON 6. 
: meningkatnja “- 
penghidupan sehari-hari dalam ta 
rah wilajah Djawa.Tengah'ini, ma-|' 
ka kemarin dalain rapat kepala? Dja |. 
watan Niveau Prop. Djawa Tengah 
telah disetudjui membentuk 
Sese jang diberi tugas untuk mentja 

jang dapat dimadjukan 
kepada Pemerintah Pusat, agar rajou 
Djawa Tengah, jaitu termasuk rajon 
6, dirobah. Badan tsb: terdiri « H 

'diantaranja dari 
Kantor Pengendalian harga, 
dustrian, Djaw. Pengawasan Perbu- 
ruhan dan lainnja lagi: 

Rentjana kemungkinan dapat ma 
fobah rajon 6 untuk Djawa Tengan 
'setelah selesaidibuat oleh Panitya 
itu, akan hand Kap pula 

Pemerintah Pusat. 

KEKATJAUAN Dia. bEsra 
PERKAWINAN. 
Pada hari” Minggu malam Senen 

di Kp. Djajenggaten dja- 
Tan Patas telah terdjadi kekatjauan 
“dalam suatu perajaan perkawinan “di 
"Kp. tsb. Pada kira2 djam 9 dan 
| 10 malam itu, sewaktu para tamu se- 
Indon bertjakap-tjakap dan mende- 

ngarkan musik krontjong, tiba2 dis 
lempari dengan batu2 oleh orang2 
jg tidak diketahui dari asalnja, hingga | 
perajaan tsb mendjadi katjau. 

|barnja ada beberapa korban dian- 
tamu itu mendapat 

“mana kini diserahkan kepada pihak 
jang Mn untyik diusut Tebih 

ber kocpkraeht 

daerah2 Sumatra dan Kaliman 
tan, ada disekitar pasar karet. 
Dengan demikian, maka mero- 
sotnja pasar karet 
“pun lumpuh djuga, lebih pula 
bahwa pada masa jang belaka 
ngan ini hampir semuanja ex- 
port karet 4da ditargan gnder 
neming2 sadja, 
rakjat kedudukannja makin 
tertjepit, sebab ma atau tidak 
mereka harus melepaskan ba- 
rangnja dibawah harga pasar | 
dunia, sebab bila tidak demiki 
an onderneming2 karet tentu 
tidak mau menolong-nja 

$ Posget . Silat Kise 
« Frazer utk. Indonesia. 
Aan » Motor: Automotive 

Sales &: Service” 
mengharap pada achir tahun ini 
akan membuka di. Djakarta apa 

dinamakan: 
Plant” dengan montase mobil2 
dari Kaiser-Frazer, 
sein Reksodirdjo direktur mas 
kapai tersebut menerangkan, 
ahwa rentjana2 jang kongrit 

mengenai bengkel montase itu 
diharap akan selesai kira2 tiga 
bulan lagi dan dalam waktu itu ' 
diharap: akan sudah ada ' izi 
Ona pemerintah. / 

Sen HASIL RAPAT PAN. PENO- 
LONG KELAFARAN, 
(Menjambung berita kami be 

berapa hari berselang 
"yapat Panitya Penolong Kea- 

: (Paran Djawa Tengah. lebih lan 
.djut dikabarkar, 
'ini merupakan 
“Prop. Djawa Tengah jang akan 

| me'uaskan tjabang2nja diselu- 
Fruh daerah Djawa Tengah, Ten j 
tang Hari Gerakan Amal dite- 

itapkan tanggal 17 April dimu 
: | ad djam 16.00 sampai 19.00: se 

penjelenggaraannja 

Kana mengumpulkan bahan2 

| makanan dari penduduk dise- 
rghkan pada pandu2 dikota ini. 
Untuk penjerahan bahan2 ma- 

anan atau barang lainnja per 

seorangan dapat diterimakan pa 

san,. kata |-da pos2nja ditiap2 tempat da- 
Barak “Yam kota Semarang dan dimu- 

lai tanggal 18 April — 18 Mei 

“jang akan datang. 

Man”, | HASIT, KONP. PARTAI 

3 TE
R 
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ngatur Tah Ea bana 'sampik 
ek utk gadis Kanan | 
Na   di Indonesia   Assembly 

hingga. karet |   Sekai ikan j   
  

MENINGGAL DLM BETJAK. | PEDAGANG PASAR, 
Baru2 ini seorang laki2 bang | AKAN TIDAK 

sa Eropah...naik betjak dari 
alun2 ke Sompok: Sesampainja 
di Djagalan orang itu jang su 
dah agak landjut usianja telah 
meninggal didalam “betjak. Ke 
tika sakunja diperiksa di pos 

Sebandaran, 
poswissel jang belum “diambil 
“uangnja, satu lembar chegue da 
iri salah saty bank dikota ini 
dan beberapa “puluh: rupiah 

(uang tunai. Rupanja orang itu 

kena hartverlamming, Majat- 
nja giteruskan ke tempat kedia 

» mannja di Sompok. 

'ERINGATAN HARI ISRO" 
“B MYROD 

Menjambung berita kami. ke 
maren tentang perajaan peri- 
ngatan Hari Isro” Mi'rodj Nabi 
Muhammad s.a.w. 
diselenggarakan oleh GPII diko 
ta ini pada tanggalx21/22 April 
jang akan datang oleh 'pihak 
jang bersangkutan dikabarkan 
lagi, bahwa perajaan peringa- 
.tan tersebut, berhubung dgn. 
sesuatu sebab diundurkan pa- 
da tanggal 23/24 April, 
Rebo mao besar 

  PM ha - 

1 lupa, pak wali: | 
bul 

Dalam rapat anggauta Per, 
satuan Pedagang Pasa, Djo- 
har Semarang tanggal 13 April 
jang baru lalu ini dimana ha- 
dir lk, 500 orang anggautanja 
telah diputuskan untuk menga 
dakan aksi satu hari, jaitu pa 
da hari Minggu. Hari Minggu 
mana jang akan diambil, tidak 
diberi. tahukan, tegasnja ' ada- 
lah pada suatu hari Minggu. 
Adapun tindakan jang diambil 
oleh PPPDS tersebut jalah ber” 
dasarkan atas masalah tuntu- 

Sebagai hasil Konp. Partai Burun 

“daerah Djawa Tengah jang dilany- 

sungkan di Tana sedari tg. 

dan 13 April jbk 

| kan keputusan sbb: 

za "Kedalam: menjampaikan ppap pro. 

ja : gram baru kepada kongres P 

| ruh ia, dimulai 14 20 di Djakarta 
Sesuai dengan 

“pada dewasa ini 

. telah didapat:     
sedangkan keluar: 

-menjatakan sikap terhadap beberipa 

“masalah jang pada dewasa ini, sege 

“ra membutuhkan penjelesatan tentang 

| nasib buruh umumnja. 
1 Mei, politik 1 

iban basah dan gadji pegawai 

ME | geri, bahaja kelaparan, pembelian pa 

ia | Si dan tentang pemilihan umum. Se 

|taim dari ini disusun pula anggautaZ 
ah Djawa Tengah 

d2. adi, Surjotap 

RUNDINGKAN NASIB 
PEGAWAI BUS, Mp 

Walikota Hadisubeno dan. 
anggauta DPD S. Mangkupra- : 
inoto kemaren “berangkat 'ke 
Djakarta. Maksud: .kundjungan 
fu ialah dengan persetudjuan 
Gubernur Djawa Tengah me- 
ngadakan rundingan dengan 
pihak Kementerian Da'am Ne- 
geri dan Kementerian Urusan 
Pegawai memperdjuangkan na 

|sib buruh pegawai2 bus, supa- 
ja mereka didjadikan pegawai 
bulanan tetap. | 

stand jang ditolak oleh DPR 
DS Kota Besar Semarang, jaitu 

sebagai protes ditolaknja tun- 
tutan tersebut diatas oleh DPR 
DS Kota Besa, Semarang, 

PENERANGAN VISUEEL 
DI KAMP? TAWANAN. 

Selama 10 hari, jaitu sedari" 
tanggal 14/24 April 
staf Dip. P. Diponegoro diada- 
“kan 'penerangan visueel 
pilem di kamp2 tawanan selu- 
ruh Djawa Tengah, 

jang akan 

Partai Buruh Dae 
: Ha A terdiri dari s   

    

— Dale ro peraih para 
Na 2 kan Dem Ih 

tas" S 8   | tong ga, Eat o.dan' Ma pa 

y Kan .kedudukan p pengutus harfan 
       

  

  

  
HMS, /Bagle” kapal Ta terbaru Ta “armada Inggris, jang pembuatannja memakan ongkos tidai 
kurang-dari 40.000.000 dollar, kini sedang asjik mengadakan latihan di lautan Inggris, untuk Betukin 
sakan anak buahnja jang berdiumlah I-k. 2000 orang itu, 
diharuskan pula bisa bertolak dan mendarat diatas geladak Nan 

| Bati 
pandjangnja itu. 

»melade€ni" 
al induk jg hanja beberapa ratus meter 

   

    

   

    

  

   
   

  

   

Ike Serang uni menggiatkan 
“kembali tjal N.U, di Ban- 
ten, Sebagai diketa da. 

     
    

“Menggiatkan Usaha- 
nja Di Banten 

ppana HARI MINGGU jl" 
K.H. Abdulwahab Has- 

bullah dan K.H 
pen urus besar ahdatul Ula- 

dan K. Sbroto dari N.U. 
Tijawa Barat telah berkundjung 

    

    

   
   

   

      

   
   

    

       

   
   

  

    

  

   
    

  

lam konferensiinja 
N.U, telah memutuskan keluar 
dari Masjumi dan mengusulkan 
supaja struktur Masjumi diro- 
bah mendjadi federasi jang 
menggabungkan selurah orga- | 
nisAsi? Islam, 

     

   
         

    

    
   

  

    
   

  

      pesawat2 pemburu jet jang kini   
Tetap Megap? 

Mengapa Bahan2 Batik Jg Di-Impoit Masih Tetap 
Sadja Ditangan Asing ? 
—— Oleh: Darmosugito: Korr. Kita 

UNTJAK DARI HARAPAN pe 
"Lebaran (1 Sawal), oleh sebab 

Soal lalu lintas djuga 
factor. 

Dalam daerah2 lain iang pe- 

ngaruh export Galam penghidu 

“pan rakjat tidak begitu besar, 

djuga “karena berbagai? ma- 
tjam factcr, terutama 
| soal keamanan jang menjebab 

“kan hasil bumi mendjadi ku- 
rang, dar lalu iintas kurang se 

'tabil, “Ggjuga kenaikan 
(kendaraan (dengan..tjatatan: 
'termasuk djuga tar kereta. 
| api), memberi puku'an jang sa 
ngat berat bagi Inbang2 pentja 

| yian rakjat, dan sendirinja dju 
| ga mendjadi salah Sa'u Cari ba 
njak factor jang men,2babkan 
biaja penghidupan  mendjadi 
meningkat, lebih tinggi dari 
penghasilan jang didapat oleh 
:rakjai, mudah dimengerti bah 

wa koopkrachi.rakjat pun sa- 
ngat lemah, hingga bukan soal 
lagi bahwa mereka lebih me- 
mentingkan bahan2 pengisi pe 
ru: dari pada pakaian......... 

Industri Batik punja 
puntjak sendiri. 

Kita mengakui bahwa tidak 
hanja perusahaan batik sadja 
jg mengalami naSib djelek ka- 
rena akibai2 Embargo, karena 
kekatijauan. karena kenaikan 
tarif2 kendaraan dll, 
seal sekitar perusahaan batik, 
memang tidak bisa disamakan 

“dengan lain2 perusahaan, kare 
ina perusahaan batik mempu- 

'Injai arti jg lebih dalam daripa 
| da pengartian ekonomi- biasa, 
dan dim - hal ing telah dLakui 
sendiri oleh Pemerentah. hing: | 
ga. terbenamnja - perusahaan2 
batik, tidak sadja djumlah Mid- 
denstand Indonesia makin ku- 
rang, perkembangan modal Na 
sional mendjadi kandas, tetapi 
djaga Indonesia akan - kehila- 
ngan bentuk2 kebudajaan “dan 
keser'an asli, warisan dari le- 
luhurnja. 

Djusiru karena ' itu Peme- 
rontah telah membatalkan pa- 

djak peralihan dan belakangan 
djuga padjak pendjualan. Te- 
tapi meskipun demikian) usaha2 
lain dari fihak Pemerentah ig 
bisa diarfikan ,,menarik peng- 
usaha? batik dari keadaannja 

ig hampir tenggelam, malahan 
banjak  diantaranja jg sudah 
tamat sedjarahnja karena tidak 

tahan dalam keadaan serupa jg 
diderita sekarang...jg Rositie?”, 
Sampai sekarang masih belum 
ada, 

Bahan2 Batik di 

tangan asing. 
Sebawpa diketahui. dim. kala- 

ngan perdagangan. tingginja 

KONP. SOBRI DJAWA 
TENGAH. 

Sedari tanggal 15—17 April 
ini di Semarang dilangsungkan 
pula Konp. Sentraal Organisa- 
SiBuruh Repub'ik, Indonesia 
seluruh Diawa Tengah 

Tennis Tournooi 
Di Semarang 
(Sambungan kemaren) 

Pertandingan finale. 

Jang “paling menarik 'adalah per 
tandingan finale double Jaki2 antara 
Koo Tjing An/Panarto derigan Ke- 

tie Sudarsono/Liem Yoe Djien: De 
'radjad permainan tak kalah dengan 
pertandingan di Wimbledon. Set 

"pertama - dimenangkan “oleh Koo 
Tjing An/Panarto dengan 6-0, tapi 
set kedua dimenangkan oleh Ketje/ 
Liem Yoe Dien dengan 8—6, set 
ketiga dimenangkan kembali oleh 
Koo/Panarto dengan 6—4. 

Finale single laki2 tak kalah 'me 
nariknja: mula2 baik  Liep Tjiauw 
maupun lawannja (Ketje) bermain 
agak gugup, Set pertama dimenang 
kan oleh Liep Tjiauw dengan 6—2, 

  

tentang ' 

| saingan dari modal 

'arif2 

  tetapi 

  

    
  

pangan batik hanja pada hari2 jang mendekati hari 
maka tenaga bekerdja dan hasilznja didalam wak- 

biso satu tahun, sesungguhnja a kan dibandjirkan didalam bulan? jang mendekati Sawal, umum 
nja pada bulan? sebagai jang ki ta indjak sekarang, karena tidak sadja pasar? di Djawa sadja 

dju ga pengambilan untuk luar Djawa: Sumatra, Kalimantan, 
lawesi, Sunda ketjil dan daerah 2 Maluku, order dan pengirimannja dilakukan pada bulan2 se- 
perti sekarang ini pada PN ta hun. 

Suw- 

harga bukan suatu soal, asal 
sadja tidak merupakan gelom- 
bang jg setiap hari mengguu- 
jang pasar. Tetapi dim dunia 
pembatikan tidaklah demikian. 

Jg. dimaksudkan dim. haj ini, 
adalah soal2 sekitar bahan2 ba 
tik ig karus di-import, jg sam 
pai sekarang masih tetap ada 
ditangan kongsi2 asing. "jang 
sangat tidak senang mendapat 

Nasional, 
hingga agn bermatjam-ma:'jam 
tjara, dan kalau perlu dengan 
menjediakan verliespost, mere- 
ka selalu berdaja untuk menje- 
kik leher modai2 Nasional. Per 
saingan dlm. dunia dagang me 
mang merupakan Sua'u kebia- 
pa ig sehat, tetapi dlm. hal 

jg teruilama harus dime- 
dada 

njai voorsprcng jg sangat dja 
uh, tidak sadja modalnja lebih 
kuat, tetapi djuga menang pe- 
ngalaman. dan organisasinja su 
dah masak berar2. Tidak demi 
kian dgn halnja modal2. Na- 
sional, 

Perlu perlindungan. 
Oleh sebab itu, bila Pemeren- 

tah tetap berpegang teguh po- 
itik ekonomi serupa jg berdja- 
lan sekarang, djangan 'diharap 
modal2 Nasional bisa berkem- 
bang. “ 
Dalam keadaan dan keduduk 

an ekonomi sebagai-sekarang, 
Saitu2nja harapan “dalam pem- 
bangunan perekonomian Na- 
sional adalah perlindungan Pe- 

merentah kepada perkembangan 
pengusaha2 Nasional jg benar? 
berwudjut dan berdjiwa Nasio- 

| nal. Dan membedakan hak mo- 
dal asing dgn modal Nasional 
pada tiap2 Negara jg merdeka, 
mendjagi kebiasaan, terutama 
bagi Negeri2 jg masih musa. 

Demikian. djuga dgn. halnja 
Soal2 disekitar pengusaha Batik 

Inilah soal2 ig sekarang men 
djadi suatu probleem 'dim kala- 
ngan Kesatuan Pengusaha Ba- 
tik seluruh Indonesia, jg dipim 
pin oleh M. Djajergkarso dan 
Saebani cs. Organisasi kesatu- 
an itu akan mendesak kepada 
Pemecrentah. untuk merebut hak 
tnport bahan2 ba'ik. js seka- 
rang ada ditangan kongsi2 
asing, sebab djustru disitulah 
ferletak mati hidupnja pengusa 
ha2 -batik seluruh Indonesia 
Untuk itu, sekarang telah di- 
siapkan beberapa laporan leng 
kav. jg fidak lama lagi akan 
dikirim kepada Kem. Pereko- 
ncmian. 

Walaupun demik: an, masih tetap 
djuga mendjadi perfanjaan, meski. 
pun Pemerintah mengetahuj ' akan 
kepentingannja  beralihnja hak itu 
dari tangan asing Nasional, berani- 
kah “ Pemerintah mengambi tinda. ' 
kan2 setjara radicaal dalam soal jtu? 

Sudah diketahui lebh dahulu, | 
1 

na remnangaan 

pun set kedua dimenangkan olehnja 
dengan Sal) Ketje beruntung me- 
njusul mendjadi' 5—4, tapi games 
terachir dimenangkan oleh Liep 
Tjiauw. 

Mengenai single wanita dapat dite 
rangkan singkat sadja, nj. Gan Siaww 
Khie menang dengan 6—4, 6--4 dari 
nona Liem Giok Pik dari Blitar. 

Mixed double antara Koo Tjirg 
An/nn. Liem Giok Pik versus 
narto/nj. Sarojo agak menarik 
achirnja dimenangkan 

Bj 
can 

oleh pasaig 

EK 

Haruo Kodera. 
Pemain Djepang, Haruo 

(bekas pemain Davis Cup) partaer- 
nja Siek Tjien Hoo alam kwartfi- 
nale lawan Lonosuprodjo/Ong Ping 
Liang "menang dalam set kedus de 
angan 7—b,6—0. Dalam semi tnale 
lawan Ketje pemain Djepaag "tx ci- 
kalahkan dengan 6—2, 6-2 

Demikian ringkasan vetslag tennis 
tourndoi di Senrarang selama hari? 
Paskah jl., dan siapa2 ja1g mendjadi 
djuara sudah kita muatkan nama2 
nja dalam harian kita kemaren. 

Perlu dibetulkan disini kexelirwan 
pasangan mixed double jang dimuat 
kemaren, jaitu Koo Tjing An mesti 
nja partnernja “un. Liem Giok Pik 

K.H. Abdulwahab menerang 

kan, bahwa keputusan konfe- 
rensi ini akan diadjukan un- : 
tuk disahkan “oleh Kongres |     

tanggal 29 April 

mereka sudah. mempu- p 

  
  jang tsb duluan dengan 3—6, 6—2,! 

1 

Kodera 

  (champion) dan Panarto partnernja 
nj. Sarojo (runner up). 

    
    
   

N.U. di kota Palembang pada 
ja.d. Bagi | 

rakjat Banten keputusan N.U. 
ini akan membawa “pengaruh « 
besar karena sebagian besar 
dari' anggota2 Masjumi di- . 

| daerah ini adalah anggota2 
(NO. dan tidak sedikit pu'a : 
tjabang2 N.U. di Banten jang 
tnempunjai madrasah2 diselu- 
ruh peloksok jang bermurid 

buluhan ribu orang. 

    
   

    

      

   
   
    

  

   

   

    

    
      

      
   

  

    

      

  

   

      

        
   

      
   

  

SIARAN RRI SMG. 
—TGL. 16 APRIL. 

    
17.00 Pembukaan, 18.00 Pen 

didikan rochani oleh Dinas A- 

gama Terr. IV, 18.15 Langgam | 

dan krontjong aseli OK Setia, 
1910 Ibukota hari ini, 19.15 
Tindjauan mingguan ekonomi, 
10.30 Sekuntum me'ati, 20.05 3 
Siaran pemerintah, 20.30 Ajah ( 
dan anak asuhan Ramuwisit, 8 
2100 Berita bah. Djawa, 21.158 
Pantjaran Pelangi, 22.00 War & 
ta berita terachir atjara esok | 
hari, 2215 Siteran tjlimen ka- Ni: 

rawian studio 23.00 Tutup. 

       
          
       

       
           

          
      
   

  

   
    

      
       

   
         

           
        
       —ye 

  

bahwa ada dua soal jig mungkin 
mendjadi penghalangnja, jalah: hak2 | 
ig sampai sekarang mash dikuasai 
oleh tangan asing itu, bersandar ke- $ 
pada naskah KM.B, dan ig lain, $ 
tentulah Pemerintah akan menjang. | 
skan, adalah dari pengusaha2 Na- | 
“ional (batjalah: Batik), akan bisa $ 
menjediakan modaj ig tjukup Kuat 
untuk mendatangkan bahan? batik MN 
Gari luar Negeri, sepadan dengan Ng 
tenaga membajar dari gabungan eXx./ 
porteur2 asing jg akan digantikan? 

Dalam soal pertama, pada 'hake. NN 
katnja Pemerintah telah menghadapi 

    

   
   

   

    

      

  

     

  

   

  

    
    

    

   

   
          

    
      
   

      

      

   
    

            

  

   

  

    Gua daripada dua kesulitan, kalau 
Pemerintah akan menolong perkem. 
bangan modal Nasional, Pemerintah 
harus berani merobek naskah#KMB, 
akibatnja tentu akan membawa per. 
golakan politik jig hebat, tetapi se 
baliknja, kalau Pemerintah tidak 
mau mengambil tindakan setjaraN 
Tad caal demikian, modal Nasional 
(batjalah: pengusaha2 batik) tentu! 
akan tenggelam, kalau tidak seka- 
rang, besuk, kalau tidak besuk, lu. 
Sa, dan saat2 mendekati lubang ku. 
burnja, tidak bisa ditentang lagi 

Tentang kesangs'an ig kedua, ba- 
njak djalan2 js masih terbuka, ter 
utama soal itu Mendjadi soalnja 
pengusaha2 batik seluruh Indonesia, 
ia semuanja mempunjai Credietwaar- 
dig tjukup. Dan disamping'itu, ma 
Sih banjak pula pengusaha2 Nasio- 
nal, jg bisa bekerdja bersama.sama $ 
Iengan pengusaha pembatikan,. ter. NN 
utama bila di ingat, bahwa meski. 5 
pun untuk menjukupi bahan? batik 
kepada pengusaha batik seluruh, In- 
donesa, tiap2 tahun tidak kurang 
da'i Rp. 500000.009,- tetapi dalam 
p'akteknja, tidak dibaja sekaligus, 
hanja b'sa dibagi? dalam beberapa 
termiin. 

    
    
   

    

  

   
    

   

        

    

       
    
     

      
   

  

   

  

     

   

  

              
         
   

      
       
   
     

   
       

      
   

  

       
          
        

   
     » Achirnja bisa dinjatakan. bahwa 

manfaat daripada langkah jtu, de 
ngan setjara langsung. Pemeritah 

akan bisa melakukan controle dgn 
mudah, sebab tidak terlalu banjak 
tangan je menjampuri | ran ba 
han2 batik, sedjam dipesan, sampai 
Bg gar pengusaha2 batik: disam 
png itu Pemerintah dengan mudah 
bisa menentukan pemk “ha 
dengan mudah, hingga stabilisasi per 
dagangan batik tentu akan terdjamin, 
demikian keterahgan dari fihak ' Ke 
satuan “Pengusaha “batik, “kepada 
Wartawan SUARA MER MERDEKA. 1 

         

   
   

  

   

  

        
           
   
     

       

    

        

   

  

   

   
   
   

  

   

    

   

  

  

          Berita BUku 
JAJASAN PEMBANGUNAN | 

  

        

  

   

      

   
   

  

   
   

           
        

     

   
      
        
   

          

               

  

             

        

        
   
      
   

  

   
       

        

TJETAKAN KEDUA, 
Tebal ini... a 

Harga kulit tebal Ta 
kulit tipis» Na , 

  

       
   

       

  

       
    Pirsedtahi terbaiaa t 

Pesanlah segera!    
          
           

    

    

AK el AN OR 
ME et Wan Re lengah 

PORTO. 104, 

   

    

   
   

   
     

  

           
        
  



  

  

   

    

a. Ja feng setiap 
' Kerdja wani! dal          

mendapat 
6 pemilihan Ini, ok 

andakan- 
alah ,,kemerdekaan diba- 

w and dan membasmi 
ks si dsb. 

lata sekarang sudah men- 
» 'apsi usia 50 tahan “aan pai- 

| ras mukanja jg langsat itu ti- 
| daklah dapat dikatakan sebagai 
tjampuran “dari Jack Dempse,, 

Aan Max Schmeling. J3 mempu- 
njai perawakan tegap jg ditu- 
tup oleh pakaian kerdja. jang 
baik posengannja dan pada wa 

  

   

  

   
   

menerima kami dgn sangai 
kormas dipiata gerbang ruraah - 
nja diluar kota Havana. 

"Ir Sebagaimana djuga'halnja de- 
ngan 
huja, 
lap    ia ugak pera an yraepeha 

     

  

Ko eU 

  

      

Sinta Ber. F uangan 2 D' “-n I 

: ra NATO Dari An.0ir2) Gjabatan dalam pi merintah 
| 3 | Sewaktu mudanja Batista beker 

| an ar dja sebagai pegawai k 
Ez Me sdjawatan kereta api, kemudi 

R W Pe : sebagai stenografis pada 'tenta- 

ri Sener menulis » P ra. waktu ia berhasil m 
Mirror, bahwa Aoa 3 Bison. serangan golongan opsi jan 

  

shower telah mem Laga La Semengjak itu iz haik 

   
      

   
    

Hdjaai arang eat tdi Cuba. 

/ sreg Mu orang  kua 
P. Hara perang megan? NA- | kemudian dendoat presiden, 

TO. Perintah imi terutama Me- | selama memegang diab , 
ngenai | perang dari 
Perantjis, Belgia dan Italia, ds- 
mikian Pearson. Ya menambah- 
kar, bahwa ada 150 opsir2 ko- 

munis dan « an AN PER ja telah di 
djabatan? mere- 

Ka an dua bulan terachir 

ini ia telah banjak berdjasa me 
m adjukan berl bagai matjam ren 
tjana undang2, jang oleh pi! 

Oposis alipin dianggav 
ngat konstruktief. Akan te 
bila tiba waktunia ia harus tu- 

  

tapi 

hanja dibolehkan seorang pres. 

den memegang djabatannja utk 

4 tahun sadja). Batista merasa 
'lebih aman untuk tinggal 

Miami, Florida. (Amerika). 

Haj ini dilakukannja dan dan 

baik sekali. Dalam tahun 1943 
ia dipilih mendjadi anggota Se 
mat in absentia. Dengan pemi- 

lihan ini ia kembali ke Cuba. 
Hidupnja pada waktu? athir mi 

1 Aa S3 Anta Hera ya adalah sangat tidak tetap. 

  

  

gian New York mengandung 
Ea “ak memeriksa 
engkapan? sepeda serta Kanak 

pengendara? sepeda anak2. 
Tapi maksud tsb. telah dibatal- 

: an ketika mereka mendapat- 
tau bahwa -banjaknja anak? jg. 
To penngag Tn ada... 
24000 orang. 

Debicas » DARI ked 
Naa 

diana. jang angina kap 
mengenai pasal 3 

Rumah didjaga keras. 
Untuk dapat mendjumpai Ba- 

tista saja harus memperguna- 
kan djasa2 baik « seorang saha- 

bat karibnja (ketua Fraksi par 
tainja dalam ing: ma perwakil 

an rakjat), 
Mentas. Pi 

'terbuat dari 
    
   

3 Serba 1g esar   

  

      

pada hari i Semen telah berapat e : SA 2 Ara ar kata itu, n an dika 

Se Pe PANAS AU ANA OA 
Ka san “dem "ca Nan pa ai ngan Para 

pertemuan ke-9 jang ang- 
Sean -dari 11 menit 

TENA 

hari .selama- 12 diam «Batista 
berdjalan hilir-wudik didialan2 

    

    

   

    

djukan Harapannja : £ Kepada 
— Russia Dan RRT 

s3 Rr: romi KOR ane dagang Djepang di komnpe- 
XC reisi ekonomi Moskow, dalam interpiunja menjatakan, 

una uang di Moskow dengan harapan supaja Djepang se 
at membeli bahan? makanan dari RRT dan Soviet 

annja. Njepang dapat mengeksport bahan sutra, 
rang? sutra, porselen dan perlengkapan? industri bagi kera- 

( ng 1 tangan, Sebaliknja RRT dan Sovjet Uni akan dapat mem 

Jis du Djepang dengan banjak membeli barang itu, 

sa Djepang hanja sedikit sekali 
mengetahuinja dan ta berha- 
rap dapat tebih lama lagi timg 
gal di Sovjet, agar dapat.me- 

Tg Na 
Mad 

Bg 
x 

   
D ng "membutuhkan ba- 

njak arang2 untuk diimport 
sent bera jam2 bahan makan 

andum, gula. ke      dele, wo! wol, kipas. batu bara. mil ngenal : bi lebih 
Bh , . ngenal . negeri tersebut le 

njak. kaju, Masi12 Ka bok san selandjutnja dapat 
memberikan kesannja, bila 1     

aa Harau 

partai sek 
aa anja, ea ta ini, 

ka Na an kota2) dsk duka Cubas? D0. 
1919. eh dikatakan mengetok Na ' 

run dari kursi presiden (Cuba | 

: Isupaja 

    

nja 'Tengan Naa seorang 

pengawal sadja, dan tochi ka- 
dang2'ia! 'dikerumuni oleh 'chala 
'jak ramai. j 

»Rakjat itulah pe wal sa- 
Ga katanja dalam bal 
geris jang pajah baginja untuk 
mengutjapkannja. "Kemarin se 
orang tua 'berteriak2, Batista, 

  

  

Batista. Batista, djaga dirimu”, 

Saja tertawa. Tidak 

'Ajikalau saja dibunuhnja”. 
Dr. Garcia Mentas menjela:jf: 

,HaF itu mengingatkan saja. .": 
pemimpin2 Cuba jg terda dg terus menjerahkan Ke 

dalam 

mana 'penulisnja “ mengantjam | 
' akan membunuh Batista kalau 
, ia berdjumpa dengannja. 

Djenseral Batista hanja me 
etjil pada naikkan bahunja, dan menerus 

2 kan pembitjaraannja mengenai 

Batista seputjuk'surat, 

   

Apa jang salah dengan Cuba”, 

mpin de ngan dibantu oleh dokter ita, 

Hidap dim anijaman. 
&Banjak rakiat Cuba — mung 
kin djuga termasuk saja sen-" 

n 'diri — hidup didalam untjaman 
2 Ipara hapdit2..: “Hal ini gungguk 

  

seorang u 
djahrja terbajang sikap tidak djuga jang mau membunuh sa- 
mau dibantah orang, meskipun ja, oleh karena mereka tahu 

rakjat akan membunuhnja puia 

   

  

   

    
   

    

    

  

      
     

   

    

   
   : rinfih kesakitan, 

toreador lainnja.   
    

    

     

Gambar jang Aas jang mengabadikan: suatis insiden” 
waktu dilangsungkan ,.adu-banteng” 

- baru-baru ini. Toreador Novillero Julian Alvarez, 
menghindarkan diri dari srudukan banteng, (gambar atas): Ia ter 

“ “tuSik pada bagaian pahanja. Gambar bawah: Novillero merintih 
sedang banteng ditarik perhatiannja “oleh se- 

f 
“ 

(stierengevecht) di Madrid | 
terlalai - antuk 

ngeri “3 

  

   
        

Rimiton" Dan 
— pat: 

tama Mend 
Apanak Hasil Pertama Jg 

8 

lenaklukkan T.B. 
»Nydrazid—2 ji 

(.Menjembuhkan :Penjakit 

“sien Diberi Gambaran Jg 'Muluk-Muluk? 
— Oleh: James J Kilgallen: Pembantu Pe Hipeya Bank oa 

PB PA Aan AA aa 7 MN TN AN En TAN NA Cet AAN 4000 DAYS AANG SA aa BT 5 
7 Ia PR PA en PN 

    

Obat: Adjaib" lg Da 
"Paru2—: - “Perjobama Per- 

atahgkan ' 'Hasil Jg Menjenangkan 
Didapat Itu Terlalu. Dibe sar-Besarkan Dan Para'Pa: 1 

  

jang sangat hatig dari para 

mereka? Djawaban atas pe 

Jatnes 1 L. Kilgallen, - 

Ie 

BAKAH Tri PARU2 (tuberculosis) tlh. @ Aa taklukkan ? Baru Peka ag | minggu jang lalu seluruh dunia mendapat tahu tentang telah didapatnja 2ngaa, sobat? Managnruk penja kit paru2, Sedjurus setelah mendengar kabar : sangat menggembir an ini perasaan kita tiba? lemas kembali b Ihubung dengan | rangan?2 

“kit paru? tadi telah terpedaja 
Apakah kenjataan?2 s e b 

(3 TE Siapa jang mendapatnja? 
? Apa keterangan dok 

aa Pn setelah diberi obat itu? 
atas mereka? Bagaimana kelihatan pasien2 setelah 

ringkas dan tepat oleh salah seorang wartawan 

   

  

dokter, jang chawatir. bahwa mereka, 
diberi harapan jang berlebih-lebihan 
enarnja? Bagaimanakah obat 

Bagaimana kema ndjuran 
ter? jan 

jang me iderita penja- 
adjaib" ini. dipor- 

2 4 ne itu? Bagaimana at 
£ merumuskan 6 itu? Bagaimana 

Apakah jang Telan Mn oleh obat Tan 
men dapat 0 tu? Dan @ 

Ttanjaan? diatas diuraikan Ai banan 3 ini dengan ata: jang, 
tabu 2. jang paling ternama, 

. 

  

pa.nja suatu obat “adjaib” jg. 
| mungkin bisa menjembuhkan 
“penjakit paru? suatu penjakit   

  

  

3 :. ar 

AA tjaja menjatakan 
lagi akan dimulai 

baru? 

tahanan dirumah pendjara di 
ini adalah Hi 
Andre Vishinsky   

: ekas Pemim 
“omi Tjec 
Akan Segera Dihadapkan Dimuka Hakim 
Tudingan? Cosmopolitis mes Pengaruh Jerusalem 

Dan Sebagainja. 
“Oleh: Marvin Stone, Korr. Istimewa. —— 

UMBER2 DIPLOMATIK di London. jang dapat diper- 
tidak lama 

tinggi komunis Tjechoslovakia 
Pengadil: 

jang paling besar dalam lingkungan 

    

ipin? 

ini bahwa rupa?nja 
perkara 49 orang 

jang paling banjak mengambil 
(korban manusia dibandingkan 
| dengan penjakit2 menular jg. 

'ain. Dengan sangat berhati 
hati dunia kedokteran membe- 
'rikan peringatan bahwa obat 
baru ini masih dalam tingkat 
'pertjobaan tapi disamping itu 
“mereka mengakui bahwa obat 
itu mungkin akan dapat meme 
tjahkan masalah untuk mem- 
bawa saat jang menentukan 
dalam memerangi kuman2 pe- 
njakit paru2 perdjuangan ma- 
na telah berdjalan sedjak la- 
ma sekali. 

Djika sekiranja “obat baru 
ini, jang dibuat berupa pil se- 

, jang sekarang berada dalam | rupa bentuknja dengan tablet 
Praag. an atas perkara | Aspirin tebukti memberikan 

komunis sedjak | effek sebagaimana dibuktikan 
Isangat-buruk. Pendjaha:2 poli- Sovjet 15 tahun jl. La peran ag Tan sa besarZan di dalam pertjobaan jang telah 
| cik mendjalankan- undangsua- | pin? Merah jang Bnpaaa Per ewe “Tonk - Sak. 2 dilakukan - teriadap pasien? 
dang menurut kehendaknja Sa-| Vjadimir Clementis, bekas ai robek Partai BL» meva Hg TBC maka tjara mengobati 
dja. Tidak ada-ajaminan bagij Siansky, dan bebag kepala djawatan rahasia. Ladisslav penjakit paru2 akan mengala- 
ur an jasa atau | siapa sa- | priva. & mi perobahan besar. 
ija. Sekarang,» tentang penemw 

bakan pada beberapa hari jang Mereka semua ditahan - na dirinja, Ta ah Hal ini berarti, menurut ka- 
lalu Kepada siapa orang2 da-|.am pendjara semendjak wak- ' Ta 3 aa in 2 langan2-jang ahi dalam la- 

djukan protes? 

seorang, siapa 
mendjalankan undang2 ketenta- 
ra'an? 

,Sekiranja saja menang,     la saja “menang” 
membentuk suatu 
hukum”, 

  
memberikan “sokongan 

tin mentjampur baurkan senti- 
men dengan politik” 

Mobil2 bagus keluar masuk pir- 

tu gerbang rumah itu. Delega- 

si delegas: cengan Saba: 
nunggu kesempatan uniuk 
hemuinja. 
memanggil sebuah. mobil 
sambil bergjabar tangan 
igutjapkan selamat djalan. k 

1 12 

tu gerbang tegak dengan teri 
waktu kami melewatin 

  
  sa. J   

KEPULAUAN C0OK DISE- 
BANG OLEH GELOMBANG 
BESAR. 

lain dari itu gelombang tsb. 
telah merusakkan banjak sekali | 
rumah?2.   kembali Ike Djepang. Dinjata- 

kamnja, bahwa ia di Moskow | 
dapat bergerak “dam berbitjara | 
engan bebas, bertentangan | 

dari pada dugaan orang? di 
““Diepang. Ia malahan dapat ber | 

bitjara di geredja EHvangeli Rw | 
-Isia. dalam kedudukanmja se- 

| bagai anggota Gumker. Ja me- 
rasa takdjub itelah melihat ba- 

12. | njak- penduduk Sovjet meng- 
9 hendaki hidup dan bekerdja da, 
2” Ham damai, - 

ini . telah me lebihi 

Peoouihaas ke-   

| Mengenai kabar2 jang data 
: lat dim. hariain2' Sovjet, bahwa 
pemerintah Djepang akan me-| 

ngambil tindakan terhadap dia, : 

. Ikarera ia datang di Moskow de 

2 ngan Haa izin, kemudian dinja 

'“Hakannja. bahwa ia tidak kuatir 

1 dan jakin pemerintah Djepang” 
'tidak akan dapati berbuat apa2 
terhadap dirinja. Jg. menghe- 
rankan baginja, jalah bahwa 
Suami nja . harus datang di ke- 

men'erian luar negeri Diepang 
untuk ditanja dimana ia (Tomi 

is” Kera) berada, ketika suaminja 
mengatakan ia ada -di Paris. 

La apa Dan ig sangat penting bamiija, 
jang terdjan AP9 “inilah bahwa ia dapat mengiku- 

  

  
i Djepung barak 

| perdamaian.   ti konperensi ekonomi interna- 
- Sional Moskow (Antare—AFP).   
  

f bom 

Persendjata- 
an Amerika . 

LebihLadju Dari Russia? 

EN URUT PARA AHLI, 
, Amerika akan. mendapat 

kemenangan besar terhadap Ru 
sia dim. perlombaan persendja- 
|taan apabila pertjobaan2 dgn. 

an zat air diatas  Eniwetok 
ita berhasil, Kemadjuan? Rusia 
dlm, lapangan ini tidak dtang- 
gap remeh ole!s para ahli tadi. 
Hal ini dapat terlihat dari usul 
mereka supaja guna -pertjoba- 
an2 tsb. disediakan uang se- 
djumlah 5 sampai 6.000 djuta 
dollar. 

Menurat taksiran2 dari 
hak jang laiak mengetahui Ru 
Sis dewasa ini telah mempu- . 
njai limapuluh sampai seratus 
buah “bom atom sedangkan 
Amerika sebaliknja lebih dari 
1000 buah. Aakan tetapi untuk 
memudahkan kalangan tadi me 

naksir bahwa Rusia kini telah 
mempunjai kurang lebih 200 
buar bom. atom. (UP)... 

gang ditempat itu Gapat mema- 
Apakah akan: 

terdjadi diika mereka menuntut 
sacdj4, 

ti- 
dak, saja harus mengatakan sbi- 

kita akan 
pemerintah 

demikianlah diperi- 

ngatkan oleh manusia jg. pernah 
melepaskan-tembakan2 .meriam 
terhadap opsir2 jang berlindung 
dalam hotel Nacional itu. Hak2 
seseorang harus'dilindungi, baik 

ia miskin maupun Kaja. Saja 
akan menang. Saja sahabat si- 
miskin, kaum pekerdja, dan wa- 

. George Garcia | nita wanita jg berhak hersuara/ 
kepada 

in jang menudju saja. Saja apa jang dapat tuah 

kerumahnja jang terletak dilu- sebut ,,pribadi, dan orang2 La- 

Djenderal itu mergeluarkan: 
perintah supasa menghisangkan 

kami dengan Scoteh Whisky, ta- 
pi ia sendiri tidak turut minum. 

yag: 
n1e- 

edjurus kemudian ia 
dan 
1mne- 

pada saja. Pengawal2 pada pin- 
$1 
3g 

Pada hari Minggu 2 Ava 
rua dikepulauan Cook telah di 
serang oleh gelombang besar jg 
mempunjai garis tengah sepan- 
djang 40 meter. sehingga menje 
babkan tewasnja seorang dan 
tiga orang lainnja luka2. Se- 

3 

  

uu diadakannj, pemeriksaan 
Gari.rumah kerumah jg di mulai 
tahun 1949 Berserta' sedjum- | 
lah kaki2 tangannja mereka 
itu dituduh melakukan perbua | 
tan pengcehianatan untuk : .me- 
robohkan pemerintah. 

Para diplomat. Barat jang ' 
menumpahkan perhatiannja 
atas Praag, meramaikan bah- , 
wa pengadilan itu akan dilaku- 
kan ,,tidak lama Jagi”, 

Sekarang mereka mengata- ' 
kan, bahwa ,,ada alasan2 jang ' 

perkara mereka itu akan dila- 
kukan pada musim semi 'ini. 

Serargan2 jang semakin he- 

| dio Tjekoslowakia jang 
oleh pemerintah aa terdak- 
wa2 itu, semakin bertambah 
pada minggu2 belakangan ini. 
Semuasja dengan satu tudju- 
an, tapi dengan berbagai dja- 
jan jaitu bahwa pemeriksaan2 
Tn itu dilakukan pula di- 
egara2 Tirai Besi lainnja. 
Me kabar? jang diteri- 

ma, Dresedur pengadilan per- 

kara itu diatur dari Mos- 
kou dan direntjanakan oleh 
tiga orang hangsa Rus. Mereka 
tu ialah Marsekal Ivan 
Koniev, duta besar Sovjet V. L 
Lavrentyen dan wakit menteri 
luar negeri V. A. Zdrin. 

diawasi 

Tjechosiowakia dekat | 
. pada Barai. 

Tjekoslowakia adalah satu?! 
nja negara satelit jang sangat 

memusingkan kepala Kremiin, 

Negara itu mempunjai tradisi 

Barat jang sangat kuat ada ah 
Suatu negara jang baru sadja 
masfuk kedalam blok Sovjet dan 
Sangat penting ' artinja -bagi 
Sovjet dalam hal perindustri- 

  
an dan telah memperlihatkan | 
tanda2 mau berbitjara dengan 
memakai mulutnja sendiri. 

Dengan menangkapi komplot 

Clementis Slansky itu, Kremiin 
mengharapkan akan dapat me 
rekan Tjekoslowakia supaja 
tunduk dibawah perintah 'So- 
vjet. Mereka jang teah ditu-. 
runkan dari kursinja dan akan 
dimadjukan kemuka pengadi- 
ian Yu adalah supaja mendjadi 
peladjaran bagi semua orang2: 
komunis jang baik2 bahwa ada 
Jah akan sia2 melakukan per- 
lawarnan terhadap Moskou.. 

kuat, bahwa pemeriksaan atas " 

Kopriva — jang mengatur 
ipenangkapan2 di 
kia, sebagai menteri 
matan Negara. Ia 
dengan tjara adjaib seperti jg. 

Tjekoslowa- 

| 

dilakukan terhadap Clementis. | 
'ta. dituduh bertanggung-dja- 
wab atas komplet C.ementis- 
aa 

“ 

ngan lain2 jang se-    
Hanan 
|lam pendjara menunggu peme- 

   

Kesela- 

ditangkap 

masih meringkuk .da- 

.riksaan atas perkaranja, ialah 
Otto Sling, sekretaris partai 
komunis di Brano, Maria Sver 

, mova, wakil sekretaris- djende 
bak Gasi Semat SNN ra. ral partai komunis Tjekoslo- 

pangan ketabiban, suaty“lang- 
kah jang positip untuk meng- 
hadapi suatu penjakit jang 

la manusia setiap tahun 
Menurut taksiran kasarnja 

ada.sedjumlah. antara 3.000. 

000 sampai 5.000.000 djiwa 
'korban TBC diseluruh dunia 
setiap tahun. 
Apakah obat ,,adjaib” ini? 

Dan bagaimanakah tjara me- 
lakukan 'pertjobaan dengan 
obat itu? Untuk memberikan 

djawaban atas pertanjaan ini, 

maka Saja telah berbitjara de- 
ngan dokter2 jang telah per- 
nah mempergunakan obat ini 

wakiaj djenderal S. A, Lasto- terhadap orang? jans dihing- 

vicka,-wakil menteri/ pertaha- Isap! TBC, demikian pwa de- 
nan: djen 1 Josef Prochaz- £ 

  

ka, kepala staf umum: Jan Pa 
tek, ipar Clementis dan  pega- 

| wai tinggi kementerian luar ne 
ceak, Aa: Josef Syraboda, 
wakil perdana. menteri, 

rapa terdakwa lain jang tidak 
begitu ternama, jang telah ter 

djala. “pengchianatan” itu, Me 
“reka itu semua terdiri dari 2 
orang pembesar kabinet, 7 men 
teri Slowak 6 djenderal, 9 wa- 
kil menteri, 10 pemimpin :par- 
tai, 10 pembesar. senteral komi 
te partai komunis. 

Psibisag itu ada lagi bebe 

tangkap bersama sama dalam ' 

ngan ahli? kimia, pembesar2 

djawatan kesehatan, ahli2 da- 
lam imu kuman2 dan sardja- 
na2 dalam lapangan ketabiban 
jang Tain2 jang telah pernah 
mempunjai pengalaman tentang 
obat itu. 

Obat itu —-suatu isonicoti- 
nic acid hydrazide — telah di- 
tjoba buat pertama kalinja 

dirumah sakit New York City's 

Sea View Hospital dipu'au Sta 

      
ten cleh ir. Edward H. Robit- 

zek dan oleh sesorang rekaa- 
.nja, dr: Irving Se ikoff 
|. Setjara bersama-sama, 
dua dokter muda 

  

kg OVIET R 
3 Balikan, £ Na aa 

Serikaf infak an 
Dalam surat , 

tempat2 jg strategis. 

Tiap2 protes “kepada PBB 
itu disertai dengan “tuntutan 
supaja Amerika Serikat meng- 
hentikan perbuatan2nja itu jg 
berarti.melangga, Piagam. PBB 
jaitu dengan: .mentjabut dimu   Tuduhan2 pada terdakwa. 

Clementis — i3 ,meletakkan   diabatan” dengan tiba2  seba- 

gai menteri luar negeri 20 bu- 

Lian jang lampau tidak lama 
sesudah ia ditangkap dengan 

| tjara jang sangat adjaib atas 
tuduhan me'akukan »konspi- 

rasi terhadap pemerintah ko- 
munis'. 

| Slansky — ditangkap ber- 
dasar atas tuduhan jang $a- 
mar2, iaitu melakukan per- 
buatan2 jang bertentangan de- 
ngan hegara”, kemudian di- 

tuduh sebagai ,@osmopolite”. 
Slansky,' sebagairiana djuga 
halnja dengan pemimpin2 ko- 
muhis jang dikeluarkan . dari 
partai itu, adalah seorang 
bangsa Jahudi dan sa'ah .sd- 

tu udjud. dari: pemeriksaan : 

tahanan 

ran dari an Kat 

EN PA Tg ya Mean daki, 

ka umum Mutual Security Act, 
Serangan terhadap PBB da 

ri negara2 Tirai Besi. bolehlah 
diar '"landjutan da 

   

lalu o'eh- Menteri “Luar Negeri 

suasana katjan di Belakang Tirai Besi dan disamping itu me- 
njebarkan kaki? tangan dan kaum? perusak (saboteurs) pada 

MSA DimataRussia 
Bantuan Utk Menghidupkan ,Sabot 

Dan Pengrusakan": 
sama Oleh. Ta J Huss: Korr. Istimewa —— . 

Lah mean 
Aa resmi pemerintah dari negara? sate 

Bada seperti Ku Tata Bulgaria dan Hungaria telah me- 

Amerika Serikat melakukan pe 

| peranfaraan negara? satelitnja 
tjarkan kampanje di Amerika 
tual Security Act dari Amerika. 

Perserikatan Bangsa2, “bahwa 
Tbuatang untuk menimbulkan 

» BS 

bak djatuh oleh Sovjet diatas 

daerah Hongaria gkan ditun- 

tut dimuka pengadilan sebagai 

spion. Beberapa hari kemudian 

pengadilan Hungaria mengu 

rauymkan, bahwa pemeriksaan 
'atas perkarg penerbang? itu te 
lah dilangsungkan dengan pu- 
tusan, bhw penerbang itu ter- 
njata bersalah - dan didjatuh- 
kan'hukuman denda masing2 
sebanjak - 30.000 dollar (£10. 
704). Djumlah ini gibajar oleh 
pemerintah Amerika Serikat 

  

  en Vishitsky, 

  

crtengkaran.. : Pertengkaran 2 Sen 

dak. ment 

  

   

  

kolektief ) Aa 

djalan memibolak ia 

itu. Tana Fe 
Dalem. tiduhannja terhadap 

  

3 dekakan 

'hen |'oleh negara? Balkan atas PBB 
per itu adalah sama. isinja dengan 

ia (tuduhan2 jg dilemparkan terha- 
('dap Mutual “Security Act o'eh 

| delegasi Sovjet akan “mempar- 

an penerbang2 itu lala dimer 

Protes. iku. dihud aneka 

Sep maunsia diatas membawa sedjarah baru da- Hoffman La Roche djuga men aam ini menunggu dengan pe- Jam lapangan ke abiban de. Tuarkan suatu isopropyl  derivati nuh. harapan saat akan dida- ngan menjuntikkan obat itu dari ' Rimifon jang ' dinamakann 

'membawa korban berdjuta-dju | 

ke- : 

itu. telah 

| Marsilid. Pertjobaap jang dilakuka 
| dengan bahan2 - itu menundjuk 
bahwa rumusan itu mengandung re 
aksi jang sangat kuat atas kuma 
TBC dan tidak berbahaja - apal i 
dipakai untuk manusia, 6 

Setjara diam2 kedua fabrik 9 
itu mengadakan perundingan den, 
dua rumah sakit tentang pemaka 
rumusan itu atas pasien2 TBC. Pk 
tanggal 19 Djuni tahun jang tasipa 
Sea View Hospital mulai 

“kepada 92 orang vasitn perta- 
ma, guna mempeladjari reak- 
Si obat ,,adjaib” itu atas ma- 
nusia. Selagi pertjobaan terse- 
but sedang berlangsung, dan 
obat2 itu sudah “dibuat “pula 
dalam bentuk tablet, dokter2 
muda itu mendapat: bantuan 
dari dokter2 lain untuk keper- 
luan melakukan “Wpertjobaan 
dengan obat itu atas pasitn2- 
nja masing2, 

Hanja pasi#n2 jang tidak 
mungkin sembuh lagi semua- 
nja dengon Sukarela jang “di- 
beri obat ,,adjaib” itu. Dalam 
perkataan lain bolehlan dise- 
butkon, bahwa mereka ibarat 
»direbut dari malaikat maut?. 

jang dirawat disana. Aa bah 

kemudian menjusul rumah sakit 2 
York Cornell. 5 

Pertjobaan dirumah ki 
Cornell dilakukan dibawah pe- 
ngawasan dokter2 Walsh M 
Dermott dan . Carl Munchen 
heim. Penjelidikan jang -perta- 
ma sekali dilakukan dirum 
Sakit Sea View hari ini telah 
dilakukan pertjobaan atas 150 
orang paSin, Pada rumah sa: 
kit Cornell atas 20 pasi&n. Dr. 
Dermott dari rumah sakit Cor 
nell menjatakan bahwa hasil2 
jang diperolehnja serupa de: 
ngan hasil pada rumah saki "4 
Sea View. 

Surat2 kabar jang mi Sai 

gembar-gemborkannja. 
Berita tentang pertjobaan 

dirumah sakit Sea. View. tersia: 
da'am surat2 kabar pada 
gal 19 Pebruari jl. Pengu 
man ini telah menimbulkan 

gemparan dalam dunia ketabi- 
ban Amerika. Rupanja kedi 
paberik obat jang mengadaka 
pertjobaan itu telah menj tu- 
djui tidak, akan: . mengumum- 
kan tentang obat ,adjaib” i 
sebelum . madjalah2 ketabih: 
mengumumkannja dengan 
mi dengan penerbitannja . 
lan April. 

Pihak pers, jang tidak 
tahu dengan 'tata-tertib da 
ilmy pengetahuan menjiar 
pendapat ini setjara b 

Surat kabar jang terbit di 1 
York memuat berita tent: 

obat itu dalam halaman 
dengan memakai kepala2 
perti: ,,Obat Adjaib menje 
TBC", dan ,/Keadjaiban 
TBC jang baru” » 
Para.dokter serta ahli2 

njakit TBC merasa sb 
dan : gembira” dengan “ob: 
bary itu, tapi mereka belu 
mau memberikan komentar 

belum  di'akukan : pertjobaan 
seterusnja' dan sebelum: 
luarkan pengumuman dari 
hak jang berkuasa jang! 
dasarkan atas berita2 jan: 
Gokumenteerd, Da'am 'h: n 

surat2 kabar tersiarlah kepa- 
la2 baru, sbb.: : 

.Belum .. bisa mengang 
obat TBC sebagai obat 

rab, peringatan dokter?” 
Dokter? menjerukan 

berhati-hati dengan obat-TBC”, 
Sa 

Hasil pertjobaan 

mengagumkan... Tak seorang- 
pun diantara pasien? iba jang 
mati setelah diberj obat itu. Pa 
nas badan mereka, jang tadinja 

naik sampai 105 deradjat, tu- 
run sampai mendjadi normal 
kembali, Nafsu makan. mereka 
bertambah. Pasisr2 jang ba- 

dannja telah kurus kering men- 
Ajadi bertambah gemuk. semen 
tara semangatnjapun: 'timbul 
kembali, Mereka ' memandang 
obat ibu sebagai "kurnia Tuhan 
kepada peri kemanusiaan” 

Komentar jg. sederhana. 
Achirnja dr. Robitzek mem- 

' berikan pendapat jang sangat 
|hati2 dan konserpatip menge- 
nai obat itu. Katanja: ,,Saja 
jakin obat tu bolehlah diang- 
gap sebagai suaty obat anti- 
TBC jang penting”. 

Setjara kebetulan sekali per 

tjobaan2 dengan - obat itu di- 
lakukan pula pada waktu jang 
sama dirumah Sakit Cornell 
New York, di Manhattan, pada 
rumah sakit Trudeay. di Sara- 
nac Lake, New York dan pada 
Western Navajo Indian Roser- 
vation di Tuba City, Arizona. 

Hal diatas adalah disebab- 

kan oeh karenz para penjeli- 

dik dari dua buah perusaha- 
an Paberik obat jang besar — 
jaitu Hoffman La Roche, Inc. 
di Nutley, New Jersey, dan -E. 
R. Sguibb ang Sons di New 
Brunswiek, New Jersey — Su- 
dah sedjak lama melakukan 
pertjobaan jang serupa: untuk 

mendapat suaty obat jang bisa 
dipergunakan untuk manusia 

dengan tidak mendatangkan 
bahaja. 

Peristiwa diatas ada'ah sua- 
tu kebetulan jang paling”. me- 

nakdjubkan dalam "sedjarab'| 
imu pengetahuan, Setjara: ter- 

ipisah dan tidak kenal menge- 

nal saty sama lain, mereka te- 

'ah sampai pada kesimpulan 

| jang sama jaitu bahwa: isoni- 
cotinic acid hydrazid, bisa di- 

| pakai untuk manusia dengan 

tidak mendatangkan bahaja 

bagi dirinja, Mereka sampai 

kepada kesimpulan ini setelah 

bertahun2 melakukan . pertjo- 

itu sangat 

  

  
£     baan dalam laboratorium dan 

paling achir setelah melaku- 2. pjbada Pej 

kan pertjobaan dengan....obat Tganti G. Mc, G 

tersebut atas binatang2 jang y 

dihinggapi TBC, misa'nja ti- |. Henry Byroade, kepa'a Ta 5 
kus, kelintji, marmot, andjing jurusan? Djerman dari state de 
dan monjet. ! partment: pada hari Senin. - € 

Rimifon-nydrazid. reami, telah. diangkat, , 2 | perabantu menteri Tuar 
Hoffman La Roche menamakan obat Duntuk soal2 Timur Dekat. By 
itu Rimifon. Sguibb  menamakannja | 
Nydrazid. Keduanja ita tidak berbe | Tn menggantikan George 
da satu sama lain. Rumusannja ham cGhee, jang baru2 ini telah 
pir serupa, jaitu sebagai" "niacih, sua- mengundurkan diri dan diang 

tu vitamin ,,B” jang banjak dipaka Kat sebagai dutabesar Ameri- 
untuk penjakit pellagra. aka, Serikat untuk Turki. 

Kesimputan jang sangat me da tangani oleh Presiden Ame- 
narik perhatian dari Salah satu rika Serikat' pengerahan dari 
surat2 ini ialah surat jang d' ' semua “orang2 jang dipilih” 

kirimkan oleh pemerintah Bul dan pembentukan “badan ber- 
garia dalam mana ia menuduh | sendjata" untuk dipergunakan 
Junani membiarkan Amerika , Sebagai suatu methode peru- 
Serikat mempergunakan dae-j sak terhadap pefherintah. Bul- 
rahnja guna mengirim mata2 | garia — politik subversief dan 
ke Bulgaria, Tuntutan? supaja | permusuhan dari kedua negasa 
perbuatan ini dihentikan, kata | itu — telah mengambil BE 
surat2 ini,.tidak membawa -ha, jang resmi." 
sil apa2. Kata, surat itu MEkArUS | Surat itu ditutup. lina gb 
nja: tes keras. dari pemerintah By! 

“Djauh daripada, “asagambil 'saria, jang menuntut : supaja 

langkah untuk menghentikan- semua. anggota2. - PBB menjo 

nja, "pemerintah Amerika Seri kong blok Sovjet dalam, meng 

  

    i!Andre Vishinsky. . Pada PBB, 
Surat2 Protes itu disimpan. ba- 
ik2, dengan keinsjafan pentih, 
bahwa . pada. suatu hari nanti 

nja jang belakangan ini dalam Jitu. Satu?njasulasan jang dibe- 
Organisasi Pakt Atlantik Utara | rikan oleh delegasi? dari nega 
jang bersifatagresor itu, ma- |ra2 nonikomunis ialah, bahwa 
"ah telah memperluas kegiat Mutual Security Act tampak- 
an mata2 serta teror. nja sangat. melukai Sovjet, diti     Mutual : Security: ct... itu. Viss 

hinsky:..r sahwa, 
penerbang Amerika ditem 

    

gunakan surat2'ini sebagai ba- 
han propagendanja,   "Dengan a 2g jang disebut |lik dari keberatan2 jang dima 

Mutual Security Act jang ditan 'djukannja terhadap Act tsb, 

     

     
    
     

    
    

     

   

    

    

     

     

  

   
    

   
    

    

    
   

   

    

  

   

    
    

    

     

   

   
    

   
   

    

  

   

   

   
   

    

  

     

   

    

      

    

    

    

    

    

    
   

     

  

   
    

   
    

   

   

    
   

    

    

  

    

  

   

 



   

     
   

| BENAR-BENAR BERKUKTI “ . Mata-Tiruan 

  

bergerak sangat . malas, 
lain2 sakit tulang pegal, 

1”. " 9 a 

-.|. Ojamu Ngeres Lisu 
C3 20) 

, terus menerus membuktikan ke 

& warna 

  
TDR ALI 

Aan 
Tugu 

TA NE Ke 

  

Mintalah Daftar Harga 1952. 
| Toko Fedamaran 90 Semarang 

  

Fa. W. KLEIN-OPTICIEN | 
Bodjong 23 — Semarang. 

| man 15, Magelang Djl. Tidar 2   
    

25YU 22 

- Di djual 
SATU PIANO Merk SCHIETMEYER Berlin. 
KEADAAN BAGUS. Na 

Dapat diliat di: Bedagan 571 — Semarang — W. KALAM. 

  

ee 

. £ « e 

ja 5 2 | Utjapan terima kasih 
: Kepada semua handai taulan jg. memeflukan datang pa- 

Ga hari pindah kami dari Salatiga dan m'nta diri kepada 
kenalan? jg, berhubung dgn. sempitnja waktu ta' dapat 

kami kyndjungi. 

   
    

  

   

    

   

   

    

   
   

   

            

   

              

   

Keluarga Wr. Haroen 
“ 8, 

Mengenai keuanganmu, tjita2-mu dikemudian hari, pilihanmu 
atas kawan hidupmu ang, kami berikan pendjelasan 

“berdasarkan ilmu pengetahuan tjara bagaimana kau. dapat 
|. 5 memperbaiki kedudukan dan peribadimu. ! 

' Kirim tiga pertanja'an dengan disertai postwissel Rp.. 25.—, 
—. berikut keterangan kelahiran dan pekerdja'an. “ 

: M.S. RAHAT 
4 : OCCULTIST 

—. Seterah 109 — Teli. 1123 Semarang. 

PL 

— PENGUMUMAN 
' PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOGIRI 
MEMBUTUHKAN : 5 
4 orang Bidan, 

untuk ditempatkan di Kota Distrik Wurjantoro, 

Baturetno, Djatisrono dan Purwantoro. 
Sjargt-sjarat: x 

a.. Beridjazah dan berpengalaman. 

b. Disamping pekerdjaannja dapat memberi kursus pa- ( 
da para Dukun Baji disekitarnja. 

Gadjih: " 2 
Menurut peraturan Pemerintah jang berlaku. 

|. Pelamar diharap berhubungan dengan Kepala Bagian 

| Urusan Pegawai Kantor Otonoom Kabupaten Wonogiri. 

  

KEPALA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI 
5 SPN 

(B. AGUS MIFTACH DANUKUSUMO). 

  

ANGGUR 
ANTHAY 

tjap 

,SEMBILAN BELAS" 
Sepesial buat orang 

perempuan jang lagi 
hamil 3 bln. sampai 
waktunja anak ter- 
lahir. 

Ia bikin kuat term- 
pat pranakan dan 
menjega gangguan 
nja penjakit, dar 
pembawakannja 

orang hamil. 

Membikin segar 
anak dalam kandu- 
ngan dan menjega 
bahaja kandungan 

gugur. 
Aturan Minumnja: 

Pagi. siang sebelum- 
nja makan dan wak- 

UN GAN tu malara mau tidur dalam, KAND 
minum 1 gelas aloki 

— Dikeluarkan oleh Chemicalitn Handal IE KIEM TIE 
2 Tinplein 6—8, Tilp. 1316 Surabaja. 

Roy Rogers 503. 

       

  

   

  

   BENIH 

  

  

Untuk menghilangkan segala . (Kunstogen) “(sakit tulang pegal, pinggang | buatan Swiss 5 ! pegal, kaki kurang, kuat .dar 

Sedia Tjukup 
Kanan -#- kiri segala 

ukuran. 

“sering tjapei, tangan dingin dan 
Sering s.muten, badan lesu dar 

dar 

| mandjurannja. Buktikan!ah ser 
| Giri ini hari. 1 bungkus Rp 0.50. 

Solo Tjojudan 141, Djl. Ngape- 

Salatisa Djl. Solo 58, Ambara-i 
wa Margoagung Y3A, Kudus 
Depot Alson2 dan Bitingan Ba- 

  

   
$ 

okter ACHMAD 
   Kalisari 10 tidak buka praktek mulai 16- 4 

23-4-1952. an 
Buka praktek kembali tanggal 23-4-1952. 

-1652 sampai 

Tt 
, — 

  

    

   

    

  

Untuk mendjaga kesalah fahaman 

| dengan ini memberitahukan bahwa ia Nah 

TIDAK akan mengambil verlof. 3 

Praktijk berdjalan sebagaimana biasa. 

2
 

ng
 

   
    

  

4   
1 3 BARU TRIMA: en 

« SEPATU SPECIAL TENNIS (dobel spons). 
# STRAND SCHOENEN (kleur kuning) 

# &  BOOT SCHOENEN dll. | 
SWALITEIT TINGGI HARGA MELAWAN! 

Toke Sepatu 

Ojurnatan Pand 8 (Gedong bekas Sinar Baru) Semarang.     
  

£ 

NT Tai 
harus ada dalam 

seliap rumah!       

menaamaanigen era DNA» » ae MEA RA AN ba ea LAPAN EN Na AM Bapa Sen 

PENGUMUMAN 
Pemerintah Daerah Kabupaten Batadjarnegara Naneanhan: 

a. Beberapa tenaga Djuru-rawat 
jang beridjazah dan “berpengalaman untuk ditempatkan di 

balai-balai pengobatan di Ketjamatan2 diluar-kota: 

b. Seorang Bidan 

jang berpengalaman untuk rumah sakit umum kabupaten. 

Gadji menurut Peraturan-daerah jang telah disesuaikan dengan 
P.G.P. 1948, 

Surat-surat lamaran hendaknja dialamatkan kepada Ketua 

Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandjarnegara dengan 

idjazah, paling lambat pada tanggal 10 Mei 1952. 3 - 

Bandjarnegara, 10 April 1952. 

An, Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bandjarnegara: 

Ketua, 
SOEMARTO. 

PSELIAS 
. 

  

Meubels. Windscherm untuk Sepeda Motor. 
Alamat: Kp. Pengapon 359 Semarang. Muka Bengkel DKA. 

  

  

P. U. D DJAWA-TENGAH 
SEMARANG 

Pengumuman 
No. 2/1952 

Mulai tg. 21 April 1952 Panitya menerima lagi permsho- 

Permohoraz utk. lebih dari satu kendaraan harus diadju- 
kan bersama2. 1 g 

Permohonan? jg. tida memenuhi jg. tsb. diatas, 
dikerdjakan. k 

' Terhadap pengisian oleh permohon jg. tida sesuai dgn. kenja- taan, akan diambil tindakan. 

tida akan 

Semarang, 15 April 1952. : 
Panitya Propinsi Djawa-Tengah uik, 

: Pembagian Kendaraan Bermotor, 
| . Ketua, 

(Bapindo — Semarang). (MILONO). 
P3 

  

    

     

    

  

     
           

   

   

  

“Rovis” Roy. HELP” Y sorey, cactus 71 
Me CALL OFF , Ta Pn & 

TELL 7 HESE DRATTED | NYONE 
an Aang se boGeS! BUT SHERRY 

  

    

  

Ross!      N boa RM AKE 
YOU IN FOR TH! - 
MURDER O' THAT 

— COWMAN/ 

2 Ka 

Ter . 

    

      
     

  

—' Aku wakil pengadilan, 

      

    

   

— Roy, tolong!! 

Roy, dan aku akan menangkap kembali andjing2 ig menjerang 
kamu atas perbuatanmu mem ini! 
bunuh kSeorang. penggembala . — Ma'af, Cactus! Mereka 
lembu. pi tidak akan menurut siapapun, 

& Roy tidak bersalah, kuka 
takan kepadamu!! Ajo, Boo: 
mer, Lady// 

ketjuali Sherry Ross! 

  

   
   
    

     

   

7 THEN ILL 
ARREST YOU     SORRY.I CAN'T 

LET YOU ARREST 
ME TODAY, CACTUS, 
ON SPUR GAINES's 

SAY SOL 

THAT'S KRISHT, MISTER 
CACTUS KIP/ AN' FI 
TELL 'EM TO KILL A 
LAWMAN BOLGHT BY 
SPUR GAINES'&5 MONEY, 
THEYLL DO 1TA 

    

    

  

      
      

  

  
  

    

— Itu benar, tuan Cac- 
tus Kid. Dan djika kusuruh 
mereka membunuh seorang 
ahli hukum jang telah men 
dapat uang sogokan dari 
Spur Gaines, terang mere 
ka akan menurut pula I 

  

membiarkan kau menangkap aku hari 
ini, Cactus, atas tuduhan jg diutjap 
kan oleh Spur Gaines. 

— Kalau begitu, akan kutangkap 
engkau besok pagi, Roy... itu djika 
engkau tak membunuh aku sekarang! 

  

   
Si 

£ 

si 

Dr. J. C. ter Laagi | 

disertai daftar riwajat pekerdjaan serta turunan dari surat ' 

Terima pekerdjaan: . 
'|Kap Jeep, Pickup, Hus, Dekkleed, Bekleding untuk Mobiel dan 

1 

nan kendaraan-motor. £ 

2) Blanco formulier mulai tg. tsb. tersedia di Secretar'aat 
tiap hari kerdja djam 09:00 — 11.00. : 

3) Permohonan rangkap 3 harus diserahkan pada Panitya 
Ba sak d'tempat pemohon selambat2-nja tg. 31 Mei 

yan l 2 
1) Menurut golongan masng2 maka permohonan harus di- 

sertai: Turunan akte notaris “dan/atau izin exploitatie - 
mengenai N.V./Firma/Perusahaan/Taxibedrijf/T.O./busbe- 
drijf dll. turunan mana harus disjahkan oleh Bupati atau 
Wali Kota atau Notaris. 

5) Pada satu formulier hanja boleh diminta satu kendaraan. 

Ka 
S 

2 
pe 

DYNAMO: 2 
MAGNEET: - "3 

ACCU: 
su 

30 tahun pengalaman, / ' R3 
: B3 

rIiDAHO o 8 

Dj. Stadion 1 Semarang. Esther WILLIAMS o 
Van JOKNSON 3 

aa maan Pa menanam man John LUND s9 
! PAULA RAYMOND & l 

LOTERIJ — UANG Rp 167—: “14 AON sena | 
Rp 9— 4 Rp 5— LOTERIJ BA. and guest stars » 

a 
sj 
sc 
DO 

DJOCIA: 
5 Djuga kini kembali 

periombaan gem 'lang se! 
$ : 6 2 Bloemenrit dan General Motors Team dapatlah | , aldy merebut lebih banjak hadiah2 Bilamana orang 

hendak mentjapai has 

dan keamanan, 

- mewan dari 
General Motors, 

bisa dapatkan mereka : 
seluruh Indonesia) dan 

pertanjaan Tuan, 

OPEL 

KEMBALI SATU PERDJALANAN 
JANG MENTJAPAI HASIL BESAR 

DENGAN SEBUAH 
GENERAL MOTORS PRODUCT 

'Inj maka dua keistimewaan pent'ng adalah 
jang mendjalankan peranan besar: Ketjepatan 

jang Tuan dapat mengukur 
sendiri dari hasilhasil jang terdjadi. General 
Motors Dealer Tuan bisa memberi keterangan 
lebih banjak lagi tentang ke'stimewaan-keisti. 

Semua kereta-kereta keluaran 
Mintalah keterangan pada 

Dealer atau Sub-Dealer Tuan setempat (Tuan 

HADIAH No. 1 
CHEVROLET 
HADIAH No, 2 

  

f 

  adalah kereta-kereta 
dari General Motors jang telah melangsungkan 

ama dilakukan K.L.M. 

dalam perdjalanan2 

itu di 30 tempat di- 
ia akan djawab semua 

  

OTAK ARTA 

  

—. ANGKATAN DARAT 
TENTARA & TERRITORIUM DJATENG 

Dinas Penjempurnaan Pengetahuan 
: dan Keachlian. 5 

PENGUMUMAN 
| Nomor: 601/XVI/52, 

  
| Hal: Waktu dan tempat udjian D.P.P.K. 

9 “Kepada mereka jang telah mendaftarkan diri untuk udjian2 
D.P.P.K..dengan ini diumumkan: bahwa: 
IA. Udjian?2 S.M.A. D.P.P.K. dalam Terr, IV.: 

1, Semarang: Bag. A, dan ) Untuk tjalon2 
C(Sosial/Econ) ) dari Garn. Smg -- ST 13. 

2. Magelang: Bag. C (Juridis- ) Untuk tjalon2 Garn. Mgl. 
: Tn .Economies ) dan ST 13. 

.“ B..Udjian? S.M.P. D.P.P.K. dalam Terr, IV.: 
“12. Semarang: Bag. A dan B. Untuk tjalon2 dari 

Garn. Smg dan ST 14. 
3 3 So lo: Bag. Adan B. Untuk tjalon2 dari 

| 3 ST 15. 
Untuk tjalon2 dari ST 13 

(Jogya, Mgl -- 
- F3 5 Purworedjo. 

II. Pembagian waktu (rooster) dan nomor untuk pengikut 
udjian dapat diminta kepada: 
1. Pa. D.P.P.K. Garnizoen Semarang. 
2. Pa. D.P.P.K. ST 13 dan atau Garn. Magelang 
2. epik, 9 Ih. 

III, Tanggal Udjian: 

“3. Magelang: Bag. A dan B. 

  
Udjian ke I : 1. Senin : 21” April 1952. 

& 2.-Rabu 1 23 April 1952. 
3. Kamis : 24 April 1952. 
4. Djum'at : 25 April 1952. 

Udjian keII : 1. Senin - : 19 Mei 1952 
1 2. Selasa : 20 Mei 1952. 5 

3. Rabu  : 21 Mei 1952. 
4. Djum'at : 23 Mei 1952. 

B. Chusus: Bag. Juridis/Economies di Magelang. 
Udjian ke I: 25, 26, 28, 29, 30 April 1952, dan 1 Mei '52. 
Udjian ke II: sama dengan lainnja. 

Pengumuman Selesai. 

Dibuat di Stafkwartier. 
Pada tanggal: 12 April 1952. 
Pada djam: 10.00 

Pa. D.P.P.K. Terr. IV/Djawa Tengah, 
: t.t.d. 

(SOEWARTO:) 
Letnan 1. 

& 

Diumumkan oleh: 
Kepala Biro Pendidikan 

DPPK Terr. IV. 
(ACHMADIE MUSTAHAI-LTD.) 
  

Mamat untuk batik Solodan Djokja 
Jang bisa: menguntungkan se- 
lalu ada tjorek baru dan harga- 
'hja pun baru. 

Toko,,ADA" 
Kranggan 69 — Tel. 1692 

SEMARANG. 
Wakil Kwasa: SOH TJING IT. 
AE 

Pasang Adpertensi 
Harian 

»SUARA MERDEKA“ 

dalam : 

  

  

Ini Malam Premiere |? tab.) 
ORION- Lamunan Guan 7 og Gm | 

, Metropole" ”   
  

Reparatie Specialist. 

    

  

LENA HORNE 
ELEANOR POWELL 

KANG DJOCJA Rp 9,— Trekkl &. 
polto VRIJ. VITANOL untuk lak 2. 
VITARIN untuk pramp. Rp 20— $ 
As. Rp 51 lembek. dingin sekas 
tiape, tulang2 sakit, ada” nafsu mm 

Naa kanan Bap Tang SEK MALAM Premiere dapat tenaga muda. RENA piLL 
datang bulan tidak beles Rp 58,—j sar AU Ye (17 tahun) 

Greer Garson — Rob. Mitchum 
BUSTERIN bikin kentjang segar, 

LX. 3 6 

M-G.4' Desire Me 
MOntok buah dada em Rp 20,— 

(Isteri jang Setia) 

ds. Rp 57,— Poftto Rm 2— Priiso. 
grat s, Obat koekoel Rp 12,5) KIGAS 

lai Malam Pengab: 7. - 9.— 

Three Secrets" 

TA PILLEN tahan lama (nikmat). 
SORGA ISTRI PILLEN Rp 12-— he 
sar Rp 20:— DARSALIN bikin istri" 

Ini & Besok Malam 
Djagalan 630-384 7th) 

Jusuf Wahby Ray dalam 

  

  

RAMNI2 BERGEMIRA 

  

  

Rp : 
SIMAMON (SCHOONHED PILLy b' 
kin kulit muka halus, bersih dam 
kentieng untuk orang - muda mau 
pun tua, Ini pil tidak mela'nkan 
Untuk ketiantikan. tetapi! diusa bi 
kn badan sehat dan selalu tetap 
tinggal muda 1 stel Rp 60 Yg, 
stel Rm 35,— ongkos kirim Rp 2,— 

  

y   THLO GIOK GIEM De Ind. Krujden f Semaran 
      

singset kentjeng tangg. djempcl 4 

»ATTARIOUL MUSTAKIM" 

12,— besar Rp 20-—. 

Ptiisc. gratis. 
Film MESIR Paling Baru 

Gatg Tengah 22 — £ 

OVERSEASICORP ORKAIJON   
    

S 

B CANCH   
Pengumuman 

pembebasan mengenai harga-harga LIMUN, AER 

  

O— 
Me
na
 

pe 
a
m
a
a
a
i
s
a
a
a
m
a
 

n
a
r
a
 

Segala 

SODA dan lain-lain dan harga BIR jang pernah diberikan 

kepada beberapa Pengurus hotel, bioskop atau restaran, malai 
- 

tenggai 1 Mei 1952 tidak berlaku lagi. 

Kepala Kantor Pengendalian Harga 
  

  

: car 
Modas 18 Gostuumsehool ,,LA CONGAS 

G. Pinggir No. 53 — Semarang. 

Masih menerima murid2 baru. 

Memberi les borduur masin dan djuga menerima djaitan dan 
pekerdjain borduur kebaja, japon d.LI. 

  

DITJARI: “ 

PEKERDJA-PEKERDJA 
jang sudah biasa mengerdjakan KEMBANG - GULA 

| 
| 
| 

j (permen). 

| Keterangan: 
| LEMAHGEMPAL GANG IIIA No. 998 — SEMARANG. 
  

  
  

    

  

CITY CONCERN CINEMAS 
LUX 5.7.9. INI MALAM D.M.B. Ju. 13 tah) James Craig »a!lay Ih The Sun" Heibat dan Gempar! ' Lucille Ball 

Grand 5—7.—9.— Ini Malam D. M. B. (17 tahun) 
Premiere: James Mason — Marta Torea — Dan Dureya 

,One Way Street" sepat cempaR 
Fim Indoeia ,Arnpat Serangkai" Film Indonesia 39 

INORA 5.—7.—9.— INI MALAM Premiere (17 tah.) 

v'ihe Magic race” Heibat dan 
Menggemparkan ! 

Royal 5.—7.—9.—  Melingkan ini Malam (17 tahun) 
KOMALASARI sore B pa MD Uus 
R. Mochtar 

Besok Malam PREMIERE  Laurence Tierney dalam .. 

sil Or Be Killed" GEMPAR ! 
1,— 9.— Ini Malam Penghabisan (17 tahun) 

»POH MIN CHIA REN" 
Besok malam sie E Ig D Uu 

Roxy 

Film 
Indonesia 

  

  

SOLO 
L9vIs DEBRA 

Diam JOURDAN-PAGET 
4307-9- "PEMBALASAN Di e 1 DE WRAAK DER GODEN” 

| South Pacific Adventure Technicolor Teks. INDONESIA 

   
         

  

  
  

La Ea NA ae Maa DN AN ha, LL LN LA LL 

Pen SOLO 5. Mulai IU! April "52 
EA Tipa2 hari Dj. 10-5—7—9. Premiere Besar 
4 M. G. M.'s Techalcolor ,,K. I. Mi." 

Errol Flynn — Dean Stockwell 
ras Pendjelmaan dari tjiptaan Rudyard Kepling 

India, Kissah spionase jang menggemparkan | 

         

  

tentang 

Pn en” TE AL 

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

    

   


