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. Pertempuran Berkobar Difront : 

(0 Utara Adjukan Tuduhan Baru Terhadap 
g 155 Mil 

. Pelanggaran PBB. 

  

8 dulu mbletus mendjadi 

djangnja 155 mil. Dua kesatuan 
jg seru di front tengah kedalam 

melukai 182 ser) 
   

  

tank jg bergerak 

medan pertempurar: 

REA pada hari Rebo kemarin 
gerakan ,,jg lebih hebat dari- 

Korea jg par 
tank PBB melakukan serangan 
kedudukan? Utara, menghar: 

rtahanan dan parit? dan menewaskan atau 
nada Utara. Serangan? kesatuan? tari PES 

| di sebelah barat djalan Kumhwa—Kumseng, ci 
terbentur pada Ik. 2 bataljon Utara jg memberi perlawaren seru dgn artileri mor'ir?2 dan 

2 meriam anti-tank. 

Lebih ketimur lagi kesatuan 
tank PBB lainnjs mendjumpai 
tembakan2 mortir dan meriam2 
anti tank jang sery oleh pasu- 
kan2 Utara jang tidak diketa 
hui djumlahnja. Sementara itu 

  

  
    

Bukan Urusan 
Westerling . 

Maksud Kundjungan Mr. 
Besar Ke Nederland 

an EKRETARIS Djenderal 
hb Kementerian Kehakiman 

Mr, Besar menerangkan di Den 
Haag hari Kemis kemaren ke- 
pada pers, bhw kedatangannja 

di negeri Belanda ialah atk 1aen 

jg bersedia bekerdja di Repubiik 
Indonesia dan bukannja mengn- 
rus soal Westerling. Dika takan- 
nja, bahwa selama Wester:ing 
tidak ada di Indonesia, ia tidak 
berada dibawah jurisdictie In- 
donesia. Walaupun demikian, ja 
Lema dokumen? La iya 

“dgn peristiwa “Westor- ng bo “utk disampaikan ke 
pada Kuasa Usaha Indonesia di 
Nederiand Mr. Susanto Tirto- 

Didapat keterangan, bahwa ' 
Mr. Besar akan mentjar i ten 
ga2 ahli hukum dan 

kantor 1 dan djuga tena 
ga2 ahli Belanda untuk kantor 
kantor assurantie di Djakarta. 

Didapat keterangan selan- 
djutnja, bahwa emigrasi orang 
orang Belanda ke Indonesia da 
lam tahun'ini mungkin akan 
berdjum.ah 1.000 orang lebih. 
Menurut guota jang telah dite 
tapkan semula, djumlah orang 
Belanda jang diperbolehkan 
ber.emigrasi ke Indonesia 1.000 
orang. : 5 2 

Seterusnj, diterangkan, bah 
. Wa Guota tadi djanganlah di- 

. anggap Sebagai angka mininum 
mutlak, melainkan hanja seba 
gai daSar bagi imigrasi dibekas 
daetah2 Belanda, (Antara). 

  

KARTOSUWIRJO KE 
SURABAJA? 

Menurut sumber jang | 
mengetahui, dalam hari2 
“belakangan ini Kariosuwir 
jo, pemimpin gerombolan 
D.I. disignalir pergi ke 

“Surabaja. Sumber lain me 
njatakan, bahwa sebelum 
pergi ke Surabaja itu ia 
pernah tampak didaerah 
Djatitudjuh — (kabupaten | 
Indramaju). 

  

Sebelum 

Kontrak Perdjandjian 
Antara Djerman-Barat 
. Dan Negara2 Eropah” 

“Akan Siap boraa 

Kun A3 SM bah ya, maskah perdjandjan ' kon 

  

Si Djerman Barat | ngan nega- 
ra? Eropah Pak lambat akan 
siap sebelum tanggal 1 Djuni utk, ditandatangani, demi! 
diwartakan 
Bonn. 

Menurut  kalangan2 tadi 
mungkin masih akan dilang. 
sungkan 5 kai lagi ' perundi- 
ngan dialam tingkat tinggi un- 
tuk menjiapkan  rantjangan 
perdjandjian dan adalah mung 
kin pula untuk mengachiri pe- 
rundingan2 tanggal 20 Mei, 
tanggal mana adalah sebagai 
tanggal pedoman untiik me- 
njudahi perundingan, ,Apabi.a 

—perundingan ini masih akar di 
“ landjutkan djuga sesudah tg. 

20, hal itu mungkin masih 
akan memakan waktu bebera, 

ya hari sadja, demikian kala- 

gan2 tersebut, . 

Lobak SL 

hari Rebo dari 

pihak Utary me'epaskan 5132 
tembakan meriam disepan- 

| djang medan pertempuran kec 
(rah kedudukan? PBB, jaitu su 
atu kegiatan jang dipandang 2 
kali lebih besar daripada biasa 

'nja. 

Utara tuduh Ko- 

mando PBB. 
Mengenai perundinga, di 

Panmunjom dikabarkan bah. 
Wa delegasi Utara pada hari 

do PBB dengan sengadja mem 
perlambat suatu perletakan 
sendjata di Korea dengan me- 
nolak untuk mengadakan pe- 
rundingan2. Dalam sidang leng 
kap di Panmunjom jang ber- 
langsung 18 menit lamanj, pa 
da hari itu, ketua delegasi Uta 
ra, djenderal Nam Il menje- 
rang ' pernjataan Komando 
PBB jang diumumkan di Tokio 
pada hari Rebo kemarin dulu, 
bahwa, pihak PBB telah membe 
ri konsesi.nja jang terachir un 
tuk mengatasi djadlan- buntu 
mengenai masalah pertukaran 
tawanan perang itu. Djenderal 
Nam II menjatakan bahwa pi 
hak Utara ,,satu persatu telah 
menolak” penjelesaian kompro- 
mi PBB jang diusulkan pada 
tanggai 28 April jl. 

€ Tuduhan baru Utara. 
- Da'am sidang di Panmunjom 
"padj hari Kemis, deleg

asi Uta 

Ia mewartakan, bahwa sebuah 
-kamp tawanan perang jang le 
taknja di Chansong pada su. 
ngai Yalu telah diserang hing 
ga dua kali dalam bula, ini 
oeh pesawat2 terbang diwaktu 
malam hari. Laporan itu “ia- 
djukan tidak dengan sesuatu 
permintaan Supaja pihak PB3 
mengambil tindakan, 

Kemis menuduh bahwa, Koman ' 

Pa AA SP MN Aa AA INA 
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pada 1 Mei baru? ini 
terdjadi karena demonstrasi   Polisi Djepang di Tokio meng gunakan gas-air-mata dan 

telah mengadakan demonstrasi dihalaman Istana Keizer Djepang. Keributan jg. 

pihak polisi terpaksa melepaskan tembakan2 te 

“ 1 

pentungZnja buat mengusir orang banjak jg   tsb, baru dapat diatasi setelah Sen 5 djam lamanja, dan sete- 
dap orang banjak itu. 

  

lah beberapa kati 

D ALAM SIDANGNJA 

kenaikan penghasilan 

nambah penghasilan pegawai. 

Atas pertanjaan, menteri pe 
nerangan Mononutu menerang. 
kan, bahwa dengan kenaikan 
ini pengeluaran negarg akan 

nja, Sebagai alasan daripada. 

ri penerangan selandjutnjs me 
nerangkan, bahwa sebagaima- 
na telah dimaklumi peraturan 
PGP tidak selaras dengan kea 

: daan sekarang, sehingga pera- 
turan ini perlu ditindjau. Un- 
tuk menindjau hal ini pada bu 
lan Mei 1951 telah dibentuk su 

|atu “Panitya Perantjang Pera 
turan Pegawai Negeri” Peker 

  
    

  

Kata Truman: Amerika 
letakan Sendjata Korea Dg 

. dapat dipisah?kan. Penc 
djuan akan tertjapai bila 
tsb. Menurut Truman, 

Da am pada itu kalangan de- 
legasi Amerik, pada PBB di 
New York hari Rebo mene- 

rangkan, bahwa sekalipun run- 
dingan perletakan sendjata di 
Korea mendjadi sangat tidak 
memuaskan karena penolakan 

Utara terhadap usul2 PBB 
terachir, namu, Amerika tak 
memrpunjai niat untuk memu- 

tuskan rundingan. Kalangan 

tersebut meramalkan, bahwa 
tidak akan terdjadi perobahan 
jang besar da-am keadaan run 
dingan gentjatan sendjata ter. 
sebut. Dikatakan, bahwa me- 
reka menjetudjui rundingan 
itu di'andjutkan dalam ting- 
Ikat seperti sekarang dan tidak 
mengadakap Sidang umum 

PBB chusus “membitjarakan 
soal Korea, untuk sementara 
ini. 

Pari s menjetudjui ke. 
terangan Ridgway 

Seterusnja A.F.P, memberi- 
takan dari Paris, menurut ke- 
terangan kalangan jang ber., 
kuasa hari Rebo, pemerintah 
Perantjis dan Inggris telah, di- 
tanjakan, pikirannja sebelum 
keterangan Ridgway tentang 
rundingan di Panmunjom di- 
umumkan. Dikatakan, bahwa 

pemerintah Perantjis menje- 

tudjui keterangan Ridgway 
itu, oleh karena keterangan ini 
tidak berarti memutuskan run 
dingan. Ka angan Perantjis ta- 

|di selandjutnja menegaskan, 
bahwa rundingan itu sudah da. 

| pat mengatasi soal pembuatan 

  
Pendapat 
c Mendapat Sokongan Dari Pelbagsi 
5 Pemimpin2 Barat 

Ridgway 
Tidak Niat Membeli Per. 
n Menjerahkan Ummat 

Manusia Utk Dibunuh. 

KUN TRUMAN hari Rebo menerangkan, bahwa (M Amerika Serikat tidak h 
djata di Korea dengan menjerahkan umat manusia untuk dibu- nuh dan diperbudak. Dalam sta'tementnja kepada pers, Truman menjatakan bahwa Amerika Serikat menjetudjui sepenuh?2nja sjarai2 perletakan sendjata jang diusulkan oleh djenderal Ridg ' - way, Ditambahkan, bahwa 3 sjaraj: i 

irian Amerika adalah 

endak membeli perletakan sen- 

n Ridgway tak 
bahwa persetu- 

jang di 

Utara menerima baik selyruh usul 
usul2 Ridgway 

menjelesaikan segala persoalan jang 
tadi adalah pantas tk. 

dipertengkarkan. 

dan soal Sovjet Uni sebagai 
pengawas netral. Soal jang 

kini harus diselesaikan ada'ah 
scal nasibnja tawanan perang, 
Demikian kalangan Perantjis 

tadi. 

Pendapat Lesier 
Pearson, 

Menteri luar negeri Kanada, 
Lester Pearson, hari Rebo me- 
nerangkan da'am parlemen, ba 
hwa, ia sangat menjesalkan pe- 
noakan Utara terhadap usul2 
terachir djenderal Ridgway da- 
lam rundingan gentjatan sen- 
djata di Panmunjom. Pearson 
jang kini ketua Dewan NATO, 
demikian beritg A.F.P, dari 
Ottawa, selandjutnja menga. 
takan, bahwa tiada alasan tun- 

tuk dilakukanni, lagi pertem, 
,puran setjara berar2an di Ko- 
res karena itu. Tetapi bila Uta 
ra memuy ai dengan pertempu- 
ran ini maka seluruh  tang- 
gung djawab terletak pada- 
nja. Demikian Pearson, 

EMERINTAH REPU wp 

man Timur pada hari Rebo me 
nuduh bahwa pemerintah Bona   kini telah mengubah garis de- 

Gan' Djerman Timur mendjadi 

| tempat untuk ” mengadakan 
provokasi2 jang 

mentara gadji baru bagi 
mulai tg, 1 Mei 1952 dinaikkan dgn 20/4, sedang sistim degresi din peraturan 
mahalan diperlunak. Sunggukpun kenaikan gadji ini memberatkan 

pegawai negeri ini dilakukan oleh pemerirrah, sekedar utk meringan- kan tekanan hidup pegawai regeri. Sekedar utk mengentengkah beban negara pemerintah - djuga hendak merindjau kembali 

bertambah 15 milliarg setahun 

"dinaikkannj, gadji ini mente| 

Gadji Pokok Naik 20'), 
Kenaikan Gadji Pegawai Negeri Terhitung 

Mulai 1 Mei 52 
Biaja Negara Tambah Dengan VW, Miljard Rupiah. 

pada hari Kemis siang, kabinet telah menjetudjui peraturan se- 
pegawai negeri, dim peraturaa mara pokok gadji tertitung 

tundjangan ke- 
keuangan negara namun 

peraturan? lama jg dulu semeritara dikeluarkan utk me- 

# 

diaan panity, ini sekarang me 
ut nteri sudah menti ae . 

Soda Ban Phngenagak 2 2 8 c t 8 n g D U- 

nk 
BP 

w.nia 3: $ 
pada penjelesaian. 

— Gadji sekarang tak | 
Ma ngak Tekanpetak om gluta. AU EN NPL am 

sesuai | Tan man rai Ta Pet Kant aa “ |Yraman Pertjaja Tak 
soal2 teknis peraturan baru | Akan Timbul Asal.... 
ini tidak dapat selesai dalam 
waktu singkat. Karena itulah ALAM memperingati ha- 

D ri ulang tahun jg ke-7 
kamenrangan di Eropa pada hari 
Kemis, Truman mengatakan, 
bahwa sikap Kongres terhadap 
pengeluaran utk pertahanan na- 
sional serta pertahanan bersa- 
ma dapat membahajakan ke- 
mungkinan perdamaian dunia di 
hari2 jg akan datang. Ditam- 
bahkannja, bhw. tidak akan tim 
bul perang dunia ke-3, djika 
rentjana bantuan keamaran ber 
Sama kepada negara2 merdeka 
Iapat didjalankan hingga men- 
|tjapai hatsil jg baik dan didak 

P.SLI. DENGAN KONSTITUANTE 'ada gangguan terhadap pereko- 
Kongres wilajah P.SLI. seluruh Momian Amerika seperti krisis 

-Indoneria Ta ic berlangsung di dlm industri badja, minjak dan 
Palu Sulawesi, dengan Suara bulat tembaga. 
mengadjukan resolusi. mendesak ke , 
pada Pemerintah supaja — dalam ' 

| menghadapi pembentukan konstitu. ! 
anfe jad — melaksanakan pemilihan 
umum setjara Tangsung dengah hj 
buat seluruh Indonesia. 
sten-telset dan satu. kjesdisitk 

Demikian dikabarkan oleh PSII. 

   

diambil tindakan ini sebagai 
tindakan darurat. Menteri me- 
ngatakan, bahwa gadji pega. 
waoi negeri sekarang ini sudah 

tidak sesuai dengan kenaikan 
harga. 

Se andjutnja menteri Mono- 
mutu menerangkan bhw. akan 
Gi-idhtiarkan supaja haxga be 
ras turun karena pemerintah 
menganggap bahwa harga be- 
ras ini mendjadi ukuran naik- 
nja harga barang2 lain. (PIA).     

Da'am keterangannj» kepada 
pers itu Truman mepgatgkan, 
bahwa, ada kemungkina, jang 
baik untuk menghindarkan tim 

'ibulnj, lagi konflik dunia jang 
besar, Tetapi menurut penda- 
patnja, kemungkinan ini ter- 
gantung sebagian besar dari 
pada apa jang diperbuat oleh 
Kongres mengenai peraturan2 
tentang rentjana mobilisasi 
dan bantuan kepada negara2 
diluar Tirai Besi. , 

Salah satu dari faktor2 jang 
pokok dari perdamaian dunia 
jalah, kata Truman, memperta 
hankar stabilitet perekonomi- 
an Amerika. (UP). 

j Gempa Keras 
Di Tokio 

( Gedang2 Besar 
Tergetar 

EMPA BUMI KERAS pa 
Ia hari Kemis jang epi- 

centrun terletak di bilangan te- 
luk Tokio, 'telah menjebabkan 
bahwa seluruh kota Tokio ter- 
getar. Para pembesar djawatan 
meteorologi Djepang menerang # 
kan bahwa Pa Man - Pp ersekutuan Per- 
dari gempa bumi i um bar 
pat dipastikan, akan tetapi pen | j tahanan Er opah 
duduk Tokio mengakui bahwa Hari Ini Akan Diparap 
mereka Dean aa Telan, 
mi gempa bumi jang sekeras ERDJI « 
ibu. Gedung? besar di Tokio te-| YO arah Kanaan aan 

an terbentuknja persekutuan 
lah Lena Pa jr 
duk Tokio te uar Cari Tu | pertahanan Eropah menurut du mahnja masing2 ke djalan raya. gaan akan diparap hari Dju- 

LUKISAN SUDJONO , | Magi ini di Paris, demikian ka 
2 langan? jg berkuasa hari Reba 

di Paris, Perdjandjian ita akan 

PAMERAN 

BADULLAH, : 

Walikota Sjamsurjdzal pada hari     
BLIK Demokrasi Djer- ' 

markasi antara Djerman Barat | wa 
.pada dan membantu organisasi 

Rebo malam telah membuka pams 
ran Jukisan2 Sudiono Ahduliah., ber 
termpat digedung pertemuan 
umum, Utk keperluan pameran .ini, 
Sudjono Abdullah. saudara tua pe 
lukis Basuki Abdullah, telah menga 
dakan persiapan2 selama satu ta 
hun tsb meliputi sedjumlah lebih 
dari 50 buah Jukisan, 

| diparap oleh keenam pemimpin 
'negara2 jang turut dalam kon- 
perensi mengenai pembentukan 

adalah Perantjis, Djerman Ba- 
rat, Italia, Belgia, Nederjand 
dan Luxemburg, 

Tapal Batas Djer. Timur —Barat Tempat Provekasi: 
ke tersebut selandjutnja dike- 
mukakan, bahwa pada tanggal: berlapis badja datang disebe- 

munike jang dikeluarkan oleh 
dinas penerangan Djerman Ti- 

mur pada Rebo malam diminta 
kepada segenap anggatita2 
front masional ,,dari sektor Ru 

Sia, supaja mereka tetap was- 

14 April agen2 dari pemerintah 
'Djerman Barat telah berusaha 
untuk mengandjurkan kepada 
Takjat Jari sektor Posseck di 
Saksen agar mercka menjebe 
rangi garis demarkasi setjara 

illegal. 

  

keamanan negara untuk mela- 

tak ada ber- (waw musuh terbesar dari rak 

'lapangan?2 terbang di Korea |(henti-2nja”. Dalam sebuah ko-Ijat Djerman”, Dalam komuni | 

  

Lembaga Kebudajraan Indonesia 
»Kon Botaviaasch Genootschap 
yan Kunsten en Watencchanpen”     
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| Politik 

| nja menurut Pia menerangkan, 

'Tandjung Periuk dan Tan- 
djung Perak akan menjusul. 

tentara Eropah. Negara? ini 

| Mon.aktp. 
sidang kiri tidak lagi 110, tapi 108. 

Komunike tadi selandjutnja|lah ,bekerdia sama dengan 

  

    

LN Indo- 
nesia Dipertegas 
Tapi Dasarnja Tetap : Kata Mononutu 
1 SOB Akan Diganti Dgn Undang2 Nasional, 

TAS PERTANJAAN apakah pimpinan politik luar negeri 
5 Indoresia dari kabsrci-baru sekarang ini akan kanjak 

'bercbahnja dari pada jg sudan2, Menteri Penerangan Arnold 
Mononutu menjatakan kepada pers kemarin malam bahwa pa- 
Na Mani pinapinan politis Juar negeri Indonesia itu tidak 

  

akan dirobah, melainkan akan Gipertegas, Mengenai perebuka- 
“an kedutaan Indonesia di Moskow, Menteri mengatakan, bhw. 

soal ini oleh pemerintah adalah dianggap sebagai tindakan tn- 

Belanda 
Keberatan 

Merundingkan Soal 
Irian Sebelam Pemi- 

lihan Umum 
GAKNJA tidaklah mung 
kin, bahwa perundingan? 

antara Belanda dan Indonesia, 
jang diwakili oleh delegasi Su- 
pomo tentang Uni dan Irian itu 
dan sekarang telah diputuskan, 
akan dilandjutkan sebelum di 
adakan pemilihan umum dan 
terbentuk pemerintah baru di 
negeri Belanda”, demikian kafa 
kuasa usaha Indonesia di Ne- 
derland, mr. Susanto Tirtopro- 
djo kepada wartawan PI Aneta 
di Nederland, 
Tentang hal ini, mr. Susan- 

to te'ah berunding dengar per 
dana menteri Belanda, Drees. 
Dari perundingan ini ternjata, 
bahwa fihak Belanda berkehe. 
ratan untuk mengadakan pe- 
rundingan2 sebelum diadakan 
pemilihan umum. Fihak Indone 

oleh kabinet didalam Akang. : mna ag ine he me hatng " aa iba i | mul g Tana Na ma | tetapi sekarang hal ini tidak 
terendah dari pegawai2 negeri 2Kan didesakkan lagi kepada bai eeean2” Dina Te : ai pemerintah Belanda demikian 
Per : J Ne, dikabarkan oleh wartawan PIA dan Djawa Timur akan dinaik di Nederlynd 

kan sama dengan djumlap js. : 
telah ditetapkan terhadap pega 
wai2 negeri didaerah Djawa Ba 
rat baru2 ini. Djug» buat dae 
rah2 Indonesia Jainnja tinda- 
kan jang demikian mungkin 

h kar-merukar pembukaan kotutaan. 

Dan gari kabinet Hatta sam- 
Pai kabinet jang sekarang ini 
tidak pernah Giberikan sesua- 
tu keterangan jang pada prin. 

sipnia menentang pembukaan 
kedutaan Indonesia di Moskow 

atas dasar tukar-menukar itu, 

katanja lagi. Terhadap soal hu 
bungan Indonesia dengan Die 

pang se andjutnja, Menteri me 
|ngatakan, bahwa soal ini masih 
dipeladiari oleh pemerintah de 
ngap mempertimbangkan sega 

la Objek2 jang misalnja dapat 
menghasilkan pengumuman 
penghentian keadaan perang de 

ngan Djepang, 

SOB akan diganti. 

Berkenaan dengan soal kea- 
manan, Mononutu menjatakan, 
bahwa, pemerintah bermaksud 
buat mengantikan SOB seka- 
rang ini dengan Suatu undang2 
nasional. Dan djika ini telah 
dapat didjalankan, maka seba 
gai langkah pertama SOB buat 
daerah Sumatera Se'ata, akan 
segera dihapuskan. Seterus 

nja diterangkannja, bahwa 

      

  

KAPAL FREGAT ,,CONDAMINE? 
KE KOREA, 

Menteri angkatan laut” Australia 
William McMahon pada Rebo malam 
mengumumkan bahwa kapai fregat 
Australia ,,Condamine” pada #g “11 
Djun:# akan berangkat ke Korea un: 

Tunggulah , Sajembara- 

MEN 5 UR LEMARI BE ENG PELITA feat TR aa LAN Nae Lea PN MANA Na NUN PENA NN LAN EN MEN UN Megan nana LAN 

2 

aan 

L 

: Bergambar" Kita! 

  

  

Panggal 
Kepala 

Inggeris3 Ditadoh 
Gunakan Koppen- | 
snellers Di Malaya |     

  

ENTERI Djadjahar ing- 
$ gris Oliver Lytileton mo 
nerangkan ketika hari Rcbo da- 
lam Madjelis Rendah, bahwa Ik 

Hata 

   

  

   
   

  

misaris tidggi Inggris di Matiya 
Sir Gerald Templer, telah .a m 
ber) perintah agar supaja ma- 
jat2 gerilja di Malaya. Gjangan 
dipanggal kepalanja. Soal tadi 

setelah harian Komunis Inggris 
»Daily Worker” muat gambar 
Seorang serdadu Inggris, ig me 
regary kepala seorang anggo- 
ta gerilja Malaya jg tewas, 

Lyttelton menerangkan. bah- 

Wa jang memanggal kepala ta 
di adalah “seorang “anggauta 

djadi penundjuk djaan” bagi   pasukan? Inggeris di Malaya" 
Tentara Inggeris di Malaya te- 
lah mendatangkan 264 pengar 
jau. dari Kalimantan Utar4, 

untuk dipekerdjakan sebagai 
penundjuk djalan: 

Atas sat pertanjaan dari 
Stanley Strawberry (anggcuta 
Partai Buruh), Lyttsiton mem, 
djawab bahwa ked'adian jang 
dipotret tadi dan dimuat da- 
lam “Daily Worker”, terdjadi 
ketika April 1951, ketik, se- 
buah patroli Inggeris diserang 
gerilja. Tetapi, kata “Liyttel- 
ton, pemanggalan? kepala isi 
sudah dilarang o'eh Djenderal 
Temprer. (Antara—Reuter). 

  

Pesawat terbang Heron kelua 
ran pabrik . Havilland (Ing: 
gris) jang hari kebo pagi 
mengadakan demonstrasi 
nerbangan di Kali 
marang, pada hari Selasa pagi 
telah mengadakan djuga pe 
nerbangan di Djakarta 1 
di-ikuti oleh presiden -S: 

    

Ir 

   

  

  akan diambil, katanj, achir- 
nja. (Antara). 

na “ Pemogokan. 

tuk menggantikan kapal pemburu 
torpedo ,Warramunga” jg telah me. 

Ukan tngasnja diperairan Korea se.| 
mendjak bulan. Pebruati-ig laju... 
  

  

no. . Tampak. pada g 
presiden turun dari ' pesawa 
tadi setelah beberangi saath terbang diatas kota 

  

Menteri Mononuty selandjut 

bahw, kabinet dalam sidang- 
nja hari Kemis kemarin djuga 
telah menindjau keadaan pe- 
megokan2, dan pemerintah ber 
pendapat, bahwa suasana ha- 
ngat akan timbulnja pemogo. 
kan2 telah dapat diredakan, 
berkat kebidjaksanaan da, ker 
djakeras daripada P4 dan men 
teri perburuhan. Is, mengata- 
kan, bahwa ge'umbang2 pemo- 
gokan dihari depan jang dekat 
ini tidak diharapkan akan ter 
djadi. Pada achirnja ia mene, 
rangkan bahwa pemerinta te- 
lah menjetudjui rantjangan in 
struksi tentang penghasilan 
terendah bagi pekerdja harian 
setempat pada kantor dan dja 
watan pemerintah di Djawa Ti 
mur dan Djawa Tengah, dalam 
hal mang upah terendah ini 
akan disesuaikan dengan di 
Djawa Barat. 

Instruksi seperti itu untuk 
Djakarta Rai, dan pelabuhan? 

  

SUSUNAN BARU FRAKSI 
MASJUMI,       
  

Fraksi Masjumi didalam. par 
lemen dalam rapatnja jang di 
addkam kemarin, telah :mene- 
tapkan susumannja sbb.: 

Ketug Mr, Burhanutin Hara- 
hap, wakil ketua I Kyai Hadji 
Tjiwan, wakil ketua II Zaid 
Abidin Ahmad, sekretaris I 
Gusti Abdui Muis, sekretaris 
II Mohamad Saad, bendahara 
Mohamad Jatim Joikin, sedang 
Hadji Sarid Alwi Isy duduk se 
bagai pembantu. Demikian ka- 
bar jang disampaikan peda 

Tahun 1954 Keunggulan 

sia dim. tempo dua tahun lagi 

ORANG, y pertengahan 'tahun 1954. 
Dalam tapa? DPR pleno tetiutup i 7 1 dipatiekan, hahwa Akan Uteh Djenderal Vandenberg selan 

ta sidang parlemen ig tadinja 118 djutnja menerangkan, bahwa otang,  seka mendjadi 115 menurut taksiran jang lajak, orang. karen: ota2 Mr. Latut : hary Gubernur Maluku, Mon. "La tahun 1954 ada'ah tahun jang 
aan Kuasa aa Menata di Pa- berbahaja hagi Amerika Seri- 

Aa er uba, ji alikota M@ kat, kareng keunggulan diuda dan, , 9, i 

5 Mey eng ra dengan segala sesuatu jang 

    
Dengan begitu guorim 

mengatakan, bahwa  mobil2 petani2 reaksioner serta be- 
kas anggauta2 fasis dari pen, 
duduk daerah Gombertshau- 
sen” di Thuringin untuk beru- 

saha memperoleh keuntungan2 
dari demonstrasi jang dilaku- 
kan oleh anggauta2 barisan 
pemadam api untuk melaksa- 
nakan penjeberanga, garis per 
batasan antara Djerman Barat 

lah barat dari garis perbata- 
san. Dikemukakan selandjutnja, 
bahw, berkat disiplin rakjat 
dan polisi rakjat tidak terdja, 
di insiden2, Selandjutnja da- 
lam komunike tadi kemuka- 
kan, bahwa pada tanggal 26 
April agen2 Djerman Barat te-   dan Timur setigra hesar2an, 

  

Perang Atom Rusia 
Dim 2,/Tahun, Lagi Russia TjukapKaat Utk 
&Mengedakannjs: Kata Hoyt Vandenberg 

Diudara Akan Ada 
Ditangan Russia. 

JENDERAL HOYT VANDENBERG, kepala staf ang- katan udara Amerika menjatakan hari Rebo, bahwa Ru- 
tjukup kuat untuk mengadakan perang atom. Dalam suatu keterangan jang disusun kepada panitya dewan perwakilan rakjat ig bertugas mengawasi pe- 

bhw usul pengurangan 
diterima dewan perwa- 

“Antara”. . makaian keuangan negara ia berkata 
ah ea pertahanan jang telah DJUMLAH ANGGOTA SIDANG ilan rakjat akan menghambat pembikinan kl. 3000 sawat2 PARUEMEN (MENDJADI| 115 modern jang akan dipakai antara bulan 3s: Djanuari 1953 dan 

berhubungan denga, itu mung 
kin akan dipegang oleh Sovjet 
Rusia. Keterangan  Vanderi: 

| berg jang akan dibafjakan di 
|hadaparn panitya tadi, karena 
djenderal tersebut berhalangan 
hadir telah disiarkan terlebih 
dahulu kepada pers. Vanden- 
berg memperingatkan panitya 
bahwa. apabila suatu serangan 
atom fihak lawan tidak dapat 
ditangkis dan atay karena aki 
bat serangan balasan, maka ke- 
sanggupan Amerika untuk me- 
ngambil tindakan pembalasan 
mungkin akop dilumpuhkan, 
sedangkan pusat produksi per 
industrian iang sangat penting 
artinja guna mendapat keme- 
nangan Amerika djikalan pe- 
rang, petjih, idjuga dengam 
adanja.senangan sematjam itu 
akan lumpuh. (AFP), 
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: -Simelung uh, 

Pp 
raan? dengan instansi? 

papa jg telah bertji 
   

  

Di Sumatera Utara: 2 kl. 2 
300.000 netani dan ditaksir kl. | 
sedjumlah 200.000 orang jang | 
tersangkut dalam perkara ta ' 
nah itu. Tunah2 bekas onder.. | 
neming itu terdapat didaerah2 | 
Deli, Seriang, Langkathulu, | 

Attahan dil. Se- 
“Jandjutnja dinjatakan oleh per 

0 Petani T. 
“Dim Soal Tanah “DI Sumatera-Ultara 

ERUTUSAN DARI Frori Persatuin Tani di Su ra Utara terdiri dari se 
bar Sitepu dan Pattipeiluhu jg. kini di Djakarja us 

pusat mengenai per 

ngan sekali dengan keterangan 

keterangan iang telah diberi- | 

kan jang al. berbunji, supaja 
sedapat?nja petani2 itu dja. ' 
ngan diusir dari tanah2 jang | 

'telah mereka kerdjakan dan | 

apabi'a dipindahkan. haruslah | 

ditjarikan tempat jang aa 

nilainja dengan tanah2. jan 

   
n. maksud mengadakan p 

e ala pengusiran dan penangkapan # - p:| 
» tani2 pada onderneming?2 di Sumatera Ujara, dalam pertemuan pers menerangkan, wa pe- 
" ngusiran dan penangkapan itu dilakukan oleh jg. berwadjib disana, aa alasan karena 

Na : k deba n pada tanah? bekas onderne ming 
b2 isu. Ada djuga jg dipindahkan ketanah laa iz 

  

    

aa 1 aga "ah 

Usul utk atasi 

Kepada instansi2 pusat oleh 
Front Persatuan Tani akan di 

| madjukan beberapa usul un- 
tuk mengatasi kesulitan2 itu 

jaitu: 1, Supaja tani djangan 

. 

'kan di Pasar Minggu, 

“utuSan tersebut, bahwa ' 'tinda 

kam verre erintah itu bertenta- 

  

kafvlaa 

pekerdjaar jg. terientu bagi penghidupannja, maka soal 

mereka telah "NN itu. 

  

  

SEMARANG 0 MEI 1952. 

Kabar Kota 

Rehabilitatie-Centrum. 
  

» Untuk Orang2 Bekas Hukuman Ciiminii 
yadu 

., Mengingat banjaknja djumlah bekas orang2 hukuman cri- 
mineel diluaran jg. hingga sekarang belum mempunjai sesuatu 

ini 
telah mendapat perhatian penuh dari Kementerian Sosial di 
Djakarta. Benar ada djuga diantara orang2 bekas hukuman 

.itu, jg. sama sekali tidak mau bekerdja, dan: “lebih senang mela- 
kukan kedjahatan, karena dengan djalan ini mereka bisa dapat 

. Jebih banjak hasil dari pada bekerdja pada sesuatu perusahaan 

..jang upahnja belum tentu mentjukupi kebutuhan hidupnja. 

“Akan didirikan Rehabili- 
MAUT LINA, MEMNEBAN LAILA NAAM 0 1 enak Han 

    

tatie-centrum. 
“Untuk mengembalikan orang2 

na hukumari itu kemasjara- 
kat sebagai warga-negara jang 

, berguna, maka oleh Kem. Sosial 
"telah direntjanakan dlm. tahun 

ini, mendirikan 12 buah rehabi- 
Jitasi-centrum, dimana mereka 
ifu akan diberi didikan atau 
peladjaran bekerdja, dim. pelba 
gai lapangan pekerdjaan. Dise- 

luruh Indonesia akan didirikan 
segera tempat2 pekerdjaan bagi 
mereka jaitu: 1 di Djawa Barat, 
1 Djawa Tengah (di Purwoker- 

"-to), 1 Djawa Timur, 1 Daerah 
Istimewa Jogja, 3 Sumatra, 2 
Maluku, 2 Sulawesi dan 1 Sun- 
da Ketjil. Kesemuanja ini akan 
dapat y menempatkan 10.496 
rang bekas hukuman crimineel. 
Sela dari ini oleh Kem, Sosial 
telah direntjanakan djuga mem 
beri bantuan dalam bentuk 1.) 
pindjaman modal untuk pang- 
kal usaha mata pentjaharian, 
2.) pemberian pindjaman atau 
pemberian alat? kerdja jg. tjo- 

" tjok dgn. bakat kepandeiannja. 
3.) mengusahakan/mentjarikan 
pe pa pada mereka dengan 
Gdialan usaha dan kerdja sama 
dgn, instansi2 Pem. dan 4) 
memberi perlindungan semenia- 
ra kepada mereka jg. ng 
keberapa sebab belum dapa 2 

nja ' Kembalikan ketempat'tingg: 
masing2. 

Bantuan tsb. akan diberikan 
' kepada merek, dengan sjarat2 

seperti berikut: mereka jang 
mempunjoi surat Julusafh dari 
direktur atau kepala2 pendja- 
ra setempat, dan mereka jang 
menerima surat keterangan 

,Aatau permintaan dari kepora- | 
kepala daerah ditempat ting 
galnja. 59 

Langkah Sonta 
— Sebagai langkah pertama di 
Semarang akan dibuka dalam 
minggu j.a.d. lapongan peker. 
djaan bagi mereka tempatnja 
jaitu dalam salah satu rua- 
-Ngan di Asrama Djiwa Baru di 
“Sendjojo dimana untuk semen | ' 
.tara dapat menempatkan 303 
orang, Sebelum mereka dapat | 

pmemberikan hasil pekerdjaan- | 
.hJa, maka tiap orang jang da-: 
pat pekerdjaan dalam rehabili. 
Sasi-centrum itu akan meneri- | 
ma uang saku tiap TA, 
Rp. 3.50. 

Kalau mereka itu sudah da- 
.pat memberikan suaty hasil, 
maka, mereka dapat diberi mo, 

“dal ataw stoot- -kapitaal maxi- 
mum Rp.300.— dan pemberian 
at? maximum. Rp, 500.— 

gembalian uang ,tsb. akan 
“dilakukan dalam djarak pan- 
xgjang dengan pembajaran jg. 
.Seringan.ringannja. 

Untuk Semarang Djawatan 
Sosial telah menerima yang 

ssebanjak Rp. 15.000 guna. ke- 
.perluan tsb. dan uang ini ada- 
“ah untuk triwulan ke-11. Bagi 
“#piwulan selandjutnja akan 
dimintakan lagi kepada Kem. 
Sosial di Djakarta. 

Dengan adanj, usaha tsb., 
diharapkan, bahwa mereka itu 
setelah dididik dalam lapangan 
pekerdjaan seperti tsb. diatas, 
akan mendjadi anggauta ma, 
sjarakat jang. berguna bagi 

2 pembangunan negara. 

DJATUH DALAM BIS. 

 Keman bin Sono tinggal di We- 
leri sewaktu-baru2 ini naik bis dari 
Weleri ke Semarang telah kehilangan 
1 dompet dari kulit terisi uang kon- 
tan Rp 35.000.—  Djuga, didalam 
dompet itu ada tersimpan surat be- 
slit dari D.P,U. dan beberapa helai 

surat2 penting lainnja,   

HIBURAN TENTARA. 

Tg. 11 s'd 20 Mei hiburan 

OK Melati Kusuma di Cop. Ge- 

rakan Barteng daerah Slawi 

(Tegal), tg. 12 Mei iburan 
OK Sinar Tjandi di Det. Angk. 
SDPD Smg, tg. 12 Mei hiburan 
fiim di Kie II PTT Gg Smal 
Smg tg. 13 Mei hiburan OK 
Sinar Tjandi di Staf Div. P. 
Diponegoro Smg, tg. 13 Mei hi- 
buran film di D PI AD. terr. 
IV Smg, tg. 14 Mei hiburan 
film di D, Pi. AD. terr. IV Smg 

tg. 14 s/d 16 Mei hiburan film 

di RI. 13/ST 13 Kedu, tg. 15 

Mei hiburan OH Pantjs Irama 

di RRI Smg, tg. 17 Mei hibu- 

rang OK Sinar Tjandi di RRI 

Smg, tg. 17 Mei hiburan film di 
Bn “mn Genie Magelang, tg. 17 

Mei hiburan fim di SSK Tje- 
piring. 

KEADAAN PASAR 
SEMARANG. 

Perdagangan tekstil dewasa 

ini Sepi, walaupun hampir de-j 
pasar menufak-' kat Liebaran, 

tur dapat dikata lumpuh, peda 
gang2 terpaksa lempar barang: 

diusir dari tanah jang telah 
mereka kerdjakan, 

|kepada tani ditetapkan kedudu 
kan hukum pada tanah? jang | sedang merek, kerdjakan, 3. 

| Diika terpaksy mereka harus | 
j | dipindahkan, Supaja dilakukan 

' melalui perundingan2 dengan 

2. Supaja | 
Oleh ak Pergaulan Umum bagian Wanita di Malang 
baru-baru ini telah diadakan pertundjukan ,-International Dressing 
Show? - (pertundjukan pakaian2 internasional), dimana hasil selu 
Taha dipergunakan near ta mal. Gambar pakaian suami isteri       wakil? tani dan 4. Supaja tani 

: jang telah ditahan dap dihu- 
kum segera dibebaskan dan di 
rehabilitasikan, 

hwa utusan? dari Front Persa 
tuan Tani telah menghadap Ke 
menterian Dalam Negeri 
oleh pihak Kementerian Da- 
lam Negeri diberitahukan, ba 
hwa kepada Gubernur Sumate 
ra Utara telah diinstruksikan | 

supaja djangar ada pengusir- 
an selama belum ada tanah un 

tuk pengganti jang senilai de | 
nga, tanah jg sudah dikerdja. 
kan itu. Menurut keterangan 

utusan2 tersebu,t instruksi ini 
belum dilaksanakan oleh peme 

rintahan di Sumatera Utara. 
Peristiwa peng gusiran dan pe. 
nangkapan ini, hari ini akan 

| dimadjukan kepada seksi per- 
| tanian parlemen. 

  
    

  

Lu ) 

  

. TJATATAN EMAS DI DJAKARTA. 

PINDJAMAN MODAL DARI 
PEMERINTAH. 

Menurut tjatatan jang di- 
peroleh selama triwulan perta- 
ma tahun 1952 oleh jang berwa | 
djib di Djawa Tengah telah di 
berikan pindjama, modal seba- 
njak Rp. 467.750 kepada 45 bu 
ah perusahaan. Dengan pindja. 
Man tersebut perusahaan? itu 
akan dapat bekerdja setjara lu 
as dan ini berarti djuga terto- 
longnja Ik 720 orang pengang- 

: gur jang tadinja tak mempu- 
| njai penghasilan tetap, Permin 
| taan pindjam modal dari 98 

' perusahaan lain sebesar Rp 2. 
811.000 masih dalam pertimba 
ngan. 

DJUMLAH PENDERITA 
KELAPARAN. 

  
nja dengan rugi untuk dapat 
tjepat memutar uangnja, 

pasar kramerijen (barang ke-j 
lontong) idem, djuga P&D dito, 
pedagang2 mengeluh karena se 

pinja pasar, sedang barang te | 
rus mengaiir. 

Berbeda dengan keadaan pa | 

sar tekstil, kramerij can P & D 
9 adalah pasar hasii bumi nampak 

   

og bahan ma- 

kini naiknja bukan main, 

tjuma beras jg taran harga oleh 
karena kini adalah musim parner 
besar. Dari desa2 di s 
leri dan Demak beras mengalir 

ke Semarang. Beras umbuk di 
luaran dapat Rp. 1,85 per kilo, 
jg slijp putih masih 'diantara Rp 

1250 dan Rp. 3— per kilo. 

   

     

ang luar biasa lontjatnja 
Adalah harga tjengkeh dewasa 

lini, tjengkeh kwaliteit Sanzibar, 
menurut tjatatan kantor Make 

| ar Dunlop Kolff Semarang tg 
: Mei Sa telah terdjagdi 

3060. 
sedikit, 

Targa kapuk agak turun 
jaitu 40 kwaliteit Cc. 

bidji kapuk pembeli 55. Harga | 
kopi pun kuat, kopi Robusta 
kampong GB. nominal 625, jang 
kwaliteit Rob. Ond. WIB maia- 
kan lontjat sampai 950. 

Harga kedele pmi pendjual 
minta 215, kwaliteit gendjah ter 
djadi 210 sedang kedele hitam 
om. 190. Djagung dan gaJlek 
hampir tak ada gontjangai, jak 
ni gaplek nom. 130 dan dja- 
gung nom. 135. Harga katjang 
djuga ikut2 naik, jg masih be- 
lum kupasan tertjatat nom. 190 
zonder karung, :g sudah dikupas 
tapi belum disortir - nom. 325 
dgn karung dan jg kupasar, iga 
sortiran kasar 'nom. 340 dgn. 
karung. 

| UNDANG? ANDJING GILA 

Kantor residen Semarang u- 
| mumkan, bahw, masa berlaku 
ja peraturan andjing gila un 
tuk daerah kota besar Sema- 

rang telah diperpandjang sam- 
pai tanggal 15 Agustus 1952. 
Lebih djauh, diumumkan, bah, 
Wa mulai tgl. 6 Mei 1952 dalam 
kawedanan Weleri kabupaten 
Kendal telah dikasih berlaku 

peraturan dari undang? penja- 
| kis andjing gila. 

  

pun | Menurut angka2 jang dikum 
pulkan dan jang sebagaian su 
dah dinjatakan oleh Pamongpra 

|dja setempat, didalam wilajah 
|Djawa Tengah terdapat 67.106 
| orang penderita kelaparan jang 
: tersebar hampir ditiap2 kabupa 
ten di 6 karesidenan. Diantara 
|itu jang baling banjak di kabu 
| paten Brebes (Pekalongan) de 
ngan 29.324 orang, . kemudian 
Tjilatjap (Banjumas) dengan 
17.000.0orang, sedang dalam ka 
residenan Surakarta dalam 
tiap2 kabupatennja tertjatat 
4.729 untuk Sukohardjo, 1.148 
Worogiri, 1.770 Karanganjar, 
Solo-kota 3.980, Sragen 1.097 
dan Klaten 346 orang. 

Dari angka2 tsb belum die! 
tahui pasti.berapa jang sung- 
guh2 menderita penjakit oedeem : 
tetapi menurut madjallah ,,Bak 
ti” dari Kantor Inspeksi Sosial 
Djawa Tengah dikatakan, jang 
pasti” sudah dirawat dan ditojt 
long sebagaimana mestinja, sa! 
dangkan jang masih ,ragu2” 
mendjadi tugasnja beberapa 
Kementerian seperti Kemakmu 
ran, Perburuhan, Dalam Negeri 

nja pertolongan. 

Ditegaskan penderita2 kela- 

gainja panenan padi/polowidjo, 
barjaknja sawah2 ditanah da- 
tar jang didjual na dan 
diuga tertutupnja banjak peru 
sahaan jang meningkatkan 
djumlah penganggur. 

PENDAFTARAN UTK BEKER 
DJA KEMBALI MENGA- 
LIR TERUS. 

Dari pihak “Kota 
dapat keterangan, 
ran kembali dari para .pekerdia ha- 
rian Kota Besar. Smg. ig mogok 
sampai sekarang telah meningkat 
mendjadi 264 orang diantaranja ter 
dapat djuga beberapa orang peker- 
dja bulanan. Adapun jg turut mogok 
seluruhnja ialah 3.643 pekerdja ha- 
rian dan 54 orang pekerdja  bula- 
nan, sedangkan djumlah pekerdja 
harian pada Kota Pradja ada 5.710 
orang dan pekerdja bulanan. ada 
1288 orang. Pendaftaran untuk be- 
kerdja kembali itu dapat - dikatakan 
rata2 tiap harinja 'ada antara: 10 
sampai: 20-orang, 

Pradja: Smg di 

  

. Ti
 

Diterangkan selandjutnja, ba | 

dan | 

  

Dibitarakan Dim Senaai Belanda 
ADA PEMBITJARAAN mengenal perobahan uni 

Pa undang dasar babak r yama didalam senat Nan in, 
Tips dari Katholieke Vollsi srtij telah menjatakan, bahwa 

a sekaran ndonesia-Belanda tidak lebih 
ari persetudjuan Nata: “kerdja-sama, maka penjebutan 

nja ditata" undang? dasar da patlah dilenjapkan sadja. ,,Dgn. 
“demikian kita akan mengakui, bahwa Uni itu sanga menge- 
tjewakan bagi kita. Kendornja. ikatan dengan Indonesia, sesung 
|guhnja akan menghasilkan ker djasama jang lebih baik dari 
pada suatu ikatan jang erat”, demikian tuan Vyers. " 

Walsum dari P.vd A. me- 

njatakan, bahwa fraksinja ti 

dak akan menaruh ke bratat 

jang sungguh2 tak' dapat di- 

'atasi, apabila bab 14 diperta- 
hankan dengan tiada peruba. 

han. Walaupun demikian frak- 

si bersedia memberikan ban- 

Ane 

  

Konggres 
Gerilja 

Tetap Tuntut Penje: 

  

Tertjata: dipasar Djakarta pada 
:£ 8 Mej diam 17.00: 

Emas No Ka na Rp. 81,—' 
Emas Mo 2 nh Rp. Boa 3 
Brpas Na 0 nb Rp. 29,— 

dan Sosial untuk memikirkan 
lebih landjut sifat serta matjam | kan 

varan itu disebabkan kantna | ke 
kurangan makanan jg mengan| 
dung zat2 jang. dperyan, ga- 

bahwa pendafta-| 

tuannja bagi perubahan jang 

diusulkan itu, oleh karena 
fraksipun berpendapat, bahwa 

ketentuan2 iang berkenaan de- 

ngan Indonesia itu telah tidak 
berlaku lagi, atau setidak-ti. 

| Tana telah kehilangan arti- 

nja. Ketentuan? mengenai In- 
“donesia itu merupakan suatu 
kenang2-an sedjarah, dan un. 
dang? dasar negara bukanlah 

tempat jang semestinja untuk 

mentjantumkan kenang2-an se 
matjamn itu. Pembitjara mera- 
Sa setudju Tengan, tuan sea 

T 

adjukan sehabis 'selesainja | 
pembitjaraan2 dengan Surina- | 
me dan Antillen Belanda. 

Dengan 'diterimanja amandemen 
de Graaf didalam Tweede 'Kamer, 
maka pada fraksi pembitjara telah 
timbul keberatan? jang besar. Aman 
demen tersebut “merupakan suatu 
langkah kembali, oleh karena dgn. 
demikan kita kembali kepada suatu ! 
penetapan keadaan hukum ' dengan 
setjara jang sepihak sadja, katanja.. 
Pembelaan “ atas usul pemerintah, 
tidaklah memberikan kejakinan. 

Suatu pembatasan bagi penetapan 
keadaan hukum di Irian itu menu 
rut undang2, menurut keterangan pe 
merintah tidak akan membawa pe 
ngaruh jang menghambat. Pembitja 
ra menduga, bahwa  sesungguhnja 
maksud daripada usul2 itu memang 
lah untuk mendjalankan pengaruh jg 
menghambat. 

  

  

Fraksinja ingin memelihara pintu 
terbuka bagi suatu penjelesaian in 
ternasional. Masalah Irian kini telah 

dikeluarkan dari ,,lemari es” dan 
dipindahkan kelemari Belanda. Apa 
bila pemerintah tidak mau memeli 
hara pintu terbuka untuk suatu 
penjelesaian, maka pemerintah me 
nurdjukkan suatu keteledoran jang 

| tidak menggambarkan kebaikan bagi 
pemberi undang2 dasar kita, demiki 

(an tuan Walsum. 
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(PENGKEMATAN STROOM 
(LISTRIK. 

Didapat chabar, dai ancuk 
me emat aliran listrik disclu 

Pia jawa Tengah, sebagai per 
Yongan pertama 'besuk tanggal 

i jad., dari djam 17.00 
dn 18.30 aliran listrik akan 

| dihentikan, terketjuali pada 
objek2 penting. Apakah Pas 
hentian Shan, 1 ari 
itu NA an be ka dapat dikata- 

ta “harus me- 
unigg brang ebih landjat. 

UTUSAN SENTRAL BIRO 
Pena TIBA DI SMG. 

Kemarin Sore telah tiba di 
Semarang seorang utusan dari 
sentral biro Sobsi' Djakarta de 
ngan maksud: “untuk menjelesai 
kan 'tuntutan/aksi 'sebda Djawa 
Ten ah, 

H i ini utusan tersebut.akan 
menemui Gubernur Djaw, Te 

ngah untuk Merundineken so- 
al tersebut diatas. 

KES. IN DI DJAKARTA. 

bd Idi" sAryan 

Gymkhana” jang berkundjung 

ke Indoriesia, akan mengadakan 

4 kali pertandingan, di Djakarta, 
atjara di Djakarta sbb: tg. 11 
Mei (Minggu) India-kes. Gab. 
Angk. Perang/Polisi Negara tg 
12 (Senen) India-UMS, tg. 14 
(Rebo) India-Persidja (dan tg. 
16 (Djumat) India-PSSI. Per- 
tandingan jang terachir ini, tg 
16, mungkin akan ' dikundjungi 
oleh Presiden Sukarno, jg telah 
diminta untuk melakukan ten- 
dangam, pertama: (aftrap)..   

rahan Westerling 

PI ONGRES GERI 
 donesia Pe 

tuai Sinaga dan bere ukan 
ui Jogja, telah mengirim xavat 
kepata Mr. Susanto Tirtspro- 
djo kuasa usaha Irilonesia di 
Nederland, menjatakan tetap 
merrurtut penjerahan Wester- 
ling kepada Pemerintah Irdone 
Sia dan menjokong usaha kabi- 
net Wilopo. Demikian mepurut 
burgi kopi kawat jang dikirim 
kan kepada Artara, 

LIA In- 

dike    

TJITA2 SOBSI UTK MEM- 
BUAT GEDUNG PERTEMU- 
AN BURUH DIURUNGKAN: 

Tanggal 1 Mei 1951, set ana 
jang lalu, dilapangan dja'an 
Indrapura, Surabaja diletak- 
kan batu pertama untuk pem, 

  

2 

a giah tanah pesawaphan dgn, FF 
89 

2 

at tempat 
tanah, tapi tenaganja 6    

Demonstrasi pertama diada 
ketika 

pada tanggal 8. 9 dan 10 Ma- 
rek jang la'u diadakan pame 
ran hasil2 tanaman. Ja disana 
telah “mengambilf lobang jg 
berdiameter 1,50 m dan dalam 
nja 60 em tidak dengan sebe 
Yapa susah. 
Diperkeburan teh Malabar/ 

Tanara  (Pengalengan Ban- 
dung) telah pula ia diudji ke-   

| manfaatannja ditanah lereng, |' 
"baik sebagai perata tonah, 
| waupun pentjabut tanaman 

| teh jang sudah tua. Perkebu., 
Inan “Malabar” tingginja 1600 
im dari permukaan air laut, ar 
tinja kehilangan tenaga pada 
motorbakar (verbrandingsmo- 

tor) sama dengan kira2 hilang 
tenaga 16X, Tapi udjian jang 
ditempuh traktor, jang dinama 
kon “Mighty Mouse" ini tidak 

| memperfihatkan sesuatu jang 
| kurang memuaskan, 

Djuga diperkebunan “Sinum 
bra” (Rantjabali) iang tinggi 
Bja 1860 m dari permukaan | 

air laut ia telah ditjoba, dan 
memberi hasil jang baik. Ti- | 
dak Serah ia mengambil tiku : 
ngan2 jang tadjam. 
“Harga traktornja sadjg ada 

lah Rp. 17.072,— belum terhi 
tung ongkos membongkar dari 
kapal, hea memasukan, padjak 
pemasukan dan lain2 retribusi 
jan» mesti dibajar, 

Kalau mau diperlengkapi la 
misalnja dengan gunting 

badjak alat pembantu mesin 
pembabat, kain tenda, trailer 
dozer blade dsb, harganja tam 
bar, lagi. 

Kalau minta dikirimkan 
franco tempat tudjuan di Dja 

wa atay Sumatera, djumlah 
cnskos tambahannja kira2 ada, 
200, dari harga dari sana. 

“Mighty. Mouse ini seka- 
rang tengah dipertontonkan di 

. 

  

gi 

  pameran Internasional Rice 

Commission Conference jang 

sedang diadakan di Bandung. 3 $ 
| (Antara). 
| KEM. PERHUBUNGAN KI. 
| RIM PEGAWAI KELUAR 
| NEGERI. 

Kementerian Perhubungan 

bagian Penerangan mengumum 

kan, bahwa pada, tanggal 10 
Mei jang akan datang akan be- 

| rangkat kenegeri Belanda bebe 

serikat. Kira? 1 meter lebarnja, 

kaonsiirasi2 je telah dilakukan, ter 
: Te dipakai ditanah lumpur jg. 

  buatan suatu gedung pusat rapa pegawai Kementerian Per 

pertemuan untuk buruh jang hubungan. Mereka itu jalah 
direntjanakan akan memakan  Sjahbandar Udara, Jonos Per. 
biaja Rp 12.000.000— Uang | lindungan Lumbon Tobing, dan 

: sebanjak itu akan didapat dari | tower-operators Mozes Sarifio, 
berbagai sumbangan anggauta | Asmandono Assan, Reynold 
anggauta Sobsi, Berhubung de 

ngan berbagai soal rupania ni 
at itu tidak dapat dilangsung- 
kan, sehingga kini diputuskan 
untuk membongkar batu per- 
tama tersebut. Pembongkaran 

itu akan dilangsungkan tang-! 
gal 18 Mei jang akan datang. 

KUNDJUNGAN ANGK. LAUT 
INDIA KE INDONESIA, 

Pada permulaap minggu de 
pan sedjumlah 7 buah ' kapal 

dari angkatan laut India akan 
bertolak dari Bombay untuk 
mengadakay Kundjungan “good 
will” ke Malaya dan Indonesia. 

Pasukan angkatan laut terse. 
but akan berad, dibawah ko- 

mando laksamana muda N.V. 
Dickinson, pemimpin angkatan 

laut India, 

PENGANGGURAN Di 
DJAWA TENGAH, 

Menurut tjatatan jg diperoleh 
dari Djawatan Penempatan Te- 
naga. Djawa Tengah dalam tri- 
wulan pertama tahun ini didae- 
rah Djawa Tengah telah terdaf 
tar 8637 orang jg menganggur, 
diantaranja 1380 kaum wanita. 
Dibandingkan dengan triwulan 
terachir dari tahun jg lalu djum 
lah diatas nampak kurang. Fa- 
da triwulan terachir 1951 ter- 
tjatat 10199 penganggur, terdi- 
ri. 8982 laki2 dan 1217 perem- 
puan. 

Dari daftar itu ternjata se- 
bagian besar dari penganggur2 
itu terdiri dari tenaya2 jg ti- 
dak terlatih. Keadaan ,,pasar- 
kerdja” pada triwulan pertama 
tahun ini ada sepi, jg capat di 
tjarikan pekerdjaan hanja 1520 
oran» jaitu 1921 laki2 dan 199 
wanita, 
PERTEMUAN. 

Berhubung kedatangannja 
evangelist W. Hoekendijk di Se 
marang, oleh Bond van Eivange 
lisatie dikota ini akan diadakan 
pertemuan pada hari ini (Dju- 
ma'at) tg. 9 bertempat di gere 
dja Sing Ling Kauw Hwee 
Pringgading 13 dan psda hari 
Rebo tg. 14 jad. di Karangtem- 
pel 272. Siapa2 jg mempunjai 
minat boleh datang. 

  

SENDJATA UNTUK MALAYA, 
12.000 Senapan karabiin dan 4 

djuta peluru telah dipesan dari Ame. 
rika untuk polisi federal Malaya 
guna keperluan mereka untuk meom- 
berantas Rekatjauan ig ditimbu kan 
gerilja Malaya, demikian kalangan9 
resmi mengumumkan  harj Rebo di" 
Singapore. Dewan legislatif Malaya 
telah menjetudjui untuk mongeluar. 
kan sedjumlah 4.600.000 dollar Mala. 
ya untuk. pembelian NN   “persendi 

z 

Denny Ilahude dan August Phi 

tip Massie, 
Merek4, ini diberi tugas un- 

tuk menambah 
praktis dilapangan 

Schiphol selam, dua bulan. 

KERUGIAAN2 PBB DI KOREA, 
Kerugian2 PBB semeondjak per 

tempuran di Korea dimulaj kinj te 
lah bertambah mendjadi 10172 op 
Sir-dan serdadu2, demikian diumum 
kan oleh kementerian pertahahan 
Amerika dalam komunike minggu 
annja jg dikeluarkan pada hari Re 
bo. Djumlah tadi terdiri dari jg te 
was, ig mendapat Iuka2 dan jang 
dianggap hilang. 

PRESIDEN BERISTIRAHAT DI 
BLITAR, 

Dari pihak resmi didapat kabar, 
bahwa pada permulaan bu: an Puaj. 
Sa jad. Presiden Sukarno setjara in 
cognito akan beristirahat di Blitar. 
Presiden akan tinggal kira2 seming 
gu lamanja di Blitar, 
itu akan dimulainja sesudah rapat 
para Gubeanur seluruh Indonesia 
antara tg 19 — 21 jad. 

SERUAN KOTA BESAR SMG. 
SEKITAR MASALAH SEBDA 

Oleh Dewan Pemerintah Dae 
rah Kota Besar Semarang telah 
dikeluarkan seruan sbb: Para 
pekerdja2 jang telah, mendja- 
lankan pemogokan atas perin- 
tah D.P. SEBDA dan ingin be 
kerdja kembali, diharap men, 
daftarkar diri di Balai Kota. 

Sebagai keterangan dapat di 

umumkan ketentuan2 sbb: 
a. masa kerdja mereka tetap 

diperhitungkan: 
b. tundjangan sementara se 

besar Rp. 1,25 akan tetap dibe 
rikan, 

C tundjangan itu dihitung 
mulai tgl, 1 Djanuari 1952, 

d. tundjangan ini akan diba 
jar, apabila yang itu sudah di 
terima dari Pemerintah Pusat: 

ce. pendaftarap, dibuka pada | 
djam kerdja sampai dengan tgl 
10 Mei 1952: 

f pekerdja2 jang bekerdja 
kembali tetapi tidak menurut 
ketentuan diatas, tidak mendja 
di tanggung djawab Pemerin- 
tah Daeranj Kota Besar Smg. 

Periu didjelaskan, demikian 
bunji pengumuman tadi lebih 
landjut, bahwa pendaftaran ter 

(sebut dimaksudkan untuk me- 

ngetahui gjumlah orang2 jang 
bekerdja kembali dan ,gar ada 
disiplin bekerdja diantara para 
pekerdja terhadap pimpinan 
Djawatan, 
Pengumuman tersebut dike- 

1   Semarang pad, hari Rebo, 
Mei 1952, 

8 

  

peladjaran | 
terbang . 

dan istirahati 

luarkcty oleh DPD Kota Besar | 

.Mighty-Mouse“ 
Akan 1gMY Peranan iKerbau Dlm 

..Proses Pertanian 
Tanah Lumpur Bukan Djadi Halangan. 

ANTI PADA TANGGAL 12 Mei, Ai Batudjadjar (sobe- 
lah barat Baxdurg) akan diadakan demonstrasi me- 

Iradifox .ketjil keluaran Ameri- 
1 setengah pandjangnja, 

duduk pengpn dara tidak lebih dari 1 meter 
tenaga kuda (PR). Dalam de- 

1jata dengan mudah ia da- 
10 em, Meat 

An 

Benar? Maj at. 
Saleh Blarjoftan 

ENJAMBUNG BERITA 
tentang diketemukannja 

majas dalam lobang dihutan 
djati Lembok Timur, jang didu 
ga mmajat Saleh Sungkar, (beri 
tarja kita muat kemarin) ke- 

DPRD Lombok jang hilang 
beberapa waktu jang lalu, da 
pat dikabarkan lebih tandjut, 
bahwa majat itu sudah dalam 
kexdaan begitu rupa, sehir gga 

tua 

rang 
menjatakan, dapat mengenal! ' 
gigi? pada rangka-kepala ma- ' 
jat ibu (jang sudah terpisah da | 
ri badannja) sebagai gigi2 Sa | 
leh Sungkar, dar seorang ka- | 
wan Saleh Sungkar nmagaai. | 
nja pada kuku dan kulit kaki. | 

Sebagai telah dikabarkan, | 
| barang2 jang terdapat padanja i 
jang dikenali sebagai milik Sa | 
leh Sungkar ialah sebuah tan ! 

' da- -keanggautaan parlemen N. 
LT. dulu, arlodji dan sepatu- 
nja iang 'masih lekat pada, ka- 
ki kanan. Pemeriksaan pada 
majat itu telah dilakukan oleh ! 
3 orang dokter, Menurut kete | 
rangar dokter pada majat itu 
terdapat tanda2 bekas penga. | 
niajaan. 

Tambahan KA. 
|| Tjepat Gambir- 

Tjeribon. 

  

  

1952 diadakan lagi tambahan 
pada berdja'anap keret, api an 
tara Gambir — Tjirebon jalah: 
Kereta api tjepat setiap hari 
jang berangkat dari Gambir 
djam 15.18 dan sampai di Tjire 
bon djam 19.59 dan kereta-api 
tjepat setiap hari iang berang 
kat dari Tjirebon djam 5.39 
dan sampai di Gambir djam 
1018. Selandjutnja dipermak- 
lumkan bahwa rangkaian dari 
pads Jua kereta api ini terdiri 
dari ruangan kelas II dan III 

dan kereta makan tidak ada.   

tidak dapat dikenai. Tetapi seo | 
saudara Saleh Sungkar 

| gang oleh Stack dari 

Djawatan kereta asi mengu 
mumkan, mulai tanggal 15 Mei 

  

Rekor Dunia 4 X 100 

M. Gaja bebas. 
Regu wanita Hongaria, jang 

telah dapat memperbaiki re- 
kor dun-a 4 X 100 meter bere- 
nang esiafette.. di Moskou dg. 
Waktu £ menit 27.7 sekop, ter- 
ciri dari Marie Littomericky, 
Eva Nevak, Eva Szekely dan 
C. Sozke. 

. sWaktu masing2 ialah 1.66.6 
untuk Littomerieky, 1.06.6 utk. 
Nevak, 1.06.0 untuk Szekely 
dan 1.08.0 untuk Sogke. 

Para , pemenang Hongaria, 
telah singgah sedjak beberapa 
waletn di Moskou, untuk mela- 
tih diri berhubung dengan 
akan ' diadakannja ' pertandi- 
ngan Olympiade, bersama dg. 
perenang2 dari Rusia, Polan- 
dia, Tjeko dan Rumania. 

Nevak tjapai rekor 

dunia baru. 
Pengangkat bobot Rusia, Gri- 

gery Nevak, jg sedjak 1951 me 
megang rekor dunia untuk ang 
kat bobot tangan dua dengan 
142 kg., telah dapat memperba- 
iki rekor tersebut sampai 143 
kg. Nevak dulu tergolong kelas 
middle-heavyweight, akan teta- 
pi kemudian berpindah kegolo- 
ngan light-heavyweight, ig te- 
lah diadakan tahun jg lampau. 

Rekord Eropah baru 
200 M. gaja punggung. 

Djunuari berenang muda Pe 
rantjis Gilbert Bozon, telah ber 
hasil memperbaiki rekon bere- 
nang Eropah untuk 200 meter 
gaja punggung. Di Troyes Bo- 
zon telah dapat mentjapai wak 
tu 2 menit 21 sekon Rekor la 
ma berada ditangan Vallerey, 
djuga dari Perantjis, dengan 
waktu 2.22.7. Rekor dunia dipe 

Amerika 
| dengan waktu 2.18.5.- 

Poris ke Tegal. 
Atas undangan Ikatan Sepak 

| bola Tegal, pada tg. 10 dan 11 
'Mei jad kes. Poris Semarang 
lakan melawat ke Tegal dan 
(bertanding dengan: kes. Kom- 
ibinasi Tegal di hari pertama 
| dan dengan Orion Jogja di hari 
kedua, sedang pada tg, 12 Mei 
Orion akan bertemu dengan 
kes. Kombinasi. 

Finale Pantja-Lomba 
di Semarang. 

Pertandingan2 finale Pantja- 
lomba akan dilangsungkan di 
Semarang pada tg. 1 ampai 5 
bulan Djuli 1952, demikian me- 
nurut keterangan: dari Insp, Pu 
sat Pendidikan Djasmani. 

Adu tindju. 
Djuara adu tindju kelas be. 

rat bagi Inggeris dan Eropah 

Randolph Turpin telah ber- 
hasil memukul knoek 
“out diuars Perantjis Jacgues 
Hairabedain dalam babak keti- 
ga. Pertandingan adu tindju 
ity ditetapkan untuk sepuluh 
babak. 

  
(Aneka Djawa Tengah | 
  

JOGJA. 

Harga beras naik 
sedikit. 

Menurut keterangan Kantor 
Perdagangan Dalam Negeri di 
Jogja, beras tumbuk dalam ming 
gu jg pertama ini naik dengan 
10 sen sampai 15 sen sekilo. 
Harga sekarang kwaliteit baik 
Rp Z,—, sedang Rp 1,90 dan be 
ras merah jg tadinja Rp 1.60 
Sekilo sekarang naik mendjadi 
Rp. 1.75. 
Harga beras gilingan kwali- 

teit baik tadinja Rp. 1.90 seka- 
rang naik mendjadi Rp 2.--, 
kwa.iteit sedang dari Rp. 1.75 

' mendjadi Rp 1.80 dan kwaliteit 
rendah dari Rp 1.60 mendjadi 
Rp. 1.70 sekilonja. 

Naiknja harga ini disebabkan 
banjak pembeli dan kurang ma 
suknja beras dipasar, karena 
para ,,tengkulak beras” masuk 
dan keluar desa membeli padi 
jg kini sedang mulai panen. 

Perintah meninggalkan 
Dj. Tengah pd Wi-' 

kana cs. diper- 
tangguhkan. 

Dari pihak kepolisian daerah 
Jogja didapat keterangan, bah 
wa keputusan larangan kepada 
Wikana cs, untuk bertempat 
tinggal di Djawa Tengah. jang 
pada tg 5 Mei djam 13.00 harus 

sudah dilaksanakan, dipertang- 

tentukan. 
Sebagai telah dikabarkan, me 

nurut surat perintah dari Divi- 
si Diponegoro, Wikana (PKI), 
Istiadjid (BTI) dan - Surjono 
(SOBSI). jg pada tgi 16 April 
telah dibebaskan dari rumah 
pendjara, didalam waktu 20 ha- 
ri sesudah menerima surat pe- 
rintah tsb. diatas, tidak diper- 
bolehkan bertempat tinggal di 
daerah Djawa Tengah. 

AMBARAWA. 

Majatnja di ketemukan 
Baru-baru ini: di Siregit Djambu 

(Ambarawa) telah diketemukan tu 
lang-tulang ' manusia berketjetjeran, 
karena dagingnja telah dimakan babi 
hutan. Menurut penjelidikan dari se- 
buah komisi jg terdiri dari pihak 
Pamong-prodjo dan polisi, pakaian- 
annja majat itu dititik oleh ahli wa 
risnja, adalah miliknja Kasan Djaja- 
di bekel dukuh Susukan desa Lan. 
djan Sumowono. Kabarnja bekel tsb, 
meninggal disebabkan tembakan pe- 
ngatjau karena disekitar majat itu 
'terdapat 14 selongsongan peluru 
“stengun,   
guhkan buat waktu jg tidak di : 

. djumlah 15,000 top, 

SALATIGA. 

Mati ditembak pengatjau 
Beberapa hari berselang, ru- 

mahnja Amatjasir, ketjamatan 
Tuntang telah didatangi gerom 
bolan pengatjau tidak diketahui 
berapa banjaknja. Gerombolan 
tsb dengan paksa minta di bu- 
kai pintu tetapi tidak dibuka 
oleh Amatjasir, Tuan rumah 
berteriak minta tolong: Temba 
kan dilepaskan dari luar ke da 
lam rumah dan tepat mengena- 
kan Amatjasir, hingga tewas 
seketika itu, pun anaknja ber- 
nama Wasimin kena ketembak 
perutnja, tetapi tidak Kn 
meringgal, 

SOLO. 

Listrik usaha rakjat. 
Di desa Kajuapak daerah ke- 

tjamatan Polokarto kabupaten 
'Sukohardjo, atas usaha rakjat 
di daerah tsb. telah dapat di- 
bangunkan sebuah dinamo lis- 
itrik jg dipergunakan utk penc- 
rangan rumah dan djalan2. 
Usaha rakjat tsb. jg kini masih 
iserba sederhana dan sangat ke- 
Ya, menurut keterangan jg 
bersangkutan akan diperbesar, 
sehingga dapat memberikan pe- 
nerangan bagi Ne phi ge 
duk dan Ba di desa tsb. jg 
lebih Juas lagi. 

KUDUS. 

| Pegadaian gelap 

digrebeg. 
Dari Kudus naa PP 

Wa, jang berwadjih disana tgl 
5-5 jang baru lalu telah meng 
gerebek rumah H,A. jang di 
sangka melakukan perusahaan 
pegadaian gelap. 8 Buah speda 
1 peti berisi perhiasan dan ba 
njak matjam barang lainnj, jg 
digadaikan oleh Tebiry kurang 
300 orang sedjak tahun jang 
lalu dengar, bunga 200, sebu. 
lan telah pula disitanja. 

Dalam kota Kudus terdapat 
hanja sebuah rumah gadai ne 
geri jang setiap harinjs diban 
djiri ratusar, orang. 

TJILATJAP. 

Besi tua utk Djepang. 
Pihak pelajaran mengabar- 

kan bahwa pada tanggal 8 
Mei untuk jang kedua kalinja 
dari Tjilatjap diangkut dengan 
kapal , “Tjibodas”  sebanjak 
1.200 ton bahan besi tua ke Dje 
pang. Sebagai diketahui, scrap 
besi itu berasal dari daerah 
Jogjakarta jang semuanja ber 

is 2. 
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Djawa Turah 20 Djata Diwa Pn 
:iKarena Sos 3-G antinja Kabinet Plan Trans» | 

inigrasi Kabur 1 
“Penuh ,,Mon-power” Di D jawas Sedang Lain2 Daer ah Jg Lebih Besar 

Kekurangan Tenaga Manu sia. : 1 

  

telah dibuka pada 
K ONFERENSI DINAS #ransmigrasi Lan akan berlangsung lima hari, "3 hari Djakarta. Diantara hadirin 

: Rebo malam dgn. saajn resepsi di gedung Pekape, 
tampak menteri sosial, Anwar Fjokrcamindio dan sekretaris djsnderal kementerian #Sb:, mur. Iman Sudjahri. Setelah ketua panitya persiapan mengutjapk an pidato pembukaannja maka kepala djawatan prarsmigrasi, ir, Tambunan tammpil kemuka dan menguraikan pengalaman ahit dan kegukaran? jg. diha dapi oleh djawatan transmigrasi dim, melaksanakan tugasnja. | - Tambunan mengemukakan bahwa pemuka2, pemimpin? maupun rakjat biasa sudah lama menunggu nunggu bila pemerin yah mulai dengan penjelengga raan plan raksasa transmigrasi ini jg penting untuk mengatasi segala kesukaran? jg dihadapi Indonesia dewasa ini, 

. mendjelaskan " pentingnja 

Lhasa 
transmigrasi bagi Indonesia ge 
ngan mengemukakan, bahwa 

Tak Benar Ada te. 
ribuian Ti 

ran belandja dari djawatan | 
transmigrasi. Hanja keputrsan | 
kabinet itu diambil pad, saat | 
kabinet Natsir meletakkan dja 
batannja. 

“Dan lebih sajang lagi kabi 
net Sukiman jg lampau tidak 
mendajalanka, putusan itu, 

    Model paling baru dari pesawat terbang Boeing Stratojets. Da 
elam sajap pesawat model baru ini ditempatkan tangki2 bensin tambahan, hingga ..bomber terbesar sedunia” ini dapat 

lebih lama lagi daripada pesawas B.-47 jang dulu 
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'#I menerangkan 

Kongres hari ini 

    

jasat 

p 
terangkannja kepada 

Un lah lama ditunggu? orang, 
| perii diketahui, penanda tanganan perseb 

Subardjo, menjebabkan .djayuhnja kabinet 
sabu batu udj 

apakah dia dapat mendjalankan politik 

tg. 11 Maret menulis: ,, 
usaha merumuskan poli- |ti 

tik luar negeri kita makin ter: litu seluruh 
serah ke tangan klik militer jg (tin 

menguasai Washington, (kel 

pontirg, karena ini 

Tentang MSA Pres. Truman 

kepada rakjat 
'| Amerika tg. 6 Maret 1952: ,,Pro 
Igram jg saja adjukan kepada 

sangat pen- 
ting, kalau kita akan mentje- 

'Igah rentjana dari pemimpin2 

|Sovjet utk menguasai dunia. 
Ingatkan betul2, bahwa inilah 

Itam dgn sekeras2nja komunis-   
  3 &     

  

pulau Djawa jang luasnja ha- 
hja 132.000 km2 dewasa ini te 

EMBESAR2 PEMERIN | 
TAH India dan keduta- | ag jan RRT di New Delhi hari Re ' pt 

bo njatakar tidak tahu-menahu - 

lah mempunjai kl 55.000.000 

Se 3 

tentang terdjadinja bentrokkan | 5 3 . n A 

djiwa, Banjaknja penduduk itu 

sampai kita tidak dapat beker 

diantara pasukan? RRT dan #“ gn: 
Daerah Misj-k oa 

dja sebagai-mana diharapkan”, 
demikian kata tuan Tambunan 
Kemudian kementerian ke- 

uanga, menghendaki rentjana 
baru, dan berkali-kali diada, 
kan penggantian rentjana, teta 
pi usaha ini, menurut ir Tam 
bunan tidak membawa hasil, se 
ibab “tiap kali rentjana baru 
itu diadiukan dan hendak dise 
lenggarakan, tiap kali dide- 
ngar dari fihak kementerian 

  

njai mata pentjaharian jg tju 
kup untuk hidup. Banjak dae- 
rah2 di negara2 lain terutama 
dinegara2 jang mempunjai in 
dustri mempunjai kepadatan le 
bih dari 1000 djiwa tiap2 kilo. 
meter persegi, tetapi walaupun 
demikian negara2 itu tidak per 
lu mengadakan pengurangan 
penduduknja, karena banjak 
tersedia lapangan pekerdjaan 
untuk hidup jang lajak, demiki 
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katanja tidak mendjadi soal 
djika tiap2 penduduk mempu- 

penduduk Tibet di Lhasa, iba 
kota Tibet. ! 

Mereka memberi komentar : 

tentang kabar jang disiarkan | 
oleh. harian ,,Statesman” di: 
New Delhi 9 hari jl, jang dida.. 
patnja dari: wartawannja di ' 
Kalimpong, Bengal Barat de- 

  
an kata ir. Tambunan. keuangan penolakan pemberi- at perbatasan Tibet, jang me ' Te “3m Jan kredit atas rentjana itu”, nee tentang terdjadinja | Jasa Kol R ol Perkara ani kebun Oa Batan  kotanja lebih. lam" Beni Pat Sen nadua | uh dunia: Konsesi ie didapat oleh pulau Djawa, dimana paling se diut ai : : S3) . dikit 8092 dari rakjatnja jang | JUL itu kalangan jang mengetahui ' lagi: 

Ip menambahkan bahwa Dja 
watan Transmigrasi “sebagai 
anugr'ah dari kementerian ke. ! 
uangan” telah mendapat Rp. | : Mn 
3.600.000 untuk tahun 1951. | mbngian biaja untuk gadji pega 
"Pemberian ini pun sangat Se- 'wai pada dewasa iri tidak ku 

|ret didjalankan” demikian ka (rang dari Rp, 1.500.000.— seta 
ta ir. Tambunan. hunnja - perlu dipertahankan 

Selandjutnja ia berkata: |atau tidak. i 
“bahwa dengan belandja jang | ,,Kalau dengan tjara jang dia 
sedikit ini ditjoba untuk me-fias saja berpendapat tidak per 

di Kalimpong menjangkal ada 
nja bentrokan di Lhasa belaka : 
ngan ini, (Antara). 

55.000.000 itu (k.l. 40,000,600) 
hidup dari pertarian. Dengan 
tanah sawah dan ladang seluas 
8,000,000 hektar jang tersedia 
maka menurut ir. Tambunan, 
Djawa tak sarggup lagi membe 
rikan penghidupan jang lajak 
untuk penduduknja. 

»Kalau. kita ” mendasarkan 
pembagian tanah, sesuai dgn. 

  927.000 mil persegi. — Red). 

Radja Ibnu Saud memberi. 
kan konsesi tadi ketika tahun 
1939 dan kemudian ditindjau 
kembali ketika tahun 1950. Ha 
si! sumber2 ' minjak ini tiap2 
hari berdiumlah kira2» 850.000 
barrel. 

        
tuntutan masjarakat Indonesia 

g, jairi paling sedikit ngadakan kofisolidasi didaerah |lu, oleh karera hanja memberat resmi, kongsi “Aramco” tiap2 
tahun mendapat laba kira2 daerah kolonisasi jang lama jg (kan pengeluaran sadja dan pro 
$ 300.000.000. 3024 dari modal Semuanja berdjumlah puluhan Cuktivitet tidak ada”, demikian 

Konsolidasi ini dianggap perlu (Kata ir. Tambunan. 
sekali karena keadaan daerah2 
itu dapat dikatakan sudah han 

tjur dan sedjak pendudukan 
Djepang sampai saat ini, ham 

pir tidak ada uSaha2 untuk 
memperbaiki daerah2 itu. 

Olgh karena terbatas pada 
anggaran belandja itu Djawa- 
tan Transmigrasi sampai seka 
Iang hanj, dapat mengirim- 

kan kl. 3.060 djiwa ke Sumate 

ra Selatan dan 100 djiwa ke 

2 hektar tiap? keluarga, maka 
pada dewasa ini sudah kelebih- 
an penduduk petani 4.000.060 
keluarga atau 20,000,000 djiwa. 
Dari perhitungan ini dapat difa ' 
hamkan bhw kekatjauan? di pu 
lau Djawa dan hongeroedeem 
tidak mungkin dihindarkan” de 
tnikian kata ir Tambunan, 

Produksi bahan ma- 

kanan tidak tjukup. 
Selandjutnja ia mengemuka 

kan, bahwa walaupun Indone- 
sia terkenal sebagai negara 
agraria jang luas dan lagi su- 

darg Oil Company of Califor- | 
hia”, 304 ditangan “Texas 
Company, 307, ditangan “Stan 
dard Oil Company” (New Jer- 
sey), sedangkan sisanja — jai 

tu 1094 — ada ditangan “So- 
cony”. i 
Radja Ibrz Saud dari Saudi 

Arabia telah mirta pembagian 
keuntungan sebanjak 601 dari 
Arabia—American OH Coy, de- 

mikian diumumkan oleh kalang 

Pidato menteri Anwar 

Tjokroaminoto . 
Sebagai djawaban atas pidato 

ir. Tambunan, menteri sosial, Anwar 
Tjokroaminoto menerangkan, bahwa 
apabila ia memberi idzin untuk meng 
hapuskan Djawatan Transmigrasi ini 
maka itu berarti bahwa ia membu- 
nuh-rakjat. Ia berkata ia sadar akan 

Jnja transmigrasi ini. 

k dapat memberikan djandji2 
anggaran belandja itu. 

  

   

  

»Fet api 

mengenai 

“Aramco” dipeg Oleh “Stan ma, 
Nana | memasuki Roma dalam tahun 

  3 Bias Sulawesi dan 120 keluarga | s.j, hanja aken berdaja-wpaja seda AN diplomatik : hari Rebo di Ka tag! “heseoa organ atau 400 djiwa ke Banten. pat-dapatnja”, demikian kata Anwar London. Selain itu, kata kalang annja Utak tjukup, Sehing T'jokroaminoto. an tadi, ia djuga mendesak ke ga tiap2 tahun pemerintah ha Je. perlu ialah uang Trdmsmigrasi ini. menurut menteri pada Amerika supaja 3 orang 

    

  Yus menda sa kan beras dari Ir. “Tambuasn selandjutnja ksosial perlu, untuk memperkuat ke Saudi Arabia duduk dalam de- Tuar MaNNa lebih dari 12 djuta mengemukakan, bahwa banjak dudukan ekonomi dan militer dari wan pimpinan kongsi tersebut. ton Dikemukakannia, bahwa sdah Buka SI ag erkumpul Indonesia”. Ia berkata bahwa Indo Import bahan makanan tiap2 ia sena sitaan hanialah | 7251 tidak akan dapat mempertahan Bantah berita2 tentang tahu, bertambah besar lagi | in jang aa 2 solitik bebasnja terhadap luar waktu penjelenggaraamnja. SA” | negeri, anabila”ta lemah didalnn permintaan Ibnu 
nja. Hal mana tergantung GATL | Setelah menteri Anwar : 
adarja fonds jang disetudjui |aminoto selesai berpidato, maka ber 
dan disediakan oleh pemerin- birisra pula sekretaris djenderal ke 

Achirnja ia bertanja ke- menterian sosial. jang mengutjapkan 
apakah selamat kepada para peserta konfe 
jang rensi ini. 

oleh karen, perduduk Indone- 
Sia tiap tahunnja bertambah 
dengan 1,2 djuta djiwa, apabi 
la Indonesia tidak memperluas 
daerah pertaniannja hal mana 
hanja mungkin dilakukan dipu 
lau.pulau diluar Djawa. 

Disamping ini ada vul, kesu 
litan2, apabila import itu ti- 
dak dapat didizmin karena mi 

mp3 k. 

4 jokro- 

Lah. 

pada -menteri sosial, 

Djawaftan transmigrasi 

Tiap Detik Tambah 

OilConepany” hari Rebo 

  
dari Saudi Arabia telah minta 
fupaja persetudjuan mengenai 
pembagian laba bersih ditin- 

k maa bi 

P rabia Daereih Ig Mengh: 
osiikan Verbanjak Sendiri Di Dunia 
pARAMCO” Tiap Tahun Untung 300.060.000 
Dollar: Ibn Saud Tuntut 60Yo dari Keuntungan. 

HD ADA WAKTU INI Saudi Arabia menerima 5096 dari 
keuntungan dari minjak nja, sedangkan jg 50//, 

tuh ketangan kongsi Amerika jadi. Pada wakbu ini 
Arabia merupakan daerah peng hasil-minjak jg terluas diselu- 

lagi dja 
Saudi 

»Arabian-American Oil 
Company” (,,Aramco”) masih akan berlaku selama 50 tahun 

luas daerah konsesi minjak ini ada lebih dari 400.000 mil persegi. (Luas keradjaan Saudi Arabia seluruhnja kira? 

Paus Tolak 
Saran Nazi 
Selama Perang Jl Tak 

Menurut perkiraan? tidak MauTis gonik an Vatik an 

AUS PIUS XH menolak 
P sebuah perintah Djer 

man supaja meninggalkan Ro- 
ketika pasukan? Serikat 

1914, demikian diumumkan ha 
ri Rebo bersamaan dengan se- 
buah pedato jang diutjapkan 
oleh Monseigneur Baldelli hari 
kemarinnja, jang mendjadi 
presiden panitya pembantu 
Paus dan berusia 76 tahun. Bal 
delli mengatakan bahwa Paus 
telah menolak perintah Djer- 
man itu dengan djawaban te-' 
gas ,,tidak”, karena ,,kota ke- 
Tuhanan tidak dapat ditinggal- 
kan oleh Vikarisnja”. 

  

PERWIRA? AURI DI CALI- 
FORNIA ACHIR DJUNI "DIHARAPKAN TIBA. 

"Antara" mendapat kabar, 
bahwa .Ik. 25 orang perwira 
Angkatan Udara Republik In- 
donesia jg sedjak beberapa th. 

Saud. lamanja menuntut peladjaran : S3 i minjak Penerbangan di California, pa- Djurubitjara kongsi minjak Dra PE Amerika ,,Arabian American Sa Pertengahan bulan Djuni jg telah akan datang, akan Selesai pe- 
membantah berita2, j. menga- ladjarannja dan diharapkan ke 
takan bahwa Radja Ibnu Saud datangannja kembali di Indo. 

nesia pada achir Djuni jg akan 
| datang. Mereka, terdiri dari te 
'nago2 instruktur. 
  

: era djau kembali, hingga ' Radja | salnja peranan antara In | Ibnu Saud mendapat lebih ba- ' Sifat routine sadja. uar negeri ter, 2 1 &- . : 5 

putus seba. teah diala| 5 1 k ni 
mi oleh Indonesia dalam pepe| “17 
rangan jang haru 'ampau. Ber | “4 

Bea kentan ini maka pemel Tagah Jg Bisa Ditsnami Makin Kurang: j rintah Seharusn'g mentjari dja 2 , : : 
WDunia Teranijam Kekurangan Bahan lan untuk mengatasi kemung- 

s 

   

  

njak 
njz     

dari bagian jang diterima- 

keuntungan  dibagai 
“Fifty Sifty” 4509). 

Djurubitjara tadi mengata   
sekarang: menurut perse- | dingan ini 

tudjuan jang sekarang berlaku, | penglaksanaan 
setjara | jang tertjapai keti 

1950. jang menetapkan bahwa 

kan, bahwa perundirgan anta-| dari keuntungan b 
ra pembesar2 Saudia dan kong | soal persetudjuan, maupun soal 

Dikatakannja bahwa perun- 
terutama mengenai 

persetudjuan 

Saudi Arabia menerima 50X 

ka Desember 

eIsih. ,,Baik 

me, dgn apa jg direntjanakan 
sedjak satu tahun jg lalu”. 
,HR 5113” jaitu nama ren- 

tjane undang2 buat program 
pertahanan itu, memuat tudjuan 

Amerika Serikat di Asia dan Pa- 
sifik sebagai berikut: 

a) mendirikan kekuatan mili- 
ter jg tjukup dimana perlu utk 
mendjaga keamanan dlm negeri 
dan mentjegah agressi komunis, 

b) menegaskan, dgn kerdja- 
sama dgn pemerintah2 merdeka 
sekarang, bahwa kekuatan na- 

Sional digabungkan dgn negeri- 
negeri dari Dunia merdeka dan 
tidak dgn komunisme. 

  
Politik dim dan luar negeri 

Amerika Serikat makin lama 
.makin disesuaikan dgn ekonomi 
(perang. Pemerintah Truman ki- 
ini mengemukakan kepada Con- 
:gress satu anggaran belandja 
raksasa utk tahun fiskal 1953. 

| Anggaran belandja ini meliputi 
satu pengeluaran hebat sebesar 

185.4 biljun dollar, satu djumlah 
'jg mendekati puntjak anggaran 
belandja perang. Dari djumlah 

ini, 65.1 biljun, jaitu lebih dari 
11695 utk pertahanan dan. tu- 
|djuan2 militer. 

1. Kedalam jg 65.1 biljun dollar 
,ini termasuk 7.9 biljun utk ban- 
| tuan kepada megeri2 lain, 

| “Anggaran belandja jg maha 
“besar ini dan dikemukakan pa- 
ida tahun pemilihan Presiden me 
inimbulkan kritik hebat dari ber 
ibagai pihak, sebab dipandang, 
ibahwa ini merupakan beban jg 
,sangat berat di bahu rakjat 
Amerika. Tetapi dlm banjak hal, 

kritik ini utk memikat suara 
(dan mengambil hati pemilih. Be- 
berapa pihak dari golongan ps- 
ngusaha Amerika menuntut su 
paja didjalankan politik mena- 
rik diri artinja dikurangi ban- 
tuan kepada negeri2 lain. Dan 
terutama dikurangi bantuan jg 
tidak langsung bersifat militer 
(seperti jg diandjurkan oleh 
senatol Taft, seorang dari tja- 
lon? Presiden partai Republik). 

Politik menarik diri ini di- 
tjela keras oleh Presiden Tru- 
man ig membela bantuan kepa- 
da negeri2 lain, dalam pidato 
radionja tg, 6 Maret jg lalu: 

»Politik menarik diri akan 
mengakibatkan kita tidak mem- 
punjai angk. perang di hegeri2 
lain jg djika 

negeri kita sendiri”. 
Bahwa politik luar 

Amerika makin banjak meng- 
ikuti tuntutan2 militer telah di- 
djelasken, oleh Hakim Mahka-   inan2 ini menginga 

6 ineci, Willi Ta Mean Na Makanan SSI Aramco” jang sekarang | royalty, tidak  dibitjarakan”, Oa dota! Nana an 

. B2 24 z 2 
Ih 4 a ita i $ £ tg di iti d 1 iaa t ko 

nal dewasa ini demikian kats « berlangsurg itu, hanjalah ber-| kata djurubitjara tadi. j8 am madjallah ,, 
  

ABA SARDJANA dari 12 negara Rebo petang bersi- ' 
P Gang di Jerusalem utk. membitjarakan .tjara bagai | 2 £ 

mana dapat menghasilkan ba han makanan dari gurun? pa- | 
Sir, agaT supaja dunia dapai me ugimbangi . kebutahan bahan : 
makanan bagi penduduknja jg. setiap detik bertambah dgn. 
Saiu djiwa. Professor S. Samboursky ketua dewan ilmu penge- 
tahuan Israel jg. menjebut angka jg mengedjufkan itu dalam 
sebuah pedato radio, mengatakan bahwa luas tanah? jg dapat 
ditanami semakin Jama makin berkurang. Bila kenjaigan? ini 
dipertemukan maka ini berarti bahwa dunia menghadapi ba- 
haja kelaparan, demikian katanja. 

nja lebih 'andjut. 

Kemudian Giter 

  

    

   

hw5 dari keru 
jang lussnja tis 

1.900.600 km? 

dari beribu 
tu dan terdiri 

u pu'au hanja 
“ang Sudah, ma 

peribangumannja. 

Ia menundjukkan bhw ham- 
pir tiap2 setapak tanah Djawa 
sudah dikerdjaka, sedemikian 
rupa, Sehingga ditjapai produk 
tiviteit jang setinggi-tingginja. 

Tiap2 kabinet mendjandji- 
kan untuk "mengambil kekaja. 
an bumi Indonesia guna kese- 
djahteraan dan kemakmuran 
rakjatnja, tetapi saja beium li 

hat usaha2 untuk mengreali- 
seer djandji2 itu, demikian ka- 
ta ir, Tambunan. 1 

»s Manpower” di Dja- 
wa berkelebihan. 

Lebih landjat kepala djawa- 
tan transmigrasi mengemuka- 
kam, bahwa pulsa Djawa jang 

  

  

Kurang lebih 40 orang dari 
Gedung Bemiuk Lon- pelbagai negara, ariara tapa 

. »i India, Amerik, Serikat, Ing- tjeng Raksasa . . al Abal ml geris, Perantjis, Afrika Utara- 
| Perantjis, Australia, Italia, 

Pp ANYTYA TENAGA atom | Turki dan Peru akan turut me 
A. S., mMengunuAkan | ngambil bagian dlm. rangkei- 

hari Selasa bahwa mereka te lan uraian2 jg akan minta tem- 
lah menanda tangani suata kot | po 7 hari. Konperensi ini diusa 
trak jang meliputi djumlah Ie-i hakan cleh dewan ilmu penge- 
bih dari $ 2.600800 guna peni tahuan Israel dengan bantuan 
dirian sebuah gedurg dalam | dari Unesco. Pen 
mana akan ditempatkan mouel | | Dalam pedato radionja prof. 
aseli dari reaktor atom ' guna | Samboursky mengatakan, bah- 2 2 wa urajar2 itu bertudjuan mem kapai? silam, beri stimulans terate pengel 

edurg ini akan mempunjai | @kan dan kolonisasi dari ta- 
Pn sejorti lontjeng banya | nah2 tandus dan setengah tan- 

dilakukan ciantara para 
pembatja koran - dikalangan 
wabita Djepang, ternjata, hah- 
wa hanja sebanjak 124 dari 
pada kaum wanita jang turut 
serta dalam enguete jang me- 
ngetahui sesuatt mengerai pe- 
Yaturan2 pemerintahan jang 
telah tertjapai antara Djepang 
dan Amerika. Sebaliknja lebih 
dari setengah djumlah ini te- 
lah mengikuti berita2” tentang 
perampokan baik jang dilaku- 

    
    

luasnja hanja 132,090 kileme- s 2 Maa bual lat is ber | dus. (Reuter). Jl ji ini membunjai pen- S2 jani sebuah bulatan, jg be kan oleh orang2 Djepang dan Aa aa onoto0 da Yui Zaris tengah 70 tneter, diatas | 2 serdadu2 Perantjis dalam bu. duduk 55.090.900 djiwa dari 
80.000.009 diseluruh Indonesia, 
hal mara menurut yeridapatnja 
berarti, bahwa ,imanpower” di 

bangunan jg berbentuk Tara 

tjut terpotong. Panitia tsb. ti- ' RATU ELIZABETH PINDAH 
dak menerangkan mengapa ge- | KE ISTANA BUCKINGHAM. 
dung itu akan diberi bentuk se | 

Ilan Pebruari jang lalu, demi- 
kian ichtisar jang dikeluarkan 
oler - perhimpunan - redaktur? 
dan pemilik? surat kabar Die-         pulau Djawa imi berkelebihan, demikian, hanja mengatakan| Ratu Elizabeth II dari Ingge : : 

sedangkan didaerah daerah jg. bainwa beberapa laboratorium | ris pada hari Senin pindah da- Tn ata " : Na luasnja bezpir 14 kali lebih be akan ada didalam gedung itu, |ri tempat  kediamannja jang sonta beta men esa The. 
1 1 se” ista- (SE. 1 : Ak tagenatan Ian anna djadian2 jang tak senonoh dja- 
aib istthdat keradsnati harus kaga dimuat: dalam gurat2 ka- 

didiami oleh seorang radja ' 
ataw ratu. Ratu pindah keista- 

jg akan didirikan didekat Sche 
kata bahwa sudah selajaknja nectady di negara bagian New 
pergeseran dari tenaga mamu- York. (Ant.) 
sia ini menfiapat perhatian agar . , 
daerah? js. masih terbelakang GGKRIS BERSEDIA-DIA. 

sar sangat kekurangan. Ia ber 

Ba
ba

 
sa
la
 

Te
na

n 
Sinka 

Para wanita jang sudah di- 
pilih untuk mengikuti enguete Fs at is i lang dari 1 Hape App ai dan kekurangan teraga dapat : : : na tadi setelah ia pu : tersebut berasa! dari pelbagai Sai Sang. | Di Inggeris tahun Jang Akan New Castle jang terletak tidak golongan dan lapisan masjara. 

: | atang akan dibuka 11 seko djauh dari kota London. kat, pegawai2 ' kantor, ' kaum mL Kesulitan2. ' penerbangan baru dimana akan ibu dsb. jan berusia diatas KE NN NAN dididik 3.000 orang anak buah | SOAL PERTJINTAAN Hana DAPAT an Kun Je Busi ng Da jutnja ii an ' da Nasib Pe" DIRUNDINGKAN DENGAN 20 tahun. Dari djumlah me- Selandjutnja ir. Tambunan pesawat terbang bagi RAF. Pe WANITA, reka itu sebanjak 974. radjin menguraikan soal anggaran be | sawat pelatih Wellington jg bi- 
landja dari djawatan transmi- |asanja dapat dilihat dimana2, 

grasi, dalam mana ia mengemu | kini disalah sebuah sekolah pe 
kakan, bahwa berkat perdjua, '! nerbangan diganti dengan pesa 
ngan menteri sosial dahulu, tu | wat bermotor dua baru dengan 
an Harjadi, kabinet Natsir tih | roda dihidung pesawat, jakni 
menerimpg, rantjangan  angga- model “Vickers Varsity”, 

mengikuti berita? surat kabar. 
Untuk membatja surat. kabar 

Seorang Perantjis ig ba'u2 ini me. 
nerima daftar pertanjaan untuk sua- 
tu penjelidikan dalam urusan per. 
tjintaan, mengembalikan daftsr itu 
dengan blanko, sambil memberikan biit memerlukan waktu 10 me- 
tjatatan, ,,Mengenai soal pertjintaarr nit. Berita2 kota diikuti setjara saja hanja mau berbitiara dengan se. seksama oleh 8014 kaum wani- 

rang wanita d Klak dengan me. , ah 3 tabu datar”. Na aa ta tadi, sedang 5296 tidak per-   

   

i-ADA suatu engucte jg. 

304 dari kaum ' wanita terse- | 

nah membatja ruangan tadjuk- 
rentjana. Hanja 104 jang mc- 
ajatakan dapat pertjaja akan 
ssi dari pada pemberitaan2, se. 
djumlah 1096 lainnja tidak per- 
tjaja, 80X sedikit banjak” 
pertjaja dan 104 lagi tidak 
mempunjai pendapat, : 

Dengan ' demikian para pe- 
njelengara  enguete menda. 
pat kesimpulan, bahwa para 
pembatja wanita ' umumnja 
mempunjai kepertjajaan terha- 
dap pers, 

Tigapuluh persen dari para 
wanita itu mulai membatja ko 
rannja dengan berita2 kota 
dan 184, membatja lebih dulu 
berita2 dihalamar, depan. Iste 
ri2 dari kaum pedagang umum 
nja membatja lebih dulu beri, 
ta2 tentang keadaan iklim 
mungkin untuk menaksir bera 
pa banjak langganan jg akan 
datang esok harinja. Selandjut 
nja perhatian para  pembatja 
wanita untuk pelbagai ruang- 
an adalah sebagai berikut: ru- 
angan wanita 6799, ruangan 
programma radio 67KW, 'bios- 
kop dan sandiwara 614, sandi 
wara radio 614: komentar? 

| singkat 5504 ruangan korespon 
| densi dengan para pembatja 
4996: politik 2196: berita luar 
negeri 21X, ruangan perekono 
mian 1344, dan berita2 bursa 
Jas $ Kei dri demauk anna Ap ai Li 

    

epang 1 

    
   GE 

|. Untuk berita2 olah raga se 
| banjak 6275 tidak mempunjai 
perhatian. Para wanita jang 
berusia diatas 20 tahun mem- 
punjai banjak perhatian terha 
dap berita? mode pakaian, $e- 
dang jang bermur kl. 30 tahun 
menundjukkan banjak minat 
terhadap berita2 dalam nege- 
ri, berita2 jang mengandung il 
mu pengetahuan dan terhadap 
Tuangan korespondensi dengan 
para pembatja, mereka jang 
berusia 40 tahun menundjuk- 
kan banjak perhatian pula ter 

dap ruangan korespondensi 
tersebut dan jang berusia 50 
tahun terhadap pemberitaan 
mengenai soal2 mengerdjakan 
ha'aman rumah. Mengenai ik 
lan, perhatia, besar ditundjuk 
kan terhadap pengumuman2 
pendjualan oleh toko2 besar. 

Kedjadian?2 pentjurian dan 
laing serupa itu mendapat per 
hatian dari 4704 sedang jang 
sisanja tidak mengindahkan- 

nja. 
Terhadap pemberitaan kedja 

dian2: tersebut 2694 telah me- 
njatakan “ keberatan mereka. 

       
   .- iApakah Sebenarr 

. Pemberi: 
EMERINTAH WILOPO bebe 

|Idjalannja kita dapat menghan- 

   

  

    

    

il. Sikap 

arlemen ig. 9 

uljian bagi 
bebasnja dan 

telah 
It” 

Demikianlah politik luar ne- Isia — A geri Amerika disesuaikan dgn. |bar 
tuntutan militer dan, 
nan, dan MSA satu alat 
litik luar , 
memenu 

diambil 

bukan sadja di 

Irlandia, Birma, 
Soal bagi negeri? tsb, 

dan menolak pantuan 

bahwa 

berbagai gabungan, 

sebesar2nja.” 
tg. 5 April). 

Didalam madjallah it 

SN on TOT 

   
2 18 2 Ro Kk 

Maksud Tud 
In Bantuan Itu?4 

polizik luar 

pertaha- |t 

negeri, jg djuga harus | ngan 
hi tuntutan militer ini. “| dustrin 
Allokasi fonds MSA. : 

Tentang sikap jg. seharusnja | 
abil terhadap MSA. ini telah |. 

banjak diperbintjangkan orang, 
Indonesia, teta- 

pi djuga di Mexico, Afganistan, 
Jg. mendjadi | Ind 

mungkin mereka menerima ban- 
tuan ekonomi sadja dari MSA 

Apakah boleh dipisahkan bantu 
an ekonomi dari bantuan mili- 
ter didalam peraturan MSA itu? 

Tentang ini, Djenderal Omar 
Bradley, Kepala Siaf' Gabung- 
an, dlm. mempertahankan usul bantuan Santa " alan 'dol 
lar kepada negeri2 lain, 'kepada 
panitia Congres menerangkan, 

»alat keamanan bersama adalah militer, ekonomi 
tehnis, jg didjalankan didalam 

' akan beri reda 
. Bae ane adah Jang karet jang rendah kwalitetnja. 
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SA 

' negeri BaLea tuk £ 
: Indonesa untuk m 

tidak berpihak kepada sala an 

dari po- | 

ep, lalu 
ungan dengan 

penjerahan kedau- 
latan, akan kentaralah, bahwa ke- 
gagalan Amerika untuk membantu      onesia dengan. mesin2 jang perlu 
untuk perkembangan industrinja, di- 
tambah pula djatuhnja harga bahan2 
mentah Indonesia, terutama karet, di- 
pasar Amerika selama dua tiga bulan 
jang lampau, telah menghantjurkan 2 
pengharapan bangsa Indonesia akan 
mendapat bantuan dari pihak Ameri- 
ka, Sebab itulah maka banj k pem- 
besar, Indonesia jang” sedang mem- pertimbangkan perlunja mengadakan 
perhubungan dagang dengan 'nege- 
ri2 lain, seperti Sovjet Uni dan ne- 
gara2 tetangga lainnja. 

| keras mendjalankan politik memberi 
subsidi banjak kepada pengusaha 
karet sintetis, dan karena itu mene- 
kan harga karet alam, dan .mengu- 
rangkan permintaan dunia kepada 

apakah 

militer? 

  
dimana 

Politik embargo, jang didjalankan atas desakan Amerika, memberi aki- djuga bat jang buruk kekpada Indonesia, 
Averell karena. mengurangkan permintaan 

u 
terdapat keterangan 
Harriman, jg tentang soal itu 
berkata: kelemahan didalam 

kepada export Indonesia, dan . me- 
ninggikan harga barang? konsumpsi 

harus berperang ' 
utk membela diri mereka, djuga ' 
mereka berperang utk membela 

negeri: 

Dalam enguete ini ternjata, ba | 

nomi.” 

njata pula, bahwa 

lagi. 

Meskipun diumlah ini 
ketjil diperbandingkan 
lain-lainnja, tetapi 

dari program bantuan 

rang2an mau menerima   
@siri dan rehabilitasi, 
begitu tertarik dengan 

an militer, Sebab itu bantuan 

militer banjak mendjaci 
tjangan. 

Dalam 

kepada 
lavoran 

Congress tanggal 

bahwa kebanjakan dari 
an kepada daerah terbelakang 
akan mendjadi bantuan : 

sung bersifat militer, tetapi di 
tambahnjs, keterangan. 
“kesukaran2 ekonomi dinegeri ut 21 itu mengurangkan kesanggu- mau mendjual kepada 
pan negeri2 itu untuk 
ia kemerdekaannja” 
sat bendjelasan tenta 

| Junja bantuan ekonomi. 

soal ini disebabkan oleh tindak. Si 
an pada tahun jl, jg. memisah- 
kan bantuan militer dari eko- 

Disini njata, bahwa pemisah- 
an itu bikinan sadja: dan ter- 

1 Selandjutnja. 
tidak akan diadakan pemisahan 

Djadi 90x, dari Semua fonds 
untuk “bantuan militer” 
'sokongan untuk pertahanan”. 
Jang 107, lain termasuk “ban 
tuan ekoncmis dan technis”. 

Semnanga | Kpn Go me Nk pet bagian2 jang tak terpisahkan buhan industri geri itu. e 

nan” terang sekali untuk nege 1 
ri2 di Eropah, jang sudah te. | 

an militer dari Amerika Seri- 
kat, sedang negeri2 jang ku- 

|rang madju di Asia lebih me- P2 5 
mentingkan pembangunan in. Zi karet Indonesia, 

ekonominja ' 

Djanuari, Truman mengatakan 5 

dalam negeri. & 
Dijatuhnja barga karet Indonesia 

dipasar2 Amerika, jang selandjutnja 
dikuatkan oleh Rombongan Studi 
Karet Internasional di Ottawa, me- 
ngantjam pemilik2 karet Indonesia 
karena produksinja mempunjai' kele- 
bihan 300.000 ton. Semua ini. dise- 
babkan oleh Amerika jang mau ber- 
Dalam exploitasi minjak Indonesia 

Amerika tidak mendirikan penjaring- : 
an jang besar disini. Minjak jang 
ditambarg bulan jang lalu oleh Cal- 
tex-Pacific harus diangkut ke Pilipi- 
na dan Australia untuk disaring. - 

Sangat Seterusnja, Amerika tidak berhasil 
dengan : mendjual kepada Indonesia barang2 

  

dan 

  

tara import Amerika hanja auto2 se- 
militer. | dan barang2 kemewahan lainnja, in- 

“Sokongan untuk pertaha- | Sustri nasional Indonesia tidak ma- 
! dju sedjengkal djuga, karena kekw 
rangan mesin2. “3 

Konperensi Ekonomi Irterna 
siozal di Moskow baru? ini me 
vedio Ea Ha NN 

hwa disana luas pasaran ba- 

rae ublik Rakjat Tiongkok ber 
Nan Bana membeli karet. Indonesia 

kwaliteit apa sadja, dan dengan 
perbin harga jang pantas didunia. So- 

set Uni, dalam konperensi 
|ECAFE di Rangoon dan dalam 
Konperensi Ekonomi Interrasio 
ual telah memperlihatkan | Ke 
sediaannja mendjualkan barang 
barang kapital kepada negeri2 
lain seperti Indonesia. Dan ti 
dak sangsi lagi, alat? industri 
sugguh banjak di Sovjet Uni” 
dan negeri Eropah Timur. Ter- 

bantu- 

      

13 

bantu- 

Tana 

bahwa 

   
sadja mesin dan alat 

jang diperlukan Irdore- 

membe. berapa 

sebagai jaing 

ng pel- sia. 

  

TA 

2 

Sokongan Bantuan Bantuan Djum- 

  

  
  

  

Bantuan, 6 . na - 
h Militer Pertahanan ekonomi iini- ah. 

Pen Se 3 dan tehnis stratif 3 

| Eropah, 4.070 1.819 2 bag Sa 
Timur Dekat Muka 

dan Afrika 606 — 196 — 802. 
Asia dan. 

Pasifik 611 — 408 — 1.019 
Amerika 62 La 22 2 “84 

| Tehnis danlain? -— — 30 — 30 
| Administratif” — — — 15 5, 

| DJUMLAH:. 5.350 LEO. 0 Ma DN 
(Angka2 diatas menundjukkan djuta. dollar). . 

Te 2 Ten ROA a Tea 3 

Senat, dalam sidangnja tg. 

mengambil keputusan untuk 

rangkan bantuan - kepada: 
lain, dengan 1 biljun dollar. 

diberikan, 

  hwa makin langsungnja usia 
seseorang makin kurang perha , 
tiannja terhadap pemberitan 
tentang kedjadian2 jg kurang 
pantas, 

  Di, Indonesia, banjak 
dikalangan pemerintah rupanja 
insaf benar akan sifat militer 

Last) Mari bantuan MSA. Tetapi: mere 

, 

Selandjutnja, Panitia “Luar Negeri 

Sementara 6i1 djuta, dollar 'untuk 

Asia dan Pasifik masih “akan terus 

«bantuan - ekonomi 
technis” dari 408 djuta dikurangkan 

bantuan militer kepada negeri2 lain, 
dari semua pernjataan Truman, nja- 
talah, bahwa penolakan MSA 
negeri2 lain akan merugikan kes 
pentingan Amerika Serikat jang se- dah NN 
dang membentuk pertahanan kuat | M7 N' AA Ho S RANG 
terhadap aggressi, jang menurut | P AN P uh YA Nu 

Amerika, sedang disiapkan oleh ' So- 
vjet Uni dan negeri Jain didekatnja. 

Merugikan kepentingan 

ekonomi Indonesia, dji 

— ka'MSA ditolak? 

Orang jang, menentang MSA ber” 
pendapat, bahwa oritntasi terhadap” 

P3. 

  

3 Maret 

mengu- 

negeri2 
Amerika dan blok Barat tidak aka 
memetjahkan masalah pokok dari 
tumbuhan industri Indonesi tetapi 

be: 
  

sebaliknja, Indonesia akan ai 
Satu serikat jang buta, jang tidak 
dapat madju atau mundur, djika po 
litik bebas itu" tidak, dipraktekkan 
seperti jang. ditunfut oleh" Mukarto. 4 ereka merasa, bahwa Indonesia 2 

pe
 dan 

mendjadi 247 djuta dollar. Djadi | paryye mengadakan perhubungan dari 
prosentase bantuan ekonomi ' dari | negeri2 Adaa jang met - membeli 4074 djatuh djadi 257. bahan2 mentah. Indonesia, dan. djuga 1 4 bersedia mendjualkan kepada Indo- KT. Dari pembitjaraan ramai didalam nesia barang2 “kapital dam alat2: lain, . Te 
Congress Amerika tentang perlunja jang diperlukannja, dengan tiada a 2g 

    

sertai sjarat2 jang mengikat Indone Sia sebagai negara berdaulat dalam oleh | melakukan politik bebasnja. 

     .. Suatu pasukan kuat pihak 
Ho Chi Miih pada hari dalasa 
telah menierang kedudukan 
tentara Uni Perantjis di “Pu. 
chsan Phuy dipantai Annam, 
Serangan ini telah gapat diha- 
laukan oleh pihak Perantjis de 
ngan menggunakan artileri, 
dan kerugian dipihak Ho Chi 
Min berdjumlan, 14 orang te: 
was dan 3 orangtertawon, dian 
taranja, 2'orang opsir, 

0   
2  



E Naa 

Senora Rosa Markmani ds Gonzalk:, 
divilih olah "Komite Intoenasi onal dari nara 
»Ibu Sedunia” (Mofh her of ffs World), karena dalam 

    
telah 

sehagar 
perdiaa- 

isteri rrosidon Chile 
'bi- Amerika” 

ngan menuntut hak2 wanita dan memperbaiki nasib kanak2. 

EA Se ae an A4 ama ai 

— Antro peibg 
Wanita Ingg. 

'Mengembara Dihu- 
tan2 Malaya 

y ONAH JILL REDWOOD 
i seorang wanita Inggris 

jang mendapat gelar ahli sosio 
logi pada balai perguruan ting 
gi London, minggu depan akan 
melakukan ,fieldwork”  dite- 
ngah2 sukubangsa? asli Girim- 
ba : smga Malaya utara. Perdjala 

dikalangan 
sukus jang sanih primitif ini 

akan memakan tempo kira2 3 
minggu, dan ia baru 2 minggu 
ini ada di Malaya. 

Ia adalah ahli antropologi 
wanita jang pertama kainja, 

E: . jang mendapat - pengangkatan 
dari pemerintah Malaya, utk 
melakukan penjelidikan2 dine, 

geri tadi. Sebelum datang di 

Malaya Nonah Redwood telah 

melakukan pekerdjaan penjeli- : 
dikan di Assam (India timur). 
Di Malaya Utara, ia akan mem ' 

| peladjari kedudukan kaum wa ' 
nita disuku2 tadi Seperti di: - 

Naa Malaya ma-: 

   2 seh (2borigines), 
F sury Djakun, Semang, 

' Sakai an. 

-—— -—mamaaaan 

.SAJAP KIRI AUSTRALIA 
TUNTUT PENGURANGAN 
ANGGARAN BELANDJA 
MILITER. 

Pemimpin sajap kiri dari 
“partai buruh Australia, Eddie 

| Ward pada hari Rebo menun- 
s: tut pengurangan pengeluaran 
| untuk keperluan ketenteraan. 
Dak perdebatan parlemen 
mengenai politik perekonomian 

—. pemerintah Warg menjatakan, 
bahwa rentjana pemerintah un 
tuk mengeluarkan ketentaraan 
jang me:iputi djumlah 8 djuta 
poundsterling dalam masa lima 
tahun adalah terlampau besar. 

GERAKAN ANTI POLITIK 
BEDAKAN WARNA KULIT 
DI AFRIKA SELATAN. , 

Kongres India di Afrika Se- 
latan dan Kongres Nasional 
Afrika pada tanggal 31 Mei 
jad akan mengadakan sit 
bersama untuk memutuskan bi 
la akan diadakan kampanje 
“Ke-tidak.patuh-an rakjat” (ci 

vil disobedience) sebagai pro- 
tes terhadap politik membeda- 
bedakan warna kulit jang dila 
kukan oleh Pe Afrika 

Selatan. “ 

TEWAS KARENA YAL-ASAM 
HYDROOYAN. : 

Dua orang serdjang Rusia 
dan seorang pembantu  Djer- 
man dalam pertjobaan2 dengan 
gas2 beratjun dari laborato. 
rium pertjobaan kepunjaan be 
kas tentars Djerman di Djer- an 
mar Timur telah tewas karena 
uap asam hydrociaan, demiki- 
an diwartakan oleh harian 
Djerman Timur “Die Welt” pa 
da hari Rebo. Diwartakan aka 
djutnja bahwa pertjobaan2 jg 
dirahasiakan tadi dilakukan di 

Pe 

pam, 
Justerborg kurang lebih 48 km. jan Djepang untuk mendjadii 

. dari sebelah selatan Berlin. : | 

Korban? dari ketjelakaan ta ' 
di jalah doktor Lonya Sergiev . 
dari Rusig dan Oto oeriaa da: 
ri Djerman, 5 

5 SETASION METNOROLOGI | | 
"BARU DI ANDAMAN & 
NIKOBAR. « 

Menurut djawatan penerang | 
an kedutaan besar India di Dja. | 
karta, 5 buah setasion meteoro | taan maaf berhubung dengan beris- 

logi baru telah didirikan kepu tiwa tersebut. 

dan Nikobar, | pyeraNG INGIN DJADI layan Andaman 

suatu rantaia, pulan2 kepunja AN 
an India jang terletak sebelah ' | “perdjandjian perdamaian San Fran- 

barat laut - Sumatera, Kelima | 
setasion baru tadi didirikan di | 
pulau2 Kondul, Nancowrie, Ta | 
ble Island Maya Bundar 'dan | 
Long Island. Sebelum itu, baru 
di Port Blair (dipulau Anda- 
Man Selatan), 

  

'rusuhan2 js terdjadi di Tokio pada 

| wa dari PBB 

&5 ea Seng aa 

| Haokau “3 
Pemberontak 
Dihantam Oleh Pasu- 
kan2 Pemerintah Birma 

| IKABARKAN DI Ran- 
1 goon pada hari Selasa. 
bahwa pasukan? pemerintah 
Birma dalam operasinja pada 
waktu achir? ini telah berhasil! 
memusnakan markas besar pa- 
sukan? pemberontak ,,komunis” 
Gi Bodet, disebelah barat laut 
Pyinmana, an'ara Rangoon dan 
Mandalay. 

Operasi2 tsb dilakukan se- 
djak tanggal 28 April jl. dan 
dalam gerakan2 ini pasukan2 
pemerintah Birma berhasil 
menduduki seluruh daerah Bo- 
det sete'ah mematahkan perla 
wanan paSukan2 pemberontak 
didekat Podet pada tgl 5 Mei 
j!.. Kominiks jang dikeluarkan 
deh pemerintah menjatakan, 
bahwa gerakan? pembersihan 
itu kini masih terus didjalan, 
kan. (Antara). 

  

Djendr. Juin :, 
Panglima Besar A.D.' 
'Negara2 Europa 

Tengah 
JENDERAL ALPHON- 
SE JUIN telah menda- 

pat pangkat ,,Marsekal Peran- 
tjis” pada hari Rebo, demikian 

menurut pergumuman dewan 
menferi Perantjis. Juin, jang 
kini berumur 63 tahun, mega 
bat inspektur djerderal angia- 
tan perang Perantjis dam pang 
ima besar angkatan darat ne- 
gara? serikat di Eropah Te- 
ngah. Pada hari Rebo itu telah 
Ginaikkan pangkatnja setjara 
pesthuum djuga mendjadi Mar 
sekal Perantjis almarhum djen- 
deral Leclerc, jang tewas da- 
lam ketjelekaan pesawat ter- 
Kana di Algeria dalam tahun 
94 

PEMIMPIN2 PARTAI NEO 
DESTOUR DI ASINGKAN 
KEPULAU2. 

Pemimpin partai Neo-Des. 
“tour Tunisia, Habib Bourguiba, 
pada hari Rebo telah dipindah- 
kan dari tempat pengasingan- 
nja di Ramada kepulau La Ga 
lite didekat pantai Tunisia U- 
tara. Tiga orang pemimpin par 
tai Neo Destour lainnja, jang 

bersama2 Bourguiba mendapat 
“huisarrest” di Ramada, telah 
dipindahkan kepulau Djerba | 
jang letaknj, didekat pantai se 
latan Tunisia. Ketiga pemim. 
pin ini jalah Mongi Slim, Hedi 
Nouira dan Hedi Chaker, ma- 

Sing2 wakil. ketua, pembantu 
sekretaris djenderal dan benda 
hara partai tersebut. 

DJEPANG AKAN MINTA | 
MENDJADI ANGGOTA PBB 

Djepang tidak lama lagi ber- 
Sega mengadjukan perminta 

ja diterima sebagai ang 
gota BB, demikian didapat ka 
bar dari sumber? jg berwadjib 
di Tokio pada hari Rebo. Kala- 
ngan? resmi dalam padaitu mer 
duga, bahwa Sovjet Rusia jang |. 
pada waktu in imasih berada da 
Jam keadaan perang dengan Dje- 

£, akan mem-vets perminta- 

langgota PBB itu. 

AUSTRALIA PEROTES KERUSUHAN 
KERUSUHAN 1 MEI DI TOKIO, 

Monterj Tuar negeri Austra-ia, Ri- 
charg Casey, pada hari Rebo. mene- 

! rangkan dalam parlemen, bahwa pe-| 
i merjintah Australia dengan resmi te- 

lah mengadjukan perores kepada ne- 
Inerintah Djepang berhubung dengan 

4 arosakenja dua buah mobi! kepunija- 
an pendjabat2 Ausiralia dalam ke- 

itgk 1 Mei jg lalu. Menteri Casey 
menjatakan nu-a, bahwa pemerintah 
Djepang tlah menjatakan permin- 

NGGAUTA ICAO? 
Diduga bahwa Djepang sesudah 

CiScoa berijatan enam bulan akan 
'mendjadi anegauta ICAO, jakni In 
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pun segala usaha telah dilaku- ' 
kan untuk mentjari radiuy, itu | 
tetapi usaha itu sia? belaka, 
Achirnja presider perguruan 

tinggi Ri minta perfolongan da 
ri Philips, Segera oleh Philips 
dikirimkan sebuah, alag dinama 
kan ,,/Geigerieller dengan pasa, 
wat terbang dari Djakarta. 
telah segala kotoran, Natan 
jang harus ditjutji dikumpul-. 
kan dalam sebuah kamar, yya- 
ka alat tersebut mulai mentja 
Ti, Tetapi bagai manapun djuga 
ia menfjari, ia ti menundjuk 
kan Papan Sembun IP? dari ra 
dium itu. Setelah orang hampir 
putus asa Geigerteller itu se 
konjong-konjorg Jhidup” pada 
waktu ja berada didekat kamar 
ketjil. dinama radium ng dike ' 
temukan kembali. na | 

| 

  

Hari ini tg. 9 Mei 1952 dj. 11.00 

  
KISS SIS ISIS ISIS SIS AISI Inoolotat dodol otot 

SUDAH SEDIA!! 
SUDAH TERBIT!! 

Satu-satunja Buku Njanjian 
jang telah di idam-idamkan: 

nSTANDAARO ZANGBOEK” 
Lagu-lagun'a serba compleet 
untuk dinjanjikan dalam se- 
gala upatjara Kebaktian 
maupun Kagerakan Rohani. 
Terisi 300 njanjian dan 

Koor2, 
Harga sedjilid Rp. 16,50 # 
Franco. 1 

10096 Pendapatan diperun- 
tukkan: 

Pembangunan Rumah 

LEKAS PESAN dan di ser- £ 
tai uangnja pada: 

LIE KONG YANG ! 
Kemiriredjo 174/8 Magelang 

Djuga bisa dapat beli (pesan) 
Kota atau Desa di Indonesia. 

  

ai Geredja Pantekosta di tiap2 
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Tajkanii seluruh 
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  | ternational Oivit Aviation Organiza- : 

diketangkan harj | tion, . demikian 

| Rebo oleh sekretatis dienderal ICAO, 
| Ernst Robert Lungberg. Sebagai dil | 
ketahui ICAO adalah badan istime- | 

Ig bermarkas besar di 
Montreal, Badan ini bertugas dalam j 
segala umisan penerbangan sivil. 

ae rada AT an Tg Hk Maka 

! 

P
i
 

Roy Rog ers 
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telah memenuhi duta-wadjib- 
nja: si 

1 SOEMARTINI : 
Peladjar S.M.A. Malang 

dengan E 
SOKDHARTO | 

Mobasisyn Dakar | (BUATAN UNILEVER 
di Kota Malang. | 

  

ata 

  « 
Dor 

"7 Drogisterij : 

  

5 59 per LL. Rp: 4—: 
“D:D.T..254 per L.Rp.12,— (isinja) ADA DJUGA: 
Fper Kg. Rp. 4,75 (untuk semprot taneman anti tinggi kutu2 dsb. 
DD.T. poeder 50 (untuk dioplos) per 20— 

! INSECT POWDER (anti tinggi, 

3 ' OREOLIEN 6 X keras dari biasa perfles 300 ce Rp. 3— 
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RAO10 TERMUNGIL Jana PERN EH ADA 
Bentuknja AJU modern 
&  Suaranja Merdu empuk 

& Penerimaannja kuat tadjam, 
dengan disertai ,,Matakutjing” 

& Teristimewa harganja ,,Rendah-murah” 

L ELECTRON 
Sales 5 Sales & service 

Duwet 30-Teli, 734 Smg.   
elatelntekeietalntetalatnislateletsi BARIS IE KAA SSI EK III TI II Ik 

Denim 2 Ba mama PL Mn AN 
Fa 

|Banjak Gangguan Ny jamuk, Laler, Tinggi 2227 
PA " BASMILAH DENGAN BD, 

D,D.T. 105 per L. Rp. 7— 
D.D.T. poeder 5 

Kg. Rp. 
ra jap asb.) per ons Rp. 1— per Kg 

50 NG” 
(Ktanggan 21 — Teif. 1419 — Smg.) 

Rp.7.50 

Toko Obat: ,O NG” 
(Djalan Ambengan 219 — Smg.) 
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Undian Barang Ke XII. 
Dengan hadiah-hadiahpja : 

Mobiel ,DODGE KINGSWAY” Stationwagon Inducement 
75.000,— 

Mobiel FIAT ,,500” (Kodok) Indueement. 
2 Speda Motor T.W.N. 250 cc Inducement. 

2. Scooter Inducement. 
5 Record changer (gramapon listrik) H- Radio besar. 

2 
dil. hadiah jang serba bagus. 
Mulai tanggal 10 Mci.1952 dapat dibeli pada: 

INDONESIAN BANKING CORPORATION 
Purwodinatan Utara III/6 Semarang (tilp. 1010) 
»JAVA BBMD” Depok 38e, 
Toko »PARIS”, 
Juwelier .HOK SING”, 

LTD. 

Semarang 
Semarang. 

Bodjong 64, - Semarang. 
Toko ,,SIDODADI” Seteran 87, Semarang. 
Toko »SEMARANG STORES”, Bodjong 23 A, Semarang. | 

Ea penarikan: 20 dan 21 Djuni 1952 di 

DJOKJAKARTA. 

Didjual 
PEKARANGAN 330 DA DNG 
RUMAHNJA GEBJOK DJATI 
DI DJ. PASAR 153 PATI. 
Keterangan: 

R. Djokomono Kr, Anjar 
Gunung 212 Semarang 

  
, 

| 
ENAM HAHAHA NAH AAA KAN ANA 

AHLI NUDJUM ASIA- 
TENGAH. 

tanjaan Kasih Keterangan jg. 
djelas Teliti.  Kerdja "Terang. 
Nama dan Umur lengkap 
Rp. 16,— poswesel N.M. Pu- 
Injab Posbox 232 Bandung. 
KEK IIS TI IS TE KEITII AAEG 

  
    

FINDIN' YEFF BoLEs”. GUN 
ON ROGSERS PROVES ROGERS 
MURDERED HIM, PON IT, 

MARSHAL ? 

B RECKON S0, 
GOPHER / LOOKS 
BAD EOR Y0u, 
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I TELL YOU I FOUND 
JEFFIS GUN ON GOPHE2 
HE AND SPUR GAINES ARE 
KILLIN! CATTLEMEN TO 
GET THEIR LAND / 

NA,    P 

  

WE 
NEAR BOLES! 
RANCH FOR A 
WEEK, AN' We 
CAN PROVE iT/ 

  

N THAT'S INTERESTINY 
IE THEY WASN!T 
THERE TO SEE 
BOLES DEAD...& 
HOwID Be 

A KNOW IT? 2 
Ra 

ANT BEEN 

   
  

Map arang pistol Ter Balas 2 padanja, bukankah itu Heribui 

kan, Rogers telah melakukan pembunuhan itu, Marshal ? 

— Saja kira memang begitu, Gopher. Kelihatannja tak enak 

bagimu, Roy. 5 | RAI 
" 

  

      

  

lah mendapati pistol 
tadi pada Gopher, 

— Kutegaskan, aku “ten 

Jeli 
Dia 

dan Spur Gaines membu- 
nuh orang tsb. untuk men 
dapatkan tanah miliknja! 

Da una 

— Telah seminggu kami tidak 
pergi kedekat tanah Jeff Boles. Itu 
dapat kami buktikan ! 

— Sungguh menarik perhatian. 
Djika mereka tidak mendekat2 ke 
daerah Jeff Boles... bagaimana me 
reka dapat tahu akan kedjadian itu? 

! Maka sekarang turutlah tjara-mentjutji 

rendamlah tjutjian Njonja didalamnja untuk semalam, 
Pagi harinja, djika perlu digosok-gosok beberapa: 

pan Njonja mendjadi lebih 

aa maa LAN LN PE PNS LT AAN AN AAL ma NN MA AA SP 

KAM YAA ANA LA AAL ARA AKI KAN BNN MEME DAN EA No 

WEGA SAMBA 

Dean Stociwell 

Dari hal apa sadja kirim 3 per- |, 

tjara jang mudah lagi modern : 

buatlah dengan beberapa sendok Radion 

sabun jang berlimpah-limpah busahnja, lalu 

bagian?nja jang kotor lalu didjilahi dan 

putih serta lebih djernih 
sebagai belum pernah Njonja alami. 
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| Sajembara Sepakbola 
Kesebelasan INDIA jang ke Man kita tunggu tg. 

| 10 Mei ini direntjanakan akan main di Djakarta melawan kes. 
Gabungan Angkatan Perang & Polis ” tg. li), ks. UMS (12), 
Ia. PERSIDJA (149 dan ks. pssi (16) di Bandung mela- 

yan ks. PERSIB (18) dan ks. Djawa 8: di Jogja 

    

Barat. (197 
Panah ks. PSIM (21) dan Ci Solo melawan ks. PERSIS (22) 

SAsuMBARA: ,,Berapakah angka-goal jang terbesar jang 
dibikin oleh ks. INDIA tsb dalam melawan kesebelasan? 
kita ita? 

Xx. — Sajembara ini terbuka bagi semua langganan ma- 
djalah , OLAHRAGA" jang telah memenuhi uang langganan 
untuk bulan Mei. — i mereka jang belum ambil langganan 

      

tebakan harus ditulis dalam poswissel sebesar Rp. 2,50 sebagai 
uang langanan untuk 1 bulan (2 nomor). 

Tebakan selambat-lambatnja harus “dikirim de 
hfsi, sedang hasil2nja kalau perlu diadakan 

n madjalah ,OLAHRAG GA jang terbit 

    

    

HK — d lah beruna buku2 tentang ,OLAHRAGA: sehar- 
Rp. 150.—: — pemen ang pertama seharg za Rp. 100.— dan 
untuk pemer s Rn 59.— 

ilis dikartupos (dengan menje- 
In) atau Mena dengan tanda ,,Sajem- 

alamatkan kepada: 

MADJALAN ,,OLAHRAGA” 
Semen Raja 125 — Djakarta. 

    

  

   
but nsmor langgana 
bara Olahraga” dan di   
  

$ 
| 
! 
PE MEA INA Pn, LPS AL LS LAN AL PPN ag aa LL LAS AL ag Pan 

  , ARGA TURUN: 
Ini Malam Lb RB. 5 
  

  

Benang klos 590 Yrd Rp 1,50 
» » 1000 Yrd Rp 3.— 

Motropole 5.-7.-0.- (17 thJ| | , gadjah. P. Rp 3.75 
Kirk Douglas — Jan Sterling » DMC. kleur Rp 1.— 

Th 2 Bi C : “3 » Kerang. . Rp 1.25 
» Ce. 1g arnival s |) Splitsgaren Ae r/ 1s” Rp Ba 

Paramouat' Presents Kantj ag plastic p/Is Rp 0.25 
c 'ak bagi 

IROX 5.—7.—9.— (13 tahun) p/Mtr. Rp 11.—-/9-— 
Djuga ada djual obat2an patent 
dengan harga resmi mitsalnja 
Aspro, Acetosal, Influenza dil, 

Tora PLASTIC 
Kranggan Tin ar No, 77, Smg. 

Fred Astaire — Jane Powell 

Royal Weding Pera 

| 
| 

| Per 
! 
i 
| 
| 

Technicolor 
Musical jang mentereng. 

ORION 5-7.-9- (13 tahun) 
Erroi Flynn 6 

» KIM 
M.G-8i's iechnicolor ' 

Djagalan 645—8.45 (17th 
» The Great Wall“ mempersembahkan : 
Shia Mong  —  Shih Wei dalam 

.FATHER MARRIES AGAIN” re Chia Chun) 

  

  

Didjual 
Gamelan slendro, Pelok enam 
dan Pelok barang. 

Keadaan merruaskan. 

Keterangan dialarmatkan kepa- 
da ini sk. no. 37/1905. 
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LL AL EN ANN Pe KN N NN BNN Sa SNN ANA 

TE .ITY CONCERN CINEMAS —— 
  

  

  

  

LUX Isi Malam D. M. B. fu segela bt 
5 Sa Orai Oi Walt Disney's — MUSICAL 

Perbareng : ' s Se Grand ' Alice in Wonderland 
5.15-7.15-9.15 Film lukisan jaog menggemperkan untuk 

tua dan muda dalam TECHNICOLOR 

Akan datang: 
  

Sensational Spy Revelations | 

Tokyo File 212” 
  

  

  

  

GRAND 

INDRA Ini Malam D. M. B. La 17 tahun) 
4.45-6.45-8.45 MARIAM — A. Amin — LD. Harris dlm, 
berbareng 3 s0 
Royal 39 embar 

5.15-7.15-915 LUTjU dan GEMBIRA, 

Neng 5 dar 9.— INI MALAM Premiere lu. 13 tahun) 
s30 la Tua 66 

Lo Yen Cang s1dII ANAM.9IP SAM: MAP” 
Mau Ying — BAGIAN Kedu aa 

SOLO 

Mulai tg. 8 

n Mei 1952 D.M.B 
Main dj. 4,30-7-9,.. 
Teks Indonesia 

MA UN Pa Kg M3 red PN 

Aa AAN 

    

"AAA de BA dee te re Ade rr dr dr “dede tree “de dee Ae dr re de dr 

(AN ” 5010 Mulai tg 8 Mei 1952 M.G.M.'s 

Jobany 
#1) Tarzan Escapes' Weissmuler 

Teks INDONESIA 

AKAN AA AKAP AE MPAK AKA NAMANYA 

         (pikiran Cactus Kid). 

MEN ENAK ESAI FIT TN TISAN NN GAN AT LAI 

s 

   Ta “n Sen Ae $ Dr 
ALAN an ANA Nee ear Naa ane APN Anpaa Hanana Maan 

£


