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       PEN ANAN 2 Dhea mena samenna agan 
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Dgn Djalan Damai 
Penjelesalan Segala Perselisihan An- 

tara Amerika Dan Russia 
Kennan Serahkan Surat Kepertjajaannja Kepada 
Shvernik Dan Berbitjara Dlm Bahasa Russia 

Je. Lantjar............ 

pa AMERIKA-Serikat utk Sovjet: Uni, George 
F. Kennan, pada hari Rabu telah menjerahkan suret2 

kepertjajaannja dgn menerangkan, bahwa ia akan berusaha u £ 
mentjari penjelesaian setjara damai dim masalah? chusus ar: 
tara Rusia dan Amerika Serikat. Kennan menjerahkan surai? ke 
pertj di Kremlin kepada presiden Sovjet Uni, Nikolai 
Shvernik, dlm upatjara mana ia mempergunakan bahasa Rusia 
dgn lantjarnja. Ia adalah satu diantara sedjumlah jg sangai 
ketjil dari wakil? luar negeri jg dlm upatjara penjerahan surat 
kepertjajaan berbitjara dlm bahasa Rusia. 

Diterangkannja, bahwa “tu- Korea-Selatan djuan terutama dari pemerin, 
tah. Amerika Serikat berkena- Jang Sedang 

Menderita: 
an dengan hubungan? dengan 
Sovjet Uni jalah mentjapai pe 
njelesaia, setjara damai menge £ 

1 Djuta Tewas, 1 Djuta | 
Lagi Tjatjad: 10 Djuta 

Kehilangan” Ramah 

  

Sumbangan 

   

  

1952 
Aa Nan amaaaa Sa Naam arA 

'Perdjoangan Buruh Harusnja 

    

  

  

Presiden 

  
Sumbangan pertama jg diterima oleh gerakan sosial jang diseleng 
garakan oleh Gerakan Mahasiswa Indonesia di Djakarta 
satu. ton beras dari presiden Sukarno. 
kan, ketika sumbangan tsb. dinaikkan kedalam mobil pengangkut   nai segenap masalah2 chusus 

Tinggal | 

jang terdapat antara Amerika 

ENURUT KETERANG- 

latan di Washisgton pada hari ' 
oleh beberapa orang anggota gerakan itu. 

ialah 
Gambar ini memperlihat-   

  

Serikat dan Sovjet Uni, penje 

AN dutabesar Korea Se- | 

Selasa, lebih dari 1 djuta pendu 

lesaia, mang menghendaki ada 
nja kata sepakat antara kedua 
pemerintahan — bersangkutan. 

duk Korea Selatan telah tewas 
dan kira2 10 djuta orang tstah 
kehilangan rumahnja, selanca 

Seandjutnj, saja sangat ingin 
kan, bahwa segal, rintangan? 
jang hingga sekarang ini meng 
hambat perhubungan antara 
penduduk2 kedua negara ini 
dapat dihindarkan. 

perang berkobar di negeri tadi. | 
Dutabesar You Chan Yang meri 
berikan keterangannja tadi kxe- 
tika mengadakan tanja-djawab 
dimuka tjorong radio. Dite 
rangkanrja pula bahwa sedjuia 
orang lagi mendjadi tjatjat ba- 
dannja dan berpuluh ribu ka- 
nak? mendjadi anak piatu. Di- 
|katakannja bahwa ia telah der- 
bamg diatas 55 buah kota dan 
1,200 desa, di Korea Selatan, jg 
Sudah Gisapu bersih dari muka 
bumi. (Antara). 

i   

  

' PENERANGAN TENAGA 
PEMILIHAN UMUM.   

| ce. 
Kuda-Iroye .0... 

Pembukaan Kedutaan Russia : Sebagai 
(Memasukkan: ,WKuda Troye', Di Indo. 

nesia: Kata Sahetapy Engel 
ENJAMBUNG BERITA kita tentang pro dan antinja 
para pemimpin dim soal pembukaan kedutaan Indonesia 

di Moskow dan telah ada tanda? goldngan Sukiman—Jusuf Wi- 
bisoro bermain mata dgn partai jg masuk golongan opposisi da- 
lam kabinet Wilopo ini, aik menentangnja, maka lebih landjut 
wartawan kita mewartakan, bahwa Sahetappy Engel ketua frak 
si Demokrat menjatakar: di hadapan pers, bahwa pembuwaan 
kedutaan Rusia di Indonesia sama djuga artinja menasuk- 
kan ,,kuda dari Troje”. (arti peribahasa ini Ik. memasukkan se 
Suatu bahaja jg di-,samar?kan” kedalam kalarigan sendiri). 
Dengan tandas dikatakannja 

  

Harian Umam Anggauta S P. S. 
LAN LAN Na MAN PENAMAAN PA Lena na gang, PALINMLENYN Aa PA PPAT 

    

— George PF. Kennan — 

Daiam menerima kewadji- 
ban2 sebagai dutabesar Ameri 
ka Serikat.di. Meskow,- -saja 
ingin mejakinkan kepada tuan 
beserta kepada segenap pemim 
pin2 iang bertanggung djawab 
di Sovjet Uni, bhw saja akan 
mengabdikan diri guns terwu 
djudnja tudjuan2 - tersebut. 
Adalah harapan saja, bahwa 
uSaha2 itu akan disambut d- 
ngan pengertian serta kerdja- 
Sama dari pihak pemerintah 
Sovjet Uni”. Sesudah presiden 
mendjawab pidato dutabesar 
Kennan, kedua pembesar terse 
but kemudian mengadakan 
pembitjaraan  informil jang 
singkat. Penjeraha, surat2 ke 
pertjajaan gutabesar Amerika 
adalah merupakan peristiwa 
terpenting di Moskou. 

  

Tiga buah otobis, 2 buah di 
daerah Tjirebon dan sebuah di- 
daerah Tasikmalaja dalam be- 
berapa hari ini telah ditahan 
oleh kaam  pengatjau. Dua 
orang penumpang menemui 
adjalnja, dua oran lainnja 
mendapat luka? n lima 

. @rang pegawai bis ditjulik oleh 
gerombolan. Mengenai nasib 
mereka belum diperoleh kabar. 

Dianggap 
Sepi..... 

Soal Tuduhan! Perang 

  

  

Kepala bagian penerangan. visuil 
kementerian penerangan, Nasrun A. 
S, menerangkan kepada. PI-Aneta , 1 bahwa berkenaan dengan ,akan di 
tangsungkannja pemilihan umum ig. 
sekarang sedang dipersiapkan oleh 
pemerintah, maka sekedar sebagai 
sumbangan dari kementerian pene- 
rangan, djuga akan dikerahkan .o- 
bit unie” untuk mematangkan rakjat 
didesa-desa bagi pemilihan'itu. Dito 
wengkennja, bahwa “penerangan vi 
suil pada wakte ini sedang menjiap- 
kan unit2 itu. Seluruhnja akan disi- 
apkan 110 buah, jang diharapkannja 
akan selesai bilamana undang? .pe- 
milihan umum telah disjahkan oleh ' 
parlemen. Pada waktu ini telah ada 
70 buah, dan 

nerangan. 

Rusia Hanja Ke- 
nal Kekuatan 

Harriman, Anggap Dirinja Palip 
Untuk Djadi Presiden USA - 

VERELL HARRIMAN, direktur MSA, hari Selasa 
bhw ia akan mendjadi tjalon dalam pe- 

akan 
dapat bahwa dirinja adalah ja paling tjotjok untu j di presiden Amerika Serikat, Menpe ans tJotjok untuk mendja. 
tjalon Partai Demokrat .iMeNg utjapkan keterangan tadi kepa 

AN mengatakan 
milihan presiden jang 

da para wartawan Am 
Club. Dikatakan, bahwa apa ja 
rika dalam waktu 4 tahun ja 
peak kepada kemakmuran 
unia. 
Is telah menjaksikan tjukup 

peperangan dan karenanjs ia 
tidak menghendaki suaty, pe. 
perangan, demikian Harriman. 
Selandjutnja dikatakan, bah- 
wa ig mempunjai lebih banjak 
pengalaman dalam soal2 inter- 
nasional dari 

| 'Selandjutnja, kini di Indonesia ! 

  

telah dikirimkan  ke- 
daerah-daerah untuk memberikan pe- 

Exim-Bank 
Rewel 

|:elah ada seorang wariawon da 
Iri persbureau Rusiy Tass jang 
| serak-geriknja. tidak sanggup 
: 5. mengawasinja. Apalagi 
| djikalau kita akan mengawasi : 
|Serak-geriknja parg anggauta Sampai Sekarang Belum |staf dari suatu kedutaan. Ada Sepotong Barang- Periu diketahui kata Enge', pun Jg Diterima 

| pada prinsiprja saja sendiripun Indonesia 3 'setudju atas penukaran kedu- 2 e & 
taan ini, tetapi waktunja 

| Ium mengizinkan lagi, 
| Lebih2 melihat keadaan ne 
|gara kita kini bertambah bu- 
ruk dan organisasi negara ki- 
ta sendiri sedang didalam per 
tumbuhan dan tak kuat rasa- 
nja untuk mengawasi langkah 
langkah dari mereka itu. 

ng TAS PERTANJAAN war 
AX tawan kita di Djakarta, 

barang? apakah jg telah masuk 
di Indonesia jg didapat dari ha- 
Sil pindjaman Exim Bank di 

Amerika sebanjak $ 100.000.600 
maka Ir. Sutoto Sekretaris Djen 
deral Kementerian Perhubungan 
menjatakan, bahwa sampai saat 
ini belum ada sepotong djuga 
barang? jg didapat dari hasil 
pindjaman Exim Bank itu. Dika 
takannja selandjutmja, kita tlh. 
banjak djuga memesan barang? 
Gari Amerika seperti barang? jg 
tertjantum dalam perdjandjian 
pembelian dgn uang Exim Bank 
itu, tetapi kita terpaksa mem- 
bajarnja terlebih dahulu dgn. 
Deviezen kita, Baru nanti kita 
akan perhitungkan dgn Exim 
Bank itu. 

Langkah ini diambil kata Su 
toto, berhubung dengan tjara- 

nja mempergunakan uang 
Exim itu banjak rewe:nja. Pa, 

an asing dalam National Press Ja hal barang2 itu sangat se- 
ng akan dikerdjakan oleh Ame Kali kita butuhkan. 
ng akan datang ini, akan ter- Perlu diketahui, bahwa ba- 
Amerika dan perdamaian di rang2 jang didapat dengan dja 

lan pindjaman Exim Bank itu, 
adalah 60x diperuntukkan un 
tuk keperluan Kementerian 

| Perhubungan, Tentang pembeli 
an barang2 dari Europa Ba- 

“rat, seperti 'okomotip, wagon2 
“kereta api, kapal, kapal udara 
| dan alat2 tilpun jang setengah 

  
g Tjakap 

datang, karena ja berpen- 

arriman jang akan mendjadi 

kat, demikian Harriman. 
Achirnja Harriman menjo- 

takan, bahwa ia menjetudjui 
program Partai Demokrat, 
dan menegaskan, bahwa 'ia 
adalah tjalon untuk djabatan 

! presiden, bukan untuk djaba- 

  

  

: 5 pada Orang | tan ja lainnja. Djabatan nja telah datang di Indonesia 
Kuman Dim Sidang Pa- Amerika lainnja.  Harriman ain ekakan atau kanbet da, ' untuk keperluan Kementerian 

nitya Pengurangan , ,|jang mengutjapkan ketera-' jam senat ia akan tolak djika Perhubungan adalah kita da 
Persendjataan' ngan tersebut dengan berse- :, tidak terpilih mendjadi pat beli dengan uang kita sen 

1 mangat telah memperoleh te. presiden Amerika Serikat. diri kata Sutoto. Dalam soal ANITIA  PEKERDJA | Puk-tangon jang hangat dari | (Antara). pembelian ini kits tidak ada 
pertama dari Komisi | Para wartawan, berhutang kepada sapapun dju 

Pengurangan  Persendjataan Rusia hanja kenal Senen pagi berangkat sebuah ga. 
PBB dalam sidangnja pada ha- |, : tek iring-iringan jang membawa 1 
ri Selasa telah memutuskan jun |: .. kekuatan. muatan dokumen jang kurang Perdana menteri baru Korea 
tuk menjokong usul ketua pa-| Kemudian Harriman  me- lebih 7 ton beratnja dari Dja | Selatan Chang Taek Siang hari 
nitia tsb, ja'ni T.F, Tsiang da- | nguraikan politik luar negeri karta ke Bandung. Iring2-an | Selasa memetjat, memberken- 
ri Tiongkok Nasionalis, jang 
menghendaki, supaja Komisi 
Perlutjutan Sendjata djangan 
membitjarakan tuduhan dan 

Amerika bila ia mendjadi pre- 
siden. Ditegaskannja, bahwa 
Kremlin hanja mengenal ke 
kuatan, Is tidak tahu, apakah 

ini dipimpin oleh J. Gallert, 
inspektur | djawatan imigrasi 
pusat. Dokumen2 tsb. akan 
dibubuhi materai oleh djawa 

kan untuk sementara atau me- 
mindalhkan 400 pegawai negeri 
karena mereka melakukan ko- 
rupsi. Polisi, menangkapi pega- 

   

  

EMALAM DGN 

buruhan Tedjasukmana, 

Dikemukakan 

pergerakan kaum buruh 

seterusnja, “bahwa 

seharusnja: 

orimair adaiah gerakan nasional dan 

secundair: gerakan internasional. Da 

lam pada itu gerakan buruh sebagai 

jang didjalankan oleh Subsi adalan 

Orimair gerakan internasional dan & 

sundair: gerakan nasional. Oleh prof 

Abidin diardjurkan, : untuk supaja 
lap 13 - 4 tepenfingan buruh dikurangi pende 
vaan jang biasa dilakukan hingga 
sekerang terhadap pemimpin2 negare 
asing. Disajangkan olehnia, bahwa 
kini banjak pemimpin2 buruh jang 
bertindak memusuhi gerakan buruh 

  

lainnja. “Partai Buruh bukanlah seri 
kat buruh, tapi sifar perdjuangan 
djauh lebih luas, karena sifatnja se 
bagai partai itu. Partai Buruh ada 
lah non-komunis, tapi dalam pada 
itu tidak anti-komunis dan partai 
tsb. tidak akan bertentangan dengan 
serikat buruh manapun djugaf jang 
mendasarkan  perdjuangannja atas 
dasar2 legaal “dan sehat, Kepada 
Pemerintah diandjurkan supaja un 
dang-undang jang mengatur segala 
seluk-beluk jang bersangkutan dgn 
pekerdja diperbanjak. 

Perdjoangan Buruh ke 
pentingan tiap Kelas. 

Menteri Perbaruhan Tedja- 
Sukmang da am kedudukannja 
sebagai ketua Dewan Politik 
Partai Buruh dalam pidato 
sambutannja menjatakan, bhw 
perdjuangan kaum buruh ti- 
daklah merupakan kepentingan 
kelas buruh sadja, tapi kepen, 
tingan tiap kelas Dinjatakan, 
batiwa sebagai hasil penjelidi- 
kan setjara iimu pengetahuan 
maka diketahui bahwa sebab2 
dari kepintjangan dalam lapa- 
ngan produksi dan kepintja- 
ngan2 dalam soal pembagaian- 
nja, adalah sama diseluruh du- 
nia. Diandjurkan, supaj, per. 
djuangan buruh di Indonesia 

) 5 

Dulles: .. 
Memang Amerika Tak 
Berniat Membeajai) Se- 
mua Tentara Di Asia 

Tenggara —. 

ETELAH JOHN FOS- 
TER Dulles ahli Timur 

(Djauh Amerika mengutjapkan 
dalam pedatonja hari Sel 
bahwa tidaklah mungkin bagi 
Amerika untuk membentuk se- 
mua angkatan perang dinega- 
ra2 Asia seukuran dengan di 
Eropa. dengan Amerika sendi, 
ri tidak mengalami pailit. seo- 
rang koresponden United Press 
minta kepadanja supaja mem- 
beri keterangan? lebih dalam 
tentang masalah tsb. 

Dulles menjatakan, bahwa 
pembangunan ketentaraan Ero- 
pa setjara modern telah minta 
biaja sebesar 1000 miljard dol- 
lar kepada Amerika, dan bila 
ini diteruskan dengan negara2 
'lainnja maka biaja akan men- 
djadi 25 kali lebih mahal. Atas 
pertanjaan apakah dengan 
ia tidak maksudkan bahwa 
Amerika harus turut meorga- 
nisasikan setjars aktif angk2. 
perang dinegara2 seperti Pilipi- 
na, Djepang, India, Iran, Dul- 
les mendjawab, bahwa memang 
tidaklah demikian halnja. Me- 
nurut pendapatnja tentara2 mo- 
dern harus dibentuk sepandiang 
front-19.009 mil diluar rai 
Besi dan selain dari itu tenta- 

  
pengaduan? mengenai perang 
kuman jg diadjukan oleh So- 
vjet Uni. Keputusan ini diam, 
bil dengan perbandingan suara 
11 lawan 1. Jg. menolak jalah 
hanja Sovjet Uni sendiri, 

Usu! lain dari Tsiang, ja'ni 
jang dimaksudkan untuk men- 

tjegar, disampaikannja, segala 
matjam dokumen jang bertali, 
an dengan soal perang kuman 
itu, kepada Komisi dan ba- 
dan2 jang ada didalam lingku- 
ngannja, telah diterima pula 
dengan sokongan 9 suara, Pa, 
kistan dan Chili memberikan 
suara blanko dalam pemungu- 
tan suara ini, Sebagian besar 

dari waktu sidang pada hari 
Selasa, itu terutama diisi oleh 

perdebatan jang sengit antara 
Tsiane dan Jacob Malik menge 
nai soal apakah PBB akan 
mengumumkan dokumen2 RR 
T dan Korea Utara mengenai 

perang kuman di Korea -atau- 
kah tidak. (Antara). 

mungkin diadakan kerdja- 
sama dengan Sovjet Uni, akan 
tetapi ia mengetahui, bahwa 
makin kuat adanja dunia 
merdeka”, makin tidak berani 
Kremlin melakukan tindakan2 
provokasi. 

Eisenhower tidak tjo- 
tjok bagi djabatan 

presiden. 
Meneruskan  penguraiannja 

Harriman mengatakan, bahwa 
ia menghormati " djenderal 
Eisenhower sebagai pemimpin 
militer, Tetapi Eisenower 
pernah menerangkan dimuka. 
umum, bahwa ia sependirian 

dengan pemimpin2 Partai Re- 

pub.ik, Dan ini berarti, bahwa 

ia Mmerupskan musuh terha- 

dap segala kemadjuan dan 
perkembangan keamanan ber- 

sama, dan karenanja Eisen, 

hower tak sesuai untuk men- 

djadi presiden Amerika Seri-   
tan PTT pusat di Bandung. 

Gambar memperlihatkan mo- 

wai? jang suka mentjuri tadi|ra2 tadi harus mengenal tjara2 
direstoran2, toko2 amggur dan ( Amerika menangkis sesuatu se 
rumah? geisha, bil pengangkut ig ' membawa 

muatan jang berharga itu. 
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Bersifat Nasional 
Baru: Sesudah ! itu ' Bersifat inte:nasio- 

nal, Kata Abidin 
Mengapa Mendewa-Dewakan Pemimpin Asing? : 

Buruh Harus Memperluas Pengetahuannja. 
bertempat di Balai Pertemuan Djakar- 

R3 ta telah dilangsungkan pembukaan kongres kedua dari 
Partai Burah jg dikundjangi pula oleh PM Wilopo, Menteri Per- 

wakil ketua parlemen Arudji Karta- 
winata dan pemimpin? lainnja, Dalam pidato pembukaan Prof. 
Abidin sebagai ketua umum Partai Buruh menjatakan, bahwa 
pada waktu ini tampak adanja kegelisahan di kalargan buruh, 
jg disebabkan karena semakin naiknja harga? keperluan hidup 
sehari2. Untuk memperbaiki keadaan hidapnja buruh telah me- 
ngadakan pemogokan? tapi hasil kenaikan upah jg didapat da- 
ri pemogokan itu tidak seimbang dgn meringkatnja harga? 
barang keperluan sehari? itu. Kegelisahan itu tampak 
pada adanja perpetjahan di kalangan buruh. 
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pula 

mengingai hasil2 perdjuangan 
buruh. ginegeri2 .. Jain, karena 
perdjuangan buruh di Indone- 
Sia adalah djuga merupakan 
sebagia, dari gerakan buruh 
seluruh. dunia. Kata Menteri 
Tedjasukmana, perdjuangan 
buruh Indonesia tidak ussh 

mengalami kegagalan sebagai 
jang dialami oleh perdjuangan 
burwn dilain negeri. Diingat- 
kan olehnja kepada hasi!2 pe- 
kerdjaan ang ditjapai oleh 
Karl Marx, Enge's, Lenin jang 
gambarnjs tertjantum dipang- 
gung dibelakang medis pemim 
pin pertemuan resepsi malam 
itu day tergantung dibawah 
gambar Presiden Sukarno, 

Buruh harus memper- 
kaja pengetahuan. 

Hasil2 dari pemimping - per- 

djuangan buruh itu bukanlah 
merupakan dogma dan dian, 

djurkan. oleh Menieri . Tedja- 
Sukmana Supaja. perdjuangon   

ini 

| 
1 

| 

| 

“lam Soal ini dinjatakan, bahwa 

buruh dilakukan Setjara prak- 
tis dengan. gja an memperkaja 
Giri sendiri dengan pengetahu 
an dsn pengalaman dinegeri 
sendiri. Si buruh harus dike- 
baskan dari tipuan2 kerochani 
an apapun djuga dan diberi ke 
kuatan untuk berpikir setjara 
bebas. Dikemukakan penting- 
nja pemimpin2 buruh betul2 
mempeladjari perhubungan 
Gan perimbangan kekuata, jg 
chusus .dinegeri sendiri. Da 

sedjarah tmbulnja sistim kapi 

talisme di Indonesia 'ain dari 
sedjarah timbulnja Sistim ter 
sebut dinegeri2 di Eropa, ma 
ka dari itu paham perdjuang- 
an kelas disinipun harus ditin 
djau lebih dalam. Semua kelas 
kelas dlm masjarakat Indonesia 
adalah wmendjadi korban dari 
kelas internasional. Kalau Par 
tai Buruh dalam azas perdjua- 
ngannja dikatakan berdasar- 
kan atas kelas perdjuangan bu 
ruh, maka ini berarti perdjua- 
ngan tersebut dilakukan terha 

dap kapitalisme internasional. 

Andjuran PM Wilopo 
Menurut PM Wilopo, diwak- 

tu achir2 ini dalam segala soal 
sering Pemerintah didjadikan 
pusat perhatian, sehingga ka- 
lau ada suatu kegagalan, ma- 
ka Pemerintahlah jane disalah 
kan. Kata PM Wilopo, kenjata 

annja jalah, bahwa pekerdjaan 
Pemerintah sebetulnja bersi- 
fat mendorong. Diwaktu bela 
kangan ini memang Pemerin. 
tah tjampur tangan dalam ba- 
njak hal, tapi sifatnj, tetap 
merupakan dorongan. Perkem 
bangan didalam masjarakat ter 
gantung dari kekuatan2 jang 
ada didalam masjarakat itu 

sendiri, Diatas ini adalsh teru 
tama jang bersangkutan dgn. 

ekonomi. Tentang usaha stabi 
lisasi politik dinjatakan, bah- 

wa dibeberapa daerah soa.2 jg 
mengganggu keamanan tidak 
tjukup diatasi oleh alai2 peme 
rintahan sendiri jang ada. 

Diandjurkan oleh PM Wilo- 
po, supaja lekas diadakan pem 
berhentian dalam pertentang- 
on2 dilapangan politik dan, di 
tangguhkannja sampai pemili. 
han umum akan datang. Dm. 
kongres Partai Buruh itu dian 
djurkan supaja dapat dikete- 
Mmukan usaha2 penjelesaian jg 
tepat mengenai dua hal diatas 
itu, Demikian PM Wilopo. 

Dalam kata “ sambutannja 
wakil ketua parlemen Arudji 
Kartawinat, mengemukakan, 
Supaja Partai Buruh tetap ber 
Sikap kritis terhadap diri sen 
diri dan berusaha keras untuk 
mengatasi kekurangan2 jang 
ada pada diri sendiri, 

(Antara). 
  smg 

PENDUDUKAN DJERMAN 
OLEH AMERIKA AKAN 
DIACHIRI. 

Pendudukan  Djerman oleh   | Amerika akan diachiri dalam 
bulan Djuni jang akan datang, 
lemikian diumumkan pada hari 
Selasa di Bona, Djuga para pem 
besar pendudukar? Inggris dan ! 
Perantjis kini sedang melakukan 
persiapan? utk. setjepat rung- 

    

  

Pp ADA TIAP2 TANGGAL 
rajakan sebagai ,,/Hari K 

sia”, kita teringas kepada bera 
dari segala tjorak dan aliran, 
Gengan redia telah menjediaka 
mata bagi Kemuliaan dan Ke 
kita sekarang ialah menerusk 
berwudjud di-alam kenjataan, 
dan bekerdja keraslah dengan 
gung-djawab! 

Mulai hari ini berturut- 
muatkan gambar? dari 
kan Nasional, jg. 

naikan kewadjiban 
kita mulai dgn : 

jang ulung sekali. Bung Karno 

teguh dalam 

jatnja. Meninggal 17 December 

jat desa dan tani, 

. Peluru 

R tika achir bulan jg lalu 

Peki:g tadi mengatakan, bhw. 

rah jg letaknja 4 mil 

Er Bb usus ma oo o bun una mp n nu a 

WINSTON CHURCHILL DI 
DENDA $ 118 KARENA 
MABOK. 

Winston Churchill hari Rebo 
didjatuhi denda sebanjak $ 118, 
karena ia dalam keadaan ma- 
bok tela menjetir mobil, Chur 
chili kontan membajar denda- 
nja. Tetapi Winston Chur, 
chill ini bukan orang jg terna- 
ma itu, melainkan seorang   

kim mengachiri pendudakannja ' 
masig2 atas Djerman. ! 

bangsa Kanada jang tinggal di 
Toronto..... .... 

Pelopor Kebangu- 
nan Nasional 

Putera? Indonesia, pelopor pergera- 
'amal perdjoangannja 

tjermin dan sumber inspirasi bagi kita sekalian, untuk menu- 
kita thd B 

  
H. UMAR SAID TJOKROAMINOTO - (1883—1934). Politikus, 
wartawan, pemikir, Bapa pergerakan 'politik Islam serta ahli-pidato 

mi kehebatan berpidatonja Pemimpin Besar ini. 
pendirian jang telah dipilihnja sampai achir 

  
Dr. R. SUTOMO (1888—1938). 

dokter jang baik, penulis dan wartawan. 
tua Budi Utomo jang pertama-tama, 
but dalam pembawaannja tapi keras dan tadjam dalam sikapnja. 
Meninggal 30 Mei 1938 ketika sedang berada dipuntjak perhati- 

an ketjintaan Rakjat. 

20 Mei, jaitu hari jang kita 
ebangunan Nasional Indone- 
tus, beribu Putera Tanah Air 
dari dulu sampai sekarang, jg. 
n mati dan hidupnja semata- 
pentingan Negara. Kewadjiban 
an fjita2 mereka itu, sampai 
Ambillah lapangan masing2, 

penuh kedjudjuran dan tang- 

turut sampai igi, 20. akan kita 

pantas didjadikan 

angsa dan Tanah Air. Hari ini 

  
sampai sekarang masih mengagu- 

Konsekwen dan 

ha- 
1934 di Djogja dalam usia 52 
tahan. - “Ta 

Perintis djalan Gerakan Rak- 
Ke- 

Seorang “jang lunak lem-   
Ratjun 

Peking Tuduh PBB Mempergunakannja 
Lagi Terhadap Korea Utara 
ADIO PEKING hari Rebo kemaren menuduh, bahwa ke 

pihak PBB telah merdjatuhkan 
sebuah bom gas ratjun dan melepaskam kira2 109 peluru artile- 
ri jg mengandung gas pula, terhadap Korea Utara, Siaran dari 

ketika tg. 22 April pesawat ter- 
bang PBB telah mendjatuhkan sebuah bom gas ratjun di dae- 

sebelah utara Kaesong, 

Seterusnja dikemukakan 5 
kali kedjadian pemakaian pelu 
ru2 artileri berratjun olen pa- 
sukan2 PBB. Sementara itu 
komando PBB telah berulang2 
membantah segala tuduhan pi 
hak Utara, seakan2 pihak PBB 
te.ah mengobarkan perang gas. 

Ketika hari Sabtu Djenderal 
Ridgway mengatakan dalam 
konperensi pers, bahwa “pi- 

hak Komunis bohong, dan me- 
reka tahu bahwa mereka ber- 
hohone”, (UP) 

             



    

        |. Gupemur Djawa 
mengusulkan kepada 

dit | Pertanian supaja m 
sa | kredit tani ibu  dilaksar 
t pada waktu jang tepat, 
“diangan terlalu tjepa 

2 jngan terlamb. 1 
kup tidaknja 
atay 100 djuta 

'Ipetani itu, kala: 
| bank jang sudah 

an menerangkan 
Ira”, bahwa dj 
'tulnja amat ketj 
Guksi sesuatu usa 

gung.djawabkan, b 
man itu harus sedj 
|dari djumlah 
Sebagai diketahui, dju 
sil produksi padi di D 
rat sadia setahunnja 
2,5 djuta ton padi. Ini 

Injai harga kl. Rp. 2,5 
kalau ton padi berharga | 1000,— SARA 

    

   

Na 

       

  

   
   

  

   
bank buat petani dan orang2 
ketjil: sebabnja ialah karena. 
untuk kaum middenstand su. 

dah ada bank2 lainnja umpa- 
manja Bank Negara, Bank In 
dustri dilnja, sedangkan utk 

an kaum ketjil belum ada, Bank 
.| Desa dan Lumbung Desa diang 
| 'gap perlu untuk dibangunkan T 

    

    
  

   
     

    

   

  

   

     

  

   

   

    

  

| dit untuk produksi beras jang 

tanggung-djawabkkm alah 
2594 dari Rp. 25 miljard Ta 

| Pi disamping itu harus diper- 
timbangkan pula matiam2 fak 
tor lainnja jang membawa ri 

' siko besar. 3 
  

BURUH PERTJETAKAN 

Pagi hari K 

(buruh pertietakan The Koei Liem di 
Pekodjan Kidul Semarang .telah mo- 
gok-duduk buat 3 djam lamanja. 
Apakah sit-down staking ini hanja 
buat hari ini sadja, apakah “akan 
diteruskan pada hari? berikutnja, be 
lum didapat keterangan. Menurut ke 
terangan direksi pertjetakan tsb. pe- 
mogokan itu disebabkan, karena uru 
san gratifikasi tahun 1951. Menurut 
putusan P-4 daerah buruh akan me- 
nerima gratifikasi 60 hari, tetapi 
soal ini kini mash menunggu keputu 
san dar P-4 pusat di Djakarta.  Se- 
mentara menunggu keluarnja putu- 
san P-4 pusat itu, fihak direksi ber- 
sedia memberikan voorschot 30 ha- 
ri, tetapi buruh tidak setudju 

KITAB TAYHAK. 
Khong Kauw Hwee di Gg. 

Lombok 60 Semarang telah 
menerbitkan beberapa matjam 
buku seperti Risalah tentang 
sembahjang Tuhan Allah, Risa 
lah riwajatnja Nabi Khong 

| Hoe Tjoe dan paling belakang 
Risalah kitab Tayhak, jaitu pe 

ma lagi Pemerintah akan melepaskan 
B. Djumlah tadi akan, meliputi 

tentu bahwa perszembalian se- 
9 bulan terkurung dan, ter- 

.akan menimbulkan pelbagai 
ting bagi mereka jg akem, dilepaskan 

sa mendapat pangkalan-permulaan (starting- 
mengatur kehidupannja: penting pula bagi pe- 

bu kawula- anja jg sekian lama telah 
ans lagi jg lajak utk me- 

     

    

  

   

    

   
   
      

  

   

  

       
        

  

   

   

    
     
    

   

    

     
      

   

. hal jg demikian itu, di-insjafi kerar? 
jata dgn niat Pemerintah utk mendirikan 

in, jg dlm fase pertama akan menerima dan 
.tahanan2 tadi kedalam masjarakat. 

| tidak mengurangi penghargasy kita 
dari Pemerintah, inginlah kita kemuka 

ranja sudah tjukup segala penderitaan ig 
tahanan selama mereka dim pengasingan 

Ipungan itu Sadja? Terutama 
jg selama sekian bulan? penga 

endjadi rasa dendam-bentji — 
a penampungan atau bantuan 

  
    

   

     

  

    
     

      

  

ah ake .hanja akan berupa bantuan matericitu  fadjaran kebathinan jong dike 
Aan Ni nan Naa 2 mukakan oleh Nabi Khong 
"— im — — Kita mintakan perhatian sepenuhnja dari jang Ho Tjoe. Kitab Tayhak per 

“ berwadjib mengenai kemungkinan pesangen ,,rasa bentii dan Ne ini jg akan dibawa oleh bekas2 tahanan tadi, bila mo- 
'ka meninggalkan gapura kamp2 pengasingan nanti. Rasa ben- 

0 ti jg negatief, ig tentunja ditudjukan kepada pemerintah dan 
masjarakat jg dianggapnja tidak adil dan sewenang-wenang ter 

dap mereka, karena telah berbulan-bulan merampas kemer- 
kaan pribadi mereka itu. Dan dendam ini, jg didukung oleh 

5000 orang ditengah? masjarakat kita sendiri tentunja tidak- 
lah akan merupakan sumbangan, jg konstruktip terhadap pem- ang dan kesed masjarakat itu sendiri. 

Herx engenai soal perasaan jg subtiel 
t '£ sebaik-baiknja djuga ! 

TEMUAN DGN. MEN 
' IDALAM NEGERI. 

|“ Pagi hari ini, bertempat di- 
hpendopo Kabupaten Semarang 
“#Menteri Dalam Negeri telah 
Fmelangsungkan pertemuan de- 

gan Segepap anggauta DPR 
p. Diawa “Tengah, kepa'a2 

djilid harganja Rp 5,—. Keun 
tungan dari pendiua'an buku2 
itu guna perongkosan Sekola- 
han anck2 jang diberi peladja 
ran/pendidika, dengan tjuma2. 
MEMBUTUHKAN UANG “ 
Rp. 55.000.000.—. 

Berhubung dgn. beberapa dae 
rah Djawa Tengah ini mulai pa 
Ren maka oleh Pem. Djawa Te- 
ngah telah dimintakan uang ke- 
pada “Pem. Pusat sebesar 
Rp. 55:000.000.— jaitu untuk 
pembelian padi bagi bulan Mei 
ini. Adapun uang pembelian pa- 
G: ig terbesar jg dimadjukan 
oleh Djawa Tengah ialah anta- 
ranja. Semarang Rp. 15.060.600 
dan Pekalongan Rp. 13.000.690 
Dalam bulan, April jang lalu te- 

   

    
        
   

    

   
    
   

    

   
        

    

   

      

   

  

    

ERI 

kai. Mereka |djawatan dan pamong prodio lah diberikan uang sebesar 
Lt jlainnja untuk memberi pend'e Rp. 9.000.000.— bagi daerah2 

tentang program kabinet: jg telah panen dan padinja pun 
Ke sudah masuk. 
  
  

BNN Pn aa Pa 3 rEatn LL EN 
Kebetulan! Akupun ES 
rasakan itu. Marilah SSj 
kita menanjakan se Sa 

  

      He KI 

Aneh benar. Sand- 
wich jang ini djauh 

bih enak dari jang 
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Dengan demikian, maka kre | ' 
|setjara bank-tehnis bisa diper- ' m 

ialah 

ini dimulai diam 8.30| 

  

  

   

        

         
       
      
    

    

     

           

       
      

    

   

     

    
    
     
      

   

marang rombongan menteri pertahanan. 
nel Nasution dan let. kol. Bustomi ser- 

ut. Tampak rombongan tamu agung ini 
1 Markas Divisi dari kiri kekanan: 

io no, overste Bachrun, “Sri Sultan den 

      

Se0-   
  

    

    
   

  

   

        
   
   

ik & 

  

            
   

   
   

    
       

  

   

        

   

    

   

    

        

  

        teri Kel akiman, Menteri Perhu bungan, 
| Menteri Agama, 10 Anggota me 
jaitu Prof Abidin 

     

: N), IR PHE KOKI LIEM MOGOK- | bk GEN Mob, Nuh (PIR) 
DUDUK, na Said (tid 

Pada pukul 10.39  djumlah 
angsota jang berbitjara sudah 
4 orang jang pokok2 pembitja- 
raannja sbb: 
“PROF. ABIDIN (P.B.) min- 

ita supaja pelaksanaan otono- 
mi daerah dipertjepat supaja 

ditjari pasaran djuga didaerah- 
daerah blok Rusia guna pen- 
djualan hasil Indonesia, supaja 
:pembelian beras disertai peni- 

likan jang baik, supaja diadju- 
kan lekas anggaran belandja 
:1952, diadakan kementerian 
ichusus untuk mengurus soal2 
Irian Barat dan supaja politik 
'bebas didjalankan benar2 dan 
bantuan MSA diadakan atas 
jang lain. 3. 
Gg aa (Progres 

isSief) tidak menjinggu sama 
“sekali - Nnsrintah. 

  
  

program 
|tapi memperingatkan djangan 
sampai terlalu kerap terdjadi 
krisis kabinet, sebab menimbul- 
kan teka-teki bagi rakjat. 

MR, BURHANUDDIN (tidak 
berpartai) mengemukakan su- 
paja pemerintah memperhati- 
kan tiga faktor“ penting jang 
menjebabkan tidak habis2nja 
kesulitan, 'jaitu: Tidak ada- 
nja orang kuat jang berani 
mengambil putusan, tidak ada 
nja koordinasi antara kemente- 
rian2 dan tidak adanja disiplin 
dikalangan pegawai. : 
SE MAKMUR (tidak -ber- 

partai) meminta supaja pemili- 
han “umum diperlekas dan 
untuk memungkinkan perlak- 
sanaan2 pen administra- 
tief diseluruh daerah Indone- 
isia, minta supaja pemerintah 
dengan Undang2 kaga me- 
nentukan berlakunja dang? 
Pemilihan No. 27/1948 buat 
seluruh Indonesia, sementara 
menunggu djadinja Undang2 
Pemilihan jang baru. Pun dita- 
njakan tentang hubungan ke- 
uangan.- antara pusat dan. dae- 

PER 
Peraturan mengenai harga? 

  TN MORE MUAL KM 

untuk barang2 jang -“dikeluar- 

nomian di Djakarta telah me.       
     

     
   

    

    

   

     
    

   

  

   

        

    

    

  

   

  

   

  

    

"babnja pada Warti. 

ng 

  

    

   
   
   

  

   
   

     

O. begitukah? Betul 

sadja:  rasanja PALM- | 
BOOM memang lezat 

Seterusnja aku 
tjuma akan beli 

“PALMBOOM”. 

  

         
     
    
    

    

   
    
   

    

   
    

      

   

    

   
   
   

   

   
    

    
“apakah djuga 1 Ana . | daerah, djadi terhitung djuga 

   

      

$ 

ea 

elah menimbulkan kebingu- 
ngan, karena dikeluarkonnja 
ngumuman ity akan mem- 

beri akibat naiknja harga ba- 

buat sebagian barang ada le. 
Pa dari harga2 jang 
erdjual kepada umum seka- 
rang ini : 
Harga2 barang untuk dae- 

rah Djawa Tengah ini pada 

manja. Selain harga2 

akan lenjap dari pendjualan 
hingga menjebabkan  kurang- 
nja barang di pasar terbuka. 

maximuim.prijs itu ada meng- 
gembirakan karena adanja pe- 
nelapan harga itu mereka bisa 
mendjual barangnja lebih ting 

| gi dari biasanja, 
'Pihak Pengendalian harga 

menerangkan belum menerima 
instruksi dari Djakarta, pihak 

| tsb. pun masih belum menge- 
tahui djelas, apakah harga2 

| jang ditetapkan itu hanja ber- 
laku untuk di Djakarta sadja,   

  

   
    

     

    

    
   
        

      

      

    

    

  

    
     

. Gari tiap ibikanan Jan .mem- 

me d adi hidangan pesta 

sungg : menjehatkan oleh karena 

min" A dan D. E 

       

   

BG ASAN ek 

  

ketjuali dari 
kekajaannja akan 

1 

       

“| menjetudjui, Jang para 
Semarans. Pihak diatas dapat 

gang harus memberikan 

“berwadjib 

Tjuma sadja Pihak Kementeri 
an Perekonomian lupa, bahwa 
untuk mengadakan kontroie 
itu memperlukan tenaga ba- 
njak, sedang tenaga jang dibu 
tuhkan untuk Semarang be- 

lumlah drpat dikata mentjuku. 
pi, djadinja untuk menjelidiki 
keadaan harga barang dengan 

   

(PB), St. Makmur (ti 
urachr rangsadikarta (Pr ogressief), 

| Gidak hgrgantat Mp. Burhann uddin Harahap (Masjumi) Mr. 
Moh, Nuh (PIR), Moh. Sjafei (tidak barpartai), 

partai) dan Ir. Sakirman (PKI) 

paling tinggi (maximum pris) 

kan oleh Kementerian Pereko- ' 

sang2. Dalam pertjaka-' 
arlawan kita dengan be- 
importur dikota ini, di | 

bahwa peraturan itu | 

umumnja ada berbeda dengan | 
harga2 di Djawa Barat umpa- 

akan 
naik lebih tinggi lagi, pun ke-' 

| mungkinan ada, jang 

Tetapi oleh pedagang2 ketjil 

untuk antero | 

peda- | 

| tur kepada pembeli, karena 
| dengan na pemberian Pok. 
“tur itu piha jang ) ' 

| dapat mengadakan kontrole. 

ngan Umum 
Di DPR 

3 9.00 lewat sedikit kemaren pemanda- 
bapak PErjama atas keterargan pemerin 

1 sidang pleno terbuka parlemen, jang di- 
dan wakil P.M. Prawoto, Men. 

Menteri Sosial dan 
iliran berbitjara. 
ak berpartai) Ab- 
Mr. Burhanuddin 

ndapat 

Plakat ,,Gelap" 
- Di Malang 2 

Tidak Berasa 
Dari PKI 

IBEBERAPA tempat di 
D Malang belah Dinane 

tempelkan orang plakat2, jariz 
berisikan seruan dari fihak ko 
munis ultuk membasmi Darul 
Islam dari bumi Indonesia, Ber 
kenaan dga. plakat? ini seksi 
PKI di Malang telah mengelu- 
arkan keterangan, dalam mana 
dikatakan, bahwa plakat? itu 
tidak berasal dari PKI. 
PKI Malang menjebut plakat2 

itu sebagai suatu pertjobaan 
dari kaum imperialis dan kaki 
tangannja utk. mematahkan te 
naga rakjat djustru pada waktu 
PKI berdaja upaja utk. bersa- 
ma-sama dengar, rakjat mem-, $ 
bentuk suatu Front Persatuan 
Nasional utk. menghantjurkan 
kekuasaan imperialisme”. (Pia,) 

PAN Tang an   

rah otongom, tertang aadiriah 
pemerintah Dn MSA dan 
Frisco, tentang bantuan? kesa- 
tian2 pertjetakan untuk "pers | 
nasional, tentang ' pengembali- 
an hutang negara kepada 
warga negaranja dan tentang 
impor beras dari Siam. 5 

Perhatian umum terhadap 
sidang himajan. Pada permula- 
an silang wakil ketua Arudji 
jang memimpm sidang mengu- 
mumkan, bahwa untuk peman- 
Gangan umum babak partama 
mi diadakan 10 kali rapat ja- 
Itu pada hari “Rabu-Kamis 
Djum'at-Senin-Selasa siang dan 
malam. 

 seteliti-telitinja tidaklah mung 
|kin didja'ankan, keijuali dji- 
ka tenaga kontrole ditambah. 

Sementara tu pihak ben 
teng-importir masih bingung 
dengar #@raturan baru itu, Be 

| berapa diantara mereka ini te- 
lah berangkat ke Djakarta un- 
tuk mendapatkan keterangan 
lebih djelas, Sekian adanja 
reaksi dikota ini setelah di- 
tuan peraturan baru 

PP RK $ 

f Hari idi diperoleh, keterangan 
“dari pihak Pengendalian Harga 
| Semarang. bahwa harga maxi- 
mun jg disiarkan dalam surat? 

|Kkabar, adalah melulu untuk 
'DJAWA BARAT. menuruti til. 
gram jg kemarin diterima oleh 
kantor tsb diatas dari Kem, 

| Perekonomian. Untuk Sema. | 
| rang dan Djawa Tengah umum 
nja akan ditunggu peraturan 
harga lebih landjut dari Dja- 

2 KETERANGAN GUPERNUR 
MENGENAI PEMOGOKAN 
SEBDA. 

Sebentar malam ' Gubernur 
'Budiono akan memberikan ke- 
terangan tentang hasil2 perun 
dingannja dengan Menteri Da- 
lam Negeri beberapa hari jang 
lalu dimuka sidang pleno DPR 
DS Prop, Djawa Tengah. 

DIBANTAH, 
Tn, Martomoeljono  mene- 

rangkar dalam suratnja tg. 12 
Mei, bahwa ia tak tahu mena- 
'hu soai keputusan ditjantum, 
kannja namanja dalam 'susu- 
nan pengurus Serikat Seker- 
dj, Kota Besar Semarang da- 

j. 

TENTANG PEGADAIAN 
GELAP. 

Mengenai berita kota ten- 
tang pegadaian “gelap di Kp, 
Gebanganom kita dapat kete- 
rangan lebih djauh, bahwa 
djumlah jang pasti dari orang2 
jang menggadaikan barang2 
pada pengusaha gadai gelap 
itu, kini masih didalam pengu 
sutah jang berwadjib. 

Pengusahanja kini masih di- 
tahan, 

lam pengumuman tg. 11 Mei 

joe menerangkan 

ka, untuk 

ran ini akan membangun min 
hadap perindustrian grafika ( 
sahaan 
depan jang gemilang, s 

.tjakan. seperti untuk grafika, 
tak offset, setter mesin, pembu 
sebagainja, 

Dalam hubungan ini direktur 
de @ueljoe memperingatkan, 
bahwa baru? ini Indonesia me- 
ngirimkan tiga pegawai staf 
ke Grafische School di Neder- 
land, dimana mereka akan me- 

jabang ini, Ia selandjutnja 
menerangkan, bahwa tidak la- 
ma lagi “akan diberangkatkan 
dua orang pegawai ke Amerika 
Serikat, dengan tugas beladjar 

| jang sama... Ka 
Berbitjara tentang” pendidi- 

kan vak, tuan de @ueljoe se- 
Jandjutnja mengatakan, bahwa 
didikan2 jang dimaksud ini di- 
berikan djuga pada kursus di- 
nas bagi pegawai2 pertjetakan 
jang kini sudah ada dan. pada 
sekolah 'grafika di. Djakarta, 
jakni di Balai Pustaka. Disini 
kepada mereka diadjarkan da- 
sar2 permulaan dalam vuk per- 
tjetakan, : : 

Perijetakan Negara kini su- 
dah dipermodern seluruhnja, 
demikian katanja, Untuk se- 
buah bagian offset baru sudah 
diidzinkan pemakaian biaja2 
jang diperlukan dan bagian ini 
akar, dapat bekerdja dalam. 
waktu singkat. Pada Pertjeta- 
kan Negara bekerdja 1.000 
orang dan perusahaan ini 
mempunjai dua tjabang, jakni 
sebuah di Balikpapan dan se- 
buah lagi di Menado. 

Selain dari itu masih akan 

  

dibuka tjabang2 perusahaan di j 
Tandjung Pinang dan Kutara- 
dja, Perusahaan? ini menjeleng 
garakan semua pekerdjaar, per 
tjetakan negara: antara lain di 
sini telah ditjetak album peri- 
ngatan jang indah dari Radio 
Republik Indonesia, album ber 
foto “Bali Today”. Pertjetakan 
Negara termasuk salah satu 
perusahaan pemerintah jang se 
tiap tahunnja mendatangkan 
untung. 

  

TJATATAN EMAS DI DJAKARTA. 

Terijatat dipasar Djakarta pada tg. 
14 Mei djam 17.00: 
RA INA ane gan Rp. 31,— 
Kana No ai Rp. 30.25 
Emas Moga in Rp, 29— 

Beras di Banjumas tu- 
run terus. 

Harga beras didaerah Tjila- 
tjap “dan Banjumas umumnja 
kini tampak kian merosot. Ter 
utama sekali dipelosok2 jang le 
taknja djauh dari kota2 besar. 

Didaerah Sidaredja masilnja 
per kg. beras kwalitet rendah j 
dapat dibeli dg Rp 1,20 sedang | 
jg. baik kwalitetnja hanja Rp. 

pertjetakan pemuda Indonesia | 

kurangan besar sekali akan tenaga? 

nempuh peladjaran2 lebih dlm. : 

Lapangan Grafika | 
MemberijHarapan Baik Bagi Pemuda?2 Kita 

IREKTUR PERTJETA KAN negara tuan P.A. de Guel 
hate n “kepaGa wartawan kita, bahwa ia 
| Kini sedang mengadakan persja pan? bagi suatu pameran grafi 

mana semua perusa haan?2 dilapangan ini jang ada 
di Indonesia akan diundang. »Kami mengharap moga? pame- 

at para pemuda Indonesia ter- 
tjetak-menjetak). Dalam peru 

bisa mendjumpai 
sedang dewasa inipun masih terasa ke- 

ahli dilapangan pertje- 
korektor2, kalkulator, pentje- 
ab klise, ahli? ahli? lay-out dan 

Gemaaaan | 

PKI32 Th 
3 EKRETARIAT OCPKI 
3 mengabarkan, bahwa 

  

32, jaitu janggal 23 
akan datang, akan dirajakan 
oieh PKI diseluruh Iniontsia ' 
dengan mengadakan resepsi? 
Gan rapat2. Dibeberapa tempat 
Salah dibentuk panitia2 pera- 
jaan jang terdiri dari anggota? 
PKI dan pentjinta2 PKI, Pada 
resepsi dan rapai?2 tersebut 
akar dibentangkan perkemba- ngan PKI didaerah? dan "riwa 
jat PKI selama 32 tahun dan 
politik PKI sekarang”, pula ke- 
sempatan akan diberikan pada 

  

hadirin untuk  menjampaikan 
pesanan? dan sambutan?nja, 

Selandjutnja Sekretariat 
CCPKI mengabarkan bahwa 
berkenaan dengan 'hari ulang 
tahun tersebut CCPKI akan 
menjampaikar: sehuah pesa. 
nan pada arggcota2 dan pentjin 
ta2 PKI, jg alitara lain meenje- 
rukan supaja meneruskan per- 
djuangannja untuk . mentjapai 
perdamaian duria jang abadi, 
untuk demokrasi, untuk kemer- 
dekaan nasional dan untuk per 
baikan nasib rakjat, supaja te- 
tap berusaha menggalang 
Frort Persatuan Nasional jang 
luas: dan kuat, supaja lebih ba- 
njak lagi beladjar teori? revolu 

Psioner, beladjar dari tulisan2 
Lenin, Stalin, Mao 'Tse-tung 
Liu Shao-Chi dar dari' pemim- 
pin2 PKI sendiri agar dengan, 
demikian lebih mempertjadjam : 
kewaspadaannia dilapangar. po! 
litik dan organisasi dan dengan 
demikian dapat mendjaga nama 
baik PKI. Dikabarkan - pula, 
bahwa berhubung. dengan hari 
ulang tahunnja, itu. CCPKT te- 
lah kirim kawat minta pesara- 
nan kepada Paztai2 Komunis 
Soviet Uni, Tiongkok, Austra- 

  

lia Belanda, Amerika, India 
dan Djepang. 

TJERAMAH. 
Senen jad. tg 19 Mei djam 

1830 hertempat di Lodgea Aco 
Ka dj. BBT 4 Semarang Ir. A. 
J. H. van Leeuwen dari Ban- 
dung akan mengadakan tjera- 

    

hasi ulang tahun BKI jang ke | 
Mei jang | 

fadia—Persidja 2—1. 
Pertandingan jg kesiga kali- 

nja di Djakarta dari kesebela- 
san India ,Aryan Ghymkana” 
pada kematen sore (Rgho) me- 
lawan kes. Persidja (bond. Dja- 
(karta) telah berachir dgn keme- 
nahgan team India dgn 2-4, 

mula direntjanakan main di 
Djokja pada tanggal 29" Mei 
1952, diadjukan pada tanggal 

20 Mei 1952 dan di Solo tetap 
|pada tanggal 21 Mei 1952 

Loc.—Maclaine 2—1. 
Kes. .,Locomotief” kemaren 

scere mengadakan pertandingan 
melawan kes. Maclaine di Se- 
marang dlm kompetisi sepakbo- 
la kantor. . Kesudahannja 2—1 
utK Locomotief. 

Djuara atletik Pan 
Amerika. 

Argenting telah keluar se- 
bagai djuara dari perlombaan 
atletik Pan Amerik, jang di- 
adakan di Buenos Aires, ka. 
rena Brazilia jaity saingan jg. 
terberat, telah menarik diri 
dari kompetisi. Dalam perlom- 
baan atletik tsh. antara regu 
Argentina dan regu Brazilia, 
baik, bagian laki2 maupun ba- 
gian Wanita, terdjadi persai- 
ngan keras. 

Recky Marciano. menang 
Petindju ke'as berat- dari 

Broc' “on, Brocky Macian, ber 
hasil pukul! k.o. petindju dari 
New. England, 'Berne Rey- 
nolds di babak ke 3 dalam per- 
tandingan tindju di Rhode Is- 
land. Pukulan kanan jang te- 
pat dari Marciano mengenai 
rahang Reyno!ds hingga rubuh 
tak bangun kembali. 

  

  

  

Suara Pembatja 
PASAR MALAM 1950. 

Para pembatja mungkin ma- 
sih ingat bahwa pada tahun 
1950 di kota Semarang, telah 

diadakan Pasarmaglam jang di 
ketuai oleh Sdr. Oei Liong 
Thay, Pasar Malam mana di- 
buka pada tanggal 29 Septem, 
ber sampai 22 Oktober 1950 
dan pendapatan keuntungan 
dari Pasar Malam telah. di 
djandjikan untuk di bagi-ba- 
gikan kepada Badan2 Amal. 

Tetapi saja merasa heran 
hingga ini waktu “sudah ber- 
djalan Lk. 1/4» tahun, , pemba- 
Sian mana belum djuga ada 
“Gjepukdjebulnja”, 
Mak» Sekeluarnja tulisan 

saja ini, saja harap supaja 
pembagian keuntungan dan 
lapuran keuangan Pasar Ma- 
lam 1950 bisa diselesaikan,   mah tentang: ,,Pergolakan ba- ! 

ru dalam dunia perusahaan”. 
Sekiap dahulu. 

—. THE KIEM DJOEL. 
  

  

|Aneka Djawa Tengah 
JOGJA. 

Kundjungan kuasa 
usaha Pakistan   1,39 tiap kg-nja. 

Harga barang mulai 
meningkat di 

-  Surabaja. 
Tindakan2 jang beberapa hari 

'jang lalu telah diambil oleh ke 
'menterian perekonomian dgn, | 
'Mmaksud utk. mendjaga djangan | 
'sampai harga2 barang akan me ' 
ningkat akibat peraturan semen | 
tara mengenai gadji pegawai si 

pil, dalam mana pokok2 gadji 
pegawai sipil dinaikkan dengan 
204, diDjawa Timur telah me 
njebabkan keadaan jang sebalik 

  
nja. Pada hari Minggu harga be! 
berapa barang di Surabaja telah 
mulai meningkat. 

Batik Indonesia mena- 
rik perhatian publik 

London. 
»Banjak orang, terutama perem- 

puan, jang mau lebih lama berdiri 
| melihat-lihat kain tenunan dan ba- 
' ikan Indonesia”, demikian komentar 
Manchester Guardian: Selasa pagi 
tentang Pameran Indonesia di Lon- 
don... 

»Batik Indonesia bagus sekali un- 
tuk didjadikan tabir dan pakaian 
wanita diwaktu malam. Sebelum. pe- 
rang kain batik “ada didjual orang 
ditanah Inggeris. Kata orang, pada 
abad ke-17 batik sudah diimport ke- 
tanah Inggeris. Tetapi kini tidak ada 
Orang mendjualnja di London, dan 
sudah waktunja orang Indonesia mu- 
lai mendjualnja lagi disana”. Demi- 
kian wartawan ,,Antara” di London. 
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ATJARA Hanan RRI Sa, 
Juni a, 5 2, 

05.55 Pembukaan, ag Selingan 
(ph), 06.15 Pengadjian dan tafsir 
Al-O@ur'an, 07.15 Pengumuman war 
ta daerah, 08.00 Tutup. ! 

12.00 Pembukaan, 12.05 Chotbah 
| dan sembahjang  Djum'at langsung 
dari, Mesdjid Besar, 13.00 Pengumu 
man, 1340 Hiburan siang oleh Pe 

|riang Suksma, 14.45 Tutup. | 
1700 Pembukaan, 17.05 “Taman ' 

par oleh S.R. Pendrikan, 18.02 | 
dzan, 18.15 Perindustrian oleh Dja ' 

watan Perindustrian &  Keradjinan 
Insp. Djawa Tengah, 18.30 Setengah 
djam lagu2 Perantjis (ph), 19.15 
Tindjauan tanah-air, 19.30 Gema 
irama Tossema, 20.05 Siaran peme 
rintah, 20.30 Ketoprak Mataram 
oleh apn studio Jogja  tjerita 
Serimpi Borobudur, 21.00 Berita ' 
bah. Djawa, 23.00 Tutup, | 

s 

  

Tanggal 11.5 siang telah ti 

ba di Jogja Kuasa Usaha Pa 
kistan Dr. V.A. Hamdani dgn 
istri serta lima orang anaknja 
Gengan mengendarai mobil da 
Ti Djakarta. Djuga turut serta 
ketua Pakistan Le 2gue di Dja 
karta Pn ereka Sab 
gal di Jogja Sampai tanggal 
4-5 dan akan melandjuikan 

perdjalanannja ke Solo. Mak- 
Sud kundjungar tersebut ter- 
utamg untuk melihat2 keada- 
an kedua tempat tersebut. 

MAGELANG. 
Kegiatan gerombolan 

M.M. komplex 

Malam Minggu jang baru la 
lu gerombolan bersendjata se- 
banjak 60 orang dari Merbabu- 
Merapi kompleks Magelang tlh | 
mendatangi dan membunuh pe : 
gawai ketjamatan Ngabiak 
(Purworedjo) Hadijono. Sebe. 
lum itu, pada malam Sabtu di 
desa Paingan katjamatan Gra 
bag terdjadi pertempuran an- 
tara polisi jang berkendaraan 

  
'#ruck dengan gerombolan ber- 
sendjata dari lebih kurang 90 
orang jang diduga berasal ga 
ri Merbabu - Merapi kompleks 
Dipihak polisi tidak terdapat 
korban dan tidak diketahui di 
pihak gerombolan. Gerombolan | 

achirnja melarikan diri kedju- : 
rusan timur sampai didesa Se | 
lomirah dan Sanggalan dengan | 
merusak dan merampok 28 Tu | 
mah penduduk, : 
AMBARAW A. | 
endidikan pengundjung 

| rumah. | 
Atas usaha Djawatan Ke, . 

Sehatan Rakjat Kabupaten di 
Salatiga dalam bulan ini di 
Ambarawa akan diadakan kur 
sus untuk mendidik pengun- 

djung rumah (huisbezoek- 
sters), jalah mereka jang ke- 
lak mendapat tugas untuk me- ! 
ngundjungi orang2 jang habis | 
bersalin dirumahnja masing2. | 
Walaupun dalam ' usahanja ' 
untuk kesedjahteraan ibu dan | 
anak ole Djiawatan Keseha- | 
tan telah diadakan kursus du, | 
kun didesa-desa, pembahagian | 
susu, balai pemeriksaan ibu! 
dan baji, akan tetapi berhu- 
bung dengan masih kekura- | 
ngannja bidan dan tenaga2 pe- 
nolong, maka dengan akan di-' 
bukanjs latihan tersebut peker . 
djaan dalam lapangan itu 

Wanita I 

akan lebih sempurna. Latikan 
pertama akan di.ikuti oleh 20 
orang, terpilih dari mereka 
jang telah mempunjai gasar 
pengetahuan dan 'pengalaman 
sebagai pembantu djururawat 
dan-sesamanja. Tempat jang 
dipilih di Ambarawa, berhu- 
bung dengan banjaknja orang |, 
jang bersalin dalam rumah sa- 
kit ditempat tersebut. 

S0LO. 
Memperdjuangkan 

kepentingan tahanan 
PSII tjabang Solo telah me- 

ngawat kepusatnja di Djakarta 
jang makudnja minta supaja 
Arudji Kartawinata, ketua II 
parlemen, dan Arwar Tjokro- 
aminoto, Men. Sosial, keduanja 
dari putjuk pimpinan PSII, aa 
tang ke Solo untuk kepenting- 
an (urusan) tahanan akibat 
pembersihan beberapa waktu jz 
lalu (sekitar peristiwa pembe- 
rontakan bekas bataljon 426 
dan jang belum dibeb: 
Dalam pada itu Kesatuan 

au Surakarta jang 
diketuai Nj. Mawardi, dengan 
surat tertanggal 12 Mei, telah 
mendesak kepada jang berwa- 
djib supaja para wanita: taha- 
nan — akibat pembersihan be- 
berapa waktu jang lalu di Solo 
— jang telah lama meringkuk, 
segera diperiksa dan jang ter 
njata tidak bersalah lekas dibe 

baskan. : 
PEKALONGAN. 

Pasar Malam. 
Didapat kabar bahwa atas 

usahanja B. K. S. Pekalongan 
akan diselenggarakan suatu'pa 
sar malam bertempat di Alun2 

mulai pada nanti tgl. 17 Agus- 
tus 1952, utk Tenun lamanja. 
Adapun hasil daripada pasar na 
lam ini akan diserahkan kepada 
Organisasi Pertahanan . Rakjat 
dan telah diputuskan dalam ra 
patnja badan tsb. bahwa, ant 
la usaha ini mendapg#kan hasil 
jg. baik, maka bangunan2 bekas 
dari pasar-malam itu akan di- 
buat usaha2 demikian ditempat 
tempat sekitar kabupaten Peka 
longan, misalnja 'Kedungwuni, 
'Tjomal dsb, Sebagaimana, dike- 
tahui, memang telah lama su- 
dah di Pekalongan terbentuk Ba 
dan Kontak Sosial jg. diketuai 
oleh Sdr. Abdullah Sugondo jg. 
mengandung tjita2 utk. melak- 
sanakan segala usaha kesosial- 
an. Berhubung itu, diserukanlah 
kepada badan2 atau organisasi? 
sosial di Pekalongan hendaknja 
membuat hubungan utk, dapat 
bekerdja sama-sama dalam kas 
langan kesosialan. 
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Kesebelasan India, jang se- 
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    Peliuiah 8 alan Mala: kiat 
Indongaig 2 emeliha ra Hutan2-njas per 
     

      

mam “— Rn Dr 3 

TN baru? ini 

Djuga di Indonesia Maba tilioingan TE Ba 
sung perdjuangan diantara pers tumbuhan hutan tiap “kalinja 
tanian d hutanan. 

  

dan “ke merobah kapasitet produksi ak- 
pada satu pihak ada kebutuhan tuil mendjadi kapas'tet potensiil. 
besar akan tanah2 gun meng- 
hasilkan bahan maka 
dilain pihak : .d 

kan tanah hutan 1 ep 
gi guna keperluan “pel 
djustru kara ? 

   
   

     

  

   

  

    

n, maka 
in, maka 

     

  

   

  

   

oleh hutan, ber 
“Ka soal ini | 

Sementara itu diada. 3, 
ran2 pembatasan, jakan tetapi 
hanja untuk kepe Juan, berburu 
sadja terhadap bin 
hidup dihutan? ini. Baru sangat 
kemudian manusia mengetahui, 
bahwa untuk mengadakan perta 
Dan jg baik dibutuhkan sedjum | 
lah tanah hutan jg baik, Arti 
hutan ini ada 3 matjam, jakni 
keriama penghasilan kaju, ke 21 
penjimpanan tanah (bodernseon | 
servering) dan penjimpanan air 
(water-conservering). Terutama 
jg terachir inilah penting untuk 
Indenesia, : buhi 

Lereng? gunung js ditumbuhi 
hutan jg baik memungkinkan 
dilakukannja pertanian dilem- 
bah2 dan sebaliknja lereng2 gu- 
nung jg gundul berakibatkan 
bandjir didataran2, sawah2 jg 
penuh dengan pasir dan puing, 
saluran2 pengairan dan muara2 

.penu Ka lumpur: 
| tena- 

    

Panenan pertama. pada sebuah 
ladang senantiasa jg terbesar. 

pat -disedia. karena berkat adanja hutan ta- 
banjak la di, tanah mengandung lapisan ' 
ertanian, humus jg baik bagi tumbuh-2 

an. 

| Penanaman hutan dani'pro 

mak: han. | | 
Karena hutan dgn mentjegah ' Australia dan jang sedjak ta- 

hun 1915 ditanam dilereng2 | 

duksi bahan 

  

    
    
   

  

: AMAN, 
dan karena disamping itu peng- 

gan mentjari suatu kombinasi da | 
ripada tindakan? jg akan diam- | 
bil, utk mana harus diberi perha ' 

Ji Indonesia dinamakan 
man tumpangsari”. Menurut sis 

tim ini maka peladang ' mene-   

ai « 

"Ia setiap 

(ini setiap tahumnja 

nam hutan baru dgn mendapat 
ganti kerugian dan untuk keper 

'tanaman2 bahan makanan dian 
tara deretan pohon2. 

dung maksud untuk dgn tjara 
menanam 

40.000 Ha. hutan, diantarahja 

rugian jg diderita oleh kehuta- 
nan. Untuk penanaman hutan 

peladang, jg masing2 menanam 

atas 5 

| kerdjaan untuk ! 

ladang2 tadi masih tersembunji 
kemungkinan2 lebih banjak utk 
memperluas produksi bahan ma 
kanan. Untuk mendjawab perta 
njaan mi, dgn mengingat pula 

al persediaan air dan pemberan 
tasan kikisan, tanah jg diiana- 
mi dgn hutan2 dapat didjadi- 

Kikan lebih tuas dari pada 40.000 

tahuinja men 
Sangat itu (Rentjana k 

, nan tsb dia tas), Disamping itu 

ih mendjadi pertanjaan ata 
penanaman hutan dapat di 

pelihara Seterusnja Ggn sedemi 

   

  

  

  

Aspek? tg terpentinng dari 
adanja hutan 'itus jakni untuk ! 

. penjimpanan tanah dan perjim- 
.. panan air, dgn. mengesamping- 
3 | kan 

  

     

   

   

  

hakekat: 

. maka da 

an tidak dapat di 

arti ' komersiil daripada 
penghasilan kaju, sudah tjukup 
memberikan alasan Sa 3 
beraani untk meneliti potik 
hutan 1 korekt. 

Pemeliharaan penjimpan: sir 
air dan per Ijimpanan tanah pada 

“ferletak ditangan 
djawata ehtitaman Gan dgn 

. adanja I utan2 ditangan negara, 

    

  

lam hal menentukan po 
litik hutan dalam djangka pan- 

1. Mang hendaknja ajan: gan dii- 
ngat akan peri timbangan? ko- 

| mersiil, karera pengaruh hutan 

| terhadap kesediahteraan nega 
ng dik Indonesia i merupakan 
negara pertenicn ini sangat 
pentingnja. Pengaruh jg baik da 
ripada hutan terhadap pertani- 

njatakan den 

. Protatss pertanian jang 

“lebih besar. 
Diata tindakan? jg darat 

diambil. untuk meme pas 
produksi pertanian, dgn pas 
dapat dikemukakan as 
kan tanah hutan jang 12. tjukup 
luasnja. Disamring itu dapat di 
pertimbangkan pengluasan ta- 

  

|kien rupa, sehingga Sa Bak 
“hutan jg memenuhi sjarat2 

Disamping itu dapat pula Gi- 
(perpandjiarg waktu pena E i 
kontrak dengan para | 

hutan, akan i 
soal ini ada 
karena, ketjuali 
merusak pohon2d-nja dalam fa- 

hun kedua dan ketiga tanah 
akan terlampau sedikit meperi- 

ma.tjahaja matahariuntuk da- 
pat mendjamin hasi! bahan 
makanan jafig tjukup. Laginu 

la oleh atjapkalinja bertjotjok 
tanam, tanah akan berkurang 
zat2tnia “jang berharga dan 
akan mudah terbawa arus air 
hudjan. 

Kemungkinan ketiga jaah 
diperpendeknja waktu antara 
penanam an tom 

   

  

   

manah EK t PONERIG AL Aa 
A22 

27.000 Ha untuk mengatasi ke- : 

aan dal ad da Sa am & 

Pa Gi Italia Utara 
. Beban" SERA TESNAKG 

Kikisam “Panah 
Trees Mean ood”, | Ka Hara 1 4 

  

Persia san tjc 

  

  

hutan. Dengan dijalan ini da 8 1 
taran cultuur setiap tahumnja ! 
dapat diperbesar, akan tetapi 
Sebaliknja 

Tagana 120.000 Ha ! IE 

ikan merupakan ! : 
rintangan bagi : penghasilan 
kaju bermutu tinggi. 
Untuk memperpendek djang || 

. ka waktu ini, bisa diusahakan 
, dengan menanam djenis2 po. | 
: | hon jang lebih tjepat tumbuh- 

a. |Kikisan dan dgn mengembalikan 
vulai | kesuburan tanah: 'memberikan | 

aa |kemungkinan2 utk. m 
.ta-|Sar produksi bahan : i 

! 

i 

tian lebih besar kepada apa jang ' 

stana- | 
1 

| mundurnj, kesubuna & 
bang hutan jg sudah tua, mena : 72 an 

Juannja sendiri boleh menanam : 

Djawatan Kehutanan mengan | 

| nja dan dalam hal ini diingat 
akan 'pohon' Acacia decurrens 
jang mula2 dimasukkan dari 

gunung di Indonesia: Pohon 
: perbe- | ini mula2 menghasilkan zat 

benjamak jang baik, akan te- 
1) tapi pengusahaannja lambat- | ' 
Irusakan hutan2 jg besar itu ha-' laun telah mengalami kemun- 
rus diatasi, maka ada kemungki | duran diantaranja karena ta, 

hah berkurang kesuburannja. 

Kesimpulannja, bahwa, peme 
liharaan bohon tadi tidak da- | 
pat  dipertanggung-djawabkan 
berhubung mengakibatkan 

ta- 
nah Terutama dalam daerah 
pergunungan penanaman 
hon2 jang lekas tumbuhnja ti. 
dak pada tempatnja. 

Baiklah saja kemukakan: 
Suatu bentuk dalam kombina- 
S1 produksi ini, jakni apa i£. 
saja sebut” landbouw-voor- 
bouw” gimana Saty tahun sebe 

: um dimulai dengan penana- 
man hutan, tanah ditanami 
dengan tanaman? jang meng. | 

| hasilkan baha, makcnan, tja- 
ini perlu adanja 100.000 orang : Ya mana gda kalanja dilaku- 

ikan didaerah2 sedang. : 
0,4 ha. Dengan perhitungan, bah : 
wa setiap keluarga rata2 terdiri j 

5 orang, hal ini berarti pe-: - 

15 djuta djiwa. ' 

(Kemungkinan pengluasan ' 
Apakah mengingat kebutu- 

Ihan besar akan makanan, dim 
tjara penanaman hutan oleh pe 

akan lebih lekas diperluasja so- : 

    

  
“Dierman-Timur 
Mengantiam Barat 

Hutan sjarat bagi 
: makanan. 

Walaupun ada kalanja  ke- 
pentingan? kehutanan dan per- 
tanian rupa2nja saling berten- 

1, akan tetapi pada ha, 
2. pentbarngan hutan2 

"peroleh" lebih -ha- 

  

    
   
   7. 2 aa ngr makanan e- 

sembojan: Lebih banjok 
ahan, ' membutuhkan 

Ja kesuburan tanah dan “wa- 
onseryering, untuk mana 

nz 

D    
hutan merupakan sjarat.. De- 
ngan ' memberantas “peneba, 
»gan hutan? gan dengan pe- 
sohaman hutan2 setjara luas, 

diaw. atan kehut anan di. Indo- 

engan 'jara jang lang- 
ung tidak langsung .memban- 
u terpe'iharanja kesuburan 

tanah, djadi berarti produksi 
bahan makanan jang lebih he- 
Sar. 2 i 3 

Penanaman hutan dan “pro, 

Guksi bahan makanan iidak da 
pat dipisahkan satu dengan 
lajnnja 

Petjinta Masa jak Bangsa, 
Mereka jang arif bidjaksa- 

na 
Telah menjeb 

ladang, 
Atau menanam rimba raja, 

is 2.
 

T
n
 

arkan benih di- 

Inilah sombojan Depari jg. 
pantas di perhatikan oleh In- 
Conesia. 

— Menurut harian RRT ',Esti” 
I-lem tahun ini Hongaria akan" mu-      

    

adam tek 
h- akan didatangkan dari 

maan LA 

»Djawaban “Setjara Teratur Dan Menurut 

Pengetahuan“ Atas Perdjandjian 
Kontraktuil 

AKIL PERDANA menteri Djerman Timur   nah pertanian den. mangorhan- 
kan tanah hutan akan “otani da 
lam hal ini harvsleh @iircat bah 
wa berhubung den pa £ tai 1 
terasa adanja kei yu tuh: 
akan tanah pertar 
hutan2 telah. 
pada minimur 
bahwa, Tega / 

       

    

    

  

   

        

    

  

djauh Kn Na aa Ira 
rendah dapat Ta “untuk 
kepentingan ana Ta 

   Pada umumnja pen Han 
hutan dilakukan ditanah-tanah 
jg tidak baik ulituk pertanian, ! 
ja'ni pada tanah jg kurang su 
bur, Dgn djalan memberikan 'ta 
nah hutan jg 

kalipun demikian tanah2 ini ti- 
dak baik bagi semla . tanaman 
pertanian. “» 
Metodz? baru dilapangan 
bian memungkinkan ditjapainja 

' basil2 jg memuaskan bagi “tas 
nah2 ini. Ada hubungan jg erat 
antara produksi hutan dan ba- 

perta. 

    

    
   
   

   

terbaik kepada | 
pertanian masih dapat diharap- 
kan suatu hasil, akan tetapi se 

Ubricht mengemukakan pada hari Senin, bahwa peme- 

rintahrja akan memberi djawaban 'setjara teratur dan me- 
nurut pengetahuan” atas perdjandjian “kontraktuil jang telah : 
ditanda-tangani antara Djerman Barat. dan negara? serikat | mnusu: ka angan 
Barat. Keterangan tadi diutjapkan olehnja dalam suatu kon- 

perensi pers jang mendapat perhatian besar. dari 'kalangan2 

jarag berkepentingan. 

Walter Ulbricht selandjut- 
nja mengemukakan bahwa ang 

11 gota2 paflemen Djerman ' Ba- 
ii ar jang telah menjetudjui di. 

tandatanganinja  perdjandjian 
   

   
kontraktuil tersebut harus ci- 

1 hadapkan dimuka 'pengadi-an 
rakiat. Atas pertanjaan2 Ul- 
bricht mendiawab, bahwa apa- 
bilp Amerika Serikat seterah 
penandatanganan -perdjandjian 

“akan mempergunzkan Ber 
Bara: sebagai ,,batu lon- 
an” dan pangkalan untuk 

ikan provokasi2, 
penduduk Berlin Barat akan 

mengalami akibat2 dari tinda- 
kan Amerika ini. Ulbricht se, 

landjutnj, mengemukakan ba- 
riva mereka jang bertanggung 
djawab atas terdjadinja. ' insi- 

   

      

    
  

  
| han makahari, seperti 2, kan tindakan2 

den baru? ini antara polisi dan 
kaum gemonstran partai ko- 
munis di Djerman Barat ha- 
rus mempertanggung djawab- 

mereka jang 

maka 

Inn xda 
nama2 

menimbyikan insiden 
menambahkan bahwa 

| dari para ,,pemburuh” telah di 

  
t 

ketahui olehnja. 

9070 terdiri antjaman 
Djjurubitjara ' kementerian 

persatuan Djerman dari Djer, 
man Barat menerangkan pada 
hari Senin, bahwa ,904. dari 
keterangan2 jang telah “di- 
utjapkan oleh Walter Ulbricht 

dalam konperensi pers itu, ter 

diri dari antjaman2 terhadap 

Republik Djerman Barat: Da- 
lam hubungan imi djuru-bitja- 
ra tersebut menerangkan pah- 
wa entjaman2 “sematjam itu 
tidak akan mempengaruhi pe, 
njelidikan2 jang dewasa ini se- 
dang dilakukan oleh para pe- 
gawai pemeriritah dah ' anggo- 
ta2 parlemen Djerman Barat 
mengenai  kemungkiran2 un- 

tuk mengadakan perdjandji- 
an2 kontraktuil lainnja dengan 
negata2 serikat Barat. (AFP). 

nan, berarti memas 

,setiara besar2-an'”. 

ada: 

Menjongsony   
sedang dibangun, dimana nanti   'ympiade 1952 jg akan sasak 19 Djuli 
dan 3 Agustus jad. ini di ibukota 
sibuk dikerdjakan persiapan2nja. Berbagai “gedung: stadion "dan 
tempat penginepan, giat dibangun "untuk menerima para pengikut 
ataupun penggemar Olympiade tsb. “Gambar: pem 

negara akan berlomba. Tribune (kelihatan sebelah kapan) Bapu 5 
memuat 13.000 penonton. i 

  

   
    

  

   
   

    
   

  

Finlandia, sangat 
.Helshinki " 

ig djuga 
djago2 berenang dari “berbagai   
  

, gt Aa ia bb nnja aa 
IR EA 

  geri Barat, Lan didapat kabar hari Senen I | sidang 
kabinet hai partai? koalisi minta kepada Adenauer. 
supaja merundingkan kembali dengan mente luar negeri 
Amerika, Inggris dan Perantjis, bila mereka bulan ini 
manti Gatang di Bonn. 2 yak yan 

Pertama, pasal darurat, me un Ot Ph 
nurut mana negeri? Barat R d | Ba 
akan dapat mengumumkan ne d ar r Uu : 
gara dalam keadaan darurat libat" Ca nak 
dan Selandjutnja. “akan” dapat bisa » Meli Gunun 
(mengambil tiap tindakan jang | Atau Pesawat Je.£ 
dianggapnja perlu untuk men simpavgax 8 
Gjain keamanan tentara nege | 2 
ri2 Barat itu, bila terdjadi se- Ag NO N LAUT Ao 
rangan atas Djerman Barat rika t malam hari 
ai2u Berlin atan timbul kega 
duhan2 jang ' hebat 'atau'ada 
antidmar akan serangan atau 

kegaduhan2 sematjam. itu. Par 

jai2 pemerintah tadi katakan, 
bahwa pasal tadi jang” teruta, 
Mg memberi kussa'gntuk me 
ngumumkan negsra dalam ke 
adaan “darurat, sekalipun bila. 
hanja terdapat antjaman akan 
cdanja serangan atau kegadu 
kan2 erna Jaa itu, akan ba- 

njak . merampas kedaulatan 
Djerman. LN 

Kedua, pasal, jang. mene- 
rangkan bahwa ..perdi jandjian 
serta persetudjuan2 lainnja jg 
Gibuat sebagai akibat dari per 
Gjandjian (kontrak) isb akan 
mengikat bagi tiap hari kemu 
Gian seluruh- pemerintah Djer- 
man. Dan itu akar berarti, bah- 
wa Djerman jang bersatu nan 
if akan terikat" pura. pada per 
djandiian 'perdamaian  (kon-   

Walter ! 

  

itrak) dari Djerman Barat, jg 

kini harus masuk Pakt: Tenta- 
ira Eropa dan menerima rentja 
na peleburan ' (pool) industri 

' besi dan badja Schuman, 
“Walaupun Djerman jang tlh 

' bersatu. nanti menurut perdjan 
 Gjjan kontrak itu. akan. diberi 
2 14K uhtik minta gupaja diada 
Lan perobahan pada. tiap per- 
Sendiak itu, partai2 pemerin 
tah tadi tegaskan, bahwa pero 
bahan2 itu dapat uan ha- 
nia dengan persetudjuan dari 

semya negeri? jang “menanda 
tangani. Dan pasal tsb tak 
memberi hak kepada Djerman 

“ak mensodakan' 1 TN Lg 
Kat bebas. 

KeberatanZ Dj jerman   8 Rt $ 

“Barat. 
Selandjulnja Arp kaba'kat M- 

nurut ckaanggi. “jang. “Hse sngetahui 

di “Bon Sen meam. pergana 
j menjeri Adenaner boleh djad: akan 
mangadakan persiapan utk memberi 
laporan hingga hal2 jg seketjikd.nia 
Kepasa Komisaris2 tinggi Amsrika, 
Inggris dan Peran jis mengenai ke- 

| beratan2 da'i partai2 koalisi peme. 
K Intah “Djerman “Barar Yg TER 

Se-ekat. « 
| Walaupun tidak Gatot putusan 
! Cim sidang. Kabinet, Hati Senen -itu, 

Sad: keberatar2 
partai2 Koalisi tu dim gatis besar 
nja “adalah: 1, Kebebasan berlin 

| Gak bagi pemerintah seluruh Dier. 3 

“man jang mungkin dibentuk, ' hen- 
| caknja djangaa terlalu banjak di- 
' batasi oleh “ perdjandiian kontrak 

Jg akan diadakan dg Djerman - Ba 
rat atas nama Djerman, 2. Bilama- 
ha nece'iZ Beras terpaksa akan me. 
ugumumkan negara dalam keadaan 

“krisis. hendaknja sebelaimnja sp 
diadakan: rundingan iebih dahulu 
dg pemeriniah Bonn. 8. Pasal. me- 
ngenai pembebasan selama 6 bulan 
bagi pasukan? hersondjata. Serekar 
Tenang baranria utk Hwrut er. 
ta meringankan beban | keuangan 
hendaknja dirobah dam memperpen- 
dek pembatasan waktu it. 4 Tak 
dapat menjetusdjui nelandjitan  be- 
herapa uridanc2 Sereka!, aterutama 
undang? dekateusesi. 5. Mp 
supaja diadakan ponjelesaian 
muarkan mangenai mas 

Dah peta Detenan ( 

watu 
ig me 
tawa. 

antara). 
   

  

» 

PEROBAHAN? TAN AH DI. 
IRAN. ' 

Pemerintah Iran #elah memutus. 
kan untuk membagibagi  tarah2 
pemerintah kepada pata, petani Irami, 
Tindakan ifi : diambil berdasarkan 
kusaha pemerintah untuk mentije- 
gah mendjalarnja . pengaruh. komu. 
nis, demikian diumumkan hari Se- 
Ten. Pemerintah Mossadeg meten- 
#janakan  undang9 tang — memung. 
kinkan ' kepada. para petani ketjil 
membeli farah dengan pembajatan 
mentfitjitv. selama 20 tahun, 

    

Bauapa Aspek" Dari Berdian 
Koniraktull 

NGGOTA? Partai Demo krasi Merdeka dan Partai Djer-. 
.man dari pemerintah koalisi Djerman Barat tih minta 

kepada perdana menteri Djerman Barat, 
supaja merundingkan kembali dua bagian penting dari per- 
djandjian (kontrak) Djerman Barat dengan menteri? luar ne- 

  

“Konrad: Adenauer, 

     

  

   

   
Minggu mel AR bahwa 
dewasa ini 1g diusahakan 
Pembuatan sematjam alat ra- 
dar jang baru, dengan alat2 
mana penerbang? pesawat uda- 
ya dapat : “'apabila 
mereka sedang mendekati se- 
buah gunung ataupun pesawat? 
terbang lain dan dapat pula di 
apabila peno ebagai petundjuk 

1 1 3 menahan iri 

iMenyurut pengumuman lerse 
but, maka dengan - pesawat 
baru tersebut penerbangan. de 
ngan pesawat2 terbang mili, 
ter semakin mendjadi aman. 

Alat Fee kini sudah dipa- 

      

antara Tan ana pada pesa- 
wat terbang presiden  Truman 
Independence”. Dengan “alat | 
radar bary ini orang  terus- 
menerus mendapat “gambaran 
tentang Semua "keadaan dae- 
ran jang membentang Sampai 
sedjauh 320 kilometer didepan 
rtesawat Kn KAA 

“3 

A9 

Isteri Taruc || 
Meninggal 

STERI Luis TARUC 
menurut pengumuman 

tentera Filippina telah” tewas 

  

    

dim. Kane digunun 
Sierra Madre. .. jai per! 
tempuran ' jang n 
batkan pula 
orang anggota Huk Tangan 
Amerika, 

| Septerti Pena ab Na 
ruc adalah pemimpin Huk 'ig. 
terkenal dan jang selama ini 

dikedjar-kedjar Oleh “pasukan2 
pemerintah, Fi CI 
rut ngan Ge £ 
njonja Gremorig, Calma, ni 
isteri Luis  Taric, aa | 
orang kedua didalam “pie 
pimpinan pas ik. In te 
was sewaktu p |. peme- 
rintah mengadakan “operasi di 
daerah Me Mn 

   

    

  

  Tindakan 
Moneter 
Bulge 

DEWAN MENTERI dan 

aini Baper Pata ja Mane is 

3 telah mengeluarkan “suatu al 
ANA jang Bea 

Paham dalam 
Bymte 'keuan 
ra lain Pa Mae AN 

Pay mekar Oa Dag dan mengelu kam | ar 1 

uang kertas 'baru. 

Uang kertas baru ini mulai 
beredar pada, hari Senen, se- 
dangkan uang kertas jang la- 
ma. akan ditukar dengari ' per- 
bandingan 100 : 1 (100 uang 

me PANGNA 

tj Sai sa akan ju 
ka 

  

   
yi maltiai "pendapat Bank 

| Negara: Indonesia, semendjak 
didirikan, ii senani: berich Pe Ti aa Kane 

karen “Ne sendiri 
sebagai new .cComer ig terbesar 
dalam lapangan perekonomian 
Negara Indone mengiasjafi 
benar. kedudukannja "sebagai 
.perlambang dari perekononti- 

  

ian Nasional. 
Tetapi sangat “disajang kan, 

bahwa sebahagian bewar dari 
tnasjarakat kita sendiri sering 
melupakan, bahwa dengan se- 
'hasta benang tidak munskin   

“dja memulai usaha? nasional 

:( kokoh-akom harta 

“ “' melakukan sesuatu jg membu- 
tutikan dua hasta pandjangnja. 
Demikian pulalah dgn Bank 
'Negara Indonesia jg kesang 
gupan tenaga dan modalnja 
'Saimpai 'ini'waktu “sangat ter 
batas, djika dibandingkan dgn 
kehausan kridit. jg memang 
ada diseluruh Indonesia. - 

'kali memperkuat perbandingan 
'antara Bank Negara Indone 
Sia dengan bank2-asing lain. 

  
tahun “usianja, benurat-bera- | 
ikar ditanah Indonesia? bukan ! 
untuk mempertinggi deradjat | : 
'bangsa Indanesia, ietapi. seba. 

liknig untuk menguasai selu- | 
ruh perekonomian Negara kita. | 

Disamping salah pandangan | 
seperti telah diterangkan diatas 
tadi,..dapat pula dibuktikan, | 
bahwa pandangan jang tidak | 
memuaskan terhadap Bank Ne-! 
gara Indonesia dihasut pula | 
oleh fihak2 tertentu, sehingga | 
Nana nama dan me-: 

njulitkan kedudukan, Bank Ne-i 
gara Indonesia jang seberarnja | 
masih muda sekali dan jang: 
baru kurarg lebih 2 tahun ini: 
memulai langkahnja dalam ge- | 
langan bank dan internasio- ! 
ral. ! 

Ini mudah dimengerti, karena | 
pihak jang” Dimaksud diatas me ' 
nginsjafi betul bahwa dengan ' 
adanja suatu Bank Negara in-' 
donesia jang kuat, lambat-laun ' 
akan timbul suabu kekuatan | 
ekonomi-nasional jang ditin-' 
djau dari sudut jang pitjik, te-' 
tap berbahaja bagi  ekonomi- 
aSing jang ingin meradjalela di 
Negara Indonesia jang telah 
merdeka ini wik, seterusnja 

Tidak djauh dari kebenaran 
kiranja, djika kami: mengata- 
kan bahwa pada hakekatnja se 

penjerahan kedaula- 

  
| mendjak 

'|tan telah timbul suatu perdjoa 
ngan Onomian jarg lebih 
dahsj lagi dari perdjoangan 

ata, 
“Tepat kiranja, djika kami di ' 
Sini mengulangi sesuatu utja- 
pan, iatu bahwa dalam pera jo 
angan perekonomian 'orang "i- 
dores Ikenal tawomen perang, te 
tapi tjuma mengenal perkata- 
an membunuh ate dibunuh. 

, Intisari dari mijapan mi ti- 
as mudah difcihemi bangsa ki 
a, istimewa bagi para pengu. 

sahx Indonesia jang baru sa- 

n bagi orang2 iceg berkewa 

iban untuk memimpin dan 
mendidik. perkembangan usaha 
RASIONEL Mi. 

Teranglah, bahwa djika kita 
tidak berhati2 dan waspada, 
tjita2 untuk mentiapat suatu 

reokinenian “nasibna! “jang 
belaka. 

Sebaliknja, daripada sesuatu : 

pemerintahan nasional 
lah diharapkan pengertian 1g. 

dalam mengenai hsl2 ini, se-j 
hingga po'itik perekongmian 
Negara sudah selajaknja dise 
Suaikan dengan pandangan di 
atas, Kami' sendiri 'jakin bah- 

an perekonomian ini akan le. 
bih mudah dihilangkan, djika 
diadakan koordinasi jang baik 
antana bahagian2 pemerintah 
dan ntara . pemeriniah dan 
'masjarakat sendiri. 

Pertjajalah, hahwa pihak. jg 
tertentu jang dimaksud diatas 
tadi, tetap akan berichtiar 
menghalangi terdjadinja koor- 
“dinasi dar saling mengerti jg. 
Gibutuhkon. Mereka akan ber 
ichtiar dengan segala daja, un- 
tuk menghantjurkan ekonomi- 
nasional ini, sebelum. mendjadi 
bahaja jang rieel haginja. Me- 
nurut kejakinan kami Bank Ne 
garg Indonesia telah berhasil 
memandjangkan garis pertamk 
dalm, perdjoangan ekonomi na 

suntuk | Sidnal imi, walaupun Bank Ne, 
gara Indonesia sendiri masih 

anta | tetap “diliputi kesulitan2 jang 
kartu? | ade umumnta tidak diketahui 

O'eh masjarakat: kita sendiri. 

  

MAN BIAN MATI DIMINTA- 

HUSSEa aa 
“Pemimpin Partai Sosialis Me | 
sir Ahmad Hussein dan 5 orang 
Sosialis laiznja hari Senen -di- 
hadapkan. kemuka pengadilan :   kertas ,,lev”' jang lama de   ngan 1 yang kertas jang baru). 

' Nilai ,lev” jang baru:ini. da-! 
lam perbandingan dengan ru- 

| bel adalah 1,7 : 1, 

TAN 

  

di Kairo, dan bagi ' keenam 
| orang jg dipersalahkan menim ' 
bulkan:kerusuhan? di Kairo ke 
tika tg. 26 Januari itu diminta- 
kan hukuman mati, 

: & — Oten: Mr. A 

bangsa-asing memang ada dan harus'di 
bangsa-asing, tetapi seharusnja dengan 

. Walaupun begitu, keadaan adalah dem 
2 dapat berkembang, djika dipupuk dan dididik oleh 

@ingjati benar oleh masjara kat Indonesia, 

Walaupun begitu masjara , 
kat umum dengan mudah se | 

kiranja 
| tanggung djawab jang telah ii 
: 'pikulnja, sehingga Bank Nega ' 

nja, jg telah “berpuluh-pusuh | 

    

tentu- | 

| wakil 

    

| ara Dilarang Kutip) 

  

    
   Irims “Ai vekaeui7 Bank Negara — 

INDONESIA untuk melepaskan dirinja dari belenggu perek" 

Umpamanja, siapakah jang 
akan menginsjafi hahwa Sam- 
pm sekarang kedudukan | dan 
modal Bank Negara Indonesia 
belum djuga lagi ditetapkan |. 
Pemerintah, walaupun Bank 
Negara Indonesia ini adalah 
merupakan sesuatu andk revo 
lusi Indonesia jang ' sekarang 
telah berumur lebih dari 8 ta 
hum, sedangkan Bank Industri 
Negara jang baru sadja didiri 
kan telah mempunjai kedudu- 
kan jang tegas. 

Ini adalah suaty sebab jang 
utama, jang menjulitkan Bank 
Negara Indonesia melakukan 
pekerdjaannja “dengan ' plan. 
ning jang tertentu, sehingga 
segalanja sampai sekarang .di 
lakukan semata-mata dengan 
kebidjaksanaan | dan perasaan 
tanggung-djawab sadja dari 
para anggauta direksi Bank 
Negara, Indonesia. 

Sebelum ada ketentuan res- 
mi tentang kedudukan ' Bank 
Negara Indonesia ini, sulilah 

untuk: melepaskan 

ra Indonesia terpaksa berpedo | 
man kepada kejakinar sendiri | 
jang disesuaikan pula dengan 
pertanggungan djawab tiap2 
pemerintahan nasional. 

Dengan demikian teranglah, 
bahwa sampai ini waktn Bank 
Negara Indonesia "memang 'me 
Tupakan suatu bank perdjoa- 

ngan pula jg telair me'akukan 
banjak ragam “pekerdjsan js. 
sebahagian mungkin tidak ga- 
Dat ditindjau semata-mats da. 
ri sudut bank techniseh sadja. 
Setelah mengalami taraf per, 
djoangan ini, Bank Negara In 
donesia sendiripun berkejaki- 
nan bahwa sudah sampai pula 
lah sa'atnja untuk mengada- 
kan stabilisasi keda'am dan ke 

| luar, karena ditindjau dari su 

perkuat. Bukanlah dengan 
memulai dan memperkokoh usah 

iklan rupa, 
ss 

sehingga pertumbuhan ini 
pemerintah sendiri dan dji- 

Broadway 
“Hollywood 

Terlalu Banjak' Ke- 
mukakan Sensasi 

P Brooks, seorang ahli kri 
tik kasusasteraan pada Balai 
Tinggi Yale, Amerika Serikat 
hari in  mempersalahkan 
pengarang? dan sidang “pem- 
batja, bahwa mereka menje- 
babkan timbulnja sebagian be- 
sar dari tjeritera2 jg sensa- 
sionil didalam karangan2 mo- 
dern, Kata Prof. Brooks, kesa-   lahan tadi sebagian besar terle- 
tak. pada para pengarang, 
Broadway, sandiwara, madja- 
lah2 dan — biarpun ada, sensur 
— pada industri film di Holly- 
wood, 
Dikatakannja bahwa hasil 

“industri2” tadi dengan  dje- 
las memperlihatkan kesukaan 

para penonton atau pembatja 
dan karena “produksi” tadi ma 

| ka timbullah kesukaan tadi. 
Menurut Brooks, kargngan 

jang baik itu bukanlah hanja 

btikan hafij) merupakan "tape 
recording” sadja dari sudtu 
mahluk jang terlibat dalam se 
suatu' tindakan. Karangan ja 
baik itu jalah penglihatan cha 
jal jang mempersatuan Selu. 
ruh kehidupan dalam (segala 
tjoraknja. 

kan lagi semata-mata sebagai 

inaneler mereka jg hampir mi 
Sa Suatu badan.social, 

Be 12 dalam arti kata 
ig sebenarnja, “dengan 

kepertja 

    

  

Bank 

menghargakan hketul 
jaan igetelah dilimpahkan ke- 
pada mereka.     dut pembangunan, Bsmk Ne 

gara - Indonesia berkeinginan 

pula untuk meningkatkan diri   nja pada suatu tingkatan jg 
ssimbang bula dengan bank2 
besar Isinnja. Bank. Negara' In 

donesia j&kin, 'baliwa “'ksadaan 

ini hania akan tertjapai, djika 
masjarakat ikut memban 'y un 

Untuk memberikan gamba- 
ran kepada masjarakat ten- 

itang' hasil2 "g- telan "ditjapai 
oley Bank Negara Indonesia 

dalam waktu jg 2 tahun ini, 

baiklah kami dibawah ini me- 
njampaikan beberapa bugh 

angka2 sebagai- pedoman dan: 
akan ,kemi mulai dengan kete.   tuk: mengugtkan kedudukan, 

Bank 1 Negara Tenan ai    
Srangan "mengenai organisasi 
Bank Negara Indonesig sendiri. 

14 akan Feat Bank 3 Selong Indonesia Djakarta. 1 
2. Tjabang2 Bank Negara Indonesia. di Kutaradja, Medan, 

Padang, Pakanbaru, Djam 
Sibolga, 

amp, Palembang, Bandung, Semarang, 
Djokjakarta, Surakarta, Surabaya: dan Makastar. 

3. Corresponden2 diluar negeri: di New. York, 
treal, London, Amsterdam, 

San Francisco,  Mon- 
Brussels, Geneva, “Zurich, Stokholm, 

Rome, Paris, Dusseldorf. Praha, Sydney, Si ingapore,  Hong- 
kong, Tokyo, Osaka, Kobe, Bangkok,” Manilla, « dan Bombay 
Serta Jedda. 

4. Djumlah pegawai: a. Kantor Besar 250 orang 
b. Tjabang2 260 orang 

un Pindjaman jang telah diberikan sampai pada Februari 1952, untuk 
seluruh Indonesia adalah sebagai Men 

Perniagaan umum 
Perindustrian 
Pertanian 
Perkebunan 
Penerbitan 
lain2 termasuk pelajaran 

dan pengangkutan 
Pemb. Pembangunan 
Keradjinan 
Export 

j- “Import 

m
n
 

n 
Pe

 
t
a
u
 

Rp, 124471.115,77 
Rp. “17.218.236,26 
Rp.  3.077.232,22 
Rp. 2.488.511,70 
Rp. 2.933.356,12 

Rp. 54.088.880.45 
Rp. 630.477,90 
Rp. 238.047,61 
Rp.  6230971,11 
Rp. 68.617.262,40 

6.. Modal iang'telah diperputarkan 
untuk transaksi dgn Juar-zegeri Rp. 400.000.000. — 

(Bersambuna ). 

“Hasil Produksi 

| wa kesulitan2 dalam perdjoang ' «. «« 

kok Ka KAA 

dibandingkan 

duksi 

Diumumkan, Ni apa 
bila rentjanag perekonomian 
tadi terlaksana, maka diperki- 
rakan bahwa nilai produksi in, 
dustri dan pertanian untuk 
Tiongkok Timur-laut akan me- 
ningkat sebanjak 24.8Y, djika 
dibandingkan dengan tahun 
1943. Dalam pada itu bagian 
Gari hasil industri dalam ' 'per- 
ekonomian nasional akan me- 
ningkat dari 52864 (tahun 
1951) mendjadi 5594 (tahun 
1952). Rentjana ini dimaksud- 
kan supaja hasil perusahaan? ' 

besar, dalam perbandingan ha, 
(sil perindustria, seluruhnjas   
(la, Du ah ahli  tehmik dan 
|pekerdja jang terlatih akan 
'sangat' diperbesar pula. 

U ntuk perkuat ekonomi & 
pertahanan. 

Menurut utjapan Lin Feng, 
ketya . pemerintahan 

Ta
g 

   
bean Nata: daerah Tiong- 

rusaha'an? milik pemerintah akam 
dengan angka untuk tahun jang lal 

pertanian akan naik 20.64, dan volume 
instalasi pabrik2 akan usik dengan 12596. 

milik pemerintah djauh lebih : 

  

nilai produksi industri dari pe- 
meningkat 41.54, djika 

- Nilai pro- 
bangunan serta 

Tiongkok Timur: laut, ketika 
berpidato dimuka rapat peme- 
rinahan, »rentjana perekono- 
mian nasional untuk tahun 
1952 ini merupakan suatu ren, 
tjana ultuk memperbesar lagi 
kekuatan ekonomi dan  perta- 
hanan nasional, dengn djalan 
kebangunan “ekonomi - setjara 
besar2an “ didaerah | Timur- 
jaut (Tiongkok)". Disebutnja 
ini suatu langkah kearah in- 
Gustrialisasi Tiongkok Timur: 
laut. 

  

PEMIMPIN GERILJA 
. WANITA TEWAS. 

Lieu bsa Hoon, seorang wa- 
nita | gerilja Malaya, 
hari: Kb : telah tewas dim. 
pertempuran di daerah Menta- 
kah (Pahang), Tatkala terke- 
pung, |Lieu. melawan dengan 
granat jangan, tetapi achirnja 

ia tertermbair, sodarigkan sebuah 
granat tangan 'jg berada di: ta- 
ngannja telah meledak, 

Idimaksudkan pula “upaja ka- | 
'pasitet industri meningkat pu- 

Dan' Roman2 

ROFESSOR CLEANTH 

Sebagian sadja dari: kehidupan - 

          
  
    

    
   



Telah menikah: 
TAN GIEM TJONG 
(Iguantius Chen) 

Gengan 
LIEM TJIEN HWA 

Bla 80 April 1952       

  

Blora 

  

- Wirosari 

fam./kawan?2 maklum, 
   

Menjampaikan 
kasih kepada: Lang 
1. tuan dokter ANDU. 

Karangtengah 25 Semarang | 
2. para mantri/djururawat 

ruang 4A di C.B.Z. Sema- 
rang, 2 

banjak2 terima: 

ahak saja Li 

TRIYONO 
jang menderita sakit telinga 
sehingga sembuh, La 

Hormat kami 
Keluarg 

PENA EA AAA KAKAK M3 

LLOTERIJ DJOKYA Rp. 10— 

Iklan ini mendjadikanlah | 
| tok tangg. memuaskan 2 

Rp 20— 3 ds. Rp. 

atas pertolongan dan perawatan | 

Djajoesman | 

GELDLOTERIJ DJAK, Rp 18—: Pauh 2 Han PloddaKn. 
3 & vetzkst. VRIJ 

| SINAMON (SCHOONHEID PILL.) bi. 
kin kulit muka halus, bersih dan 

| kentjeng untuk orang muda maw 
| pun tua, Ini pil tidak melainkan 
untuk keljantikan, tetapi djuga bi. 

ag ag Renrelk at Wa ap 
s1 stel Rp, 60— 14 

stel Rp. 35— SORGA ISTRI PILL, 
“bikin pramp. singset yg “udh retur 

ihak 
Rp. 20.— 3 ds. Rp. 57.— RIGASTA 

« | PILL, untuk laki? tahan lama (NIK. 
MAP) Rp 20— 3 ds. Rp 67— YL 
TANOL tangg. dapat kasih tenaga baru, ada mafsu kurang tenaga "uk 1g Me aa 
Urituk datang bulan Rp. 58,—. Porto Rp. Pri isc. gratis. Obat 'koekoel 

00 SHIO GIOK GIEM 
.Gang Tengah 22 — 

Naa AAA EMAK NT MAN BOLA ed Mangan» 

". PEBECO 
Nana Oi       

         “ Djl. Halmahera III/1 Semarang | 

  

  

5 Djawatan, Kantor atau Perusa- 
5 han dapat dfever dari perse- 

Giaan dgn, harga pantas. Ri 

Toko DJOHAR, 

  

mm. 

  

AHLI-NUDJUM A 
Dari hal apa sadja kirim 3 per- 
tanjain. Kasih keterangan jang 
djelas B. Teliti. Ilmu Buddha 
D. Nama dan umur lengkap 
Rp. 16,— poswesel: NAMAN, 
Posb. 232 Ba 

  

  
: Perabut untuk Rumah Tangga | 

Duwet 69, Semarang, Tel 1043| 

“ 4Tabib jang paling terkenal di 
| Indonesia dan dapat banjak pu- 
djian. Specialist. untuk Wasir ! 
(Aambeien) ASTHMA KEPU- 
TIAN, IMPOTENTIE dan lain? ' 
Penjakit. ZONDER OPERATIE 

  

  

M.S. RAHAT 
: TABIB 

Seteran 109 — Telf. 1123 
SEMARANG 

Ni (Pagi 9—12 
Dj. bitjara (Sore 5— 7 

    

     3) 
24 

# . FORD V8 

H.V. Hand. M 
FORD IMPORTEURS 

Bodjong 76 — Telefoon 
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ee
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Filiaal: Kesuncan 23 — Telefcon 609 — Tjirebon 
La menang 

    

  
na Mena LM mama 

: Dapat di lever dari persediaan | : MOBIL INDUCEMENT 

8 De Lnxe Fordor Sedan : 
PREFECT 4 Pintu Sedan 

ij.HIN YOE 
MIDDEN-JAVA 

2009 — Semarang 

      

  

“ ISTIMEWA. TJOTJOK UNTUK 
INDUSTRIE, PENGGILING 

  « Demonstratie dapat diminta. 

Perdjandjian-perdjandjian Gan 
njenangkan didjamin oleh: 

Motor-Motor Petroleum /Benzine 

AB. C..HAN 
Bi | RAS, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN 

| 2 FK 900 sampai 1000 putaran Rp. 2300.— 
5 PK 900 sampai 1000 putaran 
7 PK 900 sampai 1000 putaran 

Bi 6 . Wakil-wakil satu-satunja 

DANISH INDONESIAN TRADING 
ASSOCIATION Ltd. 

34 Djalan Hajam Wuruk — Tilp. Gambir 3212 
! DJAKARTA. 

SEN, || 
-PENGGILINGAN BE- 

». 3200.— 

2»... 3700.— 

Yi 

service jang sangat me- 

|     

Maan yang Senam San ya Hae iba HNS Se “3 

S.M.P. GAN E 
Untuk Klas2:   . H (dua) bag. SOR 

: I (satu) bag. 

Tempat pendaftaran: 
a) Sdr. Suroto, Gergadji 
b) Sdr. Soetrisno Lam 

  

  
f 

      

PENDARTKIKN 2 

CA SEMARANG. 

I (satu) bag. PAGI & SORE 
& MALAM 

BGAWAI. 

11 Smg, 
. S persari 52. 

Cc) SR. Petelan-Redjosari VIT/6 
— Kepala Sekolah — 2 

  

ASPIPIN 
La ada dalam 

seliap. rumuh 

  

Roy Rogers 525 

  

-   L
K
    

AR ernnnygn 

POP tg 

  

    
  

  

(The Blue Funnel Line) 

  

position of: : 

| ASSISTANT 
— on one of the Company's Wharves in Indonesia. 
Applicants should have the following gualifications:    

1. Good educational standard (HBS or SMA) 
”2. Knowledge of cargo-handiling preferab 

   3. Good knowledge of English and Dut 

5. Indonesian nationality. 

|. Please apply in writing to: - 
MAOLAINE, WATSON & Co. N.V. 

Shipping " 2   
    

appij .Oceaan" N.V tappij,Oceaan” N.V. 
invites applications from young Indonesians (25—80 years of age) for the vacant 

WHARF MANAGER 

acguired at sea. 

4. General knowledge and experience in shipping and wharfhandling. 

  

    BARU TERIMA: : : 
$ SNAAR untuk Viool dan Guitar, ' 

$  ALAT-ALAT untuk MENGAIL (pantjing) ikan, 
$  TENNIS dan BADMINTON RACKETS dan 

| €. ALAT-ALAT Sport laennja. Dari ENGLAND, PAKISTAN, DENMARK dil. KWALITEIT TINGGI — HARGA MELAWAN! 
- SERVICE MEMUASKAN. ai 

Untuk perkumpulan2 dapat harga istimewa, 
sing aa "BESNAREN, Djuga terima: RACKETS 

UNIVERSAL STORES“ ” IBAN: 2 
Sports Specialists & General Merchants, 

BODJONG 6B SEMARANG 
(Seberang Hotel Du Pavillon).   
  

     
   

  

    

      

Garuda 
PATIN aa SA PA PL 
NESIAN AlRwArys If 

s FA EA Ya EN 

Mentjari untuk Kursus Tekniknja jang 
akan dimulai pada permulaan bulan Juli 
j.a.d. 5 

: BEBERAPA PULUH PEMU- 
DA INDONESIA JANG TA- 
MATAN SEKOLAH TEKNIK 

untuk dididik mendjadi ahli 
teknik pemeliharaan pesawat 
terbang. 

Surat2 lamaran dapat dikirimkan ke Dinas 
Pendidikan, GIA, Djalan Nusantara 15 
Djakarta. 

  

  

  

Mendjaga Kwaliteit dan Keradjinan 

  

   
   

    

SEDARI 25 TAUN jg. LALU. 

Alamat jang dikenal dan dipertjaja oleh 

PEMBELI, ) 
Kranggan Timur 25 Barat 107 

      

“Tractor 
beserta 

Alat-Alatnja 
4 Jang memakai roda rante atau 
roda karet. 

—. KEKUATAN: 

Motor Diesel “— 50 PK 
» Bensin — 28 PK 
»  Mnjk. tanah — 23 PK 

Dapat disediakan dalam waktu 
singkat. 

Ditjari Agen-agen pendjual untuk seluruh INDONESIA di be- 
berapa kota. : : 

Mintalah pendjelasan-pendjelasan pada: 

IMPORTIR-TUNGGAL: 

  

DJALAN TEH 3 

DJAKARTA-KOTA INDESA LTD. 

  

  

MAAAAA NA AAA AN AAN AAA AAA AA ANA AA ANA AA AHA AK AA NAAAN 

RadiatorRepsirService,,Union” 
PONTJOL 151 — SEMARANG. 

Bikin betul segala matjam: Reparaties in alle soorten: | 

,RADIATOR" 
x Pekerdjaan radjin & Gegarandeerd goed werk 

« TJEPAT dan £  Vlugge aflevering 

$$. Ongkos MURAH & Zeer billijike prijzen, 

SILAHKAN DATANG PADA ALAMAT DIATAS!!! 

MEKKKUKKKKKKKEKKKKKKKKEKKKKKEKKEKK KK KKU KA KE RORI 
  NOT 3 Pr V T PEN NN Ae an j 2 IM NOT JAILIN' IE YOU JAIL ROY, (Now YORE MAYBE S0, CACTUS...BUT SESI Susgey, STOP YOU YOU WITH Rom bug Games TALKIN ULL FIGHT TEM MEN TO - CANIT WHIP CACTUS ERRY..IF YOU WILL SEE THAT SHERRY £ KEEP ROY OUT. OF YAIL... / DRAT Yoke ANP His GUNSY £ MSE HE HANGS/ But / FIGHTIN' AND THAT'S WHAT IM / PRETTY EYES, | VOL GErriN oo $ E Wit IL PROmMse / GROWED PROMISING £/ SHERRY ROSS// YOURSELF IN MORE s 5 MEN IS NO a “TROUBLES |. CHORE FOR A : te 

  
“..— Dapatkah saja membawa 

andjing2 saja kependjara, Cac- 
tas? 

— Ah, kenapa kau kependja 
ra? Aku tak akan mempendjara 
kau bersama Roy, Sherry.... 
Asal kau djandji tak merintangi 
lagi djalannja undang2 ! 

  

   
   

    

     

      

    
   

   

        
    

  

   

    

     
    

   

   

       
   

    

         
    

( PRETTY GAL! 
     

     

      

    
— Kalau kau memasukken 

Roy dalam pendjara, Spur Gai 
nes tentu berusaha supaja ia di- 
gantung! Tetapi, baiklah saja 
berdjandji ! 

— Nah, itulah omongan jg. 
betul, Sherry! Memang berke- 

lahi melawan orang2 dewasa 
ada terlalu berat buat satu anak 
gadis! 

tak     

    
had 3 , be COPR i981, KING PPATURES BYNDICATE, Ine, WORLD RIGHT RESERVED, p 4 

— Mungkin demikian, Cactus..... Tetapi 
lawan 10 orang buat tjegah Roy masuk 
itulah saja memberikan 5 

— Oh! ....matamu jang manis itu! (teriak Cactus ig sekonjong 
konjong ditarik tangannja). 

— Roy ig menjaksikan djuga berseru: ,Sherry, djangan ! 

bikin diti lebih tjelaka. 

    

  

1D AA 
berkelahi saja berani 

pendjara .... Dan untuk 
jandjiku ! 

Kau 
dapat mengalahkan Cactus dengan pistol2nja! Kau tjuma akan   

| Kemedja ,ARROWPI 

  

  
" TECHNICOLOR 

     

  

Didjual 
1 TRUCK 3 ton ' 

Chevrolet 1945 pesek 

2 ton 
Ford 1945 pesek 

Keadaan masih berdialan baik 
band2 dan dekkleed baru. 

P.A. ,CANADA"“ 
Djl. Raja 173 — Tilp. 45 Pati. 

1 TRUOK   
Bagi tiap wanita mudah sekali mentjiptakan 
suasana jang meliputi suluruh tubuhnja dalam 
lamunan gelombang pertjintaan. Kuntjinja ialah 
dengan memakai sabun Colibrita jang mengan- 
dung tjampuran wangi'an jang terpilih dan 
meliputi diri nona dalam suasana jang menga- 

' bulkan tiap? angan? 

OR 
KE 

OLIDII TAI 
SABUN WANGI 

  

  
  

  
  

Strip — Polos 

Tapijt Sembajang buatan BELGIA 

Tawaran Istimewa: 

2 stel 1002 TROPTCAL WOL Sei, 

NAAR MAAT 

'Toko,,Srikandi” 
Bodjong 66A — Tilp. 164 Semarang. 3g   

       

I. DJAWATAN P.T.T. memanggil Pemuda? Indonesia jang 
mempunjai minat untuk dididik mendjadi: 

PEMERIKSA - TEKNIK TELEKOMUNIKASI 
Sjarat2 penerimaan: 
1. Idjazah S.M.P. (bagian B) atau pendidikan jang se- 

  

II: 

Bawat tempat njang tida #da"aliran 
listrik : 

BATTERI) RADIO'S 
PHILIPS, ERRES, N.S.F. 

ACCU RADIO'S 
ERRES 15161 AV Model 1952 

LOUDSPEAKERS ,PHILIps 
8 ineh, 6 watt Harga E.Z. Rp. 129.— 
ME G bg Djalan Mataram 572 

, 9 Ea 
5 

Harga E.Z. Rp. 695.— 

(Karangturi) 

SEMARANG.     
  

  

  

     tingkat dengan itu. : 
2. Warganegara Indonesia. | 
3. Umur 17 — 25 tahun, 
4. Belum kawin. 
5. Bersedia untuk menerima ikatan dinas sekurang-ku- : 

rangnja 3 tahun, setelah tammat dari pendidikan. 
Atjara pendidikan: 
1. Kursus2 akan dibuka pada tgl. 1 Agustus 1952 di Ban- 

dung, Djakarta, Semarang, Surabaja, Padang dan Ma- 
kassar, dan dibagi dalam bagian Radio dan bagian 
Kawat. 

2. Lama pendidikan: 114 tahun, 
Setelah lulus dari pendidikan diangkat sebagai: 
Pemeriksa-teknik Telekomunikasi. 

4. Bagi mereka jang membuktikan ketjakapannja didalam 
« praktek akan diberi kesempatan untuk mengikuti Kur- 

sus Pengawas-teknik dan achirnja Kursus Ahli-teknik. 
0. Para peladjar harus mengurus perumahan sendiri. 
6. Selama mengikuti kursus nara peladjar diberi tundja- 

ngan sebesar Rp. 205.— sebulan, (4 
. Tjara melamar: 
Pelamar harus mengadjukan lamaran jang ditulis sendiri 
(djangan dengan potlot atau ballpoint) kepada Kepala In- 
speksi Telekomunikasi Daerah II, Aloon-Aloon Wetan 
No. 2, Semarang, dengan disertai: 
1. Daftar riwajat hidup. : 
2. Salinan idjazah dan daftar angka2 rapor kelas jang ter- 

nan dengan menjebutkan nama dan alamat sekolah 
jbs. 

3. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setempat. 
4. Surat keterangan berkelakuan baik dari Pamongpradja 

dan Polisi. 
5. Surat keterangan persetudjuan dari instansi jbs. bagi 

mereka jang sedang bekerdja. | 
Surat2 lamaran jang tidak memenuhi sjarat2 jang tersebut 
diatas tidak akan diperhatikan, 
Pendaftaran ditutup pada tgl. 15 Djuni 1952. 

5 Pelamar2 jang memenuhi sjarat2 tsb. diatas akan diudji. Mereka jang dipanggil untuk diudji harus membawa idja- zah dan daftar angka2 rapor asli. 
KEPALA INSPEKSI TELEKOMUNIKASI DAERAH Il. 

Pendaftar Radio Bin 
Ini hari kami telah terima, harap segera diambil. Kesempatan ini kami beri tempo 3 hari sesudah ini pengumuman, dengan tjatatan kalau persediaan masih 

Radio SUCCEsSS 
Import - Sales & Service 

DUWET 1A SEMARANG Tel, 1995. 
CE R5 

  

     

    
   

          
  REX BESOK MALAM sORLON- 145-6.45-8.45) ““ PREMIBRE BBASR "" 5.15.7.15.9.15 sengtnis 

»BURUNG dari SORGA“ (Kesenian Aseli Pulau Hawai) 

LOUIS JOURDAN 
DEBRA PAGET 

JEFF CHANDLER 
DELMER DAVES HAID TS   

  

Sebuah film Raksaksa dim Tata Warna jang Indah jang 
belom pernah' dipertundjukan dalam Lajar putih! (17 tah.) 

INI MALAM PENGABISAN:   R OX 5.—7.—9.— (13 tah.) 2g 
Fred Astaire — Jane Powell ORION 7.9. (13 tahun) 

Errol Flynn kim 
Dean Stockwell 5» Wo. Royal Wedding“ | 

Djagalan Ini Malam D.M.B. 7.—9.— (segala umur) 
Film Tiongkok ! C4 
paling Baru :'»San Mao (Si Tiga Rambnt)   Druks, VII m0. 58/11/1718, 

uks: Hari biasa 9—2 58 
Saptu/ Minggu 9—2 

an 
ANGGUR Ba 

ANTHAY 

tjap 

            

   

    

   

    

  

   

   

Ot MBILAH BELAS« 
Sepesial buat orang 

perempuan jang lay 
hamil 3 bin. sampa 
waktunja anak ter- 
lahir, 

Ia bikin kuat ter 
pat pranaksan dar 
menjega gangguar sa 
nja pernjakit. dari Na 

pemb. nja 
orang har T. 

Membikin se NN 
anak dalam ! 
ngan dan menjega 
bahaja kandungan 
gugur. 

   
Aturan Minamnis: 
Pagi, siang sebelurs- 
nja makan dan wak- 
tu malam mau tidur. 
Onion 1 geias sloki 

Dikeluarkan olah Chemicakan Handel IE BIEM TIE 

Tinplein 6—8, Tilp, 1916 Surahajn. 

     

  

   

La La Na Ma KEL NaEN 
Me NAM ALL aa LA KAA. maa san mmm - 

Pada hari SAPTU tanggal 24 MEI 1952, akan diadakan lelang 
besar untuk umum, berupa kaju djati pertukangan dari daerah 
hutan Gundih dan Telawa jang terletak di penimbunan2 

SULUR, 

KRADENAN, 

PENUNGGALAN. 
TOROH, 
MONGGOT, 

TELAWA 1, 

dan TELAWA II. 

Lelang dimulai DJAM 9 PAGI, bertempat di: 

Gedong Chan Min Kung Ani 
Sorogenen Solo. 

Daftar kapling dapat diminta di kantor? Daerah Hutan: 
Gundih, 
Telawa, 
Surakarta-Timur/Barat, 
Inspeksi Kehutanan Bg. Ke I di Bandung, 

dan Inspeksi Kehutanan Bg. Ke II di Semarang. 

  

CITY CONCERN CINEMAS —— 

LUX 5.—7.—9— Ini Malam PREMIERE (u. 13 tahun) 
.. Frankie Lane » —“ Billy Daniels —fs Terry Moore 1 

'»Sunny, Side:'of the Street" 
Grand 5.—7.— 9.— Ini Malam Penghabisan (17 tahun) 

Louis Jouvet Madeleine”Robinson dalam 

ssEntre Onze Heures Et Minuit"" #psara gi 11 dan 
Besok malam: Victor Mature Lucille Ball dalam 
-PREMIERE Seven Days' Leave" 
INDRA 5.—7.—9.— Ini Malam D. M. B. (13 tah.) At Rakmes RAJUAN SUKMAS « Zubaida tom 

Royal 7.— 9.— ini Malam D.M.B. (“17 tahun) 
Florence Marly st Oo k y Oo kr j | e 2” 

BOXYy To Go 

Robert Peyton 

INI MALAM Penghabisan (17 tahun) 

Su setan Njiauw Tjin, Tihum': 
(Gelombang Asmara) 

Besok malam Hu Fung-Shu Sze-Mu Yang Wan-Er dim. 

Pem Fung Liu Sheh Chia' ta Tg 
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