
     
Sisi 

NV 
     
    
      

        

    

ja 

Suara 

1
.
.
.
 

   
    

    
Kebebasan Bergerak 

“Para Diplomaat2 Ru- 
. sia/Di, USA: Tindakau 

Ba 3 san Dari 
3 Amerika 

2 YUMUMKAN hari Rebo, ba 
Cu hwa State Depariment 

0... Amerika telah mengusulkan su 
|. paja gerak-gerik diplomaf' Ru 
| sia di Amerika dibatasi. USul 
“Ini harus disetudjui oleh badan? 
2 rintahan lainnja sebetum 

— dapat berlaku. Para penindjau 
. berpendapat, bahwa usul itu ten 

1 akan diterima baik oleh 
. badan? pemerintahan jang ber 

tag Mi: 

   
Tax 

1. Usul tersebut dimaksudkan 
. se terhadap 

         
bagai pembalasan 

tindakan Sovjet Uni jang mem 
“batasi gerak-gerik paradiplo- 

“mat Amerika di Sovjet Uni. 
an Usul State Department itu 
yang akan berlaku setelah di- 

tudjui kementerian pertaha- 
a dan badan 'pemerintahan 

Jainnja, menentukan bahwa 
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Ha 

diplomat Rusia di Ameri- 
ika kalau hendak mengadakan 

““perdjalanan Jebih dahulu ha- 
|rus memberitahukan kepada 

| AMARI CHICHIRO ALIAS 
| HARDJOJO ANGKOSO DI- 
|“ SKELUARKAN DARI - 
INDONESIA. 
.. Sesuai dengan putusan Dja- 
watan Imigrasi Pusat, pada ig 
81 Djanuari jang lalu, telah di 

| keluarkan dari Indonesia Ama 
“Ek Shichiro alias Hardiojo Ang 
koso alias Ratu-Adil, orang 
“Diepang jang pada bulan No- 
.p “tahun jang lalu memu 
| ikul lengan Menteri Keuangan 
“Mr. Jusuf Wibisono, didalam 

ar kerdja Menteri. dan jg. 
» sidang Pengadilan Negeri 

a rta. untuk kesalahannja 

(itu pda tg "28 Djanuari 52 

    

   

  

| Gjatuh.: kukeman Aendjara 2 
- bulan 3 minggu, dengan dipo 

| tong selama masa tahannia. 
5 n - keterangan jeng 

leh “Antara', dari iKe- 
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Sehabis upatjara resmi Dies Natalis Perguruan Tinggi 
Indonesia Djakarta, pre siden Sukarno heramah-tamah 

mahasiswa. Gambar: Presiden sedang mena- 
ruh perhatiannja terhad ap alat camera kepunjaan stu- 
dent-fotograaf Djokosun joto. 
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Siswa2 Djakayta 

  
  

Meskipun untuk - sementara 
waktu masih belum dikeluarkan 
pangumuman resmi tenang 
soal ini, akan dalam waku bah 
wa hakim federal jang .mengu- 
rus peristiwa ini dalam waktu 
24 djam akan perintahkan un- 
tuk menge uarkan -pengumi- 
man i.u, Opsir2 angkatan darat 
dan laut menurut kabar 
mengambil bagian Calam kcm 
plotan itu dai djuga bekas ke   mBengadilan Negeri 

Lani Sang RN AN PN 
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Masih Perlu Djuga 

S 3 

Asing 
Di Indonesi:: Ban- 

“luan PBB Dan USA Bisa Digunakan 
Untuk Usaha2 Pembangunan 

E ARA WAKIL INDONESIA pada konperensi ECAFE jg 
kini sedang dilangsung kan di Rangoon, telah menegas- 

pentingnja modal asing ufk Indonasia, baik bagi usaha2 
Te 

Mess jg diselenggarakan oleh pemerintah, maupun jg 
diselenggarakan oleh pihak par tikelir, 

| Oleh kantor penerangan Amerika Serikat di Djakarta.    
80.000 Musli- 
min Sinkiang. | 
Mendjadi Peradjurit 

3 Muslimin-RRT 
14 ENURUT KETERANG- 
g AN Kwang Chi Kao, se- 
“orang anggota parlemen Kuo- 
! mintang jang berasal dari Sin- 
nnsang, jang termuat dalam 
“ «Central Daily News” pada hari 
ia is kemaren 80.000 pemuda 

uslimin di Tiongkok barat- 
“laut sedang mendjalankan lati- 
“han militer, dan kemudian akan 
“dilebur mendjadi tentara Musli- 
min RRT. Kata pembesar Kuo- 
'mintang tadi, mereka akan ,,di- 
“pakai untuk menjerbu kesela- 
tan”. (Antara). 

Es 
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Pl-Aneta mendapat kahar 
bahwa tidak lama lagi ketua 
umum Partai Nasional Indone- 
sia, Sidik Djojosukarto akan ke 

(Miling keluar negeri, antaranja 
akan dikundjungi Eropa Ba- 
.rat. Maksud dari perkudjung- 
annja itu terufam4 untuk melu 
askan pemandangan dan mem- 
'peladjari soal2 kepartaian dilu 
ar negeri. 
  

Sebagai penutup kon 
gres Partai Murba jang | 
seperti diketahui telah | 
“berlangsung sedjak tgl. 
217 Djanuari jang lalu, 
digedung Pertemuan U- 
mum Djakarta telah di 
adakan rapat umum, 

Gambar memperlihat 
kan rapat umum itu. 
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Mn djalan kendjasama 

demikian dikabarkan 

Didalam sebuah interviu, tuan 
R. Suyono Hatmosaputro, pe:a- 
sehat kementerian perekonomi- 
an, dan t& Surodjo Kanudirdjo 
dari djawatan perlambangan 
pada haii Rebo telah menerang 
kan, bahwa bantuan PBB mau- 
pun Amerika Serikat, dapat ba- 
njak ikut membantu dlm per- 
kembangan sumber2 alam dan 
perindusiriaa Indonesia, Kedua 
ahli tersebut menerangkan, bah” 
wa pemerintah Indonesia mem 
perkembangkan tambang2 bisji 
besi dan arang batu. 

Perkembangan perindus' rian 
badja mungkin akan ditunda, de 
mikian tuan Suyono, dan dica- 
lam tahun2 jg akan datang ini, 
badja agakinja masih akan ha 
rus di-import ke Indonesia se- 
tjara luas. 

Kedua utusan Indonesia itu 
mengemukakan, bahwa kewadiji 
ban ECAFE jg terpenting ada- 
lah utk memadjukan daerah Ti- 
mur Djauh atas dasar regisnal 

dan me 

laksanakan rentjana2 jang me- 
ajangkut beberapa negara ber- 
tama. Wakil Indonesia dr. Su- 
darsono, didalam pidatonja pa- 
Ua persidangan ECAFE ini te- 
lah menjatakan pudjiannja ter- 
hadap rentjana2 bantuan teknik 
ig siselenggarakan oleh PBB 
Uu. Diterangkannja, bhw ham- 
dir seluruhnja, para ahli indo- 
nesia dapat melandjutkam pro- 
jek2 teknis jg telah dimulaikan 
oleh  pedjabat2 Perserikatan 
Bangsa2 itu. (Pia). . 

telah f 

Smp s-0f urngudulghyar ko-engl- 

  

KomplotAkanTju- 
lik Evita Peron 

Lagi2 Kerusuhan Politik Di Argentina 
OLISI ARGENTINA telah menangkap lebih dari 100 

orang dim suatu aksi jg telah menggagalkan suatu kom 

plotan utk mentjulik Eva Perou, isteri dan tangan kanam di la- 

pangan politik dari presiden Juan Peron dan utk menduduki 

kantor? pemerintah jg terpenting di Buenos Aires, demikian 

kabar jg diperoleh Reuter pada hari Rebo dari sumber jg lajak 
menge'ahuinja di Buenos Air@S. Menurut kabar gerakan penang 

kapan itu telah diadakan dalam tiga hari belakangan ini. 

Francisco Suarez. Partai radi 
xal jg mendjadi oppesisi lh me 
ageluarkan kominike, dim mana 
dikatakan, bahwa ,anggota pe 
ngurus par'di jang terkemuka, 
kelua2 komisi2 distrik dan ke 
tua serta anggota2 komisi par 
tai di Buenos Aires telah diang 

kap”. 

Menurut djurubitjara2. Reu- 
ter crang2 jang mengambil ba 
,gian dalam komplotan jtu pada 
tanggik.3 Pebruari- “pukul 10” 
menurut rentjana akan mulai 
beraksi pada waktu diadakan 
keramaian2 berhubung dengan 
peringatan pertempuran di. Ca 

sero, dalam mana djenderal 
Juan Jose Urguiza dari Argen 
tina te'ah mengalahkan Juan 

Manuel de Rosas jang "lalim” 
itu. 

Dikabarkan, bahwa jang me 
ngambil bagian dalam komplo 
tan itu bermaksud untuk men 

duduki kantor besar polisi di 
Buencs Aires dan beberapa 
kantor2 pemerintah lainnja. 
Ev, Peron tidak selang lama 

kemba'i tampl dalam pergau- 
lan umum sete'ah dalam bulan 

Nopember 1951 telah mendja- 
"ankan operasi. Dalam partai 
jang menjokong Peron ia me- 

megang peranan penting. Se- 

djak enam tahun jang belaka- 

ngan ini parta' tersebut meme 

gang kendali pemerintahan di 

Argentina. (Reuter). 

yr
 

Dania Berada 'Dian- 
tara Damai Dan £ 

. 

Kebinasaan 
» RESIDEN TRUMAN pa- 

i da malam Rebo menja- 
takan bahwa dunia sekarang 
berada ditengah2 djalan antara 
perdamaian kekal dan penghan- 
tjuran peradaban”. Truman jg 
berbitjara dalam suatu perdja- 
muan perhimpunan bekas ser- 
Gdadu2 Amerika dari perang2 
dunia jl. selandjutnja menjata- 
kan, bahwa djika negara2 Ba- 
rat meneruskan persendjataan? 
kembali mereka maka, akan ada 
harapan untuk perdamaian vu- 
nia. Djika tidak, kata Tramas, 
maka penghantjuran peradaban 
akan berada dalam batas2 ke- 
mungkinan”. 

  
Balai perguruan tinggi Pu- 

njab Barat (Pakistan) pada 
aciir tabur ini akan diperleng- 
kapi dengan sebuah laboraioi.- 

un: atom. Pesanar:2 akan geare- 
rar Gan mesin2 lainnja sudah 
dilakukan diluar negeri, teruta 
ma fi Nederland. 

van 

- 

  

Smg. Djun'at 8 Pebruari 1952 | 

Truman:' 

Tak'Ada 

Keterangan 

Kemis kemaren telah 

Menteri itu dihadliri djuga oleh 

tusan. 

Pemakaman 
Radja George 
Dilangsungkan Besok 

tg14 Februari 
EMAKAMAN DJENA- 

ZAH radja George VI 
mungkin dilakukan pada hari 
Pjum'at tg. 15 Pebruari 1952, 
lemikian diterima kabar dari 
sumber resmi akan tetapi ke- 
pastiannja berada dim tangan 
ratu Elizabeth II, setelahnja ti- 

Iba kembali di Lordon pada Ke- 
mis sore. Menurut pengumuman 
resmi, eangkafnja radja Geor- 
ge VI dari Inggeris itu adalah 
disebabkan oleh karena pereda- 
ran darah dlm pembuluh darah 
djantungnja terganggu. 

Berita terachir menjatakan 
bahwa Ratu Elizabeth telah me- 
mutuskan nemakaman Radja 
George akan dilangsungkan pa 
da tg. 14 Pebruari j.a.d. 

(Mengenai barita2 sekitar ra 
tu Elizabeth harap perhatikan 
halaman III. 

  

A. BUCHARI AKAN 
DIADILI. 

A. Buchari, wakil ketua Pu- 
tjuk Pimpinan GPII jang bebe- 
rapa bulan jg Isu ditangkap 
oleh tentara di Djakarta, ka- 
barnja tidak lama lagi akan 
diadili. Kabar "mi disampaikan 
oleh Letnan Kolonel Sutoko ke 
pada keluarg”. A. Buchari, jg 
telah menanjakan perkara A. 
Bucharj itu. Apa tuduhan atas 
A Buchari itu belum. diketahui 
Abdul Fatah, acting sekretaris 
jg baru? ini djuga Gtangkap 
oleh tentara di Djakarta, ka- 
umum Putjuk am C 2 
kabarnja sekarang ditahan di 
Bandung. 

| Fraksi Pro- 
gresip 

IDAPAT KABAR, bahwa 
2 pembertukan fraksi Pro- 

gres'h dalam parlemsn akan di- 
lekukan ada hari Senin tanggal 
11-2 j.a.d. Jang sudah terijata? 
akan masuk merdiadi anggauta 
fraksi tersebut ada 10 orang, 
jaitu Mr. Luat Siregar  Lobo, 
Mr. Iwa Otto Rondoruwu, Mch. 
Padang, K. Werdojo, Ahem Er- 
nirgpradja,  Abulhaiat, Kris 
Subanu dan Abdulrachman. 

Maksud dari - pembentukan 
fraksi tersebut, jalah untuk 
meng'kat beberapa anggauta 
jang Se'ama ini masih terpisah 

(pisah dan berdiri sendiri2 men 
djadi satu ikatan fraksi guna 
lebih tegas melakukan usaha2 
sbb.: a. mengganti seluruh un 
dang2 jang tidak sesuai lagi 
dengan keadaan sekarang, b. 
ikut memperbaiki aparat2 pe- 
merntah dan c. menjempurna 
kan susunan negara dan ma- 
sjarakat dengan dja'lan jking 
sjah. 

MASIH & 109 SERDADU 
DJEPANG DI FILIPINA., 

Rebo, bahwa mungkin sekali 
kira2 ada 100 serdadu Djepang 

pina. Diterangjkannja, bahwa 
pemerintah Filipino tak hendak 
menjapu bersih mereka, mela- 

inkan berusaha supaja serda- 
du2 tadi menjerah setjara da- 
mai. Ketika pari Selasa dika- 
barkan, bahwa dipulau Lu- 
bang sebelah utara  Mindoro 

ter'ihat 8 orang serdady Dje- 
pang, jang kabarnja menjembu 
njikan dir: dalam sebuah guwa 
Sisanja mungkin sekali masih 
terdapat dipegunungan2 Sierra 
Madre dan Zambales (Luzon), 
Palawan dan beberapa tempat 
jang terpentjl dipulau Minda- 
nao. 

GANGGUAN HARIMAU, 
Waktu belakangan ini diwila 

jah Seulmeum kabupaten 
LAtjeh Besar telah mengganas   

| Lam Teuba 
.nah, sehingga alat kekuasaan 

harimau diantara kampung 

dengan Lampa- 

negara perlu bertindak mem- 
basmi gangguan b'natang bu- 

as itu, Te'ah beberapa orang 
mendjadi korban, sehingga un 
tuk menghilangkan ketakutan 
penduduk, kabarnja p'hak ten 
tara te'ah mengirimkan bebera 
pi orang bertugas istimewa un 

Crntas K5 Magna abisha Kenang Kabudajaun 
.Xon s : 'TGornesi 

w k "Tax tanah ( andal TN 
Saka OStan. an Was Pisehap anna ensohappan” 

ai Anggauta S. P. 

R. MOH. YAMIN utusan delej 

     

Pertjam- 
puran, Pih. Ketiga 
Dalam Soal UNI Dan Irlan-Barat 

Mononutu. - 
i Supomo, pada hari 
i lapuran kepada De 

wan Menteri mengenai djalannja perundingan di Den Hang 
dlm suatu sidang “jg diadakan chusus utk itu. Sidang Dewan 

ketua parlemen Mr. Sartono. 
Djurubitjara kabinet Menteri Mononuiu menjatakan, bahwa 

setelah diberikan lapuran oleh Mr. Moh. Yamin kemudian di- 

adakan tanja-djawab, akan tetapi diambil sesuatu kepu- 
ak 

“Atas pertanjaan Menteri Mono- 
nutu menerangkan, bahwa hasil ta- 
nja-djawab itu memberikan kesan, 
bahwa memang ada kehendak baik 
dari kedua" pihak, jaitu pihak Be- 
landga dan Indonesia, untuk dengan 
djalan perundingan dan bukan ke- 
kerasan menjelesaikan soal Unie dan 
Irian Barat itu, walaupun dalam 
persoalan Irian Barat timbul bebe. 
rapa kesukaran. Djuga pada kedua 
pihak diusahakan  bersungguh-suag- 
guh mentjari djalan keluar dari ke- 
sukaran2 itu. Demikian keterangan 
djurubitjara kabinet" jang  menamu 
bahkan lagi, bahwa pemerintah In- 
donesia sudah djelas pendiriannja 

soalan itu tinggal berpandjang2 
Mengenai kemungkinan tjampur ta- 
ngannja pihak ketiga dalam penje- 
lesaian soal Unie dan Irian Barat 
itu, “diterangkan, bahwa hingga se- 
karang tidak ada pernjataan apavun 
oleh pihak ketiga “untuk mentjam- 
puri soal jang harus diselesaikan 
oleh pemerintah Indonesia dan Be- 
landa ini. 

Pertemuan dgn. fraksi2 

Dapat dikabarkan, bahwa pada 
hart'Sibtu jad. akan diadakan »..r- 
«muan oleh fraksi2 pemerintah ci 
mang Menteri Luar Negeri Subar- 
djo dan Mr. Moh. Yamin akan mam 
berikan keterangan2 disekitar per 11- 
dingan di Den Haag itu, Rapat pe 
riodik jang kali ini diadakan akan   

Seorang djurubitjara tenta- 
ra Filipina mengatakan hari: 

jang masih berkeliaran di Fili 

dipimpin oleh Menteri Subardjo. 
  

  

     
Pemberontak 
tan :Ke Dja- 

      
Aa ka ega & h 

an Sa- 

jam. Sela'lan Ba) ran, Mane 

lang pada hari Rebo sore oleh 
TNI dihudjani dgn beberapa ka- 
U tembakan mortier. Hari Ke- 
mis pagi diperoleh berita, bhw. 

gunungan Salam tsb. tampak 
bergerak ke Gjurusan Utara di 
sekitar Kaliangkrik. Sementara 
itu dari pihak jgberwadjib dida- 
pat keterangan, bahwa datang- 
nja gerombolan di (ampat itu 
adalah jg kedua kalirja. Apa- 
kah mereka akan bersarang te- 
rus disana atau hanja sebagai 
usahanja utk mendapat djalan 
ke Djawa Barat belum dapat di- 
ketahui. 

Jang dapat diketahui jalah 
bahwa  anggauta? pemimpin 
pemberontak Ardanj dan Abu- 
bardak dari bekas bataljon 
426 memanglah berasal dari 
daerah Bandongan. Selain itu 
daerah Bandongan adalah satu 
satunja daerah jang subur di 
daerah ' kabupaten Magelang, 
ketjuali menghasilkan tana- 
man klembak djuga pertanian 
lainnja, sedang djalan2nja ber 
simpang siur sangat baik un- 
tuk didjadikan tempat2 gera- 
kan gerilja, (Antara), 

MENDIRIKAN GEDUNG 
NASIONAL, 

“Penduduk Langsa (Atjeh Ti 
mur) akan mendirikan dalam 
“tempo jang singkat ini sebuah 
Gedung Nasional jg akan me- 
makan ongkos Rp, 250.000, de 
mikian kalangan jang dapat di 
pertjaja menerangkan kepada 
PI. Aneta. Untuk mendapat 
ongkos2 jang diperlukan, telah 
dibentuk satu panitya jang ter 
diri dari berbagai golongan di 
Atjeh Timur, sedang dlm per- 
tengahan bu'an inj gkan d- 
langsungkan pasar malam ber 
tempat di Langsa, iang penda- 
patannja 100”, akan dipergu- 
nakan ongkos pembangunan 
Gedung Nasional itu, 

  

PRESIDEN DIREKTUR BANK 
NEGARA MADJUKAN 

PROTES. 

Margono  Djojohadikusumo, 
Presiden Direktur Bank Nega- 
ra Indonesia, telah madjukan 
protes kepada pemerintah ten- 
Lang peristiwa mengenai dirinja 
berhubung dengan pemeriksaan 

ria diseksi polisi II (Glodok) 
pada malam 2/3 Februari jang 
lalu berkenaan dengan botjor- 
nja peraturan Devisen Sertifi- 
kat baru. Protes ini dilakukan,   pleh karena tjara penglaksana 
an penjelidikan tidak sesuai de 
.ngan kedudukan Margono Djojo 
badikusumo. Demikian Antara 
mendayat keterangan dari kala 

.,' tuk membasmi harimau L Mt ngan bank tersebut. 
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. Dirikan Peru- 
mahan Rakjat 

    
jaity tidak menghendaki kedua per- 

sebagian pemberontak dari pe- 

| 

“Pp 

    

Penting Hari Ini: Dimana Soumokil cs? — Batik 
bebas dari padjak pendjualan — Obrolaw Mang 

Gandha — Elizabeth naik tachta ” dan pemakaman 

Radja George — Tak ada pentjampuran pihak ke- 
tiga dim perundingan In 

  

  

Seperti lain2 kota Jogja djuga 
perumahan rakjat, Tetapi diharapkan dalam waktu 1g 

tidak Jama lagi kesulitan ini dapat dikurangi. Kini pem 
bangunan perumahan rakjat sedang mu'ai dikerdjakan. 
Gambar: Wali Kota Jogja Mr, Scedarisman meletakkan 
batu pertama pada pendirian rumah2 itu. 

Pesan Kim II Sung 

mengalami sukarnja   
Sovjet Bantu”Korea Utara: Slapkanlah 
Pe:lawanan Untuk Tumpes Musuh! 

ANGLIMA TERTINGGI Korea Utara Kim II Sung ma- | Sar pula”. 
lam Djun'at mengatak an dimuka tjorong radio Pyong | 

yang, bahwa ,Sovjet Uni dan negara2 demokrasi laianja” 
menjokongsusaha nihak Utara di Korea. Dalam pidato jg di- 
utjapkannja berhubung dengan hari ulang tahun ke-4 dari pem 
bentukan Ten'ara Rakjat Korea tadi, Kim seterusnja memberi 
perintah kepada tentara Korea Utara, supaja selalu bersiap- 
sedia utk melakukan pertempuran jg memberikan kepastian 
melawan musuh”. 

sk 
Dalam pada itu Kim menuduh 

bahwa pihak Amerika memperguna- 
kan perundingan gentjatan- sendjata 
di Korea itu sebagai. ,,tabir untuk 
menutupi komplotan baru untuk m- 
luzskan agresinja, supaja dapat men 
duduki Korea sama sekali.” Dikata 
kannja bahwa komplot sematjam itu 
tidak akan bisa dilaksanakan dan 
apalila Amerika meneruskan agresi 
cja, maka Amerika akan mendrrita | 
kekajakan2 jang sangat berat, niny 
ga tak dapat didukungnja. 

Perintah harian. 
Dalam perajaan Hari Pembentu- 

kan Tentara Rakjat Korea tadi Kim 
II Sung memerintahkan kepada se- 
mua opsir dan serdadu, supaja: 1. 
Selalu bersiap-sedia untuk melaku- 
kan pertempuran jang memberi ke- 

| pastian lawan musuh, 
2 Sempurnakaniah koordinasi dan 
pekerdjaan 
kan musuh. 

3. Komandan2 dan opsir2 politik 
dari tentara rakjat harus memoeri 
bimbingan — untuk menjempurnakan 
fikiran serdadu2. 

4, Satuan2 partisan harus memo- 
bilisasi massa rakjat untuk pene- 
rangan kemerdekaan dan dengan ga 
gah-berani melakukan serangan men 
dadak terhadap markasbesar staf 
dan satuan? barisan belakang mu- 
suh. 

5. Semua opsir dan serdadu ten- 
tara Korea (Utara) harus meng: 
koordinasi tenaga-bertempur bersarna 
pasukan2 sukarela Tionghoa. 

6. Lepaskanlah 20 tembakan me- 
riam di Pyongyang, Wonsan dan 
Hambung pada djam 20.00 tgl. 8 
Februari, untuk merajakan — hari 
ulang tahun ke-4 dari tentara rakjat 
Korea. : 

Demikianlah perintah Kim II Sung. 
(Antara—UP). 

staf, untuk memusnah, 

Chairul Saleh. 
Dibawa Ke Djakarta 

Dan Akan Diadili Oleh 
Pengadilan Sipil 

NTARA” mendapat ka- 
bar, bahwa Chairul 

Saleh dan Amir Fatah (pemim- 
pin DI), kemaren dulu telah di 
bawa oleh pihak militer dari 

tempat taharannja di Bancung 
ke Djakarta, untuk selandjut- 
nja dimadjukarn kemuka siuarg 

dilan. Dikabarkan bahwa 
perkara Chairul Saleh dan Amir 

  

(Fatah, jang sedjak masa pena- 

hanannja berada ditangan mili- 
ter ,segera akan diserahkan pa 
da istansi sipil di Djakarta. 

Bila perkara kedua orang itu 
akan diperiksa dimuka pengadi 
lan, be'um diperoleh ketera- 
ngan. Sumber iang mengetahui 

menerangkan, bahwa besar ke 
mungkinan, perkara itu akan di 
lakukan dalam sidang pengadi 
lan terbuka. 

Tuduhan jjang didjatuhkan 
atas diri Chairul Saleh, menu- 
rut kabar tidak resmi jg tersiar 
diluar, ialah antara lain berpu 
tar disekitar soal ,,Ten ara Rak 
jat”, Dirumah tahaman mana di 
kota ini ia ditahan tidak dipe- 
roleh keterangan, 

KURSUS2 TAMBAHAN DI 
PROP. CHEKIANG. 

Menurut kantor berita RRT. 
,Hsin Hwa”, selama musim di 
ngin ini ditiap-tiap sekolah per 
Yanjian dipropinsi Chekiang di 

  
| 

adakan kursus2 tambahan dila | 
pangan pertanian. Dalam  krnr 
sus2 ini kepada para siswa di- 
berikan tjeramah2 mengenai 
hal ichwal pertanian jang tidak 
termasuk mata peladjaran dan 
disamping itu diadakan pula 
demonstrasi2 serta pertjobaan2 
Maksud dari pada kursus2 tam 

siapkan para siswa sebagai mo 
del petani jang aktif guna me-   laksanakan program pertanian 
tahun 1952. 

PA aa Ne MENNNNNN AN MEN EN 

Pada tgl. 5 Februari jl. oleh 
Buruh Angkatan Laut telah di. 
langsungkan peringatan »emye- 
Tontakan kapal ,.4evren Provin- 
cien”.. Gambar: Kawilarang sa. 
lah seorang : iang turut dalam 
pemberontakan "ta dan kri 
mendjadi anggota Alri meriwa. 
jatkan pemberontakan tsb. 

  

donesiaBelanda dll. 

di ra 

SERTA Tmn 

(Dgn HalamanBersih 
Niat Inggeris Dalam 

Memulai Perundi- 
ngan Kembali 

Dgn Mesir 
Y ARIAN ARAB ,,EI Ba? 

t lagh” di Kairo pada ha- 
ri Rabu mengabarkan, bahwa 
pordana menteri Ali Maher dan 
dutabesar Inggris, Sir Raiph 
Sievenson, pada waktu ini se- 
dang melakukan langkah? per- 
siapan guna Cibukanja kembali 
perundingan? antara Inggris 

Sebuah harian lainnja, jaitu 
"AJ Zaman", menulis, bahwa, 
pemerintah Inggeris telah me, 

mutuskan untuk segera mem- 
buka kembali perundingan de- 
ngan Mesir, “Pemerintah Ing- 
geris tidak akan mengadjukan 

usu!2 jang pasti, akan tetapi 
memulai kembali perundingan 

man bersih, dengan t'ada ber 
pegang kepada perdjandjian 

tahun 1936 atau kepada perun 
dingan2 jang dulu2”, demikian 
"A1 Zaman”, dan ditambahkan 

rja pula: “Kabarnja sikap Ing 

gerisg mengenai Soal Sudan, te- 

lah mengalami perubahan be-   
Ketua Fakultet Hukum dan 

Pengetahuan Masjarakat s dari 
Balai Pergyruan Tinggi Repus 

blik Tedona ' mengumumkan 
hasil2 udjiaff pada faku tet isb. 
sbb.» Telah lulus “dari udjian 
|Kandidaat I bahagian Hu- 
|kum:-R. Adjito Gandasubrata, 
IM. — Adjidarmo dan: Achmad 
Sobandi. Udjian Kandidaat II 
bahagian Hukum: Nona Licm 
Twan. Kwie. ' . 

Udjian Propa2ceutiseh bahz- 
Sian ikonomi Sosial: R. Sse- 
dibjo.- ' Ia 

  
  

    

WargaNegaraBaru: 
Djuga Bisa Berikan. Bantuannja Ulik 

| Hilangkan Pebedaan: Antara “WN- 
. ASII“ Dan” sTidak Asli" 

UKANLAH KABAR BARU, djika saja katakan bahwa 

Tan Boen An anggota parleme 

Indonesia baru. Pemerintah 

tama2 sebagaj orang Indonesia. 
Pa 

Penerimaan kewarganegara- 
an baru itu, harus :ebih diser- 
ta. kesadaran dari pihak para 
warganegara baru, daripada 
sedjauh ini. 

Tugas jang terutama dalan 
menghi.angkan perbedaan2 ig. 
Sekarang masih ada, demikian 
Ir, Tan Boen Aan, terletak d:- 
lapangan pemerintah  walau- 
pun pihak golongan2 minori- 
teit ituu sendiri dapat memberi 
kan bantuannja. Suatu penje- 
lesaian. bagi masa'ah minori- 
te.t itu, bukan sadja penting 
untuk golongan? itu sendiri, 
melainkan djuga perlu untuk 
hegara, 0.€h karena dengan 
adanja soal itu akan dirasa- 
kan adanja suatu golongan be 
Sar jang sukar "ditjernakan”, 
Walaupun mash ada tjontd' 

tjonto mengenai pembedaan jz 
dilakukan oleh pemerintah an- 
tara warga2 Indonesia asi dan 
warganegara2 baru (bantuan 
jang diberikan kepada go'ong- 
an Benteng menurut pemb'tja 
ra merupakan tjonto jang me- 
njolok) akan tetapi sebalik- 
nja tanda2 kemadjuan pun te 
lah tampak. 

Is, anggap menggembirakan, 
bahwa misa nja pemerintah te 

lah membantah utjapan tuan 
Tedjasukmana dari Dewan Eko 
nomi Indonesia, jang tidak me 

'njetudjui diberikannia hak jg. 
sama kepada golongan Indone 

sia aseli dan tidak aseli, Me- 
mang pemerintah jang  seka- 
rang maupun jang dulu2, se- 
nantiasa berpendirian: tidak 
ada perbedaan. Prinsp ini te-   

bahan ini ialah untuk memper lah ditjantumkan djuga dida- 
lam Undang2 Dasar, akan te 
tapi sajang masih kurang di- 
djalankan didalam praktek, de 
mikian Ir. Tan Boen Aan, 

soal minoriteit sama se kali belum selesai, demikian ir. 
n untuk PSI didalam pertjaka- pan dgn Pl-Aneta di Surabaia pada hari Kemis pagi. Hal ini tidaklah dapat begitu tjepat. Akan tetapi di lain pihak perlu djuga diusahakan utk setjepat mungkin menjelesaikan masa- 

lah ini, baik oleh pihak pemerintah maupun para warganegara 
maupun para warganegara ba- ru masih terlalu banjak meman dang dirinja sebagai 2 terlah 2 gai golonga 

Jg tersendiri. Golongan2 minoriteit belum merasa dirinja ni 

“ 

rx 
- 

Masalah minoriteii, demiki- 
an pembitjara selandjutnja, 
ata ah Suatu masa'ah massa, 
Xemenieriah peneran 5 
pat banjak berdjasa Tan 
an ini. Tuan Tan Boen Aan me 
i,alakan penjesalannyo, « bat- 
Wa pent.ngnja soal moriteit 
itu mas h sangat kurang ter- 
njaia dari programm4s kemen 
terian tersebut. 

Baniuan jg. bisa dibe- 
rikan oleh WN-baru. 

Dari pihak minoritet dapat 
diberikan bantuan antara tain 
dengan tdak mendirikan par- 
tai? 'po.itik sendiri, melainkom 
menggabungkan diri. dengan 
partai jang sudah ada, Sean « 
itu sistim perkumpulan? dan 
organisas 2 jang tersendiri dg, 
patlah dihapuskan. Di Suraba 

cumpu am sepakboa “Tong 
Hoa” jang sekarang terbuka 
untuk sispbapun, adalah men- 
djadi tjonto jang terang, 

Perkatgan “Warga Negara", 
jang kebanjakan salah dipergu 
aakan udtuk Menundjukkan 
ora Warganegara Indonesia . 
(ang baru, harus .enjap, Setiap 
yrang, ketjuali mereka jang ti. 
dak bernegara, adaah  seo- 
ang warganegara dan menge 
na: Indonesia, daam hal ini 
vrahg dapat. mendjadi warga 
negara Indonesia atau luar ne 
yeri. Sebagai tjonto, bagaima- 
na go.ongan2 minoritet dapat 
lebur samp sekali diantara pen 
duduk aseli, tuan Tan Boen 
Aan menjebutkan Mesir, d'ima 
ng, penduduk keturunan Turki 
dan Junani, ig banjak terda- 

pat dj Mesir itu, te'ah berassi 
m'lasi sepenuhnj, dengan pen 
duduk aseli,   

dan Mesir, 1 

perundingan itu dengan hala- : 

.a, usaha ini telah dimyu'ai. Per 
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“2g jg meniti satu?nja ba- 

  

& rut 

.2di pelabuhan dah mengharap- 

  
4 En Ya terutama bagi 

1 mania r 

| ting sbb.: 

  

POmurat” 
Dajundtanin Timah 
an Amerika 

    

nina Ua 1 sn 

23 Indonesia, 5 Bu di 

Pe 
SE BE, Oeoon ora. ang 

Gan-pembeli tiwah2 import 
an seorang pembesar R. 
Na bahwa pem- 
maba a Bi ebnelnna besar ber 

2na penindjauan” dan akan 
bisa Pe adana beberapa 
minggu. Diterangkan selan- 
djutnja, bahwa terlalu  terge- 
Sa-gesa untuk mengumumkan 
Sekarang sesuatunja. menge- 
ngi isi pembitjaraan2 jang te- 

   

   
see Berkilau Itu Emas..... 

D mapan ak DUNIA 
maupun 

djadi. Bemmapa NP 

merobah djiwa dan 

Itu Gang Hauber diberj gan 
ti nama, sekarang orang ramai 

diserukan supaja menjebut . 
GANG SADAR. Sudah @jelas 
dari namanja” Oh. .manusia ' 
hendaklah sadar, sadar dan sa   lah dilakukan itu, akan tetapi 

yanti akan diumumkan djuga | 
lapuran?2 “setjara berangsur 

jang berlangsungnja pe 
Be: catu. Demikian Ur. 
kabarkan. dari Washington. 

dar, bahwasanja "perbuatanmu, 
tingkah- Taun itu, 

| baik dan durhaka" " begitu ru- 
panja is! 

. ma baru itu, orang Balaikota j 

  

SEMARANG 8 PEBRUARI 1052 

Kabar Kota : 

Perumahan Utk Kaum Buruh 
Tg. 1 Mei '52 Selesai 84 Baah 

Pendirian perumahan buruh 
jgkini sedang dikerdjakan atas | 
uSahanja Dijawatan Perburu- 3 
ban Djawa Tengah Yaitu di | 
djalan Sendjojo dan sekitar 
Brumbungan dapat dikatakan 
hampir selesai. Dawatan Peker 

sdjaan Umum jg mendirikan pe 
rumahan isb, akan berusaha 
sedapat mungkin spj rumah2 

“tsb selesai dalam bulan Mei 
jatu 1 Mei tepat pada hari pe- 
rajaan buruh. Djumlah ru- 
mah di Sendjojo ada 22 buah 
sedangkan disekitar  Brumbu- 
ngan ada ik. 62 buah, jang 
kesemuanja dapat menempai- 
kan Lk. 1000 buruh. 

Adapun jg dapat ditempatkan 
dirumah itu menurut keputu- 
sap pihak Djawatan Penju- 
luh Perburuhan ialah chusus 
untuk burih pelabuhan jang 
belum kawin atau jang tidak 
berkeluarga. Djumlah buruh 
pelabuhan jang tidak mempu- 
njai tempat tinggal tetap da- 
lam kota Semarang ini menu- 

tjatatan ada 11k. 1000 
orang Mengenai talangan 
sewa Pa ajangan 
diatas telah diadakat' peruh- 

dingan “dengan pihak madjikan 

kan supaja para madjikan tsb 

Ian 

  

P.D.T. 
Seorang sahabat Sir-Pong ber 

tanjak: kaluk dulu mobil-mobil 
dari kantor Papak jang semua- 
nja pakik tanda G.D:T. itu di- 
tafsirkan ,,Gampang “dititeni”, 
la sekarang itu mobil-mobil Pro 
pinsi jang ditjap P.D.T. itu apa 
tafsirannja?' 

Sir-Pong djawab: Gam»ang 
sadja! Tafsirannja ja .,Podo 
dititeni” wae loooor! 

BROMFIETS, 
Di Semarang sekarang su- 

dah mulai banjak sekali ,,brom- 
ficts”. Anehnja, demikian kata 
lagi seorang sahabat Sir-pong, 
sampik sekarang kok belum ada | 
bahasa Indonesia jg tjespleng 
jg bisa gantikan nama ,breom- 
fie's” tadi. Apa sekiranja Sir- 
pong bisa sumbangkan kalimat- 
baru jg bisa dipakai menama.- 
kan bromfiets tadi, tanjak sa- 
habat tersebut. 

S'ir-pong sih: bukamja ahli 
Sastera. Dus tidak sanggup ka 
sih nama, Tetapi serenta Ra- 

den Aju Sirpong, jang ambak2 
djuga diebolan Litteraire fa- 
culteit d'minta tolong, setjara   “menjetor” uang - guna pemba 

jaran sewa rumah tsb. Pihak 
Djawatan Penjuluh Perburuhan 
tidak setudju bila para bu- 
ruhnja “harus membajar  se- 
wa “rumah itu, Na 

hasi annja sangat Ir 1 
Bala dari ini telah dikirim : 
kan surat kepada semua madjt' 
kan Pelabuhan agar turut ser 
ta memikirkan soal mengenai 
tempat tidur bagi para buruh 

itu. Sedapat: mungkin tempat 
tidur bagi mereka itu diusa- 

hakan oleh madjikan2 jg ber- 
sangkutan dipelabuhan. 

Kaum wanita Solo. ' 
tak mau ketinggalan. 

Semestara itu dari Solo dika 
barkan, bahwa kini 18 orgarisa 
si wanita telah menggabungkan 
diri dalam satu badan, jg bertu 
djuan mentjari djalan, bagaima 
na dapat mendirikan peruma- 
han buruh wanita di kota Sura 

buruh 
okok kretek, perusaha- 

an-perusahaan tenun dan Batik. 
Badan tersebut kini telah sele- 
sai dgn rentjananja jg kemarin 
"telah diterima oleh Djawatan 
Penjuluk Perburuhan Djawa Te 

.ngah dimana tertjantum begro- 

“Untuk Berumahan atau asra- 
ma buruh wanita direntjanakan 

. beaja sebesar Lk. Rp.,20.465.— 
samping ini oleh badan tsb. di 
— afiga mendirikan 

buah gedung penitipan & anak2 
| memakan beaja sebe 

“ Rp. 19,760x— Tempat- 
Sa an di Kepatihan, 
jditu djalan Pantisari. Oleh pe- 
milik gedung tsb. telah ditawar 
kan pendjualan rumah tsb. sebe 

sar Ik Rp 1170.000.—, sedangkan 
gedutig besar ini dapat menem' 
patkan Lk. 1000 orang. Oleh 
Djawatan Penjuluh Perburuhan 
tentjana tsb. diteruskan kepada 
Kementerian dan didapat ketera, 
ngan lebih landjut, bahwa Ke 
menterian Perburuhan menjetu 
djui rentjana keuangan jang 
dimadjukan oleh badan tadi. 
San tsb. bernama. Madjelis 

jawaratan Waxita. Sura 
“dgn diketuai nj. Judone- 

  

   

   

  

   

kontan 1a beri nama “Sepuda 
kewek”. 
Apa sebab? Sebab katanja 

sugrahja ngewak- ewakak€, ke 

n€s, seperti lakonnja Srikandi 
jang baru njidam gelek .. 

Sir-Pong. 

SPJ. MEMBAJAR. PALING 
SEDIKIT RP. 4,50: 

Menjambung berita kami' 
beberapa hari berselang ten- 
tang usul dari Panitya Upah 
bagi pegawai negeri jg dike-f 
tuai oleh sdr Suprapto supaja 

upah buruh harian pegawai 
negeri dinaikkan antara Rp4. 
sampai Rp. 5, Usul ini kemarin 
dahuly oleh Gupernur Bud'o- 
no diterima baik dan ' diseru- 
“kan selandjutnja kepada kepa- 
la2 bagian kantor negeri spj 
membajar para buruh 
hariannja dng tiara memberi 
tundjangan paling sedikit 
sampai R4.50, dan mulai ber- 
laku dari 1 Djanuarj 52. 

MENGHADAP DJAKSA 
AGUNG. | 

Utusan dari Panitya Tahan 
an Razzia Agustus Djawa Te 
ngah' terdiri dari sdr2 Muljan: 
to, Endang Wahuti dan Surip 
nie hari Rebo jl dengan dian- 
tar oleh Nj. Karim dari Panitia 
Pusat serta anggauta  parle 
min K. Werdojo menghadap 
Kedjaksaan Agung” untuk me 
minta pendjelasan tentang be 
lum dibebaskannja 88 tahanan 
razzia Agustus. Mereka itu 

ni masih tarbobup di Sema:- 
rang. Pati Magelang dan Nu 
sakambangan. 

3. DAN 5 TAHUN HUKUMAN 

PENDJARA: 
Kemarin oleh hakim Smg telah di 

djatohkan hukuman pendjata terha- 
dap terdakwa S. dan A.P. karena 
dipersalahkan melakukan perampok- 
kan. dirumahnja seorang petani di 
Perbalan Baru Gg. 'Tjemara, ma- 
sing2 5 dan 3 tahun, 

Diterangkan, bahwa terdakwa 
A.P. ini beberapa hari berselarig te- 
lah didjatubi hukuman 
tahtin. oleh hakim, karena” melakukan 
pembegalari Na UMUM ' Per.   

sesak pan da 

  

#balan. mi ia BN | dana 

Kampung Jg. Banjak 00m »Gg Hee 
Diganti Nama Dg. .Gg. Sadar” — Berhasilkah Ini 

njadarkan Orang2?3  Bitjara sedjenak Dg. Bang 
tjak: Ingat Kalau Ke D jakarta: Tidak Semua Ja 

Sab gg aa dan bang En an 1 

AN men ogja 

am 
n boleh aa pasti Hak Pasar amin wafat 
. pendirian orang: 

tidak | 

Pk 
djeritan pentjipta na ami bersama kawan menje 

| Sadar” 

Sak 

ngang”,. 

      

    

  

Djakarta: raya, ang sebuahnj 

    

Pak Sam, 23 
a3 Mu . mudebari, bontsitan 

Tetep San 'biasanja teru 
tama bagi tika. La ti- 
dak begitu mudah gat 
nama2 baru 'jg' Peka njak 

' maka pada suatu hari ketika 

but:” Bang antar gue ke Gang 
maka mendapat dja- 

waban:” Mana nih -. Pak, ada 
Gang Sadar? Seluruh Djakar 
ta tdak ada sadar" kata bang 
Betiak. 

Kawan kami jg djenaka se- 
gera menjaut: “af itu bung, 
SANG, mere “duraka” " Itu mah 

' namanjs  Hauber Pak", saut 
bang Betjak. 

Bener, bener, ,bener,.. 
deh anterin gue." 

Bitjara dgn. bang Betjak. 

ajo 

Memang pak, saja djalan- 
kan betjak ini. djuga .dgn ke- 

calam satengah. tahun. te- 
naga saja habis, Makanja 
saja sisihkan uang pendapat 
sehari harian kalau tjukup sa 
ja kembali ke udik, sekedar 
berdjualan disana begitu kata 
bang betjak. 

Hanja sadja kesadaran . de 
mikian  bagusnja itu, - sajang 
tidak ada pada set'ap bang 'be-: 
tjak” Bahkan sebaliknja keba- 
njakan 'pada ngotot mentjari 

sadaran. Ialah sadar bahwa di | 

  

      
       

  

Bettganat Naa 4 n stadion Diakarta baru2 ini 

telat diadakan rapat: pl eno Komite Olympiade Indone-   sia'jang dihadliri'oleh wakil2 tjabang o! 'ahraga berba 

jan dota, Gambar : suatu pamandangan ,pd. rapat tsb. 

rganisasi CTN 
bagaimana “Pembagaian kang 
katnja: Berapa Gadjinja? 

ENTER PERTAHANAN Sewaka, baru? inj telah menga- 
1 dakan suatu peraturan mengenai penerimaan, pengang- 

katan dan perhentian Onceaa CTN, Peraturan "ini diadakan 
dengan peraturan menteri, karena menteri berpendapat, ba- 
hwa keadaan mendesak untuk mengadakan suatu peraturan 
selek nja mengenai CTN, Perajuran ini diadakan . dengan 
mempertimbangkan pula fatwa? dari kepa' a 2 staf angkaran 
perang. Dalam peraturan ini, jang mulai berlaku pada tgi. 
1 Djanuari jl diadakan penetapan mengenai pangkat dan ga- 
dji serta tundjangan? anggota CTN. 

  

  

Jang dapat diterima mendja 
di anggcta CTN :tu ialah: 

| 2) para anggota Angkatan 
Perang diluar susunan orga- |.. 
hik, d 

| HD. bekas anggota AP jang 
belum mendapat lapangan pe- 
kerdjaan dida'am masjarakat, 

c)-orang atau pedjoang ke- 
merdekaan “nasional lainnja, 

jang memenuhi makiumat pe- 
merintah tangga! 14 Nopem- 
ber 1950, 

ad) anggota gerilja Su awesi 
Selatan jang ingin masuk ten- 
tara. 
| Untuk dapat diterima men- 
djadi anggota” CTN, mereka 
jang disebutkan diatas itu ha- 
rug memenyh: sjarat2 jang 
akan ditetapkan lebih Iandjut 

Import : Sapi 
Friesland .. 

Uatuk Perbaiki Pe. 
ternakan Kita 

kr ARI RABU PAGI telah ti- 
ah ba di Tandjung Priok dg. 
kapal »Oelebes'' sedjumliah 48 
ekor sasr dari Friesland /Ne- 
derland) jang dipesan oleh dja 
watan kehewanan guna perbai 
kan peternakan sapi di Indone- 
Sia, Djumlah sapi ini terdiri 
dari 20 ekor sapi djantan dan 
28 ekor sapi betina jang tidak 
lama lagi akan beranak. Ini   nafkahnja sehari hari dan di 

hab skan sehari hari itu pula. 
Kadang2 terlalu rojal. Demi- 
kianlah kami tanjakan apa se. 
bahnja banjak kawan tidak se- 
perti dia. 

Djawabnga: itu djuga de- 
ngan kesadaran pak. Tjuma 
Sadar jg agak keliru. Seperti 
nja djuga orang2 di Gng Hau- 
ber itu tentu dng kesadaran 
pua Sadar bahwa begitulah 
nasibnja dan hanja dng dja- 
lan itu ig dapat duwit,  Keba- 
njakan kawan2: tukang -betjak 
pak, sama mabuk. kesengan' 
murah tidak merawat badannja 
Memang sehari harinja' bisa 
untung Rp: 15, atau lebih ba- 
gi Djakarta ini, tetapi kawan2 
itu kemudian royal murah, 
apalagi dikala djalan malam. 
Ingatnja hanja...... besok ' da- 
pat untung lagi. Lupa hari ke- 
mudian sering Tupa keluarga- 
nja.. 

' Ketentuan2 bahwa 

gota CTN, setelah mereka 

adalah kiriman jang pertama 
kafi sesudah penjerahan kedau 
latan dan dimaksudkan untuk 
dibagi? diseluruh Indonesia ke- 
pada rakjat jang mempunjai pe 
merahan susu. misalnja di Pa- 
sar Minggu, Medan Bukiiting- 
gi, Banduns, Tawangmangu 
dsb. 

Mengingat bahwa kebutuh- 
an akan sgiSy kental di Indone 
'sia makin meningkat — misal 
nja tahun jang lampau Indone 
Sia mengimpor: berdjuta2 :ton 
Susu dari negeri Belanda, Aus 

CTN pangkat itu mendjadi ber tralia dan Denmark — ma! za 
turut-turut Perwira  Mene- , SY. Suparman, kepala djcwa- ngah I CTN, Perusir Mene- | tan kehewanan bermaksud ngah II CTN dan Perwira Me- ! mendatangkan sapi2 perasan mengah III CTN: kapten, Tet- | dari luar negeri agar supaja nan TI dan leman II. mendjadi | dengan demik!an dapat'ah Ki perwira pertama I CTN, per- ' ranja nanti kekurangar2 ba- 
wira pertama II CTN dan per- | han makanan ini dapat diatasi. vr III CTN, pembantu-let- j Dengan mengadakon perkawi- 
nan, sersan-major dan sersan | nan antara sapi2 perasan dari 
mendjadi, bintara I CTN, bin- | luar negeri dengan sap? jang tara IT CTN dan bintara III Vte'ah ada maka 

oleh kepsra “staf Angkatan 
Darat dengan memperhatikan 

anggota2 
AP diluar susunan Orgomik 

i dapat d'angkat mendjadi ang- 
. 

perhentikan dari A.P. 

Pangkat2 dan salfi 
Dalam peraturan wu | dj 

telah ditetapkan men 
Yi anggota CTN. Jang da. 
pangkatnjg kolonel, leinan-ko- 
lonel dan major, maka dalam   

  
i admin'strasi beres. 

Omong2 sambit 

kan betjaknja 
dan bawahan III CTN. mendjalan:: 

8 Pakatar seragam “fav tar 
SG 3 s1 pangkat untuk “anggota CTN 

Rupanja benar djuga OmO- lakan ditetapkan oleh kepsla 
ngan tukang betjak ini. ..... Istaf AP., 

ra Perwira menengah -C' IN- 
dji'pokoknja ialah berter 
Rp. 550, Rp. 450, dev Bn 39, 
Perwira pertdma Rp. 275,— 

“Rp. 250, dan Rp. 225.-—-, 
| (Untuk bintara dan howoken 
ialah: sebagai berikat” Rn. 189. 

Umumnja bangsa” Indone- 
sia memang pemboros,  Pen- 

dapatan Rp- 100-—. sebulan, 
habisnja Rp. 150, atau lebih. 

: Tidak “ada jang hidup: dengan 

Dan jang 
lebih tepat ialah katanja, ba- Bp: 160—, Rp. M0— Rp. 75, 
hwa semya itu dengan:..... ke- Rp:55s— Bp: 50— 
sadaran djuga, ngan? jainnja disam 

Maka kesimpulan kita, apa: ping padi pokok itu, sesrai Je 
bila hendak merobah moral (ngan peraturan pemerintah bu 
orang2 di Gang Hauber (ataujat tentara organiek. 
di lain gang, kampung itu) ti- 
dak tepat djika namanja di 
santi mendjadi ,GANG SA: 
DAR”, barangkali matah led 
bih tepat kalau diganti nama 
sadja: ,,Gang durhaka” 

Kalau begini bisa djadi, jang 
(akan datang agak kemalu-ma- 
nan. sebab masuk di gang dur 
haka. sih. 

  
Perhentian ang- 

gota CTN. 
Anggota2 CTN diperhenti- 

kan. dari keanggotaarnja  ka- 
rena.ha!2 jang berikut: a) di- 
angkat dalam formasi organik 
angkatan, perang, b) diangkat 
mendjadi pegawai negeri atau 
bekerdja diperusahaan parti- 
kelir, c) dapat kembali ke ma- 
siarakat dengan: mendapat ma- 
ta. pentjahar'an termasuk pen 
siun onderstand jang pantas, 

Lain tjerita kesadaran.... 
Kini barnjak orang bE- 

NGAN SADAR memakai gi- 
wang, ali2, kalung, peniti ber-   

orang itu belum pernah dan 
tidak akan dapat tahu . batu2 
berlian sebenarnja. jang keba- 

njakan masih belum tergosok. 
“Di 'kota2 besar seperti. Djxa- 

Maka petundjuk kamj bagi 

djan Djakarta: 
silau dengan jang gemerlapan 
jang banjak 'sdr, lihat nanti di 

karta, leb'h banjak crang be-| kota Djakarta, sebab terlalu 
ginian. Dengan sadar menipu banjak jang palsu. Banjak 
diri sendiri, untuk menipu orang "benda "maupun pergau- 
orang Iadin” lan jang bikin-bikinan sadja” 

  
  

diharapkan 
Begitulah omong-kosong ka |OTN, kopra! pradiurit 1 dan |ikwalitet Sudu di Indonesia 

mj dengan-bang Betjak. sela- (pradjurit IT mendjadi bawa- akan bertambah baik.  Pesan- 
ma satu djam: han I CTN, bawahan II CTN | 3n2 sapi untuk peternakan 

oleh djawatan kehewanga dari | 
Tuar negeri ditunggu kedatang 
nja lagi di Indonesia dalam hu 
lan Maret jang akan datang. 

      

jang “akan ditetapkan oleh 
menteri pertahanan, d) atas 
permintaan sendiri, e) karena 
kelakuan jang tidak baik, se- 
hingga tidak lajak lagi 

tetap mendiadi anggota CTN 
dan f, karena meninggal du- 
nia. 

Anggota CTN diangkat dan 
d'perhentikan oleh kepala staf 
AP, atau atas namanja de- 
ngan Surat keputusan. Bagi 
anggota CTN jang masuk su- 
sunan crgalik Angkatan Pe- 
rang, masa kerdja dalam CTN 
dihitung untuk pensiun. 

Dem'kian antara lain garis 
besarnja peraturan menteri 
pertahanan mengenai anggo- 
ta2 CTN. 

KONSERVATORI INDO- 
NESIA DI BANDUNG. 

Atas inisiatif ' Perwakilan 
 Djawatan Kebudajaan pro'pin- 
| s. Djawa Barat, mafa beling iang digosok ses Berlian gengan intinja jg. | 

perti berkilaunja mberlian” sebenarnja, kini hanja diketa- 
Padahal . banjak d'antara | hui oleh sed' kit orang Sadja. 

di Bandung 
sekarang telah “disusun Pani- 

| tia Konservatori Indonesia jg 

kawan2 jang. hendak menin- 
.dIjanganlah 

terd'ri dari ahli2 kebudajaan, 
diketuai gleh Suria Danuning 
rat dan wakilnja Hardjoprano 
to. D'm konservatorj itu akan 
dipeladjarkan seni-suara Sun- 
da, seni-suara Djawa, seni-sua 
ra Bali, seni-suara Sumatera, 
senj kerontjong dan seni mu- 
Sik Barat. 

buat ! 

  

USAHA JAJASAN PEDIOANG rumah? dari DKA dalam kota Smg. 
REP. INDONESIA. Dengan adanja pekerdjaan jang di 

terima dari pihak DKA, maka mere- 
Kemarin bertempat diruangan Jaja ka dapat berdiri melangsungkan tji- 

san Pedjoang. Republik Indonesia ta2 Jajasan tsb. Mengenai fusi dari 
dj. Mataram telah dilangsungkan Organisasi bekas pedjoang dikatakan, 
pertemuari oleh pengurus Jajasan tsb bahwa hari Minggu j.a.d. ini akan 
dengan pihak instansi2 negeri jang diadakan rapat untuk SN 

bersangkutan - dan beberapa wakil kannja. 1g 

organisasi dikota ini. Maksud per- 
ban tsb a.l. untuk Mn MUTASI DI KEPOLISIAN. 

soal. re-organisasi dan' fusi " dalam 
organisasi bekas pedjoang,- Kom: Muda R. Hartolo kepala   

erdjara 3, 
5 “kan, bantuan 'gati pemerintah belum | Sar Polisi Bodjong dan sebagai 

te- Selama Jajasan ini berdiri, demi-| Polisi seksi Tjandi, baru2 ini 
kian ketuanja sdr. Karsono diterang| lah dipindahkan ke Kantor Be- 

didapatkan, Kini mereka sedang me- | gantinja ditetapkan Komisaris 
Vi ngerdjakan pemborongar mendirikan kl. IL Sutedjo' dari Surabaia, 

“ 
- 

. 

  

  

MUTASI PENDIDIKAN MA. 
SJARAKAT PROPINSI 
PIA WA-TENGAH. 

Teah didapat surat putusan 
dari jang berwadjib kepada 
Sdr, Ahdullah Sadjat untuk di 
pindahkan ke Sunda Ketjil se- 
bagai pimpinan Pendidikan Ma 
sjarikat Daerah. 

Pada tanggal 5 Pebruari '52 
Sdr. Abdullah Sadjat telah be 
rangkat ke tempat pekerdjaan 
jang baru dengan difikuti oleh 
Sdr, Mardisiwojo jang kemung 
kinan besar sekak akan mene- 
tap memangki  kewotijiban 
pula, diwilajah Sunda Ketsil 

    

   

    

#3 BAG. Al DIKETAHUI, 

djak peredaran, maka 
djadi keluar keringat 

hampir 

biasanja sangat melempem 
mendjadi menarik urat sjaraf.., 

Ternjata hasil “usaha gem- 
bong pengusaha batik jang  di- 
pimpin oleh. M.Djajengskarso 
dan Saebani cs. di Jogja tidak 
sia2, ini bisa dibuktikan bahwa 
hari kemaren telah diterima su- 
rak: dari Kemen rian Keuangan 
jang pokoknja kita “kutip selu 

iruhnja sebagai" dibawah ini,   
| dan dengan keputusan mana, ' 
pengusaha2 ba'lik boleh'ah mu- 
lai bernapas knggar: 

MENTERI KEUANGAN RE- 
PUSLIK INDONESIA, 

Menimbang: 
Bahwa perindusterian batik 

dewasa ini mengalami berbagai 
kesukaran jjang sulit sekali di- 
@JASI 

Bahwa oleh karena didikan 
pabrikan batik tidak tinggi, dja 
ya hnja harga batik dan keru- 
gian2 jang diderita, maka pem- 
bebatian padjak pendjualan ke- 
pada konsumen tidak mungkin 
dilakukan cleh pabrikan? . ter- 
maksud: 

Bahwa “dengan ' demikian si 
a padjak” pendjualan un- 

longan »abrikan tsb. be 
1 1 darj padjak pemakaian 
mendjadi padjak peruSahaan: 
Bahwa memungut padjak 

pendjualan dalam hal ini menga 
kibatkan ketidak adilan jang te 

    

      

rasa berat: 
Meningat pasa" 38 Undang ! 

undans Padjak Pendjua'an | 
Aa 51 (Undang-undang Darurat 

19 tahun 1951, Lembaran 
Ka 94 Jahvus 1951): 
Memutuskan: 
Membebaskan pabrikan batik 

dari padjak pendjualan, jg ter 
hutang atas pen jerahan barang 
batik mulai pada 1-10-51 sam 
pai pada saat jang akan dite 
Capkan kemudian, dengan keten 
tuan bahwa hak pabrikan Her- 
sebut untuk .memperhilungkan 
padjak jang telah Gibajarnja 
alas bahan-mentah, bahan-pem | 

masuk djuga alat pe mbungkus, | 
dengan padjak pendjualan jang | 
terhu: ang “atau memintanja 
kembali menurut pasal 31 tu- 
ru! tidak berlaku 'agi selama 
masa pembebasan 
berlaku. 

Sesuai 

termaksud 

dengan  surat-keputu- 
San tersebut: 

Menteri Keuangan RI, 
Atas nama beliau: 

Direktur Djen. Iuran Negara, 
(Mr. R.A. Kartadjoemena). 

  

SEPAKBOLA PERSAHABATAN. 
Sabtu sore lapangan Kalisari Se. 

ata ang: PorisI lawan komb., LTT/ 

Minggu “Sore lapangan  Pontiol: 
Poris II/III lawan ps. Norton. 

Pertandingan dimulai djam 15.30. 

Djuara dunia pingpong. 
Menurut UP dalam pertan- 

dngan pingpong untuk mere- 
but kedjuaraan dunia jang 
berlangsung di" Bombay, regu 

ngan kemenangan itu regu la- 
ki2 Hongaria keluar sbg, djua 
ra dunia 1952. Djuara dunia 
bagian wanit, 'alah regu Dje- 
pang. 

IOMA di Bandung. 
Di Bandung telah dibentuk 

Ikatan Olahraga Mahasiswa 
(IOMA) sbg. suatu gabungan 
dari perhimpunan2 olahraga 
mahasiswa jang bertudjuan 
untuk memperoleh ko-ordina- 
Si keg'atan2 para mahasiswa 
Gi lapangan olahraga, sedang 
hubungan antara mahasiswa 
dengan masjarakat dipererat. 
Selaku ketua merangkap 'pe- 
“nulis ialah in. S'e Swan Poo, 

. wk. ketua merangkap penulis 
(Tn, J. H. Item dan bendaha- 
ra tn. Ko Tik Wie. : 

  
  

SEMARANG, 8 FEBR.: 

17.00 Pembukaan 17.05 Sambil mi. 

hum teh Karawitan Studio 17.80 Pe- 
ngumuman dan warta daerah: 17.45 
Samb'1 minum teh 18.15 Industri 
dan ketTadiinan 18.39 Sambil minum 
teh 18.40 Adzan 18,42, Sambil mititim. 
teh 19.00 Tanda waktu, warta berita 
19:15 Kenaikan. “1... 1930 Pilihan 
Discotheek 20.09 Sari warta berita 
20.05 Saran pemerintah. 20,30 Kron. 
tjiong asli 21:00 Berita bahasa Diawa 
21.15 Dari padang. pasir 22.00 Warta 
berita terachir 29.15 B'ngkisan ma- 
lam oleh Seru Serodja 23.00 Tutup. 

  

OBLIGASI RIS,   RIS 37 nom, 85y—- sedang dollar. 
caport.bewijzen' telah: terdjadi” 1,70. 

Dunia Batik Lega 
“Bebas Dari Padjak Pengjanak 

bahwa 
merintah akan mengenakam padjak pendjualas kepa- 

da semua pengusaha? batik sejuruh Indonesia, karena, dipan- 
dangnja sebagai producent jg. pertama, 

dingin nj 
pir musna sama sekali, Oleh sebab “dalam hal itu dirasa se- bagai soal mati-hidupnja”, maka, fidak heran mereka 

dalam soal organisasi, mendadak 

  

sedjak ada keniataa Pe- 

sebagai pengganti pa- 
semua pengusaha batik men- 
ja, kenapsuan bekerdja ham- 

    

— Faedah 
Djuga 

' Susilowati Tentang 
Kundjungaonja Ke 

New Zealand 

na Suslowati jang baru? 
ini pulang dari New Zeaand 

setand Wiusan dari pada Kane: 

mengadakan perhubungan ' se- 
tjara pribadi dengan w 
dari negara? lain di Pasifik. 

D'injatakan selandjutnja : ba 
hw4&. baru sekali inilah Indo:   

  

HARGA EMAS KUAT 

Harga emas di Semarang ternjata 
semakir kuat, hari ini tg 10 Fepr. 
djam 11,00 tertjatat “emas no. 1 
Rp.84,650, ig nomor 2 Rp. 33,50 dan 
romor 3 Rp. 32,50. 

Di Singapura tertjatat “tg. 7 ke 
maren diam 17.00 sbb,: Emas murmi 
(pemb.) str. $ 106:  idem (pendj.) | 
Str, $ 202 dan mas perhiasan , 
Str. $ 245,— 

Harga ditoko2 Su- 

rabaja neik 
Ditoko2 @i Surabaja, harga 

barang2 jang berasal dari dae 
ah2 dollar (terutama Amerika | 
Serikat dan Djepang), sedjak | 
diumumkannja tindakang keu- 
angan jang baru, telah nik de 
ngan Kira? 1& prosen. Barang? 
jang berasal dari daerah? 
Sterling, boleh, dikatakim se- 
muanja tetap" harganja. 

Import karet oleh 
Amerika dihentikan. 

Makin Jama Girasa makin ba- 
hjak kemungkinan akan ditja- 
buinja kembali . dalam bulan 

nesia mengirimkan utusan ke- 
| Suatu kongres jang sifatnja 

AA | internasional dan dimana te. 
lah dapat dikemukakan : 

mandangan2 tentang ke: 
sesungguhnja dari wanita In- 
dones'ia dewasa. ini. Pidato2 
dari wakil2 Indonesi, memper 
oleh perhatian besar, tidak 
hanja dalam “ sidang? dari 
kongres, melainkan djuga' di 
dalam surat2 kabar jang 'ter- 
bit disana. 
ada: besar dari pihak rakiat 
New Zealand sehingga tidak 
djarang. bahwa wakil2 Indo- 

UNGGOTA PARLEMEN no 

gres Wanita Inacnesia, unki 
menghadir! al dari Pan 
Paeiric pa romdatigh, 
nerangkan | PI-Aneta, 
bahwa kung) Jan ke' New 
Zealand itu a alah (sangat ber 
guna, Lebih? karena telah dapat 

anita? 

   

  

Djuga perhatian 

   

  

nesia jakni nona2 Susi'bwati 
dan Atasti Kusumo Utojo di- 
tegur oleh penduduk ketika" 
maik bvs. jang ingin mengetia 

| hui tentang keadaan di' Indo- 
nesia. 

Perutusan Indonesia didalam 
sidang2 kongres telah menda- 
pat pengharggan karena bera- 

| ni dengan terus terang menja 
takan isi ha''nja mengenai ke- 
adaan wanita pada. umumnja. 
Lebih2 Jagi karena dari segala 
p'daty wakil2 Indonesia itu se' 

| lalu. terbajang enthousiasme 

| dan kepertjajaannja - terhadap: 
| hari depan, Kongres ini dihadi   

| bagai impor'eur tunggal dari K&, Australa, 
| karet asli di Amerika. Demiki-! 
an pada hari 

bantu dan bahan-bakar'dan ter |. 

  
laki2 Hongaria telah menga- 
lahkan regu jang terkuat, ja- ! 
itu Inggris dengan 5—4. De-: 

gg apa tiatatan bari ini bbligasi £   

ini djuga olah pemerintah Ame- £ 2 Aa ak Pipa, 
rika s's'im jang berlaku seka ew Zealand Djepang,' Viet- 
rang iri. dimana pemerintah! NAM, Muang Thai, Birma, In- 

| Amerika Serikat bertindak se' Sia, Pakistan, Cevlon, Ameri- 
Hawaii, Irian- 

: Timur, Taiwan Pulau? Tonga 
Spnen korespon- | dan Indonesia. Maksud kon-: 

den PI-Aneta memperc'eh ke- | gres adalah, untuk mengada-. 
terangan dari kalangan perda-' kan sgl'ig pengertian aniara 
gartan kare: di Washington. “negara? Pasifik. 

Daftar Kurs Resmi Mulai 

  
   

Tg. 4 Pebr. 1952 “1 
(Sambungan kemaren). “ubi 5 

PENDJUALAN PEMBELIAN” # 
FRANC BELGI (per fr. 100.—) 
kurs-menengah: Rp. 22,80 

NE, 

  

Rp. 22,74 PT 22,86 beli: flat 
zicht 22,70 22,86 djual: tambah 

9 sen per fr. 2 
100.— per sebu- 
lan sesudah 7 
hari. 

FRANC PRANTIJIS (per fr. 100:—)- KA £ : 
kurs-menengah: Rp. 3.258 - 3 5 TE: Rp. 3,24 3/4” Rp. 3,26 3/4 beli: flat 

zicht 3,24 1/4 djual: tambah 
1 1/2'semper “ag 
fr.100.— per se- 
bulan sesudah 5 
7 hari. 

FRANC SWIS 
kurs-menengah: Rp. 2,61 

tek, Rp. 2,60 1/4 Rp. 2,61 3/4 beli: flat 
zicht 2,59 3/4 2,61 3/4 djual: tambah 

1 sen “per 
sebulan sesudah 
7 hari: 

ESCUDO (per Esc. 100.—) 
kurs-menengah: Rp. 39.66 $ : 

Trs Rp. 39,56 Rp. 39,76 beli: flat 
zicht 2123948 ». 39,76 djual: tambah 

15 sen per Esa" 
100 per sebulani 
sesudah 7 hari. 

PETACA 
"ET: Rp. 2,47 1/4 Rp. 2,52 1/2 beli: flat 
zcht 2G A7A ». 252 1/2 djual: tambah 

: 1 sen per 
sebulan sesudah 
7 hari, 

KROON DENMARK re 
1.65 8 kurs-menengah: Rp. 

“kei Rp. 1,64 1/2 Rp. 1,65 1/2 beli: flat 
zicht er not IP ». 165 1/2 djual: tambah 

3/4 sen per 
sebulan sesudah 
7 hari. 

KROON NOORWEGIA 
kurs-menengah: Rp. 1,60 

Kala Rp: 1,59 1/2 Rp. 1,60 1/2 beli: flat 
zicht 1,59 1/4 ». 160 1/2 djual: tambah 

3/4 sen peri 
sebulan sesudah 

17 hari. 
KROON SWEDIA TE 
kurs-menengah: Rp. 2,21 

“raat Rp. 2,20 1/4 Rp. 2,21,3/4 beli: flat 
zicht 03120 djual: tambah 

nk 1 sen per sebu- 
ea lan sesudah 7 
"et hari, 

WEST-DUITSE MARK Nak 
kurs-menengah: Rp. 2,72 

nah Rp. 2,71 1/4 Rp. 2,72 3/4 beli: Hat zicht 2,70 3/4 ».. 272 3/4. djual: tambah ge 
1 1/8 sen per 
sebulan sesudah 
7 hari. 

LIRE (per lire 100.-) 3 . “ 
kurs-menengah: Rp .1,83 

St Rp, 1820172 Rp. 1,83 1/2 beli: flat 
zicht #92 ».. 183 1/2 djual: tambah 

3/4 sen per 
sebulan sesudah, 
7 hari, 

YEN (per yen 100.-) 
kurs-menengah: Rp. 3,17 ! “ 

"Ie Rp. 3,16 Rp. 318 beli: flat 
zicht 0318174 sed djual: tambah 

1 1/2 sen per 
kak daa sebuah 

ANTMLLEN GULDEN Ti 
kurs-menengah: Rp. ' 6,04 1/2 

Tuti Rp. 602 3/4 Rp. 606 1/4 djual: flat zicht 6.01 1/4 "606 1/4 djual: tambah 
Gala LN Pn 4 1 sebulan s lah (HABIS), 7 heri, : em mag ia dala 

54 
maba 

     
   

  
    

  

   
  



     

   
   

     
   
    

   

  

   

  

      

  

        

   

    

    

   
    
    

  

   

   
    
   
   

    

   

    

   

  

   

  

    

      

    
     
   

    

   

    
   

  

   

      

   

   
b.' murid? si 

   
   
   

    
    

   
         

er ft i tanggal 11 Pebruari 1952 tiap hari 

     

  

   
     

ikuatk berfoto jang” an oleh P 
elalui kepala sekol sekol 

    

Lg Sm 
Ia Tan 
BB, Kimi 

   

    

     

    
     

  

   

        

   

  tar diatas ajalah 
Ba 

ndonesia, Hawa Baru, Semarang |) 
in H) disertai dengan legiti 2 

    

  

    

   

        

    

    

rumah2 penginapar : 
dalam golongan lain telah 

  

   
    

    

  

Nan Lap 1 La 

teri saja 

| pada tg. 15/1-1952 di Semarang.” . 

     Ke Gea: 

  

Melangsungkan Perkawinan 
  

  

MENINDJAU , DAERAH R. Santana : 

Didapat kabar, bahwa nan'i tgl | Rr. Kusmit 40 Pebr. jad. ini atas Maa an Pe dai usmini 

tie Lalu Lintas Djawa Tengah akan Modjowetan 
| diadgkan excursi untuk . 
guna menindjau 
Ban organisasi? bi 

  

     

    

wilajah Djawa Telgah, antaranja | Me mabga Le Leloennna Kikan "3 Innalilahi Wa Inna Illahi Kodjiun 
dan Jogja. Excursi itu akan di-ikoti' Telah pulang ke Rachmatullah . Oleh Gupernur Budiono, beberapa MARIANA #nggauta DPD Prop. Djawa Tengah ' anak dari Kpl./PM. Misno pada 

« dan para undangan lainnja. Di te-j t9l. 31-1-52, dan dimakamkan 
sangkan bahwa excursi ini akan| Pada tgl. 1-2-52 djam 16.00 
memakan waktu sehari. : sore. BERAS Atas bantuannja sdr.2 sakalian “Di tahan “TO5I ai jang baik moreel maupun materieel, 

088.928,— jaitu 1500 ton dari Maha Kuasa, Amin. Siam di bulan Maret dan s'sa 

M. Marka 
M. Ahli 

Anggota P.M. 

kan ita, cab) Permuda Kembali 
o'eh 5 Setelah bersalin 40 hari 
dan PPOD. Soal ni oleh P-4 

Hgrah sementara dapat diselesaikan. 

    

Njonja minum 5—4 untuk Semarang. Djamu Habis Bersalin 

SIASAT I Cjamu sampe 40 hari. 
Warta Gepekan    Fug3 2g rang. 

& terbit 4.X sebulan , 1 
# ukuran 26 cM X 371, cM   tebal - halaman Ba 2 EN AT RATA 3g 
€ harga langganan p. T,— Ha 

sebulan (madjalah termu- NJONJA Ud 
rah di Indonesia) PA 

$ . memuat tulisan2 hangat | SEMARANG 

  

— Jagi ditulis oleh ahlinja ma- | 
- sing2 , 

.&. penuh" gambar menarik Daftar Harga bisa dapat di: 
x tersebar luas diseluruh In- Toko Pedamaran 99. Agen2 De- 

dgnesia dan luar negeri.  'pok 36b, Dj. Mataram 414, 497 
. Alamat Tata Usaha - 210, Lemahgempal 52, Petekan | Dil. Pintu Air 28 — Djakarta 35. Solo: Tjogpian 141. : iA reka Djawa Tengah | 

« 1 Ox 1 “Iah diadakan pada tanggal 18 
2 g 101... ')'Nopember hingga 18 Desem- Hari Anak2 dirajakan. or tahun 4h 
'Di Solo kini telah dibentuk R3 

. Panitia Hari Dea aan Kursus Ulangan Pendidi- 
ri Ketua2 Sektor dan Inspeksi $ " 
endidikan Diasmani Kota Su- kan Djasmani. 

aa 

  

  

   
rajaan Hari Anak2 gal 15-2 jad. di Wonogiri dilang 

jad, Menurut ren.ja- sungkan Kursus Ulangan Pendi 
: jaan tsb, akan terdiri dikan Djasmani, jang diseleng 

ari pertandingan? garakan oleh Inspeksi Pendioi- 
ding, kan Djasmanj daerah VI. Kur- 

AL Sus sematjam itu telah diada- 
U- Ian puasdi Kabupaten Klaten 

sedjak tanggal 1 Februari sela 
' ma 11 hari dan Selandjutnja 

' akan diadakan pula berturut7 
“Idiseluruh Kabupaten daerah Su 
rakariia. 

« 
JOGTI. A. - Si 

Malam kesenian musik 
Pada malam Minggu di Jog- 

jakarta atas usaha Sekolah Mu 
s.k telah diadakan malam ke- 

     

    

   
   

  

   

  

    

    

  

      
    

   

  

   

  

   
   

  

nstruktor Pen 

t, 0. katan ke-lI, | 58g0ro direktur sekolah musik 
' Mulai Selasa tan 1 5 hino | tersebut mula2 d terangkan, 
Bal 1 at Matang di Tan bahwa peladjaran musik dise- 
lilan, gkan Latihan : “ia kolah itu dibuka mulai pada 

Pendidikan Djasma- | tanggal 4 Pebruari ini, Setelah 

ihan tst ri . Igembira. 
Pn an Pan Dapat dikabarkan bahwa 

ng Instruktor2 Pen- | djumlah murid sekolah musik 
tersebut lebih Hg Da Men 

r 1 . orang jang berasal dari bebe- 
s— aa sa rapa tempat diseluruh Indone 
No, 584/III/47718. sia,   

t 

  

    

Kantor Pengendalian Harga, 
»Surat putusan harga untuk rum 

bahwa Grandhotei 
masuk golongan CG. 

permaklumkan 
.Wokerto, adalah ter 
termasuk golongan 

Perhatian ditudjukan pada pasal 14 dari s8 untuk rumah2 pen 
SA ea LA, ap 

— Aa EL 

Kepala Kantor Pengendalian Ha 
dari ,,Surat putusan h 
mempermaklumkan bah 
termasuk golongan CC. 

Hotel lain2nja adalah termasuk 
Perhatian ditudjukan pada pasal 1 

harga untuk rumah? pen 

Fee gen 10 Pebruari 1952 

   

    

     

   

    

    

    
sritahuan 

Harga, Memperhatikan pasal 2 
c rumah2 penginapan 1952”, Kalitaman di iga Salatiga, adalah 

    

  

am n mana.kemung- 
diatur. . 

KEMENTERIAN PEREKONOMIAN. 

Memperhatikan pasal 2 
ah2 penginapan 1952”, 
»Purwokerto” di Pur- 
Hotel lain?nja adalah 

Surat putusan 
ginapan 1952”, dalam mana kemung- penempatan dalam golongan lain telah diatur. 

KEMENTERIAN PEREKONOMIAN. 

beritahuan 
rga, Memperhatikan pasal 2 

arga untuk rumah2 h2 penginapan 1952”. 
wa Hotel Belle Eat ue di Tjilatjap, adalah 

golongan DD. 
e 14 dari ,,Surat putusan £ sinapan 1952”, dalam mana kemung- iman penempatan dalam golongan lain telah diatur. E 

  

   

  

MIAN, 

5 

aah 

BAN. 

  

: 201 115 | kami sekeluarga mengutjapkan masuk pelabuhan Semarang to | diserban: .. : : 191 7.202, 5 tom Sekaran Bp 10 perbanjak terima kasih. Semo- 

  

ga arwahnja diterima - oleh Jg. 

Pengumuman , 
gl. 5 Pebruari 1952 jang dikeluarkan 
dengan ini dipermaklumkan 

a Saja, S. HADISURJO se 
,Activa Trading C 

Membalas 'iklan t 
Tuan A. A. Gafar 
kepentingan bahw 
Wk. Direktur dari 

(di Djalan Purwodinatan 
djawab utang-piutang, kontrak2 dan lain?n 

A.A. Gafar, karena saja 
Tuan A. A. Gafar tersebut. 

ii bulan April, Djuni dan Dju A. D. Karsi 

Dan Sdr.2 sedjawat dari seluruh 

  

an h 

pada jang ber- 
bagai persero dan 
oy” berkedudukan 

52 Semarang, tidak bertang: ng 
- ja jang dibuat oleh | 

tidak mau mendjamin lagi soli- 

  

£ S. HADISURJO - "55 
Wk. Direktur ,,Firma Activa Trading Coy.” 

      Seluruh tubuh brasa lebih 
2 3 ringkas dan enteng, tjahaja mu- 

Pers. bulutangkis kantor | Ka kliatan banjak lebih muda 
5 aa jang melawat | dan gembira, kesehatan bertam- 

» Tjepiring telah mengada- | bah tambah, dan anak jang Han pertandingan persahaba- Se Kena montok 
ANA Ap TN MN Sara “s Gan “sehat betul. emua ini 5 Be Penata Njonja dapat buktikan, setelah 

   
    
       

    

Tiap Portret Nionja Meneer Se- 
marang. Setelah bersalin 3 hari | 

Njonja boleh mulai minum ini 

Bikiniah pesenan mulai seka- 

  

BAN SAN YOK PANG wapasan 2 | "TILP 837 U. SURABAIA BISA DAPAT BELI DISEGALA RUMAH O BAT danTOKO P.2.D. 

Agen Semarang: 
1. Toko Obat Tcen Djin Tong. 
2. Toko Obat Hwee Djoen. 
3. Toko Obat'Fie Min Yok Fong. 
4. Toko Obat Hway Aan Tong. 
5. Toko Obat Eng Tay Ho 

Pekodjan 101.. 
6. Toko Obat Weng Len. 
1. Toko Obat Jensen. 

8. Toko Obat Ngo Hek Torg. 
9. Toko Obat Tek Sing Tong. 

10. Toko Obat Eng Tay Ho 
Gang Warung 1. 

11. Toko Tay Gan. 
12. Toko Lng An. 23 

13. Kong Djin Tong Dispensary. 

jang akan menjeleng- Mulai tanggaj 3 hingga tang- 

usbn selalu... 
LE LYINITA 

MEUISA BOLA DUNIA 
Dz0oger tete» 
Ce2lense Tatba 

   £    

  
  

B8.51-6-170-8. si 

ag 
   

  

   

  

   

    

  Sedja 
    

   
      

Kemadjuan   
   

  

    
  

   R FF 
Ny 

Tn 
dari Me1-2 Kilo 3g   

k dalam makamannja ) 

disunakan BLUEK -BAND 

(po ajestapna beramtat Tara benda lobi sea dn dita baik di lapangan ke-olah-ragaan, MISA P Oh da Thn Kn Pr Be na 
ye ini adalah hasil penghidupan jang sehat, oleh pilihan makanan 

: t dan dimasak dengan Blue Band jang lezat rasanya dan ana 
Ae Ha berfaedah untuk pertumbuhan badan jang sehat. 

   
   
      

   
   

Alangkah 

tangkas 
   

    
   
    

  

   

  

   
   

     
   

BLUE BAND mempertjepat pertumbuhan tubuh jang kuat serta 

. menambah semangat bekerdja. Hanja terbikin dari tumbuh-tumbuhan, 

  

BAND 
Buaran UNILEVER 

  

: KEMENTERIAN PERTAHANAN R4. 
STAF ANGKATAN UDARA. 

PENGUMUMAN 
No. 001/IKL/ST/52. 

mendjadi: 

.  Sjarat2 erimaan: 
” 2 Waraa Negara Indonesia. 

Umur 17—25 tahun. 

Tinggi badan sekurang-kurangnja 155 Cm. 

bagian mesin. 
Berbadan sehat. 7 

F£
 

TP
. 
P
N
 

tammat dari pendidikan. 
III. Atjara pendidikan: 

3 bulan pendidikan ketenteraan.' 
1 tahun pendidikan keahlian.   

' sebagai Sersan Udara. : 
IV, 'Tjara melamar, 2 : 

3 Pelamar2 harus mengadjukan lamaran tertulis kepada 
Kepala Djawatan Personalia M.B.A.U., Merdeka Barat 8 
Djakarta, dengan disertai: 2 
1. Daftar riwajat Hidup jang ditulis sendiri. 5 

Salinan Idjazah dan daftar Angka? rapor klas jang 
terachir. 1 

BN aa 
2 

2 

3 
tempat. 

4. Surat keterangan berkelakuan baik dari Pamong 
Pradja dan Polisi. : 

5. Surat keterangan persetudjuan dari Kepala Djawa- 
tannja bagi mereka jang sedang bekerdja pada salah 
satu instansi. 

Pendaftaran ditutup pada tgl. 29 Februari 1952. 
Pelamar2 jang memenuhi sjarat2 jang tersebut pada 
ajat Il dan IV akan dipilih dan diugji ditempat2 jang 
akan ditentukan kelak. Mereka jang dipanggil untuk di- 
udji harus membawa Idjazah dan Angka? rapor jang asli. 

VII. Surat2 lamaran jang tidak memenuhi sjarat2 tersebut 
diatas tidak akan diperhatikan. 

Djakarta, 31 Djanuari 1952. 
Kepala Staf Angkatan Udara 

ted 

Ad
 

Komodor Udara:   
  

  

  

TWO-SHADOW KNOCKED 
OB COLD/ LUCKY I WAS 

LE TO SHOOT A POISONED 
RT INTO HIM/ NOW HE's 

GOIN' UNDERGROUND TO 
X5 WORK AGAIN / 

Ba Fa EN 
WOW! my HEAD/ 
WHAT HAPPENED, , 
ROCKYAWP. : 

    

  

       
senian musik. Penjelenggara- | Fx 
nja adalah guru2 pada sekolah | Ik 

“aga tersebut bagian musik Barat. 
mm. Djasmani ang- | Pada hadirin oleh Ir. Prawiro- ' 

    

  

ke-II. Untuk me- Itu Gipercengarkan lagus Sang Aduh, sakitnja kepalakul! Apa jang telah terdjadi, Rockjaw? 
hingga kamu pingsan. 

Untung saja lalu dapat meniupkan tusukan ratjun kepadanja. Dan 
sekarang ia hesas”turun lagi dalam lobang untuk bekerdja kembali 

Kerwng enrnnga. alih Wong ubah an" 
— Sebenarnja tak mau aku turun lagi, tetapi kuturut djuga per- 

kataanmu itu, orang djahat!! 

— Two-Shadow telah memukul kamu, 

dibawah fanah! 

  
: Rogers 45 Y 

  

TU” 

  

  
  

    

S. SURYADARMA. 

ADALAH SEb5AGAI BUBUK MAKAN KAJU? 
Penjakit JIRIAN (Spermatorrehoea) IMPOTENUYE Tandar 
penjakit selalu marah-marah, muka putjat makanan kurang 
hantjur, perut kembung, kepala pusimg lekas tjape, tidak bisa 
tidur, kaki tangan dingin, semui-semutan pikiran tidak telap 
dan takut, djantung bergebar-aebar, sezalu MIMIP1 ulluK itu 
semuanya kami seaiakan UbAI JANG DITANGGUUNG Mu- 
DJAKABNJA. 
JAKIANGL, Harga per botol ...............i.... Pan BR. K0,— 
Obat BIKIN HILEM KAMBUT 1006 udak luntur » BL... tu aO,y— 

: 2 gr. KR. 10,— 
Obat Minjak SJUARGA DUNIA untuk lakisaki po. K. 10,— 

I. Kementerian Pertahanan Staf Angkatan Udara memberi 
kesempatan kepada Pemuda2 Indonesia untuk dididik 

Bintara Montir Udara-sedjumlah-70 orang 

Sekurang-kurangnja tammat Sekolah Teknik 3 tahun 

Bersedia mendjadi tentera dengan ikatan dinas se- 
-kurang-kurangnja selama 5 (lima) tahun, setelah 

Selama dalam pendidikan harus tunduk pada tata tertib 
| tentera, dan diharuskan tinggal ditempat jang disedia- 
“kan oleh dinas. Setelah lulus-dari pendidikan diangkat 

  

MULAN HARI INI 3 so ra TO aa 
kami" kirim nota'f dilunasi se- 
pear bilan sira, "3 PN na 
kabar. Hendaknja i am b at2 nja 
pembajaran “Mey. 3 en sman 

rut djumlah pe- Ea ne 
ngambilan 2? at #S rn gg a 1 1 5 

agar kami tidak terpaksa menghentikan pengiri- 
maa koran. Ba me pak 

SebelumajaJ,kami mengutjapkaa "terima kasih 
HET 1 133 SK 

 2— Hogmat kami, “mek 

| Tatausaha ,,SYARA MERDEKA" 
2 8 5 GEKIT Iak 

Tn, 

    

   

    

  

    

   

      

   

  

  

  

    

   

   

      

    

  

    

    

  

  
Surat keterangan berbadan sehat dari Dokter se- 

    

    

    Obat ZALF FAci OREAM (tjahaja YUSAK) untuk n-jangkan 
item2, djerawat umuka dan xekoiotan R. 25 — UOVUMANA- | 
ZOL special untux perempuan R 40.-—. SULx ANOLL buat hi- 
langkan gatal, kudis, koreng segaia imatjaim penjaxit kukt, 
Harga R. o,— per botol. Obat-obat dikirua duseuruh LNDUNG- 
SIA. Wang dimuka tambah ongkos 15. Untuk mengobati se- 
gaia penjakit, luar atau dalan, Sakit Mata, Kentjiig Mmams, 
kening wanah, Mati Badan, Lanu-inu, “b€ligek — (AsLuUMNaA, 
Sakit Gulldyel, T.B.C., Perempuan tiaua accoord bwuanan Ke- 
putihan, Wasir (SAambesen) diajamin tu hari sembuh dan ke- 
luar akarZnja tidak dengan Uperatie (£otong). Semuanya pe- | 
hjakit diobati Sampai baik. NUHALK obat buat hilangkan rani 
but tempo 5 minut garantie Harga 1 ti, K. 10.—. 

World Famous £roi. 'hawiD » AUHKODIN 
Sawah Besar 14 Djakarta Tilp. 3804 Gmb. 

Djuga bisa beli di: 
TABI5 G. A. FKAUCHRUDIN 

Djalan Tepekong No. 3 
MEDAN 

P KILL'EM, K7” YOU TALK 
ROCKJAW 4 HI TOO MUCH, OX/ KILL'EM BOTH/ / I KNOW WHAT 

ki AA TO bol : 1 
D DART 

: DIE UP HERE 
THAN BELOW/ ena 

  

e 

| TYRONE POWER 

2 anu 
lai Malam D.M,B: Ii Lor NN .00- 

    

   
     

    

    

      

      

   

  

    
LIJNe RASTER CLICHE 
STEMPEL KARET.SLIDE IN! 

dan ONTWERPEN II! 

  

   
Rex 5-7.9- JI3 tahu 
Ronald Colman  —  Frances 

o.aIf Il Were Kings 
    

   

  

   

  

Chung Sen". 
| IBORN AGAIN) 

    

  

Djagalan 7.—9.— (13 th 
Film TIONGKOK Paling Baru, 

  

  

mcesssas CITY CONCERN CINEMAS aa 

  

LUX 5.—7.—9.— Ini Malam D.M.B. fu. 17 tahuhj 5 Robert Mitchum — Faith Domerigue '— —  Claude Rains! dj 

. Where Danger Lives" 
GRAND 5.—7.—9.— lai Malam penghabisan (17 tahun) HEDY LAMARR — GEORGE SANDERS — LOUIS, HAYWARD 
»STRANGE WOMAN" 

Besok malam premiere : 
Marylin Maxwell 

    

Women are perfumed dynamite | 

Richard Basehart "Outside the Wali" 

  ROYAL Ini Malam PREMIBRE”/)“INDRA 
1.45-6.45-8.45 (u. 17 tahun) 5.15-7.15-9.15 
Kasma Booty—Rokiah . s6 M ik dam TP 
P. Ramlee— Yatimah »Sedjoli' arenggempar | 
  Roxy 7.—9,— Ini Malam PREMIERE Ju, Segala umur) : Hi 

»Ize.Kai. Yee LOi' tontiren of the Wonay 

& 

UD, SOLO, 7 Februari 1952 

Ta djam: . te P Bam Ge 
  

Ba di 5 TALI 

On, T pe aon pe Telo Km BAN Ihe Kazors -doe 
ifton' WEB TA Km 

          

    

t PERPEXBI « 

  

Re 
aw

an
 

    

  
  

  

    

  

. 

23 

  

— Bunuh dia, Rockjaw! Bu- 
      — Djangan menurut T'wo- 

Shadow! Kamu telah kena ra- nuh “sadja mereka keduanja!!! tjun!! Djangan turun!! Lebih — Terlalu banjak kamu bi: baik kita mati diatas dari pa- tjara, Ox!! Saja mengerti apa da dibawah tanah! jang harus kuperbuat!! 

&       
      

Herbert MARSHALL Kak Un TN 

oi 
Aa Tg. 741 Feb. 1952” 

Pasanglah 
t 

B dbartukon Diam See Tan » Dalam Harian Sa na 

»SUARA MERDEKAS Warner Bros' Technicolor 3A 
Ben ang JMONTANA” 4 

Errol Flynn — Alexis Smith 
  

  

Teks Indonesia.   



Seorang Dokter Wanita Italia Mendapatkan Ru- 
musan Baru Utk Sehatkan Penderita Kanker 

Seorang Keluarga Menteri Italia Sudah Peraah Moujoba Obatnja 

   
golongan penjakit? jang 
seorang dokter 

: £ FT 

tan dan» 
sebut , suatu” Therapy 

Harus Tutup 
Kantor Kebudajaan 
Asing Di Iran: Ame: 

rika Mendapat ' 
Keketjualian 

EMERINTAH IRAN telah 
memutuskan untuk menu 
Semua pusat kebudajaan 

(cultural institute) diluar 
kota Teheran, tetapi kalangan 
resmi sementara itu menerang- 
kan, bahwa Amerika Serekat ti- 
Gak akan terkena putusan tsb. 
Pu sematjam itu telah di- 
ambil dalam: sidang kabinet 
Iran selama 4 djam Senen ma- 
lam, Dan itu berarti akan di 

unja putusar pemerin- 
“tah P.M, Mohammed Mamber 
tahun 1949 .jl. 5 

Negeri2 asing jang akan'ter 
“kena putusan tsb. d'antara- 
“nja, Inggris Sovjet Uni dan 
. India. Kemudian kalangan ta- 
“di menerangkan, bahwa dja- 
“watan penerangan Amerika 
“(USIS) jg. berada di Meshed, 
“Tabritz dan Isfahan tidak 
akan dikenakan putusan “tsb., 

“Karena djawatan2 itu meru- 
"pakan sebagian dari keduta 
: An Amerika San tak dianggap 
sebagai ,cultura 

Semua . pusat — kebudajaan 
tasng jang berada di Teheran, 
“termasuk pula kepunjaan AS. 
“tak termasuk daftar tsb. (Ant. 
UP), i 

tidak   

MN 
P
i
 

TA 
NN 

PPT 
IN 

SNP
 NG

 
NS 

# 

Pp 
ta 

$ 

  

A3 MeDorald dari Vancow 
“xer, Columb'a,.. sa'ah seorang : dari 4 dfururawat ig pertama? Pa dalam: Iatihan  terdjun 

Bey Tu 

e ESIDEN DJEND 
88 pada hari Selasa 

E 

orang2 — tjis da: ag : erantjis dan Tunisia 
pemerintahan sendiri.    

e Ribuan pemuda2 Arab dgn 
berbars setjara teratur dise- 

 pandjang: djaian raya dari 
ag negeri itu menudju ke jsta 

“na -Bey'untuk mengadukan 
1 protes terhadap kerusuhan jz 
“Embul lagi pada harj Senin jg 
| “telah menelen korbah 5 djiwa. 

. Orang tidak menduga, bhw 
residen Gjenderaj Perantjis 
akan mengumumkan djawah- 
an Bey itu sebelum ia tiba ci 
“Paris, Gimana ia pada hari 
“Rebo berniat berunding dgn 
“pemerintah Perantjis tentang 
keadaan di Tunisia. 

Sebeium  djawaban Tunisia 
itu disampaikan, ia telah disu 
Sun oleh kabinet dengan perda 
Na ' menteri Chenik - beserta 
Bey Tunisia sendiri, 

Pada hari. Selasa malam ka 
wat2 tilpon d sebelah Selatan 
Tunisia telah “diputuskan oleh 
kaum gerilja. Selandjutnja kea 
daan dse'uruh Tunisia adalah 
aman. Orang Perantjis dan 
Arab dengan hati berdebar-de 
bar menanti keterangan dari 

“Bey untuk melandjutkon pe- 
rundingan. Diduga, bahwg, ia 

“menganggap Sudah tjukup bila 
'dapat tertjapai otonomi dalam 
hegeri sadja. 

Para pembesar menjatakan, 
“bahwa 
Senin dj Francev'lle 5 ofang te 
Tah tewas dengan mang maka 
Gjumlah korban jang tewas se 
lama kerusuhan tanggal 16 
Djanuari telah memuntjak 
sampai 74 sedeng diumlah jg 
luka2 ada 200 orang, 

Setelah nota Perantjis di- 
sampaikan, dalam lapangan po 

litik telah timbul dua peristi- 
wa jang penting. 

  

   
ik 

  

    

  

1. Pengaduan f hak Tunisia takan 
mengenai mazia dan kedjahat- tjam itu akan hanja 

“an2 jang ditimbulkan fihak Pe kan pada 

warga Itali kelahiran Polen, memulaj 
Dekter jang berusia setengah abad itu 

ag Me Lantaran 

n suaminja jang sekarang : 
guraikan pada garis? besarnja bagaimana 

jang untuk mengobati penjakit kanker”. 

Societies”. | 

| ngena' pokok 

“ngan sendirinja harus 

Dan Katanja Berhasil. 

bisa sembuh”. Dengan perkata 

seorang ahli 

“Saja tidak bisa dan tidak 
akan mengumumkan teniang 
therapy ini sebelum saja me- 
njampa kan pendapat ini kepa 

|€a seorang bangsa Itali atau 
lebih dsukai kepada suatu 
komisi Kedokteran Internasio- 
naj tang kelak dapat memberi 
kan pengakuannja." 
Berkata “dokter itu lebih 

djauh:” sesungguhnja saja ma 
lah tidak akan memberikan 
apa jang saja telah - njatakan 
kepada pers, sekiranja saja da 
pat mengemukakan pendapat 
saja ini kepada suatu. badan 
jang dinamakan "Ilmu Penge- 
tahuan jang resmi.” “Saja me 
ngerti dan maklum sepenuh2 

Kin 'menora 
sebagai suatu sikap untuk me | 
ngabuj mata umum Tapi te- 
Iah saja djelaskan sedjak  se- 
mula dan akan saja tegaskan 
disinj sekali 'agi bahwa saja 
mempergunakan bantuan 
bantuan vers semata mata un- 
tuk menar'k perhatian golo- 
ngan medici jang tertinggi ka- 
rena kepadanjalah pendapat 
ini yendak saja tudjukan. 

Sekarang jaitu sebelum ba- 
| dan2 "pengawas jang bersang- 
kutan  'menggkui kebenaran 
pendapat.saja maka jang saja 
umumkan hanja'tgh jang me- 

2 tentang apa jg. 

telah saia lakukan. 

    
Potasium dan mangaan. 

Pendapat jang sangat pen 
ting dan jang pertama diper- 
Gleh c'eh saja dan oleh pemban 
tu saja ialah potasium dan ma- 
ngaan jang tidak seberapa ba- 
njaknja dalam darah seorang 
jang dihinggapi penjakit kan- 
ker dan akibatnja ialah kohi- 
langannja radioaktiviteit dalam 
darah sisakit” Maka sudah de 

dilaku- 
kan pertjobaan untuk mengisi 
kekurangan Ini dengan djaan 
memasukkan Potasium-chloride 
kesyatu rumus(formule) jang 
telah sedjak lama saja umum- 
Kan untuk dipergunakan eleh 
rekan? saja diseluruh dunia. 

Gjiwa raga saja guna penjelidikan penjakit 
rapkan da'am waktu tidak lama lagi penjakit berbahaja ini dapat dilenjapkan dari 

injuntikkan ferment2 prcteoly- 

.— Oleh: Mike Chinigo: Copyright: Suara Metdeka" 

AJA PERSEMBAHKAN d pr. Saja ha- 

an ini Dr, Clara Jolles Fonti, 
keterangannja dalam suatu interpiu 

ah 2 menjatakan selandjutnja, bahwa suami 
panjat “kanker. Dokter Fonti mempunjai dua orang 

adal kimja. Dokter itu tidak berkebera- 
ia berhasil mendapat apa jang di 

Baru taraf permulaan. 
,Dan ini baru taraf permula 

an”, sambung Dr. Fonti. 
Seterusnja, perhatian kira 

tertarik kepada sua.u golongan 
proteoiyt.c ferments, jang me- 

nurut wetenschap modern me 
ngeluarkan banjak radiotion. 
Dalam laporan saja nanti ke- 
pada suatu badan kedokteran 

Satu ferment2 apa jang timbul 
dan prosedur apa jang diper 
gunakan untuk keperluan2 the- 
rapeutic itu. Saja dapat . pula 
menja akan disini, bahwa bila 
ditjampurkan kedalam pota- 
Stum-cloride fermeni2 ini akan 

dapa memberikan tambahan 
jang memuaskan, sampai ra-   

nja bahwa banjak jang mung | dicaktiviteit dalam darah men-'! 
intetpiu saja ini Siadi normal kembali, | 

Dengan lain nmerka'aan da-' 
|rah jang mengandung kuman? 
kanker itu memperoleh tamba-' 
han kekuatan rad'o-aktiviteit, | 

Kami berhasil pula mengiku 
ti dalam pertjobaan2, entang 
berkurangnja sedikit demi se- 
Giki's ultrafiltrable virus dalam 
5812 darah bila diteruskan me- 

tic itu bersama-sama dengan 

potasium-ch'oride. Keuntungan 
jang diperoleh dengan slide da 
rah jang diljampur menurut 
methode saja jang baru untuk 
memberikan warna, Orang2 js. 
telah saja obati sendiri dan jg. 
berobat pada klinik2 berdjum- 
lah lebih darj 80 orang dalam 
tahun ini. 

Seorang keluarga men- 

seri Italia disembuhkan. 
Dr.Fonti tidak ' mengizinkan 

untuk mengumumkan nama ke- 
juarga seorang men'eri dalam 
kabinet Itali jang sekarang, jg 
telah dapat ditelongnja dengan 
tjara “herapy itu.” Kata dokter 
$u salah satu kesulitan? jang 
dihadapinja ialah benda bukti. 
Saja mengerti-apa sebabnja me 
reka , berkeberatan dan saja 
memberikan Simpati saja kepa- 
da mereka.” Dari segi therapeu 
tic demikian didjeaskan oleh 
Dr. Fonti,” saja meneruskan 
penje'idkan saja lebih djauh 
Skg persiapan utk memperoleh 
suatu produk, jg dim beberapa 

akan saja beniangkan satu per | 

  

    
| Siapa mengatakan bahwa orang laki2 tidak rantjak atau 
| ijdel? Lihat sadja pala jendral Ridgway, panglima ter : 

tinggi pasukan? PBB di (Korea ini. Di medan-pertempu 
ran ia tampak gagah dga pakaiannja lengkap serta tem- 
pat granat di bahunja. Tetapi djika ia muntjul. dalam 
sesuatu pesta di 'Tokio, mendjelmalah ia dgn memaksi 
,gala-costuum”, setangkai bunga mawar tak lupa disun- 
tirgkannja di dada. j 

“Kota-Tjelaka”
 

Sebuah Kota Di. Nevada Akan Ditjoba 
Dibom-Atoom Utk Ketahui Bagaima- 
na Akibat Atoom Thd Sesuatu Kota 

Marjam Bom KT-20 Sama Kuctnja Dgn. 20.000 
Ton TNT Akan Digunakan. 

— Oizh: Bob Consdine: Copyright: ,,Suara Murdeka” 

OMISI TENAGA ATOM Amerika beserta pihak pertaha 
nan sipil dan militair telah mendirikan sebuah kota 

tjdaka” dekat Frenchman's Flat, Nevada. ,,Kota” ini akan di 
musnahkan dengan satu serangan jang maha-dahsjat, atau apa 
jang diduga dengan sebuah bem atom jang akan didj 
dialas kota itu dari sebuah kapal terbang B-29 kepunjja- 
an Komandan Persendjataan Istimewa angkatan Udara AS, 
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jang akan tarut ambil bagian dalam latihan mempergunakan : 
bom-atom di musim semi jad. 

Cjika sekiranja manus.a berada 
dalam gedungg jang diserang 
aengan bem atom. 

Matjam bom apa? 
Kalangan ARC (Atomic 

Energy Commission) tdak 
may. memberj komentar Sam- 
pai berapa besarnja tenaga 
atom jang akan dipergunakan 

untuk pertjobaan itu. Ada du- 
gaan bahwa bom2 dengan  te- 

naga atom jang lebih besar 
jang pernah didjatuhkan  da- 
hut. diatas. daerah Nevada 
itu adalah bersamaan “dengan 
bom2 ,,K T-26” jang lebih ku- 
rang sama ienaganja. dengan 
20.080 ton TNT, 

Dalam latihan itu akan ditjo 
ba bagaimang akibat bom 
atom atas rumah2 Amerika jg 

modern dan  sebaliknja ge- 

Gung2 kantor, sekolah, pabe- 
rik toko jang mempunjai djen 
de!a2 besar dan keda2 dengan 
Gjendela2  ketjil  tjerobong 
asap darj paberik2 dsb. Bom 
atom itu dengan tenaga jang 

akan ditetapkan oleh pemimpin 

pemimpin  periahanan sipil 
akan didjatuhkan apabila "ko 
ta” itu beserta “bangunan2nja | 
te'ah selesai didirikan mung- : 
Kn dimusim bunga. 

Keresponden2 radio dan su- 
tai2 kabar akan diundang me-     Izinkanfah saja pada kesempa- 

fan ini untuk menjatakan bah- | gai pengganti potas' um". 
wa banjaklah sudah surat? jg | 
saja terima da 
ruh dunia, dimana 
menjatakan hasil2 baik jang | 
diperolehnja dengan mempergu | 
nakan sedirm ehloride menurut 
formule saja,” 

Ra Perantjis, Ta de Hauteclocgue, 
FIen 1 2 menerima djawaban dari Bey Tu- 

| Xisia atas nota Perantjis tanggal 30 Djanuari, dalam bai te- 
Giandju bentuk suatu panitya terdiri dari 

1 Sg Peantana 
an 4 1 epala protokol, djenderal Tahar Ma- Soul menjerahkan djawaban swakbat. Nan na Ma 

«Gjung Bon dan 

| 

his Puas 
Dgn Otonomi Dalam-Negeri Sadja ? 

Keadaan2 Di Tunisia Sekarang 

tuntutan? 

2, Suatu delegasi dari 15 ne 
gara Arab menjatakan di Pa- 
ris, bahwa mereka akan mema 
djukan masalah kemerdekaan 

Tunisia kepada Dewan Keama 

na. Bey telah mengutus bebe- 
yapa orang ke Tandjung Bon 

untuk mengadakan penjelidik 
an. 

Fihak resmj Perantjis menja 

takan keheranannja mengenai 
putusan "15 negara Arab itu, 

oleh 'kareng telah diusahakan 
supaji perundingan antara Pe 

rantjs dan Tunisia dapat dilan 
djutkan lagi Diduga bahwa re : 
siden djenderal Perantjis sege 

ra akan berangkat setelah me 
rerima djawaban Bey Tun'sia. 
Dalam kalangan itu djugc di 
njatakan, bahwa ia pun akan 
memberikan keterangan jang 
lengkap kepada pemerntah me 
ngenaj keadaan dewasa ini da 
lam protektorat itu. 

Kedutaan USA 

Di Moskow 

  
    

selam, kerusuhan hari. 

| ALANGAN JANG berkua- 

Diketjualikan Dim Ren- 
tjana Penutupan2 Per- 
wakilan USA Dinegeri2 

Blok Soviet 

sa di Washington Se'asa 
malam mengatakan, bahwa ber 
lainan dengan kabar jang di- 
siarkan sebelumnja, kedutaan 
besar Amerika di Moskow tak 
akan termasuk diantara kedu- 
taan2 besar Amerika di negeri? 
biok Sevjet, jang dimaksudkan 
oleh kementerian luar negeri 
Amerika untuk ditituap, Dinja- 

, bahwa tindakan? sema 
dikena- 

hesar   
kedutaan2 

rantj's ketika mentjari sendja Amerika di negeri2 pengikut 
ta dan kaum gerilja disemenan Sovjet Uni. (Ant, AFP). . 

ar 

ri dokter2 diselu | jang te'ah menjatakan 

Tidak sed'kit rumah? obat 
kesedia 

mereka | annja untrk menghasilkan 

| pada fakultet tersebut: Keah-' 

lan IT (D. NI): njonja K Roh- 

hal gapat dipergunakan seba- 

obat setiara besar- besaran. 
Tapi impan saja ialah hen- 

dak mendirikan suatu insti- 
tuut  kepunjaan saja. sendiri 
jang dapat menghasilkan pro- 
Guk therapeutic jang mana da 
pat Gibeli oleh umum dengan 
zarga jang sangat rendah se- 
hingga tiap2 orang jang me- 
merlukannja dengan tidak me 
mandang bulu mengenjam per 
tolongannja. Mudah?an saja ha 
rap tjita2 ini akan terlaksana 
dengan tjepat, 

Tapi terutama sekali saja 
mengharapkan akan dapat me 
rjampa kan pendapat sa'a ini 
kepada medische wereld, supa 
ja rahas'a jang lazim disim 
pan dalam. penjelidikan2 seper 

Banjak dari bom ini dapat 
memetjahkan - katja.-djendela2 
jang terletak sedjauh 75 mil 
Gan Sinarnja kelihatan sam- 
pai ke Los Angeles jang letak 
nja 300 mil gari - perledakan. 
Bom type Eniwetok jang di- 

Kai
n 

jaksikan penjerangan itu, jg 

akan beraku dibulan “Okto- 
ber dan Nopember, Mereka 

akan d bolehkan utk. menjak- 
sikan peristiwa itu dari djarak 
kurang Cari 10 mil! dari tempat 
mendjatuhkan bom atom itu. 

  

Gg, UNTUMAN MERAJU da 
s Tj bibir memerah delima, 
akan bertambah man'snja dji- 
ika menampakkan deretan gigi 
jang putih bersih seperti mu- 
"tara. Bukankah kerap kita 
lihat, muka jang bagus kehi- 
Jlangan 15 dari ketjantikan- 
nja djika kemudian terlihat 
pada waktu si djuita tertawa 
aa jang tidak terpelihara? 
Ini sungguh patut . disajang- 
kan, 

Lagi kita peringatkan kepa-   ida njonja2 akan satu sjarat 
jang tidak boleh kita lupa- 
kan. Kebersihan adalah pang- 
kal kesehatan dan kesehatan 
adalah pangkal ketjantikpn. 
Djadi sesuatu jang terpeliha- 
ra kebersihannja dengan sen- 
dirinja akan tampak bagus. 

“Tiap? kali kita habis makan, 
kita. wadjib membersihkan 
mulut Serta gigi kita. Dengan 
demikian sisa2 makanan jang 
terselip ditjelah2 gigi 

buikan hawa buruk, Terutama 
pula sebelum mendjelang ma- 
lam, djadi sebelum kita tidur, 
hendaknja mulut serffja gigi 
bersih dan segar, Sepertif kita 

dilah matjam2 zat jang mung- 
kin dapat merusak gigi serta 
geraham2 kita kalau kita 
diamkan demikian sadja. Baik 
pula sehabs menjikat gigi, 

Injenja mengambil lotion an- 
ti septic serta germid'cal”, jg. 

| dapat ' membersihkan serta 

imenjegarkan lidah, dem'kian 
pu'a mengharumkan napas. 
Mengenai tjara menjkat gi 

| gi, hendaknja njonja memper 
hatikan sikat ig njonja pakai. 
Djangan sembarangan memi 
Th sikat itu. , 

Dim memilih tandpasta njo- | 
nja pun harus berhati2. Berta 

njalah tentang inj kepada dok 
ter gigi njonja tandpasta apa 

  

k akan | 
dapat hilang dan tidak menim 

Sekalian mengerti, setelah kita | 
makan didalam mulut terdja- ' 

—— Oleh: Helen Follett — 

jang terbaik Demikianlah ma- 
ka letakkan tandpasta itu pada 

'sikat jang kering. Sikat jang 

basah tak baik dipakai. Sete- 
lah itu gosokkanlah sikat jitu 
kebawah dan keatas, ke sam- 
ping dan diatas geraham tem 
pat kita mengunjah makanan. 
Setelah terasa bersih sekalian- 
nja pakailah air kumur (gor- 
ge'en) sampai hilang segala si 
sa2 makanan dan lain2 dari se 
luruh mulut 

Satu lagi peringatan jang ki 
ta kemukakan kepada njonja, 

    
  

  

  

   - 

djika pada suatu waktu njonja 
merasa ada sisa makanan di- 
tjelah2 gigi njonja lekas am- 
billah keluar. Tetapi dalam hal 
ini sama sekali njonja dja- 
ngan memakai sesuatu jang 
dapat menjotjok daging gigi 
njonja, hingga mungkin menim « 
bulkan infeksi dalom mi 

  

PR 

  

Peliharalah gigi njonja 1 
baik2 dgn selalu member 
sihkannja habis makan. 
Gigi jg bersih akan sehat 

an mengkilap, menambah 
menarik senjuman njonja 

  

  
  

Tentara 

(Copyright: 

P 

   - Eropah' 
Pembentukannja Setaraf Demi Setaraf 

— Oleh: Kenneth Ungermann — 
»Suara Merdeka) 

ERSETUDJUAN PRINSIP telah tertjapai mengenai ren- 
tjana kompromi untuk pembentukan Pasukan Eropah jg. 

akan diraadjukan ke Dewan Atlantik Utara dalam sidangnja 
di Lisabon pada tgi, 16 Pebrua ri jad. Menurut sumber jang me 
ngetahui di Paris rentjana kompromi untuk membentuk dgn. 
segera pasukan pertahanan Erepah, dalam mama Djerman 
akan turut serta, adalah sesuai dengan dasar? kerdja-sama 
dalam lapangan kemiliteran dengan tiada dipengaruhi oleh 
Susunan politik supra-nasional. 

Kekuasaan sentral atau col- 
Pemantjar televisi djuga akan 
diundang . untuk ' memasang 
aat2 dekat tempat itu, de- 
ngan harapan agar perstiwa   inj dapat pula dilihat oleh ber 
ajuta2 rakjat lainnja. 

P hak tentera diundang am- 
bil bagian dalam pertjobaan 
Itu supaja mereka dapat me- 
njelidiki sampaj kemana aki- 
bat bom atom atas tangsi2 ter 
tara puSat2 perhubungan ke- 
mah? tentara dan bangunan2 
militer lannja jang belum dise 
lidiki pada pertjobaan2 jg lalu. 

  
Bisa berlindung dim.   ti mi akan lenjap dan telan : 

oleh bukti2 jang tidak bisa di- ' 
sangkal lagi. 

Sekianlah saja merasa sedi- 
kit banjak telah memberikan 
Sumbangan calam dun'a kedok 
teran dan betapa besar nilai- 
nja bukanlah bagi saja untuk 

menentukannja. 

UDJIAN FAKULIKT 
KEDOKTERAN. 

Dari fakultet kedokieran di 
beritahukan, bahwa  tjalon2. 

dibawah ing telah julus udjian | 

tiatmo, Tio Bian Hwat, Tan 

Oen Tik, nj. Oei Goan Pien, 

Gundiwan, nj. Asmini Murti 

Jusuf dan Za'nal Abidin. 

Dokter I (Semi Aris): Loa 

Swan Bis dan R. Kirono. 

Suatu pamandangan Si 
ruangan gedung Concor- 
dia Bandung Sabtu ma- 
lam jl, ketika Presiden 

Sukarno mengadakan per 
temuan dgn para maha- 
siswa dan berkenaan 
memberikan kepada me- 
reka wedjangan2 jg ber- 
harga, berhubung dan 
Dies Natalis ke-4 dari 
Perguruan Tinggi di ko- 
ta tsb. 

  

isiu, maka kolong2lah jang di- 
lan” . sebagai tempat jang pa- 
lino baik untuk perlindungan. 
Tapi sekarang ada diantara 

| pil. 

kolong? 

Badan Pertahanan Spil, jg. 
mencambil inisiatip atas .pertis 
baan lu, Gewasa “ini mengha- 
dapi masaalah bagian  mana- 
kah dari rumah tempat tinggal 
atau pabrik jang paling selamat 
untuk berlindung dari serangan 
bom atom.  Semendjak zaman 
orang tahu mempergunakan me 

ahli2 dalam soal pertahanan si 
jang berpendapat, bahwa 

kolong itu pada serangan bom 
atom merupakan perangkap 
maut, oleh karena djikalau tim- 
bul pemboman dgn bom atom 
atas kota2 Amerika Serikat le- 
dakan bom itu akan mementjar 
sampai setinsgi 1.500 kaki dan 
reruntuh dari bagian tingkat2 
atas akan djatuh menghimpit 

| kolong itu. Dalam pada itu ada 
| pula dikalangan pembesar2 per- 
| tahanan sipil jang masih me- 
inganggap kolong itu sebagai 
'tempat verlindungan jang pa- 
Eng baik asal sadja mereka jang 
berlindung Gisitu mendekat ke- 
Cinding dan duduk atau me- 
lentang. 
Mungkin sekali hewan akan 

dipergunakan sebagai ganti ma- 

  

duga sama tenaganja dengan 

K T-50 atau K T-60 (jang ber- 
arti tiga kali sehebat bom 
atom jang “ menghanijurkan 

Negara2 Benelux jaitu Bel- 
| gia, Nederland dan Luxem- 
burg sudah sama mengambil   

Hiroshima) tidak akan d'dja- 
tuhkan diatas Nevada. 

ARC akan menjerahkan ke- 
pada Badan Pertahanan Sipil 
untuk memilih type jang ma- 
Na akan dipergunakannja un- 
tuk pertjobaan itu. 

Bea pertjobaan itu adalah 
sebanjak 10 djuta dollar, ter- 
hitung ongkos mendirikan ba- 
ngunan2 dan ongkos membuat 
bom itu sendiri. Dari pertjo- 
kaon ini nanti akan dapat di 
buktikan bagaimanakah  aki- 
bat serangan bom atom atas 
kota2 A.S. 

Ledakan Ui PBB 
Sewaktu Wakil Russia 

Mau Berbitjara 
PA HARI SELASA pagi 

ngan persidangan ' PBB c 

terkedjut karena ledakkan ge- 
tar, djustru pada waktu duta- 
besar Rusia berdiri untuk meng 
utjapkan . pidatonja mengenai 
hak2 manusia. Segenap para 
hadirin serentak berdiri, karena 
mengira, bahwa ledakkan tadi 
Gisebabkan oleh sebuah bom jg- 

dangan, akan tetapi: 

ternjata, bahwa ledakkan 
disebabkan oleh instalasi alat 
televisi jang meledak. 

LURAH DAN PENGHULU 
DIBUNUH GEROMBOLAN. 

Ketika sedang duduk2 diru- 
mah tetangganja, lurah desa 
Sasakan beserta meriuanja jg 
mendjadi — penghulu desa 
bersebut ted'ah .disergap oleh ge 
romholan . dengan  tembakan2. 

gal dunia pada saat itu Aj, 
sebagai akibat tembakan   nusia utk menjelidiki bagaima 

nakah ak'batnja atas manusia 
batjokan2 jang ganas seria tu 
sukan -bajonet, . 

AAA NAAM TKA MANA,   

Kedua orang itu fe'ah mening 

| keputusan tidak akan mele- 

paskan hak2  kedaulatannja 
pada waktu ini untuk memung 
kinkan mengangkat seorang 
kepala federasi politik atas 
pasukan Eropah itu. Negara2 

|itu jakin, bahwa waktunja 
beium matang untuk meng- 
ambil langkah jang sedemiki- 

an dan bahwa adalah gangat 
premateur untuk mengada- 

|kan suatu struktur jang su- 
|'pra-nasonal dengan kekuasa- 

lan mMemadjukan usul menge- 
|nat belandia pertahanan dan 
kekuasaan mempergunakan 

“Pasukan bersendjata dari ma- 
| 5ing2 negara anggota sampai 

|'tertjapai persatuan politik. 

Menurut Sumber tadi seian- 
djutnja rentjang pembentukan 
pasukan inter-Eropah tidak 
menghilangkan maksud untuk 
mewudjudkan federasi politik 
setjara ' berangsur - angsur. 
Rentjang kompromi tadi me- 
madjukan penghapusan hak2 
kedaulatan dari negara2 ang- 
gota sedikit demi sedikit da- 

  

bersendjatanja sampai terben- 
tuk federasi politik. 

Rentjana itu Jengkapnja ber 
bunjii sbb.: 

Dalam tahun 1952 akan di 
adakan beberapa  perobahan 
dalam tjara turutnja negara2 
anggota dalam pasukan Or- 

#ganisasi Atlantik Utara djen- 
deral Dwight Hisenhower dari 
basis2 nas'onaj dimana 'pasu- 
kan2 itu ditempatkan semula. 

|Negara2 itu harus berusaha 
mentaiti kewadjiban guna 
pertahanan jang mereka laku- 
kan dalam tahun 1952 selama 
belum 'adanja satu kekuasaan 

|sentra| atas pasukan pertaha- 
'napr Eropsh. 

  
  

  

  

    

  

lam tiap2 tahun atas pasukan | 

.ege dari pasukan Pertahanan 

Hiropah tu akan membatasi 
pekerdjaannja kepada mele- 
takkan dasar2 untuk tahun 
itu guna menghadapi kemung- 
kinan akan meneruskan meme 

gang pimpinan dan guna me- 
njelidikj masalah2 jang timbul 
sebagai akibat penggabungan 
pasukan2 dari negara2 anggo- 

ta. 

Setelah rentjana pasukan 
pertahanan Eropah mendapat 
pengesahan dari pemerintah 
masing2 negara anggota, ma- 
ka pendaftaran serta latihan 
bagi pasukan2 Djerman akan 
dimulai dengan segera. (Menu 
rut pendapat para ahli diper- 
lukan waktu antara 12 sampai 
15 bulan sebelum pasukan 
Djerman mempunjai arti jang 
penting). Menyrut rentjana 
itu akan dibentuk 12 divisi ke- 

tjil Djerman dan pasukan 
pembantu angkatan udara pa- 

da pasukan Eropah. 

Rentjana th. 1953. 
Dalam tahun 1953 pimpinan 

pasukan pertahanan Eropah 
| akan memegang kekuasaannja 
jang diresmikan oleh panitya 
Herriman. Pimpinan ini akan 

| memadjukan usu'2 mengenai 
i perbelandjaan jang harus dipi 
kuj oleh tiap2 negara anggota 

|dan akan memutuskan bagian 
imana dari pasukan bersendja- 
ita jang patut disumbangkan 
joleh masing2 negara. 

Dalam tahun 1953 ini pula 
soal2 mengenai gadji tentara 
perbelandjaan bersama guna 
pertahanan pakaian” seragam 
serta - soal2 lain” timbul se- 
bagai ak'bat federasi itu akan 
dirundingkan 
ri djalan penjelesaiannja. 

  
Tahun 1954 

Tahun 1954 akan .dinama- 
kan ,face federasi” dan telah 
direntjanakan supaja pada 
awal tahun ini pasukan Ero- 
pah telah bisa mempunjai tjo- 
rak federal. Beberapa kalc- 
ngan mas'h menjangsikan apa 
kah federasi sematjam itu 

|akan dapat diwudjudkan ke- 
“lak. Mereka jakin bahwa pe- 
herimaan rentjana  penggabu- 

, hgon itu.dalam waktu tjepat 
tidak akan lebih daripada jg. 
telah dikemukakan oleh ne- 
gara2 Benelux, Mereka herpen 
dapat lebih djauh, bahwa  ne- 
gara2 Benelux. mau. memberi- 

| kan suara atas. pembentukan 
federasi dalam waktu tidak tje 

  
untuk mentja-' 

  

Penata 
EORANG PELUKIS jang 
berumur 17 tahun pada 

hari Selasa mengakui, : 
sebuah lukisan  chajal, jang te 
lah mendapat pudjian hebat da 
ri gedung kesemian di Toronto, 
(Karada) sebenarnja hanja SEK 
BUAH KARTON TUA sadja, 
jang dipergunakan oleh tukang 
tukang tjat. utk. membersihkan 
kuwasnja.... : 

Sydney J. Key, Kurator Cari 
gedung kesenian tersebut telah 
menjatakan pudjiannja dalam 
sebuah surat dim mana ja me- 
nyatakan merasa kagum akan 
efifek2 modern dari para pemu- 
da, Dalam suratnja tadi “Key 
menulis: ,,Tuan sena me 
ngetahui benar 2-an Ip 
kadang? Capat dihasilkan uleh - 
garis? (tulisan? indah Gjoret2 

an - pemakai alat penjembur 
tjat” Dai akha 

Nealess, pengirim lIukisan ta- 
di, menerangkan, bahwa ia se- 
terusnja mengambil sebuah kar- 
ton jang dipergunakan oleh tu- 
kang? tjat napan2 reklame un- 
tuk membersihkan kuwas?2nja 
dan kemudian mengirimkannja 
ke pertundjukan kesenian di 
Toronto, dibawah nama. ,,kesu- 
njian di rawa”. g 
  

pat oleh karenas negara2 itu 
pertjaja bahwa saat “untuk 
melaksanakan renijana itu ti- 
dak akan pernah tiba. 

Kalongan2 lain menegas- 
kan, bahwa pembentukan pa- 
Sukan kropah pada wakty ini 

| berarti ,,melatakkan kereta di 
| muka kuda” dan bahwa €- 

ngan tiada tertjapai lebih da- 
hulu persatuan politix tjita2 
pasukan Eropah itu pasti 
akan gagal. 

Ada lagi kalangan2 lain jg. 
menganggap bahwa. setiap 
langkah .menudju persatuan 
Eropah adalah sangat. diper- 
lukan tidak perduli bagaima- 
na bentuknja. Mereka itu 'se- 

ring mengingatkan kepada 
suara jang sering didengung- 
kan oleh jendral Dwight, 
E'senhower, bahwa hanja Ero- 
pah jang telah bersatu akan 
dapat bertahan dari tekanan 
komunisme, bahwa wenghapu- 
san batas2 negeri di Eropah ” 
akan membawa kekuatan dan. 
kesedjahteraan “ perekonomian 

“ 

  

jang belum pernah drasa di- ts 3 

benua itu dimasa lampau. 2 

Pendapat para oesar2 
Barat psda waktu ini: ialuh, 
bahwa negara2 ketjil di “Ero-." 
pah akan menurut. djikalau 
negara2 besar memperlihat- 
kan pimpinan jang sungguh2 
dalam usaha mentjeri penje- 
lesa'an terachir atas masalah 
mengenai pembentukan fede- 
rasi Eropah. 

    

  

— Presiden Sukarno telah me 
nerima kawat terima kasih da 
ri Presiden India Rajendrapra 
sad atas utjapanm Selamat Pre 
siden Sukarno pada pari ulang 
tahun Republik India, $$ 

€ 
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