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lum Eden rangka e nkaraj “ 5 HL Dia negeri Serikat, - seperti Amerika, (ran dari pasukan2 A.S.  Ditambah- mengadjukan, masalah Kenyaj sjarat keadilan perburuhan 51 i | i : : da 

A 1 1 t k Di bat dan Athena hari Senen jad. ini. » TS Na ana diderita | ISBFIS, dan lain2-nja. Pada kannja Paha sekarang ia: sedang mg Sorga Murumbi memberikan | , 1 
pr ce a an ja an : $ : : 2 2 Ae | dari bararg2 tsb. jang diambil | mempeladjari detail2 dari soal ini. 

5 BN adilan sosial rakiat- umumnja. 
£ y €erseDu epata pers se- Pengurus besa SBI 3 3 
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Mosk dalam mingeu “iad. ini | Fate Priangan. dengan  menundjuk- | "965 ON Beber r.Kat, ja £ 5 San enda aa Pada Jamehartah Sh S ar1.J g£ ci 

Diganti Oleh Kol. Hidajat: Ah Akan an va “ineruksi2 ba. kan angka2: 914. orang dilunuh, | ang masih belum terang kemana Reaksi dari para penindjau. Net a 2 adalah sebagai hari un Hk ms mulja 
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| kembali. Hal itu terdjadi pada 1g. TIA ae peanjaan Nan “0 : katann 'd Dulu Ah Pagi tua sa eno TO mba aah ar aa Tn Tistrik, Peteti bhatuar “Lb sO NA nguat 1ekan 5 Ca ja | S1 m ubadio me- , r ISI HL : : : : t t me- 5.3 5 ii 4 $ : 23 Maret menurut upatjara ke- n daan. Fbabwa diika seorang J Djawa Barat bisa dipakai “ sebaga akan banjak melesetnja tot “ Tn Na pae teriil , kata Allen. : £ Keterangan Soerja dari 3 2 J Diantara para tamu jg hadlir . agamaan Arya Samaj. sekretaris djenderal. dapat dising- 21k . mon, | sbarometer” — pasang-surutnja ke Selandjutnja dalam - ana Bas aan Cb , Dinas 6 Berapi Mereka itu termasuk suku bang Dag Hammarskjoeld hari Rebo manan tapi dalam tahun 1952 su- | : AA UR, 2 £ "dalam djamuan itu terdapat wa 4 untung erapi i 
sa Rajput, telah masuk Is- kirkan dengan begitu sadja ma- lah Ip hgik entjalonar 2 Na . : ngkatan Udara itu dikatakan bah|ra akan mengadakan steling. di- |“ : i : 2 ipu Tea : : Isa mahtookerheid? telah menerima p .|dah tidak demikian lagi halnia, bu | wa pesawat X-1A telah ditjoba dil luar kota. kil India dalam PBB, V.K. Kresh 

5 ii : 2 na Menon, wakil tetap Indone . Setelah mengundjungi observa- Mokimnd Shah Gujerat. Subadio menjesal bahwa Mr. djabatan sekertaris djenderal Per: ka 5 j lapangan terbang militer ,,Edwards » p N. Palar Cepost  Babadan "pada tel 31 p n sebabnja diterangkan, | di $ £ 5 $ 4 . stadaiam PRP 1 Upatjara itu berlangsung di Ali Budiardjo, seorang jang tak Seung Bangsa a2 sebagai peng- bnapen au Wi Tea g 5 di California oleh penerbang-pentjo 
a dulu, bila terdjadi tembakan2 | ya dari Pabrik Bell Aircraft. J erantara PBB untuk masalah Maart jl, Soerja dari dinas Gu- | Khadel, sebuah desa didistrik Kai berpartai telah didjadikan korban ganti Trygve Lie gerombolan disesuatu tempat, ma- | 5: Pn St Pa t Kabar dr. Frank Graham, dil. Hung Berapi Bandung "menerang- 

. : “ma | logo, Persiapan ra (Ind'a) dan akan mpin oleh Oleh orang2 jang main politik. |” putam kawat | jan g dikirim kepa: ka dalam a iek duduk 5 can di ai | tan Haa Pangeran Makan Stan Idar. ' Mengenai ditundjuknja  Hida- | ga ketua Dewan Keamanan, Ham alba itu MNNONAN Gem tetjara Ke ab lea gi '3 2 Haa P SNitan bagi Naa Ap sa ini ek Mn pekerdin Ta Demik'an The Times of India. 2 sebagai gantinja Ali Budiar- | marskjoeld aan Na besar2an ketempat2 djauh jang di- | ntuk Peer BOpaaR lebih landjut deh Pas Unite sd Press bawa ia aka ha sangat menguatirkan, jo oleh Subadio dianggap Satu rasa kekurangan jang dijelas pade | anggap aman. Dalam tahun 195” pi 2 snerbani Ne Delhi a chir ini : Harian Pakistan .,Dawn” pada pilihan jang tepat dari pemerin- | diri untuk memangku djabatan ini | penduduk itu hanja berusaha mer- Peang anu NI kaga wal p AN ah 7 Ha NN aa Gn . Pada waktu achirachir ini Me 
tg. 27 Maret jang talu memuat tah. Achirnja ia mengharap supa- | saja ragu2 menerima pentjalonan. djauhi tembakan2 itu, sadja, dengan Bt S2 "1 OAT ane ae 

. $ « . u- 

berita United Press of Pekistan yja kedjadian dengan Mr. Ali Bu- |akan tetapi saja kira idak”Wisa ME | Yindah kestatu tepat Atmat,” untok patan suara. (Antara). Serikat, Inggris, A ustralia dan tg. 20 April. ruh disertai gumpalan api jang 
a- 
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Pk, 

ka Maa pukaak ta Bhs gai sekretaris djenderal kementerian 

  

“ 

  

  

  

  
: adiban j i i Mean ar maan sad New Zea land da hari |. Ia menjatakan harapan bahwa kemoerah- £ (U.P.P.), jg mengumumkan, bah- | diardjo tidak terulang kembali Pena : Deagugasal Naa kembali lagi kekampung halaman-| 1562 PESAWAT PBB HAN- 4 Alika dadi Pa Ha Ba Kana 1 Pa tapak Te ratan 2 Na Tn Tn ng 

wa kitekwa 250 Keksirgs Musii (terhadap pepawsi2 tinggi lsinnja $ 2 Dean Kena h ini”. (AFP) | xl in tai Mena ag 1 Aa . TJUR ATAU RUSAK. | : (pertemuan di Honolulu untuk ' bersifat ,.idealistis dalam DOITIk £ sapigawa Satar nu Men aa min terdiri dari lebih 1.200 orang | jang ditjurigai turut PN usul En , ja aa Panah at tan 23) Siaran radio Peking jang terde mengadakan pertukaran ketera- "luar negerinja dari pada praktis Mean eng baba 5 uar 

telah masuk Hindu, setelah mela | dalam peristiwa 17 Oktober Hi tang job Naat se ra aa ngar di Tokio Kemis beritakan, | ngan mengenai masalah2 ig ber |tetapi dingin.” Allen berpendiri- “Pa Na an 
Ia Aa ah Siapa Hidajat. DJENDRAL  KUOM:NTANG jang pendek. an Ti yna Pa dan | talian dtngan pertahanan Pasifik, an bahwa politik Tuar negeri Ame Ditermigkanita kat 
sraba jang Pn. Hg kan Tani Bekas kolonel Hidajat, jang | LEW KOH CHUAN MASUK Pengungsian setjara besar2an ba- 36801 Nan mei sean De demikian dikabarkan di Washing 'rika Serikat ,.harus mengandung NN ja | puia, | “kaiau 
tampak masuk Islam, telah mm» | kabarnja akan diangkat mendja | WILAJAH BIRMA MELALUI | ru dilakukan, kalau keganasan pi-' 6.5 e ton pada hari Kemis. unsur idealisme jang kuat, karena Merapi mengeluarkan asap nye- wa Sember hingga Pebruari jang Ia- € ah92' Amerik: at bu- "gepul kebiru-biruan dan panas 1 : i sekretaris djendral baru dari MUANG THAI? hak gerombolan “ benar2  meliwat! 4 orang2 Amerika sangat membu- "SPI Kebir i eng Damin Ta agama Hin Man pertahanan. itu seka! Pihak resmi di Bangkok pada | /eras2 perikemanusiaan, seperti di- De “orang na Nan, aa Konprensi itu akan dipimpin otehj tuhkan idealisme dalam make-up Maa an Mat 600 dera- 2 du. Demikian berita itu. (Ant.) rang bekerdja: sebagai  kipal: Tas! ank” Koba menjangkal sebuah | “emping melakukan intimidasi, dit anton t Ia Mbeni tu merika. | komandan armada Amerika Serikat nja. Kita senantiasa diketjam ,.ke di hak Di at-alat jang perlu 

si F t lal Lai i - dais harian Soviet .Tz- 110 membakar, rumah2, membunuh elandjutnja 1 erita an, bah- | di Pasifik, laksamana Arthur Rad- ring” dalam perhubungan dengan 11 pihak Dinas Gu Ka Ber jasan Motor. Ia adalah keluaran | ber a dalam Ye 2 | raklat dsb.nja, Demiktanlah beberas. VE Malam masa it djamlah pesa | ford. dan diselengparakan - atas sa sad in Hendak sudah selesai disiapkan, 12 pos 
akademi militer Belanda di Bre ' vestia” jang me na abad an, bahwa Ke Ra LS dk 'nwatan Wat2 PBB jang telah dihantiur Ta Nee MeNi Alas Se negara Jain Menuasgja jang se pendjagaan sudah  diada! Hari Ini da. Beb aktu jang lalu ia djen dral Kuomintang Lew Koh 129 fjatatan dari laporan Djawatan ta Na JUT (ran pihak Inggris, Australia dan (demikian kita djauhi,”” demikian jag ah diadakan « aa . aula “el dari Batuan telah au wilajah | Sosial propinsi Djawa Barat. an atau rusak adalah La , New Zealand. Menurut — kalangan | dutabesar George V. Allen. (UP) Ka Pn Na gan dengan ra cla: engunc aa Na na : t Dapat dikabarkan, bahwa untuk ntara). | jang mengetahui,  konperensi itu : 10 sewaktu-waktu 21 da kedjadian tentara setelah mana ia mendjadi Ka Kakan melalui L Ba menolong korban terror, jang keba S hanja akan bersifat informatif se-/ Korespjonden PI Aneta di Bandjar (I218 penting pemerintah segera kepala jajasan tsb. @1 untuk mengoper komando | sjakannja sudah tidak Baen uje ma'a-mata, dimana megara2 jang masin mengabarkan, bahwa dalam | dapat mengetahuinja. 
: Salah satu diantara tindakan2 pasukan Kuomintang disana. . Imata pentjaharian lagi itu, sampai wa pemerintah pusat sudah menda- | mengambil bagian Hn akan mem- kkabupaten Hulu Sungai Utara (Amun' Mate diterangkan Gjusa, bah 
jang diambil sebagai kepala Jaja Dikatakan, bahwa Lew Koh sekarang pun belum ada sesuatu pat tjukup bahan2nja dan sekarang ' punjai hak veto terhadap politik 'tai) Na dibangunkan 100 buah ru- | Wa Soerja adalah » ngganfi Drs. 
san Motor ialah, larangan pema | Chuan tidak pernah berada di panitia jang didirikan orang. , bun menaruh ,perhatiannja”, tapi | Amerika Serikat di. Timur  Djauh, | mah Perumahan ini 28 buah De al jang diberi tugas untuk 

Halaman kaian mobil negara untuk prive | Muang Thai dan bahwa daerah Mengenai ,,bentjana permanent belum nampak usaha positif untukl akan tetapi boleh mengemukakan | akan ikan di Amuntai, 25 buah | mengadakan pendjagaan dan pe- 
& dan mengatur pengangkutan pe Iperbatasan Thai didjaga dengan jang sekarang menimpa daerah Dja- menghentikannja sama sekali. (An- andjuran2 dan saran2 dari pemerin-| di Alabie, 25 buah di Balangan, dan | meriksaan terhada ap gunung Mora mmm BAWA? pemerintah dengan bis. keras sekali. (Antara) wa Barat itu bisa dikabarkan, bah- tara). tah mereka masing2. (Antara). 25 buah di Tandjung. pi. : den isntatasi &, 2 
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NON STOP!!!” 
ASMARA WANITA oleh 50 .Dokter2 61 Gambar Rp. 17,50 RANGKAIAN ILMU TJINTA Tjitakan ke 6 On 

5. Kar 
DECAMERON RAHASIA 20 KAMAR 
NAFSU ASMARA Isinja Pengatahuan DEWASA 2. 15— 
AGEN : DJUAL DI KUDUS/Sm. TOKO ,,ONG” KUDUS 
Madjalah MINGGU PAGI bisa dapat beli etjeran . em 

: Selalu 

           
  

  

     

  

an Hitam Lagu2 
— Embok  Sarinem 
— Senjum Kasihku Senjum 
—. Soto Bandung : 
— Sekar Djaja 

Seruan Teruni 
ersenjum 

. Widjaja Kesuma 
Mewara Bahagia 
Djakarta Jang Permai 
Pergaulan 
Djangan Menjesel 
Rindu Menanti 
Helia Rotan 

Terkenang Tanah Air 
| Telaga Dewa 

. Modjopahit . 
Impian Semalam 
AN trima: . 
Gamb: Semarang Gado2 Diakart: 
Tukang Beetjak 
Kuweh Pantjong 
Dasi Biru Timang Bujung 
Tidurlah Bujung Seruan Ibu 

Toko .. PLASTIC 
“ng » Kranggan Timur 77, Semarang. 

J5 

KELEKEL 
EA 

Kr. Meratap Hati 
Kerontjong Nelajan 
Kr. Mengenangkan Nasib 
Persi Rasak     

    

INGIN SAKTI, AWAS dan WASPADA 2??? 
    

PERANG? Buku : 

Sapta 
Pudjangga 

Petundjuk2/Peladjaran. 7 orang..Pu- 
djangga utk. mengetahui hal2 
sebelum  terdjadi, baik mengenai 
diri orang (Microcosm)-. maupun 
Negara dan Dunia umumnja.(Macro- 
cosm). Al: “ Memilih Hari jang ter- 

  

DAMAI? 
baik utk Perdjodoan, Pindah, Mendirikan Rumah. Mentjari Nafkah, 
Obat, Djodo dll.:- “ Rasia' akan mengetahui sebelum terdjadi- “ Ramalan 
Djojobojo jg. tepat benar? dengan keadaan sekarang ini, Ramalan 
Ronggowarsito, jg. seudjung rambut tidak meleset dgn. kenjataan je: 
kita alami hari-ini- # Ramalan Lauw Phik Un. jg. patut dibuat pedo- 
man:- Konferensi Gaib, jg. harus diketahui oleh setiap orang jg. hi- 
dup dim. dzaman crisis achlak:- “ Pawukon Kijai Sapta Renga jg. 10096 
djitu,- “ Sedjarah Indonesia, menurut tjatatan Fahian, jg. lengkap djang- 
kap benar4- “- Astrology dan Horoscope, Kuntji rasianja spj. orang da- 
pat Hidup Beruntung dim.: Kesehatan, Penghidupan dan Pertjinta- 
an. Dan 1001 maijam pengetahuan? lain jg. sangat penting bagi setiap penduduk di Indonesia ! 

1 buku ukuran besar mestinja 
Harga Reclame utk. sementara 

n
c
 

2 
Rp.2 

  

(Persediaan terbatas. 1 orang hanja 1 buku) 
“Padan Penerbit: 

KWA GIOK DJING 

     

      

  

Alamat untuk Tn./Nj. ber- 
blandja: barang2 makanan/ 
minuman untuk keperluan 
saban hari : 

Toko RIO 
Bodjong 107 — Teli. 808 

(muka gedong Gris) Semarang. 
HARGA PANTAS 

Djuga menerima pekerdjaan mendjahit 
(Japonnen). 

bs 

  

  

Ke-Engganan 
2. 

Indonesia 
Untuk Djalankan Em- 
bargo Thd Peking: Se- 
buah Analisa Di ,,Man- 

chester Guardian“ 

»KE-ENGGANAN. Birma, In 
donesia dan Sailan akan mengi- 
kuti teladan negara2 Barat dalam 

2 embargo perdagangannja terha 
La dap Peking adalah  bersendikan 

f tkonomi dan politik,” demikian 
kata harian Inggris (Liberal) jang 
terkemuka ,,Manchester Guar- 
dian”, kemarin. 

sPerekonomian ketiga negeri 
tsb. sebagian besarnja bergantung 
kepada harga export dari bahan2 
mentahnja. Amerika Serikat seba 
gai negeri jang banjak membeli 
nja, pada waktu belakangan ini 
berdaja-upaja menekan harga dan 
keadaan ini tentalah memberi 
Peking kesempatan untuk mema 
djakan tawaran2 jang memperda 
jakan.” 5 
.Sebelum kepentingan Amerika 

dalam usahanja hendak memadju- 
aU Pan AB ba kan negeri2 jg terbelakang merupa- 

5 kan bantuan jg njata' untuk i 

  

  

! rn ini untuk : 
| PENGETAHUAN, | 
| D2 NAK, | 
|. KESENANGAN (Hobby), 
| TJERAT dan PRAKTIS 
Lx pada kursus tertulis : 

“SRADIOCRAFT” 
BANTIJEUJ 32 “BANDUNG | 

| Dinga kursus privaat 
theori & praktyk. 
Alat2 tersedia 

Mintalah keterangan.       

       

  

membi 

  

kin stabil harga bahan2 mentah 1g 
Ba Hidihasilkan oleh negeri2 tsb., maka 
5: | dibe! 

  

niat2 politik kang keeng 
nan Asia Te 

! menghalangi perdagangannia ' dgn 

HI Tiongkok itu akan tetap “diperkuat 
oleh alasan2 ekonomis “ig lebih 
kuat”, demikian harian tsb. 

Achirnja ,,Manchester Guardian” 

menambahkan, maka Birma dalam 
tahun ini menolak bantuan ekono- 

mi selandjutnja dari Amerika Seri- 
kat, mungkin satu akibat dari .tun- 
tutannja kepada Perserikatan. Bang- 

    

. Kulitnia senantiasa 

    

     

| sempurna oleh. 

PUROL 
Sin NN h PT Pata 

    

    

     

  

    

long mengacbiri gangguan ig berba 
haja- bagi politik d geromboian2 
Chiang Kai Shek. Demikian  Reu- 
ter dari London. 

  

Sarbupri, Banten 
Tak Akui Lagi Pusat 
"Organisasi 
PIMPINAN SARBUPRI daerah 

Banten jang meliputi tjabung2 Ban- 
ten. Selatan dan Banten Utara me- 
njampaikan pengumuman. resolusi 
berdasarkan mana tjabang2 organi- 

PAMEKAN BATIK. 

Seperti dikabarkan, pada tg. 5, 6, 

7 dan 8. April 1953, bertempat di- 
sedung GRIS, Rotary Club Sema- 
rarg akan mengadakan Pameran 

Batik jang hasilnia k 
kan kepada 'Bentjana Alam di In- 

sasi bersangkutan menolak dan tidak | Agnesia. Tidak kur ng dari 47 To- 

mengakui lagi dewan pimpinan pu-  ko-Toko dan Importir di Semarang 

sct Sarbupri jang sekarang. Dinjata- telah memberi sumbangan2 untuk 

kan, bahwa selama belum ada ke-' hadiah Pameran itu. Seperti diketa- 
tentuan mengenai ' penggantian de-. hui, siapa2 jang melihatnja 
wan pimpinan “pusat maka selama' membajar Rp. 1—, 
tu pula kenangan berupa iruran2 | kartjis ini akan diundi 
tidak akan dilangsungkan kepada penghabisan, hingga a 
pusat melainkan akan ' dipakai, un- ' untuk disimpan. 
tuk memperkuat organisasi Sarbupri, dilakukan pada gt. $ 
diadaerah Banten. (Antara). 17.00. 

    

         

  
pada 

a harganja 

    

April, 

  

Kaber 

   

Kota 
PERINGATAN HARI 

MOHAMAD S.A.W. 
Pagi hari ini bertempat di 

GRIS, Bodjong telah diadakan 
peringatan Hari Isro'/Mirodj Nu 
bi Besar Mohamad s.a.w. 
Persatuan Organisasi2 Wanita Is- 
lam Semarang. Peringatan ini te 
lah mendapat perhatian besar da 
ri kalangan jang bersangkutan. 

PEMERAS TERTANGKAP. 
Dari fihak jang “lajak dipertjaja 

didapat kabar, bahwa kemaren siang 
2 orang Tionghoa jang dituduh te 
lah melakukan pemeresan beberava 
kali di Pekodjan 95 telah “ditangkap 
oleh Polisi Seksi. I.. Pada. hari itu, 
dua orang itu telah minta uang dan 
dikasih oleh tuan rumah., Perbuatan 
ini sudah dilakukan Lk. S5, kali..Ka- 
rena kedjengkelan,: achirnja hari itu 

    

NABI 

  

di.Gg. Lombok dan kemudian Po- 
lisi dikasih datang: untuk menang: 

baik. i 

TRANSMIGRASI KE. SUMA- 
TERA . SELATAN: $ 

Dari pihak didapat keterangan, bah 
wa dalam tahun ini akam dilaksana- 
kan pegiriman sebanjak 12.000 oran2 
keluar daerah Djawa Tengah jaiti 
ke Sumatera Selatan. 

Pengiriman. ini akan - diusahakan 
dalam rombongan tertentu dan tiap 
kali.pengiriman akan diusahakan se 
banjak 200 orang dari daerah. Djawa 
Tengah. 

Selandjutnja didapat — keterangan 
pula, bahwa B.R.N. akan mengusa- 
hakan pengiriman djuga dalam wak 

itu tidak lama lagi sebanjak 300 ke- 
|Juarga dari teraga2 bekas pedjuang 
| ke Sumatera Selatan." 

TENNIS OPEN-TOURNA 
MENTS. TC: 

! Sebagai kelandjutan. dari Tennis 
:Open-Tournament . STC- jang diada- 
kan pada hari2.Paska ini di djl. 

: Mugas, Semarang, ternjata dalam 
Men's Single Swparis dapat mendia- 
tuhkan Tan Tisuw Hian dengan 
angka 6€—2, E6—1, sedang W. Keuls 
jang berhadapan dengan Lt. Soe- 
karto dapat mendjatuhkan jang ter- 
sebut “belakarigan inf dengan angka 
6—2, 61, hingga kedua pemain 

  
(Ini madju ke ronde 4. 
!' Men's doubles jang sudah sam: 
pai pada Ouart final ialah pasane- 
an-pasangan Liem Tiong Kie/Khd 
Tik Hing, Oci Tjoen Giok/Liem 
Tiong Swan, - Ong Ping Liang/Sie 
Bok Kiem, Liem Boen Swan/Oer 

. Yiong Tjay. ta 
| Mixed doubles jang kemaren 'sore 
|agak menarik perhatian para  pe- 
nonton adalah party Ketie Sudarso- 
no/Nj. Dr. Gan Khoen Giok lawan 
Soeparis/nj. Tohassan. Pertandingan 
ini telah dimenangkan oleh Ketje 
cs. dengan angka 6-3, 6-3 Pe 
ngan. demikian pasangan ini telah 
masuk Semi-final. Pertandingan tsb. 
berlangsung agak seru: “Sekalipun 
Soeparis bermain bagus, tetapi ter- 
hadap lawanan itu, dimana nj. Dr. 
Gan Khoen Giok djuga undjuk per 
mainan baik, achirnja Soeparis telah 
menjerah kalah. : 

Ladies Singles antara Nn. Toeti 
'Moedjoko dan  Nj. Oei Lip Thok 
telah dimenangkan oleh jang terse- 
but duluan dengan “angka “1556! 
$—3, 6—3. Antara “nj. Moedjoko' 
dan Nn. Y. L. Marelle berkesudas 
han 14—12, 6—2.: Dengan kemet 
nangan2 ini, maka' kedua “pemain 
'ni telah sampai ke Ouart Final.” 

Perlu diperingatkan, bahwa Sport 
Mode-shows telah dimulai pada nan 
ti djam 4 sore. Besok pagi djam $ 
dan sore djam 4 dilandjutkan dan 
tg. 6 April akan diadakan finale. 

  

KPM Tidak Akan 
Di-Nasionalisasi 
MENTERI Perhubungan Ir. 

Djuanda atas pertanjaan ' mene- 
rangkan kepada PI-Aneta, bahwa 
pemerintah tidak « mengandung 
maksud unfuk menasionalisasi 
KPM. | . 

Pemerintah akan memperkuat 
kedudukan |.Pelni” jang akan me 
lakukan pelajaran2  interinsuler. 
Ke-45 buah coasters jang dipesan 
oleh pemerintah itu  diperuntuk- 
kam bagi Pelni: Menurut menteri 
Djuanda ',truck-ines” dilaut itu 
akan didjalankan oleh Pelni, se 
Iangkan pelajaran2 pesisir oleh 
perusahaan2 pelajaran nasional 'ig 
ketji2. #E 

Mengenai ,,Djakarta- Lloyd” 
it. Djuanda menerangkan, bahwa 
perusahaan pelajaran ini saham2 
nja seluruhnja ada dalam tangan 
Bank Negara, sehingga 'merupa 
kan perusahaan pemerintah. 

Djakarta Lloyd waktu ini mem 
punjai dua buah kapal, diantara 
nja kapal ,,Jenny” jang terkenal 
itu, jang sekarang telah diganti 
namanja mendjadi kapal ,,Dipo-   

Ka Ce Tenan sa2, supaja Amerika Serikat meno- ' 

disokong- | 

| kekuasaan 

“mestit dakan 

tetapi Sobekan | nasionalisasi perusahaan2' kereta 
hari Japi partikelir. 

Pembukaan akan | berapa 
djam | partikelir, diantaranja SCS dan 'sadjian Tossema: 22.15 Irama Ma- 

negoro”. Oleh kementerian perhu 
bungan dirantjangkan bahwa Dja 
karta Lloyd. ini. melakukan pela 
jaran samudra, diantaranja untuk 
mengadakan perhubungan2 dgn 
Djepang dan negara2 Asia lain- 

| nja. 
Pimpinan direksi 

      
oleh 

2 orang tadi Iantas. diadjak makan? ! 

kapnja. Semua .ini berdjalan,dengan | 
   

    

et 

4 APRIL 1953. i 

| “TIDAK TERBIT 

,Suara Mer 

   

   

  

       

     

  

      

Ih rusak pentjuri da 
| tg (12 dipelab   
gudan abuhan: Smg, 

| kan mennaak 2 peti kikir “dan “4 
| blk menthol kristal miliknja Sema: 
Irang Veem. Kerugian atas pentjuri- 
an: ini ada, Rp: 14.000:— dan teri 
djadi pada hari. Rebo malam j.i. | 

if be ih djauh . didapat ' keterangan! 
' bahwa sal 
litu telah dita 
berwadjib. 

PEMBEGALAN DI 
DIERAKAH. 

Pada tgl. 31 Maret jbl.  santara 
djam' 17.30 didesa Tambakadji “ke: 

|tjamatan Tugu Djerakah) telah ter: 
| djadi “pembegalan" dan perampasan 
Latas. diri pentimpang2 mobil 'opelet 
H-2536» Didesa'tsb. mobil ini di: 
hentikan oleh 4 orang berpakaian 
aneka warha”dan 'bersendjata 2 pis- 
tol. Dengan antjaman kawanan be- 
gal “ini “merampas “uang tunai 
Rp. 300,— miliknja sopir, penum- 
pang T.S.G. dari Semarang” uang 

'tunai sedjumlah Rp: 15.000,— dan 
|Hlain2 barang, dan seorang perem- 
“puan dari Kaliwungu uang tunai se: 
idjumlah Rp. 40—.:.Kemulian kal 
'wanan begal tadi melarikan diri. 

   

  

orang dari pentjuri 
gkap oleh fihak jang 

PEKERDJAAN SPS MULAI 
LANTJAR 

Kerugian tanah/tanaman 
Rp. 5000,- dibajar. 

Dari kaiangan jang berdekat- 
an didapat kabar, bahwa pada 
tg. 2 April malam jbl. bertempat 
dikelurahan Wonodri telah di- 
adakan pergantian kerugian ta- 
nah “dan tanaman'sebesar Rp, 
5000,: lebih oleh Sekolah  Pela- 
jaran Semarang kepada fihak jg 

| bersangkutan, pemberian — uang 
mana” telah disaksikan djuga oleh 

wk D.PIU. Lurah dan wk. Komi 
te“ Rakjat. Dengan" diberikannja 
kerugian “ini, maka mulai tg: 3 
April, seluruh“tanaman2 jang ada 
di pekarangan S.P.S. mulai dibi 
kin bersih untuk ' melantjarkan 

nan OP LT TAN me Ea 

50.0 

Berhubung dgn hari PASKAH le Rebo pagi j.l. 

     

       

(beberapa hari "jl. akan” etepi'Ipem 

Bapak” Tjamat Semarang Wetan, 

1 

3   

SEBUAH PETI BERISI DOKU- 
' MEN2 DIKETEMUKAN 

Surakarta, Komandan K.M.K. 
beberapa instansi jang berkepenting- 

telah dilakukan 
embukaan sebuah peti besi jang di 

mukan “didalam tugu “peringatan 
sang di M ia Djurug, 

  

    

                    

  

kemudian diserah 
Fpihak "Kepolisian 31 ham RU 
Ii Peti tersebut? telah diketemnkan 

  

kam 

   

Gama baru dilakukan “hari' Re | bo pagi ja agar alapat jatiseksika 
pula oleh: Tiba Amit ang be Kp 2 
tingan. Tn Pamo Irelori 
KONPERENSI S. B./RADIO 
(0 ST INDONESIAH 5 in 
'Konpereasi S:B: Radio Indone 

isia jang dikundjungi “ oleh  tja: 
bang2 Solo, Jogja, Semarang dan 
Madiun, jang dilangsungkan ' di 
Surakarta dalam sidang?-nja pa 
da tg. 28 dan 29 Maret 1953, te 
lah mengambil keputusan2 sbb.: 

1. Minta supaja kongres dalam 
bulan Mei j.a.d. tidak diadakan 
Ji Bandung, tetapi di Surakarta, 
2. .menjusun konsepsi perobahan 
A.D. jang mendjamin mobilitet 
organisasi, 3. mendesak  supaja 
Djawatan meringankan beaja dan: 
memberikan | fasilitet guna me- 
mungkinkan pegawai mempergu- 
aakan Balai Istrahat Buruh di- 
lingkungan Djawatan, 4. mengu 
sulkan adanja kerdja sama dgn 
Djawatan setjara formil, 5. Me 
nuntut perobahan peraturan2 so 
sial. antera “Jain restitusi obat2 
an sehingga menguntungkan bagi 
buruh,” mendesak P.B: supaja 
mengaktivir peringatan hari'1 Mei 
1953 di sejuruh tjabang2 dengan 

bekerdja sama dengan Pznitya2 

  

“ 

'an atas keputusan pemerintah me 
agenai peresmian 1 Mei mendja 
di hari libur dan 7. menentang 

iKena'kan harga dan menuntut 
'supaja gadji dibajarkan dimuka   pekerdjaan2. membangun sekolah 

itu jang selama itu mendapat rio 
itangan2. f $ 2 

Selandjutnja dapat dikabarkan, 
|bahwa rumah2 Guru: S.P.S. di 
Halmaheira kini pun mulai diba 
ingun dan banjaknja.9 buah jang 

  
rut rentjana, rumah Guru ini 
akan didirikan 35 buah.” - 

| DINAS KAMAR OBAT 
| Dinas Kamar Obat pada tg. 5's/d 
!11 April 1953" sbb.: 

| Dibuka pada tg. 5 April, hari 
| Minggu 'dari djam 8—12 siang Apo 
'theek Van Gorkom, - Bodjong 135. 
(Hari Senen, tg. 6 April jang dibuka 
dari djam 8—12 siang Apotheek2 
:Numa, Bodjong, Sik Tang, Wotgan- 
-dul. 

Sepandjang tg. 7 April s/d 11 
April jang dibuka dari djam 8 pagi 
sampai pada djam 8 malam Apo- 
'theek2 Van Gorkom,  Bodjong, 
|Rathkamp, Pekodjan dan dibuka 
dari djam 8 pagi sampai pada diam 
5 sore Apotheek2 Koo Hwie. Peko- 
dian, Numa, Bodjong dan Sik Tang, 
Wetgandut Setau an 3 

      

& 

SIARAN R.R.I. SEMARANG. 
Sabtu, 4 April 1953. ' : 

. Diam 17.05 Taman Kusuma: 
117.45 | Lagu2 petikan dari Opera: 
18.00 Seruan Maluku: 18:30 Ork. 
Artie Shaw dan Xavier Cugat: 19.30 
Ork. studio Djakarta: 20.30 Den- 
dang malam hid. Suara Remadja: 
21.15 Langgam dan kr. asli oleh 
Irama Merdeka: 22.20 Pembatjaan 
buku oleh pak Wido. - 

Minggu, 5 April 1953. 
Djam 7.30 Mataraman Minggon 

oleh Setyoraras: 8-15  Mataraman 
| Minggon: 8.45 Aneka irama timur: 
19.00 Gema Angkasa no. II th. I- 
11953, 9.30 Kebaktian Ummat Kris- 
ten dari Geredja Protestan Djom- 
blang: 10.30 Piano tunggal: 10:45 

'Irama " pagi“ hid.” Ta Chung Sze 
Ouintets 1115 Dari alam  Para- 
hijangan, 11.45 Dari Film Malaja: 

112.00 Konsert dim. a' (Grieg Op. 
16): 12.30 Pekan datang: 12:50 
Dancing  Years-selection: 13.15 

| Vaughn Monroe: 13.40 ' Selingan: 
113.45 Hiburan siang oleh OK. 
| Kembang Katjang. 3 
1 17.05 Taman Kepanduan oleh 
ji Pandu Rakjat Indonesia tjb. Smpg.: 
17.45 Instrumentalia: 18.00  Kenai- 
kan Badan Contact Sosial: “18.15 
Rajuan Tony Martin & Dorothy 
Sguires: 18.30 Peladjaran njany: 

|i9as Lembaran budaja: 19.30 La- 
ngen suara oleh Knt. Agama pg. 

| Katolik: 20.25 Selingan: 20.30 Wa- 
ijang Orang oleh Karawitan Studio 
' Surakarta, tirt.: ' Bambang Manon- 
bawa: 21.15 'Wajang Orang: 22.15 

| Wajang Orang. : 
“Senen, 6 April 1953 
“Djam' 7.10” Rajuan orgel: 8.15 

| Ork. Peter" Yorkes “8.30 Njanjian 
bersama oleh anak2 Rumah Jatim 
Kr. Panasy' 9.00 Grand Concerto 

  

  

Djakarta ! no. 4 dim. a (Handel): 9.15 Irama 
L'oyd sekarang ada, dalam tangan | Pagi hid: Kel. Taman Siswa: ' 9.45 
turn Kosasih. 

Kereta-api 
akan dinasionalisasi. | 

Dari fihak jang mengetahui | 
Pi-Aneta mendapat keterangan, ' 
bahwa kabinet telah memberikan | 

kepada ' menteri ' perhu | 
bungan ir. Djuanda untuk menga ' 

S 

perundingan2 '— mengenai 

Di Djawa Tengah terdapat be 
perusahaan2 kereta-api | 

SDS. 

partikelir | Hari Raja 
Tionghoa Modern: 10.00 Hiburan 

oleh O.K. Panorama, 
10.45 Glenn “Miller: — 41.15: Roubiah 
berdendang: 11.30 Langendrijan 
oleh Karawitan studio: 13.40: Puspa 
ragam. Indonesia: 14.15 Permainan 
biola dan piano: 17.05 Taman anak2 
oleh Taman Inderija: 
Lou  Preager: 18.00. - Manasuk 
AP. oleh O.K. Burung Kenari: 
19.10 Selingan: 19,30 Konsert ter- 
kenal: 20.15 Reportase pertandingan 
tennis, 20.30 Rudjak uteg Semarang 
an, 21.30 Tjiptaan Effendi Slameto 

c 
   

laja oleh O.H. Penghibur Hati. 

4 

berharga Ik. Rp. 500.000,- Menu | 

“(serta wakil2 dari D.P.P. Sebda dan 

| bis kota untuk djutusan Mritjan- 

17.45 Ork. 

  

Ben at Peni an aka serena lal 

         

    

pat. 

MAGELANG 8 

   

  

         

000 RAPAT SEBDA. 
| Sebda tjabang kota Magelang da 
lam rapatnja baru? ini jang dikun- 
djungi. oleh Lk. 370- - anggautanja 

| Sobsitjabang Magelang telah me- 
ngambil keputusan antara Jain? men 
desak kepada. pemerintah daerah 
|kota Magelang untuk segera“ melak 
sanakan herschikking pegawai berda 
sarkan formasi jang: sudah disjah- 
'kan oleh DPRDS kota - Magelang. 

  

Dengan disaksikan oleh Walikota | ke 
dan | 

TosokJA 

setempat. Menjatakan pengharga | 

  

e 

    

An 

  

MASIH PERLU ISTIRAHAT. 
“Residen: Kedu. Muritno setelah di 

(rawat dirumah sakit B. St. Elizabeth 
Semarang, akibat ketjelakaan mobii 
pada tanggal 3 bulan jang lalu, kini 
sudah sembuh dan pada hari Ming- 
gu tanggal 29- Maret telah pulang 

e Magelang. “Tetapi keadaan ba- 
dannja belum kuat, ' sehingga oleh 
pihak pemerintah ia diberi perlop 
sampai tangal 4 Djuni 1953. Peker- 
djaan Residen diwakilkan pada So- 
Srobusono Bupati jang diperbantu- 
kan pada kantor keresidenan Kedu. 

BETROUWBAARHEIRSRIT,: 
Berhubung dengan 3 tahun ber 

dirinja “madjalah “Gadjah Ma 
a mika sebagian ssalah “satu 

atjara diadakan: suatu perlomha- 
sepeda kumbang: Psriomh: 

ini dipilih “sebagai” salah “saru 
sport jang sedang“tumbuh “di ta- 
aah air kita. Selain ita, rit: yi 
merupakan djuga salah satu usa 

meresapkan semua peraturan 
dan tata tertib- lalu-lintas kepada 
masjarakat. Route perdjalanan 
jang akan ditempuh ialah Jogia 
Prambanan Klaten pulang pergi. 
Berangkat dari Pagelaran Jogja 
diam. 9.00 pagi. Untuk ini dise- 
diadakan piala2 dan hadiah berupa 
barang2 berharga jang dihadiah- 
'kan diantaranja - oleh Presiden 
Universitet Gadjah Mada, Kepa 
la Daerah Jogja, Wali kota Jogja 
dan para dealer sepeda kombang. 

PUTUSAN PENGURUS 
PUSAPU. KE" 

Dewan pengurus Pusat University 
Islam Indonesia, dalam sidangnja is 
berlangsung pada hati Minggu tg. 29 
“Maret 1953, bertempat di kantor De 
wan Pengurus Pusat UI. Di. Ya: 
wu No: 1 Yogyakarta, sidang mans 
idipimpin o'leh Ketua K-H.R. Fathas 
rahman Kafrawi' dan" dihadiri” oleh 
para Anggauta Dewan Pengurus ig 
ada di Daerah Jogyakarta dan Dae 
'rah Surakarta, sebanjak 1T"oring te 
lah mengambil keputusan: 

I. Menjusun Konsulat? di Daerah? 
jang perlu untuk seluruh Indonesia 
sebagai perwakilan Dewan Pengurus 
U.LI. guna membantu usaha Dewan 
Pengurus U.L.I- Pusat dalam melak- 
sanakan usahanja- tentang” pergedung 
an U.LI. “jang menghendaki beaja 

    

|atau begroting sebanjak Rp. 100.090. 
000. (Seratus djuta rupiah). 

H- Menjempurnakan ukaha pertje- 
takan U.LI. jang ternjata kini tam- 
pak pesat kemadjuannja, dan merige 
sahkan anggaran dasar ' Pertjetakan 
tersebut, jang mana sekarang didjadi 
kan Badan Jajasan jang mengusaha 
kan pertjetakan 'dalam arti kata jang 
seluas-luasnja, antara lain: menerbit 
kan, mengimport dan mengexport an pelaksanaan gadji baru diper Fbuku2, madjallah2, harian? dlls. 
Dalam sidang tersebut teluh diada 

kan pula suatu upatijara pangajuba- 
gyo Kepada Sdr: R. Wiwoho jang ba 
ru sadja datang” dari melawatnja ke 
Luar Negeri. Demikian djuga utja- 
pan selamat djalan kepada Sdr. Mr. 
R. Soenarjo jang akan berangkat me 
|lawat ke Luar Negeri terutama kc 
Negara2 Arab. Kedua beliau terse- 
but adalah anggauta Dewan Pengu- 
rus Pusat U.LI. 

SALATIGA 
DOKTER KABUPATEN 

DIPINDAH. 
Atas permintaan sendiri   'Didesak "pula, -agar supaja pemerin 

,tah daerah segera membajar uang : 
i pemulihan bagi masing2 pegawai ' 
jang berhak, dan terhadap “buruh? 
anggauta Sebda jang telah dipetjat 
supaja ditarik kembali untuk beker 
ja, mengingat adanja perluasan pej 
kerdjaan. pembangunan :kota. 

LALU LINTAS PADA HARI 
TSING -BING. 

Polisi Lalu-Lintas kabarkan, bah- 
wa berhubung dengan hari Tsing . 
Bing pada hari, Minggu tanggal 5 

April 1953 dan mengingat sempitnja 
djalan, - maka' pada hari tersebut 
djalan dari pertigaan Sompok 
Mritjan sampai 'Kedungmundu  di- 
tutup untuk. segala kendaraan mu- 
lai djam S pagi, ketjuali kendaraan 
Tentara jang akan menudju ke As- 
rama. 5 6 
Pada hari itu dari pertigaan dja- 

Ian tersebut disediakan bis kota un- 
tuk umum guna bepergian “ke-dju- 
rusan Kedungmundu - dengan di 
adakannja 6 tempat pembsrhentian. 
ISING BING DAN 'BIS KOTA 

Yanggal 5 April 1953, “berte- 
patan dengan 'hari Tsing” Bing, 
Pemerintah Daerah Kota Besar 
Semerang akan mendjaiankan 2 

Kedungmundu “p.p. mulai dari 
djam 7.- sampai djam 15.-. Per 
djalanan akan dimulai dari per- 
simpangan tiga djalan Mritjan/ 
Sompok dun bis2 berdjalan tiap2 
1/4 djam dengan biaja Rp. I 
PER untuk tiap2 perdjalanan 
tr, : s 
HARI PEMUDA KRISTEN 
Pada tg. 6 April jad. bertem- 

pat dilapangan - Geredja Djawa 
Mlaten Semarang, dimulai pada 

.djam. 08.00 - 12.00, oleh Pani- 
| tia, Hari Pemuda Kristen jang ter 
idiri | dari  organisasi2 - Kristen ' 
| (PPKI, NKB, Chi Nien Pu, Sing ' 
“Ling Kauw Hwee bag. pemuda/ 
pemudi, Pemuda Protestan Indo- 

|nesia, Pemuda Djemaat  Djawa 
dan peladjar2 dari sekolah2 SR 

| Masehi, SMP Masehi Semarang 
akan merajakan” Hari Pemuda 
tsb. Panitia telah diketuai oleh 

| sdr. Soenjone Gengan dibantu be 
| berapa orang lagi. Peraja'an tsb. 
bersifat penjebaran Indjil.. 

TAHBISAN USKUP, 
Dari kalangan jang mengetahui 

| didapat kabar, bahwa Mgr. :A. Djo- 
josepoetro S.J. Uskup 'Vicariat Dja- 
karta jang diangkat pada tg. 1 Maret 
(oleh Vatikan akan ditahbiskan 
'pada tg. 23 April oleh. Internuntius! 
Mgr. de Jonghe d'Ardoye dengan 
dibantu oleh Mgr. A. Soegijoprano- 
to SJ. Uskup. dari Vicariat Sema- 
rang dan Mgr. P.J. Willekens ST. 
jang telah berhenti dari djabatannja 
sebagai Uskup Vicariat Djakarta, 

Selandjutnja kalangan tadi mene- 
rangkan, bahwa Mgr, Klooster. Us- 
kup Vicariat Surabaja jang - baru 
akan ditahbiskan. pada tg, 1 Mei 
oleh Internuntius Mgr. de Jonghe 
dArdoye dengan dibantu oleh Mgr, 
A. Djojosepoctro S.J. dan Mgr, A, 

M
A
A
N
 

    
(mi jg ternjata 

kabupaten Semarang W.C. van Dorp 
dipindah ke Sibolga. Keberangkatan 
dokter van Dorp ini akan dirasa sa- 
jang oleh penduduk dalam wilajah 
kabupaten marang jang dari de- 
kat telah mengetahui betapa . besar 
minat dokter itu dalam melakukan 
kewadjiban sehari-hari, walaupun ia 
tergolong asing. Bukan raha- 
sia lagi, bahwa dalam melakukan 
tugasnja ia tak segan-segan datano 
dipelosok-losok jang belum  terdja- 
min keamanannja. 

Kesulitan dalam hal mendapat tu 
mah di Salatiga jang telah lama i2 
alami, sehingga setiap hari ia harus 
sngladjo” dari Semarang, itulah se- 
babria ia terpaksa minta pindah. 

PERUMAHAN RAKJAT. 
Kini telah dimulai lagi engan 

pembikinan . perumahan rakjat  da- 
lam -wilajah kota-pradja Salatiga. Di 
Djalan Benojo, dimana telah selesai 
dibikin 7 perumahan rakjat. dan 
djuga telah didiami 
kepentingan, akan didirikan pula 6 
rumah 3 Rp. 13.750,—. Di Dialan 
Mesdjid jang belum lama berselang 
tanahnja dibeli oleh  kota-pradja 
akan. didirikan 4 rumah A Rp. 20. 
000,— -dan rumah lainnja  & 
Rp. 14:000.—. da 

Apabila pekerdjaan ini telah sele- 
sai, maka kota-pradja Salatiga mem 
punjai 21 perumahan rakjat jang se- 
gala sesuatu diurus oleh  Jajasan 
Pembangunan Kota Salatiga. 

TJOA TJOEN BIE KE 
MERIKA ' 3, 

Kemaren pagi telah berangkat ke 
Amerika, j Tjoen Bie. Dir. 
sEast Way Corporation” di Djakar- 
ta untuk 1 tahun lamanja dan pe- 
kerdjaannja diwakili oleh  Khoe 
'“Tjong Lip. Selama di Amerika Tjos 
Tjoen Bie akan mewakili djuge 
PSSI dan bermaksud pula untuk 
mengadakan perhubungan ' dengan 
kalangan2 keolahragaan A.S. 

KONP. DJAWATAN SOSIAL . 
DJAWA-TENGAH 

' Konperensi dinas dari kepala Kan 
tor2 Sosial 'keresidenan seluruh Dja 
wa Tengah tg..2 April telah diada- 
kan di Semarang untuk membitjara 
kan 'a.l. tentang penjerahan djawa- 
tan2 itu kepada pemerintah otono- 

hingga kini belum da 
pat dilaksanakan. 

Salah satu sebabnja ialah belum 
selesainja persiapan. 
'Konperensi jg dipimpin oleh In- 

spektur Djawatan Sosial Djawa Tc- 
ngah dihadiri pula oleh utusan Ke 
menterian Sosial, Sukardjo' Sastro: 
rahardjo. 

K. H. DAHLAN DI SMG. 
Tanggal 2 April jl. telah tiba di 

Semarang dalam  perdjalanannja ke 
Surabaja, K.H. Dahlan, wakil ketua 
pengurus  'besar- Nahdatul ' Ulama. 
K.H, Dahlan di Semarang telah me- 
ngundjungi konperensi P.H.I. Djawa 
Tengah dan selandjutnja mengada- 
kan pertemuan pula dengan keluar- 
ga N.U, tjabang Semarang, Musli- 
maat N.U., dan gerakan pemuda An-   ' Soegijopranoto S.J. 

  

shor. 

  

dokter 

oleh jang ber- 

  
Perlakuan 

WARTAWAN Het Paroo! 
Kemis, bahwa sedjak Indonesia 

terachir ini berkembang kearah 

jang djumlahnja kl. 40.000 itu 

reka itu sekarang sadar, bahwa 

Sampai sekarang “pemerintah Su- 
riname tidak 'banjak" memperhati- 
kan orang2 itu, apalagi karena se- 
karang sudah 'ada komisariat' Indo- 
nesia jg bekerdja dengan giat. Bebe 
apa“ waktu jg lalu telah "dimulai 
piila exodus (gerakan keluar) orang2 
Indonesia dengan keluarga “mereka 
ke' Cayenne,' jg :tjatjah “djiwanja 
djauh Tebih sedikit - daripada Suri- 
name. Cayenne 
sanakan rentjana ' pembangunannja 
untuk mana- diperlukan tenaga bu- 
tuh. 
di Cayenne: baru2 «ini telah mempe 

Seorang notaris bangsa Perantjis 
kerdjakan  diperkebunan2nja: bebe- 
rapa orang Indonesia dengan keluar 
ga mereka dengan -sjarat2 jg baik. 
Mereka telah di-ikuti pula oleh 50 
keluarga Indonggia lain, dan menu: 
rut kabar beberapasratus-orang': Indo 
nesia dari-Suriname tidak -lama- lagi 
akan- mengikuti pula djedjak mere- 
ka. Merekaitu tidak “hanja menda 
pat. upah jg-lebih tinggi: tetapi me- 
kerdjakan,- Selain dari' ini: mereka 
reka“ pun mendapat: tanah ' untuk" di 
mendapat perumahan: jg 'djauh' le- 
bih- baik daripada-di. Suriname. , 

Surat kabar: tsb. selandjutnja -me- 
nulis, bahwa orang2 Indonesia itu 
memang berhak untuk memperbaiki 
nasib. mereka. sendiri. Walaupun de 
mikian, orang2 di Suriname. melan- 

kan tuduhan2 ig. bukan2. terha- 
dap tetangga2nja bangsa - Peranti 
di Cayenne itu,- Peristiwa2 ket 
oleh sebagian dari pers jg tidak ber 
tanggung djawab  dibesar-besarkan 
dan “disebut sebagai insiden2. perba 
tasan. 

Untuk memperbaiki 
gubernur Suriname sekarang 
bertolak 'ke- Cayenne- dengan 
perang “untuk “kundjungan 
hari. 

Tetapi 'ini-tidak akan menghenti- 
kan keluarnja orang2 Indonesia da- 
ri Suriname itu. Satu2nja djalan 
untuk menahan exodus menurut 
Wartawan Het Parool itu ialah di- 
adakannja sjarat2 hidup jg lebih 
baik bagi orang2 Indonesia itu “di 
Suriname. 

Tetapi rentjana kearah “ini seka- 
rang belum djuga ada, demikian 
wartawan Het Parool,. bekas mente 
ti pengadjaran Suriname, Lou Licht- 
veld alias Albert Helman. 

    

    

suasana ini 
telah 
kapal 

beberana 

  

   

- 

  

Colombo-Plan 
Dan T.C.A. 

Rentjana | Penggunaannja 
Belum Selesai 

PADA hari Selasa jang lalu, 
menurut keterangan jang kita per 
oleh dari kalangan jang mengeta 
hui, telah diadakan lagi suatu 
'pertemuan antar-Kementerian, un 
tuk membitjarakan soal2 disekitar 
bantuan2 jang akan diterima oleh 
Indonesia dari Colombo-plan dan 
TCA. Seperti telah diketahui un 
tuk menjusun projek2 berkenaan 
dengan pemberian bantuan oleh 
kedua badan tsb., telah dibentuk 
dua buah panitia ketjil jang di 
maksud untuk memperfjepat pe 
njisunan projek2 tadi. 
' Keterangan tsb. selandjutnja me- 
injatakan, “bahwa pada perfemuan 
'hari Selasa jg lalu itu belum lagi di 
'peroleh suatu gambaran 'jg tegas 
'mengenai projek2 jg akan diadju- 
'kan oleh Indonesia dan ini' diharap 
Ikan akan bisa ditjapai pada” achir 
'bulan April ini. Salah satu kesuka: 
'ran mengenai lamanja penjusunan 
'projek2 itu, menurut. keterangan ta 
'di ialah terletak pada ' kesulitan? 
'tehnis sedang disamping itu boleh di 
'katakan waktu untuk menjusunnia 
adalah terlampau ' sempit “ sekali. 
'Achirnja dinjatakan, bahwa projek2 
itu sedapat2nia' pada achir bulan 
"Mei j.a.d. sudah harus disetudjui se 
Juruhnja “oleh Pemerintah, meng: 
ingat bahwa bantiian jg telah di se 
diakan oleh kedua badan tsb. diatas 
kepada Indonesia dalam  tahun-pa-   'djak ini sudah “harus dikeluarkan se 
belum bulan Djuni berachir. 

RT. DIOMBLANG 
PERBALAN 

RT Blok IV Kb. Djomblang Per 
balan' “elah “dibentuk dengan  dike 
tuai 'oleh sdr. Soekardi" dan wakil 
ketua sdr. Soemardi, bendahara sdr. 
Atmosoemarto, ' nulis" II sdr. 
Kaslan dan Soetardjo dengan 'diban 
tu oleh beberapa orang lagi. 

| S,M.P. , NUSANTARA? 
Di Semarang ini akan dibuka 

SMP ,. Nusantara” atas usahanja be 
berapa orang siswa tammatan KPU/ 
C dari Inspeksi. Pendidikan Masiara 
kat. Pendaftaran bisa dilakukan pa 
da sdr. Tjeng Bing Hwie, Kp. Bedug 
146 dan sdr. G. Wirjowatdojo, Ta 
wangsari Il1 pada tiap2 hari - Rabu 
Kemis dan Sabtu. 3 
190 DOMBA DARI LUAR NE- 
GKBI.UTK DJAWA TENGAH. 
“Dari. pihak D.P.D. propinsi Dja- 
wa Tengah seksi Pertanian didapat 
kabar, bhw baru2 ini tih datang 100 
domba dari luar negeri, domba ma 
na akan diserahkan kepada djawa- 
tan Perhewanan Djawa Tengah, ja- 
itu untuk pematjek. 
“Diantara 'djumlah domba jg da- 
tang ini, 30 ekor dikirimkan ke Ta 
wangmangu dan 70 lainnja untuk 
Baturaden (Purwokerto). 
BERITA PENANGGALAN 
Langganan S. d/a S8.G.A. Kristen, 

Solo. —' Hari Djumaat Kliwon tgl 
19 Dulkangidah 1863, Masehi dia: 
tuh tgl. 16 Maret 1933. 

Langgdnan No. 14 di' Solo. 
IL. Tgl. 21 September 1923: harinja 
Djumaat. Kliwon. IL Tgl. 21 De 
sember 1923 harinja Djumaat Legi, 
II. Tgl. 24 Djuli 1931 djatuh hari 

    

  Djumaat Pon tgl. 8 Mulud tahun 
Dje 1862. 

  

tjuali beberapa orang jang -mendjadi. warganegara Belanda. 

tingkatan masjarakat jang terrendah, dar bahwa h 
mereka dinegeri itu tidak begitu menjenangkan. 

kini sedang melak- | 

Orang? IndonesiaJang K.e- 

tinggalan Di Suriname 
Lebih Senang Bekerdja Di Cayene: 

Dan Perawatan Disana 
Lebih Baik 

&i Suriname menulis pada hari 
mentjapai kemerdekaannja di Su 

riname telah timbul masalah orang2 Djawa, jangdalam minggu2 
Ipenjelesaian jang dak dikehen 

   

itelah mendjadi 
daki. Surat kabar itu menulis, bahwa kaum nd dari Djawa 

2 asing, ke- 
Me 

mereka di Suriname da di KEKE ARUKEN KEK 

      

— SI GRUNDEL — 
Pant Djum'at libur: Sabtu 
tidak: Minggu libur: Senen 
libur karuan sadja banjak 
pekerdja2 sementara kantor 
ig. menganggap hari Sabtu- 

& snja harus ikut di-LEBUR...... 
    
Guru Dipuku- 

kh Murid 

Berita "dari Kebumen  me- 
njatakan, - bahwa Pengadilan 
Negeri Kebumen dalam ' si- 
dangnja beberapa" hari ' jang 
lalu' telah mendjatuhkan hu- 
kuman “denda masing-masing 
Rp: 5,— atau-masing2 1 ha- 
ri pendjara pada 9 anak mu- 
rid S.M.I. Kebumen. Mereka 
dipersalahkan telah memukul 
guru kepala sekolahnja- bebe- 
rapa Shulan jang lalu. Menu- 
rut keterangan para terdak- 
wa pada hakim, guru mere- 
ka itu sering memukuli mu- 
rid-muridnja dan mengeluar- 

I kan perkataan2 jang tidak 
senonoh. 5 

Keterangan jang kita per- 
oleh  selandjutnja — menjata- 
kan, bahwa guru. kepala se- 
kolah tersebut sedjak terdjadi 
perkelahian diatas oleh peng- 
urus. sekolahnja :telah  “diber- 
hentikan.   

    

      BERITA PTT. 
|. Mulai tg. 1 Aprif 1953, ukur 
jan kiriman2-surat, barang, tjetak, 
' tulisan braille, surat-kabar, doku- 
(men dan tjontoh barang tidak 
boleh lebih ketjil dari 7 cm. dan 
pandjang: 10 cm. Semua. .kirim- 
an2 pos jang ukurannja kurang 
dari 7X10 cm. tidak diperkenan 
kan. Kartjis2 untuk selamat ta- 
hun baru dil. jang umumnja dibi 
kin dengan ukuran lebih ketjil 
dari 7X10 cm. djuga tidak di 
perkenankan lagi untuk dikirim- 
kan melalui pos. 

Ekor Affaire 
“Tandjong Morawa 
17 Indonesia 3Tionghoa 

Ditahan 
DARI keterangan jg diperoleh 

dari ketua Panitia Penjelidik In- 
siden Pentraktoran Tanah di Tg. 
(Morawa, Komisaris I Kepolisian 
Sumatera Utara Sabirudin, dike- 
tahui, bahwa kini Kepolisian Su 
mafra' Utara telah mengambil re 
'korsiruksi mengenai insiden Tg. 
Morawa jang terdjadi pada “tg. 
18 Maret j4. Rekonstruksi dimak 
sudkan "untuk mendapatkan gam 
baran djelas mengenai terdjadinja 
insiden tsb. Seperti diketahui 
dalam insiden tanah itu telah te 
was 7 orang dan luka2 15 orang. 

Oleh Sabirudin dikatakan, bah 
wa pemriksaan jang” dilakukan 
oleh s1 mengenai 'insiden itu 
masih terus berdjalan, sedang !a 
poran2 mengenai hal tsb. telah 
disampaikan oleh Kepolisian "Su 
matera Utara' kepada Kepala Re 
serse Krimirif Pusat, Kepala 
DPKN dan Djaksa Agung, Dju 
ga oleh Kepolisian telah "diberi 
kan keterangan? setjara' lisan ke 
pada perutusan parlemen ig kini 
sedang berada di Medan. Dinjata 
kan lagi, berkenaan “dengan 'insi 
den Tg. Morawa ini, Kepolisian 
sekarang telah menahan 20 orang 
iang dituduh tersangkut ' dalam 
#asiden ini. Diantaranja 17 orang 
Indonesia dan 3 orang Tionghoa. 

Djalan Batik 

  

Oleh Panitya Perubahan 
Nama Djalan2 di Kota Be- 
sar Surakarta tih. dis Ii 
kan kepada sidang DPRDS 
Kota Besar Surakarta menge 
nai pemberian nama kepada 
beberapa kompleks baru di- 
dalam Kota Solo, 

Diantaranja telan diputus- 
kan untuk memberikan na- 
ma2 batik kepada djalan2 
(gang-gang) dalam kompleks 
Lawijan, mengingat — bahwa 
kompleks Lawijan merupa- 
kan suatu tempat-perbatikan. 

Dengan demikian maka 
nantinja akan terdapat Dja- 
lan Gang Parangkusumo, 
Gang Sidomukti, Gang Sido- , 
luhur, Gang, Parangklitil, 
Gang Parangrusak, Gang Pu 
dak mekar dsb. 

—
       

  

   



  

                                       
nja sebagai suatu kons 
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ma jalah: 

   

  . Ke naa hem, 
3 kang "men 

  

'TIDAK SEDIKIT ORANG 

  

4 

emerentahan Jang Baru Di Russi 
alenkov Ba Bagaikan Seorang ,,Stoker” Jg Harus M 
djaga Agar Mesin Peperentahan Terus Berdj 

“—0leh.: Dr. M. v. Blankensteyn.s Chas. Suara. Merdeka” — 
eh 

Tr 

Banjak diantaranja mengalami paniek - 

   

mereka, Tetapi apakah sekarang akan te : 
militer itu pergi? 

akan sibuk mengurug' dalam negeri daripada memikirkan perang. Tempat dimana tidak boleh gojang setelah 

kin -dia 

         jakin akan keduduka 
berkuasa? 

  

sendiri dan dikelilingi oleh Saingan2 jang 

|tjaranja tepat sekali. Diapun sifat2 tika rakjat jg tidak bersendjata me- 
r heridaki kerdja-sama 

ngan antara sosialis 
Diapun berbitjara 

dan 
mung- | tersburg sambil dengan chidmat me 
dian- | njanjikan lagu2 agama dan tentara 

a |tanpa peringatan melepaskan tem- 
|bakan pada mereka. Nikolas III sa- 
.ma sekali tidak terantjam. Dia te- 
'lah melarikan diri dari istana sebe- 
lumnja. Begitu rupanja penguasa? 
di Russia berbuat, siapapun orang 
itu. 
Bagaimanapun djuga, djelas di 

Barat tidak ada alasan untuk pa- 
niek. Tetapi tidak terdapat pula op- 

tang 

   
persendjataan Rusia dengan 
'ta2 jg termodern. 

   
djuga, dima seperti itu 

kuasaan 

persempitnja alat2 k 
dan ingatan akan pemer 

Berdjalan 

gempar akan kematian Stalin. Pada 'banjak aa solkkni pe Apa jang akan datang pada kita? 
Sah tidak lagi '&hawatir akan bahaja peperangan dari Rusia, P wachirnja telah meredakan t ng menstabiiiser dan mengerem nafsu 

ang, Mereka” mulai berfikir. Orang2 

an2 jang selalu diutj rdjadi, setelah oran Namun. perasaan 'sematjam 'itu segerapu 
baru itu (pemimpin2 Rusia jang baru) buat « sement 

: en gojang setelah pokok dari sistem mereka hilang. Penggantian oleh Malenkov tampa Liya terdjamin selama Stalin masih hidup. Tetapi apakah dia masih ' -rang, dimana dia berdiri 
13 ET 

. Molotov”  mempunjai 
ingin berkuasa “dan... mempunjai | nudju Istana Musim-Dingin di Pe- hama baik didalam "partai, kapitalis. adalah“jang tertua 

KUR : , perda-|4 
maian dan membela disamping 

Djika orang2nja itu djuga 
kedudukan dan politik Ma 

nakah ke- 
itu? Jang menjebabkan 

fikiran seperti itu ialah karena 
ekuasaan 

    

# 

pan 

diri 

eka- 

perdagu- 

itu 
sendja- 

dan 
lenkov 

di 

intahan 

meng-|f      
timisme sematjam John F. Dulles, marsekal2, jang sudah lama diha- 

SM AE RAtA Laga: 

  

gambaran dari suatu sandiwara,   

  

  
Gambar ini bukannja suatu pertandingan ketjantikan, tetapi suatu 

djukkan di Bombay, India. Dipertundjukkan disini suatu satire 
(edjekan) bernama ,,Tern Balti Char Rasta”, meskipun dari roman 
muka gadis2 jang memainkan peranan didalam sandiwara ini, ti- 
dak dapat dilihatnja, bahwa ini 

$ tjantikan. 

  

AAA NN RN NE maa Aa sana 

jang dewasa ini sedang dipertun- 

betul2 bukannja pertandingan ke 

  

hingga melupakan kepada soal2 

reka jang sudah kawin, 
1007c bebas lagi. Tjontoh2 jang 

dak memberi tahu kepada isteri, 
batas), melupakan kesenangan 

Dalam hal seperti ini, sebetulnja 

dahnja, karena Jambat-laun 
tu tentu akan luntur, Sdr. akan 
merasa kesal sebab setiap hari Sdr. 
akan menghadapi isteri 
muka asam, ia bersikap antipati ke- 
pada sdr. Akibat kesalahan Sdr. dju 
ga. Sdr. kurang perhatian terhadap- 
nja. Kurang menghargai kepenting- 
an orang lain! Tjobalah dengan 
baik2. Selain tjatur, mitsalnja Sdr.   gemar nonton bioskoop. Apa lagi 
kalau jang main Gregory Peck atau 

Beladjar Main 

Rahasianj a Sukses 
FSuami-Isteri Harus Saling Menghargai? 3 

Jang terlalu mementingkan kepada kesukaannja sendiri 

kepandaian maupun kesenangan jg. | dapat mengetahui dulu telah Sdr, tjapai tidak akan ada face. ' 
semua | 

| da. 

Tjatur 

DENGAN SUKSES diartikan suatu kemadjuan, dari tidak 
dapat sampai mendjadi pandai. Bukan semata untuk gelar djuara 
atau lainnja. Bila toh sampai sekian djauhnja, itu tergantung ke: 
pada nasib dan kekuatan pribadi masing2. Banjak pemain tjatur 

i sadja, se- 
ketjil dari barisan belakang. Ke- 

lalaian ketjil jang sering men djadi besar akibatnja. Terutama me 
dimana kemerdekaannja sudah tidak 

mengetjewakan: pergi dengan ti- 
main terlalu kasip (melampaui 
(hobby) orang lain (isteri) dil. 

Sdr. harus 
bagaimana 

tiaranja mengikuti partai dengan 
tertulis. Papan tjatur jang sdr. ha- 

| dapi itu, selalu kotak putih berada 
disebelah kanan. Semua kotak pa- 

.tehniknja” permainan, J 

jang ber-|pan tjatur hitam dan putih bila di- 
Ihitung semua ada 8 X 8 — 64 ko- 
'tak. Masing2 kotak itu diberi tan- 

Mulai kiri ke kanan (horizon-. 
'taal) kotak2 itu diberi tanda: a, b,: 
'“c, d, e, f, g, dan h. Dan jang mulai 
'atas kebawah (verticaal) diberi tan- 
da: 8, 7. 6, SAI, Oiidam 3 hey 
rangnja seperti berikut: bahwa harapan akan perdamaian le 

bih banjak daripada sebelumnja. 
Pernjataan ini bagaimanapun djuga 
adalah kurang bidjaksafa. - 

Dugaan2 jang bodoh di 
1 Barat. . 
Moskow menjusun pemerintah ba 

ru dengan sungguh2 dengan tidak 
mengingat waktu. Dalam hari2 per 
tama setelah pengumuman itu ba: 
njak sekali tulisan2 dan utjapan? 
Ig bodoh ditjetuskan, bahwa djuga 
oleh harian? jg kritis dan baik: se- 
perti Times dan Manchester: Guar- 
dian. Disana. dibatja orang tentang 
perebutan kekuasaan oleh Malen- 
kov. Dia akan mempergunakan ke- 
kuasaan jg diberikan Stalin kepada 
nja dan aturan2 jg telah ditetap- 
kan Stalin sebelumnja akan ke- 
sampingkannja dan memerintah se- 
mau2nja. Konklusi Sedjauh itu kira 
nja terlampau  tergesa2 sedangkan 
gambaran - seluruhnja - belum lagi 

tidak diadakan pembatasan2. | 

Infiltrasi ke Kashmir? 
Sementara itu A.F.P. menga | 

barkan dari Rawalpindi. bahwa 
menurut seorang djurubitjara ke 
menterian urusan Kashmir. pada 
waktu belakangan ini telah terdja 
di perembesan anasir2 kiri dari 
Sinkiang kelembah Kashmir. Dju 
rubitjara itu katanja djuga mene 
rima kabar2 tentang adanja pe 

njelundupan2 alat2 sendjata dan 
amunisi, eka 

Keterangan djurubitjara itu ber 
dasarkan berita2. jang diterima- 
nja dari kalangan jang mengeta 
hui didaerah Kashmir jang diku 
asai oleh India. (Antara). 

puskan. Stalin tidak usah chawa- 
tir dengan ditempatkannja mere- 
ka di-pos2 jang djauh. Tetapi 
apakah perhitungan itu untuk 
Malenkov akan aman pula, djika 
mereka tidak dibawah wa- 
sannja dan kekuasaannja? 

Semuanja memang tjotjok 
gi Stalin. Saja akan 
bagaimana semua 

"atur. 5 
Molotov adalah anggota jang | 

tertua dari pemerintahan itu. Dia 
tidak dikagumi oleh Stalin, akan 
tetapi dia adalah kawan jang di- 
hormati. Ketika- diketahui bahwa 
Malenkov akan mendjadi ,.pute- 
ra-mahkota”, Molotov masih te- 
tap tinggal nomor elah 
Stalin. Mungkin Molot telah 
mengharap2kannja, 
Malenkov 

    
  

  

Obat Ber-Djuta-Djuta Jg ml Han 
Tak Beres Administrasinj nu 
“Apakah Jg Dibelikan Oleh Djawatan .A 
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Pharmasi Dgn Uang Rp. 180.000.000? : 
tep 

PADA DJAWATAN PHARMASI dari Kementerian Kese- 
4 

dari tahun ketahun sedjak an en Tj hatan, jang mengurus obat2-an, dari ta un ketahun sedjak penje Gp7j nj FP rahan kedaulatan telah berlangsung kelalaian jang jahat”, ,,Dita 0 1. na hun 1952 dalam anggaran belandja Kementerian Kesehatan telah —-y 7 sediakan wang sedjumlah Rp. 189.000.000.— untuk mengimport 
obat2-an. Djawatan Pharmasi di Djalan Modjopahit, Djakarta, 
jang dipimpin oleh Drs. Hartono merupakan kantor pusat pembe 
lian dan pendjualan kepada depot2 diseluruh Indonesia jg mem sasa 

' Jbagi-bagikannja kerumah2 sakit, poliklinik baik kepunjaan peme 
Jakan tetapi Irintah maupun partikelir” 19 

setelah kematian petualang” ”Tetapi djika rumah sakit me 
Zidanof. Malenkov pun tid merlukan obat2 dan memintanja”, pilih karena . ke-istime "maka kerap kali ia mendengar 
Tapi dahulu dia adalah tATIS Psesuatu obat tidak ada. Dan djika Stalin dan kemudian, apalagi di- |ditanjakan obat apa jang ada, ti masa perang, mendjadi organisa- dak pula diketahui, karena tidak 
tor dan administrator giat ada administrasinja. Bila singa 

obat 
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— Malenkov 
|tara pengusaha? jang masih hi- 
|dup. Beria adalah seorang jang 
mempunjai  ketjakapan luar: bia- 
sa, mengetahui  banjak ” tentang 
dunia: dan mempunjai kekuasaan 

.jiang selalu ada — pada" orang2 
“ jang pernah berkuasa di Rusia, & "inn : bahkan dalam zaman tsar diper- 

Unie Indone- polisi politik. 
3 . tgn : sia Belanda 

Tak Perlu Dipertahankan 
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.Selandjutnja dapat dikabarkan 
bahwa sebagai tegenpos, djawa 
tan itu telah menerima Rp. 180. 
000.000.— dari pendjual obat2- 
an via depot2. tetapi kenjataan 
nja, wang jang baru masuk hanja 
Rp. '6.000.000.—. Tentang ini 
Drs. Hartono djuga tidak sang- 
gup memberikan keterangan. 

“Drs. Hartono jang dipanggil 
oleh Sekretaris Djenderal Kemen 
terian Kesehatan. Dr. Surono, bu 
kannja mengakui  kesalahannja. 
malahan. berkeras kepala dan 
mau mengadjar Sekretaris Djen- 
dralnja sendiri.” 

Ava Gardner. Sebaliknja isteri Sdr. 

gemar akan wajang-orang. Ini 

dah salah. satu pertentangan kesu- 
kaan. Tapi ta' akan ada merasa per- 
tentangan, bila Sdr. tjukup meng- 
adakan waktu untuk turut merasa- 
kan  kesenangan/kesukaan orang 
lain. Hasil dari perbuatan2 Sdr. ini. 
isteri Sdr. akan segera merasa bah- 
wa kepentingannja djuga diperhati- 
kan. Ja akan turut merasakan suka- 
duka dengan Sdr. dalam segala !a- 
pangan, djuga dengan tiatur. Wa- 
laupun ia tidak (belum) mengerti, 
tapi ia dapat memberi dorongan 
(inspirasi) kepada Sdr. dan. dengan 
demikian Sdr. dapat djalan dengan 
tenang menudju kepintu ,,sukses”. 

Berhubung satu dan lain hal, ke 
djuaraan tjatur untuk se-Indonesia 
jang sedianja dimainkan pada hari2 - 
paskah di Solo, telah diundur sam- 
pat tanggal 24 — 31 Mei 1953. 

Njonja Fenny Heemskerk, djuara 
wanita tjatur negeri Belanda telah 
dapat menduduki tempat no. 2 de- 
ngan angka 102 dalam kedjuaraan 
chusus untuk wanita jang baru? ini 
diadakan di  Moskou. (Russia). 

ak ter 
waan 

Orang mengambil dari tjontoh2 
nja 5 

sekretaris 

dalam sedjarah.' Kekuasaan jang 
didirikan oleh  diktator2 selalu 
akan djauh mendjadi“lemah atau 
hilang samasekali setelah  mere- 
ka mati. Diambil orang tjontoh2, 
Iskandar Zulkarnaen, Karel jang 
Agung, Djengiz Khan, Cromwell, 
Napoleon dan banjak lagi dan 
sebagai jang terachir, Hitler. 

. Moskow buat sementara wak- 
tu ragu2 dan harus hati2” demi- 
kianlah pendapat umum. 

Fikiran2 di Russia. 
Dan bagaimana fikiran orang di 

Rusia? Tidak akan dapat disangkal. 
bahwa orang? besar di Kremlin ge 
lisah setelah mendengar Stalin me- 
ninggal. Ini tampak pada pengumu- 
|mannja jg pertama kepada rakjat 
Rusia mengenai kematian itu jg ke 
mudian disusul dengan 'andjuran su 
paja mendjaga persatuan dalam ne- 
geri. Mengapa mereka anggap per- 
la pernjataan demikian? Saja kata- 
kan terus terang bahwa itu menje- 
babkan saja terus berfikir2. Bukan- 

SU-   
DALAM sidang Madjelis Ting 

gi jang membitjarakan anggaran- 
belandja Kementerian Luar Nege 
ri Rebo pagi antara Jain telah ber 
bitjara anggota P. v.d. A. Dedreu, 
anggota Anti-Revolutionnzire Par 
tij Algra dan anggota Partai Ko 
munis Geugjes mengenai soal2 
Indonesia. 

Baik Dedreu maupun Algra 
mengemukakan bahwa tidak per 
lu hubungan Indonesia dan Ne 
derland dalam ikatan Unie diper 

: tahankan dan kedua pembitjara 
menghendaki agar huburgan an 

: tara kedua negeri itu  diselengga 
rakan seperti Iajak antara negara 
negara demokratis. Menurut Al 
gra sikap pemerintah Belanda di 
sekitar peristiwa »Blitar” dan 
»Talisse” bersifat ragu2. 

Geugjes (C.P.N.). dalam kete- 
rangannja mengemukakan adanja 
pertentangan jang tadjam antara 
keuntungan besar jang didapat 
oleh modal kolonial dengan ke- 
adaan kemelaratan rakjat jang Men hebat di Indonesia jang disebab- |pjaran sematjam, itu tidak ada di 
kan antara lain oleh politik gadji | aj Saber sobat? “meninggal 
perusahaan2 Belanda jang men- Rakjat Inggris akan menganggap 
diskriminir pekerdja bangsa In- nja suatu penghinaan besar. 
donesia. Keterangan Menteri Lu- Tetapi di Rusia berlainan keada- 
ar Negeri Luns jang diberikannja annja: Disana sebagai reaksi perta- 
kepada ,,Antara” baru2 ini ada- ma pada kematian itu ialah kecha- 
lah bukti djelas bahwa pemerin- | watiran akan bahaja dalam peme- 
tah Belanda memilih pihak mo- | rintahan. Rupanja orang tidak tahu 
dal kolonial dan. bersikap tak |dan tidak pernah tahu — apa jg 
atjuh terhadap kemakmuran In-jada pada rakjat. Kita ingat akan 
donesia. Demikian Geugjes. Ant. | kematian beribu2 orang Russia, ke- 

Efficiency A.D. Russia 
Selalu Bertambah—Perlengkapan A.U. 

dan ulung. Dia adalah seorang kan stock-opname ternjata 
Rus jang kuat dan keras, seorang itu ada”. 
jang dipertjajai Stalin untuk me- | 
ngabdi padanja. Stalin waktu'  ”Bila Drs. Hartono jang ber- 
perang tlh. mengganti diplomat2 tanggung-djawab ditania, apakah 
lama jang berfikiran lebih hidup iang telah dibelinja dengan Rp. 
dengan orang sematjam dia jang 180.000.000.— itu, kemana di tahan terhadap - pandangan2 Ba- Giua!, dan berapa sisanja, ia tidak 
rat. Diplomat2 lama itu memang "Sanggup memberikan keterangan 
tjakap akan tetapi tidak tunduk dielas. sebab rupanja tidak ada 1 begitu sadja pada Stalin. Gromi- | 2gministrasinja. »Dan pemegang2 depot di Indo 
ko, Malik termasuk orang2 se- Tm — |nesia jang dipanggil baru2 ini un matjam itu. Apakah Stalin E tuk ditanja pertanggungan-djawab memilih Malenkov karena dia ti-/mMenggantikannja agar djangan Inja atas setorannja, pada mengo dak 'suka"akan? ia or AP je. tampak pembentukan dynasti. | mel terhadap Drs. Hartono, ka 
lain daripada dia? in mengenal bakat2nja, dji- | rena mereka tidak dapat men sendiri tidak sep ja jang hidup, pandangannja |djual obat2 jang harganja tidak sebagaimana tel: ang djauh dan pengetahuan ba- | diberi tahu lebih dulu. Terhadap s Moloton rai hasa2 'asing.. Sudah tentu dia omelan ini Drs. Hartono hanja | 1 , menterian luar negeri. Pengembalian 1 agar kekuasaannja | mendjawab, bahwa soal ini bukan |Sdr..memberi pupuk (rabuk) setju- itu djadinja adalah pengembalian ke | sebanjak mungkin ada dalam pe- aa Ana 1a Yuga tidak | kupnja. : . an k 1 5 $ memberikan laporan kepada pi At 
tjakapan pada tempatnja: Akan t erintahan, dengan tidak menda porai p pi Bia MEKAGAK partat. 

m 

g jang sebenarnja. hak atasan.” 
: : Sebelum kami melangkah kepada 

   
  

H
u
a
 

  

  

          

PERTANDINGAN OLAH 
RAGA. 

Lepas. dari soal jang pelik2, soal! 
tiinta, jang kami harapkan agar 
sdr. tetap tjinta tjatur, tjinta jang 
tidak :luntur, ibarat pohon jang di- 
tanah bukan asal tumbuh sadja, ta- 

'pi dapat tumbuh dengan subur. bila 

        

    

Untuk merebut djuara 
T.N.H. ke VI. 

Untuk meramaikan Kongres Tsing 
Nien Hui ke-VI jg berlangsung di 
Solo pada tanggal 3 s/d 6-4 ini, 
oleh Panitya Kongres T.N.H. ke-VI 
Bagian Olahraga akan diselenggara 
kan Pertandingan? Olahraga untuk 
merebut Djuara Kongres TN.H. 
ke-VI. 
Menurut rentjana, pertandingan2 

ita akan berlangsung sbb: 

Sepakbola (Stadion Sri 
wedari). 

Tg. 3-4-1953 Djam 16.45 SURA- 
BAIA—PATI, Tg. 4-4-1953 Djam 
16.45. PATI—TJIREBON, Tg. 5-4- 
1953 Djam 16.45 SURABAIA— 
TJIREBON dan Tg. 6-4-1953 Djam 
16.45  BOND “ T.N.H.—PERSIS 

Basketball 

(SOLO). 

(Mangku- 
negaran). 

Tg. 3-4-1953 Djam 15.00 SOLO 
— SURABAIA (Girls), Djam 16.30 
WONOSOBO—SURABAIA (Boysj. 
Tg. 4-4-1953 Diam 07.30 SURA- 
BAIA—TJIREBON (Girls), Djam “9 
09.00 WONOSOBO—-TJIREBON 
(Boys), Tg. 4-4-1953  Djam 15.00 
SOLO—TJIREBON (Girls) dan 

  

  — Beria — 

, tampak. Bahkan lebih banjak lagi 
  

. » lalasan2 sebaliknja, jaitu Malenkov kah itu mengherankan, bahwa rak- akan mendjalankan dengan saksa- 
fat Sovjet Uni jg tampaknja bersa- | ma rentjana Stalin. 
tu dan mempunjai perasaan nasio- | Sralin sudah pasti meninggalkan nal pada 'saat sematjam itu harus | perhitungan2 apa jg harus didjalan- 

eri- 
ngatan sematjam 

  

tapi harus ada pula pengganti Visjins 'pat pimpinan ja 
ki, Orang ini, djabatan apa 
dipegangnja, selalu meng j Ig 

ikan. Dia akan mendjaga agar sete- kes Bhs dan 25 ina Ba 1 
Ke. ikoh jang terpenting dalam peme- 

lah ia mati terdjadi suatu keadaan Me ae Dan laa an daan Tintahan dan dengan rela meneri- jg menggontjangkan, seperti setelah 
memperlihatkan itu. Tapi Malenkov Yma kedudukan dibawah pimpi- 

matinja Lenin. Stalin sendiri telah ang ea Na na SC kaan tertinggi, meskipun ini lebih memilih fihak jg hasilnja tidak Pe Ur 
al2 internasional, tidak eng Pur Gala 

k ibekendaki Sob Koni “oper tindakan2 demikian. Dijadi Mc Tea - akan dikehendaki “oleh. Lenin. Teta | otovlah jang tjotiok, karena dia ber dibuin “d pi dia ga akan Mera AN ke-| pengalaman sebagai meriteri luar nc J sempatan . Seperti itu kepada sc- seri, bukan Visiinsky jang mempu- 
orang Stalin baru. Pokoknja: peme- |» 5 : : : NE njai tjara sendiri. rintah baru ini tidak” akan merupa- Kelembutas “dan mahan jang 
kan sesuatu tanpa - persiapan2. Se- KA kadang2 ada pada Stalin, tampak pa babnja ialah karena Malenkov su- da pengangkatan” Worosjilof seba 
dah lama dengan diam2 membuat gai 'kepala negara. 
rentjananja, demikian dibatja di Ti- Dia sudah tua dan digemari se- 
mes. Djadi dia telah Siap dan telah perti anak2. Stalin suka sekali ber- 
menjampingkan , warisan2 jg diper-, tiakap dengan kawan tua ini. Woro oleh dari Stalin. Akan tetapi keada Ie jilor telah banjak berbakti pada tea an menundjukkan sebaliknja. Itara. Dia kini sudah berumur 72 ta 

Mengapa  Malenkov, jang sa- Ff hun. 
U L Stalin telah memikirkan suatu tem kan kehendak Stalin atas sai- 

ngan2 lama, tidak akan memper- 

  

»Hari ini atau besok akan di 
adakan rapat oleh para inspektur 
kesehatan dari seluruh Indonesia 
untuk membitjarakan keadaan jg 
tidak boleh disabari lagi. 

Ke iryana, kg 
Beria- harus tetap mendjadi to- 

  

Kosongi Dulu Suez 
Baru Nadjib Sedia 
»Berunding Lagi 

Dengan mengutip keterangan da- 

ri-sumber2 jang, bertanggung  dja- 

.wab, surat2..kabar' Mesir dalam -si- 
ararinja pada hari Kemis  mengu- 
mumkan,- bahwa »Mesir telah me- 

nuntutvsupaja pihak Inggris menge- 

luarkan suatu statement resmi jang 

menjetudjui azas |.pengosongan da- 

erah “Terusan Suez oleh pasukan2 

asing dengan" sepenuhnja sebagai 

sjarat dimulainja “kembali — perundi- 

ngan2 mengenai masalah daerah Te- 

   

  
              

bisa merupakan - bahaja jang be:' 
sar bagi Malenkov:1Malenkov ti- 

MEMBANTAH TU- 
HAN ADENAUER. 

dak akan menjta-njiakani' 'baha Pnb os JA Mkodley ity. Open eh he ik ON et Osyvald - : : Oh ana Gerakan Persatuan” suatu orga Tetap ka Sa nisasi fascist di Inggeris, pada' ha 
tentangan dengan kehendak Sta- AR Aa NA ag 
Den ang ik eliman Barat Kontud Ade- . 5 Stalin. pada' hari Selasa "bahwa Pee ola “membiajai pembangkitan 

5 ali gerakan Nazi, jang men 
mM organisasi, jang di- 
Naumann. A 

pemimpin 

  

  

   

  

Ha 

                  

  

Mengadaka D 
pat jang aman untuk orang tua jang terlampau te 
setia ini .dihari-tuanja. . . Naumann 16.30 

  

telah 
Makin Baik,—Kata Senator Alexan- 

: der Wiley 

KEPALA STAF TENTARA NATO, Djenderal Alfred 
Gruenther, dimuka Panitia Hubungan Luar Negeri Senat A.S. pa- 
da hari Rabu katakan bahwa ada kemungkinan bagi ,,dunia mer- 
deka” akan menghadapi suatu masa dimana pengorbanan dan ke- 
sukaran2 selama 2 tahun jang telah lewat adalah sangat enteng bi- 
la dipakai sebagai bandingan. Selandjutnja menurut Senator Alex- 

kuat kehendak itu? Dan apakah 
Saingan2 itu, diketahui orang 
tidak menjukainja, akan berdiri 
dibelakangnja, setelah kehendak 
Stalin tidak berlaku lagi dan ti- 
dak ada lagi hubungan batin dan 
kekuasaan jang mengikatnja? 
Apakah Malenkov akan mem- 

beri sedemikian rupa kepada sai- 
ngan2 sehingga merupakan tiga- 

Stalin dalam bulan, Oktober 
memperketjil alat pemerintahan jang 

  

ander. Wiley, Ketua -Panitia mengatakan vi 
masih djuga mempunjai 4 djuta serdadu, dan bahwa efficiency da 
ri Angkatan Darat Rusia selalu bertambah, perlengkapan L 
tan Udaranja makin lebih baik dan bahwa kekuatan dari nega- 
ra2 pengikutnja dengan terus menerus mendjadi besar. 

Gruenther seterusnja djuga me- 
minta supaja ada pengertian ig Ie- 
bih baik terhadap soal2 jg dihadapi | 
oleh sekutu2 A.S. Sebagai tjontoh 
dikemukannja bahWa anggaran 'be- 
landja Perantjis merupakan " 3075 
dari penghasilan” nasionalnja atau 
dengan lain perkataan. bahwa Pe- 
rantjis memakai penghasilan nasio- 
nalnja dalam ukuran ig lebih banjak 
dari A.S. meskipun Perantjis meng 
hasilkan kurang bila dibandingkan 
dengan A.S. 

  

. Bao Dai Chawatir 
Truce Di Korea" Akan 
MempunjaiAkibat Buruk 

Di Indo China? 

ADLAI STEVENSON, djago Par: 
tai Demokrat dalam pemilihan pre- 
siden Amerika Serikat jl., pada ha-. 
ri Kemis mengadakan pertemuan 
selama 90 menit dengan wali-negara 
Viet Nam Peranijis, Bao Dai. 

Djurubitjara Viet Nam' “menjata- 
kan, bahwa dalam pembitjaraan itu 
Bao Dai. tidak sadja menekankan 
hasrat Viet Nam “untuk terus ber- 
djuang melawan komunisme di 
Asia Tenggara, melainkan mempe- 
ringatkan djuga, bahwa  perletakan 
sendjata di Korea mungkin akan 
mempunjai akibat2 jang buruk ter- 
hadap peperangan di Indo China. 

Menurut kalangan jang mengeta- 
hui, Bao Dai berpendapat, bahwa 
Asia Tenggara nampak masik tetap 

snengliadi tudjuan pertama dari ke- 
giatan2 kaum ' komunis dan bahwa 
dntjaman terhadap Birma dan Muang 
Thai pada waktu jang  achir2 ini 
bahkan bertambah. (Antara), 

"gadjih per' hari dari se 
tjis jg berdjumlah 8 sen doilar, de- 
ngan serdadu Turki jg besarnja 21 
sen dollar dat serdadu A.S. sebesar 

  

Gruenther djuga 

3 dollar. 

Dikatakannja bahwa 

TO sekarang sudah 

lah dipisi2 aktip dengan 

Tetapi ia djuga 

ter diambil dari 
duktip. 

Pada achirnja  Gruenther 
6 bahwa Peran- 

tjis merupakan ' faktor jg menentu- 
Perdjandjian 

Pertahanan Ero: 
pah): dan ikut sertanja Djerman Ba 

Eropah 
merupakan tudjuan jg utama. 

sebagai pendapatnja 

kan dari  ratifikasi 
EDC (Masjarakat 

rat dalam tentara 

Daerah Pertjobaan Atom Dikepul 
atom A.S, 

bada hari Rebo mengumumkan bhw 
PANITIA TENAGA 

   

tjobaan kepul 
termasuk atol Eniwetok dan atol Bi 
kini. 

Diterangakan bahwa perluasan ini 
pertjobaan 

sendjata atom, jang lebih baik dan 
baru. Menurut dugaan sendjata ini 
ialah sebuah bom zat air. Menurut 

perlu mengingat 

djuga bahwa Sovjet Rusia 

Angka- 

membandingkan 
du 

  

anggaran? 
militer dari negara2 anggauta" NA- 

hampir lipat 
dua dari semula dan bahwa djum- 

terus me- 

nerus, sedjak berdirinja NATO. 
memperingatkan 

pada para Senator akan kekeringan 
tenaga jg dialami oleh negara2 Ero 
pah karena kebanjakan orang jg di 

pergunakan untuk keperluan2 mili- 

pekerdjaan2. pro- 

serangkai Malenkov — Beria — 
Molotov? Apakah dia akan mem- 
berikan kepada Beria, seorang 
jang paling” ,berbahaja” “ dari 
jang dua itu dan tidak menge-| “ 
nal ampun kepada lawan?nja, 
seorang jang mempunjai kekua- 
saan besar dan rahasia sebagai 
kepala polisi—politik,  kekuasa- i 
an jang.lebih luas lagi dengan 
mengangkatnja sebagai: menteri 
Dalam Negeri? 

Apakah Malenkov tidak akan 
mengangkat orang2 baru. dalam 
pemerintahannja, jang tidak per- 
nah mendjadi saingannja, - akan 
tetapi terikat: kepadanja karena 
pertolongan2 tertentu? Dia telah 
menerima orang2 Stalin seluruh- 
snja, tanpa mengambil seorang 
pembantu jang  diangkatnja sen- 
diri. 

Ketika 
tang susunan pemerintah 
perobahan2 dan batas 
nja, kesimpulan saia ialah: 
nja bisa fikiran Stalin.' Tampak de- 
ngan djelas “bahwa itu pendapat 
dan pekerdjaan  Stalin. Dan tidak 
tampak sesuatu “jg menundjukan ' pe 
rebutan kekuasaan, akan tetapi sua 
tu kelandjutan, jaitu pidato Malen- 
kov pada pemakaman Stalin. Pida- 
to itu mempunjai taktik Stalin dan 

Peran 

—, Molotov — 

tertinggi. Kini telah diperk 
mendjadi sepertiga. 'Maks 
ini rupanja telah dilebihka 

Stalin. Tapi apakah mem 

sangan2 dengan orang 
dipertjajainja. Tetapi dia 

djika tidak akan  terdjadi 
Pembitjaraan2 ditingkat ter: 

saja mendapat ' kabar ten: : ai 
baru dgn. | Stang jang mempunjai 

pekerdiaan- bih besar. Kini 
Tni han bitjaraan2 jang betul2. 

.Dan ini bisa katakan 

lebh besar, sebagai orang 
dua dalam negara. Stalin 
hu akan sifat2 
ditjintainja ini, sehingga 
mendapat . kesempatan 

adalah       
ak Eu Kan ia 

keterangan panitia tsb atol Bikini. jggkan rangkaian pertjobaan 
terletak 180 mil sebelah Timur Eni- |tsb., tetapi sendjata, jg. leb 

di | wetok, perlu digunakan karena ter-| Sepereti diketahui 
njata dalam pertjobaan bom zat air|baan Nevada kini 
pada tanggal 18 November jl. bah-|sung pertjobaan2 
wa Eniwetok tidak tjukup' luas. 

sedang 

  

Sedjak bulan November 
waktu diledakkan bom zat 
pertama didunia, panitia 
pergiat usaha membuat 
bom, jang dapat mengha 
daerah seluas lebih dari 100 
segi. Panitia selandjutnja / 

Diterangkan bahwa perluasan ini 
Bikini telah “dipakai” jang 'terachir 
guna mentjoba bom2 atom, jang ko 
vensionil, dalam tahun 1946. Sedjak 

fit panitia menggunakan daerah per 
tiobaan di Nevada untuk mengada 

suatu 

    

ei 
ud 

an, 
da 'apa jang pernah dikerdjakan ol 

ang 
an keadgannja? Stalin mempunj 

n 
a 

wa penggantinja harus leb 

dak akan bisa lagi dipimpin 
engaruh le 

akan merupa 

mendjadi hanga 
Seperti saja katakan, Beria se 

karang mendapat kekuasa 

saudara sepupu jg 
dia tidak 

di daerah 

sendjata a 

air, 
telah, mem 

         

tjil lagi 
alin 

daripa 
eh 

demiki 
jai pa 

paf 
hu, bah 
ih hatiZ 

haja2. 
tinggi ti- 

oleh se 

kan pem 

t. 

an jang 

telah t 

berdjalan ta 
tahui seluk- 
man. Sepand 
Malenkov b 
melainkan seg 
harus mendja etap 
djalan. Kita akan Saksikan apakah 
mesin itu dapat dipertjaja dan ini 
akan “memakan waktu jang agak-la 
ma djuga, tapi terbatas. - 

| Sudah bertahun-tahun sedjak ta- 
hun 1945, Stalin tampaknja selalu bermain .diatas gerimbangan perang 
dan damai, mungkin karena keadaan 
dan dengan tjara demikian mengudji 
urat sjaraf luar negeri. Tetapi dia ja 
kin akan permainannja ini dan tidal 
takut akan mendapat ketjelakaan: Pe 
rang harus dihindarkan, bagaimana 
pun djuga. Itu jang diandjur2kannja 
kepada anak-buahnja. Zjdanof mung 
kin meninggal, karena '” mempunjas 
Jain pendapat dari dia. Apakah me- 
teka jang kini memegang pimpinan 
mengerti, bahwa untuk mereka per 
rn jang didjalankan Stalin ada 
ah sangat' berbahaja, karena orang 

'besar 
aja sudah 

     
     

.djemu untuk melandjut- 
kannja? Bagi mereka ini jang sudah 
terdidik dalam ketakutan perang ki- 
ranja sudah njata sekali. 

Bagaimanapun, reaksi mereka pa- 
da waktu kematian Stalin 

akan mentjurahkan perhatiannja ke 
pada dalam negeri, selama merek: 
belum jakin satna-sekali akan keadz 
annja.. Negara2 vazalpun harus di- 
amat2i dengan istimewa' setelah me- 
ninggalnja Stalin. : Th 

Sebab2 adanja kegontjangan ada: 

ini sendiripun......... tampak! 

. sudah me 
nundjukkan bahwa mereka terutama. 

             

  

Ta “5 
ini ada dalam tahanan di Djer- 

af 
no ie 

  

   

     

Tjampur Di 
PerantjistsAkan Minta 

“Menteri Perantjis urusan ne 
daprncan pada hari Rabu, dimuk 

harap akan berkurangnja beban 

an 40.000 serdadu bangsa Vietna 
tambahnja ' dengan keteranga 
ah konperensi pers jang diadakan 

  

Letourneau berpendapat bahwa 
bahaja jg dihadapi Indo Tjina dgn. 
segera akan bertambah bila gentja- 
tan sendjata. di, Korea akan menga 
kibatkan tersedianja” pasukan2 bagi 
RRT untuk mengadakan 
di Asia Tenggara. 
, Tetapi selandjutnja — dikatakannja 

I bahwa, Perantjis dan AS. telah men 
dapat kata sepakat mengenai soal 
itu jalah betul2 terdjadi serangan, 
maka hal itu akan dianggap seba-   lah beralasan, djika dibandingkan de 

ngan berita2 jang mengatakan ten-   uk 

sendjata 
ih ketiil. 

pertjo 
berlang- 
tom. 

W- pada 

jang 

Ceper 

  

tang perebutan kekuasaan. 
S.n 

     

BA Bea da ah 

mumkan bahwa Eniwetok 
tetap. mendjadi markas besar: dan 
pangkalan operasi, jang . terpenting 
dari daerah pertjobaan atom di Pa 
sifik. Diperingatkan bahwa pendu- 
duk sebelum pertjobaan dalam ta- 
hun 1946 telah dipindahkan ke pu 
lau Kili,sjang termasuk kepulauan 
Marshall sebelah Selatan.  Dikata- 
kan oleh panitia bahwa. kementeri 
an luar negeri A.S. telah memberi 
tahu PBB bahwa atol Bikini de- 
ngan perairan teritorial telah dinja- 

akan 

gai putusnja perdjandjian gentjatan 
sendjata dan -akan membawa .,,aki- 
bat jg membahajakan.” 
Pada waktu ini, menurut Letour. 
ae Ki 

uan M. arshali Diperluas 
takan tertutup ' berdasarkan alasan? 
keamanan dan sesuai dengan pera 
turan2, jang telah ditetapkan dalam 
persetudjuan antara A.S. dan De- 
wan Keamanan. 

Bikini dan Eniwetok “akan tetap 
diurus oleh kementerian dalam ne- 
geri A.S. dan panitia tenaga, atom 
menggunakan daerah2 tsb. berdasar 
kan suatu persetudjuan dengan ke- 
menterian dalam negeri A.S., demi 
kian pengumuman tsb, (Antara-UP) 

rusan Suez. / SURABAIA—TJ IREBON: 
: Be opa orang-pengikeinjam Berita2 lebih landjut tentang hal 

ai beku hip sea (Antara). 

KalauP”sukan?RRTIkut 

(Boys).   Bulutangkis (P.M.I. Soos 
M.N). , 

Tg. 4-4-1953 Djam 17.00 TJIRE- 
BON—DJAWA TENGAH, To. 
5-4-1953 Djam 07.30  TJIREBON 
— SURABAIA dan Tg. 5-4-1953 
Djam. 14.00. SURABAIA—DJAWA 
TENGAH. 

   

2. Irta   
Ping Pong (Hoo Hap 

Chicago katakan bahwa Perantjis tidak menginginkan 
'nja pasukan2 A.S. dalam perkela hiannja 

jang pandjang lebar dalam 

serangan: 

Indo-China 
Bantuan PBB: Sampai 

“Sekarang Tak Ada Bukti Pasukan2 RRT Ikut 
—.. Bertempur Di Indo-Ghina 

gara bagian Indo Tjina, Jean Le- 
a Dewan hubungan luar negeri 

ikut serta- 
ndo Tjina, Ia merig- 

di Indo Tjina pada Perantjis 
achir tahun ini dengan dilatih dan diadjukannja dalam peperang- 

kemudian di- t -a m. Utjapan2nja itu 

sesudah itu. | 

neau tidak ada pasukan2 RRT jg 
ikut dalam: pertempuran2 di Indo 
Tjina. Bila nanti mereka tjampur 
tangan maka Perantjis akan memin 
ta bantuan PBB. 

Selandjutnja diterangkannja bhw 
40.000 ribu serdadu Vietnam itu 
akan dibagi2 dalam 57 bataljon2 jg 
akan menggantikan pasukan2 Pe- 
rantjis, dan dengan begitu akan me 
mungkinkan Perantjis untuk meme- 
gang peranan jg lebih besar dalam 
pertahanan Eropah, dimana banjak 
orang Perantjis jg. takut bahwa ta- 
nah 'airnja akan kalah dengan Djer 
man. 

Rakjat Perantjis kebanjakan mem 
punjai pengertian jg salah tentang 
peperangan di Indo Tjina ini, kata 
Letourneau. Mereka tidak dapat 
mengerti mengapa . sesudah didjan- 
djikan kemerdekaan kepada. Indo 
Tjina, mereka harus mengeluarkan 
banjak uang untuk berkelahi di sa- 
na. Tetapi meskipun begitu, parle-' 
men Perantjis selalu menjetudjui se 
mua pengeluaran uang jg diperlu- 
kan bagi peperangan di Indo Tjiia, 
demikian kata Letourneau selan- 
djutnja. 

  

Persengketaan di Indo Tjina itu 
oleh Letourneau dikatakan sebagai 
»perang saudara dengam akibat2 in- 
ternasional”. (Antara).   

  

| BON dan Tg. 5-4-1953 

sebu- 

Hu. € » 
Tg. 3-4-1953 Djam 16.00 PATI 

08.00 PATI—TJIREBON dan Tg, 
4-41953 Djam 11.00 TJIREBON 
— SURABAIA:. 5 

Tennis (Surjohamadjajan 
— Baluwarti). 

Tg. 4-4-1953. Djam 07.30 TYILA- 
TIJAP— KEDIRI, Tg. 4-4-1953 
Djam 15.00“ THLATJAP—TJIRE- 

6 Djam 07.30 
TJIREBON- KEDIRI. an 

Biljart (C.M.K.H. Soro 
genen 124). " : 

Tg. 4-4-1953 Diam 09.00 SURA- 
BAIA—DJOKJA, Tg. 4-4-1953 Se- 
landjutnja DJOKJA—TJIREBON 
dan Tg. 4-4-1953 Selandjutnja SU- 
RABAIA—TJIREBON. : 
Demonstrasi biljart oleh Sdr. 

THE KOK SAN tg. 5-4-1953 Djam 10.00. daan an et 

  

Tjatur (G.M.K.H. 
genen 12an 

Tg. 4-4-1953 Diam 9900. SURA- 
BAIA—-WONOSOBO, Tg. 44 
1953 Djam. 15.00 TII N- 
WONOSOBO, Tg. 3-4-1953 Di 
09.00 SURABAIA—TJIREBON, 
Untuk pertandingan? tersebut di 

sediakan piala. Peraturan? pertandi- 
agan olahraga menurut surat eda- 
ran jg sudah ditetapkan dari Tsing 
Hien Tsung Hui, j 

na 

     

  

Korea Selam 
Tolak Usul Chou 

Panitia Kongres Korea Selatan ha- 
ri. Kemis. menolak, usul Chou En 
Lai untuk mengachiri perang Ko- 
rea. 

Panitia urusan luar negeri parle- 
men Korea Selatan dalam sebuah 
resolusi telah menolak usul tsh. 

Menurut kalangan parlemen di 
Pusan, Korea Selatan tak dapat me- 

4 

  njetudjui setiap perletakan sendjata 
jang tidak  mendjamin persatuan 
Korea. 
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hhatan Lebih berharga dari pada Harta ! 
  sn : Tua Mendjadi Muda? | “Karena selalu minum Anggur Kolesom No. 1 Istimewa 

telah terbukti. Mendjadikan KUAT, 

5 : Anggur Kolesom LE, AKI : 

4 Kk : sa 

— PREMPUAN: 

: Tjap 
“GELAS 

- 

UNTUK LELAKI : 

— Yjap 2G. LAS 
Jang ta' asing lagi di seluruh INDONESIA kemand 

  

MA Se 
Bas | “TI, SEHAT dan Tjahaja selalutetap MUDA!!! 

Ini anggur terbikin dgn. obat-obatan. akar2 dari Tisngkok dan Kelesem No.1 jg. terpilih. 
, PIN ANGGUR ini ada empat matjem : 

H A M IL (Bunting) 

' BERANAK 

M Ass 
Dapat menjembuhkan segala penjakit2: tambah darah dan air ma nik, kurang tenaga tak bisa ,,de- kat” pada wanita, pinggang pegal Rheumatic, dalam impian mengeluarkan air manik, badan linu 2 5 dan tjape2 dan badan kurus. 

UNTUK WANITA : 
Dapat menjembuhkan: 
ga lama tidak bisa duduk perut, 
rus dan Rheumatic. 

UNTUK HAMIL : 3 aa 
Dapat menjembuhkan: Hamil da lam kandungan 2 
kaki tangan dingin kurang darah muka putjat se 
kuat, sering mengeluarkan darah putih, badan li 

UNTUK BERANAK: 

njak mengeluarkan darah, muka p 
ngin linu dan pegal masuk angin, p 

Bisa dapat heli di Toko Obat2, Warung? 
Djohar diseluruh Indonesia!!! 

Pusat pend jual : 
ENG THIAN HO, Solo- ENG- TA 

.- 

Dateng bulan tidak tjotjok 

Perhatikan: (Prempuan hamil dilarang minum anggur branak) 
Dapat menjembuhkan penjakit2 hingga membikin kuat kembali. 

1 , perut sakit ta” bisa hamil, peranakan dingin hing 
sering2 tjape gringgingen, tambah darah kurang tidur badan ku- 

sampai 3 bulan sering2 tumpah2, badan lemah 
ring2 kaget, ta” bisa tidur, tempat anak kurang 
nu glan pinggang pegal. 

N 

Sesudah branak perut sakit, ba- 
utjat badan lemah, kurang tidur ta napsu makan kaki tangan di 
anas dingin aos sering ingin mi num, 

dan kurang air tetek, tumbuh kurang kuat, sakit 

' Harga sebotol besar Rp. 12.50, 
Toko2 

Y HO. 
? 

  

kepala pusing berkunang 
perut lantaran beranak muda. 

Sebotol ketjil Rp. 7.50. 
besar maupun ketjil dan di Pasar? 

Djocja -,,HOK AN”, Magelang 
Oo 

Toko Obat ENG TAY HOrdan Perusahan Anggur Kolesom No. 1 

Tjap ,G 
SEM 

- , PEKODJAN NO. 
A 
101 

elas TN 
KANG 
— TELF. NO. 1881. 

  

“6 las 

4 

MENDAPAT 

f : COMPLEET DG PETI 

pa 

|—$.M.P. 

a. Lampersari 

p c. Karangtempel 

Keselamatan Jang Terutama 
DJAGALAH KEMUNGKINAN - KEMUNGKINAN 

SEDIALAH OBAT2-AN UTK. PERTULUN : 
VERBANDTROMMEL UNTUK AUTO PERSOON DAN TAXI, 

VERBANDTROMMEL UNTUK TRUCK 
PETI -- KUNTIJI 

VERBANDTROMMEL UNTUK BIS, PICK- 
COMPLEET DG PETI -- KUNTIJI 

(Menurut peraturan Inspectie Lalu lintas). 

DROGISTERIJ & CHEMICALIENHANDEL 
SPANGGAN TIMUR Ain DL, 

Bg. pagi — siang — pegawai (malam) 
Menerima murid? klas 1 — II — IIA — IIIB 

Pendaftaran dan keterangan2 di : 

b. Pandean Lamper 

SUTRISNO (Kepala Sekolah) 

KETJILAKAAN ! 

GAN PERTAMA 

2 “KUNGIL" Rp.» 35 
COMPLEET DG. 

Rp3 108 an 
UP, AUTO-LET dsb 

Rp. 100.— 

sONGr 
1419. — SEMARANG. 

, 

GANECA — 

52 dj. (sewaktu-waktu) 
39 dj. 14.00 - 17.00 

272 dj.. 8.00 - 11.00 

  

  

Rapat umum “untuk 
deelhouders) dari : 

18 April 1953 djam 
Atjara rapat : 

l) Mengesahkan 

M
A
A
N
 
y
a
   

. dari 

MEMBIKIN : 

Pesenan 2 

BUSSEN CARROSSERIE 

! Harga dari Rp. 

| DIUGA BISA BIKIN: 

DJUGA BISA PESEN : 
- KAJU2 DIATI menurut 

USUK -nja.   

  

  
KESEHATAN ADALAH   

  

Telah Menikah : 

Ambarwati 
dengan 

SumarwotoSurjoputro 
April 1953 

  

Semarang, 2 

  

3 (Menikah : | 

SUTOPO — Semarang | 

SOEMIJAH Djember 

  

  | 
Di SEMBORO (Djember) 6-4”53 | 

| 
$     

  

| 
| 

| 
| 

| 
| 

djalan minum : 

tang bulan tak tepat dsb.: 
Pusat pendjual: 

PEMBERI TAHUAN 

N. V. Handel Mij. 6. |. E. V. 0.", 
jang akan diadakan dikantornja 
Purwodinatan No. 39 Semarang pada tanggal 

ngan laba-rugi 1952 
2) Pemilihan commissaris2. 
3) Pertanja'an kuliling. 

Machinale Houtzagerij : 

san Tjioe Swan” 
DJL. DELI No. 12 — TILP. 

TRIMA PESENAN MENURUT GAMBAR mitsalnja : 
TEMPAT TIDUR compleet buat penganten, 
LEMARI, KATJA TOILET dan MEDJA KURSI 

STAALBUIZEN VERNIKKEL ataw 

LAADBAK 312 ton kwaliteit baik harga Rp. 1.650— 

Harga mulai Rp. 14.000,— “s/d Rp. 18.000,— 
AUTOLETTE CARROSSERIE 

4.500.— 

KAP - KAP untuk PICK-UP, JEEP, LAADBAK dll, 
menurut segala model dari 

'Dikerdjakan oleh tukang-tu kang jang berpengalaman. 

Toko ,EXCELSIOR“ N. V. 
PURWODINATAN 36 — TILP. 1997 SEMARANG. 

Maka Tuan2 dan Njonja2 perlu merawat kesehatan itu 

Anggur Kolesom tjap iBUAJA" 
jang mengandung chasiat Kakuwatan bagai badan, serta dapat me 
nambah darah. Menjembuhkan kepala pusing, 

KONG DJIN TONG 
Pekodjan 105 — Telp. 1885 Semarang. 

pemegang$ saham (aan- 

Pusat di Djl. 

13.00 Siang. 

neratja? sdan perhitu-   
& Meubelindustrie 

No. 1646 — SEMARANG. 

a KAJU. 

hari dapat selesai. 

s/d Rp. 9.000.— 

vesenan, 

pesenan, seperti RENG, 
£ 2 

  

MBIRAAN 
dengan 

SUMBER KAGU 

pinggang pegel, da 

SA TE ena EN ORA ana Saman Kareena 
  

  

CARE Ear MEA: 0 € 

Siap Sedia 
Bikinlah Tuan punja sekudjur 
badan sehat gembira dan selalu 
dalam keadaan siap sedia- siap 
sedia menghadepi datangnja se- 
gala gangguan kesehatan — de- 
ngan tiap kali minum: 

. Djamu Kuat 
(Seri No. 19) 

Djamu ini benar2 dipudji oleh         
  

    

Dibuka: Setengah Tea 
  

    

HABIS BULAN...! HARGA MURAH...! 
Besok pagi hari 

Harga2 ditanggung melawan ....! 

RADJA MURAH 

MINGGU pertama dibuka setengah hari! 
Saksikanlah persediaan barang? keperluan rumah-tangga sehari-hari 

“abahan2 pakaian untuk kaum wanita dan 
Buktikanlah . .. .! 

Toko ,HIEN” &.Co. 

dan 
laki2 jang serba lengkap....i 

Bodjong No. 
Semarang 25 

  

  

Roy Rogers 61 | 

pan Langganan, kerna Djamu 
uat Tjap Portret Njonja Meneer 

Semarang selalu dapat memberi. 
||kan kegembiraan hidup. 

1 bungkus Rp. 0,50 

    

Lee Uap 

, NJONJA MENEER 
DJL.:DEMAK: 129. TILP. 611 

SEMARANG 

Agen: Depok 36b, Dj. Mataram 414, 
691, 942, 210, 682. Lemahgempal 52 
Petekan 35, Darat 33, Pontjol 88, 
Dj Demak 12. Labuan 14, Gg Tjilik 
19, Kranggan Tm 23, Pasarj Dargo. 

9 mba 

  

  

  

  
  

         

  

       

- HL ROY, IF KARP ESCAFES 
GET IN THAT POWDER WITH TH' STOLEN GOLD, 
NKGAZINE,OR CRYSTAL ) CRYSTALS CHANCE 

—« KEENE DIES/ T' CET HER FATHER 
F PARDONED FROM 

PRISON I5 GONE: 

   

    

               

  

THE 
DOOR'5 Too 
HENY TO . 
BREAK DOWN/ 
MAYBE THIS 
WILL WORK / 

KARP's GOT 
CRYSTAL IN 
TH' WAGON/ 
THEYRE GOIN' 

      

  

  

  
  

— ,4io semua masuk kedalam gudang obat peledak, atari saja 
bunuh Crystal Keene ini”, membentak Karp. 
— ,,Ro3, djika Katp melarikan diri dengan membawa emas ram- 

pokan, maka Crystal tidak mempunjai kesempatan lagi untuk .mem- 
bebaskan ajahnja dari pendjara”. 

daa BEM anal tetapi turutlah apa jang ia katakan... 
" Saja tidak menghendaki Crystal mendapat luka2. 

  

Dengan terpaksa maka ke-3 
orang itu masuk kedalam gudang, 
lalu . pintunja ditutup Karp dari 
luar. 
— Pintu ini adalah kuat sekali 

untuk bisa dirobohkan. Mungkin 
ini berhasil. 
— ,Karp membawa Crystal ke 

dalam kereta. Mereka pergi ke 
djembatan prahu2”, kata Abigail 
sambil mengintip. 

         

              

ROY... NIM GOING TO BLAST7N 
WHAT'RE | THIS POOR/ I KoPE 
YOU THE CHARGE DOESENT 
DOIN'Z / SET OFF THE REsT 

OF THIS STUFF/ 

        

             

  

   

  

        

kerdjakan! 
— Saja hendak meledakkan obat 

ini buat merobohkan pintu itu. Saja 
harap obat ini djangan sampai me- 
ledakkan jang lainnja. « 

  

  

Obat Kuat Laki2 

Sexanol 
Tanggung sembuhkan segala ma- 
tjam  KELEMAHAN - LAKI2, 
mengisi center2 SJAWAT jang 
telah kosong dan menambah te- 
naga, 

SEBOTOL Rp. 20,— 
APUERODIN 
Obat Plesir Istimewa 
SEBOTOL Rp. 10,— 

Ongkos kirim 1074. 
disemua rumah ' obat, 
»DC PHARMA” Dj. Ternate 12 

BANDUNG, 

Dapat beli 

Agen2: : 
R. OBAT ,,KARUHUN” Djocja 
dan Pekalongan: Toko Obat 
ENG TAY HOO Pekodjan 101 
Semarang: Toko Obat ,,HOK 
AN” Djl. Raya 114 Magelang. 

   

  

  
    Di yomp ML Wi ea sira ye 

  

Toko Pedamaran 90. Telp. 900, Smg. | 

  

  
—INLMALAM DM BB. 
REX 5.00-7.90-9.00 43 in.) 

Doris Day—Danny Thomas 
# .ILL SEE YOU IN 

MY DREAMS" 
MATINEE: Minggu pagi dj- 10.— 
PERHATIAN : Minggu malam 2 per- 
tundj. 7.—9.— dan Senen malam 
djatn 5: —7.—9.— 

ORION 5.15-7.15-9.15, (13 th.) 
  

ROBERT HAGGIAG “gx 

MARIA MONTEZ GG PAUL cWRsTUn 
FAYE MARLOWE 
MASSIMO SERATO Ratesyad thra 2019 Centutx-Fot 

  

MATINEE: Minggu pagi dj. 11 Of 
PERHATIAN: Minggu malam 2 per- 
tandjukan dj. 7.15-90.15 Semen malam: 
5.15-7.15-9.15 

Selasa (7/4-53) Malam 
Premiere 5.-7,-9- (17 th,) 

Walter Pidgeon — Ann Harding 
»THE UNKNOWN MAN" 

Siapa dibelakang lajar? 
Dia mungkin tetangga 
mungkin dari djauh - .. ,'. und 
Tjerita dewasa jg. dahsjat 

dekat, Lea 

Ini Malam Premiere” 
Metropole  5.-7.-9.- A7 ih) 
Jim Bannon—- Virginia Belmont 
»DANGERS of the CANADIAN 

MOUNTED" Haa 
Polisi melawan gerombolan, R3 
MATINEE : Minggu pagi dj, 10.— 
PERHATIAN: Minggu malam 2 per- 
tundjukan  79.—0,— Senen malam 
HT, —   

      

                                  
Matinee Minggu pagi dj. 10-— Minggu malam 2 pertundj. dj. 

ia 

    

Lux 

Romance and Adventure in the forbi 
See the land of 
and dances! — Saksikantah ke 
Belon pernah disaksikan-— Asli dan Mens: 

n 
Tibet dipuntjak Himalaya ! 

GRAND 

ti Ta Ihelepas kennis 
| Gg rp. 2190 
| & Tkp, 2590 

| GII Kp 298 

“Sepatu Wanjta 
ang molek, 

dalah 3mat 2m 
ah, 

   

    « 

  

BARU SELEBAL DINETAK An Se Kn 

sPedoman Peraturan Impor” 
disadur oleh K. Panggabean 

Hargenja hanja Rp. 5.90 sedjilid 
Buku PEDOMAN PERATURAN IMPOR ini disadjikan kepada chala- 
jak-ramai untuk memberi penuntun dan membentangkan seluk-beluknja 
peraturan Impor jang berlaku dewasa ini. 5 
Buku tersebut memuat antara lain garis2 besarnja tjara memasukkan 
barang dari luar negeri dan kebidjaksanaan Pemerintah dalam memberi- 
kan tuntunan pada para pedagang, keputusan? dan surat-edaran Peme- 
rintah, daftar2 golongan barang2, dsb. : 
Buku tersebut adalah salah satu dari ke-empat buku SERI-EKONOMI 
jang diterbitkan oleh Penerbit ,,Gunung Agung”, Djakarta. 
Mengingat bahwa sebagian besar Importir jang baru dan lama belum 
mengetahui benar tentang peraturan berbagai-bagai golongan (groepen) 
barang, maka dengan diterbitkannja buku ini seseorang dapat mema- 
hami Serta mengetahui sesuatu jang harus diketahui. 
Pesanlah dari sekarang agar Tuan tidak kehabisan, berhubung persedia- 
an kami terbatas. 5 
Pesanan? dari Tuar kota harus tambah Porto 1596 (sedikitnja Rp. 1.50) 
untuk setiap djilidnja. Pesanan dalam djumlah besar Porto-nja dapat di- 
tindjau kembali dan disesuaikan dengan keadaan. 
Pedagang dan Toko2 Buku dapat potongan jang memuaskan. 
Perhatian! 
Disamping buku tersebut diatas dalam tempo jang singkat akan selesai 
pula buku2: : 

I. MENUDJU BANK NASIONAL 
DANA INTERNASIONAL 
BURSA 

Ketiga buku tersebut djuga disadur oleh K. Panggabean. 
Peminat dapat menjatatkan namanja dari sekarang untuk 
diatas. 

Keterangan selandjutnja pada : 

Penerbit ,,GUNUNG AGUNG" 
Kwitang 13 — Kotakpos 135, 

DJAKARTA. 

buku2 tersebut 

  

  

-Baru terima lagi: 
.Garrard” (enkelplaat) 

Platenspeler ..Thorens” typpe CB.11 
Masih tetap dengan Harga L'ama. 

SUPER RADIO CO. N. V. 
TJABANG SEMARANG : SETERAN No. S5. 

Platenspeler 

      MAN DAA MIL US MRT ALE MATA SIN Pee RN AN AaaNNaaa 

-— CIY CONCERN CINEMAS 

  

| 

BEAT Ng Ini malam da. ob (Bh 
REX REASON DIANA DOUGLAS in 

»STORM OVER TIBBT” 
(TAUFAN SALD!U DI TIBET) 

n mountains in Misterions Tiber! 
s. Neverseen hefore! Temple Rituals 
an dan penghidupan di Tibet! 

kan! Dibuat di atap Dunia 

  

   

   

the lost Horizc 

  

   

     
Ka 

1.- dan 9.- 
Senen malam 3 pertundjakan biasa 5.—7.— 9. 

Ini Malam d.m.b. (Anak2 boleh lihat) 
JOHN LUND—SCOTT BRADY | 

Color by 
Technicolor 

5.-7.9.- 
»sbronceo Busters 

Penuh sensatie ! Actie ! Heibat—Gempar! 
Matinee Minggu pagi dj. 10.- Minggu malam 2 pertundjukan 7.- dan 9.- 

Senen malam 3 pertundjukan biasa 5.-7.-9.- 
  

INDRA 
Pa Tee nan 

RUSINI — TOMINAH 
AHMAD HAH dlam Ramlee da Ramlah 

1 
Debontintarun 2D ntk mn Meng. Na 

Senen malam 
D2 IG,» 

ROYAL 
(au. 17 tah) 

“Akan” datang : 

ROXY 

ROYAL 

»The Goliden Hawk” 

Uncle Sam's se 

Ini malam d.m.b. (au. 13 tah.) 
Keris film prod. Singapore 

Tjerita jang menarik dengan 9 lagu2 jang merdu ! 
--  Menggumbirakan! — 

Matinee Minggupagi dj. 10.— Minggu malam 2 pert. dj. 1 dan 9-— Senen malam 3 pertundjukan biasa 5-—7.-9.— 
Berhubung succes besar diperpandjang ini malam besok- 

malam (untuk 13 tah.) 

Rhonda Fleming -- Sterling Hayd 
»Color hy Techni- 
color (GARUDA MAS) The greatest Sea Romance of ali 

Matinee Minggu pagi djam 10.- Minggu malam 2 pert. dj,7 dan 9.— 

Edward & Robinson — Glenn Ford — 
Marguerite Chahman 

"DESTROYER" 
o Film Terbesar penuh Sensatie | 

James Steward — Arthur Kennedy '-- Julia Adams 

-BEND of the RIVER gor by Ka technicolor 

do, — 

time ! 

Ini malam premiere (u. 17 th.) 
Paul Kelly—Anne Nagel 

The SECRET CODE” 
1,9.- 

cret. Agent Battle Nazi-spies! 

  

| Mulai Selasa Seri II 

Ini Malam Premiere | # 
Djagalan — 7.-9.— (174h.) 

4 Cho Man Hua - Huang He 3 

in Niang Wan Sui 
(Long Live the Bride) - 

Mulai Selasa (74-53) 7,-9.- 
Maria Montez — Paul Christian     Tanggal 3 dan 4' April 1953 

GEORGE RAFT “ 

   

dim, 

Sama II Get You For Thiss 
THEATER Suatu Gangster dan Detectiet film 

Phone : 245 ' Productie: J. Arthur Rank, « 
.           
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t 

“ 
, 

    

   Adv. 

     

ar dimuka) Rp. 
(ditambah 

dinatan Utara No. 11 A. 
ksi 1228, Rumah 1798 Sing. 

Rp. 10.— didalam kota, 
Rp. 0,30 untuk meterai). 

    

  

Rp. 0.80 per m.m, kol. 
3 

     
    

      

ber tahun jang lalu, 
kaum. ant) 5 

   

Sasi 

djukan terhadap Kristen dan 
an Lgm diadakan 

       

12 Mau-Mau 
t 

diluar negeri 

ji ditengah hutan, 
han darah, tinetinna 

    

an di Afrika Timur ini? 

sa-Bangsa melawan — Imperialisme, 
jang telah bertahun-tahun mengenal 
Kenya dan bangsa Kenya, bersama- 
sama dengan anggota parlemen Les- 
lie Hale-baru2 ini mengadakan pe- 
nindjauan kedaerah 'itu, dan baru 
sadja menerbitkan sebuah pamflet 
bernama: ,,Kenapa Mau-Mau? (Why 
Mau-Mau?). 

Saja akan tjoba meringkaskan po- 
kok2 penting daripada pamflet tsb. 

Terrorisme Mau-Mau mendjalar 
luas. Makin banjak serdadu2 Ing- 
geris dikirim ke Kenya untuk melin 
dungi kaum pendatang kulit putih 
disitu, jang diwaktu makan dimedja 
meletakkan pistol disebelahnja,  di- 
tempat jang seharusnja “diuntukkan 
bagi sendok. Hukuman2 kolektif di 
djatuhkan: apakah cachirnja semua 
ini? : 

Apakah keadaan di Kenya? Ada 
4 bangsa dinegeri itu: Afrika, Asia, 
Eropah dan Arab. “Ada 514 djuta 
bangsa Afrika, 100:000, Asia, 35. 
000 Eropah, 20.000 Arab. 

Sedjak zaman permuiaan ketika 
orang2 Eropah memasuki Kenya pe 
merintah Inggeris menetapkan, bah- 
wa kepentingan periduduk — Afrika, 
bangsa jang turun temurun di A fri- 
ka, dan-jang paling besar djumlah- 
nja haruslah diutamakan. Sekarang, 
Orang2- Eropah meminta pemerinta- 
han-sendiri di Kenya. Bagus! Tapi 
haruslah dia suatu pemerintahan- 
sendiri.oleh segenap bangsa disana, 
bukan -penguasaan oleh segelintir 
minoriteil putih. Demokrasi “ tidak 
terdap 'ewasa ini disitu. Inilah. si 
sunan Dewan Pembuat Undang2: 

  

npul di Thomsons 
irobi untuk mem 

“ Perhimpunan Perlindungan 
Kenya Bersatu, jang meminta supa- 
ja pemerintah harus memperlaku- 
kan Mau-Mau sebagai suatu organi- 

1 terr (kekerasan), jang ditu- 
per- 

aj sensor aku?” 
: ja berita dan siaran radio, SUKUZ? 

s dakan hukuman tetap atas 

au: “kata jang menimbul- 
il. akan pesta keagamaan 

. malam ditempat tersembu- 
akan pertumpa- 

pembunuhan dan pen- 
: Apakah sebab bagi per- 

2 pelebegu ini dan kekuasaan 
kekuasaan primitif, jang sekonjong- 
konjong. membakar wilajah pertani- 

Fenher Brockway, anggota parle- 
men Inggeris, ketua Kongres Bang- 

ga efjeran 60 sen per lembar. 

ksi 

  

   

besar dikalangan anak2. Ada ke- 
pertjajaan tachajul — pernah 
ada, dan masih ada penjunat- 
an (2) perempuan. Pemerintahan 
Inggeris telah memaksakan  da- 

lenggarakan kesehatan jang lebih 
baik. Keuntungan? ini, adakah 
dia memang lebih diperlukan tadi 
daripada. keharusan melen japkan 
demokrasi dikalangan pergaulan 

|| Kapan sadja ' Fenner  Brockway 
bertanja kepada seorang Afrika di 
"Kenya apakah sakit hati jang paling 
dirasakannja, maka 'djawabnja da- 
tang dengan tidak bimbang sedikit 
pun? ,,Lapar tanah”. Setengah djuta 
suku Kikuyu harus IMmeninggalkan ta- 
nah-tanah jang telah disediakan bu- 
at mereka (reserve), oleh karena ti- 
dak tjukup tanah lagi tempat 'mere- 
ka bisa mentjari penghidupan. 

Daerah jang diberikan pada me- 
reka mempunjai' 2000 mil persegi 
tanah jang diolah.  Dibagian2 jang 
luas hiduplah 500 sampai 1000 
orang dalam 1 mil persegi.  Tjara 
mengolah tanah jang baik sekalipun 

! 

  

— Nina Epton — 

Corr. kita di London 

  

tidak akan dapat memberi makan ! 
kepada orang2 sebanjak itu, dan! 
tjara2 pertanian Afrika memang di- 
akui adanja. 3, ! 

Orang2 Kikuyu dengan penuh 
pahit getir memandang dari ta- 
nah-tanah mereka kepada tanah2   

$ '   

Bangsa : 
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Mau-Mau timbul dari suatu 
perasaan kegagalan diri jang men 
dalam dan berketerusan. Suatu 
perasaan ,kegagalan jang sifatnja 
sosial, “5 onomi . dan psycholo- 
SIS,.....C-. jang tidak dapat dihin 
darkan oleh orang Afrika. 

ta Kegagalan Sosial. 
Orang2. Inggeris telah menghan- 

tjurkan susunan suku2 jang lama, 
jang biasa menjalurkan dan menja- 
takan naluri, pikiran dan emosi 
Afrika dan mereka telah gagal da- 
lam mentjarikan penggantinja jang 
memuaskan. Orang2 Afrika, jang di 
antaranja Mau-Mau . paling berakar 
adalah suku bangsa. Kikuyu. Mere- 
ka adalah suku bangsa. jang paling 
besar, djumlahnja 1Y4 djuta dari se 
luruh penduduk bangsa Afrika. Su- 
sunan sukunja berdasarkan golong- 
an-golongan-umur dan marga2. Mar 
ga dikepalai oleh suatu Dewan Ka- 
um “Tua, jang bersama-sama deng- 
an kaum ibu  bertanggung-djawab 
atas pendidikan anak2 (bukan ha- 
tja tulis, melainkan kewadjiban2 ter 
hadap marga dan pekerdjaan), atas 
pengurusan soal2 marga dan atas 
pendamaian perselisihan2 — diantara 
anggota2 marga ataik mengadili di- 
antara mereka. Suku bangsa Kiku- 
yu adalah suku Afrika jang paling 
demokratis. Mereka tidak mempu- 
njai kepala suku, karena mereka ke- 

Anggota : 
40 (26 pegawai, 
6 ( semuanja dipilih) 
6 ( semuanja diangkat) 

Djuml penduduk: 
14 dipilih) 35.000: 

100.000 
5.250.000 : 

dipilih,-1 -diangkat). $ 

Putih” Disita terdapat antara 
3000 dan 4000 petani2 Eropah, 
dengan keluarganja merupakan | 
12.000 orang sama sekali. Tanah 
mereka mengandung 12.000 mil 
persegi tanah jang diolah, artinja 
satu orang Eropah untuk 1 mil 
persegi ! 

“Kemudian terdapat kegagalan 
psychologis. Pembedaan2 bangsa me 
resapi setiap lapisan 
di Kenya. 
lihat terbagi atas tanah? untuk bang 
sa Afrika dan tanah2 untuk bangsa 
Eropah. Dikota-kota, bangsa2 harus 
berdiam dibagian-bagian jang terpi- 
sah: Afrika, Asia dan Eropah. Me- 
reka diberi peladjaran disekolah-se- 
kolah jang terpisah. Demikian dju- 
ga rumah sakit dan klinik dibeda- 
bedakan. i 

Suatu pembahasan daripada pen- 
dapatan pergaulan Eropah, Asia dan 
Afrika menjingkapkan, bahwa: Peng 

KR isikan 
Fenner Brockway, anggota 

Balai Rendah Inggris dari par- 
tai Buruh berada di salah satu 
tempat tawanan suku bangsa 
Kikuju, ketika dia berkundjung 
ke Kenya untuk mempeladiari 
keadaan di sana. Djurubasania 
(sebelah kiri) setelah kundiu- 
ngan ini, esok  harinja 
kap oleh. polisi Inggris. 

  

  
  

  
beratan terhadap "kekuasaan orang, 
seseorang: KE 

Orang2 Inggeris menghantjur- 
kan pergaulan2 demokratis ini. 
Sebagai gantinja, suku2 itu dipe- 
rintah oleh kepala2 Distrik Ing- 
geris dan-oleh kepala2 suku jg. 

ipilih .« Dewan2 

   

   

Dewan | jang diketuai 
oleh Kepala Distrik Inggeris dan 
jang mempunjai sedikit sekali ke- 

asaan. Kepala2 suku adalah 
abdi pemerintah, bukan lagi dju- 
rubitjara rakjat. , 

Sudah barang tentu akan sa- 
lahlah melukiskan keadaan2 suku 
jang lama itu setjara idealistis 
dan berlebih-lebihan. Ada djuga 
tjorak2nja jang buruk, dan bebe- 
rapa daripadanja telah dihilang- 
kan oleh: pemerintahan Inggeris 
Ada peperangan2 diantara suku2. 
Ada terdapat angka kematian jg 
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ngan orang2 Eropah adalah £ 600 
setahun. Ada antara 2000 dan. 3000 
orang Eropah jang berpenghasilan 
kurang daripada djumlah tsb. di 
Kenya. Penghasilan jang paling ren- 
dah dikalangan orang2 Asia adalah 
£ 180 setahun (antara 3 dan 4 ri- 
bu mendapat kurang dari itu). 

Penghasilan jang paling rendah di 
kalangan orang2 Afrika adalah 
£ 24 dalam satu tahun. Ada lebih 
dari 46.000 pekerdja2 Afrika mene- 
rima kurang dari itu. 

Pemerintah menghadapi kekerasan 
Mau-Mau dengan tindakan, jang 
bisa menghantjurkan organisasi tsb. 
akan tetapi jang hanja menambah 
perasaan pahit jang dipantjarkannja. 
Dalam prakteknja, pemerintah telah 
memperlakukan setiap anggota suku 
Kikuyu sebagai terroris jang poten- 
tieel. 

|. Djika usaha pemerintah pertama- 
' tama kalinja adalah untuk membe- 

| hasilan jang paling rendah  dikala- 

  

  

g Sebenarnja T erdjadi Di Kenya 
: ' Nina Epton, Korr. Istimewa Kita 

(PADA ACHIR BULAN Desem- 
'beberapa ratus 
rant) bangsa 

mai diantara suku2 “dan menje- | 

Kegagalan ekonomi. 

  

| Djalan kedua jang bisa ditempuh 

20.000...!dang,keliru di Kenya akan menam- 

| 
Kegagalan psychologisc.h | 

penghidupan | 
Tanah seperti telah kita ! 

ditang- 

  

lau 
Di London) Xx 

rantas kekerasan, demikian tulis 

lah membantu suku bangsa Kikuyu 
jang sebagian besar tidak bersimpa- 

nempuh djalan? organisasi, pendidi- 

reka akan ketidak-adilan 
|reka derita dan dalam pada itu me- 

Kenya African Union. 2 5 
Djika suku Kikuyu banjak dian- 

taranja jang berpaling lalu berga- 
bung pada Mau-Mau, maka hal ini 
disebabkan karena pemerintah telah 
melarang kegiatan ,,Kenya African 
Union”, tidak membolehkan rapat2 
mereka, menutup surat? kabar me- 
reka (lebih dari 30 koran Afrika di- 
tutup), menangkap pengurus2  tja- 
bang mereka dimana-mana. 

Barangkali komentar jang paling 
keras terhadap tindakan2 pemerin- 
tah Kenya adalah utjapan bersema- 
ngat Dr. Malan dari Arfika Sela- 
tan, bahwa sebuah djadjahan Ing- 
geris telah memberikan tjontoh pa- 
danja bagaimana memperlakukan 
orang2 Afrika jang tidak puas. Po- 
itik. pemerintah Kenya, disokong 
oleh Oliver Lytellton, Menteri Dja- 
djahan dan . Pemerintah Inggeris, 
mungkin membinasakan Mau-Mau, 
tapi hanjalah untuk menambah 
,Mau-Mau-isme”, 

  

Fenner Brockway menjimpulkan 
sbb.: Kenya dapat menempuh salah 

adalah kemadjuan 
kan dari pembeda-bedaan kulit dan 
pemisahan bangsa kearah demokra- 
si diantara berbagai bangsa dan per- 
samaan. Ini meminta suatu konpe- 
rensi antara wakil2 jang sedjati dari 
ke-empat bangsa, suatu konperensi 
medja bundar guna merantjang ke- 
madjuan ini, guna menjepakati apa 
jang harus didahulukan mengerdija- 

| kannja, guna menetapkan waktu pe- 
| tekcansanngg dan guna menjiapkan 
rentjana2 perihal kerdja-sama jang 
segera tertjapainja tudjuan bersama. 

      Satu dari dua djalan. Jang pertama ' 
jang direntjana- ' 

Fenner Brockway, maka dia harus- | 

ti pada terrorisme dan bersedia me-| 

kan dan aksi politik dan ekonomi, | 
bagaimana pun djuga insjafnja me- | 

jang me-| 

reka patuh sekali kepada usaha me-!$ 
madjukan Afrika. Orang? Afrika jg. | 

# 

La 

  

  

  
  

| Kurang 
kota Paris rukun dan damai 

tanda2 makin mendjadi tua. 
kantor, berkatalah Henry “denga 

engkau tjantik kembali”, 
kasih kepada isterinja. 

  

n begitu djelek, hingga 
Berminggu-minggu njonja Colas. 
mengurungkan niatnja untuk 
Sebaliknja Henry tetap berkeras 

nja tetap berlainan, achir2nja ke   

Pada suatu malam duduklah suami “isteri Henry. Colas, 

Meskipun baru berumur 35 tahun, mereka telah 12 tahun lama- 
: nja mendjadi suami isteri. Selagi enak2 duduk itu, 

kiran pada Henry, bahwa isterinja' sudah mulai 
Esok  harinja, waktu datang dari 

siap-siap untuk menerima kedatangan 
jang sengadja diminta datang oleh Henry. 

, demikian Henry berkata dengan penuh 

Tetapi mendengar perkataan ini, isteri 
malahan mendjadi sedikit marah, katanja: »Meskipun saja tidak 

lagi seperti gadis berumur 20 tahun, 

» Membuat tjantik 

kau tetap tjantik untuk selama2nja”. Dan karena 

'Berachurlah kissah indah kerukunan suami isteri 
sudah berlangsung selama 12 tahun. 

Tjantik? 
menikmatkan keindahan malam. 

timbullah pi- 
menundjukkan 

n gembira, supaja 'sterinja ber- 
seorang ahli ketjantikan 

»Saja akan membust 

Henry bukannja gembira, 

tetapi toh. muka 
memalukan -engkau lagi?” 

Betapa tandas perbedaan anta- 
ra pulau Djawa dan Sumatera, 
althans djika dilihat dari - sudut 
'alam! Terlebih-lebih djika pe- 
nindjau ke Pulau Harapan baru   mendesak kepada suaminja, agar 

isterinja” tadi. 

»Saja ingin eng- 
pendirian kedua- 

duanja lalu. bertjerai. 
Henry Colas jang 

kepala, katanja:   
  

Baru Dlm Tempoh 

Oleh : J. Singer: Chas 

PENJELIDIKAN JANG DILA- 
KUKAN atas rentjana pembikinan 
kapal selam untuk angkatan laut 
Amerika menundjukkan, bahwa ha- 
rapan2 besar dalam kemadjuan te- 
naga atom telah menjebabkan  di- 
perlambatnja pelaksanaan pembikin- 
an kapal silam (bentuk biasa) itu 
dalam djumlah besar?an. $ 

Pertjobaan jang membuktikan tam 
“bahan tenaga jang tak sedikit serta ir pendjelmaannja 
djarak pelajaran jang tak ada tolok 
bandingannja jang ditimbulkan oleh 
mesin jang digerakkan oleh tenaga ' 
atom, sudah dapat memberikan ke- 
pastian bahwa “mesin2 atom itu 
akan djauh melebihi apa2 jang akan' 
dilakukan setjara besar2an atas ang- 
katan laut waktu ini. LA | 
Akan tetapi angkatan laut sangat 

gelisah karena masih diperlukan:   waktu antara 8 sampai 10 tahun se- 
belum kapal silam jang digerakkan 
oleh tenaga atom dapat dibikin da- 
lam djumlah besar, walaupun dua 
buah kapal silam dengan motor 
atom jang sedang dibuat sekarang   

oleh Kenya adalah kearah perseng- | 
ketaan bangsa2 jang lebih 
Terus 'terang inilah djalan jang 'se- 
karang sedang ditempuh oleh pe-injak $ 6.000.000-akan dapat mem- merintah Kenya dan Inggeris. Pada beri alat bernapas 

malape- | ,,Snorkel-elektronis” baru dan mem- achirnja hanjalah terdapat 
taka jang hebat, suatu malapetaka, perbaiki persendjataan 
baiklah kita hadapi kenjataannja, di 
mana jang paling menderita adalah 
anggota2 bangsa kita sendiri. De- 

terbatas pada Kenya sadja. 

Sebagian besar dari benua Afrika 
sekarang sedang bergolak: Afrika 

bah api. Politik jang betul di Kenya 
akan mendjadi tjontoh daripada dja 
lan jang lebih baik. 

Konflik bangsa2 atau kerdja-sama 
bangsa2: apakah akan djadinja? 

Kita sedikit sekali mempunjai wak 
tu untuk mengambil putusan. 

  

Kalau Mirip 
Rupa Farouk 

! 

HASAN EL HAGAGY, 
!orang” bintang film Mesir jang 
berumur 37 tahun, jang akan 
memainkan peranan sebagai Ra- 
dja Farouk dalam sebuah film 
baru Mesir baru2 ini telah mengi 
sahkan pengalaman2nja kepada 
harian ,.Le Monde” Paris. Mes- 
kipun lebih tua dari Farouk jang 
baru berumur 32 tahun itu, Ha- 
gagy mempunjai potongan badan 
mirip dengan bekas radja Mesir 
tadi, hanja agak lebih kurus. Fa- 
rouk sudah .kenal Hagagy, mes- 
kipun mereka berdua belum per- 
nah bertegur sapa. Waktu Farouk 
pertama kali bertemu dengan 
Hagagy, Farouk memandang la- 
ma-lama kepada bintang film 
ini, dan kemudian mendjadi pu- 
tjat, mungkin disebabkan karena 
miripnja bintang film ini dengan 
diri Farouk. Kemudian Farouk 

i memerintahkan seorang bawahan 
|nja, untuk melarang Hagagy me- 
makai katjamata hitam  sebagai- 
mana kebiasaan radja  Farouk 
kalau muntjul dimuka umum. 
Pun Hagagy telah diberi tahu, 
agar mentjukur 'kumisnja jang 
mirip hiasan muka bekas radja 
Mesir tadi. ,,Tapi”, demikian Ha- 
gagy,” saja telah menolak perin- 
tah ini, karena saja lebih dulu 
memelihara kumis dari Farouk, 
djadi sebenarnja dia-lah jang me 
piru saja”. 

Pada tanggal 6 Mei 1946, waktu 
Farouk mengadakan pesta besar ber 
hubung ulang tahun ke-10 mendjadi 
radja Mesir, dan penduduk  kora 
Cairo sedang bersuka-ria didjalan2 
raya jang dihias indah, Hagagy jang 
waktu itu pun ikut menjaksikan pe- 
rajaan didjalan raya telah disambut 
oleh penduduk dengan kata2 riuh: 
»Hai, itulah Radja Farouk”. 
Untuk menghindarkan satu dan 

lain hal, segera Hagagy ' melompat 
dalam sebuah taxi. Seorang agen 
polisi jang melihat taxi jang saja 
tumpangi tadi segera mengosongkan 
djalanan, karena disangka Radja 
Farouk sendiri jang lewat..... Task 

Seterusnja Hagagy  mentjeritakan, 
bahwa dalam buku kenang2annja, 
Farouk telah menulis, bahwa bukan 
Farouk jang sering kelihatan di 
tempat2 djudi dan dansa, tetapi ha- 
nja ,dubbelganger”nja, si Hagagy. 
«Ini adalah suatu djusta besar”, ka- 
ta Hagagy. ,,Selama Farouk berada 
di Mesir, saja dengan sengadja tela 
menjingkiri tempat2 dansa tadi 

se- 

  

  

besar. ' maka pekerdjaan modernisasi 

| mikian djuga akibat2nja tidak akan da achir tahun ini djuga. 

mungkin dihadapi pula 
i Rusia, oleh karena djawatan rahasia 
! Amerika menaksir semua kapal si- 
lam Sovjet-jang berdjumlah kiras 
300: buah, dua-pertiga 

. model lama, 
| robah dalam lima atau enam tahun 

|kan mengenai kapal silam atom 
|ialah ketjepatannja ... B3 2 : . -diharapkan, jang diduga akan 

Tj lakanja | djauh melebihi ketjepatan semua 
| kapal2 biasas kesanggupannja ber- 

memberi hasil jang memuaskan. 
Untuk memenuhi kekurangan jini, 

jang 
masing2 akan menelan ongkos seba- 

jang bernama 

kira2 110 
kapal silam Amerika jang ada pa- 
da waktu ini. Pekerdjaan pembaha- 
ruan ini akan bisa diselesaikan pa- 

seperti diatas 
oleh pihak 

Kesulitan2 teknis 

daripadanja 
jang belum dirobah- 

belakangan ini. 

Bisa berlajar dibawah sal- 
dju. 

Apa jang telah banjak disiar- 

menurut jg 

lajar didalam air untuk waktu jg 
tak ditentukan, sehingga dengan 
demikian bisa berlajar dibawah 
lapisan saldju didaerah kutub: 
dan kesanggupan dari kapal 
silam biasa dari angkatan laut 
Amerika Serikat untuk menem- 
bakkan sendjata atom jang dapat 
memusnahkan kota2 pelabuhan. 

Untuk dapat memahami kena- 
pa diperlukan 8 atau 10 tahun 
untuk membikin raksasa diba- 
wah laut dalam djumlah besar2- 
an, maka menurut keterancan pi- 
hak angkatan laut harus ci-ingat 
faktor2 dibawah ini: ... .. 

Kapal Selam Atom 
Dibikin Setjara Besar2-an 

radalah sambungan 

8.10 Tk: Tadi” Bisa 

»Suara Merdeka” 

hingga ia mempunjai tiga tingkat 
dan bukan satu setengah tingkat 
seperti kapal silam biasa. Akan 
tetapi kapal2 silam Amerika jang 
baru 60 kaki lebih pendek daripa 
Ca kapal silam model lama jang 
pandjangnja 360 kaki. Model pe- 
aju jang gemuk itu,-setjara kebe- 

'talan, adalah tjontoh dari dari- 
pada ketjepatan terbesar dibawah 

dimuka air 
dari nenam- 

bahan ketjepatannja jang dapat 
dilakukannja waktu masih berada 
didalam air. 

.Snorkel2” (alat bernafas utk. 
kapal selam) jang didapat sesu- 
dah habis perang jang memberi- 
kan kesanggupan kepada kapal2 
silam untuk menempuh djarak jg 
djauh dalam keadaan menjelam 
memulai usaha baru dalam men- 

: 

sadja mengindjak ibukota Djakar 
“ta, jang penuh kebesaran dan ke- 

| jang pelbagai matjam penduduk- 
nja itu! Suatu Kota internasional! 

Hutan, sekali lagi hutan! Atau 
»alang-alang. Atau, djikalau tanah 
nja rendah, rawa-rawa. Hutan, 
alang-alang dan rawa, jang se- 
akan-akan menantang kepada pe 
nindjau, seolah-olah berkata : 
»Sampai dimana kekuatanmu utk 
menaklukkan aku!” Suara ini se- 
olah-olah kedengaran, oleh kare- 
na rombongan fang kita ikuti ber- 
tugas menjelidiki kemungkinan- 
kemungkinan Transmigrasi? 

Mungkin seorang  pudjangga, 
jang tidak kurang patriotnja dari 
pada penindjau tadi, mendengar 
Suara jang lain dari hutan, alang- 
alang dan rawa tersebut. Sebab 
'alam, dengan segala rahasia (ge- 
heimenissen) jang ada didalam- 
nja, mempunjai daja-penarik, da- 
pat djuga menjumbangkan kebc- 
sarannja sebagai rimbaraja kepa- 
da keindahan Negara Indonesia. 
Njanjian burung dalam hutan. 
sajupan angin  sepoi-sepoi  di- 
alang-alang, djeritan kera di po- 
hon-pohon, semuanja mempunjai 
cachet dan daja-penarik sendiri. 
William C. Bryant berkata : 

Ti jadahan gedung-gedungnja, kota 

»To.him who 'in the love of 
nature holds communion with her 
visible forms, she speaks @ various 
langnage?”. 

Atau, . sekedar untuk mendengar   
tjiptakan bentuk2 baru, dan ang- | 
katan laut Amerika pada. waktu 
ini telah mempunjai beberapa ng 
del jang bisa berlajar lebih tjepat 
dibawah air daripada -diatas air | 
— ketjepatan jang paling tinggi 
ialah 18 knot sedjam. 

2, Untuk dapat menempatkan me- | 
Sin atom itu, maka kapal silam ,.USS ! 
Nautilus” terpaksa dibuat lebih be- ' 
sar daripada jang dikehendaki oleh 
pihak angkatan laut. Diatas air ka- 
pal silam itu mempunjai ukuran pe- ' 
mindahan air 3.000 ton dan terma- ' 
suk golongan kapal silam jang ter- 
besar jang pernah dibikin. Disam- ' 
ping itu karena bergerak dalam Ia- | 
pangan baru, maka para pentjipta : 
"model terpaksa berusaha untuk mem 
perketjil kapal silam atom itu. un- 
tuk menghematkan ongkos serta ai 
paja kapal2 silam itu bisa bergerak 
lebih leluasa. | 

1 
3. Hasilnja, menurut taksiran pa- | 

ling achir, ialah bahwa kapal silam 
»Nautilus”, meskipun menurut ren-: 
fjana akan siap dibikin dalam ta-! 
hun 1954, mungkin tidak akan da. | 
pat diturunkan keair sebelum bulan 
Desember, 1954 atau selambat- 
lambatnja dalam bulan Djanuari, 
1955. Kapal silam 
jang kedua, jaitu USS ,,Sea Wolf”! 
sedikit-dikitnja akan memakan wak-i 
tu tiga tahun lagi, dan akan meli-! 

  

atom Amerika ! Wolf” 

| lobang2 torpedo dapat dibikin puti beberapa dasar2 “pokok baru | danja. 

utjapan Byron: 
»There's pleasure in the pathless 

woods, 
There's rapture on the lonelv 

shore, 
There's society where none intru- 

des, 
By the deep sea, and music in 

its roar”. 

Baik, semuanja betul. Tetapi di- 
antara penduduk jang 80.000.000 di 
Negara kita ini, jang bersifat pu- 
djangga seperti Bryant dan Byron 
ada berapa persen? “ Tidakkah per- 
sentase dari orang jang kekurangan 
nafkah, sebagai akibat kepadatan 
penduduk, djauh lebih besar? Dan 
bukankah manusia- itu ditempattan 
oleh Jang Maha Esa, ditengah-te- 
ngah 'alam, djustru supaja manusia 
itu -mempergunakannja. G . 

.Japeta” 

Bukan sadja penindjau jang 
menulis karangan ini, tetapi Pe- 
merintah Pusat pun (malahan le- 
bih dulu) mendengar stantangan” 

  

dalam hal propulsion dan bentuk. 
Belum dapat dipastikan baik 

.USS Nautilus” atau USS Sea 
akan diperlengkapi untuk ber 

tempur. Kedua kapal silam ini di- 
beri tjap ,.pertjobaan”, meskipun 

pa- 

(Anggauta. Rombongan Penindja u Djaw 

  

Migrasie Sumatera) 
' 

dari rimba raja ini. Tantangan 
rimba raja diterima dengan pem- 
bentukan Dewan Perantjang Ne- 
gara, jang merentjanakan pemba 
ngunan. Dengan mendirikan sua- 
tu badan berupa Jajasan, jang 
disebut JAPETA (Jajasan Pembu 
kaan Tanah untuk transmigrasi), lang berdiri sedjak pertengahan 
kedua dari tahun jang lalu. Suatu 
Jajasan mempunjai keuangan dan 
susunan sendiri, jang lebih mudah 
menggerakkan sajapnja dari pada 
adan resmi, jang terikat oleh 

peraturan-peraturan. 
Pemerintah 

transmigrasi. 

    

mendjalankan 
Transmigrasi mela- 

hirkan arti jang berbeda-beda. 
Kalau trans dalam perkataan itu 
berarti, bahwa kepindahan  pen- 
duduk itu melalui lautan, tetapi 
tjukup diinsjafi bahwa lautan jg 
di i adalah selat-selat jang 

1ubungkan kepulauan Indo- 
tidak ada djeleknja. Tetapi 
trans memperingatkan kita 
suatu barr'er& jang harus 

untuk mentjapai susfu ke- 

               

  

ada 

Djawa ke 
alera sama dengan berpindah 

Kudus! 1 

         

  

menggunakan 
migratie! 

perkataan 

Pemerintah — Nederlands-Indi£ 
sedjak 1905 menjelenggarakan 
kolonisatie, Perkataan ini kurang 
enak diterima oleh telinga dalam 
zaman modern ini, sehingga lebih 

a orang mempergunakan trans 
migrasi.  Concentratie kolonisasi 
pertama berada disekitar Pring- 
sewu, sesudahnja didaerah Metro. 
Pemerintah Republik melandjut- 
kan apa jang dimulai oleh Peme- 
rintah  Nederlands-Indis sedjak 
tahun 1905 dan diperhebat pada 
tahun 1935. Ada jang dipindah 
dengan transmigrasi marga, jang 
berarti bahwa penduduk baru di- 
masukkan dalam ,.levensgemeen- 
schap”, : dari penduduk autoch- 
toon, ada pula jang pindah dgn 
transmigrasi biasa, jang berarti 
bahwa Pemerintah mengusahakan 
dapatnja untuk tiap-tiap keluarga 
114 bahu untuk sawah, 4 bahu 
untuk pekarangan dan 1. bahu 
untuk tegalan. Adapula jang di- 
pindah dengan transmigrasi kelu- 

   

arga, jang berarti bahwa keluar- 
ga asli-Djawa jang berada di Su: 
matera mendatangkan kaum  ke- 
rabat dari Djawa, dengan ban- 
tuan beaja dari Pemerintah. Jang 
terbanjak diantara 3 matjam 
transmigrasi ini adalah transmi- 
yasi keluarga. 

Enclaves sociologis. 
Daerah Pringsewu mempunjai 50. 

000 penduduk pindahan, daerah 
Metro 86.000. Pada umumnja tem- 
pat-tempat penduduk pindahan ma: 
sih mewudjudkan »Sociologische en- 
claves” . jang belum dapat 
geen. bersatu” dengan penduduk 
tochtoon. Ini bukan berarti, wa 
hubungan antara dua volksgroepen 

     

  

PADA UMUMNJA DEWASA 
ini orang2 Djepang berkejakinan, 
bahwa 'sebenarnja  fihak Barat 
lebih membutuhkan Djepang dari     1. Kapal2 silam sampai pada 

waktu belakangan ini hanja bisa 
tinggal didalam air untuk beberapa 
djam sadja, dan pelajaran mereka 
sebagian besar dilakukan diatas air. 
Baru sekarang mulai dibuat model 
kapal silam jang istimewa dimak- 
sudkan untuk berlajar didalam air. 
Usaha ini telah membawa kedalam 
djangkauan pengetahuan manusia 
suatu dasar pokok, jang mungkin 
telah pernah diketahui oleh Leonar- 
do Da Vinci dan kaum tjerdik pan- 
dai Junani purba, tapi jang sudah 
pasti bukan termasuk kedalam ma- 
saalah biasa dalam penghidupan se- 
hari-hari. Suatu benda berbentuk 
londjong dapat melantjar lebih tje- 
pat dibawah air dengan mendahu!u- 
kan bagiannja jang tidak runtjing. 
Djadi untuk menambah ketjepatan 
dibawah air adalah kebalikkan dari 
pada apa jang diketahui untuk me- 
nambah ketjepatan diatas air. 

Lagi pula, benda jang berben- 
tuk londjong itu, bila bagian jang 
tak tadjam didahulukan dapat di 
ajung dengan kipas, dengan ke- 
jepatan jang tertentu dengan te- 
raga jang lebih ketjil untuk tiap- 
tiap berat satu pon daripada jang 
diperlukan untuk mendajung ka- 
Sal jang paling streamline dengan 
ketjepatan jang sama bila berla- 
jar diatas air. Sebabnja ialah da- 
am menggerakkan benda jang 
berbentuk lIondjong itu terbentuk 
suatu daerah ,,air mati” disekeli- 
ing londjongan itu, ketjuali pada 
idjung jang tak tadjam pada se- 
»clah muka, sementara dibagian 
belakangnja tidak terdapat friksi 
ketjuali friksi air diatas air. 

Hidung jang ,,tidak man- 
tjung”. 

Sebagai akibatnja, kapal silam 
lengan motor atom jang perta-   

   

na, jaitu ,,USS Nautilus”, ada 
mempunjai hidung jang tidak run 
tjing, mempunjai bentuk seperti 
penju, dan sedemikian gemuk se- 

|pada sebaliknja. Dan banjak pula 
jang mempunjai angan2, bahwa 

ibila Djepang tak diberi keduduk- 
jan jang setaraf dengan lain? ne- 
gara besar, Djepang masih bisa 

. merobah politiknja kelain haluan. 
!Sedjak kapitulasi hingga kini 
' Djepang tak mendapat kesempat- 
'an untuk  merobah  haluannja. 
' Keadaan demikian ini sebenarnja 
sudah berlangsung sedjak tahun 
1941, waktu Tojo pegang pimpi- 
nan memang pendapat umum di 
Djepang sudah tidak bebas lagi. 
Tapi dewasa ini orang2 Djepang 
mengharap, bahwa dengan berse- 
kutu negara besar jang punja 
apa2” (haves), Djepang akan bisa 
menudju  kedjalan politik jang 
baik. Tapi dalam hal ini 
berarti, bahwa Djepang akan 
mengekor begitu sadja segala apa 
jang datangnja dari Barat. 

Sebagai dasar keadaan Djepang 
Baru ini bukanlah -akihat pengaruh2 
Amerika, tapi harus ditjari dalam 
perkembangan2 sedjarah Djepang jg. 
sudah berabad2 lamanja. Tjara pe- 
merintahan Djepang sekarang ini 
tak djauh bedanja. dari bentuk pe- 
merintah Djepang seabad jang lalu. 
Demikianlah pernah bekas perdana 
menteri Yoshida mentjeritakan, bah- 
wa memang sengadja ia djarang2 
tampil didepan umum untuk mem- 
bela politiknja, karena berkejakinan, 
agar rakjat tak memandang " ,,mu- 
rah” padanja. Sebagai tjontoh dike- 
mukakan, bahwa patung Buddha ti- 
'ap tahun hanja sekali sadja diper- 
lihatkan pada umum, ialah tiap tang 
gal 8 Djanuari, ,,Maka itu pun ke- 
dudukan saja akan makin tinggi ni: 
lainja, bila saja hanja memperlihat- 
kan diri sekali setahun sadja,” de- 
mikian bekas perdana menteri  Yo- 
shida. 

Orang2 asing di Djepang. 
Kedudukan orang2 asing di 

Djepang sedjak tahun 1945 ba- 
njak berobahnja. Mula2 mereka 
datang sebagai pemenang perang, 
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aseh Genootschap 
W etenschappen”     

bukan ' 

kemudian sebagai pasukan pen- 
dudukan, tapi kini mereka oleh 
orang2 Djepang hanja dianggap 
sebagai orang2 asing biasa sadja, 
tak lebih dari itu. Karena kea- 
daan demikian ini, maka kini pe- 
ngaruh2 Barat di Djepang mulai 
diteropong. lagi, — dari pengaruh 
film hingga pengaruh mode. Ka- 
langan tua di Djepang berpenda- 
pat, bahwa merosotnja moril di 
Djepang dewasa ini adalah akibat 
langsung dari pengaruh ,penjer- 
buan” orang asing dalam masja- 
rakat Djepang. Berhubung dgn 
itu telah timbul bahaja akan di- 
berantasnja semua hal2 jang da- 
tang dari fihak asing di Djepang, 
termasuk penanaman faham2 de- 
mokrasi jang kini mulai hidup 
subur dalam sanubari orang 
Djepang. 

Untung dalam hal ini terdapat 
djuga orang2 Djepang jang berfi- 
kiran lebih tenang dan luas jang 
menentang tindakan2 radikal 
tadi. Tapi segolongan orang2 jang 
berfaham demikian ini telah meng 
hadapi golongan2 lain jang mem- 
pergunakan dasar2 nasionalisme 
serta dasar2 kewarganegaraan, 
untuk menentang pengaruh asing. 
Bukan tidak mungkin, bahwa fa- 
ham2 nasionalisme jang extreem 
ini malahan bisa menimbulkan 
kesulitan2 baru bagi ketumbuhan 
pemerintahan Djepang dewasa 
ini. Hal tersebut dipandang bisa 
menghambat tumbuhnja kerdjasa- 
ma Djepang dengan dunia inter- 
nasional. Seperti djuga  halnja 
dengan dimasa sebelum petjah 
perang dunia II, kini banjak lagi 
orang Djepang jang berpendapat, 
bahwa apa jang datangnja dari 
Djepang sudah tak perlu diper- 
baiki lagi sudah tjukup baik, 
sudah sempurna, 

Tentu sadja dalam hal ni 
orang tidak boleh melupakan, 
bahwa lepas dari sifatnja jang 
Super-nasionalistis tadi, jang sela- 
lu mendewa-dewakan kebangsa- 
annja sebagai orang Djepang, se- 
benarnja mereka pun tak berbeda   

Djepang Akan Berbalik Dari Barat? 
Oleh : Hugh Mg Neil: Chas ,,Suara Merdeka” 

daripada  lain2 orang dimuka 
bumi ini. Mereka pun ingin 
hidup jang aman, takut pada pe- 
ngangguran: mereka sangat ra- 
mah, tjongkak tapi pun suka me- 
nurut. Berbeda dengan orang2 
Barat, bangsa Djepang sanggup 
menerima segala pertjobaan dgn 
pasrah nasib, penuh  fatalisme. 
Mereka sangat tjinta dan setia 
pada keluarganja, masjarakatnja 
dan negaranja. Berkat rasa tjinta 
tanah airnja jang demikian hebat 
ini, bangsa Djepang telah dapat 
membangun kembali -negsranja 
jang sudah banjak menderita di- 
masa perang j.l. 

Menggemparkan dunia. 
Kini telah nampak tanda2, bah- 

wa Djepang akan memperlihatkan 
kemadjuan2 jang bisa menggs- 
gerkan dunia. Dan orang2 Dje- 
bang sendiri merasa, bahwa me- 
reka harus membangunkan ke- 
nadjuan ini, karena tak ada dja- 
an lain. Hanja dengan dapat 
memberi pekerdjaan dalam “per- 
ndustriannja, orang2  Djepang 
visa mentjukupi makan  pendu- 
luknja — jang meningkat sampai 
serdjuta-djuta tadi. Pemerintah 
Djepang sendiri berusaha mem- 
seroleh atau merebut pasar dunia 
3una hatsil2 industrinja, dengan 
menghindari segala konflik. Tapi 
sementara itu tidak kurang djum- 
lahnja pengusaha2 industri Dje- 
»ang jang mempunjai tjita2 lain. 

Dewasa ini di Djepang tampak 
2 faktor jang perlu mendapat per 
hatian sepenuhnja. Pertama: Ham 
pir tiap2 masalah dalam negeri 
selalu diperuntjing dan dipersa- 
jahkan pada adanja kekalahan 
Serang dimasa silam. Kedua: Ha- 
yja sedikit djumlah orang2 Dje- 
pang jang tak  mempunjai tjita2 
zendak membangun kembali ne: 
yerinja sebagai salah satu negeri 
jang terkuat didunia, “sebagaima- 
1 halnja keadaan Djepang dima 
za tahun2 mendjelangnja perang 
Junia HI. Itulah sebabnja, maka 
elama 20 tahun jang mendatang 
ni akan membawa arti besar bagi   negara Mata Hari Terbit. 

Sumatera: Pulau Hara 
Beranikah Kita Menerim 

Untuk Menggalang 
Oleh : Andja Hari: 

a Tengah Jang Baru2 Ini Adakan 

  

Penjelidikan  Didaerah 

tidak baik, sama sekali 
mang banjak factoren jang turut me 
nimbulkan adanja  ,sociolovisc 
enclaves” tadi, antara lain. ba 
tjara ' menjelenggarakan pertanian, 
adat, and last but not. least — po- 
litik zaman dulu jang tidak meng- 
hendaki (atau paling sedikit: preng- 
halang-halangi) persatuan Nasional 
Perkawinan interinsulair pun adalah 
djarang. Ini adalah suatu "masalah 
jang "agak rumpi”, jang. tidak “da- 
pat dipaksakan oleh siapapun, se: 
kalipun ' dengan perkawinan sedemi- 
kian kita tahu, bahwa rasa kenasio- 
nalan Indonesia lambat laun akan 
dipertebal. 

Sedjarah: berdjalan terus, dan ke- 
dua-duanja ,,volksgroepen” tadi akan 

tidak. Me 

    

  mentjari djalannja sendiri, untuk 
bersama-sama men gusahakan 
adanja ,,proces van/naar elkaar toe 
groeien”. Betapa baiknja, andaikara 
di Pemerintah Pusat kita mMempu- 
njai suatu instansi, jang dulu dina- 
makan ,,Adviseur voor Inlandsche 
Zaken”, jang dengan sendirinja da- 
pat mempeladjari ,,socio-ethnologi- 
sche aanpassing” jang kita hadapi 
se |, serta dengap memp. 

tar locaal, hah 
agama, adat dan y oeinja dea 
pat mengambil cc jang ber- 
manfaat... Ini bukan sadja penting 
untuk Sumatera, tetapi pula uati 
Kalimantan dan Sulawesi, pendek 
kata- “dimana sadja ada pertemuan 
antara golonoar in dari Dja- 
wa dan  golongan-golonsan ' diluar 
Djawa. 

     
   

    

    

    

    

Peru 
mata”, 

Semuanja membutuhkan wak- 
tu. ,,Geduld is een schone zaak”. 
Djika Keulen dan Aken tidak 
dapat dibangun dalam satu hari, 
maka perumahan besar jang di- 
sebut Negara Indonesia, sudah 
barang tentu membutuhkan ribu- 
an kali satu hari ! 

Djangan orang menjangka, 
bahwa ,,geduld” jang tersebut di- 
atas berarti ' menunggu setjara 
passief. Pun waktu Keulen dan 
Aken didirikan, orang tidak ting- 
gal dirumah serta berchajal, su- 
paja kedua-duanja kota tersebut 
sebagai hadiah dari langit djatuh 
diatas tanah.  Djustru sekarang 
kita menjingsing lengan badju, 
rakjat, djawatan-djawatan . dan 
Pemerintah. 

Waktu Winston Churchill meng 
hadapi rakjatnja, pada permulaan 
perdjuangan melawan Djermania, 
beliau hanja mempunjai dua 
buah.recept untuk mentjapai ha- 
sil, jakni ,,perspiration and tears”. 
Perdjuaangan membangun pun 
ditulis dengan tinta »keringat dan 
air mata”. 

skeringat dan air 

Luasnja sawah dan ladang di- 
daerah Metro, Gedungtataan, 
Pringsewu, Kota Agung menjata- 
kan bahwa sedjak 1905 telah ba- 
njak keringat dan air mata jang 
dikeluarkan. Tanah subur, air 
tjukup, rakjat radjin. Ratusan Ha 
padi jang menghidjau menjenang 
kan pemandangan mata. Daerah 
Metro telah mempunjai 22.000 
ha ,,bevloeiingsareaal”, jang di- 
airi oleh Wai Sekampung dengan 
menggunakan Dam Argoguruh di 
dekat Tegigeneng. Bevloeiings- 
areaal seluas 22.000 ha akan di- 
djadikan 80.000 ha dengan meng 
gunakan Waduk Rawa Kamenta- 
ran. Sungguh suatu rentjana he- 
bat! Daerah rawa seluas 1,900 ha 
akan digenangi air! Lebih dari 
2.000 diiwa akan dipindah! 114 
Mjuta m' tanah akan dipindah! 
Segala bea akan makan ongkos 
Rp. 7.000.000.—, termasuk ong 
x0s pemindahan rakjat. Waduk 
ikan dapat memuat 7.000.0000 
m? air! 5 

Amerika menepuk dada dgn 
Tennessee Valley Authority-nja. 
Sitapun akan dapat menennk da 
Ta kalau itu semua mendjadi rea- 
“teit. Asalkan sadja kita tidak 
'upa. bahwa segala-galanja mem- 
sutuhkan keringat! 

75.000 djiwa bisa terto- 
long. 

Dengan perhitungan kasar, djika 
lengan usaha ini bertambahnia he- 
vloeiingsareaal — adalah 60.000 ha., 
lan diika 4 ha. diambil sebagai ke- 
serluan 1 keluarga untuk mendapat 
senghidupan jang lajak, seperti di- 
kehendaki. oleh Undang-undang Da: 
'ar kita, maka keluarga iang terto: 
'ong. olehnja adalah 15.000, atav 
liika masing-masing keluarga dihi: 
'ung terdiri. dari 5 djiwa, jang ter- 
olong adalah 75.000 djiwa. 
75.000 djiwa adalah angka jang 

besar, tetapi angka ini adalah ketjil, 
ljika dibanding dengan ..geboorte- 
Overschot” jang lebih dari J5 djuta 
dipulau Djawa setiap tahunnja. 

Berlainan dari transmigrasi 
telah diterangkan diatas, jang dise- 
'enggarakan  setjara ..Systematisch- 
olanmatig”, di Sumberdjaja dan Pu- 
seran kita menemui suatu transmi- 
grasi jang bersifat ..revolusioner”, 
'ekalipun perkataan” revolusioner" 
'idak berarti bahwa factor plan- 
ning” dan ,,systeem” sama sekali di- 
ibaikan.. Kepala Negara kita. me- 
nudji sifat revolusioner, oleh sebab 
ifat tersebut mendukung . tjita-tjita 
ang besar! — Anak-anak pedjuang 
kita di Sumberdjaja dan di Puseran 
pun mempunjai tjita-tjita jang besar, 
'jita-tjita membangun, Perdfuangan 
sedjak tahun 1945 dan pembangun- 
an sedjak 1949 adalah inhasrent, 
kedua-duanja lahir dari satu tjita- 
tjita: Kebesaran dan Kedjajaan Ne- 
gara! 

jang   
(Disambung hal. 2 lembaran 2) 

    

pan' 
a Tantangan Rimba-Raja-nja 
Kemakmuran Baru? 

Chu sus Utk. ,,Suara Merdeka” | 
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rangi Ketegangan 

dana Menteri RRT | 

soal Korea, adalah merupakan sua- 

ranginja ketegangan dunia jang ada 
sekarang. Menteri Mukarto menja- 
takan harapannja,- supaja kesempat- 
an jang baik itu segera digunakan 
untuk lekas: diadakannja perunding- 
an-perundingan antara negara2 jang 
bersangkutan, baik di Korea mau- 

teri Mukarto. 
Sebagaimana dikabarkan, P.M. 

Chou En Lai telah menerangkan, 
ba ala 

. Sambungan hal. 1 lembaran 2) 

Sumatera, ,,Pulau 

1 Baapan) 

                                                             

  

     

  

       

“djuangan cultuur se 
'Sit tangan manusia dengan natuur 
jang bersifat rimbaraja. A ingat pitoresk”, diika kita melihat 

hutan tinggi jang menghidjau seb 
| gai ,achtergrond” dari rumah-rumah 
'B.RN. Pembitjaraan dengan anak- 
'anak bekas pedjuang berlangsung da: 
lam sfeer jang baik. ,,Pioneers of 
the wood they are”, (Perintis2 di 
rimba-raja) seperti diutjapkan oleh 
seorang luar negeri jang turut meng 
ikuti rombongan. Pertanian, djalan- 
djalan, perumahan dan lain seba- 
gainja dibangun oleh mereka sendi- 
ri, dengar bantuan Rp.. 1.000,— da- 
ri Pemerintah untuk mendirikan ru- 
mah. Alangkah baiknja, djika kita 
dapat menambah persediaan tracto- 
ren dan bull-dozers, untuk menam- 
bah  revolusionernja  perdjuangan 
melawan hutan ini! 

. Daerah Lampong mempunjai luas 
2.926.400 ha., sedangkan jang di- 
kerdjakan adalah 145.258 ha., dan 
2.781.142 ha. berwudjud terra in 
cognita (daerah jang tak dikenal). 
1 ha. sawah dapat menghasilkan ? 
2 3 ton padi basah, sedangkan 1 ha. 
ladang rata-rata menghasilkan sepa- 
rohnja. ,,Commercial crops” berwu- 
djud lada, kopi, tjengkeh dan kela- 
pa diselenggarakan sebagai neven- 
bedrijf. 

tu kemungkinan untuk dapat diku- 

y 

| Usul ChouEn lai Suatu Kemungkinan 'Utk Dapat Mengu-| 
Dunia: Kata Men- 

teri Mukarto 

MENTERI LUAR NEGERI Mu- 
karto dalam pa peng. . pn 

tara” menjatakan, bahwa usul Per: 
Chou En Lai| 

mengenai usaha untuk menjelesaikan 

Utara kini mengusulkan, supaja ke- 
dua belah pihak di Korea dalam 
perundingan berdjandji segera  me- 
ngembalikan semua tawanan perang 
jang minta dikembalikan, 
tembak-menembak dihentikan, “ dan 

| sisanja tawanan perang diserahkan 
Ikepada suatu negara netral guna 
mendjamin penjelesaian jang adil 
dalam soal nasib mereka. 

Soal pelanggaran wilajah 
Birma oleh KMT. 

Menteri Mukarto menjatakan se- 

'rus segera mengambil tindakan? te- 
gas untuk mengachiri pelanggaran 
wilajah Birma oleh pasukan? Kuo- 
mintang. Kalau tidak, maka hal itu 
dapat  membahajakan kedudukan 

kini masih lemah kedudukannja 
| Pelanggaran wilajah Birma oleh pa- 
:sukan2 Kuomintang itu menurut 
| Menteri: Mukarto merupakan pe- 
langgaran kedaulatan dari sesuatu 
.negara dan dengan demikian meru- 
pakan pelanggaran terang2an terha- 
dap Piagam PBB. Demikian Mukar- 
to. Selandjutnja diingatkan olehnja, 
bahwa seperti jang telah kita kabar 
kan Kementerian Luar Negeri telah 
memberikan instruksi 
besar Palar di PBB untuk menjo- 
kong sepenuhnja usul resolusi jang 
akan diadjukan oleh wakil Birma 
jang minta kepada Sidang Umum 
PBB dan Dewan Keamanan untuk 
mentjap pasukan? Kuomintang di 
Birma sebagai agressor dan supaja 
diambil tindakan? untuk mengachiri 
agressi di Birma itu. 

Djanda Mm. 

Sewenang2 Oleh K 

Surat kabar Belanda 
Rotterdamse  Courant” 
edisi ,,seberang lautan” tertanggal 
31 Maret dalam sebuah tulisan- 
nja tentang laporan jang disusun 
oleh  Commissie Achterstallige 
Betalingen di Nederland antara 
lain menulis tentang perkara jang 
diadjukan kepada pengadilan di 

. Nieuw 
bagian   

                                                                                                                     

Mengapa kurang populer? 
Orang sering bertanja, apa sebab- 

nja soal transmigrasi tidak diselu- 
ruh tempat dipulau Djawa diterima 
dengan enthousiasme jang sama. 
Seksi Transmigrasi - dari ,,Advies- 
commissie” pemerintahan Djawa Ba- 
rat pernah mengemukakan kepada 
Gubernur Djawa Barat, bahwa 
Transmigrasi - harus — didjalankan 
.doelbewust” dengan tudjuan jang 
bersifat politisch dan ekonomis. Ada 
betulnja, bahwa pemindahan setjara 
incidenteel ke Sumatera, dan dengan 
mengingat, bahwa jang dipindahkan 
itu adalah golongan jang tertentu, 

: timbul anggapan seolah-olah trans- 
“migrasi itu adalah se mM ,.pem- 

buangan”. Tetapi menurut hemat 
kita ini adalah soal tehnik, soal uit- 

-voering, jang tidak menjinggung so- 
al principe, jakni bahwa dengan 
transmigrasi kita menudju ke pcm- 
bangunan Pemerintah kita” telah 
membentuk Jajasan Pembukaan Ta- 
nah, jang sudah barang tentu me: 
nambah faciliteiten untuk puluhan 
ribu transmigranten dari Djawa. 

Asalkan sadja di Lampong segala 
sesuatu “dapat terlaksanan  setjara 
planmatig-coordinaticf. Jajasan Pem 
bukaan Tanah sudah barang tentu 
perlu dibantu oleh Djawatan Pster- 
djaan Umum Kehutanan dan Pe- 
tanian. Kita pertjaja kepada bcleid- 
an Bapak Mr. Gele Harun, Resicer: 
'bampong, jang progressief-revolu- 
sioner itu. Melihat actiefnja Bapu: 
“Residen tersebut, dan melihat beta- 
pa .vindingrijk-nja” untuk meng- 
atasi kesulitan, pernah -kedengarat 
bisikan seorang tetamu kulit putih 
»The word impossible” - doesn't 
occur in his vocabulary” (Tak ada 

musnja). 

Baiklah karangan ini kami tutup 
dengan utjapan Bapak Dr. Isa, Gu- 
bernur Sumatera. Selatan, - suatu 
utjapan jang berlaku untuk seluruh 
Indonesia. ,.Kita bukan tukang su- 
lap”, kata beliau: andai kata kita | 
demikian, maka dengan toverformu- 
le hocus— pocus .— pas — telah | 
lahir Negara Indonesia jang kaja- 
raja, sedjahtera, makmur dan abadi. 
Kekajaan dan kemakmuran harus 
kita bangun sendiri, dengan sedikit 
mungkin mengharapkan bantuan 
dari Pemerintah! 

  

SWEDIA DIMINTA TURUT 
PERANG KUMAN, ' 

. Pemerintah Amerika Serikat: 
minta kepada Swedia untuk tu- | 
rut serta dalam kemungkinan di-' 
adakannja penjelidikan2 atas pe-| 
rang kuman di Korea seperti jg. 
termuat dalam tuduhan negara2: 
komunis kepada Perserikatan 
Bangsa2, demikian diumumkan 
Senin malam dengan resmi di: 
Stockholm. Ditambahkannja bah | wa pemerintah Swedia kini. masih 
menantikan keterangan2 lebih 
tandjut dari New York, sebelum 
menentukan sikapnja dalam ma- 

HUKUMAN UNTUK LA- 

Pengadilan istimewa Mesir jg. 
Na Mia memeriksa 
orang2 jang menentang ' perebu- tan kekuasaan oleh djenderal Na, 
djib pada Gea tngan tahun jang! 
lalu hari Senin mendjatuhi huku-' 
iman pendjara seumur hidup ke 
pada ebekas | 
kolonel 

p 

   

         
    

I NG, 4, ! 

tif kawan! 

(hadap Jogja dalam bulan Desem- 
iber 1948, telah dibunuh dengan 
, sewenang2 

| Belanda. 

kalimah .,tak mungkin” dalam ka-| “mm 

DALAM PENJELIDIKAN | 

Distributors : 

Nederland oleh njonja Masdulhak 
H. Nasution, jaitu djanda dari 
Mr. Dr. Masdulhak H. Nasution 
jang ketika dilakukan penjerbuan 
tentara Belanda jang kedua ter- 

oleh tentara Belanda 
(anggota KNIL) setelah diambil 
dari tempat kediamannja di Kali- 
Urang atas perintah pihak atasan 

Menurut NRC, djanda dari Mr 
Dr. Masdulhak Nasution itu me- 
ngadjukan pengaduan kepada 
mahkamah di Den Haag terhadap 
Negara Belanda dan atas dasar 
peraturan2 pemerintah Belanda, 
menuntut penggantian kerugian 
atas kematian suaminja itu jang 
dibunuh dengan setjara tidak 
sjah. 

NRC menulis, bahwa negara Be- 
landa dalam perkara itu mentjoba 
untuk membebaskan diri dari ke- 
wadjibannja tidak atas dasar peno- 
lakan tentang kebenaran kenjataan 
tetapi dengan alasan jang ditjari- 
tjari jang mengatakan, bahwa Ne- 
derland tidak bertanggung djawab 
atas tindakan2 jang dilakukan oleh 
alat? kekuasaan pemerintah Hindia- 
Belanda. Dikatakan, bahwa tindak- 
an-tindakan itu hanja dapat menim- 
bulkan tanggung djawab untuk In- 
donesia, sehingga tanggung:djawab 
tersebut “dengan adanja penjerahan 
kedaulatan kepada R.I., dipindah ke 
pundak R.I. 

Dalam pada itu mahkamah  Be- 
'anda berpendapat, bahwa Negara 
Nederland betul2 bertanggung dja- 
wab atas tindakan pembunuhan Mr 

  

  

REK DALAM WAKTU MENUNGGU Ta 

  

Taka Obi TAY AN HOO  DJAKARTA-KOTA 

Tusuk Layung Godoh 10 Tak Ko 1420 

Harmsen Verwey   dana ola 1, seperdjoangan Mohanna  didja- 
tuhi hukuman pendjara 10 tahun 
dan sekretaris  pengeran Abbas 
Halim menantu almarhum perda 
na menteri  Sidky Pasha dua ta- 

                   

Djuga dapat beli diantero 

hun pendjara. Au 

Teng Cpc 
Sa 3 YA 

Dunlop N. V. 

Toko2 di INDONESIA 

bahwa pemerintah RRT dan Korsa 

setelah | 

landjutnja, bahwa negara2 besar ha- | 

negara2 jang baru merdeka dan ig. k 

berikan pimpinan dalam hal 

kepada duta- | 

Mengadukan N egaraBid. 
Mengenai Dibunuhnja Suaminja Setjara| 

      

  

Iskandar 

Yam 
2 

      

  Jogjakarta 
PENDUDUK DESA2 | Wamu- BA 

'djojo dan Surogedug didaerah || Ke jisari “Semarang, 

Areaal tembakau meliputi 500 ha | Snomomara n.. 

- 

    

1   

    

R. Supangkat Sumartojo 
24-53 

  

ruangan gedong2 P 

Dapat djuga menerima 
  

bakau Virginia, demikian kete-|— 
rangan Susanto anggota DPD T ot Po TR OR Istimewa Jogjakarta. Oleh peme- (1 Lot Rp 18.-5 “2 Rp rintah kepada petani tembakau | 4 Rp: 7.- telah diberikan bantuan Rp. 600, | VITA: 
setiap raha jakni Kalah pembe- TRA 
Tian alat2 sedang selandjutnja me 1 SI Aa 
reka memperoleh bibit tjuma2 | TA, untuk Pa 
'dan penerangan tjara menanam Nae, aa aaAT. 
tembakau, skin Ia Ia 

Panen tembakau akan diserah- | 
kan kepada Perrin, suatu badan | 
(setengah resmi jg dibentuk oleh | 
pemerintah untuk '— memadjukan | 
"penanaman tembakau dibawah pe | 
| ngawasan pemerintah daerah. | 
| Oleh Perrin daun2 tembakau ini | A: 
dikeringkan dan kemudian dikerdja- IE 00 
kan mendjadi tembakau diasap. Mak batuk k 
sudnja jalah bahwa pemerintah dae-| T.B.C., tangg. 

'rah untuk sementara waktu  mem- | SCHOONH 
pena- 

inaman tembakau, dan setelah bebe- 
'rapa waktu gudang2 asap temba- 
kau diserahkan kepada petani tem- 
bakau, djikalau mereka sudah dapat 
“berdiri sendiri. " 

Penanaman dan pengerdjaan tem- 
bakau didalam negeri berarti suatu 
penghematan devisen terhadap pe- | 
masukan tembakau dari luar negeri. 

Achirnja Susanto menerangkan, 
bahwa pemerintah: daerah bersedia 
memberikan pimpinan kepada. kaum 
petani dalam memadjukan pertanian 
rakjat, bukan hanja jang mengenai 
tembakau rakjat sadja “akan tetapi 
misalnja djuga tebu rakjat. 

   

  

  

  

       

?? BU 
ang, 

  

    

Ta ah, 

Bri aka in 

' Gang Tengah 22 - Semarang. 

  

  

  

ba Pakerdjaan radjin, 
42 #. Kwaliteit 100 pct. tulen 

D P. N asution £ Ditanggung enak pakai- 

  

Trekkl. & Porto Vrij. 
L  tangg, dapat. .kasih 

'laki2 tenaga baru Rp. 20-— EX- II 
BERAS Rp. 60.— RIGAS- |". 

1 lama : kena Mens 

STERIN dapat bi- j4 
segar dan montok ': 

Ex RA KERAS Rp75. Is 
CRISTANOL bikin kurus, ketjil 

   

aa | sesak, 
lekas tulung Rp 20. 

H DSPOE DER Rp10 MH 

THIO GIOK GIEM | 

  
JEWELLER en 
HORLOGER 

KIT NO 1 KO 

   

  SEN 

BINNEKA TUNGGAL : 
: Baik dan pantes sekali untuk dipasang “di- 

  

IKA , 

emerintah, dan dirua- 
ngan2 Balai pertemuan dan ruangan kantor2. 

Pembikinan "sangat menarik. 
pesanan“ menurut ukuran. 

Djalan BodjonggNo. 66 Tilp."688 'J 
A R!AIN G 

  

  

  

Sebandaran 

4 Snecialisi:a Lk 

'praktijk “puluhan tihuti.   Hari Minggu dan Hari 

Haa & 

  

. Djam praktijk: pagi djai 8 sampai 41 sor 
“Hari Minggu da Raja boleh berdami. 

GR. 
20 — Semarang 

pangan # € 2 

Segala pekerdjaan gigi dengan "menggunakan perkakas 'pa- 
g modern dan satu-satu nja “alamat jang terkenal dengan 

Tarip ringan. 

sore djam 4 sampai 6 

  

  

Djangan Putus Pengharapan 
Mengundjungilah kepada 

, @ 

A. Wahid 
: ASTROLOOG 

Njang sudah sepuluh tahun ber- 
praktek di Indonesia. Hal bisa 
MENERANGKAN soal. Penghi- 

:dapan, 
Sesehatan dab. 
ONSULT ... , 

GRAND HOTEL Tamatan 39 

N IL Di Tahun 1948 

Dr. Nasution itu. 
Oleh NRC itu tidak dikabarkan 

putusan apa jang diambil oleh pe- 
ngadilan di Den Haag tadi. Demi- 
kian NRC. 
Dalam pada itu menurut ketera- | 

ngan jang didapat di Djakarta, pada 
waktu itu djanda Mr. Dr. Nasution || 
itu bersama anaknja tinggal di Ban- || 1. 2 
dung. Ia permulaan mengadjukan | .- sp Yan Ta 
pengaduan diatas itu pada bulan 1 
April tahun 1949 dan pengatjara | 
(advocaat) jang mengurus perkara : : bei 
tersebut pergi ke Nederland. Kete-hg et (aa 
rangan mahkamah Belanda jang mejf TEA 
njatakan, bahwa Negara Belanda ber 
tanggung djawab atas kematian Mr. 
Dr. Nasution itu diberikan dalam 
sidang bulan Pebruari jang lalu. 
Kini perkara tersebut masih belum 
putus. 

Mr. Dr. Nasution dulu ketika ma- 
sih hidupnja mendjadi bupati diper- | 
bantukan pada Kementerian Datam |4| 
Negeri pemerintah R.I. dan pada j8! 
waktu penjerbuan Belanda kedua ia | 4: 
dipekerdjakan "pada kantor - wakil 8 
Presiden Hatta jang waktu itu men- 
djabat sebagai Perdana Menteri R.L 

Sebagai diketahui, pada waktu pe 
njerbuan Belanda kedua di “Jogja 
itu selain Mr. Dr. Masdulhak Na: 
sution, tidak sedikit orang? terke- 
muka lainnja jang diambil oleh ten- 
tara Belanda dari rumahnja dan ke 
mudian dibunuh dengan tidak dipe- 
riksa dulu, diantaranja kepala Djawa 
tan Pos Tilgrap dan Tilpon Suhar- 
to, pegawai tinggi Djawatan Pertam 
bangan Lasut dll. (Antara). 

RP 13 

  

  

  
  

M.S. RAHAT 
| 2... Tabib 

Seteran 109 — Semarang. 

dalam 2 “hari 
akar2nja. Sepak C1 

Ea aa Naa anda ZONDER OPERATIE P. kabarkan ari New York, jam bitjara : pagi 12 
bahwa Perry telah memetjahkan re- Pia Dijaga Sore (Ra 
kord dunia memandjat tali setinggi Sean SERTA 
20 feet dalam tempo 3 detik. Pres- 
tasi tsb. ditjapainja dalam pertan- 
dingan jang dilangsungkan tg. 29/3 
di New York. Rekord baru ini 'ber- 
arti pula, bahwa ia telah memetjah- 
kan rekordnja sendiri jaitu (rekorc 
lama) 3,1 detik. $ 

    

PENDIDIKAN ,,9.- MOCHAMAD" | 
Karangtempel (Mlaten Tiangwi) 1 

Semarang : 

MENGETIK & SIE- 
NOGRAFIE - 

& Rp. 10— Sebulan. Masih | 
menerima murid baru. 

Upah Murah 

Potongan model PALING BARU | 
Radjin dan memuaskan 
Pekerdja'an TJEPAT selesai. 

  

37 Seteran (Doewet) 
Semarang 

Pertjintaan, Perkawinan,        

  

Specialist untuk WASIR (Am- : 5 g 
beien). ASTHMA, KEPUTIHAN 
dan lain-lain Penjakit. Obati WA- Bea : 
SIR dengan garantie sembuh di- 

sampe runtuh 

      

  

« Terima Kasih 

'21/SM Solo: Sakit kami: 2 tahun 
| tidak |kain kotor, 

kala. 
“Kemudian atas pertolongan Sdr. 

PER BATAM NN PLK 
Harap surat2 disertai prangko atau 
wissel R.p 2,50 buat balasan. 

Kami beritakan bahwa setelah penja 
kit kami diobati oleh Sdr. DTOCO, 

OCCULTIST di Djl. Grogolan No. 

kentjing kurang 
sekarang telah lantjar dan ' sakit 2 / 

sebagai sedia SEMBUH kembali 

kami mengutjapkan diperbanjak te- 
rima kasih. 

S8 Hormat kami 

Nj: R. Ng. GITOSUDARMO | 
Djuwangi Post 

Jep nnga gann 

  CE W AH,         
  

  

KING of Hairdye 

   
P3 

Daftar No: 44379 

| GM. SCEYK 

  « “gina - ———— Sebisa 

MINJAK 
  

    

Rambut putih djadi 
100 pCt GARANSI TIDAK LUNTUR : 

RADJA OBAT 

HITAM 

OBAT BAN 

hitam 
  

4 

  

RAMBUT 

   

Sceyh       
Daftar No. 44378 

: Manufactured by Aa 
SAHIB — Kebon Djati 114 Bandung 

1 i ikiri , nesia. 

Mn an Te ena Ma Ni ar. Rp 201 
| AA. 5 cc. Rp. 12,50 dan.10 cc. Rp. 20.5. 

| “Semua agen2 Harga sama. 

Mentjari agen2 Baru diseluruh Indonesia. 

japadu Ant 

LENG 

Dapat diminum untuk menjembuh- 
kan: batuk baru atau lama, sakit 
tenggorokan, sakit perut dil. ee 
Bagi bisul2, kudis2, gatal2, digigit 
binatang berbisa, kena api, dapat le- 
kas hilang dengan digosokkannja. 
Apabila merasa lelah atau salah 

  
urat, dari sport atau djatuh- dapatlah 
Ban, Leng digosokkan (dipidjet) dan 
diminum, semua itu penjakit lekas 
sembuh Karna: Ban Leng telah da- 
pat banjak sekali surat pudjian dari 
Tuan2 jg. terkenal, jg. sudah disem- 
buhkan oleh Ban Leng ini, dari ma- 
tjam2 penjakit. Kalau Tuan suka 
batja surat2 pudjian tsb. kami bisa 
kirim sama Tuan. 
'Ban Leng dapat dibelih pada semua 
'toko2 Obat DIL.: kalau tiada: boleh 
kirim Rp. 6,50 Kami nanti kirim 

Obat TJEH SHE TONG. 

: “I botol sama Tuan dengan tertjatat. 
Dikeluarkan oleh Rumah 

“Djl. Bawean“ no. 22 Tilpon 2207 S Surabaja. 

  

  

  Kleermzker ,,KIM BIE” 
Ambengan 71 — Semarang.   Bantal P. M.L. 

          
  

an, antaran6: Wangsit€e K. S. Kalidjaga,  Panemune  Pudjangga 
Ronggowarsita, Bab tetembungan€ Donga, Djapa Mantra Pepu- 
djian kanggo ngruwat memangsan& Bathara Kala, 

lagiri, Kekantjingan, Panulak Ruwatpanggung, Panengeran, Pangru 
watan, Pangruwat pamungkas, sarta djapa suwuk, Ngelmu Na'sa- 
bandiah Ghaibulgujub, Sepi, Mubin, Mu'in, Ahjatsabitah, Barajan, 
Mahbut, Makdumsarfin, Satariah, Sirasab, ' 'Charadjek, Fatakur-. 
rachman, Sufi, Kafi, Soembaga warna2, Lelungan, Donga ting- 
kep, Ngalih panggonan, Ngaberak€ wisa, Njarati djamu, nututake 
kewan, Ngedohak€ tjoba, Turunsih, Ismuning wadon, sarta rasan- 
ing wadon lan donga pambukan€. Djajakawidjajan S@napaten, Pe- 
tak€ Baginda Hamzah, Pangasihan Ian penglerepan “sarta pange- 
depan kanggo ndalang, Dajaning tapa, Tapa ngluwat, Sorogan, 
Ismu Bradja Lamatan. Ismulanang  Djajapiroso, Pangantenan. 
Pudji dipa, Tugumanik, Pangabaran, Tjemethi Sulaiman. Tulak 
Yudju, Tetimbul djati, Isu Sulapan, Ismu Waris saka Pn. S€na- 
pati Pn. Djurumartani, Pn. Djuminah, Sahadat ageme para Wali, 
Adji Begananda, Senggara Matjan, Guna-sarana, Ngedohake€ tjila 
ka, Marasak€ lelara, Nulak durdjana, Nggampangake sedya, Su- 
paja menang main, Adji Bala Seketi, Pandji Anom, Kulhu-Sung- 
sang, Kanggo njuwun pitulung Malatkat, Adji Gadjahwulung, 
sarta ngelmu2 saka Pangeran Bonang, Kalidjaga, Kudus, Kadila- 
ngu, Giri Tjirebon, Madjagung, Stch Lemah abang Ian lija-lijang, 
176 wedjangan. Rp. 15.69 

Terbitan: 

Toko Buku SADUBUDI.:   
$ Ta 4 0 

H 1 8 
en 

/ | sawi - 

        

PURWOPURAN No. 58 — SOLO. 

Naa 
Na 
Ga Km bala 1 MPA NAN AAA RUU Be boh 1 Ge asem 

| Gan por mai 

    

KITAB MANTRA YOGA Basa darah isi 2 176 wedjang-. 

saka Kitab 
| Sastrapinadati, Banjak-dalang, Kumbalageni, Pudji banju, Manda- 

PREMI Rp. 500.— untuk, 
TJAP POTRET 
TIDAK LUNTUR. 
ga 5 gram Rp.25.—, 3 gram 

RONDER 
Tanggung bisa bikin baik. 
pelu (impotensi), 
dengan Garansi, 
boleh berdamai. PG 

Amiro Nol Wanita 
Amiro Oli, Obat 
Amuro Salep. Sakit Aambeien 
Tjatjap rambut, bikin re 

Kurang dari 'itu tambah 
Agen: Ngupasan 12 JOGI 

Gulam Ali, Muka 
Toko Obat Eng 

« Toko. Obat. Hok 
Tabib Amirodin,       

  

| Y 

  

Ini Pomada bisa bikin hitamk 
ini Pomada tanggung tidak bis 

Sakit Aambeien (wasir) orang 
kurang shahwat dan lairi-lain. Kalau minta baik) 

boleh datang di kami punja rumah, ongkos2! 

DJUGA ADA OBAT-OBAT: 
DAmiro Sol. Obat kuat lelaki : 
Amiro Dol. Wanita jg tidak tjatjok. bulan 

ig sakit keputihan 
Ketaki buat plesir 

rambut gemuk dan pandjang 
Paling sedikit pesan Rp. 25.— Ongkos kirim Vrij. 

IRODIN SOLO. 

Rp. 15.— 
Tempat Agen2 Harga sama Ongk: kirim vrij. Masih tjari Agen2. 

PENDAPATAN BARU ,AMIRO POMADA" 
an rambut. Kalau pake selamanja 

, 4 putih, Kalau putih, kembali bi- tam dengan pelahan2. Mulai didjual Bulan Dianuari 1953. 
HARGA 1 POT Rp. 50-44“ ....' 

OPERATIE 

o mplit 

p AU. 

ARTA. 
Kasim Dada Kp. Melaju 30 . SEMARANG 

Pasar KLATEN, 

Aa peti MAGELANG SU c paan, NAN an PAN Penata KITIAA ERA 13 

jauh Kusumojudan 95A SOLO. 2 

Pekodjan. 101. Semarang. 

  

MBUT 
&, 

laki 

ig lemah Rp. 100. Rp. 50.- Rp.25.- 
Rp. 100.-. Rp. 50.- Rp. 25.-! 

Rp. 50.- Rp. 25.- 
Rp. 20.- Rp. 10.- 

Rp. 50:-| 
Rp. 10- 

  
TUA MENDJADI MUDA RAMBUT PUTIH MENDJADI ITAM 

siapa sadja jangbisa bikin lebih baik dari BINTANG “AMPAT. tAncconG 
» KALAU LUNTUR BOLEH DITUKAR. Har 

i 

$ 
j 
i 

l 

| 

i | 

  

  

        
a) Losman's Vigosen Tablets. 

b) Losmar's Emmenagogue Tablets. 

tidak tentu, 

Awas Perempuan hamil dilarang minum. 

Losman's Leucorrhoea Tablets. 
Berguna sekali buat. perempuan sakit 

Losman's Syphilis Tablets. 
Berguna sekali buat membersihkan darah kotor. 

Losmar's Santal Cystol. PA 
Istimewa buat penjakit kentjing jang 

Losman's Chocolate Laxative Pil. 
Pil urus2. mandjar untuk bersihkan perut. 

Losman's Hemorrhoids Pil. 

c) 

d) 

e) 

?) 

Losman's Calosion Tablets. 1 

Losman's Neuring Pil. 

Losman's Anti Pollufion Tablets. $ : 

Obat adjaib buat hilangkan besarmani atau bongsiat. 

Losman's Deafness Pil. 

Losman's Rheomatic Pil. 3 : 
Untuk sakit tulang entjok d.l.l. sakit rheumatiek. 

m) Losman's Antacid Powder. 5 
Buat sakit Ulu Hati, Kelebihan asem, makanan tidak 

n) Losman's Nier & Blaas Tablet. 

kenfjing berasa sakit dl. 

o) Losman's Bloodtonic Tablet. : 
, Mengandung Vitamin A. B: C. Untuk orang sakit baru 

badan lemah muka putjat, makan tidak enak. 

Terdapat di-semua Toko-toko Obat Tionghoa. 

“Semarang. TEK SENG TONG- 
An 

  

Obat pendapatan baru untuk Orang Perempuan datang bula 
darah kotor mengumpet, perut berasa sakit kur 

darah, muka putjat, kepala pusing dan pinggang linu peg 

Amat mustadjab bagi ambei atau wasir baru dan lama 

Mustadjab sembuh 'sakit Pinggang, gegindjel, lemah, d 

                                  

      
Obat ini menambahkan darah, sungsum,' manik dan napas, 
terutama memberi tenaga baru. Sangat berguna bagi orang 
Lelaki atau Perempuan jang badan lemah dan Berpernakit. 

i Ian 
ang 
al. 

keputihan (Pektay). 

bernanah (Twitjing) 

Antjurkan riak, legakan napas, hilangkan segala batuk 

Istimewa buat mengobati otak lemah, pikiran tidak tentu 

Obat penutung bagi ofang tuli dan kurang pendengaran. 

hantjur. 

alanan 

uh semb 

  

HARUSLAH MAKAN PIL VIRANOL 

TANGGUNG 100 p€t. MANDJUR 

dak hantjur sering marah” kepala pusing intjok Ika pu 

tangan dingin sering sesemutan mata kurang terang penjakit pi 

berhasil. Harga 1 Botol Rp. 20.—. .Djuga ada sedia lain? 
mandjur. 5 
Pil Gumbira istimewa buat laki ............... beban annannanan 
Pil Vitamin buat perempuan jang dapat penjakit keputihan 
Minjak Tangkur adjaib buat lak? . 
Salep hilangkan hitaman dimuka kukul djerawat .,........ 
Punder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 gram 
Obat? dikirim sesudah terima wang ongkos kirim 1076. & 
Djuga mengovauu segala penjakit luar/dalam seperti Kentjing 

  

semua penjakit diobati sampai baik. 

ZINDABAD HOUSE Nonongan No. 77 Solo. 

Toko Solo, Djl. Sosrowidjajan No. 5 Jogja. 
Toko Baldjun, Djl. Kepatihan No. 105 Pekalongan. 
Toko Jilani, Djl. Kemakmuran 112 Makassar. 

Agen? : 

Toko Seth, 16 Hir lurung Elite, Palembang. 
Toko Seth, Pintu Air 30 Djakarta. 
Toko Thio Piek, Djalan Perniagaan 10, Bogor. 
De Nicuwe Winkel, Pasar Antri 1532, Tjimahi. 
BE. Hidajat, Djalan Gunung Ladu 32, Tasik. 
R. M. Hamim, Djalan Benteng 1, Sukabumi. 
Multi Sports, Kaliasin 7, Surabaia. 
“Abdul Wahid Prapatan Gambir 13A Djakarta 
Von & Co). 

nana, Linu”, Gindjel, Prempuan tidak tjotjok bulanan, Keputihan 
sir (aambeien) didjamin 10 hari sembuh djatuh akar?'nja sonder: operas 

Tabib Wahid Mawn Tamblong 490 — Bandung 

Tabib, G. M. Fateh Din, Hotel Tionghoa 15 Ilir Palemban 

  

Viranol, Extra strong buat laki” jang kurang tenaga lemah sjahwa 
potentie sexuel zwakte). Alasan penjakit badan lekas tjape makanan 

jui linu? muka putjet 
kiran (ze- 

nuw). Tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut', sakit pinggang, 
tung berdebar”, buat itu kita bikin Pil Viranol jang tanggung 

ti- 
Kaki 

djan- 

0076 

jang 

» 

anis,/ 
, Wa- 

i, 

g. 

elah 

  
    

  

CLICHE: LIJN, RASTER dan ETIKET BERWARNA 
  
  
  

  

  

SAKTI, GAIB dan ADJAIB !!! 
Sudah Terbit ! 

Buku : 

Isinja a.J.: 
Batin: 
naga Gaib, 

Batin: 
tan Gaib, “ Tjipta 
“ Tenaga Kekuatan 
#. Makanan 

  

SES dar doman Achlak: “ 

Dihargai oleh chalajak ramai: # Ilham dan Ramalan: 
Tiongkok, mulai 1122 tahun seb 
Masehi 3500 !5 Ramalan2 Djojobojo, 
lodangs “ Bangunnja Bangsa? Kulit 
nia III dan seterusnja, 
DOAN: " Sjech Tekawardi, # Pepali Kijai Ageng Solo, “ dan RAFALAN, dgn 
tannja, a.l: Doa Selamat: Rafal 

Berwarnas ““ 

8 Wali, Doa Ilmu Gaib: 

kausar, Penawar upas2an) Kedanjangan: "Penglereban: 
menarik sympathy, Setan Kober: Pengasilan: Doa Rasa: 
Senggara Matjan, Gelap Sajuta, Rafal dan Esmu Djati: 
ngan Watu Gunung 

rung Perkutut, Obat2 Burung Perkutut: 1 “ Pengaruhnja 
Kutjing pada Manusia: 

GA, ADA RUPA DAN ISI!!! 
1 buku tebal 

KWA GIOK DJING!   
  

, | | tg 
| Mb Kan Ko AGAN khik G2 (ok Manan Wbdh Dek GAM LA KO 

  

Muda dan Memperkuat Pengar 
“ Rasianja Tenaga Kek 

jg. Memperbesar 
naga Kekuatan gan 

asianja Berp 
ngaruh, Ditjinta, Dihormati 

elum Kristus sehingga kelak tahu 
Ronggowarsito dan Djok 

Gelap Sewu: Doa Mengembalikan Tenung: Sapt Angin: Man 

# Firasatnja Orang Perempuan. Dan mas banjak lain2-nja pula. Siapa pernah membatja Sapta Pud 
harus membatja Surja Gesang djuga ! Sebuah buku ig. ADA HAR 

Surja Gesang 
Matjam2 Ilmu Batin, Gaib, Sa 
dan Adjaib, jg. tinggi nilai 
sesuai benar dengan dzaman 

“ Rasianja Kekuat 
# Ilmu Tjipta: “ Pusat 

“ Rasianja A 

kti 
nja dan 

ini! 
an 

Te- 
wet 

uh 
ua 

Te 

gs" .Pe- 
e 

dan 
lan 

n 
Os 

U- 

“ Daftar Hari2 jg. terbaik utk. PERDJO- 
DOA2 

diberi penerangan Sjarat, Laku dan Selama- 
Rafal 
di kal 

. 2, 

u- 

5 dan banjak sekali pengetahuan2 sematjam itu “ Pengaruhnja Burung Perkutut pada Manusia! Tanah airnja Bu 
ang 

ih 
jangga, 

Rp. 25.— 

k seba 

| 

| 
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