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— Molotov 

'nja memangku djabatannja 

  

demikian diberitakan 

    

hari 

untuk mengadakan pertemuan dengan 

di Moskou guna membitjarakan soa! 
tersebut sefjara ramah tamah dan 
tidak melalui tukar-menukar nota. 
Ituadalah inti laporan Sir Alvary du- 
ta besar Inggeris di Moskou, kepada 
London setelah ia mengadakan per- 
temuan dengan Molotov hari Sabtu 
jg. lalu, demikian dikatakan selandjut- 
nja oleh kalangan Inggeris tadi, 

Soal2 lainnja. 
Menurut laporan tersebut, soal2 

lainnja jang telah dibitjarakan 
antara Sir Alvary dan Molotov 
adalah : 1 

Izin kepada isteri bangsa Ru- 3 
sia untuk hidup berkumpul 2g 5: 
ngan suaminja Seperti diketahu 
njonja2 ini hingga Kini dilarang: 
ikut suaminja” jang meninggal 
kan Sovjet Uni. & 
Perhubungan antara wakil2 

asing di Rusia dengan penduduk: 
Sovjet. Hingga kini perhubungan 
ini seringkali mengakibatkan di- 
tangkapnja penduduk Sovjet jg. 
Pan Ban : 
Kelonggaran2 bagi wakil2 pers 

jang akan ditempatkan di Mos- 
kou dan soal sensor berita2 pers. 

agi orang bukan Komu- 
mengundjungi Sovjet 

  

nis unt 
Uni. 
Diperbesarnja perdagangan Sov- 

jet. Soal ini penting bagi Ingge- 
ris karena dengan mengimport 
kaju balok dan gandum Sovjet 
Inggeris dapat menghematkan 
persediaan dollarnja. 

Demikian kalangan Inggeris 
tersebut. (Antara). 

  

SIMPANAN EMAS & PERAK 
PEM. AMERIKA SERIKAT 

$ 25.200.000.000. 
Kementerian keuangan aga 

ka Serikat ketika hari Sabtu j.l. 
melaporkan, bahwa sebagai hasil gja sama militer jang lebih 

fantara Pakistan dan Timur daripada penghitungan jang dila- 
kukan atas perintah bersama men | 
teri keuangan George Humphrey | 
dan bekas menteri keuangan 
John Snyder, maka ternjata bah 
wa kekajaannja berapa emas dan 
perak masih utuh, jaitu seharga 
$25.200.000.000. 

Auriol Tak Sedia Di- 
pilih Presiden Lagi 

: 

  

Suratkabar ,,Le Monde” jang ke- 
luar pada hari Senen katakan. bah- 
wa Presiden Perantiis, Vincent Au- 
riol, tidak akan mentjalonkan diri- 
nja lagi dalam pemilihan presiden | 
pada bulan Desember j.a.d. Hal ini | 
tek akan diumumkan dengan segera | 
oleh Auriol jang pada hari Selasa | 
ini tiba di Paris dari desa asalnja, | 
Muret, di Perantjis Selatan. De- 
mikian tulis "Le Monde seterusnja. 

Alasan jang diberikan Le Monde 
maka Auriol tidak akan ikut dalam 
pemilihan Presiden j.a.d., jalah bah- 
wa Auriol ..jang akan berumur 70 
tahun pada bL Agustus jad., ingin 
sekali mengaso sesudah 7 th. larna- 

sebagai 
kepala negara republik Perantijis. 

  

  

itasan Gerak 

Ditiadakan i 

RI LUAR negeri Sovyet 
v, menurut berita telah 

kan kepada Sir Alvary 
e, bahwa pemerintah Sowjet 

d mentiadakan perbatasan2 
ak-gerik para diplomat asing 

jang mengetahui di 
Senin. Selandjutnja: 

menjatakan kehendaknja 

semua duta atau kuasa usaha asing | 

| tama ditudjukan 

Harga” Turun 
  

  

50 procent: untuk “kentang, 

  & 
jang lalu. Didalam perajaan ini 

dek dari Sjarif Usman, 
Djakarta Raya. 

  

Kerdjasama Mili- 
ter Lebih Erat 

Antara Pakistan Dan Irag 
Menurut kantor berita di Ka- 

rachi jang pada hari Senin mem- 
herikan komentarnja terhadap 
kundjungan jang akan diadakan 
oleh Kepala Staf Angkatan Uda- 
ra Irag ke Pakistan, - dikatakan 
hahwa kundjungan tersebut dimak 
sudkan untuk ,,mengadakan ker- 

era 
“Te 

Ramatan. kantor. berita. tsh sela 
djutnja ka'anja kerdja sama itu teru 

kepada menstabili 
sir dan memperkuat persetudjuan2 
pertahanan, terapi ,.hal itu tidak 
akan dihubung?kan dengan rentja 
na2 sematjam itu seperti umpamanja 
Perdjandjian Pertahanan Timur - Te 
ngah.” 5 

Kantor berita setempat itu menam 
bahkan, bahwa tindakan? iang sema 
ta-mata bersifat defensif itu haruslah 
ditafsirkan sebagai akibat jang ma 
suk akal dari bertambahaja keinsja 
fan diantara rakjat daerah Timur Te 
ngah, bahwa dengan tidak ada ker 
djasama jang erat dan pengertian 
dalam segala lapangan, mereka akan 
tetap lemah dalam menghadapi aki 
bat2 dari politik kekuasaan? interna 
sional. (Antara). 

  

  

GUBERNUR YAN BAAL 
KE IRIAN 
Amsterdam — kabarkan, 

gubernur Belanda untuk Iran Ba- 
rat jang baru, van Baal, pada tgl. 
19/4 akan bertolak dengan KLM 
dari Nederland ke Iran Barat. Pa- 
da tgl. 23/4 ia akan tiba di Biak 
dan tgl. 24/4 di Hollandia. 

Antara” 

  

i BIOKA-A Akan Usahakan 
Supaia Perang Dingin Djangan Malih 

Djadi Perang Panas 
DALAM SATU INTERPIU 

ponden ,,Algemeene Handelsblad” 
N. Palar mengatakan, 
mendjadi blok, tetapi 
blok. Meskipun motif 
ada kemungkinan untuk bekerdi 
ra 12 dan 16 negara. 
dalam 

Terhadap beberapa soal “ada nega- 
ra2 anggota jang berpendirian seper 
fi negara2 Barat, jang lainnja ku 
rang menjetudjui pendirian negara? 
Barat itu, demikian Palar. Umpama 
nja terhadap Israel semua anggota 
berpendapat seperti negara2 Arab. 
Selain dari itu, kata Palar lagi, ada 
satu soal dalam mana semua anggo 
ta sepakat, jaitu negeri2 jang -tidak 

.berpemerintahan sendiri harus di 
merdekakan. 
Mendjawab pertanjaan apakah ne 

gara2 itu bertudjuan hendak mem 
perdamaikan Timur dengan Barat, 
Palar mengatakan, bahwa ada dua 

“pertikaian paham antara Timur. dan 
Barat. Jaitu jang mengenai soal2 pen 
djadjahan dan pertentangan dalam 
perang, dingin, 

Peran'is mentjoba mengambil ke 
untungan dari perang dingia ini un 
tuk kedudukannja sebagai negara 
pendjadjah, dan Sovjet mentjoba me 
ngambil keuntungan dari pertenta- 
ngan2 kolonial untuk . maksud2nja 
sendiri. "Yen 

Tudjuan negara2 Asia-Afrika ter 
hadap perang dingin ialah berdaja 
upaja supaja negara2 jang bertenta 
ngan“itu akan berperang dengan ka 
ta2 sadja, dan tidak memperguna 
kan sendjata. Negara2 Asia-Atrika 

  

Hari Ini 

jang diberikannja pada 
pada Perserikatan Bangsa2, 

Para negara2 Asia 
dibelakang hari mungkin akan 
negara2 itu berbeda2, 

sama, Djamlah anggotanja anta 
K Dalam beberapa hai semua sepakat, 

soal lainnja hanja beberapa negara jang sepakat. 

| pengantara dimasa depa 

| pengi 

korres- 
Ls 

dan Afrika belum 
berbentuk 

tetapi hampir selalu 

tetapi 

kini berdaja-upaja membangun kedu 
|dukannja sebagai penganfara. Dan 
Orang lain memandang kita sebagai 

n. dan untuk 
kita dapat diterima sebagai 

tara itu, Karena itulah, maka 
1 kami kerapkali mengeluarkan suara 
supaja. terbuka kemungkinan untuk 
mendjadi pengantara dibelakang ha- 

ini perlu 1 

    

  

It: 

Dan ini adalah dasar dari politik 
Indonesia. jang “didalam prakteknia 
diterima oleh negara2 Asia-Afrika: 
Terapi negara? Asia-Afrika ini ti 
dak bermaksud mendjadi kekuasaan 
ketiga. Mereka mau damai, bagama 
na pun djuga sukarnja, karena pe 
rang itu djuga berarti keruntuhan 
bagi negeri2 jang menang. 

Palar mengulangi, damai harus di 
|laksanakan meskipun bagaimana dju 
ga besar korban jg dimintanja. De- 
ngan politik inilah, maka Palar pri 
badi didengar baik oleh Sovjet mau 
pun oleh Amerika Serikatk Demikian 
Antara” dari Amsterdam. 

DEWAN SOSIALIS Internasional 
telah mengachiri konperensinja jang 
berlangsung tiga hari di Paris pada 
bari Senen dengan mengumumkan 
'suatu seruan  ditudjukan kepada 
Sovjet Uni supaja 
maksud2nja untuk berdamai dengan 

Iberbuatan2 dan tidak melulu deng-   Halaman 
“ 

  

an perkataan2. 

  

Gerik| 

salah satu toko ijita di djalan raja Lenin di- Moskow na 
banjaknja pembeli-pembeli. 

Zonder Nabi Muhammad 
| Mungkin Kita Sekarang Hidup Dalam 

Kegelapan 
esiden Andjurkan Supaia Ummat Islam Menge- 
volusikan Pribadi Dan Alam Fikirannja 

sendikan kepada arti Isra” dan Mi 
lam Indonesia untuk mengevolusi kan pribadi dan alam fikirannja. 

   
Di Russia 

        

S3 8 na 

Toko-toko di Soviet Uni dibandjiri orang sedjak pemerintah Rusia telah 
menurunkan harga2 barang dengan tegas. Penurunan 'harga “adalah se- 

banjak 10 procent untuk roti dan hasil2 pembakaran roti lainnja sampai 
buah2an dan sajur2an. Pada. gambar: Di- 

mpak betapa 

PADA MULAI djam 20.00 sampai 21.45 Senin malam ke- 
marin, di Istana Negara telah diadakan perajaan Isra' dan Miradj 
dengan mendapat kundjungan jang lebih besar dari pada ditahun 

A. R. St. Mansjur telah memben- 
tangkan falsafah Isra” dan Mradj dan kemudian Presiden Sukarno 
memberikan wedjangannja. Perajaan ini dibuka dengan pidato pen 

Ban Badan Kontak Organisasi2 Islam 
Presiden Sukarno didalam pidatonja, dengan ber- 

'radj in', mengadjak ummat Is- 

Dikatakannja, bahwa revolusi jg. 
telah diadakan oleh Muhammad 
s.a.w. itu adalah sangat  besarnja. 
Dan Presiden ' beberapa kali pula 
mengakui dirinja sebagai seorang 
Islam dengan mengutjapkan kalimah 
sjahadah serta menjatakan, bahwa 
dengan tidak adanja Nabi Besar 
Muhammad -s.a.w. itu barangkali 

gulita. 
sebagai seorang Islam 
mengatakan pula bahwa soal apakah 
ia adanja seorang Islam 1007J6 atau- 
pun tidak adalah mendjadi hak ke- 
tentuan dari pada Allah kelak. 

Didalam membandingkan perdia- 
lanan Isra” dan MPradj ini “dengan 
putaran roda sedjarah  perdjuangan 
bangsa Indonesia, Presiden menjata- 
kan, bahwar memang hanjalah per- 
satuan jang dapat membawa kita 
untuk. menjempurnakan wadah ne- 
gara. jang didalamnja kita ingin 
memberi isi kepada ijita2 kita. 

Tatkala  memperkatakan  perdjua- 
ngan bangsa2 didunia. dewasa ini, 
umpamanja didalam soal mengenai 
Blok Amerika Serikat dengan 
Blok Rusia cs. itu, Presiden menga- 
takan bahwa bangsa Indonesia dja- 
ngan berpendirian sebagai menutup 
dirinja sendiri, jaitu  exclusivisme 
dan isolasionisme, karena pendirian 
jang demikian ini dikirakannja ada- 
lah pula bertentangan dengan djiwa 
Islam. Memang, demikian Presiden 
selandjutnja, didalam adanja sesuatu 
pertentangan diantara  fihak2 “um- 
mat Islam diandjurkan supaja dja- 
ngan -— memihak sesuatu golongan 
dan itulah pula kini rupa pendirian 
politik luar negeri Indonesia jang 
bebas itu. Tetapi pendirian ini dja- 
nganlah mendjadi pendirian isola- 
sionisme dan exclusivisme itu. Baik 
Blok Amerika. Serikat cs. maupun 
Blok Rusia cs. “ada mengandung 
element2nja jang baik dan jang baik 
ini marilah kita ambil setjara jang 
sesuai dengan pribadi kita sebagai 
bangsa dan pokok2 keagamaan kita. 
Sebab dengan hanja menutup: diri 
kita itu kita akan tenggelam kelak. 

Dan hanjalah didalam soal keper- 
tjajaan, kita tidak ada mengetahui 
sesuatu kompromi, - demikian Presi- 

den. 
Didalam bahagian achir dari we 

djangannja ini Presiden Sukarno me 
ngemukakan suatu utjapan dari Mo 
hammad Natsir (Ketua Umum Ma 
sjumi) di Pakistan dimasa - kundju 
ngannja keluar negeri baru2 ini, jg. 
menjatakan antara lainnja bahwa un 
tuk mendjadi seorang Islam jang se 
djati sifatnja tidak terletak hanja ke 

pada i - dimulut, tetapi adalah ke 
pada amal dan perbuatan. 

Pada bahagian Jain dari. wedja 
ngan ini Presiden mengatakan, bah 
wa oleh Ketua Pengurus Besar Him 
punan Mahasiswa2 Islam Indonesia 
kepadanja 'elah diminta untuk me 
ngadakan pidato tentang soal negara 
Islam dan negara nasional, pantja 
sila dan Islam dan demokrasi dalam 
perajaan Mrradj kemaren malam 
itu. Tetapi “hal “ini oleh “Presi- 

den dimaksudkan untuk melakukan 
nja pada masa jang lain sz: 1, um 

pamanja pada suatu peladjaran 

umum jang ingin diadakannia nan'i 
di Djakarta ini. (Antara). 

    

   

- 
  

SUMBANGAN UNICEF 

UNTUK INDONESIA 
Dewan eksekutip Unicef. telah ' me 

njstudjui ' pemberian bantuan baru 
kepada pemerintah Indonesia se- 

djumlah $ - 503.000 (kira2 Rp. 5,7 
djuta). demikian diumumkan oleh 
Biro Regional Unicef untua Asia. 
Dengan djumlah ini, maka bantuan 
jang hingga kini diberikan oleh Uni 
cef kepada Indonesia  mendjadi   

Sosialis Internasional 

membuktikan ' 

$ 2.874.000 (kira2 Rp 32,5 djuta). 

Kepada negara2 Barat diperingat- 
kan, supaja tetap waspada dan ber- 
satu dalam mempertahankan  .,ke- 

merdekaan2 kami”. Dalam sebuah 
resolusi jang disampaikan kepada 
pers pada achir konperensi di Pu- 

teaux, diluar kota Paris, dewan. so- 

sialis Internasional menjatakan bah- 
wa dunia merdeka hendaknja  dja- 
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njak 
2 ra 

jang 

Rusia. 
a 

ted $ 
port” 

bahwa 
rantai 

ko. 
mer 2. 

di Ru 

erintah   
derland 

itu ia 

barkan, 

Leiden 

Harus 

Negara 
, kan ” 
pauta 
lain 
uta 
dan 

dan 
Ime: 

   

duan 
dak 

asing dan 

Dalam 

hak 
gara 
tersebut. 

lain 

wa 
dak 
lau 
asing itu 

PK 
SAKI 
b 

ngan2 
kit dan 

seruan     

  

tjepat 

Mint 
bersikap ngan 

kesempatan 
dingin. rang 

Djalan sebaiknja 
irangi 

lah mengach 
perdjandjian 
dan 

meng 

adakan 
Austria 

. 40.000 

offensif 

t 

ja 

asas, bah 

  

KOMANDO TINGGI pasul- 
Mn 

Ho jang paling berani selama 'p 

satu negara | 
berkemungkinan p 

"akan 

lasvia, dan 

lam interpiunja dengan , 
tates News and World 

Tito seterusnja 
Bulgaria merupakan 
ng terlemah d 

gara2 Eropah Timur dengan 1 
slowakia 

Menurus Tito, keputusan 
mendirikan 
dasar suka rela oleh Yugos! 
lah menimbulkan: akibat2 jan 
tidak hanja di Bulgaria, te'ap 

i mania dan Hongaria. 
Mengenai 

jang baru2 , 
baru di Kremlin, Tito 'ka- 

takan ,.saja sama sekali tidak 
ja, bahwa 
akan.berachir. Perang ini akan terus | 4d 
dilandjutkan 1 
tuk2 lain, dan dilakukan untuk 
jang mereka anggap penting. 

kan sampa ATI SESUC 
diberi kesempatan untuk me- 

njelesaikan 

dari Swis 

dalam ilmu hukum. 

Bahasa 
Dikenal Oleh Pen 

djabat2 

KEPALA 
Sukanto 

order” kepada seluruh ang 
Polisi Negara, jang antara 

memerintahkan, supaja 
ma para 

atasannja dapat 
asing (sedikitnja bahasa Inggeris) 

mengharuskan supaja djuga 
ngetahui 

peraturan2 jang berhubungan dg 
'gauta2 perwakilan luar 
Perintah itu didasarkan kepada 

wa ,,polisi adalah 
umum” dan harus bersik 
santun dalam menerima penga- 

dan pember:taan 
mengurangi - ket 

Dalam ,,order” tersebut diterang- 
kan, bahwa 
tidak boleh djadi suatu halangan 

Iiika ada 
Gak dapat 
tang ke kantor polisi utk. 
mengadu dan 

tentang kepolisian 
Indonesia. Demikian isi order 

Dapat dikabarkan, bahwa order 
itu dikeluarkan antara lain 
bung dengan sering adanja 

seorang 

Indonesia. 

NUKA 
TN 

MULAI PADA TANGG 

Pihak PBB 
ri Minggu telah bersepakat 
mulai dengan: penukaran 

rtama tawanan2 jang sa 
luka2 pada 

Apr jang 
pihak Utara telah 
Komando PBB supaja 

karan taw 
mun 

  

     

  

2 4 ia “0 1 2 “men 

TI Io: 
Bulgaria Akan Mengikuti |sai 

| Langkah Yugoslavia 

| DIKABARKAN PADA hz Senin dari Washington bal 
Marsekal Tito da siava. 
berpendapat, Bulgaria adalah sa- | litik at et 

aling . e- | 

      

mengikuti djedjak Yugo 
memisahkan diri   

antara 

menjusul sebagai 

untuk 
pertanian kolektif dgn 

Zn 

i 

  

» 

  

tawaran? perdamaian” 
ini dilantjarkan oleh pe 

ekali pertja 
dengan ini perang n 

  

meskipun dalam 

  

” 

Antara-UP) , 

  

i : ".Idap N 
CHAIRUL SALEH TIDAK | ap do 
BOLEH TINGGAL DI 

NEDERLAND. 
Kementerian Luar 

kita akan hidup dialam jang gelap- Ya Senen pagi memberitahukan 
Didalam mengakui dirinja pada Komisaris Agung Indo 

itu, Presiden Pen Haag, bahwa Chairul 
dak di-izinkan meneruskan 
rannja di Nederland. Dem 
tara mengawatkan dari 
Alasan penolakan izin k 
rul Saleh tersebut: 
djarah hidup politik 
di waktu2 

            

  
eri Be 

nesia 
Saleh 

        

iL Vi: 
Chairul S 
15 April 

  

urusannja. 

tang ke Nederland untuk menerus- 
kan peladjarannja. di Universitet 

  

sing 

Polisi Atasan 

DJAWATAN 
h member 

»ter- 
kepala seksi polisi 

berbahasa 

dan rhatikan 

negeri 

Pp sopan 

dengan 
sannja. 

2. 

djuga 1 bahasa 

seorang asing, jang t 
berbahasa Indonesia, 

eperluan 

at ber 

pegawa 
bahasa 

kepada kepala 

jang buruk kepada 
dan 

berhu 
peristi 

asing, ka 

(Antara). 
“ 

  

RAN TAWANAN2 J 
AN LUKA2 SAN 

20 APRIL. 

dan Utara pada h 
untuk 

rombo 

tanggal 
Lebih 

menolak 
ja per 

s 

akan datang.   
anan2 itu dimulai 
gkin. 

Bukti 
lalai terhadap 

untuk mengachiri pe- 

  

untuk sege 
ketegangan2 dunia 
iri perang Korea, meng 

perdama 

satuan 

  

mentjapai 

  

Jamimpin Ho Chi Minh mungkin telah 
mempertimbangkan kembali 

Menurut maklumat Perantjis tadi, 

Menurut pihak Perantjis, didaerah 

mjata| mengandung desakan kepada para 
djuga | pendud 

kan2 sekutu akan membantu kita, 

Menurut pendapat dikalangan mar 

Markasbesar Perantiis selandjutnja 

kawat ,,Antara” dari Amsterdam. 

menurut harian tersebut tuntutan 
tu merupakan benih2 baru jang 

an-pertentangan hebat. Dalam hu 

pendjara disamping Sultan Ha- 

eh harian itu ialah, bahwa Indone 

saian peristiwa 17 Oktober 

Ka T.T. V/Brawidjaja tidak bertang 

INederland Ter- 
atau ma 2 5 se antjam Bandjir 

dang pegawai polisi tidak dap 
bahasa asing itu. maka ia harus 1 
ngantar orang itu 
atasannja jang dapat bitjara 

kalau perlu 
kantor (seksi) 

pada itu djangan membe- 
rikan kesan 

KEADAAN BERDJAGA2, la- 

h menderita Dan hebat pada 

dan gelombang akan tinggi dgn. 

pembesar polisi jang. ti| hari Minggu sore ar pasang telah mau berbifjara bahasa 2eU Pe 
mengetahui, bahwa bangs: 

telah bertahun2 ada 

alu, telah diperintahkan untuk ting- 

setiap kemba 

1 

inh Lantjarkan Serangan Be- 
os Den 40.000 Pasukan 
ah Difikirkan Sebelum Stalin Meninggal? 

       

Perantjis di Hanoi hari Senin pagi mengakui, bahwa kira2 

Komando tinggi tentara Perantjis 
duga, bahwa offensif ini sudah 
tianakan sebelum Perdana Men 
Sovjet Uni Josef Stalin mening 
dunia, dengan kata2 lain ' scbe | 

1 timbul perobahan? besar dalam 
ik Sovjet Uni. 

pihak  Perantjis, para pe 

offen 
ni, berhubung dengan adanja po 
baru Sovjet, tetapi achirnja am 

keputusan untuk - melangsungkan 

tempo. 24 djam mungkin 
1 terdjadi serangan terhadap ben 
daerah Thai Nasan, jang letak 

1 sebelah Utara wilajah Laos dan 
terhadap benteng Laos 

Neua, 

Pamflet Vietnam ,,Bebera 
pa bulan lagi sekutu: da- 
tang.” 

Nasan patroli2 Perantjis-Bao. 
telah menemukan surat seleba 
propaganda Ho Chi Minh jang 

desa didaerah Thai, supa 
cka  djangan meninggalkan 

tinggal mereka, karena .,pa 

bulan lagi.” 

Peran'fjis, surat2 selebaran 
dimaksudkan supaja penduduk 
mau memberi bantuan tenaga 

manusia dan bahan makan 
tentara Ho. 

ngatakan, bahwa 'serangan terha 
asan ,.tidak akan menakutkan 

tinggi Perantjis.” (Antara) 

  

nih Pertenta- 
ngan Hebat? 

AM MEMBITJARAKAN 
tutan pedjabat Panglima T.T. 
Lg Kol. Soedirman, harian 

   

   

              

man itu, “Demikian 

kan selandjutnja, bahwa 

menimbulkan pertentang- 

n ini harian tersebut mera- 
kemungkinan dimasukkan 

Hamengku Buwono kedalam 

ekanan dari golongan jang diten 
Hamid adalah sama sadja de 

kini menentang” Hamengku 
O itu, kata harian itu jang se 

menjatakan. melihat ada 
perlawanan dari rakjat  djelata 

golongan, kaum ' ningrat. 
mpulan jang achirnja dinjatakan 

ni mengahadapi masa jang gen 

diketahui, Let. Kol. Soe 
itu telah menuntut penjele 

dengan 
mberi batas waktu 15 April ini. 

Ja selewatnja tanggal “tsb. de 
can2nja itu tidak terlaksana, ,,ma 

djawab akan akibat2nja.” 

  

Lagi 

diumumkan di negeri Belan- 
Barat Daja, pada hari Senin. 

diketahui “daerah itu tes 

bulan Djanuari jang 
Diduga2 angin akan meng- 

dengan sangat ketjang, 

rnama baru ini. Malahan pada 

gitu tingginja, sehingga sesu- 
h sebuah tanggul jang baru sa 

diperbaiki telah djebol dibe- 
tempat, maka Bruinisse di 
houwen/Du!veland kem- 
enang air. : 

uduk pulau tersebut jang se- 
akan, pulang ke tempatnja 

2 pada minggu ini sesudah di 
kan pada bulan Djanuari jang 

ditempat tinggal mereka jang sc- 
dulu. 

Irus diterima baik, 

inh telah mengobarkan serangan setjara besar2am' terhadap nega- 
mungkn dapat mendjadi kritik dalam tempo 24 djam ini. Tentang 

kan dari 2 djurusan terhadap Laos, 
bahwa offensif jang sekarang ini 
crang Indotjina jang sudah berkobar selama 7 tahun ini. 

para penindjau jang sudah ba 
adalah salah satu gerakan tenta 

  

v 

x 

. Nehru: 
Usul R. R.T. Harus 

Diterima 

PERDANA MENTERI India, 
Shri Jawaharlal Nehru, pada ma- 
lam Selasa menerangkan di New 
Delhi, bahwa usul2 RRT jang 
baru mengenai masalah Korea'ha 

oleh karena 
|usul2 tersebut menudju kearah re- 
danja ketegangan dunia.  Nehru 
mengemukakan pendapatnja itu 
dalam pidatonja pada suatu ra- 
pat jang dihadliri oleh kira2 1.600 
orang. 

Dikatakan, bahwa usaha2 India 
untuk mendamaikan pihak2 jang 
bertikai, meskipun telah ditolak 
oleh blok Sovjet, telah pula mem 
ber kan  sumbangannja kepada 
usaha meredakan ketegangan dan 
hahwa sekarang usaha2 India itu 
telah berbuah berupa usul2 RRT, 
jang didasarkan kepada azas2 jg. 
serupa dengan azas2 usul2 India, 

Selandjutnja dikatakan, bahwa sa- 
lu atau 2 negara rupanja tidak se- 
paham mengenai usul2 RRT/Sovjet 
ini, akan tetapi segala sesuatu jang 
menudju kearah redanja ketegangan 
barus diterima baik. Oleh sebab itu 
India menjambut dengan gembira 
usul2 itu. Demikian Nehru. 

' Achirnja Nehru menjatakan, bah- 
wa keadaan dunia dewasa ini telah 
mendjadi. makin baik dan berharap, 
bahwa keadaan jang demikian itu 
achirnja akan menghasilkan 
maian. (Antara). 

  

TJATJA HIDAJAT MENING- 
GAL DALAM KETJELAKAAN 

| PESAWAT TERBANG. 

Tjatja Hidajat, seorang sportman 
jang populer di Bandung, kemaren 
pagi kira2 pukul 09.30 telah me 
(ninggal dunia dalam ketjelakaan pe- 
sawat tebrang. Piper-enp, jaitu pe- 
sawat terbang pelatih dari perkum- 
pulan ,,Aviantara”, jang dikemudi- 
kannja sendiri telah djatuh “dibagiar 
utara dari Japang terbang Husein 
Sasranegara, sehingga rusak sama 
sekali dan pengemudi Tjatja Hidajat 
rupanja meninggal pada saat itu 
djuga. Sebab? ketjelakaan itu seka: 
rang masih diselidiki. 

Tjatja Hidajat itu adalah seorang 
mahasiswa pada Fakultet Ilmu Teh- 
nik tingkat tahun peladjaran ke-14 
di Bandung. Ia adalah atlit allround 
dan pemegang - djuara lari 800 m. 
pada PON ke-II. Dalam waktu be- 
lakangan almarhum itu — mendjadi 
sekretaris dari perkumpulan  olah- 
raga penerbangan ..Aviantara” dan 
giat berlatih untuk mendapat brevet 
permulaan. 

Almarhum meninggalkan isteri, 
Annie Salamun (pemegang djuara 
lempar tjakram puteri pada PON 
ke-I9 dan seorang putera. 

perda- | 

“dung 

  
mur 300 dan 

  

Edisi 
  DENGAN BERITA2 TERAC 

SORE 
HIR     

  
t 

   

-
 can beberapa soal mengenai 

skitar daerahnja di Wan Panglang 
Mean 

  

  
Pasukan2 Birma dengan sengitnja mengedjar-ngedjar pasukan Kuo- 

'mintang jang sering mengatjaukan perbatasan Birma 
Gambar ini menundjukkan, beberapa orang pasukan Birma sedang me 

   

dibagaian utara: 

kedudukan pasukan  Kuomintang,   
Sievenson Melihat Kesta- 
bilam Politik Indonesia 

Indoresia Satu'-nja Negara Di Asia 

Tenggara Jz. Rebut Kemerdekaanja 
dengan Revolusi " 

Bukan Amerika Tapi Inggeris Jg. Tekan Harga Timah 
Dan Karet, Katanjas Mengapa Indon. Gemar Beli Cadillac? 

PEMILIHAN UMUM JANG akan 
kan suatu sistem kepartaian dinegeri in jang 
akan membawa pula kestabilan 

datang akan mentjipta- 
lebih teratur dan 

politik. Keterangan2 jang saja 
dapat dari berbagai pembesar Indonesia adalah memberi harapan 
jang menggembirakan. Demikian dterangkan oleh pemimpin Par- 
tai Demokrat Amerika, Adlai Stevenson, dalam pertemuannja dgn 
wakil2 pers dalam dan luar nege-ri kemaren pagi di Balai "Warta- 
wan Djakarta. Dikatakan selandjutnja oleh Stevenson, bahwa In- 
donesia adalah satu-satunja- negara di Asia Tenggara in jang telah 
merebut kemerdekaannja dengan 
lama ini telah mentjapai kemadjuan-kemadjuan 
pendid kan, perumahan, peladjara 
mengenai latihan2nja. 

d - 

Overall Planning ' 
TN s3 . | Transmigrasi | 

SENIN “PAGI kemaren di Ge- | 
Dewan ' Menteri di Djakarta 

telah diadakan pertemuan wakil? | 
dari Biro “Rekonstruksi “ Nasional, | 
Corps Tjadangan Nasional dan- Wa 
kil2 dari kementerian2 jg berhubu 
ngan dengan usaha transmigrasi un 
tuk membitjarakan soal transmigra- 
si. Karena Wakil Perdana Menteri | 
Prawoto Mangkusasmito jg mendja- 
di koordinator dim. usaha transmi- 
grasi sedang sakit maka pertemuan 
tsb.. dipimpin oleh Menteri  Keua: 
ngan Dr. Sumitro ' Djojohadikusu- 
mo. “Dalam pertemuan. tsb. dibitja- 
rakan soal2 bagaimana “ menjusun 
»Overall planning” sebagai ig di tu- 
gaskan oleh Dewan “ Ekonomi dan 
Keuangan kepada Biro  Perantjang 
Negara. (Antara). 
  

OCURAN KUNO JG. DITULIS 
DENGAN TANGAN 

Djawatan penerangan kabupaten 
Nias di Gunung Sitoli baru? ini te- 
lah mengadakan “pameran 'jg dina- 
makan Pameran Indonesia Ba 
ngun”. Pada pameran itu djawatan 
penerangan agama kabupaten turut 
mengambil bagian antara lain dgn. 
mempertundjukkan Ouran2 kuno di 
tulis dengan tangan jg sudah  beru- 

150 . tahun masing2 
berasal dari Bajang Tarusan Suma- 
tera Tengah dan Banten. 

     

  

di Korea, Dikatakan, 

djata itu ditanda-tangani, 

tu tindakan pertama jang akan 
diambil menurut kalangan itu ia- 
lah melenjapkan perbedaan2 pa- 
ham jang terdapat antara Ingge- 
ris dan Amerika Serikat, teruta- 
ma jang mengenai peranan jang 
akan dipegang oleh RRT dalam 
hubungannja dengan PBB dima- 
sa datang. Menurut: kalangan 
tersebut, perbedaan paham me- 
ngenai hal ini kini masih tetap 
belum dapat diatasi oleh kedua 
negeri itu. . 

Churchill, jang kini mengoper 
pimpinan kementerian luar! nege- 
ri berkenaan dengan sakitnja 
Anthony Eden, mengatakan, bah- 
wa ia menghendaki kesamaan 
sikap dengan Amerika Serikat 
dalam masalah2 politik interna- 
sional jang luas, terutama dalam 
menghadapi offensi pendamaian 
Sovjet Uni dewasa ini. Jang sa- 
hgat menggelisahkan pembesar2 
Inggeris ialah, bahwa untuk ke- 
perluan 'itu hingga kini hanja 
terdapat persamaan dasar jang 
sempit, demikian  Churehill me-   lagi tanggul2 jang tidak 

pat menahan air dan djebol pada 
£gu malam meskipun dilakukan 

oleh kira2 1.200: orang un- 
perbaiki tanggul2 jang ru- 
ara), 

nurut kalangan itu. 

Salah satu kesulitan besar. 
Salah satu kesulitan besar jang 

dihadapi oleh Churchill dalam usa: 
banja melenjapkan perbedaan  pa- 

Perdamaian Russia 
daerah Djerman melalui 

bebas. 

sosialis Internasional  se- 
menjambut dengan gem- 

nda2 adanja perobahan  da- 
ik Sovjet Uni, tetapi bcr- 
dengan ini dewan. mem- 

kan, bahwa antara sistim 

  

  

Lambags Kebudajaar 
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diktatuur Sovjet dan sistim negara? 
merdeka pada  dasarnja terdapat 
suatu perbedaan. Dalam pada itu 
ditegaskan, bahwa pemulihan per- 
damaian di Asia akan memungkin- 
kan tertjapainja hubungan2 normal 
kembali dengan RRT beserta penje- 
lesaian dalam .masalah perwakilan 
RRT di PBB. (UP-Antara). 

   

Churechill Akan Utama- 
kan Penjelesaian Politik 

Bagi Masalah Korea 
KALANGAN JANG mengetahui di London menjatakan pada hari 

Senen, bahwa perdana menteri Inggeris, Winston Churchill, akan mem- 
berikan prioritet jang tertinggi kepada rentjana untuk mentjapai penjele- 
Saian politik bagi masalah Korea, setelah perletakan 

bahwa dalam konsultasinja dengan Amerika Seri 
kat, Churchill berharap akan dapat merumuskan sikap bersama dari ne- 
gara2 Barat dalam menentukan kesediaan mereka untuk berunding, jang 
akan dimulai dalam waktu 90 hari sesudah persetudjuan perletakan sen- 

Dalam hubungan ini, salah sa- 

  

sendjata terlaksana 

ham ita ialah kenjataan, bahwa 
Inggeris telah mengakui RRT, se: 
dangkan — Amerika Serikat tetap 
mengakui Tiongkok Kuomintang. Ke 
sulitan lain ialah soal masuknja RRT 
mendjadi anggota PBB. 

Sampai saat ini Inggeris tetap me- 
njokong Amerika Serikat dalam usa- 
hanja mentjegah masuknja RRT di 
PBB dengan mempergunakan alasan, 
bahwa RRT tidak dapat mendjadi 
anggota PBB karena memerangi pa- 
sukan2 PBB di Korea. Akan tetapi 
apabila pada suatu ketika nanti per- 
tempuran2 di Korea telah berachir, 
maka Inggeris tentu akan kembali 
kepada politiknja jang semula, jaitu 
menjokong masuknja RRT mendjadi 
anggota PBB. Demikian ' kalangan 
itu, 

Akan bermusjarawat. 
Selandjutnja dikatakan, bahwa 

azas jang mendjadi pedoman 
Inggeris dalam  usahanja men- 
tjapai penjelesaian politik ialah 
bersatunja kembali Korea. Oleh 
karena itu, rentjana Churchill 
nanti tentu akan meliputi pula 
rentjana untuk mempersatukan 
kembali Korea Utara dan Korea 
Selatan. Sampai dimana hal ini 
dapat terlaksana, selama ini be- 
lum diketahui orang. Demikian 
kalangan tersebut. 1 

Achirnja kalangan tadi menja- 
takan, bahwa tidak lama lagi di 
Washington akan diadakan  per- 
musjawaratan antara  Inggeris 
dan Amerika Serikat, jaitu sege- 
ra setelah masing2 pihak selesai 
menjusun rentjana penjelesaian- 
nja. Akan tetapi orang di Lon- 
don pada umumnja berpendapat, 
bahwa waktunja sudah terlalu 
mendesak untuk dapat merumus- 
kan sikap bersama dalam hal ini, 

     

revolusi. Ia melihat Indonesia se 
dalam lapangan 

u dan angkatan perang, jaitu jang 

Tampaklah  tanda2 kestabilan 
politik. Umpamanja kabinet seka 
rang telah berumur lebih dari satu 
tahun. Kalau semuanja itu diga- 
bungkan maka bolehlah dikata- 
kan, bahwa Indonesia telah dapat 
mengatasi kesulitan2nja. Indo- 
sia kini sedang berdjalan madju 
kearah penjempurn”'an demokra- 
si. Kesulitan2 banjak jang diha- 
dapinja, terutama dilapangan eko 
Romi, tetapi tidaklah ada jang ti- 
dak dapat diatas', kata Stevenson. 

Atas pertanjaan2. mengapa “Ame 
rika Serikat menekan harga bahan2 

mentah, seperti misainja karet dan 

timah, padahal harga baik bagi ba 
hand mentah itu f penting ba 

gi pembangunan onomi negara? 

.terbelakang” seperti misalnja Inde 

nesia, dikatakan oleh Stevenson, bah 
wa jang menekan harza bahan2 men 
tah itu adalah Inggeris. Selain itu 
Amerika Serikat. tidak dapat mem 
beri harga jang lebih tinggi, karena 
Amerika sendiri mempunjai kesuka 
ran2 didalam negerinja. Disebutnja 
antara lain, bahwa rakjat' Amerika 
termasuk pembajar padjak jang pa- 
ling tinggi di dunia. 

   

Bahwa didatangkan 
daripada 

lebih banjak 
mobil2 lux ke Indonesia 
barang2 modal (mesin2) ' dikatakan 
oleh Stevenson, bahwa itu - adatah 
salah pemerintah Indoresia sendiri, 
mengapa mengimport Cadillac (sa 
lah satu mobil Amerika jang paing 
mahal — Red.) dan bukun traktor 
guna pertanian. 

Pernjataan Perdamaian. 

Pernjataan2 perdamaian dari pi- 
hak Sovjet Russia disebut oleh Ste- 
venson sebagai suatu taktik dan ge- 
rakan strategik. Tentang hidup -ber- 
sama2 setjara damai diantara sistem 
demokrasi dan sistem sosialis, Ste- 
venson menerangkan, bahwa kalau 
mengenai dirinja sendiri ia pertjaja 
akan kemungkinannja, tetapi dalam 
pada itu ia kemukakan keragu-ragu- 
annja, mengingat adjaran2 Lenin, 
katanja. 

Atas pertanjaan men 
kinan petjahnja peperangan,  didja- 
wab oleh Stevenson, bahwa ia sen- 
diri mendjamin, bahwa Amerika Se- 
rikat tidak akan menjerang terlebih 
dulu. 

genai kemung 

Berkenaan dengan pemberian Ste 
venson itu, seorang wartawan me 
njatakan penjesalannja jang sungguh 
sungguh, bhw. Stevenson tidak terpi 
lih mendjadi Presiden Amerika (hadi 
rin tertawa). 

Atas pertanjaan, bagamana konsep 
si Amerika Serikat mengenai pendja 
djahan, didjawab oleh Stevenson, bah 
wa Amerika ,,menentangnja.” Dan 
kemudian sebagai model ia tundjuk 
kan Pilipina sekarang ini. 

Mengenai Indo-China diterangkan 
oleh Stevenson, bahwa tentara Viet 
nam Bao Dai harus lebih diperkuat, 
dan pada pendapatnja ini adalah 
soal jang penting untuk menahan kec 
madjuan komunisme. (Antara). ' 

Perundingan 
Soal M.M.B. 
Didapat kabar dari 

biasanja mengetahui, 
dang pleno jg akan 
kepastian “tentang perundingan2 
soal M.M,B. di Djakarta pada 
dewasa ini telah ditunda lagi 
sampai pada pekan depan. Sebab 
sebab penundaan ini jalah karena 
pihak delegasi Belanda masih me 
nantikan beberapa ketentuan dari 
Pemerintah Pusatnja i Neder- 
land. « ' 

kalangan jg 
bahwa  si- 
memberjkan 

... Dipihak delegasi Indonesia pen 
dirian bulat dan tegas didalam   Demikian kalangan tadi. (Anta- 

ra). 
soal M.M.B. ini telah ada. Demi 
kian kalangan tsb. (Ant.) 

   



      

  

. Semarang waktu itu, . kesemuanja 

—— BERDARMAWISATA KE 

  

  

                

  

 Penjelenggara: 

  
kena 

      

Seperti an setj: 
runtun ketiga baji tersebut 
hirkan pada hari Rebo Pan Jala 
dan dirawat oleh seorang bidan 
jang tiada tjukup alat2 untuk 
memelihara baj kembar itu. 

Menurut keterangan ahli. ha- 
fi-baji tersebut dilahirkan belum 
pada waktunja dengan masi 
mempunjai berat 1.330 kg, 1,220 
kg dan 1 kg lebih sedikit, sedang 

- normal ketika dilahirkan 
rata2 mempunjai berat 352 kg. 

BEGAL DI GARON 
Dari fihak jang berdekatan dida- 

pat kabar, bahwa pada hari Minggu 
tgl. 12 April jbl,, seorang djagal 
bernama H.K. berdiam di Sendang- 
guwo, waktu akan pergi ke Mrang- 
gen telah dibegal oleh 3 orang ber- 
sendjata api didekat desa Garon pa- 
da djam 9 pagi. Seorang jang me- 

.ngetahui kedjadian ini segera  me- 
Taporkan pada pulisi. Setelah fihak 
polisi datang, ternjata pembegal te- 

"lah kabur” dan H.K. diketemukan 
dalam selokan dengan keadaan Tu- 
ka-luka pada badannja bekas penga- 
niajaan. Korban segera diangkut ke 
"Purusara dan uang tunai 'jang di- 
rampas oleh “pembegal sedjumlah 

"Rp: 4500,—. 
“Kabar selandjutnja  menjatakan 

bahwa 2 orang diantara pembegal 
telahe tertangkap - dan kini sedang 
dalam “pengusutan fihak jang, ber- 
wadjib. 

2 SURAT. ANTJAMAN. 
- Seorang penduduk di: Sendanggu- 
wo' bernama R:-binti R pada tgl. 8 
jl. telah menerima surat Warkat pos 

jang pengirimnja tidak. dikenal. Isi 
surat tersebut maksudnja minta uang 

sedjumlah Rp. 5000.—, uang mana 
pada djam 3 malam harus sudah ber 
ag diatas atap rumah sebelahnja: 

alau permintaan ini selama 3 ha 
ri belum dipenuhi, maka R diantjam 
akan dibunuh. 

PENARIKAN UNDIAN. 
Pada tg. 15. April, djam 10 pasi. 

bertempat digedung GRIS,. Bodjong 
akan diadakan . penarikan undian 
oleh Panitya Penjelenggara Gedung 
Taman Siswa” Semarang. 

« BUKU SEDJARAH KOTA 
BESAR SEMARANG. 

Pihak jang bersangkutan. menga- 
barkan, bahwa bersamaan dengan 
hari pembukaan ,,Tugu Muda” tg. 
20 .Mei jang akan datang oleh Pa- 
nitya ketjil akan diterbitkan buku 
sedjarah Kota Besar Semarang se- 
djak diumumkan proklamasi kemer- 
dekaan Negara R.I. Betapa hebat 
tjara - memperdjoangkan - pemuda? 

   

    

akan dimuat dalgm buku tersebut. 
Omsiag muka. buku tsb. jalah 

gambar Tugu Muda, sedang lemba- 
ran dalam akan di-isi gambar tem- 
pat-tempat markas jang bersedjarah 
dengan keterangan2-nja. 

Kepada umum jang mengikuti ge- 
loranja kota Semarang diminta ban- 
tuannja tulisan2 dan hendaknja di- 
kirimkan langsung kepada sdr. Tjip- 
to Pekunden 1087 atau" A. Djaja 
G.R.I. Gendong. $ 

WARTAWAN SEMARANG 

TAWANGMANGU, 
Pada tg. 11 April jbl..serombong- 

an wartawan di Semarang telah ber- 
darmawisata ke Tawangmangu. Se- 
sampainja di Solo dengan dihantar 

  

oleh ketua PWI tjb. Solo telah me-l 
nindjau di  Rehabilisasi Centrum, 
Djebres, dimana Jajasan Pemelihara- 
an Anak2 Tjatjad telah hernaung. 
Dalam pertjakapan singkat dengan 
nj. Gusti Djohan dari IP.AAT., 
a.l. dikemukakan, bahwa masjara-' 
kat. di Indonesia. belum. memperha-| 
tikan keadaan penjakit menular jg. 
dapat mengakibatkan terdjadinja pe-| 
njakit lumpuh. Pun subsidi Peme- 
rintah masih menjedihkan. Sampai 
pada tg. 10 April 1953 Jajasan tsb., 
dapat sokongan tetap dari para! 
pendermaan di Solo ' sedjumlah 
Rp. .407.50 “jang ' diberikan oleh 
46 penderma Barata 

anak adalah berkat battwan sepe-| 
nuhnja “ dari Rehabilisasi Cehtrum. 
Karena keuangan masih lemah, ma- 
ka beberapa orang jang mengirim-| 
kan anaknja buat sementara waktu 
masih ditolak. Perhatian pertama-| 
tama telah datang dari luar Negert, 
ja'ni Internasional Society the Wel- 
fare of Cripples Amerika, The 
British Council dan United States of 
America. Tae : 

Bantuan2 pun diterima dari fi- 
haknja Kota Pradja Surakarta, se- 
dang Kementerian Sosial telah men- 
djandjikan sebidang tanah jang kini 
masih dipakai oleh IPPI/ Dana mi- 
lik Mangkunegaran djuga membe- 
rikan bantuan2. 

Sesudah menindjau tempat Jajas- 
an tsb., kemudian oleh sdr. Suroto 
dari R.C. didjelaskan tentang ke- 
adaan jang “mengenai Rehabilisasi 
Centrum, “ “dimana ada mempunjai 
8 Asrama dan kini ditempatkan ?75 
orang jang  bekerdja' di pelbapai Ia- 
pangan, seperti "radio, “pertukangan 
dsb.-nja. 3 NN 

Setelah: melihat2 keadaan di R.C. 
kemudian rombongan para warta- 
wan lalu menudju - ke 'Tawangma- 
ngu dan menginap di Pringgodani, 
sedang makannja disediakan oleh 
Rest. ,,Pak. Amat”. . Hari. Minggu 
sore rombongan tsb. kembali deng- 

  
Remerbiti NI 

kol. Harga etjeran 60 sen per lembar. | 

pada anak2 | 
tjatjad itu jang kini berdjumlah 101 

3 
2. Pena etjat 

atan Utara No. 11 25 

  

    Pp. 0,30 F   
Semar: ngan | 

ELANA. 

     

rang jang (- 
ina pandjang. 

Tidak sedep dipandangan, 
'pembatja tadi. 

Lain pembatja lagi lebih keras 
keluhannja, - karena melihat banjak 

dis2.jg. gemar pakik tjelana pen- 

SNETn 2 

kata 

Idek. Ini tidak sopan: kajak ,,njo do- 
wek”, kata sang pembatja. 

Lantas pembatja2' tadi  tanjak 
pendapat Sir-pong gimana ini. 
.Djawab Sir-pong jg. memang se: 

neng kompromi itu gampang sadja. 
Kaluk tjelana pandjang tidak bo- 

leh, tjelana pendek djuga tidak bo- 
leh: “baiknja ja pakik korte-lange 
broek sadja. Itu looo, tjelana mo- 
del sekarang jang pandjang tidak, 
pendek tidak, tapi nglapret sampik 
di-gares. 

Kaluk matjam  tjelana-kompromi 
ini djuga masih tidak boleh: jaaah, 
baiknja ja tidak pakik tjelana sa- 
AA 3 $ 
: Sir-pong. 

P.S. Mengenai soal tjelana tadi, 
Sir-pong “mau peringatkan: . Honi 
soit gui mal y pense!!! 

  

SEPEDA MOTOR KONTRA 
: . JEEP. " 
Minggu sore'jl antara djam 5.30 

disimpang tiga Taman Merdeka mu 
'kanja Asrama M.B. telah terdjadi ta 
brakan antara sepeda motor H. 14540 
dan sebuah jeep H. 3423: Akibat ta 
brakan ini pengendara dari sepeda 
motor, seorang Tionghoa telah men 
dapat luka2 agak berat dibagian ke 
pala dan diangkut kerumah sakit dan 
sepeda motornja mendapat beberapa 
kerusakan." Jeep dan pengemudinja 
tidak menderita apa2: Pengusutan te 
"Tah dilakukan oleh jang berwadjib. 
"Selandjutnja “kabar terachir” me- 
njatakan, bahwa ' pengemudi “sepeda 
motor itu adalah Th: T. Y. berdiam 
di Kranggan-barat Semarang ““dan: 
telah meninggal dunia karena tuk? 
nja dirumah sakit pada pagi hari- 
nja. 2 

MEMBAHARUI ABU. 
Panitya ,,Hok Sing “Bio” pada 

nanti tgl. 16 April 1953 bertepatan 
pada hari ulang tahun Twapekong 
Hian Thian Sian Tee, ketjualivakan 
mengadakan upatjara sembahjangan 
di Klenteng Hok Sing Bio Bugangan, 
djuga akan menindjau Welahan un- 
tuk membaharui Abu. Sehari sebe- 
lum upatjara itu akan diadakan per- 
tundjukan Wajang Potehi jang di- 
mulai pada djam 3 sore dan &-ma- 
lam. 

PERINGATAN .ISRO 
MPRODJ NABI. 

Bertempat di Balai Pradjurit Bo- 
djong, “kemaren malam Terr.“IV/ 
Div. P. Diponegoro CPRAD “bag. 
Islam telah mengadakan peringatan 
Isro' Mrrodj" Nabi Mohamad 'sa.w. 
Dalam “memperingati ini, “Majoor 
Moeljadi. Djojomartono telah ' mem- 
beri petuah2” mengenai soal tersebut 
dan disambung pula oleh Panglima 
Divisi Diponegoro Let. Kol. Moh. 
Bahroen. Semua itu berlangsung me 
muaskan para hadlirin. 

" RAPAT PERKATI. 
Persatuan Kaum Tehnik Indonesia: 

fjabang Semarang pada nanti tgl. 16 
April 1953 akan mengadakan rapat 
anggauta bertempat “disekolah STM 
Karangtempel. Rapat dimulai pada 
|djam 6 sore dan akan membitjara- 
kan soal penjempurnaan organisasi. 
USAHA MENDIRIKAN FA- 
KULTET PHARMASI DI 
3 SEMARANG. : 

“ Overste “Suhardi, jang duduk 
dalam panitya Pembentukan  fa- 
kuitet' Pharmasi Semarang, “me- 
'herangkan bahwa diseluruh In- 
donesia hanja ada 2 apotheker 
bangsa Indonesia. Mengingat ke- 
'kurangan apotheker bangsa  In- 
donesia, maka dengan persetudju 
an pihak jang berwadjib di Se-. 
marang akan 'dibuka fakultet 
'pharmasi, “jaitu | landjutan dari 
Gadjah Mada di Djokja. Tena- 
|ga2 jang akan memberikan ku- 
liah dalam fakultet Pharmasi ' di 
(Semarang ini, telah ada jaitu' 6 
orang, termasuk beberapa orang 
bangsa asing jang telah menjata- 
kan sanggup memberikan kuliah. 

'Selandjutnja “ overste « Suhardi 
(menerangkan, bahwa pembukaan 
fakultet “pharmasi - di Semarang 

lini, -hanja ' menunggu ketentuan2 ' 
dari pihak atasan dan kabarnja 
"dalam 'bulan'ini di Bandung akan 
"diadakan ' konperensi mengenai 
peladjaran2 “jang tertentu“ pada 
fakultet pharmasi. 
““Diterangkan lebih landjut, bah 
wa para mahasiswa jang akan 

mengikuti kuliah pada fakultet di 
Semarang ' ini, jalah jang telah 
'duduk dalam kelas tertinggi pa- 
da universitet Gadjah Mada Djo- 
kja atau universitet dikota2 lain- 
nja. 
"KEUNTUNGAN PERKEBU- 
NAN SEKETJER-WRINGIN- 

.. SARI. 
Diperoleh - keterangan, bahwa 

'perkebunan . Seketjer-Wringinsari 
jang diambil oper oleh B.R.N. 
Djawa Tengah dan diperuntuk- 

kan bagi anggauta2 bekas pe- 
djuang, menurut penjelidikan jg. 
berwadjib telah mendapat keun- 
tungan kotor sebanjak I.k. Rp. 
30.000.—, Sebelum kebun terse- 
but dikerdjakan oleh B.R.N. ter- 
njata masih mempunjai persedia- 
an kapok sebanjak 60 ton, cacao 
50 ton dan kopi 54 ton dengan 
harga menurut taksiran pada wak   an selamat di Semarang, tu itu Ik Rp. 1.000.000.—, 

1 

DJOKJA. 
(DIES NATALIS UNIVERSITET 

(Jogjakarta jg telah didirikan sedjak oleh Madjelis B 

Minggu tanggal 12 April telah me- 

      

  

3 . ne . 
PERIN GARAN ISRO? DAN 

NA Pan AN ga 

Guna memperingati Hari Isro” dan 
Mi'rodj pada hari Kemis malam jl. 
leh 1 Na R3 

LI. tabjang Surakarta telah diadakan 
malam peringatan bertempat dipen- 

langsungkan diesnatalisnja jg kede-|dopo Tjokrosuman Solo. : 
lapan bertempat di Gedung Negara. | Dalam m 

Upatjara tsb. dibuka oleh rector- (bakti Pusponoto tentang »Ketera- 
magnificus Abdulkahar Muzakkir. ngan Isro” dan Mi'rodj”, Abdul Ka 
Dalam  pidatonja profesor A. 

Pringgodigdo kemudian  mengurai- If 
kan tata-negara di Djawa, sewaktu |, Pandangan" Umum mengenai Isro 
universitet Islam tsb. didirikan, jak |dan. MProdj” dalam hubungannja de 
ni pada zaman pendudukan . Die-In: 4, olitik, sosial, ekonomie dsb. 
pang. Antara lain diterangkan aa “ lain itu oleh Ummat Islam Sura 

Ikarta jang “diketuai oleh H. Mufti 
|dengan Sekertaris Hadisunarto, dise 

ment 1907 jg telah turut ditanda-|lenggarakan pula peringatan2 bertu 
tangani oleh Djepang sendiri di Denfrut:turut sbb: i 
Haag”, “P Djum'at pagi djam 10.00 digedung 

'Dhady diadakan peringatan Isro' dan 
'Mfrodj melulu untuk kaum wanita, 

ISLAM INDONESIA. "1 

Universitet Islam Indonesia di 

tanggal 7 Djuli 1945, pada hari 

    

- P.S.L.I. dan” Moh, Sjafii tentang   

  

  

nja, bahwa Djepang pada waktu itu 
mengabaikan —— ,,Landoorlogsregle- 

KEBUN BINATANG. 

  

pertemuan itu berbitjara Su | 

rim tentang Madjelis Bersama N.O. | 

Bae 

Kalangan Pemerintah Daerah 
Istimewa. Jogjakarta menerang- 
kan, bahwa kini oleh pemerentah 

pada Djumat malamnja djam 20.00 
diadakan peringatan Isro” dan MP 
rodj untuk Laki? dan wanita bertem | 

' sebagai 
'Kuang dari Magelang dan kedua 

ta Purworedjo telah dilakukan pe 

    

daerah sedang disiapkan ' sebuah fpat di: Surambi Masdjid Besar, dan 
rentjana untuk pendirian sebuah 
kebun binatang di Jogjakarta, ka 
rena selain dipandang perlu -un- 
tuk kekajaan kota, djuga untuk 
-didjadikan tempat hiburan umum 
serta menambah pengetahuan ka 
nak-2 sekolah tentang pelbagai 

Ba nasa asa GAP PIA 

kan resepsi bertempat digedung Saso 
nosuko Lodjiwetan, dalam mana an 
tara lain'akan berpidato Kj. Sahlan 
Rosjidi tentang soal ISro” dan Mrrodj 

tono. 1 

|piah, tetapi sebagai langkah per- | « 
tama akan didatangkan binatang2 | 
jang mudah ditjarinja, seperti ha- 
rimau, gadjah dan lain sebagai- 
nja. Tempat kebun itu direntjana 
kan dibekas pesanggrahan Ambar 
Winangun, 4 KM sebelah Barat 
kota' Jogjakarta. Djuga dimaksud. 
kan oleh kalangan itu, agar pada 
tg. 17 Agustus jad. Kebun Bina- 
tang itu, walaupun masih bersifat” 
sederhana, sudah dibuka untuk 
umum. 

Perlu diketahui, “bahwa seka- 
rang ini ' 'Djawatan Kehewanan. 
daerah Jogjakarta sedjak bebera- 
pa waktu sudah memelihara be- 
berapa ekor harimau . dari hutan 
Jogja, beberapa djenis kera dan 
lain-2 binatang hutan, jang dite- 
rima dari beberapa daerah di In- 
donesia. 

  

PINDO 5 
Dengan disaksikan oleh Inspeksi 

ga baru2 ini dengan mengambil ten 
pat di Panti Pemuda telah dibentuk 
Kwartier - tjabang “Ipindo (Ikatan 
“Pandu Indonesia). Adapun susunan! 
pengurus sebagai berikut: komisaris 
tjabang dari Perketi, dsb. wakil-ko-' 
misaris -dari, Pandu Kristen. e 

Pada saat ini jang telah mengga- 
bungkan diri dalam  Ipindo jalah| 
Perketi,, Pandu. Kristen Indonesia, 
K.B.I. dan Pandu Islam. Kepandu- 
an Putera Indonesia (K.P.L.) turut 
membentuk kwartier tjabang tsb. 

TVILATJAP 
Ka Tenpannpanan 

PENSITAAN OBAT2 DJENIS 
MAGELANG Atas usaha Polisi Tiiatlap telah di 
Sa PAN nN pan lakukan. pensitaan .obat2. djenis ta- 

KURANG TEMPAT. DI blet jang termasuk dalam daftar: "G. 
SEKOLAH LANDJUTAN (Sterkwerkende gencesmiddelen-Ordo 

Menurut tjatatan pihak Inspeksi | Nantie) dari 3 orang pedagang dipa- 

'pada hari Akadnja djam 9.00 diada | 

dan sambutan dari Muljadi Djojomar 

Sae " “ peradjurit2 

KWARTIER TJABANG | 

  

“Pendidikan Masjarakat kota item 

   
| pekerdjaan 'menghibur  peradjurit2 

/ wadjibannja sebagai isteri seorang 

Djakarta, gambar2 jang 
ti, hanja dari Marx dan 

“dibolehkan membawa 

| katan entral2 ' 
“Mengenai bendera ditetapkan 

samping itu boleh dibawa pi 
P sing2. 1 

Selandjutnja pada  perajaan j.a.d. 
akan dikemukakakan pernjataan ke 
hendak kaum buruh-dan golongan2 
jang memperdjoangkan - perbaikan   Sekolah Rakjat kabupaten Magelang era ae dian di 

diwilajah kabupaten Magelang jang . daa ea La aa sera 
pada saat ini berpenduduk 611.174 an ban “ra jawatan Bi abal 
orang terdapat Lk. 91.676 orang Pala niatjap jang selandjutn 
anak berumur antara 6sampai'12 ta ikirimkan ke Laboratorium Kn 
hun, diantaranja jang sudah masuk tan Jogjakarta untuk mendapat , Sekolah Rakjat ada 63.916 orang. | Meriksaan seksama: : 
Djumlah Sekolah Rakjat seluruhnja ! Dari hasil pemeriksaan itu ternja 

ada 200 buah “diantaranja terdapat | bhw sebagian besar obat2 djenis t 
100 buah Pn, 2 lengkap mem Kn Are Mak dan 3 £ 
punjai enam kelas. Cibe ernjata.. mengendnng 

Dari sedjumlah 4.000- orang jang |.sulfadymetilpyridine, idine 
sudah duduk dikelas VI 3.097 orang' atau sulfapraepara 
baru2 ini telah menempuh udjian ma | kan Le Mean 2 eh ki 
suk- sekolah landjutan. nanja diandjurkan agar supaja oba 

Menurut perhitungan pihak inspek | djenis itu dilarang di djual, dan ter 
si S.R. tsb. djika”diantara anak2 jg|njata keadaannja palsu. - 
telah menempuh udjian tsb umpama | ,. 3 2 - 
nja jang dapat lulus 1.000 orang, un SE RON NE Aa 
tuk mesuk ke. Sekolah Landjutan jg| « Pada hari -D jum 2 Pasi Wepis 
Gjumlahnja masih djauh daripada tju Baen Pa Pan 25. 
kup, tidak akan semuanja mendapat 2 J 
Ha " eh to sesampainja diperbatasan kabu 

Selain itu kesulitan mengenai tena 
ga2 guru pun sampai waktu ini.ma- 
sih terus dirasakan. Diwilajah kabu 
paten Magelang kini ada sedjumlah 
503 orang guru. S.R. padahal jang 
dibutuhkan  seluruhnja ada 1:283 
orang. : 

PERTANDINGAN BADMIN- 
TON KEDU UTARA. 

Dalam pertandingan badmin- 
ton untuk merebut Kedjuaraan 
Kedu Utara 1953, di Temang- 
gung, baru-baru ini telah keluar 

djuara pertama ' Hua 

    

   

F3 

ngan tiba-tiba-ditjegat oleh  ge- 
rombolan bersendjata. - Penum- 
pang-penumpangnja dilutjuti dan 
'acburnja bis. dibakar. Untung pa- 
ra penumpang selamat. semuanja. 

PEKALONGAN 
ea MEMINDAHKAN 

  

Sebagai salah satu usaha untuk 
membatasi adanja ' korban bentjana 
alam, oleh jang berwadjib telah dia 
dakan usaha untuk memindahkan se 
bagian dari penduduk desa Lomeneng 
(Paninggaran) jang berada dilereng 
gunung ke tempat jang aman dan ti 
pis penduduknja, karena dikuatirkan 
bahwa tanah tersebut akan longsor 
seperti jang telah pernah terdjadi 
hingga mengakibatkan 'adanja kor- 
ban. " : 

Demikianlah baru2 ini rombongan 
jang terdiri dari Bapak Residen, Dja 
watan2 Kehutanan, Pengairan, Per 
tanian, Transmigrasi, . Pererangan, 
Tjab. P.P.P.T.M.I. (Landrente)  Te- 
gal, Perkebunan, Kehewanan, Kan- 
tor Penempatan Tenaga, Kepolisian, 
PP. P.D: dan BIKI. serta 29 
orang penduduk desa Lomenneng te 
lah pergi menindjau desa Pasekaran 
(Batang) guna melihat tanah jang di 
sediakan bagi mereka jang 'akan di 
pindah itu. 3 

4 

TNH dari Wonosobo. Pengikut 
pertandingan tersebut ialah per- 
kumpulan2 badminton dari Wo-: 
nosobo, Temanggung, Parakan 
dan Magelang,“ 5 

PENANGKAPAN DI 
—.. BAEDONO. 

Didapat keterangan, bahwa be 
lum lama berselang oleh pihak 
alat2 negara, didesa Baedono ko- 

nangkapan atas dirinja S bin Kjai 
AD, A bin M, J M. Kjai D de 
sa Sidomuljo dan Kjai R (D.P.D.) 
S masing2 pegawai Kantor. Uru-, 
san Agama kabupaten Purwore- 
djo. “Pada esok harinja telah di- 
tangkap pula S dan A bin D, se- 
telah diadakan peperiksaan kemu 
dian dilepaskan kembali. 

    
PERUMAHAN- BURUH TAS. BERHARGA. HILANG . 

SELESAI. . . . Sebuah tas berisi bermatjam2 ba- 
: tu permata dan perhiasan, sen 

Beaja jang “ tersedia ! Seharga Rp. 10.000,— telah hilang, 

Rp. 1.756.345,—. | karena, ketinggalan dalam | sebuah 
"Set S3 betjak jang tidak diketahui nomer 

sediak | San pengemudinja, didjalan Kalisari 

tahun '52 telah dikerdjakan/di. Mla- An Ea maa aa : Kn 
Pe Un TN Pe - di. Djl. Mataram. 
banjak 22 dan ua ini sudah ag 

ditempati Seluruhnja oleh kaum bu- Pada an Na S.S.P. 

ruh par'ikelir jang bekerdja di Pe-|K.N. tjab. Semarang telah berhasil 
tabuhan Semarang. Beberapa anta- Naa 1 Mei Lega dike 

ranja jang belum ditempati tinggal | tuai oleh sdr. Djokowinarso dan wa 
soai hari sadja. Seperti dikerahuiKilnja sdr. Djokosoekino dng diba 

2 tu oleh beberapa orang lagi. 
untuk maksud tsb. Pemerintah telah| «pg. postel tjab. Semarang djuga 

menjediakan beaja Rp. 1.756.345,— | membentuk Panitya 1 Mei jang di 

ketuai oleh sdr. Sarkam. 
ketua. Panitia Perumahan Buruh KONPERENSI N. U. 
tidak semuanja dipergunakan. 

NahdIo ia Pada tg. 6 s/d 8 Mei jad., 
Tempat beristirahat | cul Ulama'y NU. Muslimat dan Fa- 
sPringgodan,”. “Jtajatnja akan mengadakan konperen 

Pr si bersama dengan induk organisasi 
N.U. di Semarang. Panitya konperen 
si ini diketuai oleh Sdr. Nasichun de 
ngan dibantu oleh beberapa orang 

dani“ dapat dikabarkan, bahwa pe- lagi. Atjarajang terpenting al. jani 
kerdjaan membangun gedung tadi| memetjahkan soal2 intern organisasi 
jang memakan beaja Rp. 115.250,— | dalam masa pembangunan semendjak 
sudah selesai dan mulai bulan depan N.U. lepas dari Masjumi dan mem 
dapat ditempati. Soalnja sekarang | peladjari politiek beleid NU/GP An 
ini hanja menunggu, bagaimana me-|sor thd politiek Pemerintah dalam 
netapkan taripnja. Hal 'ini ditunggu, dan luar negeri. Bersama'an dengan 
lebih djauh dari Kementerian Per- | konperensi ini, Gerakari Pemuda An 
buruhan, agar dengan segera dapat |sor akan mengadakan Djamboree ba 
dipergunakan sebagaimana diharap- | gi para pandu2 dan pemuda2nja se 
kan. luruh Djawa Tengah. 

Perumahan Buruh jang 

Lebih 
istirahat 

djauh mengenai tempat ber- 
bagi byruh di Tawang- 

mangu jang diberi nama .,Pringgo- 

  

  

end 

  

               

paten Tjilatjap-Purwokerto  de-' 

igkat penghidupan, tentang “hak2 
i| demokrasi, kemerdekaan “nasional jg 

penuh dan perdamaian dunia jang 
cekal. 

PN sautina kepada P.I. Aneta ke 
fua presidium, Ruslan, menerangkan, 
bahwa langkah? presidium selandjut: 

nja adalah ditudjukan untuk merjele 

perajaan jad. ini. Kepa 
“tidak akan diberi petun 

           

lang 

ebagaimana pernah dikabarkan, 
pada tanggal 20 Maret jang ialu se 
telah diadakan pertemuan antara pel 
bagai organisasi buruh di ibukota, di 
putuskan untuk "membentuk panitia 
perajaan 1 Mei 1953 ini. Keputusan 
tersebut ditandatangani a.l. oleh wa 
kil2 SOBSI, HISSBI, SOBRI, PSBI, 
GSBI dan KBKI. . 

KREDIET UNI 
“RASI. 

Dari jang berdekatan diterima 
kabar, bahwa banjaknja Kopera- 
si dan Organisasi Koperasi diselu 
ruh kabupaten Kudus jang meme 
nuhi sjarat ada 40 buah, djumlah 
anggautanja ada 4922 orang de- 
ngan bermodal Rp. 66438,29: Ig. 
telah mendapat crediet dari ' Pe- 
merinfah ada 8 Koperasi, kese- 
muanja anggauta otganisasi ko- 
Da - dari Pe (tam- 
ung desa, penolong patjeklik 

dil), djumlah  crediet jang detah 
diterimakan ada” Rp. 70895, 
sedang menurut daftar ketentuan 
nja ada Rp. 123.500,—” Crediet. 
tsb harus dibajar kembali “dalam : 
tempo 5 tahun dengan bunga 9X6 

ENOUETTE DAN  D:P.RD.S. 
Menurut ja berdekatai 

  

    

KOOPE- 

TN     

   

tgl 15" men ata 16 A 
DPRDS akan mengadakan ' 
dang pleno bertempat di penda- 
pa kabupaten Kudus chusus me 
bitjarakan lapuran Panitya E 

USUL GAPPERON HARUS DI . 
LAKSANAKAN. 

Satu delegasi Gabungan Perse- 
rikatan, Perusahaan. Rokok Nasio 
nal (Gapperon) jang berkedudu- | 
kan di Semarang hari Djum'at 
telah mengadakan pertemuan de- 
ngan. Dewan Ekonomi Pusat In- 
donesia “unttik memberikan kete- 
rangan tentang kesukaran jang di 
alaminja dan Tangkah2 perdjua- 
ngannja. Pihak DEIP dalam per- 
temuan itu menjatakan, bahwa 
'usul2 - konkrect dari Gapperon 
memang harus dilaksanakan, dan 
DEIP berdjandji akan mengada- 
kan hubungan langsung dengan 
Menteri Perekonomian mengenai 
soal ini. 

SOKONGAN TERUS 
. MENGALIR, 

JajasanBentjana” Alam Djawa Te- 
ngah,' Bodjong 100, Semarang telah 
menerima bantuan Wang untuk para 
'korban bentjana “alam dari: Angg. 
S. B. Biro Rekonstruksi” Nasional, 
tib. Djateng Rp. 100: - Murid2 
S. R. 'wilajah PS. Tengaran 
Rp. 300—- pegawai2 Kantor Pen- 
didikan Agama, Brebes Rp. 137, 
Jajasan Bentjana Alam tjb. Kab. Pa 
ti Rp. 1000—: Persatuan keluarga 
Tjandi Rp. 341,50, sdr. R. F. Mocel- 
joardjo Rp. 5,50, Kantor Pen. S.R, 
Kradenan dari.  guru-guru/pelajan 
Rp. 39,50: Guru2/Pelajan SR Kra- 
denan Rp. 74, Pegawai2 Kantor 
Agama. KBS Rp. 24— atau -djum-   

  

lah seluruhnja Rp. 2054, —, 

  

Nj: Ridgway, isteri dari panglima Serikat di Europa, 

Menurut rentjana perajaan 1 Mei isat. 
boleh dibawa dalam perajaan 1 Mei nan- 

Engles.. Selandjutnja. diterangkan, 
wa untuk daerah2 dimana terdapat satu atau... lebih. vaksentral, 

wa gambar2 jang menjimpang dari ketentuan 
“tsb, dengan sjarat bahwa terlebih dahulu-harus terdapat. permufa 

Dari: Pihak - Nacionalista 

BEKAS MENTERI pertahanan | 

saikan segala persiapan2 guna me-f 

hagannja ialah anggauta 

(9 

“Keterangan 
rangkan, bahwa rapat tersebut di 

"mendesak kepada Ketua DPRDS 
AL supaja laporannja didengarkan. 

| Berita bahasa “Djawaj     

  

menganggap 

ig luka: sebagai salah satu dari ke- 

panglima. Pada gambar, waktu ia 

baru2 ini mengundjungi sebuah hospital di Paris dimana banjak sekali 

: Perantjis jg luka di' Indo-China dirawat. Ia menghibur. pa 

ra peradjurit2 tadi dengan pemberian? beberapa hadiah. 

Ken 3 

Dim Rajakan Hari 1 Mei 
Hanja Gambar Marx Dan Engels Jg Bo- 
leh. Dibawa: Bendera Jg Dapat Dibawa 

Bendera Nasional Dan, Bendera Buruh 

dari Presidium - Pusat. di 

bah- 

diant: ksentral2 atau 0 si2 jang . bersangkutan. 
tai bendera IA Tbalna DAn boleh . dibawa ..dalam 

Yarak-arakan hanja bendera buruh dan bendera nasional sadia, di 

pandji2 dari organisasi2 itu ma- 
  

  

Tjalon Presilan Pilipina 

   

Mi ba 
kemenangan gilang gemilang 

ilihan tjalon dari par 

Ape ipina. Pemilihan pre 

Pep Ramon Magsays 

oleh 

  

       

      dalam per 
tai Nacion 
presiden P' 
siden di. Pilipir , atuh, 1 
na akan direntjanakan dalam | 
lan Nopember jg akan datang. 
“Penetapan tjalon itu telah dila 

kukan dalam konvensi partai Na 
cionalista jang dibuka pada.pagi 
bari Minggu di Manila. 

Menurut United Press Magsaysay 
memperoleh kemenangannja itu ba: 
ru pada pemungutan suara jg perta 
ma. Perbandingan suara ialah 705 
untuk Magsaysay dan 49 untuk sai- 

i senat Ca- 
milo Osias. 
..Sebagai itjalon wakil presiden da- 

ti partai. Nacionalista terpilih sena- 

“nginan buat memakmurkan 

  
  

  

     

   

AN BRI 
lir 

216 Orang 

SEDJAK tanggal 18 Maret 
tara dan Pamong Prodjo 
gal Kk. n, Magelan 

Uu, Arerapi 

        

omplek, 

  

Mereka mengakui berbuat sa- 
lah terhadap pemerintah, karena 

sa dengan tekanan sendja 
ta, ada jg memberikan sokongan 
Rp. 1000 dan sedikitnja Rp 50. 

    

  

|iDidaerah ketjamatan Dukun dan 
"Pakis grombolan menarik »pa- 

| djak”, setiapekor kerbau dan per 
ternakan besar lainnja rata-rata 
Rp 2,50 setahun. Disamping itu 
djuga menarik dengan paksa se 
tj menggedor dan. sebagainja, 
hingga-, kegelisahan penduduk 
mendjadi- djadi, buat mentjahari 
keselamatan | hidupnja terpaksa 
meninggalkan. desanja mengungsi 
kelain tempat. 

: Le Gerombolan .M.M.C. 
Dalam mengikuti. penerangan 

jg. diselenggarakan oleh Tritung- 
gal pada hari Kemis tgl. 9-4 di 
ddsa Klegen dan Banaran (pen 
dem). ketjamatan Grabag. Mage- 
lang,, koresp@nden ,,Suara Mer 
deka” memperoleh keterangan, 
bahwa tempat bersembunji grom 
bolan M.M.C. sebagian besar di 
pelerengan gunung Telomojo dan 
disekitar gunung Merbabu. Ser- 
san-major Sukardi dari P.D.M. 
Magelang dalam pidato dimuka 
ik. 350 penduduk mengemu- 
kakan, bahwa gerombolan MMC 
tersebut terdiri: pertama dari se 
bagian bekas pedjuang, kedua go 
longan pentjuri dan ketiga mere 
ka jang, memang bermaksud me 
'robohkan pemerintah. - Mereka 
menamakan djuga ..tritungga!”, 
tetapi dari pihak grombolan. Pa 
ling achir2 ini mereka berganti 
nama P.K.R.I. (Persatuan Kor- 
ban Rasionalisasi Indonesia). Pe 
kerdjaan “mereka jalah meng- 
ganggu keamanan rakjat . dengan 
djalan merampok.  Didjelaskan, 
bahwa tentara bukan mendjadi 
perhiasan negara, tetapi sebagai 
alat rakjat untuk bertindak mem 
berantas grombolan, djustru pa- 
da waktu 'ini dalam masa Pr 

rak 
jat. Diandjurkan,  supaja pendu 
duk membantu gerakan Tritung 
gal dengan ' djalan melaporkan 
Siapa jang telah mengganggu ke 
amanah kepada 'alat2 negara. Pe 
merintah telah memberi kesempa 
tan, supaja mereka jang” turut 

   

|'grombolan suka menjerahkan di 
rinja. Djangan sampai terlambat, 
kalau kesempatan jang sudah di 
berikan oleh pemerintah itu tidak 
diperdulikan,” tentu dikemudian 
hari akan diambil tindakan. 

: Kapan habisnja? 
Tjamat Grabag Biso Wirodihar 

djo, Wariso dari Djapen ' Mage 
lang, mengenai gerakan Tritung 
gal mendjelaskan tentang azas 
tudjuannja dan memberi peringa 
tan kepada penduduk, supaja me 
reka jang berbuat salah, karena 
membantu gerombolan suka me 
njerahkan dirinja.. Kemakmtiran 
fidak akan tertjapai, bilamana be 
lum ada keamanan hidupnja. 
Sawal selaku kepala polisi kawe 

tor Carlos Garcia. Senator2 Cami-|danan Grabag mentieritakan utja 
lo Osias dan Jose Zulueta menga- 
lami kekalahan masing2 " untuk di 
tjalonkan pada djabatan2 presiden 
dan wakil presiden. (AFP). 

  

pan penduduk jang pernah ia de- 
ngar, dikatakan: ,,Sctelak merde 
ka keadaannja mendjadi katjau 
balau, kapan habisnja ?” Utjapan 
demikian itu, suatu tanda, bahwa 
penduduk masih dalan  kebodo 
han dan tertekan Gjiwanja oleh 

SEORANG . BEKAS. KNIL DIi- suatu grombolan, hingga mereka 
“HUKUM 6 TAHUN. 

Mahkamah Belanda di Lecuwar 
den dalam sidangnja telah memper' 
kuat permintaan dari kantor penga| 
dilan di Assen untuk didjatuhinja 
bukuman & tahun terhadap seorang 
kopral Ambon bekas Knil jg 'telah 
membunuh seorang Ambon lain dgn 

hubungan jang tidak alasan adanja 
senonoh antara sikorban dan anak 
perempuan terdakwa jang berumur 
14 tahun. 2 

  

de “Aan jane z 

€, "terutama“mengenai open- 
baare “aanbesteding” stasiun bus 

selandjutnja  mene- 

adakan karena Panitya Enguette 

    

as, : £ sa 

| SIARAN RRI. SEMARANG. 
Hari Selasa tgl. 14 April 1953. 

 Djam 17.90 Pembukaan, 17.05 
O.K. Irama: Merdeka, 17.30 Berita 
daerah, 17.45 Hiburan sore, 18.00 
Serba-serbi AP: - 18.15 Les Brown 
18.30 Njanjian Tossany: 18.45 Kwar 
tet irama:.19.00. Tanda waktu: 19.10 
Selingan: 19.15 Dunia olah raga: 
19.30 -Obu &. Orkes: 20.00 Berita: 
20.05 Siaran pemerintah, 20.15 Ich- 
tisar pers: 20.30 Lagu2 pertja: 21.00 

21.15. Gen- 
ding2 beksan, 22.00 Berita, 22.15 
Atjara esok hari: 22.20 Gending2 
beksan: 23.00 Tutup. 

“SIARAN R.R.I. SOLO. 
Mari Selasa tel. 14 April 1953. 
Djam 17.00 Pembukaan: 17.05 Ta 

man kanak2: 17.30 Maklumat berita 
daerah: 17.45 Sendja gembira: 18,00 
Pak Slamet  Djalal Sajuti mendo- 
ngeng, 18.15 Rajuan pulau kelapa: 
19.00 Tanda waktu: 19.10 Ibu kota 
hari ini, 19,15 Kontak dengan pen- 
dengar, 19.30 . Pilihan . pendengar: 
20.00. Sariwarta: 20.05 Siaran' Peme 
rintah: 20.30 Rodhy dengan guitar 
nja, 20.45 Dr. Suharso tentang usa 
ha sosial: 21.00 Berita bahasa Dja- 
wa, 21.15 Atjara esok hari: “21.20 
Wajang Orang: 22.00 Berita: 22.15 
Wajang Orang, 24.00 Tutup, 

  

Lmendjadi gelisah.  Diandjurkan 
hendaknja rakjat disekitar gu- 
nung Merbabu membantu gera 
kan Tritunggal, bilamana ada 
orang belum pernah lihat, selekas 
mungkin dilaporkan kepada kepa 
la desanja atau pihak alat2 nega 
ra jang berdekatan. ' 

30 Pet. Tal ak 
Karena Tak Kuat Dimadu 
Menurut laporan Kepala Kantor 

Urusan Agama Kota Besar Surakar- 
ta, Sulamulhadi, selama "5 “tahun 
achir2 ini jalah “sedjak tahun 1947 
"s/d tahun 1951, 
| Talak dan' Rudjuk “dalam “daerah 
Kota Besar. Surakarta setahunnja ra- 

  

lak rata2 833, dan' rudjuk rata2 
.49 setahun. 

Angka talak jang demikian besar- 
Inja itu, 15 pCt. disebabkan karena 
melanggar kesusilaan, “10 pC£. ka- 
rena ichtiar anak, “308 pct. karena 
tidak kuat dimadu, 15 “pCL karena. 
selalu berselisih, 10, pCt. karena ti- 
dak seimbang umurnja, dan 20 pCr. 
karena sebab Tatnain” 
Dengan demikian. ternjata, bahwa 

sebagian besar dari talak itu dises 
babkan, karena. tidak kuat dimadu. 

  

KONFERENSI S.R.K.B. DI 
BANDUNG. 

Konferensi Besar'SBKB  chusus 
DAMRI akan dilangsungkan di Ban 
dung mulai tg. 15 sampai 20 Aprii 
1953. ta 

Konferensi Besar itu sebelumnja 
telah didahului oleh Konferensi2 se 
daerah, baik. di Djawa Barat, Dja- 
wa Tengah dan Djawa Timur, seba 
gal persiapan untuk ' menentukan 
|garis2 perdjuangan dalam memper- 
'tahankan status DAMRI. 

Adapun Konferensi2 sedaerah te- 
lah menghasilkan beberapa resolu- 
Si2 baik kedalam maupun keluar, 
untuk perbaikan nasib bagi kaum 
Buruh DAMRI pada umumnja. 
BERITA PENANGGALAN. 

.sLangganan No. 406/8 di Djokja- 
karta. — Tgl 4 Bakdomulud 1859 
djatuh hari Kemis Legi tgl. 20 Sep 
tember 1928. 

Langganan No. 133 P/d di Solo. 

— Tgl. 12 Djuli 1930 harinja Saptu 
Legi tgl. 14 Sapar tahun .-Djimawal 
1861 wuku Djulungpudjut mangsa     .Koso. 

akan Penera- 

gan Teitur 

Pembantu G: 
njerahkan Diri 

(Oleh. Korr.. Sendiri) 

jg tergabung. dalam, gera : 
telah diadakan MA SN La dae 

tu jang pay rakjatnja mendjadi Sasaran .gerom 
tjatatan resmi didaerah ketjamatan 

gga tgl. 9 April pendu duk jg menjerak 

banjaknja Nikah, 

ta-rata sbb.: Nikah rata2 3.275, Ta: | 

i "aaitaran 

keterangan 

  

gal Di 
4 

     

Grombolan Me- 

1953 oleh pihak kepolisian, Ten 
(Fritung- 

dimana daerah tsb, beberapa wak 
ym bersendja 

bag dan Nga 
kan diri karena 

ada 149 dan 127 orang. 

   

  

Pentjulikan 
Utk “Memeras 

Di.Makassar sedjak permulaan 
tahun: ini ada kegiatan2 sementa' 
ra gerombolan untuk  mentjulik 
dengan maksud kemudian meme 
ras si-korban, demikian 
ngan jang diperoleh dari ,.pihak 
Kepolisian dikota ini. 

Pentjulik2 mengantjam dengan 
sendjata-apis banjak kali, mereka ' 
terdiri dari kawanan tiga sampai 
lima orang dan sering mengguna 
kan jeep. Sedjak bulan Djanuari 
sampai dengan bulan Maret telah 
terdjadi 17, pentjulikan, jakni. da 
lam bulan Djanuari seorang, Pe 
bruari...5 orang dan Maret 11 
orang... Korbannja adalah orang2 
Indonesia, dan Tionghoa. 

Dari korban2 pentjulikan tsb. ke 
mudian ternjata ada 5 orang jg te- 
lah. dibunuh.  Pentjulikan2 tsb. di 
maksud untuk memeras, dan uang 
tebusannja berdjumlah puluhan. ribu 
rupiah. Ada djuga orang2 jg per- 
nah. ditjulik telah kembali kerumah 
nja, tetapi mereka takut - melapor- 
kan pengalamannja kepada polisi, 
sebab -diantjam oleh kawanan pen- 
tjulik. Berhubung dengan itu polisi 
telah mengadakan seruan, 
hal2 demikian segera dilapor 
pada polisi, djika perlu dengan tja- 
ra rahasia, agar polisi dapat meng- 
ambil tindakan2 seperlunja. 

Kalangan polisi menerangkan, ber 
kat adanja ,,goodwill” dari masja- 
rakat, sekarang sudah 75946 - perka- 
ra2 pentjulikan dalam penjelesz 
Sementara itu pada bulan Ap 

ini masih djuga ada orang2 jg ditju- 
lik. Djuga telah. terdjadi . .perampo- 
kan2 diwaktu malam oleh orang2 
jg bersepdjata api. (Antara). 

ketera- 

    

    
   

  

Modal Peranjfjis 
Ada Perhatian: Menge- 

nai. Penanaman. Di 
Indonesia 

Di Paris pada tg. 8-4 jl. dimu 
lai perundingan dagang antara 
Indonesia-Perantjis. Delegasi In 
“donesia diketuai Basuki Djatias- 
(Moro dan delegasi Perantjis oleh 
Ginier Gillet, wakil direktur di- 
rektorat perhubungan . dagang 
luar negeri Perantjis. Perundi- 
ngan ini diduga akan berlang- 
sung 14 hari lamanja, demikian 
dikabarkan ,, Antara” Amsterdam. 

Pada pembukaan perundingan 
itu pihak delegasi Perantjis kemu 
kakan tiga sebab mengapa perhu 
bungan dagang antara. Indonesia 
dan Perantjis tidak sebaik jang 
diharapkan.  Jaitu pertama, kare 
na kurangnja diketahui oleh ke 
dua pihak kemungkinan2 jg ada 
pada kedua negeri itu, kedua, ka 
rena ' kesukaran2  jang.dihadapi 
oleh Perantjis dalam “ Kuropese 
Betalings Unie, dan ketiga, kare 
na kesukaran2 Indonesia dalam 
soal devisen. $ 110 
"Basuki sebagai ' djawaban njata- 
kan, bahwa disamping itu adalah 
kenjataan, bahwa Indonesia, sedjak 
berdaulat, ' melakukan “ politik da- 
gang jang lain sekali dari politik 

bung dengan ini mesin-perdaga- 
ngan Indonesiapun berubah ' sama 
sekali, suatu hal jang harus diper- 
hitungkan pula oleh Perantjis seba- 
gai partner. Satu akibat daripada 
perubahan ini ialah adanja perhi- 
tungan jang langsung, ' pengangku- 
tan dan pertanggungan jang lang- 
sung, tiada dengan perantaraan pi- 
hak ketiga. , 

Selain itu Basuki  tundjukkan, 
bahwa para exportir Perantjis tidak 
'seaktif exportir2  negeri2  lainnja 
dalam usaha merebut pasar Indo- 
.nesia, Ia tegaskan, bahwa  Indone- 
sia terutama mengexportir bahan 
'mentah, dan bahwa importnja ter- 
gantung Pada, exportnja itu. 
Na lain 1 | Antara” Amsterdam 
mendapat kabar, bahwa kalangan? 

   

  

| keuangan -dan industri Perantjis sa- 
ngat “memperhatikan kemungkinan2 
|invertasi. di Indonesia. — Mereka 
ingin sekali mengetahui sjarat2 apa 
jang akan diadakan. dalam soal in- NRP 
vestasi ini. 

  

PERGURUAN NASIONAL 
Mulai sekarang telah dibuka pgn- 

untuk mendjadi siswa Per- 
guruan Nasional Dr. Wahidin di 
Semarang untuk bagian SMA bg. C, 
SME-A dan SMP. Pendaftaran dan 

pada Kantor Djawatan 
Perikanan Laut, . djl. Pontjol 134, 
sdr. Dibjo Sumarso dan di Halma- 
hera Gg. IV/1. Pendaftaran ditutup ' 
pada tg. 15 Djulf 1953. f 

PDKI TJAB. SURABAJA 
DILANTIK. 

Komisariat Daerah PDKI Wilajah 
Diateng—Djatim jang pada dewasa 
ini berkedudukan di, Semarang me- 
ngabarkan, bahwa pada hari Ming- 
gu tg. 5 April dengan bertempat di 
Asrama Puteri RSUP Surabaja telah 
diresmikan  berdirinja Pers. Djuru 
Kesehatan Indonesia  tib. Surabaja 
dengan alamat sekretariat djl. Pah- 
lawan 33, Surabaja, Susunan peng- 
urus jang dibentuk telah diketuai 
oleh sdr.2 Surja dan Tukul dengan 
dibantu oleh 13 orang lagi. 

Sebagai langkah pertama akan di 
tjoba untuk mendapatkan suatu pe- 
rumusan, dalam memetjahkan segala 
sesuatu jang dipandangnja tidak la- 
gi selaras dengan keadaan sekarang, 
terutama konsolidasi dan normali- 
an Djwt. RSUP sangat diutama- 
an, su 

   

  

    

dagang didjaman kolonial. Berhu- h 
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: : : : yg 4 

Stalin Sebelum Meninggal) Fanatisme Agama| A. 
Sebabka laan Di Su Pertolongan! 3 

Di Laut ...|. 

  

           

              

   

hg" Raniah' Dari Maten 
Dr. M. Van Blankensteyn— SN 

MULAI mendjadi kenjataan adanja keredaan da 
ini tampak padat dan gelag itu, Tidak hendak 
n sedikit keringanan pada keadaan dunia.. 

exdjadi, jang menjalahi kehendak dan 
lah merupakan perobahan sikap: o 

ja Segala-galanja mungkin akan berc ggal dunia Tn | 
ini adalah 

3 5 

Ini adalah. djelas: Sebelum, ia me- peng t ar dari ' ninggal, bahkan mungkin sudah be-, ti Stalin itu. M u ng | m berapa tahun lebih dulu, Stalin sh 'adalai 

      

   

  

    

lawesi Tengah 

  

« 

m
a
n
 

n s3 

KINI 

                

n Keadaan Di 
Mendjadi “Tegang | 

z Peta 

  

x 

   MENURUT, BERITA2 jang sampai di Makassar, sedjak achir 
.bulan jang lalu di Makale dan Rantepao, didaerah Toradja, te- sdah timbul kedjadian2 jg bukan sadja menggelisahkan penduduk, | Penang $ tetapi, djuga, meminta korban2 atu gan tertentu, menurut 
ataharg Tu Ketan dihingggpi. fana) sme.. Padan e ugikan go 
& OEaaN jang ai ama Jain, Pernah terd di pada ANA hari orang2 tidak berani pergi ketempat ibadat. Banjak anak tidak da | .jpat pergi kesekolah TAN ? : $ 

sn | Kabar2 itu selandjutnja menjata- 
f - Ikan, bahwa komandan kompi letn. 

£ - SFrans Karawan serta anak buahnja | 
Rf pril -g |sementara waktu jl. melepaskan di- : aa MEA On BK ri dari induk pasukamnja, jaitu, bat. 

Permulaan“ Penukaran 1720: ig dipimpin oleh kapten Andi Ta nan Iss |Sosse.. esudah Frans Karawan me- 
awanan SF Jnarik diri, terdjadilah tembak-me- 

1 0. “nembak dikota Makale. Dikabar-k 
ah antara| , PARA WAKIL PBB dan Ma bahwa korban2 telah djatuh. 
pedato2 jg| Utara pada hari Minggu mentja |tetapi angka2 jg pasti belum terda- 
Peron da,|P21 permufakatan, bahwa , penu |pat. Dikatakan, bahwa Makale se. 

  

       

  

           
    
    

  

mengendi segala sesuatu, jang ha- da p aa | rus didjalankan sesudahnja ia tidak | dikalangan pemer ada lagi. Karena 'itu sesudah 'ia Tindakan Malenkov t: mati segera terbentuk pemerintah sudah mendjadi keingin: 

    

    

baru. Rupanja berita tentang kema-l pin? Ia innja. rian Stalin itu telah menimbulkan P Sudak Tenjag. ini 

    

kegontjangan tidak diantara orang2 | 
nja sadja. Hal ini 'ternjata — telah 

f kera aa diluar wilajah Rusia, 
: , » jeahkan ditempat2 jang sama - seka- BN anta d damai li diluar dugaan. Dalam madjalah 

Aha sedinmi . be »Times” umpamanja, ada - sebuah Nan ju? 1 tulisan jang mengatakan, bahwa ru- Ju Amerika ig ditawan panja Malenkov — diluar pengeta-| 5 Kore dan dikabarkan hilang hyan Stalin — telah menjusun ren- -ersebut, tangg . sekarang di-internir dalam kamp2 | rjananja sendiri, jang sekarang di. | (dev meletakkan d. Pn . di Sovjet Uni. Kantorberita FNS laksanakannja sepenuhnja, dengan | Jagai sek retaris pa tiabang 

    
    

  

        

            
   

1 3 aja jg pertama. K na pada hari (lam minggu jg lalu. Dalam ped tu ran pertama dari para tawanan | karang Upgsang oleh karenanja. Se- 

PE 
da Sa 

Siliba aura 

Sg 

"perang jang sakit .dan jang .men |kolah2..tidak berdjalan, karena gu- 
Iderita luka2 akan dimulai pada 

- ai aa 

: , & ru2 banjak. ig 5 pan ig semakin|tgl. 20 April jg akan datang. Fi fentah kemana. 

”T 

menjingkirkan diri, 

  

      
idu | 3 ma. Murid2 kelas tinggi 

desas desus tentang ko-|hak Utara menolak susul PBB | dari semua sekolah jg ada di Ma- | nal batas dalam kajsupaja penukaran ini dilakukan |Kale, diantaranja murid2 SMP dan | h, djuga merupa-|lebih tjepat daripada tanggal tsb. |SGB, dikewatirkan tak akan dapat |. | lawan2 Peron. utk.|,. Para perwira staf fihak. Utara ikut udjia 2 penghabisan tahun ini. 
n diri dari presiden Pe- | y ira2 | | ..» Sebab2nja. 
Tn FP “&)menerangkan kepada perwira2 | ne Pera ata 

Kp 

      

jang dipimpin oleh Nagorski .chu menjisihkan garis2 jang dikehenge- | Vioskow. Kemudian mend ilah | | sus menjiarkan berita2 jang dida | ki Svalin. aa par satu buk- | Velas, bahwa ini alah “persia- - pat dari keterangan2 dari bela- | ri antara lain dikemukakan — soa! | Yan bagi kedudukannja sebagai | lar | kang ,,Tirai Besi.” | pengurangan inti pemerintah Rusia k2engganti Stalin selaku sekrotaris | Menurut Nagorski berdasarkan | sampai hanja 10 orang. Masih adu | Partai, djabatan jang sangat di 

  

pe 

  

perda jins rahasia antara -Mos pula er lainnja jang diadjukan | Sukai oleh Stalin. kow dan Peking, para tawanan | tetapi hal jang tersebut diatas sudia p s - zam tray an2 ig sampai: di FP 
dari pihak PBB pertama2 di- (sudah tjukup menarik untuk Nan : 4 Kebidjaksanaan Stalin. se Nia Ka : ||jang sakit, dan, luka2 | ng akan Lan NN Ea aa Ne ae screen dan dibagi antara mereka| hatikan lebih djauh, karena hal Djadi tidak ada seorangpun ig| mengelakkan terdjadinja perang. bawa dengan 23 buah kendar an Mentahan. Ke uatiran ini 'asal 
jang termasak bangsa Asia dan| 4w adalah tanda jang dielas bagai- | dapat mengatur pergeseran  ini| Tetapi ia bertindak dengan | sa |hermotor akan tiba pada tgl. 16 | Dua edalih Sob! AI 
mereka jang bukan bangsa Asia. Jana Stalin telah berpikir " dalam lain dari pada 'Stalin sendiri. Di |ngat hati2 sekali, sehingga tinda April di, kamp Kaesong, 10. km | ME NG 

| Golongan jgpertama ini, kata | enjusun instruksi2nja. sinilah tampak .gedjalah jg sama: | kannja kadang2 merupai 'Idari Pan Mun Jom.” 21. Mula2 tersiar, bahwa ada golo- Nagorski dikirim ke republik-bagi- Stalin mempertjajakan | pimpinan | dansa, diatas. djurang uram. Da Pihak Utara dalam pada In Mn Ke NN NN er buah 
an. Yakutok. Golonean Kedua, Feba Bahwasanja Malenkov dalam | Sovjet Uni kepada Malenkov. te |tam hal ini mungkin Stalin p mberitahukan kebangsaan para | mesdjid diatas kolam jg sea Tika 
njakan orang2 Amerika lebih dulu| membentuk pemerintahnja telah |tapi ia menginsjafi pula bahwa (bahwa fa tidak akan salah anan perang jg diangkut, dalam |ta- Makale. , Melapann2 aa NAN p . dikirim: kekamp2 jg letaknja di-de- perupdak pententapgan dengan Jia tidak dapat membebankan Sena Amang dig. mempunjal h po 2 Manta ena rap appa ri ai Kn gai" In ? k ai iwilajah RRT di| Kehendak Stalin, menurut a- | muz 2rdj j anj ia | kat- Sebagai ahli negara : an, bahwa perdjalanan jg harus. Pe aa Na 
kat sungai Yalu diwilajah RRT. di menurut penda a pekerdjaan, jang hanja dia | kat-bakat. sebagai. Pun | Hah an Hn Perang |mendjadi perhiasan kota Makale. 

$ : : 3 ioba pat saja adalah sendiri 3 $ 2 j E 1 1 Peka 5 Pn ena Dks dea Ne manoba : PA paghg (eno kendi Me Tania Pa Kane Pan sb. mulai dari “suatu tempat pe- Kalangan2 lain itu berpendapat, ka 3 1mpulan para tawanan perang di |law diatas kolam itu toch harus di- 

menggunakan mereka untuk mak-|gelikan. Mengapa ia hanja memi | Mungkin. telah ..direntjanakannja|biasa. 5 3 sud2 propaganda. Karena kebanja-|lih orang2 jang dipilih. Stalin sa | sedemikian rupa, sehingga , Ma-l Kini, ternjata bahwa Malenko Korea Utara ke Kaesong akan memdirikan sebuah bangunan, tempat Anak-buah sebuah pesawat ter bang dari angk. udara Amerika, da- Bituhkan akte pebana NN : beribadat, maka seharusnjalah ba- | Pat tertolong selamat oleh kapal Swedia,..,,Bataan”, waktu pesawat tadi 

seorangpun, jg |lenkov dapat bekerdja seringan2- hendak melandjutkan politik $ gunakan untuk maksud itu, demiki-|telah pernah berdjasa padanja? | nja, paling sedikitnja djangan sam lia.ita seteliti2-nja. Tetapi ia tidak 1“ Op). jngunan itu sebuah geredja atau /'Sisebabkan kerusakan motor terpaksa diturunkan ke laut, 310. mil dari 
#Ibiara, karena, demikian  pertimba- | Kota Frisco. Gambar “atas: pesawat jang malang tadi, masih tampak 

seorang- |pai ia membuat kesalahan2 kare | dapat, menuruti. tjara2 jg sama. Sange didanau Ta 1 Pen pun, jang telah pernah berdjasa na terlalu banjak dan beratnja | jika dulu Stalin melihat akan | Cari tempat mana mereka kemudian jpadanja: andaikata tidak ada pe | kewadjiban. : P3 Beam kata Koridon berhari hari kedinginan ditengah Iaut, diangkut kedalam perahu? peno 
dibagi2 kepelbagai kamp di Sovietfrintah dari Stalin, apakah Malen Kehendak timbulkan sua- |terdjadinja sesuatu bahaja, ' maka B e NN Ban meniilia long ,Bataan”, Bawah: kapal ,,Bataan”. 

: Ea. 'kov akan menundjuk Beria, se sana reda. dalam main ,.dansanja” ia lalu mesf . Cvam aa  Juntuk mendirikan mesdjid tsb. be-| ... 
1 

'Nagorski mengatakan bahwa ia orang keponakan Stalin i : ain i-| lompat ke tepi jang aman. Dan inih : 5: 2 : L .Jg setia, | Hal ini tampak pula dalam poli- Pat, X5 ITL JAN 2 angan 5 ai s2: Iberapa waktu jg lalu telah dapat 1 
mendapatkan - keterangan? ini. dari dan mungkin orang la aling Itik internasional. " Barangsiapa, se- (Selalu bersifat” mengalah.  Misalnja Taw aran Damai Russia. Ba ma sebanjak Rp 

KO | : B, bahwa canokutan per! 1 ro | EBB, pengangkutan perta Ml : 5 AN ma para : tawanan pe rang PB 8 dan tidak benar, menurut ketera- |   F   
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e Pp e 
seorang penduduk Berlin jg telah|sjakap dan aling ,,berbahaja” di |perti penulis dalam “,/Time” tadil dalam perisiiwa Azerbaijan (Iran), ia. ungg b2 475 ribu, anja. Rp 25: ribu .ada- M cd 1 Ol 33 d 

didjumpainja pada tahun 1950. Haa Pa ang pena Ol dan Tabah 2 #Idalam soal permintaan pangkalan Agaknjann guh2 be EA ai pe en : UC an Ex Yi piak Ce 

  

J 2 Pn PaR . Jantara orang2 dari merintah lainnja, jg mengira | 4: : lah. sokongan pribadi . Kementerian pertahanan — Ameri- |Rusia jang baru itu, sk meme |bahwa Malenkov telah bertindak|di Dardanella, mengenai 'perang- - DEWAN: Sesialis: :|Sosse. dari bat. 720 jg. bertugas. men 
ka sementara itu tidak mau membe gang alat2 kekuasaan dalam ne | menurut kehendaknja sendiri, seha-|saudara di Junani, mengenai Fin- |djaga keamanan didaerah Makale K Xx V I 4     

      
ri komentar mengenai nasib serda- geri jang paling utama? Malen- |tusnja sudah mendapat kesan lain|landia dan mengenai Tito. Stalin hari Sabtu j.l. telah 

Demikian berita2 dari daerah To- BEN ad rak : ini semuanja kepad 2nja, Ka- Pat e » : 3 
ber2 militer Amerika mengatakan tungkan bahwa orang Stalinis jg San Pn pnya Aa “ank 3 Kana tidak daa Ke Fang negeri. radja itu jg sangat menimbulkan ke Konkurensi Antara Amerika Dan Eropah Sebab- 
bahwa mereka tidak " tahu-menahulSPfjati ini (Beria). pada Suatu | ni Stalin sendiri, tersu | kemenangan2nja, mereka akan ber-| Dalam pidato jang dintjapkan kewatiran. di “Makassar. 5 kan Kedudukan Melbourne Mendjadi Lebih kuat | 
— adanja serdadu2 - Amerika Dame apek an n- Ta sun menurut tjara? Stalin itu. Apa |sorak tentang sifatnja jang suka|oleh Aneurin Bevan 'dari Parta — 3 Dikirimkan perutusan. : 3 VAN ! 

i Sovjet Uni. (Antara). 2 ernhadap se lap tinda an jg telah dikatakan Stalin dalam wak | damai. pi | Buruh Inggris dikatakan, bahwa Hari Sabtu 1. djurubifjara TT Vu | : La 3 £ 

: : 5 jang menjimpang dari kehendak tu satu Setengah ' tahun jg terachir |” Tidak seorang 'ahli negara Isin Har mendusa bahwa: tav an2 da- kapten Rahasia dalam konperensi “SEBELUM keberangkatann ja ke Mexico City, dimana sakan g Saman Ade Tan ar T tentang kehendaknja untuk menim-|nja di dunia, dengan tiada menim-|mai dari Sovjet Uni adat: “me Ka regal Mar P2 Man ken bian an Lan Tea nternasjonal,: toga “4 
NY : BT alam hal itu | uk: an damai, per | bulkan kritik jang sehebat-hebatnja, Im sunan 1 “berupa peruntjingan dalam kehidu- aa ayer dari Swis, telah, memberikan - pernjataan 

artawan Ame UIkan: Soasana reta dar dir, pek Dt Pee Sanepan Sungenna (pan agama 'di-Makale. Tetapi kapten | resmi sebagai berikut: ”Panitya 'penjelenggaraan 
Har : 6 i : “In ipar an « 2- 

2 ee ataan2nja mengenai hubungan te- dapat madju dan mundur kembali : - Sesi 2 1 NG B 2 ia 2 2 2 : H 3 
rika Dan Har a penuhnja dari Molotov, | Orang | tangga dan ba aota jig se| seperti Stalin. Bahkan — Malenkov Isuatu untuk mentiapai « ng: (Rahasia “tidak- dapat : memberikan piade jang ke-XVI, jang akan dilangsungkan pada tahun 1956 1 

14 £ ketiga, dan dari Kaganowitch, se Ihat antarx dua alira n di dunia, te-| tidak akan dapat bertindak demi Ns t 2G 1G an (keterangan “tentang kedjadian2 jo! di Meibourne telah. menjampaikan sebuah laporan pandjang  le- 
» | orang penting jang selalu diadju |lah diulang-ulangi Malenkov pada | kian. “IBiok Timur. & Imendjadi 'sebab2 ' peruntjingan tsb. |. bar, jang tersusun dalam bahasa Inggris dan Perantjis, dalam ma 
Di Moskow kan oleh Stalin dan jg adalah |beberapa upatjara dan dengan teka-| Tetapi bagi sendiri - tjara 2 : | Balam pada itu ia akui, bahwa pe- |..na, dikemukakan -akan kemadjuan2 organisasinja dan akan ba- 

j aman istri Stalin jane sek : . : - : di Na Ten “| Kata Bevan seterusnja, tawaran? runtjingan2. itu telah terdjadi pula i ja berita2 1 idak b i i 

3 daa Neni p stri alin jang sel arang. (nan jg lebih njata. 3 jang 1 ipakainja itu denah, . laun 'damai dari Sovjet Se Ten mung. datar Ansk Tea Port u njaknja erita jang. tida enar jang tersiar. 
ta ye aa as arit Pm 23 5 Dalam hal ini ia demikian tegzas- | mendjadi berbahaja. - telah beru- in merupakan djawaban “terbadam gn ea ea an di 5 , f 

Gn ea erika 5 aa at, Buah fikiran Stalin | nja, sehingga di semua ibukota2 de- saha keluar dari lingkungan jang utuhan2. materi, Adanja perdianl ae” 5 aa Panitya mempertahankan, bah derson dan bekas walikota Mel- 
jg Fee Psi Gx, Cara Deraialanak sendiri. ngan Tjermat orang mengikuti sega|berbahaja itu. Tetapi  lajak seba |: Sovjet Uni dan RRT Ia terangkan selandjutnja, bahwa |wa permainan Olympiade 1956 bourne, A. W. Coles, . kepersida- 

nja et : agan 2 Bean, bhw Pengurangan susunan pemerin | Ie tindakan, jang mengandung ke-|gai seorang  Levant, ia bertindak | mernpakani Ona MEN oleh komandan TT VII telah di ki- tetap. harus - dilangsungkan di Ingan LO.C. di Mexico City, pa 
suka, on : peubna siaga tah Sovjet adalah chas buah piki mungkinan2 baru itu. Bahkan Wa- | dengan pelahan-lahan, ia hendak | karena Sovjet ha Irimkan perwira2 ke Makale untuk (Melbourne, dan diberikannja dja |da tg. 14 April ini, dimana selu 

: 2 tapitalistis untuk kemewahan2 | ran Stalin, karena ia menginsjafi |shington bersikap tidak menolak da | mempertahankan tiap djengkel jang naa cd menjelidiki dan menjaksikan sendiri hminatrr akan Giselenggarakannja | ruh persoalan tsb. akan dibitjara ” 
omunis”. bahwa penggantinja tidak” akan |lam reaksinja. Presiden Eisenhower | sudah mendjadi miliknja. 

du2 Amerika jg dikabarkan hilang | 1 : - Isetel: cov| dapat mempertanggung djawabkan | dangnja di. Paris, den dalam pertempuran? di Korea. Sum |XOV tentunja ., dapat, memperhi- | $€ Naa ea pete Maleako" : e nga Mlati oleh pemimpin2 
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f at Ng e ta atin nya: 3 I r aja. Lu Sovjet Uni membutuhkan - perda- eristiwa tsb, dan kemudian mem- atjara sesuai dengan. semangat |kan dan diputuskan”, demikian Moskow, jt baja sedia 8800 sepert di sendiri otak (la menahan peng bertani , Tar, Jang. damini ang (nat Mai la Gas Tora Aentng kadang |2JAT seal dengan seminga (kan dan dipatankan' 5 hari mereka bajar $ 9 masing2 utk. Man Mn Orang | ntuk berunding. Dalam perdeba. An ega : A3 Maan an rindustriannja dan karena  sebab2 di Makale. , ' . Sajang, bahwa kabar ini baru Bitter von Halt tentang 
hotel tadi, termasuk kamar, mandi, en aa Na “dalam pe tan mengenai pengangkatan Char: kan Sep Si in: tetapi" aka "3 ta “|. Rahasia berseru, agar masjarakat sekarang sampai kepada IOC, olahraga regu. : 
makan dan sebagian dari service pe | Derinta Hera 1 Al ini, duga es Bohlen sebagai duta besar di | bahaja bagi Malenk 2 t: Atas pertanjaan pers, apakah ada |berdjaga diri terhadap. pengaruh? |empat tahun setelah penjelengga | ' Ketua: Komite Olympiade  Djer- 
nundjuk djalan.. Akan tetapi semua-|9Senal Soal Haa sudah lebih Moskou, pemerintah Amerika Seri. kit $ akan Tana SIP SEAL nja Mofkensir perdamaian” . Soviet buruk jg menimbulkan peruntjingan|raan permainan  Olympiade th. (man, dr. Karl Ritter von Halt, dim. 
nja ini sudah termasuk  pelajanan | Sula dipikirkannja. kat dengan djelas menjatakan bhw Png anuannja dalam soal2 ' ir merobah ideenja (Bevan) menge |serupa itu jg tidak lain hanja dapat /1956 diserahkan kpd. Melbourne, |suatu interyiu dengan harian ',Sued- 
luar biasa, karena seorang wargane| | Kini Malenkov telah meletak seorang pengenal Rusia jg sebaik P3 : : ynai tentara. Eropa, Bevan ja-|mentjerai-beraikan antara kita den. '” Komite Olympiade — Australia | Seutschen  Zeitung”, telah menjata- 
gara Sovjet Uni harus bajar K3 kan djabatannja sebagai sekreta- seperti. Bohlen itu sekarang diang- Sebagaimana dapat diharap- wab 5 aliknja! a: Sekarang Iebih2 kita. (Antara). # akan mengutus ketuanja H. Al- kan persetudjuannja dengan diha- 

untuk makan-lengkap tetapi biasa. |Tis partai komunis. Dengan ini ia gapnja sebagai orang jg paling te-|Kan, . Malenkov akan bertindak | lagi daan jg sudah2 perlu diuss : F ? puskannja tjabang2 olahraga 'g ti- 
Wartawan2 tadi merupakan bagi-| melepaskan satu djabatan, dima pat untuk dapat mengikuti segala| Kurang pelahan-lahan daripada |hakan saling-mengerti antara Barat dak. dilakukan “oleh regu2 jg meru- 

an dari rombongan 10 orang ig dna Stalin telah dapat mentjapai perobahan jg rupanja sekarang s2- Stalin. Karena baik Stalin sendiri dan Sovyjet,. terutama jg bertudjuan .. e pakan suatu »kesatuan organis”, da 

pimpin oleh James L. Wick, pemim| kedudukan sebagai pemimpin- dang berlangsung di Soviet. Dan ki|ternjata tidak dapat -memperta- | supaja dilangsungkan pemilihan? be' D: -« “ h "1 La ri atjara permainan Olympiade. jg 
pin di New York City dari surax| tunggal dengan tidak pernah me (ranja ini bukanlah satu tanda si |bankan temponja jang pelahan | bas di Djerman.” Sen n da Tr opa : da RO a dimaksudkan oleh von Halt itu 'ia- 
kabar2 ,,Wick” (Antara). : lepaskan djabatan itu. Dalam |kap tidak — pertjaja. itu. Sebab di Amerika sedjak se | Kata: Bevan kepada Dewan Sosia-| - F' Pa pat lah tjabang2 olahraga sebagai tur- Angin baru dari “Moskow. |belum kaum republiken meme- |!is, apabila ternjata bahwa ' pihak nen, anggar, pantjalomba modern, 

z 3 K3 2 Dan” bukan” hania jataandf gang pimpinan sudah mendjandji | Soviet  bersungguh-sungguh, “maka | & k M & I olahraga berkuda dan olahraga se- e e Malenkov sadja 'jg tel Patahabet AN ea Pi negara2 Barat harus merobah sikap 1 a n a en enail oa peda, dalam mana termasuk pertan 
R h SL ! '$ 1 : B t r an Na Ba pan su- jrea setjepat2-nja. Tidak ada se | mereka terhadap Chiang Ker Pp Ca Lae gun TU laga 15 ap mau- Gd O U Li O O ah ada angin aru jg menghem- Isuatu kekuas Fa ia ini 1 “Alitara?. Y : # h Naa an 5 | gag MOMEE 2 5) : J | Ibus dari Moskou. t Pa aa 2 Na Je Tera anan Djadi, jg dikehendaki oleh von 

. 
f 

tidak akan membe 'perhatian ter 
Halt, ialah agar supaja berlainan 

5. i 3 :$ Harian2 dan radio tidak lagi me hadap tudjuan pemerintahan k ' . . : On : naa 
Siapa Jg Membotjorkan Rahasia: Menge- (niiarkan berita? tentang nafsu pe- lom beukian Pemerintahan ' ka IM Ma AHKAN (Kemungkinan Amerika Sendiri Akan Subah un man ban “ & 5 f , 

ana tan2 biadab bangsa2 Barat sebagai| “5. 2 ungkir endjadi I 4 j 3 jae kukan .oleh regu2 aa didalam tja- 
J 5 p berita2 jg terpenting. Bahkan sudah Pa endesak, Na Hn Menteri luar negeri Australia Tindj 2 Kembali Sikap Terhadapnja, | |bang2 olahraga jg tsb. diatas itu se 

Taiwan Dan Korea?! Cimulai dengan , membangkit”bang- | dikalangan pemeratah Arsak | Richard Casey hari Minggu mengu- | “Kata | Dulles Bana pena aa : ) ) Kan Kanan aa Keran ana Nenen Ame: | mama aa An ah | Sngbie  mentut pendirian. PENGIKUT2 PEMERINTAH Amerika telah menuntut di nia dengan kaum sekutg barat” |radebih.te dan,-d ..be MENTERI LUAR NEGERI Amerika John Foster Dulles |aja djumlah peserta2 dapat dibatasi h: dalam suatu tindjauan kepada panitya pemastian anggaran  belan | dengan mempertadjam limit presta- i pengag “Kongres menjatakan, bahwa. ada kemungkinan Ameri s2 Oleh para komite Olympiade na- serikat terpaksa harus menindjau kembali pendiriannja menge  (sional. £ : 
| na pertahanan Eropa,  ketjuali dika Eropa aa diana fara ||, Non Halt tidak menjetudjui dise- Jumtuk membentuk satu tentara sadja. Memberi pemandangan ten Tenggara kangia Na bere- tang situasi dunia umumnja, Dulles mengandjurkan antara ' lain Pe at NT 
pemberian (bantuan kepada Perantjis, di Indo-Tjina, perkuatan pa | Segalanja itu Tara Ben : sukan2 /Tiong ok. Nasionalis di  Formosa dan perluasan bantuan ' dalam seputjuk surat “1 dn Han 1 (di Timur ” en dan Timur Dekat, .dimana . keadaan : agaknja | roc, Avery Brundage T -. U ahajakan dan tidak menguntungkan bagi fihak Amerika.  Ritter yon Halt, jg akan mengha- 2 Tindjauan tsb. dibentangkan ratan Tiongkok “kearah Indo, Tjina diri kongres IOC' di Mexico City, oleh menteri luar negeri Foster dan Korea. berpendapat, bahwa keputusan jg te Dulles dalam rapat tertutup pani| Dalam hubungan ini diterangkan| lah diambil pada tahun 1949 untuk iya tsb. pada tg. 18 Maret 1952, (pula, bahwa djika pasukan? RRT |menjerahkan  penjelenggaraan per- tetapi baru sekarang atjara rapat (tidak terikat untuk pendjagaan di mainan :Olympiade . 1956 kepada tsb. diumumkan. | Isesuatu daerah maka sangat mung-|Melbourne, akan. dipertahankan, , : na Dulles . menjatakan, RN aa RRT ASN Na Persaingan Amerika — ahwa ia sadar jang mana mas- |banjak bantuan untuk kaum pembe Eropah memperbesar kans alah bera bantukan aa Bropa jrontak Vietnam di Indo Tjina. Se- . Melbourr ae itu pertama-tama adalah - suatu | landjutnja diterangkan, bahwa sam- Edora: Tanner, sekretaris Komite masalah jang mengenai  negara2 |Pai sekian djauh Amerika baru me Olympia € Australia, sementara itu Eropa sendiri, tetapi djika nega |ngirimkan 3096 daripada sendjata? | menjatakan baru2 ini, bahwa persai Ira2 bersangkutan tidak mengam 'dan lain2 “alat perlengkapan jg e- Ingan antara Amerika dan Eropah, 
bil keputusan untuk bekerdja ke lah didjandjikan kepada Kanna akan menjebabkan: tefhalanenja usa Mela nak adu lati toglid sionalis Tiongkok untuk” tahun ig ha2 untuk memindahkan penjeleng- 

| Amerika Serikat menindjau kem nga f Pe Masa Olympiade 1956 An ea Tg, Sa Ria baru.thd. Timur |. Edora Tanner menjatakan ini se- : : Tengah. . Fbagai suatu komentar “atas pernjata- njatakan,. bahwa. berhubung - dgn 'Berbitjara mengenai. keadaan di dn kon WNA Benaa : Pepaangan di Indo-Tjina, maka | Tiptur . Dekat dan Timursj Tengah, tjis, Armand, di New-York, bahwa 'erantjis kini ketjewa bahwa dia Dulles mengemukakan pendapatnja |Roma akan menawagkan “ penje- “Itidak Sanggup memberi bantuan- | ahwa.. Amerika .. Serikat | mungkin |lenggaraan itu pada kongres IOC nja untuk pembentukan pertaha dapat..mentjoba ' mendjalankan sua- jg akan datang di Mexico City. : |aan- Eropa dalam djumlah jang (tu politik baru. Dan mungkin pula | Tanner menerangkan djuga, bhw seimbang djika dibandingkan | de kepada daerah2, bersangkutan Ame- | laporan jig telah di sampaikan oleh ' ngan bantuan jang hendak diberi frika. dapat memberi. lebih banjak | komite Olympiade Australia kepada Ong kan oleh Djerman untuk pemben (keuangan. Menurut Dulles situasi kanselir. IOC di Lausanne, tidak me #iiggan usulnja | tukan 'tentara Eropa. : Gang ia BP sa ai liputi pokok2 tentang olahraga ber- . : aret jl.. dalam 1 |tirkan dan. bahwa . perkembangan? | kuda. 
lang tertutup dari Maa Indo Tjina dan Formosa, | disana. membahajakan dan tidak me dl ikan per elandja hn Madjelis Rendah | Kemudian menteri luar negerilnguntungkan bagi Amerika Serikat. 

Amerika. Sebuah laporan menge Dulles mengandjurkan supaja Ame-|- Oleh Dulles ditegaskan, bahwa 
nai Sidang itu . diumumkan di rika AN bantuan lebih banjak (perdamaian antara Israel dan Naa 
Washington pada hari Sa kepada pasukan2 Uni Perantjis di ra2, Arab adalah sesuatu jg mutlak, Data ks PN Ta ks Indo Tjina, dimana situasi militer |Ta selandjutnja mengandjurkan suba| , menjatakan bahwa Amerika. Seri tidak demikian baik seperti diharap'ja Amerika membimbing 'rakjat di 23 PM kat . tidak dapat membali Hubu kan. Diterangkan, bahwa situasi' di Timur Dekat dan Timur Tengah ke Kang Kab ngan “baik” den ba Ta arah idin Indo Tjina itu memerlukan lebih larah perkembangan “ perekonomian k b $ i Ha Ala baba ai Giaa 5 Na banjak pengeluaran2 agar lebih ba- dan kesehatan. arena akibat dari pada ketje TadArA Ea 2 Pa tan Injak lagi satuan2 Vietnam dapat di Achirnja oleh Dulles dipermak- | 'akaan naik betjak baru2 ini, kini Ba ai sn an Aki . tehnik. o!eh perlengkapi sehingga satuan2 iniflumkan kepada panitya kongres, ba Pak S., wakil Kepala Kantor Ka pemerintah. mungkin sekali akan mentjapai mutu jg lebih besar. hwa ia bermaksud untuk menghadi | residenan Surakarta bg. Keama- MENU KAN .kebentjian. dinega Djuga dianggapnja sangat penting|ri pertemuan Dewan Nato di Paris nan, djika Sangga uwang” bisa B , Aa Mm delay bantuan2. itu. untuk memperkuat pasukan2 nasio-|pada tgl. 23 April dan kemudian | lebih enak, karena tepat diudjung a| Ai uubungan.. ini. Dulles. me | nalis Tiongkok di Taiwan agar pasu| hendak mengundjungi daerah2 Ti- siku(Onja timbul sebuah bisul cm ngemukakan 'program Pasal 4.jg |kan2 ini bisa merupakan antjaman I mur Dekat, Timur Tengah dan Ti-kpuk sebesar telur itik,-jang dapat sekarang sedang didjalankan “di bagi daratan Tiongkok supaja bisa mur Djauh, antara lain negara2 In. | dipergunakan — sebagai gandjel Pakistan dan India. (Antara) — ditjegah pergeseran pasukan2 di da- dia dan Pakistan. (Reuter—Pia). (kussen), djika ,,sangga uwang”, 

       

  

  

  

  
  

      

      

   

     

     

            
    

   

adakannja penjelidikan terhadap identiteit orang2 jg bertanggung Ini pastilah bukan berarti bahwa! Z djawab atas penerangan rentjana2 pemerintah bertalian dgn Tai- Aharsik ov Bad tabah" ka pai wan dan Korea, keterangan mara agaknja berasal dari State De- damaian daripada Salin: Baraigka T 5 
3 nas 8 Sa 

   

    

    

tan menderita k 
n half-an ! ) BN jang | 

ihat masa de 
harapan dan kegem | lah minta 
lebih besaran. Ning 

    

  

partmenf, tetapi kemudian telah ditangkap oleh Gedung Putih. Pe Ii pendirian mereka adalah ' Ini menundj 
ngikut2 pemerintah tadi merasa fjemas, karena insiden itu kini | Berusaha memperoleh segala 'keua r menimbulkan anggapan, bahwa Amerika seolah2 ' berkepala dua tungan bagi kedudukan negara Soy- mengenai suatu urusan politik jg sangat penting. jet dan bagi kepentingan. . revolusi 2 3 sa : 2 dunia, dengan tiada ' me ilka Harian New York. Times, ,,Waliy terutama sekali menundjukkan “heri Street. Journal?” dan kantor berita akan berita dalam harian ,,New 3 anna oafat Amerika atas setahu  pembesar2 | York Times”, jang memberitakan, : PN er NN tinggi telah mengumumkan, bahwa bahwa pemerintah bersedia me 1 it n perang. "3 1 pemerintah Amerika sedang mem- nerima penjelesaian masalah Kol, Senantiasa adalah mendjadi' pertimbangkan, untuk meletakkan | rea atas dasar pembagian seme ta2 Stalin untuk : pulau-markas  pasukan2 Tiongkok Inandjung mendjadi bagian utara 
Nasionalis dari  djenderalisimo dan bagiin selatan dengan perba 
Chiang Kai Shek di Taiwan diba- | Kcannia di ertengahan ketjil dja wah penilikan Perserikatan Bangsa2 sira Ta Pp 2 J J 
dan mendjadikan Korea dalam dua , P3 j : Hagerty menamakan berita itu bagian, dalam mana perbatasan an- Ma Anita” Karika Ska 
tara kedua bagian itu akan terpisah : S3 
dipertengahan  ketjil dari semenan-| Department diberitahukan ten: djung tsb., 150 kilometer di sebelah|tang keterangan Hagerty itu, ke La Pena DA DN an Sa eng In. 3 1 Ui 

Harian2 serta kantor berita tadi | pakan suatu petundjuk tentang 
tidak mengumumkan sumber berita| adanja perselisihan antara State p- 
itu, tetapi diketahui, bahwa menteri| Department dengan Gedung Pu- 
luar negeri John Foster Dulles ba-|tih, tetapi keterangan lebih lan 
ru2 ini memberikan ichtisar kepada djut tidak diberikan. 
serombongan wartawan  mengenai| 1 Seorang djurubitjara kementerian 
rentjana pemerintah dalam lapangan|tuar negeri menerangkan, bahwa politik luar negeri. : rentjana pemerintah Amerika itu an 

Sangka tara lain meliputi: 1. Penjelesaian 
Seorang pembesar tinggi State jig memuaskan dalam penukaran ta- 

Department menerangkan  kepa |wanan perang jg sakit dan luka2. 2.| 
da Reuter, bahwa baik soal pem |Persesuaian mengenai pemulangan 
bagian Korea mendjadi dua itul|dan achir tudjuan seluruh tawanan 
maupun kemungkinan pengawa (perang. 3. Gentjatan sendjata di Ko 
san kan PBB telah dibi par - Ba aa Ba 
tjarakan oleh kementerian luar | Poli 2 : “90 oi 4 Teens ane Au menurut rentjana akan dimulai 90 
Na TU e Haag se mkar ” TNI kari 2 penandatanganan per- 
Na ag. Sa Pa RR ATA djandjian gentjatan sendjata. Konfe dak Pn elemen aa hi tudjuannja lidak sudia Of dan keamanan di Timur Djauh. mentjapai penjelesaian perang Ko- Tidak berapa lama kemudian rea, tetapi djuga mengenai pepera-| sesudah ini, sekretaris pers Ge- Tan. dl Haa Tjina dan masalah? | B dung Putih, James Hagerty me penting lain di Timur Djauh, umpa | 
ngeluarkan pengumuman dalam | manja perbatasan2 Korea baru, sta-| M 
mana dikatakan, bahwa “pemerin | tus Taiwan, masalah Tiongkok dan f- 
tah Eisenhower tidak mempertim | masalah perwakilan “Tiongkok dlm. 
bangkan soal pengawasan PBB IPRB. Sebagai suatu bagian dari pe- - 
atas Taiwan. Injelesaian untuk Korea, rentjana 

Diterangkan. selandjutnja, bah |itu meliputi djaminan Amerika bagi 
wa pemerintah belum mendapat (keamanan Korea, berdasarkan pakt 
kesimpulan, apakah adanja pemi (pertahanan, sesuai dengan . perdjan- 
sahan tetap dari Korea memang | djian jg ditandatangani tahun 1951 
perlu atau dapat dilaksanakan se dengan Australia dan New Zealand. 

estigi dengan keputusan2 PBB. Ia et (Reuter-Pia). 
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edap: 

            
    

      R 

    

  

     

    

»ngan2 partikelir Ame 
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- merah pendjual 130: Katjang hidjau 

  

“telah bertanding melawan 

   
Tgl. 13. April (Ant). 
Koffie: Lampong Robusta 20/ 

2590 triage, ready pendjual 780, id. 
. Mei/Djuni kedjadian 680, id. Djuli/ 
Agustus kedjadian 700, W.I.B. ready 
pendjual 1050, Arabica ready pen- 
djual 1400. f 3 

Tapioca: 3A Special 190,:3A tjap 
dikenal 165, 3A Bandung 155, 2A 

id. 140, IA id. 125, semua harga 
pendjual franco kereta Djakarta/ 
Te Priok Tan ea 

Kopra: "9590 dried' No. 1 
Rp. 305,— sampai Rp. 310, cake 
Rp. 90—, sehilfers Rp. 77,50. 

Lada: Lampong Hitam f/c Telok- 
betong pembeli R 400,—, Mun- 
tok Putih FOB Pangkalpinang pen: 
djual Rp. 3100,—. Pasarnja tetap. 

Gula: - Nivas' SHS Rp. 252,50. 
HS Rp. 225—, semua harga pen- 
djual dari pelabuhan Tjirebon. 

PASAR SINGAPURA 
Tgl. 14 April (Comtel). 
Lada: Lampong Hitam pendjual 

i pelabuhan Str. $ 515 p/p, 
Muntok Putih id. Str. $ 590 p/p. 

Kopra: Mixed fair merchantable 
FOB. 
$ 4112 p/p. “" 
“Tepung Tapioca: Fair guality da- 

ri pelabuhan nom. Str. $ 25.50 p/p. 
Koffie: Bali Tua dari pelabuhan 

nom. Str. $ 268 p/p. 

HARGA KARET 
Tgl. 13 April (Ant): 
Djakarta: Sheets No. 1 FOB Ba- 

sis Ports, April pemb. 5.1754, No. 2 
id. pemb. 4.90, No. 3 id. pemb. 4.70, 
Crepe No. 1 f/c ready Priok kedja- 
dian 5.30, Sheet No. 1 id. pemb. 
4.80. Pasarnja tetap sepih. 

Amsterdam: RSS No. 1 lev. April 
kedjadian 1.84, No. 2 id. kedjadian 
1.80, No. 3 id. .nom. 1.74, Crepe 
No.,I id. nom. 2.09, semua dalam 
rupiah Belanda. Pasarnja sepih. 
PASAR UANG HONGKONG. 

Tgl. 13. April (UP). 
.Dollar Amerika (Tunai) HK $ 

59344, id, (TT) HK $ 5.95, Pound 
Sterling HK $ 15.83. 

HARGA EMAS. 
Tgl. 13 April (Ant.-UP-Comtel). 
Djakarta: Harga pembeli emas 

No.1 Rp 3750: No.2 Rp. 37,—- 
Singapura: Emas lantakan per tael 

pemb. Str. $ 156/pendj. Str. $ 161. 
Hongkong: Emas lantakan per 

tael HK $ 267.125. 
Bangkok: Emaslantakan per baht 

weight 325 ticals, 

HARGA TJENGKEH 
ZANZIBAR. 

Harga tjengkeh Zanzibar di Lon- 
don tgl. 13 April per 100 pond Ing- 
gris £ 40. 

PASAR HASIL BUMI SEMG. 
Pasar hasil bumi di Semarang jg. 

tertjatat pada ig. 13 April oleh Dun 
lop & Kolff sbb: Kapok C nom. 
1015: Kopi Rob: Kamp. GB pendjua! 
700 no. ready: “Rob. Ond. WIB 
pendjual 940: Kedele pmi Djember 
pendjual 157,50  Djuli/Aug./Sept.: 
gendjah - pendjual 195 o.o. bersih: 
item pendjual 150 n.o. ex desa: Ga- 
plek pembeli 57,50 ready: Djagung 
putih pembeli 80 ready:  Katjang 
glondong terpilih pendjual 235: 
Osee tidak terpilih - pendjual 280: 
Osee terpilih pendjual 305: Osee ter 
pilih sedikit pendjual 290: Katjang 

  

  

julik pendjuat 170 -n:o. Lasem/Pur- 
wodadi: hidjau taotjeh pendjual 175 
0.0. Mranggen/Demak: Beras tuton 
Weleri pendjual 150 ready: Kretek 
TC tjeree pembeli 120 ex wagon 
Semarang: SW Huller pendjual 185 
ready, Karung HC Green kedjadi- 
an 4,60, 

  

KONPERENSI DINAS BRN. 
'Pada tg 28 dan 29 April 19535 de | dirian Stadion ini dimulai 
ngan bertempat di Balai Wartawan Fultimo Desember tahun jang lalu 

dan kabarnja Stadion Medan ada 
meter. 

REKOR DUNIA DI INGGRIS. 

Semarang, Biro Rekonstruksi Nasis 
nal tjb. Djawa Tengah akan menje 
lenggarakan konperensi dinas jang 
akan df'ikuti oleh para Kepala2 Kan 
tor Perwakilan BRN Surakarta, Ke 
du, Banjumas, Pekalongan dan Pati 
serta para bedrijfsleider dari perusa 
han2 rekonstruksi diwilajah Djawa 
Tengah. Dalam konperensi ini akan 
dibitjarakan soal2 pokok jang me- 
ngenai organisasi Djawatan untuk 
mendapatkan kesempurna'an peker- 
dja'an. . 

ZELFCORRECTIE PENGURUS 
PELADJAR S.M.LA—P.G.R.. 
Pada tgl. 13 April 1953  djam 

mukulam atas diri S.L.T- oleh sege- 
rombolan peladjar S.M.A. PGRI. 
Adapun tindakan itu adalah zelf- 

coreksi didalam organisasi peladjar 
S.M.A. PGRI. Orang tadi dipersa- 

.pemb. Str. $ 4014/pendj. Str. $ 

dion itu menurut kalangan terse- 

000,—. 

menambah keuangan 
achir bulan Puasa j.a.d. akan di- 
adakan Pasar Malam dilapangan 
Stadion tsb. 

gara Inggeris — Perantjis jang akan 
dilangsungkan pada tanggal 1 Agus- 
tus j.a.d. distadion White City di 
London, regu2 Inggeris akan men- 
tjoba memetjahkan 
untuk 4 X 1 mil (putera) dan 3X 4 
mil (puteri). 

berada ditangan regu Gavle Idrotts- 
forening (Swedia) sedjak tanggal 
Agustus 1949, dengan waktu 16 me 

£ 2 nit 42,8 detik. Rekor jang kedua di 19.00 di Pontjol telah terdjadi pe- pegang oleh 

Athletic Club Inggeris), 
tanggal 28 Djuni 
waktu 7 menit 0.6 detik pada no- 
mor itu. « 

| Pengurus | PELTI, Persatuan 
Lawn Tennis Indonesia telah me 
ngambil keputusan, untuk mengu 
tus pemain. dari Djakarta 

tandingan tennis internasional di 
Wimbledon tahun ini. 

Ini dilakukan djuga atas saran 
| Tony Mottram, perjain puntjak 
Inggeris jang baru2 ini telah me 

KOMPETISI PELTI. 
ida tg. 12. April sbb: CHTCS 1 — 
(CHTCS II jg. tsb. belakangan ini 
tidak datang, PTC UT — PTG 2 — 
25 FIS. Ok PEKBS II 2-2. 3. Atia 
ra tg. 19-4: DKA —PKP Per.: STC 
IV — DBC LL CHTOS NI — PTC: 
BPM — STC VI dilapangan BPM 

NJA” UNTUK PON Ir 
Di Magelang “ baru2 ini telah 

“dilangsungkan seleksi atletik selu 
ruh kabupaten Magelang, : 
mentjahari tjalon2 jang akan tu 
rut serta dalam seleksi PON III 
daerah Kedu jang menurut 

bulan Mei jang akan datang. 
Seleksi tsb telah berachir 

ngan hasil2 jang sangat memuas 
kan, diantaranja perlu diketahuisi 
pula, bahwa dalam nomor lontjat 
djauh Rudy Matusea umur 16 ta 
hun sport telah mentjapai djarak 
|lontjatan 6.95, sedang rekord da 
lam nomor tsb jang pernah ditja 
pai dalam seleksi PASI ke-II se- 
luruh Indonesia di Solo hanja 6.24 
meter. e 
ATLETIK: SIM INESS PETJAH 
KAN REKORD TJAKRAM 

DUNIA. 
Dari Los Angeles AFP kabar 

kan, bahwa atlit (djuara Olympia 
de Sim Iness pada hari Selasa 
jl. telah memetjahkan rekord ba- 
ru untuk lempar tjakram. Lempa 
ran jang ditjapainja adalah 57.73 
meter. ka 

Rekord dunia untuk lempar tja 
kram ada ditangan atlit Amerika, 
Fortune Gordiene (Finlandia) ja- 
'tu lemparannja 56.97 meter, jg. 
ditjapainja dalam tahun 1949. Di 
tambahkan pula, bahwa Sim Iness 
adalah djuara lempar tjakram da 
lam Olympiade Helsinki pada th. 
jang Talu. : 
STADION UNTUK PON Ir 

5090 SELESAI. 
Penglaksanaan PON NI jang 

akan dilangsungkan di Medan pa 
da bulan September jang akan da 
tang akan menelan biaja Lk. Rp. 
7.500.000,— termasuk pembiki- 
nan Stadion. Demikian menurut 
keterangan dari kalangan Panitia 
Besar P.O.N. IH. 

Dikatakan, bahwa untuk men- 
dirikan Stadion diperlukan 
djumlah Lk. Rp. 5.000.000,—. 
Berkenaan dengan Stadion ini di- 
njatakan lebih Iandjut, bahwa 
penglaksanaannja kini telah sele- 
sai 5096. Bagian jang berat2 se- 
perti ijzerconstructie riolering, 
diepboringen — untuk membikin 
arthetische putten sudah selesai 
seluruhnja. Kini sudah mulai di- 
tegakkan  tiang2 untuk tribune, . 
dikeraskannja lapangan dengan 
pasir dan batu untuk kemudian 
ditanami dengan rumput. Pekcr- 
djaan Stadion diharapkan akan 
dapat selesai pada bulan Djuni 
jang akan datang. Uang jang te- 
lah dikeluarkan Panitia untuk. Sta 

but telah sebanjak Rp. 4.000. 

Dinjatakan lagi, bahwa untuk 
ini, sesudah 

Dapat dikabarkan, bahwa pen- 
sedjak 

Dalam pertandingan2 antara 

rekor2 dunia 

Rekor dunia jang pertama ' kini 

Ilford Ladies 
jang pada 
mentjapai 

regu 

1952 

  lahkan telah mentjemarkan nama 
sekolah serta organisasi peladjarnja. 
Untuk mendjaga kesalah-fahaman 
diantara chalajak ramai, maka Pers. 
Peladjar - Pengurus S.M.A.-PGRI 
mengumumkan, bahwa hal itu ada- 
lah soal intern dari Organisasi pe- 
ladjar S.M.A.-PGRI. Dan tidak adal 
.Sangkut pautnja dengan rumah Ge- 
nilan HA, $ 

  

REKOR DUNIA BARU 100 
YARD GAJA PUNGGUNG 
Di ' Columbus, dinegara - bagian 

Amerika Serikat Ohio, perenang 
Amerika Oyakawa telah .memperbai | 
ki rekor dunia 100 yard gaja pung- 
gung putera dengan menfjatat wak- 
tu 56.1 detik. , 1 

Rekor jang lama berada ditangan teman sebarsania, Jack Taylor, dgn 
waktu 56,5 detik, Rekor tsb tertja- 
pai pada tanggal 10 Pebruari 1951 
di Columbus. : “3 

Pada. tanggal 28 Pebruari 1953, 
Dick Thoman (Amerika Serikat) dif 
New Haven menempuh djarak inil! 
dalam waktu 56,4 detik, akan te-/ 
tapi rekor ini belum mendapat pe- 
ngakuan dari Fina, 

Pada hari2 Paskah kesebelasan 
sepakbola Indonesia di Amerika Se- 
rikat telah mengadakan pertanding- | 
annja jang pertama. Kesebelasan itu! 

sebuah 
kesebelasan jang terdiri dari anggo- 
ta2 pelbagai negari2 Amerika Sela- 
tan di Washington. 
Pertandingan tersebut 

dengan 3-3, 1 
Pada dewasa ini seizoen sepak- 

bola tertutup, akan tetapi dalam 
musim rontok kesebelasan Indone- 
sia tersebut akan bertanding  mela- 

berachir 

pob. 
ia 

INDUSTRI RUMAH TANGGA 
oleh A. Bakar. Satu2-nja 
ilmu 1 
tjontoh jg. langsung dapat diprak 
tekkan di rumah send 
500 resep2 
tuk keperluan 
ketjap, 
mu2, 
lem, 
kerupuk, bonbon, 
gintju2, essences, obat tembako, 
gelei, 
buku dapat 
engarangnja. 

alat kirim Rp 11.40. 

buku 
menjampur dg.  gambar2 

iri. Memuat 
Timur dan Barat un- 

sehari2, seperti: 
sabun2, dja 

matjam2 
vernis, 
tjat2, 

tjuka, obat2, 
alat2 ketjantikan, 
bahan2 pembersih, 

tinta, 

minjak2 wangi dil. Pemilik 
berhubungan . dgn. 
Harga termasuk 

TOKO BUKU ,CAS SO" 

TAN LIEP VIAUW KE | aa 

Liep Tjiauw kepertandingan-per- | 

lakukan demonstrasi di Djakarta. |f 

Kesudahannja kompetisi PELTI pa | 

MAGELANG PILIH "D3AGoz (IM 

tjana akan dilangsungkan dalam | 

. Utjapan Terima Kasih | 
Menghaturkan diperbanjak terima kasih kepada sekalian Fa- $ 
milie dan Sahabat andai serta para Murid Sekolah. Modes fi 
kami jang telah menjumbangkan tenaga/fikiran, alat-alat, mau 
pun barang2 d. Ll. serta mpe 5 Sangtjong, kirim krans d.l. IL perhatian diwaktu wafatnja 

| Mamah, Mamah-Mertua an V BIRTH, : 

ta (terlahis OEY TIOE NIO) 
| jang telah dikubur pada tg. 1 April 1953. Bilamana terdapat 
kesalahan atau perlajanan2 jang kurang memuaskan, harap 
suka dima'afkan. 

     

                      

                  

  

     

                            

               

| Hormat kami, 

         

Siauw Ti: 

Do dan keluarga sekalian 
(4 Rumah . Mode SIA U W” 

Do Gabahan zanjar 158 Semarang, 

         

  

              

     

            

  

  

  
  

: 2g —— samaan — Tg —— 

Pengundjung penderita? RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SEMA- 
RANG Mulai tel. 15 APRIL 1953 hanja diperbolehkan pada waktu 

HARI KERDJA DJAM 5 — 6 SORE   - HARI MINGGU DAN HARI BESAR DJAM 11-12 SIANG 

Pemimpin Rumah Sakit Umum Pusat Semarang 
  

Hadiah Rp. 1000. - (Satu ribu rupiah) 
Bagi siapa jang bisa dapatkan kembali berbagai pesawat peng- 
ukur radio tersebut dibawah in Sa dengan 
djalan ditjuri pada tgl. 1 malam 2 April 1953. 
"£ PHILIPS, SERVICE OSCILLATOR type GM - 2884 

2. PHILIPS BUIZENM EETAPPARAAT ,,CARTOMA- 
TIC” — IHI type GM 7633. “ 

3. PHILIPS SIGNAL TRACER GM — 7628 

CHUNG IN TRADING COY., Lid. 
DJALAN PENGHELA 21, — TILP. S. 4472. 

SURABAJA. EU 
ALAT2 dan KEPERLUAN MOBIL dan 
RADIO !!! na 2 

  

  

  
Berdagang :   
  

  
  

Lemah Kekuatan Hilang 
HARUSLAH MAKAN PIL VIRANOL sa 
TANGGUNG 100 pCt. MANDJUR ti P 

Viranol Extra strong buat laki? jang kurang tenaga lemah sjahwat (Tm 
potentie sexuel zwakte). Alasan penjakit badan lekas tjape makanan ti- 
dak hantjur sering marah? kepala pusing intjok linu? muka putjet Kaki 
tangan dingin sering sesemutan mata kurang terang penjakit pikiran (ze- 
nuw). Tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut”, sakit pinggang, djan- 
tung berdebar”, buat itu kita bikin Pil Viranol jang tanggung 10099 
berhasil. Harga 1 Botol Rp. 20.—. Djuga ada sedia lain! Obat jang 

mandjur. $ 5 28 
Pil Gumbira istimewa buat laki 
Pil Vitamin buat perempuan jang dapat penjakit keputihan 
Minjak Tangkur adjaib buat laki? ............. SARA Ainan Saman 
Salep hilangkan hitaman dimuka kukul djerawat .............. 
Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 gram ...... 
Obat" dikirim sesudah terima wang ongkos kirim 1076. 2g Djuga mengooaii segala penjakit luar/dalam seperti Kentjing manis,/ 
nana, Linu', Gindjel, Prempuan tidak tjotjok bulanan, Keputihan, Was 
sir (aambeien) didjamin 10 hari sembuh djatuh akar'nja sonder operasi, 

Tgn 

Badan 

so. o.oco#unrenanananananunaanaa 

  

     

semua penjakit diobati sampai baik. : 
Tabib Wahid Mawn Tamblong 40 — Bandung. 

Agen' : ZINDABAD HOUSE Nonongan No. 77 Solo. 
Toko Solo, Djl. Sosrowidjajan No. 5 Jogja. 
Toko Baldjun, Djl. Kepatihan No. 105 Pek 3 
Toko Jilani, Dji. Kemakmuran 112 Makassar. # Tabib, G. M. Fateh Din, Hotel Tionghoa 15 Hir Palembang. 

& Toko Seth, 16 Ilir lurung Elite, /Palembang. 3 j Toko Seth, Pintu Air 30 Djakarta. 3 
Toko Thio Piek, Djalan Perniagaan 10, Bogor... ea De Nieuwe Winkel, Pasar Antri 1532, Tjimahi. 
E. Hidajat, Djalan Gunung Ladu 32, Tasik. 
R. M. Hamim, Djalan Benteng 1, Sukabumi. 
Multi Sports, Kaliasin 7, Surabaia. , 5 2 
“Abdul Wahid Prapatan Gambir 13A Djakarta (sebelah Von & Co). 
  

      

  

t . - - Ditjari Kosthuis : 

Tetap muda tetap- re- 

madja, karena tiap 3 
hari sekali makan 2 
tablet : 

Be 
Obat kuat jang tak ada banding- 
annja, penolong lelaki atau pe- 
rempuan jang ingin awet muda, 
selama hidup tidak bisa tua. 

Oleh seorang Pemuda 
Indonesia bekerdja. 
Lebih disukai disekitar 

Bodjong-Randusari- 
Pendrikan. 

Surat2 dibawah No.4/1680 
pada surat kabar ini. 

  

  

d. serta sudah memperlukan datang Maysong, bk : 
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Obat Kuat Dari Sarinja 
ORANG LAKI2 JANG SUDA TUA kalau makan ob 
mendapatkan kembali tenaganja jang hidup mak 1 
rang atau hilang sama sekali kalau tiap2 kali makan ini obat : OBAT INI ISTIMEWA dapat menjembuhkan segala matjam penjakit misalnja : badan lemah, kas tua sebelum waktunja atau belum tua tapi tenaga sudah hilang, air muka selalu “putjat, "ea dan pendengaran, tidak ada nafsu apa2, tidak ku 
kan, kurang merasakan kesenangan dan perasaan 
karena tidak punja daja tenaga. ORANG PEREMP 
rasa sakit, Pektay, tidak bisa datang kotor, buah dad: 
but rontok, rambut putih, pinggang dan belakang se 
ping kurang pendengaran karena terlalu banjak bers: 
ngan dingin, dan lain? peniakit k 
»SENKESIN” dapat disimpan dan tahan lama, maka or 
nja, tenaganja obat itu dapat tinggal dalam tubuh se! 

MIGOR & YOUTH 

ARE NGAponE 

    

  

  

  

   

AGAH PERKASA |   5 IK rdjual disemua toko obat. KURSUS MENGETIK Kenapa Oi 

Ralat : 
Advertensi Juwelier ,,TIO“ Bodjong No. 85.... jang 
dimuat di Harian ini pada tg. 13-4-53 (kemaren) 

Bodjong 58 
sebetulnja 

. bungan dengan: 

  

2 Mengenai pemuatan Adpertensi untuk 
Harian ,SUARA MERDEKA" dapat hu- 

Untuk KUDUS dan SEKITARNJA 

Sdr. OEMAR FAROUK 
DJL. MESDJID No. 3 - KUDUS 

  

  

TJAPAN TERIMAKASIH 
Kpd. Sdr2 Dr. A. Besar, Dr. Sukandar dan Sdr2 Djururawat Ru- 
mah Sakit Pusat Surakarta, demikian djuga kpd. Sdr2 seluruhnja 
jang telah memberi pertolongan — merawat/ memberi 
moril/ materiil — kpd/atas ajah kami R. 

bantuan 
WIGNJOSUDARSO 

waktu menderita sakit di Rumah Sakit Pusat Surakarta (dan me 
ninggal dunia pada hari Djum'at tgl. 3-IV-53, dengan ini kami 
menghaturkan banjak terima kasih. / 

Keluarga WIGNJOSUDARSO 
Kalitan — Solo. 

ttd. Nn. Sunarsi 

  

Ten Paska "»SARONO Widpapos | -. 
| Sragen-Surakarta 
Memberikan peladjaran Mengetik 
dengan YO djari dan setjara mem- 
buta (Blind systeem), jang diasuh 

| oleh tenaga2 berpengalaman. 
Djuga menerima Service segala 
Matjam Mesin Tulis. 

Pimpinan Umum :- 
|. BASOEKI WIDODO 

  

PERLUKAH BAPAK/ 
IBU DANSDR./SDRI. 
Mingguan - Penjebar-Se- 
mangat ? 
isinja-istimewa,  matjem- 
nja buku bagus, langga- 
nanlah,. tjukup via Agen 
W. Hadiatmodjo : Djl, B. B. 

"muka No. 70 (Kam- Tjwan 5 
pung Kali) Semarang. - 

        29 Medan. Daftar gratis.           
  . Hanan nana —   

  
COME FORWARD 
WITH HANDS UP 
WHITE MAN/ 

       

(271 
0 

ne 

          

         
   

TWO-SHADOW.. YROY ROCERS,N WHATS THE IPEA OF k 
MEDICINE MAN JMY FRIEEND/ SHOOTIN' AT ME? 

IVE VONE NOTHING/ 

      

  
SUSPICIOUS OF 
EVERYONE 
WHO COMES 
TO OUR VALLE 
THESE DAYS! 

  

     
      

  

  

   

    

— Madju kesini, dengan tanga 
— Apakah - maksudnja     aja, 

melepask 
tidak berbuat apa-apa,” djawab Rogers. 

     

  

terangkat, ora 
an tembakan 

ng kulit putih. 
kepada saja? Saja dengan 

nja, 

maka 
sebelum - 

orang jg melepaskan tembakan 
itu sebenarnja kawannja sendiri. 
— Hee, engkau Two Shadow...... 

seorang dukun dari Zumaho. 

tidak diduga-duga 
5 

— Roy Rogers, kawanku. Saja 
minta maaf, bahwa saja telah. mele- 
paskan tembakan kepadamu, tetapi 
untung meleset, Sebab saja mentju- 
rigai tiap2 orang jg datang dilembah 
kita didalam hari2 ini. 

   

— Rupa2nja engkau menda- 
pat kesulitan2, Two Shadow, 
— Roy, hatiku baru susah, 

Keamanan lembah suku bangsa 
saja, Zumaho, baru2 ini men- 
djadi tempat dari segala kedja- 
hatan. 

  

      

  

    

Besok Malam Premiere 
Metropole 5.-7.-9.- (17 th) 

Otto Kruger —Elissa Landi 

»GORREGIDOR” 
Kissahnja penjerbuan Djepang di Phi- 
lipina jang herbat. 

Ini Malam pengh. 5.-1-9.- (13 th) 
Esther Willrtams-— Howard Keel 
»PAGAN LOVE SONG" 
Ini Malam premiere 

REX -5.00-7.00-9.00 (d7 th.) 
George Raft— Peter Lorre 
Sydney Greenstreet dlm, 

sBackground To Danger 
Kekerasan, pengehianatan dan ber: 
musuhan | Mata? jg. litjin !Berbahaja, 
kerna dia tahu terlalu banjak, dia 
lakukan tugas lelaki dgn. hati wanita. 
Tjerita Spionage jang mendebarkan ! 

ORION 5.7.9. 47th) 
Maureen O'Hara - Peter Lawford 

»Kangaroo!” (teotnicoor) 
Djagalan 5.—7. —9:— (13th.) 

film R. R.T. Paling Baru sMENUNJU TIONGKOK BARU" 
Druk. VII | 

  

   

  

No. 584/111/A/718. 

      

  

: TN PA Hedi 

oh TP. 2 

Pp rampocdan L 2 
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    Binatang ,S ENKESIN$ 
at ini bisa kembali muda. perempuan jang sudah tua dan ingin anlah obat ini. 

at karena gegindjal kosong, 
apa2, 
UAN jang saban bulan tidak tjotjok, waktu datang bulan me 1 fjiut, tempat peranakan dingin, air 
ring meluang, tidak ada nafsu 

tg 
alau makan SENKESIN dengan lekas bisa dibuk tikan kemustadjabannja. 

ang jang makan obat ini sesudah 
amanja. 

Sole Agents: HO TJIANG MEDICAL CO., LTD. 
I-A PETAK SEMBILAN, DJAKARTA-KOTA 

BISA DAPAT BELI DIANTERO TOKO OBAT DAN WARUNG DISELURUH INDONESIA) 
| 

  

  

  

                  

cegt 

   

  KA bannya 
£ 

         

Lola te 
  

Lah 

ORANG JANG KEKUATANNJA sudah berku- 
akan kembali mend jadi seorang jang gagah perkasa ! 

kurang darah, le- 
kurang penglihatan 

Zenuw lemah, tidak ada nafsu ma- t sehabis sakit badan kur ang kuat dan segala rupa penjakit 

muka lekas tua, ram- 
. apa2, penglihatan kurang, ku- 

hysterisch, hati selalu kesal, tidak bisa tidur, kaki ta- 

terbukti kemandjuran-   
    

TELAH TERBIT: 5 
Paramasastra Djawi tebal 104 halaman a Rp. 8.— 
Ilmu Bumi Ekonomi Indonesia ch 
Ilmu Bumi Alam Hydrosfeer Hi 

Ongkos kirim 10 pCt. sedikitnja Rp. 1.50 

Pesan pada penerbitnja: 

Gewongankidul Dj. 5/15 Penerbitan 59 SOEJADI” Jogjakarta 

Baru terbit tjetakan kedua! ! 
A: MOEIS SURAT MENJURAT 

330 halaman Rp. 20,— 
Ongkos kirim at Su 

Bisa didapat pada toko buku diseluruh Indonesia. Djika tidak, pesan 
dengan poswesel kepada 

Badan Penerbitan 

G.KOLFF & CO 

  

Djl. Pasar Baru no. 294 
BANDUNG   

    
  

Datang Bahagia 
Tida Bohong, sungguh bisa sembuh 
Semangat untuk Laki2 bisa kuat 
tjing Manis, Asma, Rhematik, 
Beri2, Bloeddruk, semua ini 
Rp..27,50 
LAUW DJIN SING, Djl. Kemuning 26 Tulungangung. 

Long T.B.C., 
kembali, dan rupa2: Ken- 

Lumpuh, Syphilis,  Sekalor, 
Istimewa. ' Tiap Djamu kirim 

Djamu 

  aa nana Nan aan Lean naa MMI 

CITY CONCERN CINEMAS — 

                

Pem 
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LUX (u. 17 th) BE Ini Malam premiere 
Broderic Crawford — Betty Buchler — 

Richard Kiley — Otto Hulett. 
79 The coldest Crew since The Killers“ ai H K M Oo B Step by Step, .. They keep Coming... 

Ice-cold faces! . . . Ice-Gold Calm! Menggetarkan ! 
Djika saja tida dapat bunuh dia, tentu dia tjoba bunuh saia dahulu 

  

GRAND Ini Malam d. m. b. (u. segala umur) 
SA 9.- Lex Barker — Brenda Joyce. 
»TARZAN'S MAGIC FOUNTAIN” 

Penuh sensatie dan actie — Menggemperkan ! 
“ 
  

INDRA 
4.30-6.45-9.00 

berbareng 

ROYAL 

Ini Malam d. m. b. (u. 13 th) 
Kirk Douglas — Dewey Martin 

Elizabeth Threatt — Arthur Hunnicutt 
Howard E BIG SKY" Hawk's " 

5.00.-7.15.-9.30.- (DIBAWAH LANGIT JANG LUAS) 
Penghabisau 3 
Melalui hutan2 jang suram dan gelap gulita! kehulu sun 

perRah dipeladjari! Penuh sensatie! 

Heibat dan G 

Besok Malam Premiere 

    

gai jg. belon 

empar ! 

— Siput Serawak—Ramlee— Roomai Noor 
ROYAL (Shaw' ema film .Chinta” » Hutang dibajar... Chin 

gemparkan. , 

ROXY Ini Malam premiere (u. 13 th.) Ms Chen Jen Jen — Wang Hao 

SHEN CHU KUEI MUH" 
  

    

Tanggal : 11 s/d 16 April 1953 SUSAN HAYWARD 
dalam film TECHNICOLOR 

» With A Song In My Heart” 
20th. Century Fox film 

diantanja: 1. Tea For Two 
2. Blue Moon 
3- Fil Walk Alone 
4, WithA Song In My Heart. 

  

   

THEATER 
Phone: 245 

dng. 26 lagu? 

  

  

      



  
                         

    

& 

    

| dan pegawai negeri, biasanja dari 

“ngahnja. 

  

Penerbit 
Penjelenggara 
Alamat 
Tilpon 

.. 
"
a
g
 

Flarga Len i    
Nela 

  

— SIAPA JANG PERGI ke Kali 
mantan dengan mempergunakan 
kapal udara kebanjakan pedagang 

Lautan 3 Penata menjeberangi 
23 Sa jawa menudju ke  Bandjarma- 

sin, dari sini meneruskan perdja 
lanan kearah Barat ke - Sampit 
atau ke Timur ke Balikpapan Sa 
marinda dan seterusnja. Para pe 
dagang sedikit sekali jang mem 
perhatikan keadaan dibawahnja 
dengan teliti, demikian djuga pa 
ra pegawai negeri, djika bukannja 
jang ditugaskan di Kalimantan: 
sedang jang inipun hanja jg dari 
Kementerian Pertanian (djawa 
tan pertanian dan kehutanan) jg 
sungguh melihatnja kebawah. Se 
belum turun dilapangan udara 
Ulin, maka kelihatanlah dibawah 
sungai Barito, muaranja sangat 
lebar, dikanan kirinja terang ke 
lihatan tanahnja rendah dan di 
beberapa tempat terang ditengah 
tengahnja hutan atau padang 
alang2, air jang menggenang, ini 
lah daerah rawa Tamban disebe 
lah kiri muara, dan daerah rawa 
Alu-alu dan Kelajan -di sebelah 
kanan. Baru tiga dari 51 daerah 
rawa, luas dan ketjil jg termasuk 
didalam POLDERPLAN itu. 

Daerah jang terketjil adalah 500 
hektar dan jang terbesar 80.900 
hektar. Kalau menudju ke Sampit 
dari Lapangan Udara -Ulin ke Ba- 
rat, maka setelah diudara 10 menit 
lamanja, kelihatanlah dibawah sa- 
luran-saluran air jang digali untuk 
mengatur djalannja air” ke Sunga: 
Barito atau kelaut. « Lantas Sungai 
Barito dengan dua pulau ditengah- 
nja: menjeberangi ini, Jalu kelihatan 
agak djauh Sungai Mur@ng, ialah 
sungai raksasa jang terdiri dari dua 
sungai: S. Kapuas dan Pulau Petak: 
djika telah menjeberangi sungai ini 
maka telihatlah di kedjauhan Sungai 
Kahajan.- Diantara S. Murung dan 
S. Kahajan ini terletak daerah Ra- 
wa Murung jang akan mendjadi 
Polder Murung dengan luasnja 50. 
000 hektar. Diantaranja lapangan 
Udara Ulin hingga pada S. Kahajan 
ini, itulah lebarnja Rawa Kaliman: 
tan Selatan jang akan dikeringkanyi 
sedang pandjangnja kira2 satu.sete-, 

1.” Diluarnja kompleks jang 
terdiri dari 47 daerah polder jang 
bergandengan ada lagi 4 buah jang 
letaknja di Hula Barito, ialah jang 
paling utara daerah Kalahien jang 
luasnja 5.000 hektar. Polder Kala- 
hien ini akan mendjadi penting ber- 
hubung dengan adanja 
membikin djalan raja jang menghu- 
bungkan Samarinda dengan Pontia- 
nak: djalan ini sangat pentingnja ba 
gi Kemakmuran Kelimantan  dike- 
mudian hari. Djumlah Juasnja 840. 
800 hektar. 

Andjir2 kanal) didalam 
polderplan. 

Untuk mengatur perairan harus 
digali andjir-andjir, atau kanal-ka- 
nal. Andjir ini kira2 dalamnja 5S 
meter dan lebarnja dasar 20 meter, 
masih diperhitungkan nanti ukuran 
jang setepat-tepatnja, sebab ukuran 
ini tergantung dari pada banjaknja 
air jang harus diatur djalannja ke 
sungai2 raksasa Barito, Murung dan 
Kahajan. Telah diketahui bahwa 
Jalu-lintas di Kalimantan jang pen- 
ting adalah lalu-lintas di air, djalan- 
raja baru satu, ialah jang kami se- 
but slagader dari Hulu-Sungai, jang 
sangat memerlukan perbaikan itu. 
Andjir2 ini nanti merupakan peng- 
hubung jang tidak terhingga pen- 
tingnja bagi kemakmuran Kaliman- 
tan. Sungai Barito dan S. Kahajan 
telah dihubungkan dengan dua bu- 
ah kanal, ialah Andjir Serapat dan 
Andjir Kelampan:  keduanja harus 
diperlebar dan diperdalam dan dju- 
ga dirawat. Perawatan ini suka di- 
lupakan, seperti biasa. Dari andjir 
jang akan digali itu jang terpenting 
ialah andjir Alallak, dengan adanja 
andjir baru itu Sungai Alallak jang 
berbelok-belok akan dimatikan: de- 
ngan ini dapat menguasai air jang 
selalu  membandjiri  Bandjarmasin, 
Ibu Kota Kalimantan. Andjir Alat-| 
lak akan menghubungkan Bandjar- 
masin dengan Rampanang, sekarang | 
adalah Pusat Latihan Mekanisasi 
Pertanian jang 

rentjanakan disini akan ' didirikan 
sekolah2an pertanian, mulai dari 
jang terrendah hingga jang terting- 
gi. 

Pandjangnja andjir2 Lk. 60. | 
Pandjangnja andjir Lk. 60 km.| 

Tanggulnja akan dibikinnja sedemi: 
kian lebar dan kuatnja, hingga da- 
pat dibikin djalan raja: "ini sangat 
pentingnja bagi pengangkutan hasil 
bumi dari Hulu Sungai ke Bandjar- 
masin jang pada saat ini harus me- 
lalui Martapura. Djarak Rampanang 
— Bandjarmasin djika melalui Mar- 
tapura adalah 86 km., djika djalan 
baru selesai djarak ini hanja 60 km. 
Andjir-andjir. akan merupakan peng- 
hematan bagi anggaran belandja, sc 
mentara tidak memerlukan  pembi- 
kinan djalan raja untuk dapat meng- 
angkut hasil bumi ke kota-kota be- 
sar dan dikeluarkan ke Pulau DJA- 
WA. Djumlah pandjangnja andjr2 
ini Lk. 650 km. Disini perlu dinja- 
takan bahwa agar dapat mendja- 
min lantjarnja melaksanakan peker- 
djaan jang maha besar itu harus di 
adakan kapal keruk besar, dengan 
kekuatan Ik. 100 liter tiap penge- 
ruk, dan dilengkapi dengan alat2 
untuk memindahkan lumpur dii.rja. 

Persiapan dan perleng- 
kapan untuk menjeleng 
garakan Polderplan. 

e @ ,Kami lihat pada penghabisan 
triwulan ketiga tahun 1952 bebe 

     
Admin: 

1uka) Rp. 10.— didalam kota. 
ah Rp. 0,30 untuk meterai). 

aban 

rentjana | 

u N Merdcka”, 

Utara No. 11 A. 
, Rumah 1798 Smp. 

si-Ekspedisi 2087 Smg. 

na, 

  

  

rapa djuru-ukur sedang sibuk me 
ngukur tanah2 kepunjaan pendu- 
duk di Sungai Bilu, menurut be 
rita Sungai Bilu akan didjadikan 
Markas Besar Penjelenggaraan 
Poiderplan Kalimantan. Seorang 
Hadji jang ternjata pegawai dari 
Pertanian memberi penerangan 
seperti berikut: Diantara djalan 
besar Bandjarmasir—Ulin dan 
djalan Martapura Lama, disebe- 
lah Selatan Sungai Bilu akan di 
dirikan komplex perumahan oleh 
Kota Pradja Bandjarmasin me 
nurut rentjana perluasan kota, 
dan disini akan termasuk gedung 
gedung kantor Polderplan, dian- 
taranja sebuah Laboratorium un 
tuk Penjelidikan Polder dan Beng 
kel Besar dimana nanti traktor2, 
mesin2, kapal2 dan kapaikeruk 
jang baru datang dapat dimontir 
dan jang rusak dapat diperbaiki. 
Djika ini selesai maka djika trak 
tor rusak tidak usah dikirim ke 
Surabaja, demikian djuga kapal2 
dil.-nja. Sebuah kantor besar 
akan mendjadi Markasnja Polder 
plan dimana Pemimpinnja dgn 
dibantu oleh para ahli Luar-Ne- 
geri melaksanakan pimpinan selu 
rah plan itu. Pada saat ini hing 
ga sampai pengukuran sadja, se 
bab menurut berita renfjana jang 
telah dipikirkan dengan matang2 
dan teliti, berhubung dengan ke 
kurangan kewangan tidak dapat 
didjalankan. Ini sangat menjedih 
kan. Apakah ini permulaan dari 
plan jang seperti plan-plan lain 
nja hanja merupakan kertas sa 
dja? Ini dikemudian akan ter- 
bukti. , 

  

Di Rampanang kami lihat bebe 
rapa pemuda berlatih dengan 
mempergunakan traktor, bebera- 
pa orang petani melihat dengan 
mata jang bersinar. Ternjata bah- 
wa petani itu jang mempunjai la- 
dang jang sedang dikerdjakan 
oleh pemuda2 itu. Djika demiki- 
an sangat berfaedah, melatih di- 
ri dan menolong petani. Tidak 
dengan mengeluarkan ongkos ta   

| nahnja jang keras dalam waktu jg 
singkat berubah mendjadi . tanah 
jg. dapat ditanami ubi atau dja- 

“Tano Cung, maka ittr kelihatannja peta- 
ni itu sangat berterima kasih ke- 
pada pemuda2 itu. . Rampanang 
adalah pusat latihan djuru teh- 
nik jang didalam plan nanti akan 
disebar diseluruh Kalimantan Se- 

'latan: diantara mereka-kami ters 
!tjengang, sebab berasal dari Pa- 
isundan dan dari Djawa. Pemuda2 
ini dengan suka rela mendaftar- 
kan diri untuk bekerdja di Kali- 
mantan, tidak dengan peraturan 
Pemerintah No. 70 jang telah di 
tjabut itu. Lagi? Pemuda jang ha 
rus bekerdja giat, tidak terang 
tentang P.G.P., tidak bersengut 
dari sebab tidak mempunjai uang 
untuk membeli rokok, tidak 
ingin berbaris membeli kartjis 
bioscop,  hanja ingin berbakti 
mendjundjung tinggi kaum tani, 
membikin pabrik beras jang tiap 
tahun, menelan anggaran belan- 
dja 1,2 djuta itu. 

. Didalam perdjalanan pulang ka 
imi berdjumpa dengan sebuah trak 
tor besar, diatasnja duduklah be- 
berapa orang, diantaranja seorang 
kulit putih. Ini djuga rombongan 
pemuda jang sedang dilatih, ti- 
dak menghiraukan djam jang me 
nundjukkan hampir djam empat 
dan hari jang sehari sebelum ming 
gu itu. Menurut keterangan jang 
kami dapat dari seorang Tjamat 

      
dikemudian harif 

akan mendjadi kota besar, sebab dil 

di Martapura, memang betul itu- 
lah pemuda2 jang sedang didalam 
latihan dibawah pimpinan se- 
orang Ahli Traktor jang datang 
dari Perantjis. Kelihatan semua- 
  

Polderplan di Kalimantan seperti 

jang bisa kita lihat digambar bawah 

ini adalah salah satu dijalan untuk 

menghela Kalimantan kearah kema: 

djuan. 

  

      

bangunan Di Kalim: 
Usaha Memakmurkan Dengan Polderplan.--200 
.. Pemuda Bersedia Mentjurahkan 

Beberapa Ahli Luar 
(Oleh: Partowitz Chusus 

nja gembira, djuga orang Peran- 
tjis itu, meskipun hanja  berpa- 
kaian tjelana pendek drill dan 

(kaos dalam sadja dan bertopi jg 
seperti kami djumpai di. tukang 
loak di pasar Tanah Abang. 

Ditengah djalan Martapura la 
ma kami djumpai sebuah penge- 

jruk ketjil, terdiri dari dua kapal, 
sebuah dengan tugas membersih- 

"kan kanal dari batang2 kaju dan 
batu2 besar jang berdjatan dimu- 

ika, disusul dengan kapal keruk- 'p 
rik (sleepboten), kap: inja jang bertugas memperdalam 

|kanal hingga 2,5 meter dalamnja. 
Menurut berita dari Tjamat ke- 
ruk itu didalam 6 hari telah mem 
perdalam kanal jang k.l. 150 me- 
ter pandjangnja. Kapal keruk ini 
didjatankan oleh seorang  djuru 
tehnik dan sedang melatih bebe 
rapa orang dari Pertanian. 

Persiapan utk menjeleng 
garakan poiderplan. 

Jang kami tjeritakan “ini adalah 
persiapan2 jang dilakukan untuk da 
pat  menjelenggarakan  polderplan 
itu. Menurut berita pada saat ini ada 
dalam latihan di Djawa dan di Ka- 
limantan sendiri, 200 orang pe- 
muda jang dengan suka rela te- 
lah bersedia untuk bekerdja - pada 
Polderplan itu. “ Direntjanakan: bah- 
wa diantara Pemuda2 'ini nantinja 

sedikitnja 10 orang akan dikirim ke- 
luar negeri untuk menempuh latih- 

an-latihan keahlian jang lebih sem- 
purna. Disamping djumlah ini ma- 

sih banjak lagi Pemuda2 jang: ber- 

ada di Djawa untuk dilatih. atau 
mengikuti kursus Ahli - diantaranja 
2 orang di Bandung mengikut Kur- 

sus Analis Kimia jang dipimpin oleh 
Prof. Scheffers, 10 orang untuk 

mengikuti Latihan Praktik di Bogor 
chusus untuk Cultuur technis, be- 

berapa orang di Pasar Minggu, be- 

berapa orang lagi di Surabaja dan 
lain2nja, 4 orang berada di luar ne- 
geri, jang nanti kalau kembali di 
tanah airnja akan memimpin latihan2 
di Kalimantan Selatan. Beberapa 
Ahli Luar Negeri telah dan akan 
didatangkan, diantaranja beberapa 

Ahli jang mempunjai nama interna- 

sional. Persiapan tenaga ini diikuti 
oleh persiapan perlengkapan2.  Pol- 

darat dan kapal penarik ketfjil,  ka- 
pal tersebut sangat pentingnja  di- 
sampingnja perahu2 bermotor untuk 

mengangkut orang. Direntjanakan 

akan membikin sebuah bengkel di-   
atas air. 

Bengkel ini dimana perlu dapat 
dipindahkan kemana sadja untuk 
memperbaiki kerusakan2. Bengkel? 
sangat pentingnja: direntjanakan di- 
sampingnja Bengkel Pusat di Sungai 
Bilu itu akan didirikan lagi bengkel? 
di Kalahien, Kota Rablien, Negara, 

Rampanang dan Alallak, kota2 ma- 
na jang djuga merupakan pangkalan 

Penglaksanakan Polderplan. Banjak 
nanti jang  dikerdjakan didalam 

bengkel itu. Di pangkalan2 tersebut 

telah didirikan gudang? perlengka- 
pan dan lain? jang perlu. Jang ka- 
mi. saksikan adalah di Kota Taba- 

lien letaknja 2 hari naik perahu ber- 
motor dari Bandjarmasin ditepi Su- 
ngai Kahajan. Disini sibuk kaum 

tani memperbaiki tanggul sedang 
sebuah kapal keruk ketjil memper- 
dalam kanal jang lebarnya 3 m. 
Kaum tani itu hampir semua adalah 
anggauta dari Serikat Poider. Ten- 
tang seluk beluknja ini sedang ka- 
mi peladjari, sebab bagi Indonesia 
adalah barang baru. Untuk mem- 
peladjari soal Serikat Polder telah 
dikirim ke Negeri Belanda, Peran- 
tjis dan Italia seorang Ahli dan 
nanti diserahi pimpinan urusan Sa- 

rekat Polder sebagai wakil Pemerin- 

tah, sebab Sarikat Polder ini harus 

tetap usaha partikelir. 

Traktor jang besar kami lihat di 

daerah utara di Kalahien, traktor 
ini dengan rupsbanden, special un- 

tuk bekerdja di tanah jang lembek. 
Kalahien letaknja 7 hari berperahu 

ke Hulu Barito. Disanapun persiap- 
an untuk mendjadi Pangkalan Per- 

leksanaan dikerdjakan dengan giat.   

  

  

Orang . 
Tenaganja-- 

Negeri Didatangkan 
Untuk ,,Suara Merdeka”) 

Menilik sagbapi kurangnja  tenag 
maka kefintjaran 
dapat dipakai tjontoh. 
diharap-harapkan 
kitnja, kapal keruk 

at mengeruk 

  

pekerdjaan disi 
  

alah sebuah sedi- | 
jang besar j: 

ngga 5 atau 
m. dalamnja. Kapal keruk demi 
'an telah didalam pesanan dan ak 
datang didalam tahun ini djuga. 

fjil (dredgers), mesin untuk 
angkat barang berat, alat2 pe 
iengkapan bengkel besar di Si 
ngai Bilu, perlengkapan : 
berat, alat2 perlengkapan ber 
besar di Sungai Bilu, perlen 
pan bengkel ketjil di Rampa 
kota Tabalien, Kalahien dan 
lak, perlengkapan 

listrik, kapal2 dilnja. Pom 
untuk dan memasukka : 
dilengkapi dgn. alat2 halus u 
mengukur keadaan air d 
mua perlengkapan ini kira2 h 
nja Rp. 15 djuta jang telah 
dan kl. Rp. 25 
dan akan dipesan 

“Gjuta lagi ig 

dan hoppersucker untuk m 
kin andjir atau kanal utama 
djalan besar 
itu. POLDERPLAN KL 
TAN SELATAN ditaksir 
memerlukan ongkos Rp. 
DJUTA, tidak terhitung gadiji 
gawai, ongkos pendidikan, on 
kos pengiriman tenaga Ahli ke 
Luar Negeri, ongkos men 
kan Ahli dari Luar Negeri. 

polder- 

Ti 

Transmigrasi dan 

Telah diketahui bahwa mulai $ 
da 1938 telah dipindahkan p 
duk terutama dari suku Madura & 
Kalimantan ' Selatan: mereka dite 
patkan di Maduradjo, 
KM djauhnja ri Bandjarm: 
Gaerah pegunungan jang tadinja pel 
nuh dengan alang2 dan tumbuh2 

i . ngKa belukar ketjil, t 
derptar telah mempanjai kapal pen- daerah jang terpe 

hasilnjapun baik  djuga,: 
hampir semua petani telah mempu 
njai sedikitnja 2 ekor “sapi, : 
ada beberapa puluh orang jang 
lah menuaikan rukun Islamnja per- 

|gi Hadji dan lagi pula jang harus 
dipudji, diantaranja banjak jang pu 
lang ke Madura dan kembali mem 

h-puluh kaluarga 
ngan ongkos sendiri dan suka rela. 
Maduredjo sekarang mendjadi 

pertanian dipimpin 
hasil pertanian sa- 

telah 

bawa berpulu de- 

-n3 polder Serapat Selatan, Pulan Perak 

seorang opseter: 
ngat menggembirakan dan terdiri 

banji” sAkali Ken dimana penduduknja sangat “sedikit. hingga diangkut 
Bandjarmasin dengan truck) Madu- z Did. 25 redjo letaknja disebelah kanan dja | “" sangat besar. idaerah ini sejog- 

raja. (2) Martapura — Hu 
sungai pada KM 96 

lu 

Keadaan ini dapat dipakai seba- 

Transmigrasi Tentara Pembangun 
oleh B.R.N. 

C.T.N.) jang telah dilakukan 
di daerah Ulin KM 17 — 19, dae- 
rah Mentaren Sungai Kahajan 
rah selatan Puruktjau: daerah2 
letaknja didalam Polderplan Kali- 

dan 

ialah Cc 

dae 
ini 

Barisan Pelopor. 

Jang tidak didalamnja adalah dae-| besaran di polder ' Muning, Benua, 
rah selatan  Maduredjo dan daerah Anjar, Binuang, Alalak, Belandean, 

ini Serapat Utara dan Kapuas dengan 
sa-| luasnja kira2 200.000 hektar.  Di- 

jang sekali saudara2 masih belum duga hasil beras akan menail: hing- 
"us da-|ga kira2 440.000 ton. Dapat diberi- 

Diantara transmigran | takan djuga bahwa di Kota Tabalien 
capat menginsafi | (Polder Mentaren) dan Rampanang 

telah adal (polder Binuang) akan didirikan se- 
dengan ha- kolah tehnik, djuga tehnile pertanian, 

sebuah rumah | Jang harus mendapat perhatian Dja- 
Hanja daerah Men-| watan2 jang mengurus transmigrasi. 

taren jang kelihatannja ditinggalkan. 
Diantara saudara2 itu 

Badjuin. Transmigrasi 
merupakan barisan 

menginsafi tugasnja jang har 

jang radjin dan 
pada saat ini 

jang mempunjai ladanc 
sil jang tjukup dan 
untuk didiami.   

  

   

—nang 

  

  

  

    

Oscar. 

Gary. Cooper untuk ' fiimnja 
Olivia de Havilland (kiri) dan atas 

ilmnja "The Ouiet Man” 

e i..pada... Mobil 
Brigade Polisi Negara di Kalimai- 
tan Selatan, tjotjok dengan djiwanja 
jang sangat agresif itu. Djika dilihat 
“kesulitan2 jang dialaminja. saudara2 

te ini tidak dapat ditjela. Daerah trans- 
migrasi Mentaren itu letaknja “di- 
dalam polder Mentaren jang diduga 
akan tjepat selesainja, mungkin da- 
lam tahun 1955. Direntjanakan pe- 
njelenggaraan transmigrasi dapat di- 
mulai pada musim kemarau 1956 di 

dan Mandomai jang luasnja kira2 
150.000 hektar. Dikanan kirinja ka- 
ndl2 utama dan didalamnja polder 

Daerah2 ini mempunjai pengharap- 

janja ditempatkan transmigran jang 
berasal dari daerah jang  letaknja 
'djuga dipinggir kali, umpamanja kali 
Solo dan kali Brantas, sehingga da- 
pat mudah membiasakan diri dengan 
perobahan penghidupannja. Agaknja 
polder2 tersebut mendapat perhatian 
terutama dari fihak B.R.N. dan 
T.N. Diduga bahwa produksi be- 

ras pada tahun 1958, djika transmi- 
grasi telah berlangsung 2 tahun, akan 
ndik hingga kira2 210.009 ton. -Per- 
sawahan  tentunja dengan mekani- 

Pada lima tahun kemudian 11962) 
dapat dilakukan transmigrasi besar- 

  
Dari apa jang telah tertera di 

banjak jangatas njata pentingnja POLDER- 
. 

  

      

  

  

“Ayana cadanasia 

Ueharsehap 

   

an Kusslenan Watensthappen”     

  

Shirley Booth (gambar kiri atas) menundjukkan aksinja waktu menerima 
hadiah Oscar jang diberikan oleh Academy of Motion Picture Arts and 
Science. Ia bangga sekali, karena telah terpilih mendjadi pemain jang 
terbaik dalan tahun 1952. Gloria Grahame (gambar kanan atas) dju 
kelihatan girang dan bangga seperti kawannja waktu menerima hadiah 

Djuga pemain John Wayne tersenjum simpul (gambar bawah), 
“karena menerima hadiah ,,Oscar” atas nama kawannja ialah bintang film 

»High Noon” dari tangan movie-actress                                                                                                          ana 
2. 

nama sutera-dara John Ford untuk 
dari tangan Janet Gaynor. 

(PLAN. KALI JA 1 ia 
RAKJAT KALIMANTAN SE- 
LATAN sangat menunggu 'peng- 
laksanaan dalam Waktu jang sing 
kat. PLAN2 lainnja,  upamanja 
pembikinan djalan raja jang meng 
hubungkan Kalimantan Timur dan 
Barat sangat tergantung dari POL 
DER, djalan raja melalui Puruk- 
tjau tidak dapat dibikin djika 
Poider Kalahien, Buntok, Pu- 
ning, Bangkung dan Djemparan 
tidak selesai dan diisi dengan pen ' 
duduk, sebab penduduk ini nanti 
jang merupakan tenaga pekerdja: 
isampingnja itu gudang beras 

untuk pekerdjaan, djika ini dida- 
tangkan dari DJAWA (setjara 
kontrak) harus disediakan lebih 
dulu. POLDER jang selesai da- 
lam satu tahun merupakan  gu- 
dang beras. Rentjana pembikinan 

Komplotan Pen 
Dapat Dibongkar Oleh 

wal Dan Tukang 

Tentang peristiwa tersebut, Reser- 
se Kriminil Djakarta Raya mene- 
rangkan kepada ,,Antara”, bahwa 
korupsi itu telah dilakukan oleh pe- 
gawai2 PTT jang kini ditangkap, se- 
djak pertengahan tahun 1952 jl. 4 
pegawai jang kini ditangkap, ma: 
sing2 mempunjai kedudukan selaku 
kepala bagian pengangkutan berna- 
ma. Ch. L.R., penanggung-djawab 
pompa bensin, S., dan.2 orang pega- 
wai PTT lainnja jang mendjadi tu- 
kang isi bensin kedalam mobil2. 

Menurut pengakuan ke-4 pegawai 
itu kepada polisi, djumlah bensin 
jang sudah digelapkan dalam bu- 
lan2 Oktober dan Nopember 1952 
jang lalu sadja, ada sebanjak 20.000 
liter. “Tapi diluar angka ini, pihak 
polisi kini masih terus melakukan 
penjelidikan, karena terdapat duga- 
an kuat pada polisi bahwa bensin 
jang sudah digelapkan itu lebih be- 
sar lagi djumlahnja. 

  

Tjara mendjalankan rol 
Menurut keterangan pihak po 

isi selandjutnja, penggelapan ben 
sin tsb. dilakukan oleh pegawai2 
itu anfaranja dengan djalan me 
ngambil terus bon2 bensin dari 
mobil2 dinas PTT jang misalnja 
sedang berada dalam bengkel2, 
atau mobil2 jang tidak berdjalan 
pada hari2 kerdja. Djadi apabila 
ada mobil2 PTT jang sedang ma 
suk. bengkel dan seharusnja men 
dapat 20 liter bensin setiap hari 
nja, maka bon 20 liter bensin 
dari mobil itu jang ada ditangan 
kepala bagian pengangkutan PTT, 
terus diambilkan bensinnja jang 
kemudian didjual setjara gelap. 
Dalam bal ini antara kepala ba 
gian pengangkutan, penanggung- 
djawab. pompa bensin dan 2 
orang pengisi bensin, terdapat ker 
djasama jang erat sekali.... ... 

Lain tjara lagi jang . didjalankan 
oleh para pegawai? tersebut, menu- 
rut polisi, ialah begini: Mobil2 PTT 
jang sudah mengambil ' bensin ma- 
sing2 sebanjak 20 liter tiap hari dan 
setelah bon-bensin itu diserahkan 
kembali kepada penanggung-djawab 
pompa bensin jang sefandjutnja me- 
njerahkan lagi kepada kepala bagian 
pengangkutan, oleh dua pegawai ini 
angka 20 liter bensin jang terdapat 
dalam masing? bon jang sudah di- 
storkan kembali itu, diubah mendja- 
di 60 atau 80 liter bensin. Dengan 
demikian, maka sisa bensin sebanjak 

    
pusat tenaga listrik “di Daerah 
Martapura, pembikinan waduk 
|raksasa Bati2 demikian djuga, 
idjika POLDER (gudang beras) 
“dikelilingnja masih tetap dalam 
langan2 sadja. 
IInilah gambaran jang kami da- 
Ipati dengan mempeladjari POL- 
iDERPLAN SEHOPHUYS.. Mu- 
dah-mudahan spekerdjaan terse- 
but tjepat dapat diselesaikan. 

Resolusi Penjelesaian 

Keamanan 
Presiden Diharapkan Mengeluarkan 
Decreet Pernjataan Musuh Rakjat 

Dan Negara 
KEPADA PRESIDEN, Pemerin- 

tah Pusat serta kepada instansi2 
lain Persatuan Pamong Desa Indo- 
nesia di Priangan Timur telah me- 
ngirimkan sebuah resolusi mengenai 
penjelesaian keamanan dan djamin- 
an para pamongdesa dalam melaku- 
kan tugasnja. Resolusi itu diambil 
dalam suatu rapat: gabungan antara 
P.P.D.I. tjabang Tasikmalaja, Ga- 
rut dan Tjiamis baru in. Resolusi 
itu terutama ditudjukan kepada Pre- 
siden Republik Indonesia, supaja se- 
gera mengeluarkan decreet jang me- 
njatakan. adanja pengatjau negara, 
seperti decreet jang pernah diumum- 
kan terhadap peristiwa Madiun” 
dan terhadap ,,RMS”. 
Menurut P.P.D.I., decreet itu ada- 

lah satu2nja djalan untuk mengatasi 
penderitaan rakjat. desa jang dika- 
tjaukan gerombolan dan untuk me- 
nolong pamongdesa dari bahaja an- 
Meta: pentjulikan, - pembunuhan 

Ditegaskan  selandjutnja, » bahwa 
djika desakan mengeluarkan decreet 
atau lain usaha jang sama nilainja 
oleh Presiden itu tidak sadja dilak:- 
kan, maka pamongdesa disekitar 
daerah jang dikatjaukan itu dan ti- 
dak dapat djaminan dari tentera 
akan segera ' mengungsi ketempat 
lain jang terdjamin, sedang kewa- 
djiban bekerdja hanja akan dilakr- 
kan sekedarnja dari djarak-djauh sa- 

dja. . 
Dalam resolusi itu dikemukakan 

sebagai alasan, bahwa dalam tem- 
po dua tahun ini banjak sekali (ti- 
dak disebut djumlahnja, Red.) ang- 
gota pamongdesa jang telah djadi 
korban pengatjauan (ditjulik, dibu- 
nuh, diantjam dan sebagainja). De- 
ngan terus-menerusnja gerombolan: 
mengatjaukan serta menganiaja rak- 
jat desa tidaklah mungkin  adanja 
kelantjaran djalannja roda pemerin- 
tahan didesa2, Demikian keterangan 
itu jang mengatakan djuga, bahwa 
tidaklah mungkin gerombolan ini 
menghentikan terrornja apabila pe- 
merintah tidak bertindak — untuk 
membasmi mereka sampai keakar-   

P.P.D.I. selandjutnja berpendapat, 
bahwa tindakan jang tegas dari pe- 
merintah ' terhadap gerombolan itu 
hanja dapat dinjatakan apabila Pre- 
siden Republik Indonesia mengeluar 
kan decreet jang mennjatakan, bah- 
wa gerombolan itu adalah musuh 
rakjat dan negara. Diharapkan se- 
landjutnja, bahwa setelah dikeluar- 
kan decreet, tenaga tentera jang 
sungguh aktip harus ditambah dan 
segera ditempatkan didaerah2 - jang 
tidak aman. | 

  

Pembangunan 
Madju Pesat 

Pihak D.P.D. kabupaten Bojolali 
menerangkan, bahwa pemerintah 
daerah Bojolali" dalam tahun ini 
akan mengusahakan pembangunan 
beberapa ,objek kemakmuran daerah 
nja, antaranja pembikitan pasar2 di 
Ampel dan Karanggede dan pem- 
bangunan serta perbaikan  djemba- 
tan2. 

Sebelum perang Bojolali mempu- 
njai 172 buah djembatan, tetapi da- 
lam revolusi kemerdekaan banjak 
djembatan jg dirusak. Dalam ta- 
hun 1952 telah dapat diperbaiki se- 
banjak 48 buah dan dalam bebera- 
pa bulan belakangan ini telah da- 
pat diselesaikan 7 buah. 
Sekarang ini sedang “diusahakan 

perbaikan djalan antara Bojolali 
dan Tjepogo jg pandjangnja 10 km. 
dan akan memakan beaja sebesar 
Lk, Rp 213.000.— Selandjutnja akan 
diusahakan pula pendirian peruma- 
han rakjat jg banjaknja 25 buah, 
masing2  ketjamatan mendapat 5 

buah dengan harga tiap rumah Lk. 
Rp 13.500:— Dalam kabupaten Bo 
folali ada terdapat 5 ketjamatan. 
Djuga tidak dilupakan pendirian 
tempat  pendjagalan dengan beaja 
sebesar Ik. Rp 80.000.-— Achirnja 
pemerintah daerah Bojolali hendak 
mendirikan gedung2 S.R, jg,sebe- 
lum perang ada lebih dati 100 
buah, tetapi diwaktu sekarang ha-   akarnja. nja 740 sadja jg masih baik. 

  

ggelapan Bensin 
Polisi—Beberapa Pega- 
Tadah Diperbal. 

RESERSE KRIMINIL Kepolisian Djakarta Raya telah berha 
sil membongkar komplotan jang mendjalankan penggelapan ben 
sin dalam dinas PTT didjalan Merdeka Utara, dan telah melaku 
kan penangkapan terhadap 4 orang pegawai 
mendjalankan penggelapan serta membuat proses-perbal atas diri 
17 orang supir djawatan itu dan 5 orang tukang tadah. Pengge 
lapan dan korupsi jang dilakukan oleh pegawai2 PTT itu, me 
liputi diumlah 20.000 liter bensinz 
penggelapan 4 pegawai PTT itu telah melakukan kerdjasama de 
ngan supir2 PTT dan para tukang tadah. 

PTT jang dituduh 

dalam  mendjalankan rol 

40 atau 60 liter berdasarkan bon? 
bensin jang sudah dirdbah angka2- 
nja itu, diambil sendiri oleh pega- 
wai2 jang mendjalankan korupsi ini 
dan selandjutnja didjual kepada tu- 
kang2 tadah. 1 

Menurut polisi, setiap 20 liter ben- 
sin hasil korupsi itu didjual oleh pe- 
gawai2 PTT itu dengan harga Rp. 
15,—, Harga resmi bensin tiap liter, 
seperti diketahui, ialah Rp. 1,04. 
Sementara itu pihak polisi telah 
membuat proses-perbal afas diri 17 
supir pegawai PTT jang dituduh 
mempunjai sangkut-paut atau 'se- 
tidak2nja mengetahui ketjurangan2 
bensin itu dan terhadap 5 orang tu- 
kang tadah jg. telah membeli ben- 
sin gelap itu, 17 Supir tersebut, me- 
nurut keterangan akan  didjadikan 
saksi2, sedangkan S5 tukang2 tadah 
— 2 Tionghoa 3 Indonesia — me- 
nurut polisi akan dituntut dimuka 
pengadilan negeri. Kelima tukang 
tadah itu ditahan diluar. Penjelidik- 
an selandjutnja tentang peristiwa 
penggelapan, ini, masih terus didja- 
lankan. 

Russia Mungkin 

Menginginkan Ber- 
achirnja Perang 

Dingin 
Keterangan Para Warta- 
wan Amerika Jang Baru 
pulang Dari Moskou 

PARA PEMIMPIN persurat- 
kabaran dan radio Amerika jang 
tiba di Berlin baru2 ini sesudah 
mengadakan kundjungan selama 
Gelapan hari ke Moskow mene- 
rangkan, bahwa tanda2 tentang 
adanja ofensif perdamaian Sovjet 
demikian djelas terlihat di Mos- 
kow, sehingga tampaknja seakan- 
akan Rusia mungkin  sungjuh2 
menginginkan berachirnja perang 

Mereka menerangkan, bahwa 
suasana anti Amerika jang baru 
diwaktu singkat jang lampau meli 
puti Sovjet Uni kini dengan pesat 
mendjadi lenjap dan mereka sen- 
diri telah mengalami, bhw. orang2 
Amerika disukai dan diperlaku- 
kan ramah - tamah oleh orang2 
Rusia. 

Wartawan radio Bennet Kaudsen 
dari Minnesota berkata: ,.Orang2 Ru 
sia tidak ingin berperang” dan ia ber 
pendapat,. bahwa keinginan ' untuk 
mempertahankan perdamaian dunia 
itu telah membikin tegas gerakan? 
bersifat damai dari fihak Sovjet Uni 
diwaktu belakangan ini. ,,Kami be- 
bas untuk datang dan pergi kesemua 
tempat jang kami ingini di Moskow 
dan kemana sadja saja pergi, saja di 
perlakukan setjara hormat oleh Orang 
orang jang saja djumpai. Rata-rata 
rakjat di Rusia menjukai orang2 Ame 
rika, demikian  Bennet Knudson. 
John Biddle dari Huntingdom Press 
di Pennsylvania menerangkan, bahwa 
di Rusia propaganda anti Amerika 
dengan tjepat menjadi lenjap sedjak 
Stalin meninggal dunia. Sifat anti 
Amerika tiu memang masih ada te 
tapi itu telah ditekan dan telah sa- 
mai berkurang, demikian John Bid- 

e 

Penduduk 

Djepang 
Hampir 50 pGt. Kaum 

Tani 

MENURUT ANGKA2 statistik 
agraria Djepang utk tahun 1952, 
djumlah keluarga tani di Djepang 
ada 6 djuta, terdiri dari kira2 38 
djuta djiwa atau hampir 5046 da- 
ri djumlah penduduk  seluruhnja 
agak lebih dari 84 djuta djiwa. 
...32,270 dari keluarga tani mem 
punjai tanah jang Juasnja antara 
1,2 acre sampai 2,45 acres (1 
acre — 40947 m2): djumlah peta- 
ni jang mempunjai tanah 2,45 
acre atau lebih, telah meningkat 
sedjak achir perang, akan tetapi 
mereka jang mempunjai kurang 
dari 1,2 acre dgw berangsur2 ber 
kurang. 1 

Petani ketjil bebas, djumbiah- 
nja meningkat dari 61 94 dari- 
pada djumlah petani seluruhnja 
dim thn. 1951 mendiadi 66,57b 
dari djumlah utk tahun 1952, Pe- 
tani penjewa-tanah dalam djangka 
waktu tadi djumiah merosot 1,776 
mendjadi 3,4Y4. 

56,190 dari djumlah tani ketjuali 
bertjotjok tanam  djuga berternak 
dil, sedangkan jang 43.94 chusus 
bertjotjok tanam.  Djumlah petani- 
untuk-sebagian-tahun (part time) me 
ningkats hal ini membajangkan ada- 
nja  kesulitan2 ekonomi didesa2. 
39,490 dari djumlah petani Djepang 
masih mengerdjakan tanah sendiri 
dan menjewa dari tuan tanah. Ke- 
luarga petani rata2 terdiri dari 6,24 
djiwa, diantaranja 5046 chusus hi- 
dup adri pertanian. 30,876 dari ka- 
urn-tani Djepang mempunjai hutang 
jang besarnja rata2 34.308 yen atau   kira2 3096 lebih banjak — daripada 
ketika tahun 1950, 
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Mencna ertan 
nai aliran komunism 
Bowles mengatakan, 
djungannja terlalu 
mendapat kesan tt 
komunisme c 
tara itu ia L 
aliran komunisme dalam wudjud 
.dunia bebas” pada bagian ke- 
dua abad ke-20 ini, hanja mung- 
kin memainkan peranannja dim. 
negara2 jang menemui kegagalan 
dalam si aa BeaaNg dim. 
negerinja. Sepandjang kesannja, 
denakida" Bowles, keadaan Indo- 
nesia tidak memperlihatkan ge- 
djala2 jang menandakan akan 
timbulnja kegagalan itu. . Dengan 
tersenjum ia berkata: ,.Kepertja- 
an bangsa Indonesia terhadap 
hari kemudiannja sangat kuat”. 

Djiwa bantuan fasal 4 
. tepat bagi negeri Asia- 

Tenggara. ' 
Mengenai politik bantuan Ameri- 

ka Bowles menerangkan pendapat- 
nja, bahwa mengingat  kekajaan 
Amerika jang telah diperolehnja da 
lam perkembangan selama bebera- 
pa decennia terus-menerus, sudah 
barang lajak Amerika memperguna- 
kan kekajaannja guna kepentingan 
negara2 lain. Mengenai masalah pe- 
masukan rentjana bantuan fasal 4 
mendjadi sebagian dari Mutual Secu 
rity Agency (MSA), Bowles mene- 
rangkan bahwa langkah itu adalah, 
kafena alasan2  administratip. — Da- 
lam pada itu ia berpendapat, bah- 
wa dalam politik memberi bantuan 
seharusnja diletakkan garis  perbe- 
daan jang tadjam antara bantuan so 
sial-ekonomis. dan bantuan untuk 
kepentingan militer. Ia menjatakan 
seterusnja, dalam mempersoalkan 
politik bantuan Amerika kepada nc 
gara Asia Tenggara seperti India 
dan Indonesia, bantuan Amerika da 
lam wudjud TCA adalah tepat dari 
pada tempatnja. 
“Pertanjaan tentang kemungkinan 

pemerintah Amerika didalam presi- 
den Eisenhower memindahkan titik- 
berat politik bantuannja dari sektor 
bantuan sosial-ekonomis pada  sek- 
tor bantuan militer, Bowles tidak 
dapat mendjawab, dengan alasan, 
ia sudah terlalu lama meninggalkan 
Amerika untuk mengetahui bagaima 
na perkembangan achir dalam poli- 
tik bantuan Amerika 'itu. 

  

Mentjari Obat- 
Obatan Baru 
Jang Berasal Dari 

Tanaman 

SEORANG AHLI tumbuh2an 
(botanist) jang ternama di Chica- 
go baru ini telah bertolak untuk 
mengadakan ekspedisi ,,kedunia 
jang hilang” di Venezuela guna 
menambah pengetahuan2 jang te- 
lah ada untuk menolong njawa 
manusia. : 

Dr. Julian A. Steyermark, de- 
mikian nama botanist itu dan jg. 

2 rafor dari Herbarium 
: Chi Museum of Natural 

istory, dalam ekspedisi itu dite- 
mani oleh Charles Griffin, se- 
orang naturalist muda dari Mis- 
souri. 

Seorang veteran jang telah se- 
ring melakukan perdjalanan ke- 
tempat2 jang belum pernah di: 
tempuh manusia dibenua Ameri- 
ka arung Sa mag 
membawa rombongan jang terdi 
ri dari 20 orang penduduk asli 
dan akan perdj: 

  

     
   

     

ian kaki, m 3 

telah kembali di Amerika Seri 
La bulan Djuli jang akan 
ang. : : 

Tempat jang akan ditudjukan itu 
menurut keterangan Dr. Steyermark 
adalah suatu daerah jang belum 
pernah disaksikan oleh. orang kulit 
putih. Tempat itu adalah sebuah 

plateau, jang tingginj i 
dari katja laut dan dikenal dengan 
nama Chimants Tepui oleh bangsa 
Indian penduduk Venezuela Teng 
gara. 1 

| Daerah jang aneh ini dinamakan 
”Lost World” ran nd” hi- 

    

lang) oleh. pengarang is Arthur 
Conan Doble Tas menulis sebuah 
tjerita dongeng ditahun 1884 tentang 
Gaga jang primitip“di Amerika Se 

atan, (si 
Kata Dr. Steyermark ekspedisi2 se 

perti jg. dilakukannja sering mem 
bawa kepada didapatinja bermatjam2 
pengetahuan dalam lapangan kedok 
teran” dan industeri. 
Dalam salah satu ekspedisi 

dilakukannja ke Amerika Selatan 
Dr. Steyermark telah dapat mengeta- 
hui, bahwa bangsa Indian pada ma- 
sa mempergunakan panah berafjun 
jang dibuatnja dari bermatjam  ta- 
nam2an. 1 

Dr. Steyermark menambah bahwa 
ilmu pengetahuan kedokteran men- 
djadi tertarik oleh pendapat itu dan | 
mempergunakannja dalam anesthe- 
sis modern dengan djalan mempela 
djari hubungan urat2-nja. Pendapat2 

   
Bowles Selama Di 

OWLES, bekas dutabesar 

k tiga tahun, 
mengusir pemerintah djadjahan. Ia me 

$ ra” 

jang | 

| ber 

Sependek 3 Th 
apat Kemadjuan Pesat—Kesan 

Indonesia 
Amerika untuk India, 
? pada saat ia mening 

Jam: berada disini, menga 
madjuan pesat jang telah di- 

setelah Indonesia 

   

Indonesia pasti akan berhasil da 
'kearah mentjapai tjita2 ,,negara demokratis 

nana terus berdjoang seperti telah dilakukannja 
ini. Dalam hubungan ini, Bowles me 

an itu, a a lain sistim pemerintahan didesa, 
ah, dan sistim pendidikan. ) 

menumbuhkan dan menstimulir 

  

Pulau Jamaica 
Memberi Harapan Baik 

JAMAICA, pulau jg mendjadi 
sorga perampok2 laut dimasa lam 
pau, menumpahkan harapannja 
dimasa depan atas sumber2 alumi 
nium jg telah pula diketemukan 
dipulau itu. 4 

Dollar dari kaum pelantjongan 
serta penghasilan pisang adalah 
merupakan sumber pertama dari 
kekajaan pulau itu. Demikian di 
terangkan oleh National Geogra 
phic Society. Sekarang tanah me 
rah jang ternjata tidak baik bagi 
fanaman memberikan satu hara 
pan baru bagi pulau milik Inggris 
dilaut Caribbean itu. 

Tanah merah didaerah pegunu 
ngan Jamaica Tengah ternjata me 
ngandung bidjih bauxite jg kaja 
raja waktu dilakukan penjelidi- 
kan ditahun 1942. Menurut tak 
siran bidjih bauxite didaerah tsb. 
ada lebih kurang 320 djuta ten 
banjaknja, dan dua. perusahaan 
Amerika Serikat dan satu perusa 
haan Canada telah menanam mo 
dainja sedjumlah $ 60 djuta utk. 
pekerdjaan menggali sumber2 alu 
miniam tersebut. Pelabuhan? te 
lah didirikan, dan mesia2 untuk 
pekerdjaan menggali bidjih bauxi 
te ita telah didatangkan. 

Seperti djuga halnja dengan pu 
lau2 lain di West Indies, Jamaica 
telah mengetjap masa . bahagia 
dan masa paitnja. Pertama Spa- 
njol dan kemudian Inggeris me- 
meras hasil dari buah2annja, kaju 
serta. gulanja. Hasil2 jang  diper- 
oleh dari perampokan dilaut me- 
nambah kekajaan Inggeris dim. 
abad ke-17 jang pada waktu itu 
mendapat hak sepenuhnja atas 
pulau tersebut. : 

Hasil tanaman jang berharga 
seperti tebu, kopi, cacao, pimen- 
to, ginger, buah2an tropis dan 
tembakau sudah sedjak lama di- 
peroleh dipulau Jamaica, tapi pa- 
da waktu hasil pertaniannja mulai 
berkurang, meskipun diambil 
langkah untuk mendatangkan te 
naga buruh bangsa Indian, sesu- 
dah perbudakan dilarang ditahun 
1833. 1 
Penduduk Jamaica makin fama 

makin bertambah, sampai pada 
waktu ini djumlahnja sudah lebih 
dari setengah djuta djiwa. Masa- 
alah jang makin lama makin ru- 
wet dihadapinja iajah miasaalah 
pengangguran. 

Pangkalan2 Amerika dipulau 
Jamaica jang diperolehnja setjara 
pindiaman dari Inggeris turut 
membantu menjehatkan pereko- 
nomian pulau itu. Demikian pula 
hainja dengan pelantjungan jang 
memberi hasil kira2 enam djuta 
dolar setahun. Sekarang alumi- 
nium mungkin akan mendjadi 
sumber penghasilan baru bagi Ja 
maica, meskipun tidak akan sama 
besarnja seperti pada zaman pu- 
lau itu didjadikan sorga oleh ge- 
rombolan badjak laut. 

Peristiwa 17 Okt. 

Tidak Lepas Dari Ke- 
djaksaan Agung 

  

PERHATIAN terhadap peristi 
wa 17 Oktober tidak lepas dari 
Kedjaksaan Agung, sehingra pe 
meriksaan peristiwa fsb. sampai 
saat sekarang ini berdjalan terus. 
“Demikian keterangan djarubitjara 
Kedjaksaan Agung Abdul Mutha 
lib Moro atas pertanjaan ,,Anta 

tentang pemeriksaan jg telah 

mulai dilakukan terhadap bebera 
pa anggota Parlemen baru2 ini. 
Djurubijtara « 

menerangkan, bahwa Kedjaksaan 

Agung terus mengadakan hubu 

ngan jang rapat dengan pemerin 
tah, oleh karena perkara ini selain 
mempunjai segi2 kriminil djuga 
mempunjai segi2 politik. : 

Ditanjakan, apakah dengan se- 
lesainja pemeriksaan perkara Sul- 

tan Hamid, peristiwa 17 Oktober 

itu akan mendapat prioritet utk. 

diselesaikan, djurubitjara tsb. ha 

nja menjatakan, bahwa bagi Ke- 
djaksaan Agung semua perkara 
jang menjangkut pelanggaran hu 
kum dianggap penting. Dinjata- 

kan, bahwa Kedjaksaan Agung 
bermaksud untuk menjelesaikan 

peristiwa 17 Oktober setjepat- 
mungkin, tidak sepertishalnja de- 

ngan perkara Sultan Hamid jang 

telah memakan waktu begitu la- 

ma. 2 
Menurut Abduf Muthalib Mos 

ro, dalam hal peristiwa 17 Okto- 
r ini, Kedjaksaan Agung telah 

melakukan pemeriksaan terhadap 
orang2 sipil dan militer. 

sedemikian, kata Dr. Steyermark Ka 

terusnja, ialah obat untuk — kanker 

dan afthritis. 
Dr. Steyermark serta rombongan: 

nja akan, tidur | ditempat terbuka. 

Tempat jang ditudjunja terletak kese   lain jang diperoleh dari ekspedisi2 belah utata Chatulistiwa, 

        
    

reun kota ketjil, 
war. Dari Take 

   
2 apa 

selalu menjaksikan puteri2 tjantik 
dengan pakaiannja jang genit, 
gelungnja jang halus, lengkang 
lenggoknja jang meraju, disepan 
djang masa, maka begitulah di 
Sumatra Utara ini, dimana dan 
kemanapun kita pergi selalu me 
nemui pemandangan2 aju jg tak 
djemu2-nja diresapkan, dinikmat 
kan, seperti orang. memandang 
putri2 jang tjantik di Djawa itu. 

Hutan2 bakau ditepi laut, hu- 
tan2 nipah, hutan2 karet, pisang, 
pinang atau djambe, padang2 
rumput jg luas2, hutan belukar, 
kali2 dan air terdjunnja, sawah2 
jang 'berombak menurut “ irama 
tanah pegunungan jang sudah 
menguning, gunung2 digigir Bu 
kit Barisan, rakjatnja jg beraneka 
warna pakaian dan adatnja, se 
mua itu memberi kepuasan pada 
mata jang tidak ada lelah2-nja 
memandang. 
Kemudian kita  menikmatkan 

Yao Toba atau Danau Toba. 
Ketahuilah bahwa luasnja Tao 

Toba ini kira-kira ada 40.000 
km' dengan dataran tinggi Toba 
disebelah ' Selatan dan dataran 
tinggi KARO di Utara. Kali2-nja 
bertjuram-tjuram sampai 100 m 
dalamnja, tetapi tidak begitu Je- 
bar dan disinilah golongan Batak 
sama bersawah. Dan di tanah 
ngarainja ditengah tingginja jang 
masih penuh dng.alang? orang 

ini bisa dipergunakan untuk kaju 
bakarnja. 

Diseluruh Sumatra Utara ini 
kira-kira ada 20 buah gunung jg 
menghiasi gigir Bukit Barisan ka 
nan dan kiri. Dan dari Toba ini 
lah sumbernja Sungai Asahan jg 
memberi pengairan tjukup kepa- 
da rakjat sampai di “Tandjung 
Balai. 

5 Pemandangan indah. 
Prapat adalah ditepi Toba itu. Di- 

sinilah terdapat banjak villa, lodji2 
dan tempat2 - peristirahatannja para 

jang banjak mengeruk keuntungan 
dari Sumatera Utara ini. 

Setelah menikmati. keindahan To- 
ba dengan airnja mabiru-biru me- 

gunungan. diseputarnja ini kita me- 
nikmati lagi kota Sibolga dipandang 
dari gunung sebelum kita turun ke- 
kotanja. Sungguh indah dan dari pe- 
labuhan Sibolga inilah hatsil rakjat 
dikeluarkan, seperti karet, kopi. ke- 
menjan, dll. Bagus sekali peman- 
dangan diseputar ini dan mobil ha: 
rus dua kali'melewati Batu Lobang 
atau trowongan, djadi mobil berdja- 
lan dibawah - air-mantjur atau sir- 
terdjun. 

Sesudah Sibolga kira djumpai pe- 
mandangan2 lain jang lebih indah 
lagi, jakni barisan bukit2 dengan 
kampung2nja, dengan mesdjid dan 
Surau2nja, dengan kebiasaan rakjat- 
nja dikali2 dan disawah2. Panorama 
indah2 banjak terdapat disini dan   

tsb. selandjutnja | 

| pandjang Kabandjahe puteri? 

diantara hutan2 dikedua belah dja- 
lan jang kita lalui itu, bila hendak 
masuk Padang, Sidempuan kita 
djumpai hutan Salak. Dan memang 
disini adalah sumber buah salak un- 
tuk seluruh Sumatera. Sehari2nja 
tidak kurang dari 20 ton dikeluar- 
kan, tidak perduli musimnja ataukah 
tidak. Malah kalau sudah musimnja 
salak, tidak kurang dari 50 ton se- 
hari2nja mengalir seperti bandjir ke- 
pasar2 di Sumatera. 

Waktu Bung Karno di 
Brastagi. 

Dengan kekerasan Bung Karno 
sebagai Presiden kita pernah diang- 
kut Belanda ke Brastagi. Setjara 
diam2 tentunja, malah dimaksudkan, 
supaja tidak ada semutpun jg tahu. 

| Gagah nian mereka pada itu waktu, 
bisa menjembunjikan Bung Karno cs 
di Brastagi. Ketahuilah, bahwa rak- 
jat KARO - adalah pedjuang2 ter- 
masuk terhebat diseluruh Sumatera, 
9596 dari djumlah ' penduduk di 
Karo sama keluar kegunung?2 mela- 
wan Belanda diwaktu clash kedua 

|itu. 
Pemimpin2 suku bangsa Karo jg 

berdjuang mati-matian itu dan meru- 
sak membinasakan kota Kabandjahe 
itu, diantaranja ialah Slamet Gin- 
ting, Djamin Ginting (keduanja kini 
masih di Tentera di Djawa mungkin 
berpangkat Kapten) dan Rakoctta 
Sembiring jang sampai sekarang di- 
pilih rakjat mendjadi Bupati. Djuga 
Srikandi2 Karo banjak sekali. Diika 
sekarang kita melihat didjalan2 se- 

jang 
putih merit dan 
k, 4#tulah — dahulu 

memakai 
membawa 

tjelana 
kampa 

|jang banjak memanggal kepala mu- 
suh. Kini kampak itu kembali di 
pegang untuk pekerdjaannja sehari? 
kehutan mentjari kaju. Serem. djuga 
berdjumpa dengan mereka itu. 

Djadi Bung Karno di. Brastagi, 
hanja 12 km kira2 dari Kabandjahe, 
pusatnja Tanah Karo jang galak da- 
lam perdjuangan itu. Tetapi mereka 
tidak “mengerti sama sekali bahwa 
Bung Karno berada “disitu. Andai- 
kata mengarti? Tentu ramai sekali 
gerilja menggasak mereka. Tetapi 
dasar mau. ketahuan. 

Di pasanggrahan Brastagi itu ada: 
lah seorang pelajan jang djuga ber: 
nama Karno. Seringkali  serdadu2 
Belanda jang mendjaga disitu me: 
manggil2 Karno, Karno. Dan setiap 
waktu Bung Karno mendengarnja 
membelalak, serik dan djengkel ru 
panja. Pada suatu waktu, ketika 
Bung Karno dapat  berdjumpa de:   ngan pelajan tadi, waktu melajani 

     

                  
APABILA orang di Solo-Jogja 

berladang dan berkebun. Alang2. 

kapitalis dari Medan dan merekalah 

nari diajun angin dan keindahan pe- Frerkeluarnja sama dengan allright? 

lani 
ahka 

makan, Presiden kita dapat membi- 
'sikkan, bahwa belian itulah Sukarno, 
Presiden Republik Indonesia. 
» “Dan sedjak itulah berita ini me- 
nular dari telinga sampai ke telinga, 
seperti api jang memakan alang2 di- 
tanah Karo jang mudah mendjalar 
berkobar. Karno dipindahkan lagi, 
ke Prapat ditepi Tao Toba uu. 

Inilah tjerita jang kami dengar 
sendiri dari bapak. Bupati Rakoerta 
Sembiring. 

tjerita. 
Datang di Kabandjahe kita mene: 

mui sebuah rumah dari kaju, ketjil, 

“idak lengkap. Hawanja dingin se 
kali, maklum tingginja kira2 

kapas pulau2nja, sangat bagus. Pad 
peta itu tertera tulisan tangan Bung 

terkenal sedjak adanja - madiallal 

rah tjantik ini. Disampingnja diata 
peta itu djuga- terdapat tanda-tangan 
Mr. Sartono, Ketua Parlemen kini 

istirahat disini. 

   

“pitji hitam jang tinggi, 

koetta Sembiring. 

ikuti kelihatan takut2, taat? 

lah Bupati dengan pegawai2nja jan 
menjongsong kita. 
menggelengkan 
begitu dengan berkata? 
suara keras dalam bahasa-daerahn 
hati kita mendjadi 

rus terang takut. Tetapi setelah kit: 

   

ra dalam bahasa Indonesia tentuni 
hati kita tertawan, tertarik dan me- 
njinta. Kata2nja dalam bahasa dae 

lama di-ikuti keluarnja kopi panas, 
jang dengan tidak merasakan panas- 
nja begitu sadja kita minum. karena 
hawanja, jang dingin. Owask j 

ternjata artinja sama. 

pingnja, inilah  Pasanggrahan Ka- 
bupaten untuk tamu2 orang Peme- 
rintahan. Dan aneh bin -adjaib, 
mandornja jang mengurus itu orang 
dari Djawa jang sudah puluhan ta- 
hun disitu dan ditjinta oleh Bupati, 
sebab ikut bergerilja bersama2 anak 
isterinja, sampai mengembara kema- 
na2. 

Mulailah kita dengarkan tjerita2- 
nja pak Rakoctta Sembiring jang 
dalam bahasa wajang Djawanja bi- 
sa disebut seperti Werkudara: 

»DIENGGURENG ORA MEDENIE. 
Nampaknja menakutkan, tetapi ha- 
tinja baik, budi bahasanja bagus 
hingga menawan hati orang, sam- 

ju. 
Pertama kita tanja:  ,,Bapak, 

gaimana keamanan disini?”. : 
»Ha, ha, apa jang saudara takut- 

kan?” Tentu kita djawab: ,,/Tidak 
ada jang kita - takutkan”. Lalu ia 
-menjaut: ,,Nah, kalau begitu aman. 
Kan hati saudara sendiri jang me- 
nentukan aman dan tidaknja??, 
Kalah separoh kita. : 
Kemudian dengan tertawa ia me- 

neruskan katanja, bahwa soal ke- 
amanan disini memang terbaik, 
Apalagi soal perampokan, soal pen- 
fjuri ketjilpun tidak ada. Mobil? 
dan bis2 djalan siang malam dengan 
enak melewati padang rumput, hu: 
tan2 itu. Lagi 
pun bisa disebut Darul Aman dan 
ini semuanja diseluruh Sumatera 
Utara sampai di Tergah selalu 
aman tenteram. 

Daerah dan kekajaan 
nja. 

ba- 

Ta 

luas daerahnja dengan  djumlah 

luruh Asia Tenggara. 
Hatsil buminja jg tersohor h 

sajur-sajuran. “Terutama 

pang dan apalagi kentangnja ig 
bagus. Kentang 1 kg disini hanja 
3, paling banjak 4 buah. Djadi 
besar2 sekali, seperti kelapa mu 
da sadja. Dan hampir semua 
tanaman kepunjaan rakjat asli, 
jang kepunjaan asing (Tionghoa 
dan seorang Eropa) hanja 10 ha. 
Sajuran ini sampai di-export ke 
Malaya, Djawa. Djumlah export 
nja setahun2-nja 1.200 ton. Dan 
transportnja kebanjakan djuga di 
urus oleh perusahaan pengangku 
tan Karo sendiri, djadi djuga na 
sional. Orang Karo sudah. mem 
punjai 250 buah truck, semuanja 
perseorangan. : 

Lain2 hasil jang bagus disini 
ialah tembakau, gula aren, djeruk 
manis, seperti keprok di. Djawa. 
Djumlah pohon djeruknja. jang 
sudah menghatsilkan “ada 20.000 
batang pohon. Hingga tiap hari 
Senen, ini waktu pasaran, hampir 
separoh isinja sajuran dan djeruk 
manis. Tetapi djuga terkenal, che 
wan ternaknja : disini, apalasi 
sapi, kerbau dan kudarhja jang di   lepas begitu sadja dihutan2, pe 

      

jahe, Pematang Siantar, Prapat, Ba Aa nd 

dan tjatatan2 jang kami 

                                                                                                                           

Rakoetti Sembiring ber- 

amat sederhana, alat2 rumah-tangga | 

1200: 
m. diatas laut. Didinding tergantung 
sebuah peta Indonesia dibikin dari 

Karno dengan tanda-tangannja jang 

,Fikiran Rakjat” di Bandimg dahu- 
lu. Inilah tanda waktu Bung Karno 
sebagai Presiden mengundjungi dae- 

kiranja waktu beliau sakit dan ber- 

Keluarlah seorang jang besar ba-t 
j butnja tebal hitam keri- 

memakai manfol hitam, matanja hi- 
tam bersinar, mengenalkan diri, Ra- 

Suaranja seperti 
gledek. Beberapa orang jang meng- 

dan KE .5 
menurut segala perintah. Perintah2- Ne ig 
nja penting ringkas, suara keras. Itu: kan. an -mudahan ini mendja | 

Kebiasaannja 
kepala. Dan djika 

dengan 

- 1 ja, 
ketjil dan seolah2 

sudah ingin segera pulang sadja. Te- 

berkenalan, kira2 10 menit berbitia- 
A 

rah jang keras tjepat dan Gidjawab 
ara 

Kita bermalam dirumah  disam- 

pai tidak menakutkan. Lagi dia Iu- 

pegunungan. Disini-. 

KABUPATEN KARO ini mes: 
kipun hanja kira-kira 27.000 kme 

penduduk hanja 120.000 - orang,i| 
tetapi kekajaannja terkenal dise: 

rum namanja tadi ialah berupa. 
kool,: 

wortel, biet, kutjai, waluh  dji- 

arisan 
Kemudian 

   

apat. 
(Oleh: Wartawan Keliling Kita). 

| maa otak aed dari R.RI 
t 

. Pusat ini, ktsem- 
Sumatera Utara, Su- 

1 gerabira, meskipun seringkali diikuti 
ibanjak tempat hawanja 

belah -seluruh Sumatera mendjadi 
di Palembang Bukit Barisan setiap masa 

ggi menurun, mendat 
z 2000 km, perdjalanan ini. Kita berdja- 

a.. Dari Kotaradja kembali dan di Bi- 
uu Takengon, 

terlalu dingin. 
daerah 

ar belukar kemudian 

danau Laut Ta- 
angkalan ini kita mu- 

matjam sukubangsanja, 
gera diakui, bahwa 

ditengah2 Toba. 

Sumatera Utaras jakni 
i banjaklah apa2 jang 

pandang 

gunungan2 jang penuh padang 
rumput itu. Hanja tidak ada cow 
'boynja sadja disini, tetapi peman 
dangan dan keadaan sama dengan 
japa jang banjak kita Iihat di 
bioskop2 cowboy dengan kuda2 
dan sapi2-nja itu. Padahal sapi 
dan kerbau ini sudah amat ku- 
'rang, karena “akibat clash kedua. 
| Seorang  berburuh  diladang 
atau sawah untuk mematjul upah 

Rp 10.— sehari plus makan 
kali, djadi artinja tidak ada 

ang nganggur dan  djuga 
k ada kemelaratan jg kesrakat 

perti di Djawa itu. 
“Pohon karet tanaman  rakjat 

rti adanja diseluruh Sumatra 
disini hanja ada 10:000 po- 

m, djadi tidak berarti djika di 
ding dengan lain daerah. Su- 

A. 
3 

- 
apan jg menpgoret. 

ahe ini baru dapat di 
( dibangun Belanda da 

hun 1908 sadja, karena rak 
ja dibawah pimpinan radja2 
ulu jang selalu memberontak. 
u berontakan ini  achir 
dapat dipatahkan oleh Belan 
demikian 1 seorang ketu 

radja di Karo.itu, ialah 
ena: tidak adanja persatuan di 

kalangan kita sendiri. : 
'Utjapan ini sangat 

menggoret hati kita. Mes 
kipun jang dimaksudkan itu ke 

aan dahulanja, namun utjapan 
masih BERLAKU sampai se 

2, suatu hal jang kita sesal 
ruh kalangan Indone- 

“PERINGATAN BAGI KITA, 
asanja kini mesti ada persa 
jang sebenar-benarnja, per 

a nasional berdasarkan Pan 
jang kuat itu. Ketahuilah 

di. Karo masih banjak 
berumur 80 tahun lebih 
men i peperangan 

sebe- 

     

  

   

Dibanjak tempat kita lihat ba 
njak sekali jg disebut KILANG 
KILANG PADI dan KILANG 
PAPAN. Jakni penggilingan padi 
dan penggergadjian papan. Dan 
hampir semuanja kepunjaan bang 
sa Kita sendiri. Seperti halnja di 
lain2 daerah diselaruh Sumatra 
Utara ini jg kita lihat. - Kilang 
papan banjak terdapat, sebab rak 
jat hebat sibuk membangun ru- 
mah2nja dan Pemerintah kantor2 
nja pun perumahannja. Dan suku 
Karo ini mempunjai 
BANK KARO SENDIRI jg mem 
beri dorongan modal kepada pe 
ngusaha2 nasional dilapangan 
ekonomi. 

    

eritaan waktu clash 
ke-satu dan kedua. 

Penderitaan diwaktu clash ke-I 
dan ke-II memang terhebat 
Karo ini dan dikala Presiden ber 
pedato disini sudah pernah men 
djandjikan uan sebesar2-nja 
bagi mereka. kesanggupan 
Pemerintah untuk mengirim trac- 
tor2 dan alat2 m 
perhebat pertaniannja- sudah lama: 
didjandjikan. Tetapi Bupati Ra 
koetta Sembiring masih selalu 
menunggu sabar dan 
taat. Memang di Atjehpun orang 
menunggu uan ini dengan 
sabar. sebenarnja urgent. 
Kalay hendak lebih memadjukan 
perindustrian ketjil dan persawa- 
han disini. Rakjatnja terang ra- 
djin-radjin i bekerdjanja. 
Bahkan wanita2 tua sekalipun ba 
njak kita lihat diladang2, sawah2 
dan hutan. Ini disemua ' daerah 
jang kita kundjungi, tidak di Ka 
bandjahe sadja 

Tetapi ternjata Pemerintah me 
mang memperhatikan, hanja be 
lum dapat meluas sadja. Sebab 
di djalan2 diantara Lubuk Sika- 
ping — Bukittinggi kita djumpar 
disore hari beberapa tractor jang 
dikemudikan k negeri sedang 
pulang dari ahnja. 

Orang bilang SATUR 
maksudnja main tjatur. Ini dige 
mari mulai kanak2 gembala che 
wan sampai kaki-kaki. 
tengah sawah, rumah2, warung2, 
dimana sadja kita djumpai orang 
berkerumun sehabis pekerdjaan 
nja disawah. Semuanja mengelili 
ngi alat segi empat sederhana 
dengan buah tjaturnja dari be- 

sebagai radja, putri, kuda, pion2 
nja. Memang banjak sekali jang 
pandai. Djika orang tidak dapat 
main tjatur, sukar segera dapat 
bergaul enak dengan mereka jg 
selalu diam menghadapi media 
tjaturnja. Sajang sekali umumnja 
ini di-ikuti: dengan taruhan, dan 
besar2, seperti kebiasaan di Pali 
sadja, jakn g adu ajam. Tju 
ma di Karo fikiran berdjalan 
keras dan tentu ini ada akibat2- 
nja jang baik, mitsalnja gemarnja 
orang berfikir dalam, perhitu- 
ngannja jang tepat, strateginja jg 
kuat, adjaran tjatur tadi. 

Djagonja tjatur tahun 1940 ia- 
lah jang ma 'Tumbuk 
pernah ke Eropa melawan djago2 
Euwe dan Aljechin dengan kesu 
dahan serie. 

Djagorja muda tahun 1953 ini   ialah “kondang bernama 'Mar- 
lop. Pak Bupati Sembiring tadi 

Karno Vembo. 

tuk, 

  
Njonjah Clare Boothe, seorang duta wanita Amerika di Italia berdia- 
batan tangan dengan presiden Eisenhower waktu membitjarakan tugas- 

nja jang berat. Presiden Eisenhower berpesan, supaja maksud Amerika 
memberikan bantuan pada Eropa itu didjelaskan seperlunja. 

  

Pertjsbaan Ben- 
sin Radio-Aktif 
DUA ORANG AHLI kimiah 

mengemukakan bagaimana bensin 
jang radio-aktif sedang dipergu- 
nakan dalam pertjobaan jang mak 
sudnja untuk menambah djarak 
jarig dapat ditempuh oleh tiap2 
liter bensin. : 

Dr. Harold P. Landerl serta Dr. 
Bernard M. Sturgis, ahli2 kimiah 
pada Du Pont De Nemours Co. 
menguraikan tentang pertjobaan 
diatas pada rapat jang ke-123 dari 
American Chemical Society jang 
dilangsungkan di Los Angeies. 
Teknik baru itu meliputi pemakai 
an bensin jang ditjampur dengan 
logam tetraethyl jang sudah didja 
dikan radio-aktif. Dan bila bensin 
jang radio-aktif itu terbakar dim. 
mesin mobil, maka petjehan2 da- 
ri logam jang radio-aktif tadi ber 
kumpul pala lobang cylinder me- 
sin bersama-sama engan gas ser 
2 bekas minjak jang telah dipa- 

Semua bekas2 jang tertinggal 
ini, jang merusakkan efficiency 
mesin mobil, maka pefjehan2 da- 
hendak ditioba . menghilangkannja 
oleh ahli2 kimiah itu. 

Sebelum diketemuinja 
Dr. Landerl, maka 

teknik ini, 
tidaklah 

mungkin untuk mempeladjari sludge 
cylinder pada waktu terbentuknja. 

Sekarang kedua ahli kimia itu te 
lah dapat menentukan dimana be- 
kas2 itu terkumpul pada setiap saat 
terdjadi perkembangannja. Bila su- 
dah lebih banjak diketahui bagaima- 

benda jang terbuang itu terben- 
maka mereka mengharapkan 
dapat mentjari djalan untuk 

.melenjapkannja.   
esin untuk mem: | jan 

Didjalan2. | 

  

| Para ahli mesin mengetahui, bahwa 
beberapa djam setelah mesin mobil 
berputar, maka banjak djuga dari pe 
tjahan2 bekas jang mengalir dari din 
ing cylinder kedalam ruangan kom 

binasi (combustion chamber). 
Akan tetapi kedua ahli kim 

telah mengetahui 
iah itu 

dari  pertjobaan2 

radio-aktif, bahwa sedjumlah bekas? 
jang lebih ketjil terbuang terus me 
nerus selama mesin mobil berputar. 

Petjahan2 ketjil ini berterbangan 
rsama bensin: jg. terbakar dan tja- 

ir sebentar itu djuga. Kemudian pe 
tjahan2 ini melengket pada bagian 
lain dari cylinder, seperti djuga bola 
ijs akan melengket bila dilemparkan 
kedinding.. 

Kata Dr. Landeri: 
»Bila sudah lebih banjak diketahui 

tentang aksi complex dari bekas me 
in ini, maka perindustrian mesin? 
mungkin “akan dapat menghasilkan 
mesin2 jang lebih efficient serta in: 
usteri minjak menghasilkan 

sin2 jang lebih ekonomis”. 
ben- 

djuga termasuk pemain kuat dan 
kalau bermain dengan rakjatnja 
dibawah pohon beringin  disam 
ping rundahnja. 

Gotong-rojong ini. memang ter- 
a. sendi dasarnja bekerdja di se: 

uruh Indonesia, Ini: kita djumpai 
di Ambon, Menado, Djawa dan ki: 

1 di Karo. Dan Sumatra seumum- 
nja. Rakjat Karo dalam  bekerdja 
ma ini tidak hanja dalam mendiri 

kan. rumah, kerdja. peralatan, dll 
tapi djuga didalam membikin sawah 
baru. Mulai th. 1950 sampai. “achir 

2 ini. sudah ada 1900 ha sawah 
ru jang dibikin, - sedang Belanda 

ahulu. mulai th 1908 sampai 1942 
hanja. dapat membikin 2500 ha 

sawah. Sawah2 jang sudah. ada ' di- 
mpung kira2 3500 ha. Dan kalau 

rentjana tiga tahun mengenai irigasi 
kini dapat dikerdjakan dan lantjar, 
maka 200.000 ha tanah lagi daput 
dikerdjakan. Ini hanja dapat diker- 
djakan kelaknja djika ada mekanisa 
si sawah. : 

.Kemadjuan pendidikan: 
Disamping kekajaan - tanahnja 

tu, djelas sekali bahwa rakjatnja 
masih setjara | primitief sekali 
tjara hidupnja, apalagi jang me- 

enai perumahan. Djika  ben- 
tuk2nja sadja jang asli tidak me- 
agapa, jakni sematjam rumah di 
Minangkabau tetapi dipuntjaknja 
selalu memakai tanduk sematjam 
erbau. Ini bedanja dengan Mi- 

nang. Dan hanja di Karo terda- 
pat tanduk kerbau dipuntjak ru- 
mah itu. Tetapi soal2 kebersihan, 
Kesehatan, sama sekali masih ter 
lantar. Memang sudah adat Karo 

(Disambung halaman 3). 

g mereka lakukan dengan bensin| 

  

Akibat Tindakan Gerombolan 
Selama Tahun 1952 500.000 Orang 

Di Djawa Tengah Mengungsi. 
AKIBAT TINDAKAN2 gerombolan bersendjata 

Djawa Tengah selama tahun 1952 ini, maka Ik. 500.000 orang ter 
paksa meninggalkan kampung halamannja kedaerah 
lebih aman. Sebagian besar dari mereka itu, adalah berasal 
daerah Pekalongan, jaitu 281.024 orang dan sekedar untuk meri- 
ngankan beban para pengungsi itu, telah dikeluarkan uang oleh 
Djawatan Sosial sebesar Rp. 789. 313,13. 

diwilajah 

ig dianggap 
dari 

Disamping bantuan berupa uang. 
djuga telah diberikan bantuan beras 
sebanjak Ik. 280 ton. Bagi mereka 
jang rumahnja habis dibakar oleh 
gerombolan, oleh Djawatan Sosial 
telah “dikeluarkan uang sebesar 
Rp. 9.696,25 uang mana adalah di- 
pergunakan untuk membangun kem- 
bali rumah? tadi. Pembangunan kem- 
bali.rumah2 terbakar :itu tidak se- 
mua dikerdjakan, karena sebagian 
besar dari penduduk tadi telah da- 
pat mendirikannja sendiri. 
Adapun penzun jang terbesar 

dalam daerah Pekalongan, ialah di 
Brebes: sebanjak 247.187. orang dan 
untuk keperluan mereka oleh Dja- 
watan Sosial telah dikeluarkan uang 
sebanjak Rp. 5655.757,43, 

Disamping daerah .. Pekalongan, 
tertjatat djuga banjak pengungsi da- 
lam daerah Surakarta. Selama tahun 
952 djumlah orang pengungsi di- 

daerah ini akibat tindakan gerom- 
bolan bersendjata sebaniak 93.657 
orang dan untuk meringankan be- 
ban para pengungsi itu, telah dike- 
juarkan uang sebesar Rp. 247.180,05. 

  

   

  

Sebagian besar diantara mereka ber- 
jasal. dari Sukohardjo jakni sebanjak 

untuk ini telah 
dikeluarkan uang sebesar Rp. 132. 

Pengungsian terbesar dari 

16.088 orang dan 

280,—. 
daerah Sukohardjo itu, terdjadi da- 
lam bulan Maret, jaitu sebanjak 
15.414- orang. 
Mengenai daerah Banjumas, be- 

lum lagi diterima laporan jang leng- 
kap, karena dalam tahun 1952, ini 
keadaan keamanan dalam daerah 
tersebut masih mengetjewakan dan 
untuk mengumpulkan bahan2 
perlu, belum ada waktu. 

Selandjutnja Djawatan Sosial  Dja- 
wa “Tengah. belum: dapat. memberi 
keterangan, berapa banjak masjara- 
kat desa jang mendjadi korban ke- 
ganasan gerombolan bersendjata itu, 

| demikian pula belum dapat dikata- 
(kan, berapa banjak rumah jang ha- 
(bis dibakar oleh gerombolan terse- 
but. 
Kerugian akibat tindakan2 gerom- 

bolan bersendjata dalam wilajah Dja- 

“Hp kini telah selesai dikerdjakan 
€ telah ditempati: 

jang 

| Perumahan Pegawai 
IDimana-maua Sulit Pe- 

metjahannja 

|. PEMERINTAH telah meren- 
tianakan pembangunan 3000 ru 
mah di Kebajoran, digntaranja 

  

ada 1353 

buah rumah dengan beaja 23 dju 
rupiah, sedang kekurangannja 

belum dapat dilaksanakan berhu 
bung kekurangan uang. Menurut 
keterangan kantor  Pekerdjaan 
Umum Kebajoran djdmlah — ru- 
mah2 gedung jang baru (terma 
suk rumah2 partikeli) sampai 

  

lachir bulan Pebruari 1953 ada 
3790 buah, diantaranja 1353 

buah milik Pemerintah tsb. diatas 

itu, jang sebagian besar kini di 
tempati oleh pegawai2 negeri. 

Djika uang jang sampai seka- 
rang dikeluarkan oleh Pemerintah 

untuk membajar ongkos2 ' hotel 
untuk pegawai2 negeri di Djakar 
ta (jang tidak sedikit djumlahnja) 
diwudjudkan rumah, maka menu- 
rut taksiran seorang ahli djumlah 
uang jang dikeluarkan tiap hari 
untuk membajar sewa kamar ho- 
tel itu, bisa didjadikan dua buah 
rumah, “djadi bisa mendjadi 60 
buah rumah sebulannja. 

Berhubung dengan ini anggota 
Parlemen Djaswadi bertanja ke- 
pada Pemerintah, apakah Peme- 
rintah tidak sependapat dengan 
dia untuk setjepat mungkin men- 
djual rumah2 Pemerintah di Ke- 
bajoran tsb. kepada orang2 Indo- 
nesia jang ingin menanam modal 
nja dalam rumah2 di Kebajoran 
dengan memberikan  prioriteit 
pertama kepada para pegawai jg. 
kini mendjadi penghuni rumah2 
tsb.? Pendjualan kepada para pe- 
gawai ini dapat dilakukan setjara 
mengangsur dengan pembajaran 
d muka 204» dari harga pendjua 
lan dan kekurangannja diangsur 
menurut persentase gadjinja ma- 
sing2. Pendjualan kepada pihak . 
lain jang tidak termaksuk dalam 
kategori tersebut diatas dilakukan 
setjara kontan. 

Dengan djalan demikian pega- 
wai2 negeri jang kini tinggal di- 
kamar2 hotel dapat pula berang- 
sur2 dipindahkan kerumah2  (ba- 
ru? Red.) di Kebajoran. 

Djaswadi mengemukakan  sa- 
ran pula supaja Pemerintah men- 
stimulir penjewaan tanah2  ko- 
song di Kebajoran terutama pada 
bangsa Indonesia untuk didirikan 
sedung2, baik guna rumah tempat 
tinggal maupun toko2 atau peru- 
sahaan. 

Ketegangan Du- 
nia Akan Ber: 

— kurang 
Harapan Hammarskjogeld 

DAG HAMMARSKJOELD ig. 
baru tiba dengan pesawat terbang 
dari Swedia di New York untuk 
menerima djabatannja jang baru 
selaku sekretaris djenderal  orga- 
nisasi PBB, menerangkan kepada 
para wartawan, bahwa ia harap- 

dunia akan memasuki suatu 
zaman dalam mana ketegangan2 
akan berkurang. Bekas sekretaris 
djenderal PBB Trygve Lie ada di- 
sampingnja ketika Hammarskjoeld 
memberikan konperensi persnja 
jang pertama. .. 

Sekretaris. djenderal baru orga- 
nisasi PBB menerangkan: ,,seba- 
gai mana hainja dengan 
jang berdiplomasi dan berpolitik 
sajapun mempunjai pendapat? pri- 
badi mengenai masalah2 baru jg. 
kami hadapi. Pendapat2 ini ada- 
lah pendapat2 saja sendiri sebagai 
seorang partikelir. Dalam djaba- 
tan saja sebagai pevawai interna- 
sional dalam pada itu akan le- 
njap sifat perseorang partikelir 
itu”. . 5 

Selandjutnja Hammarkjoeld mene   wa Tengah ditahun 1952 itu, berupa 
|materieel ditaksir sebanjak puluhan 
djuta rupiah. 

Achirnja Djawatan Sosial Djawa 
Tengah menerangkan, bahwa dalam 
tahun 1953 ini, korban 
gerombolan bersendjata akan 
berkurang, karena 
pembersihan oleh Tritunggal 
bihak tentera kita. 

  

Persiapan 
 Muang Thai 

Bila Terdjadi Invasi 
KEMENTERIAN dalam nege- 

ri Thai telah memerintahkan ke- 
pada pemerintah2 daerah propinsi 
disebelah Utara Thai supaja mes 
ngadakan persiapan2 untuk me- 
ngangkut dengan kapal ke Bang- 
kok semua dukumen2 jang pen- 

penjerbuan |- 
oleh kaum komunis, demikian di- 
ting apabila terdjadi 

      

terangkan oleh direktur dj 
departemen — penerangan 
Parmaigen Kunjala. AKAN 

Dalam keterangan tsb jan — telah 
diberikan kepada harian berbahasa 
Inggeris ,,Bangkok Post” di Bang: 
kok, Kunjara seterusnja menjatakan 
apabila gentja'an sendjata I 
telah mendjadi suatu kenjataan, ma 
ka Muang Thai menjiapkan diri un 
tuk menghadapi kemungkinan tim: | 
bulnja sesuatu perobahan dim. sia- 
sat kaum komunis. Menurut dia pa- 
da waktu ini belum dapat dikatakan 
apakah kaum komunis Tiongkok 
akan mengalahkan perhatian mere- 
ka kearah Selatan setelah ter'japai 
penjelesaian dalam masalah Korea. 
tetapi sekalipun demikian pemerin- 
tah Phibun Songgram sudah menjiap 
kan rentjana2 jang segera akan dilak 
sanakan djika terdapat petundjuk2 
mengenai kemungkinan hendak di- 
lakukannja serangan komunis terha 
dap Thai, 

MEN NENa MT menda 

       

— Utk. menghadliri konferensi ig 
akan membitjarakan soal beras di 
Asia jang akan berlangsung pada tg 
15 dan 16 April jad di Singapura, pe 
merintah Indonesia akan diwakili 
oleh Brotomartojo dari" /Hubungan 
Ekonomi Luar Negeri Kementerian 
Perekonomian. Seperti telah dikabar 
kan, konperensi tsb 
oleh wakil2 dari 22 negara dan'akan 
mengambil keputusan2 penting me- 
ngenai penetapan harga' dan tjara2 
untuk memperbesar produksi beras. 28 April jang akan datang. 

akan dihadiri 

tindakan2 
lebih 

adanja gerakan 
dan 

Ika 

“Ki or re a | : 

rangkan, bahwa “dalam djabatannja 
jang baru itu ia akan memperguna- 
kan sifat2 jang diperlukan untuk 
Hobby” jang paling disukainja ia- 
lah mendaki gunung. Sifat2 itu ia 
lah ketekunan, keuletan, kesabaran - 
berpegang teguh. pada kenjataan?, 
penjusunan rentjana2 setjara seksama 
didasarkan pada daja tjipta jang ku 
at, pandangan jang djernih terhadap 
bahaja2 dan kenjataan bahwa nasib 
itu adalah sesuatu jang kami sendiri 
menentukannja. Pendaki gunung jg 
paling ulet ialah orang jang tidak 
pernah menjangsikan kesanggupan 
nja untuk mengatasi segala kesuka- 
ran, demikian Hammarskjoeld. Se- 
mentara itu ia tidak mau memberi 
komentar mengenai perkembangan2 
di Moskow sedjak meninggalnja Sta 
lin, karena ia tidak hendak menjing 
gung soal2 politik, atas pertanjaan 
apakah ia menganggap Korea seba- 
gai suatu daerah politik didjawabnja 
bahwa itu memang adalah pendapat- 
nja. 

el Minjak 

  

. Akan Dituntut oleh 
P- Amerika 

    

|. DIAKSA AGUNG di Ameri- 
ka Serikat, Robert Brownel! Jr. 
baru2 ini mengumumkan, bahwa 
kementerian kehakiman akan me 
ngadjakan tuntutan sipil terha- 
dap sebuah Kartel minjak inter- 
nasional berdasarkan undang2 
anti-trust. S3 

Selandjutnja ditera 5 bah- 
wa kementerian keh an akan 
mengandjurkan supaja mahka- 
mah federal menghentikan peme- 
riksaan kriminil terhadap Kartel 
bersangkutan oleh jury bear. pe 
meriksaan mana adalah didasar- 
kan pada tuduhan membentuk 
perusahaan gabungan jang ber- 
bentuk Kartel dan tuduhan mana 
ditudjukan terhadap sedjumlah 
maskapai2 minjak besar Amerika 
beserta maskapai2 minjak asing 
jang bergabung dengan maska- 
pai2 di Amerika itu. 

Sementara itu seorang djurubitjara 
dari kementerian kehakiman di Was 
hington pada waktu ini belum bt 
sedia. memberikan “komentar resmi 
mengenai kelangsungan pemeriksaan 
perkara oleh Jury besar, jang kini 
sedang dalam penundaan sampai dd “ 
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Seteleng Kesenian “Mexico 
Mendapat Serah Luar Biasa Di'/Pa- 
ris Dan Stockholm—Inggris Memberi 

: Sumbangan  Banjak 
Nina Epton—Korresponden Suara 

Merdeka" Di London) 

SETELENG KESENIAN Me seakan2 orang 
xico ini jang telah mendapat sam , pintu suatu kuil 
butan jang luar biasa hangatnja | sa Aztec. 
di Paris dan Stockholm, telah di 
panggil kembali di Mexico. Teta 
pi kami semua vega mengeluh 

| demikian kerasnja, berhubung ti- 
“Idak akan melihatnja di London, 
Isehingga — berkat tjampurta- 
ngan langsung oleh presiden Me 
|xico, Senor Don Adolf Ruiz Cor 
tines — seteleng itu dapat dilihat 
di Tate Gallery. Sekalipun penje 
lidik2 Inggris telah . memberikan 
sumbangan jang bukan sedikit di 
dalam menjusun tjatatan2  ten- 

Itang kesenian dan sedjarah Mexi 
co, orang biasa di Inggris tidak. 
banjak jang benar2 telah berun 
tung dapat metihat peninggalan2 
zaman jang tiada bandingannja 
sebelum kedatangan “Columbus 

. Jitu, tjiptaan2 jang bersedjarah 
dari kesenian kolonial semasa 
tiga abad pendjadjahan 'Sepanjol, 
aliran kesenian bu iputera dan 
tjontoh tjiptaan2 aliran modern 
jang mengagumkan, semuanja di 
sadjikan sebagai kebulatan. Pada 
hakekatnja disini hanja sekali 
pernah ada seteleng kesenian 

| Mexico, jaitu dalam tahun 1824 
— sehingga tidak seorang jang 
hidup sekarang ingat akan peris 
tiwa tsb. 
Seteleng sekarang ini adalah ste- 

leng kesenian jang paling drama- 
tis jang pernah kami lihat. Bangsa 
Mexico ternjata mempunjai bakat 
sepandjang abad, tetapi saja tak 
dapat mentjeritakan semua detail2, 
karena untuk itu saja harus menu- 
lis buku. Baiklah saja tjeritakan 
sadja tentang kesenian Mexico: mo- 
dern, sebab aliran itu mungkin da- 
pat mempunjai pengaruh “atas -ali- 
ran2 kesenian di Indonesia seha- 

'bis revolusi: 
Revolusi Mexico jang mulai da- 

lam tahun 1910, adalah suatu gera- 
kan sedjarah jang komplex, suatu 
masa pembaharuan jang mengenai 
semua lapisan masjarakat dan mem- 
pengaruhi setiap tjabang dalam 
|alam fikiran manusia. Revolusi itu 
mendjadi suatu gerakan nasionai 
iseluruh bangsa. Salah satu peroba- 
ban jang dibawanja adalah penilai- 
an kembali dari sedjarah Mexico 
sendiri, jang meletakkan 'titikberat 
pada arti individu dar sumbangan- 
nja kepada perkembangan kesenian. 
Gelombang jang mendalam itu 
membawa, pembukaan — perhatian 
baru kepada keseman Indian Mexi- 
co kuno, kepada kesenian rakjatnja, 
dan kepada pendjeimaan? aesthe- 

pat Hari Di Legund 
.Kafedo” Seb: ar Lagi Lahir — Mengachiri 

"Shooting Dengan Kepuasan 
dil Chusus Untuk »Suara Merdeka") 

m ini biasanja selalu datang ter-|gunakannja buat mengambil gam- Hambat. Karena meskipun bagaima-| bar dan suara sekali goes. Tetap ina rapinja perentjanaan script (bu- | dari. djarak 100 meter barang it ku kerdja) terlebih dulu, pada saat | masih berisik dan djika ditaruh pengambilan dalam  banjak hallbih djauh maka tenaga  pengger akan re. selalu timbul fikilnja demikian berkurang, hingga ti| ran2 baru jang datang dengan ha-| dak sanggup memutar camera dan' rus dikerdjakan, 5 soundrecorder tjara sedjalan.. - anu ».... Jadalah lagi satu tjontoh tentang ke|: 

dan s 
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berada diambang 
pengorbanan bang: 

                

        

ITU SUDAH 
sLA. Empat hari 
tis dari mulai 
sampai matahari 
mengadakan ,, 
bilan gambar) 
dalam Teluk 

Ingin bepergian  ke- 
planet. 

« Adakah diantara pembatja 
ingin bepergian keplanet 
Barangkali pembatja kira ini 
agak tergesa-gesa, karena belum 
seorangpun jang tahu benar, ba- 
gaimana orang dapat sampai ke- 
sana, dan jang lebih penting ia- 
gi, bagaimana dan kapan - dan 
apakah orang dapat kembali lagi. 
Tetapi pertimbangan2 itu rupa- 
nja tidak menjebabkan orang2 
avontir jang dengan  sungguh2 
mengundjungi rapat2 Perkumpul- 
an Antar-planet Inggeris. Per- 
kumpulan itu menerbitkan doku- 
men2 jang amat sulit - tetapi ha 
rus saja akui, bahwa saja kurang 
tahu tentang ilmu "pasti untuk 
mengerti apa jang dimaksud. Te- 
tapi saja telah mengundjungi sa- 
tu - dua dari rapat perkumpulan 
itu - karena ingin tahu sadja - 
dan harus saja katakan, bahwa 
rapat2 ita dikundjungi oleh 
orang2 jang paling bermatjam2, 
dari pemuda2 jang penuh sema 
ngat sampai kepada orang tua2 
jang berdjenggot dan patut dihor 
mati, jang kelihatannja bersedia 
berangkat kebulan besok, apabila 
kesempatan terbuka. 

Bagamana djuga, kalan pemba 
tja menaruh perhatian, pembatja 
apat mendjadi anggauta pula..... 

baru2 ini perkumpulan itu me- 
ngiklankan, bahwa ”keanggauta- 
an dan kesempatan mendengar 
terbuka bagi semua orang jang 
menaruh perhatian kepada perm- 
bikinan rocket, astronomi dan 
penerbangan antar-planet”.. Ba- 
rangkali pada suatu hari iklan 
itu sudah mendjadi iklan jang 
bersedjarah. Sekarang, kelihatan- 
nja masih agak aneh dan djauh 
dari kenjataan, tetapi saja kira 
demikianlah hanja dengan  pexr- 
mulaan semua pendapatan2 jang 
terbesar. 

matahari 

        
    

   

.. 
lain? 

      
  

3 imungkinan kandasnja usaha dalam | 
Mungkin sdr, 'hpembikinan film, bahwa perlengka- 

tehnis tidak memberikan hasil | 
te-|jang diharapkan. Sekali lagi 

           agak rojal dengan 
lam pengambilan 
tapi telah dapat saja raba2, bah pembuat film in wa hasilnja tidak 'akan ngetje- | kenjataan, bhw ilmu itu adalah,suatu wakan. Mau tidak mau sa'a ter- | medium kesenian djika ingin djuga ingat kepada tjerita kawan? disebut demikian, jg. buat seturuh- ts jang mengatakan, dalam bebe |nja bergantung kepada aksa- 
rapa studio ada peraturan tdak |naan tehnis jang berd tas 1 boler re- take (ambilan ulangan). | kekuasaan si pentjipta. lebih dari 2000 pulau2 jang seba Dan lebih dari jang sudah2, saja Itu ”, camera »zanirud mengelilingi chatui Irasakan dengan 'sesun hr ja, matj Cort va”. Perdjalanan kembali ke |bahwa dalam hal pe atan film, (lan, sampai di lab j Ita jang kami peroleh. Ikwaliteit itu berarti uang — Djika in sedikit Hampir semua mabuk, hari djelek ingin mempertinggi nilai film, ruh film bisa mus iah dan ombak besar2 (buat orang jg baik dari sudut tehnis maupun Wz djarang sekali atau belum pernah Jartistik, sediakanlah duwi eba- naik Baen Hari aah kami me- Mana, 5 

ninggalkan Legundi hudjan turun | Jang diatas ini mengingatkan dengan derasnja. Seperti kami se |saja-kepada utjapan2 rekan? dari 1001 ma'alah jang lain... Me lama empat hari itu dibawah lin- | studio lain: mikirkan semua ini, memang le- dungan jang Maha Kuasa, kami »Serahkaniah main seniZ-an itu |bih enak djadi penulis atau  pe- tak pernah kekurangan tjahaja | Kepada Usmar. Kita biarlah tjari |lukis dan berkata dengan som- MN jang begitu penting bagi | Wang sadja?? Entah bagaimana, (bong: ,,Verek, aku tidak - perlu »Shooting” diluar. Sdr. Max Tera (Pada sa'at ini, mungkin karena | kamu, seg?” Dan sedjenak timbul 
(cameraman) enggan pulang keka (terlalu banjak dioleng2 pal, pula pikiran: ,,Alangkah nikmat- pal, dimana kami menginap, djika | Saja merasakan utjapkan itu se- nja, djika aku sekarang ini ada di 

s matahari masih bersinar. Dan |bagai sindiran jang menusuk ulu suatu tempat jang sepi dengan se an 23 HL eguat — Ihati. Bahwa, orang bisa djuga (batang pensil dan setjarik kertas gat ini rata2 dimiliki rom ng : : » Aan i membikin film setjara serampa- | Mmenunggu2 ilham datang”. bongan kami, hingga memungkin gan dan t d : 
kan tertjapainja rata2 30 shot alir uang tetap djuga akan 
(ambilan) tiap hari. Mengalir, mungkin lebih banjak 2 dari aa jang .pernah kami teri- 

Djika saja menoleh kembali ke | jang Appa eaini » buat satu film 
pada hari kemaren dan hari2 se- |. . . 3 1 2 I ping itu sadia teringat pula kepa belumnja, saja berasa ada suatu da kritik2 dan saranan2 dari 5: diandji jang saja berikan kepada |hok ka benjinat, Mantii aan 
diri saja sendiri jang tidak saja | mma, 2, Man sea : 1 2 yang mengatakan: ,,Perfini seka- tepati. Bahwa saja kali ini akan rang sudah diadi loak” berusaha, akan membatasi diri Saja berpikir 3 na akn 
saja dalam pemakaian film nega- mereka bilang AA ma 
tif sdr. Max pun sudah setudju. . sesudah me Tetapi segera kami mulai, fupalah 
atas dasar 2!4 : 1, artinja djika 

            
  

1 

  nang2an hari2 
Bana 
can nja indah, 

dengan taman ka 
warna. Memang di- 

i inilah kira2 tjerita 
do” ini dapat terdja 

sebuah pulau, satu dari 

    

Raden Sukarno sebagai Kufedo iku dan ,penjelundup”, jang 
ditjurigai oleh pasukan2 Republik etapi kelihatan apa jang sesungguh- 
nja diperbuat, setelah marine Belanda mentjoba mendarat dipulau tem- 
(pat kediaman Kafedo “isebelah Barat Sumatera. Oleh sutra dara Usmar 
Isma'il, Raden Sukarno sengadja disuruh pakai kumis hitam lebat dan 

rambut pandjang, rupai Pedro Armendariz, itu acteur 
2 Mexico jang pp rkenik 

2 3 
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  diharapkan, kemudian tim- 
bul lagi kesukaran2 pentjetakan, 
re-recording (perekaman suara) 

E
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jag 
28 s
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an halaman 3g 

bila beberapa keluarga 
didalam satu rumah dan 
beranakpun didalam satu 
itu. Sedang djalan angi k 
banjak lagi ketjil2 sekali. Hanj 
djedjaka2 sadja jang 
tidur didalam rumah, tetapi 
ti tersendiri dibawah sim |) 
padi, malahan disuatu tempat, se | 
sudahnja Padang Sidempuan 
tiap djedjaka membikin 
ketjil sendiri2 untuk tidak 
tidur serumah dengan 
nja. 

ga sendiri ke Natal dll djuru- 

emang diseluruh Sumatra ini 
ang memegang peranan penting ia- 

h lalulintas djalan dengan bis2 
a mobil2nja. Maka perlu sekali 

jutamakan pembangunan - djalan2 
pada umumnja semuanja sudah 

. Sukur dimana2 rakjat sendiri 
“menambah | memperbaiki 

1 karena mereka merasakar 
ntingannja. p 
eskipun penganut Islam di Si- 

ini kira2 ada 7096, tetapi 
mnpun ada terdapat disini. Ma 

“agama jang paling tua djuga 
ada, jakni  dipegunungan2 

Ss jang disebut penganut2 “SiI- 
ABEGU, seperti orang2 di 

agger dan lereng Lawu di Djawa 

  

Pengalaman jang mende- 
barkan hati. 

Merbean demikian, ajaa uan 
gala keluhan ini, pembikinan fi Maka disamping a g pemban bagi saja terutama, akan tetap me djalan2, rumah2, pendidikanp' 
rupakan suatu pengalaman jang elu: selasa amunin 
mendebarkan hati dan 1 ps ikata ANA: seluruh perhatian. Kadang2 tera- | 21 paiknja sekola 
sa seperti sudah mentjandu. Ka- 0070 dil 
lau boleh saja mengambil perum 
pamaan jang tidak begitu biasa 
edengarannja, tetapi tepat sekali 
menggambarkan keadaan: dari mu 
lai script djadi sampai film buat 
pertama kali diputar didepan 

um, perasaan si penfjipta da- 
atlah dibandingkan dengan se- 

orang ibu jang merasa anaknja 
tumbuh dan makin besar dalam 
kandungannja. Bagi seorang pem 

: : buat film tidak adalah perasaan nasihat kawan saja  Weskin jang |jang lebih nikmat dari pada On ea » Haa Cinemas |mengachiri suatu hari Opname de ES . K ombination (sebuah organisasi bi- Im: yasan. I 5 kan sendiri semasa saja masih oskop jang kuasa di Djakarta): ”1 Apt 4 Ba Kn 
Fa 

mahasiswa pada U.C.L.A. (saja) mau sadja tolong, asal “Yon Ijau Legundi, saja bersjukur bak- sipongi tadi, masih terasa “sudah ada 4000 ha. (kau) bikin film seperti film Mala- i i 2 : 3: Jaitu membiasakan mengambil lia etc” Itulah ' Bl ai aa Ben Naa perlu pendidikan 
. 7 tragiknja — pembuat bih | apa jang disebut orang "mastersce- | film di Indonesia, apa lagi | diika kan. Badan memang sudah me-| Wuas. Isti nes” .dulu seluruhnja, baru kemudi | pembuat itu adalah orang Indonesia Irah padam dan perih dibakar ma- hatan, .'h " 1 an dipetjah2 lagi dalam shots ditam |jang masih punja idealisme sedikit, 'tahari scrta tulang2 seperti enfjo |iangga. Dalam Pen bah lagi dengan apa jang disebut |bahwa dia harus berdjuang kesega- ' kan semua, tetapi rasanja itu bu- Kementerian Ag a dengan ' 

"cover-shots” (shots serap). Lantjar |la djurusan. : | 2 bajaran jang terlalu ma- | Watan2 Agamanj Aa 
nja continuity  (sambung-sambu- Olengan kapal. dal uriuk 8000 kaki film jang sulitu bisa berdjasa, 5 

1 ngan) dalam film2 Amerika dar Olengan ka ini es ang bainj t Islam di 
e £ ( pal ini membuat otak 'oah seiesai. SEA Pee TA Eropah adalah karena sistem “shoo saja mumet dan mengakibatkan tim P . itu. ting” begini. Dan mandek2nja ser- | bulnja' berbagai2 pikiran jang bu- Naiknja sekolahan2 ta 'melompat?nja sambung-sambu: |kan?: "Alangkah akan bahagianja sekali di Karo. Djika Belanda da 

ekolah 

ngan (cutting) film2 Jlainnja adalah laku, djika aku tidak puni i jai suatu tahun disi ti kali di j j 

karena mengabaikan tjara bekerdin Chati Feni) ente ae gen papan Lam hana Medan 4 a Su: S ng sekali didalam  sedjarahnja. d NN S a 3 r 
- Isahnja bukan m Dipandang sebagai bagian dari se- e iyaa se An senpgan Pitak ada orang jang akan perduli”. | simpatik. lah ini sudah 47 buah. Dan mu- |nja memasu! djarah dunia, lukisan? itu meng- ngan Tim jang per:| Ada lagi satu'hal Jang tidak dja-| Sikap beliau ini njata sekali, wak ridnja ada 25:000, sedang jang |m gambarkan tjerita pahlawan dari i cami 

han 
akjat Mexi 

jang saja duga. Dengan|tu kami memerlukan 6—7 orang un : rakjat Mexico dan manusia modern. 
njesalan: "Ah kenapa tak aku ambil ongkos serta terraga jang tidak sedi- | t djadi kepala suku. Dimana mes- belum bersekolah ja Beberapa -. 

u 
: . Nata r erta u 

Didalam lukisan2 dinding itu terda- 
shot itu satu lagi dari sudut peng-| kit, kami djuga membawa sebuah|ti ditjari figuran? dipulau jang ke : Pa 

: - Di Tarutung inilahsumber keme 
at tjorak politik d al j 

lihatan ini dulu”. Penjesalan sema- generator dengan maksud memper- | fjil itu? Walhasil, dengan suara bu- P: jorak po an sosial jang 

njan jang-“dipakai diseluruh Indone- 

ada pula hubungannja dengan ke- city-manager B.M. Tahar, ass. .art- 

njan. Ini seperti batu diambil 

Orozo jang dramatis itu — £ fsi lakukan koordinasi opname, ham- : Na Be 
2. x : Di Terutung djumlah pabriknja ada dan kebersihan. Sitik Internasional lah hari 

ukan oleh Food and. Agricultu- s memandjat sebuah bukit karang 

kali sehari dan bahwa hanja berk 

t 
£ i u- 

penting sekali, jang memberinja su- 
: 

lat diputuskan  pentolan2 ..Perfini 
atu dinamik jang njata sekali. Lu- m turut: . main: . casfing-direetor sia, apalagi di Djawa. Pp : Se M 23 Kebumen banjak pakai untuk Lersediaan Makanan J ta « 1 : ! 1 rt- 
senian rakjat serta dengan kesenian ctor Sibarani, saja sendiri 
Eropah dimasa lalu. Diantara se- ment Pak Kapten. Hari gunung, kemudian k 

tjampur dengan damar, lalu d 

1 1 lina pna 
sedjarah dari Diego Rivera — ben- pir Ta continuity Ba 
tuk2 kepahlawanan dari David Al- ari jang penghabisan ada- . F kita : $ CN : bari jaiig sukes. dena ba dea | buah jang kepunjaan kita sen| Hiburan bagi putri2 itu hanja 

fi i Ai akan. Untuk membikin adegan (Oleh : Pierre J. Russ Chusus Untuk ,.Suara Merdeka") 
PENJELIDIKAN jang dilak 

nai soal makanan didunia menun jang agak tinggi djuga dan tjuram 
djiwa tidak akan bisa makan tiga (lagi. Sesudah semua dengan merang 

i a Amerika Serikat jang tidak sedik 
darkan bahaja kelaparan jang me 

  

Ini adalah sitjantik Elizabeth Tay- 
for bintang film jang terkenal jane 
baru2: ini telah melahirkan anaknja 
jang kedua. Gambar tsb. menun- 
djukkan, waktu Elizabeth “hendak 
berenang untuk pertama kalinja se- 
telah bersalin disuatu tempat” jang 
populair di Las Vegas (California). 

E 3 

ya   sp ah
 

  

Dengan naiknja djumlah rumah? 
olah, kini sudah ada 670 buah 
lahan rakjat dengan 

rid 95.000 dan 
huruf di 15 
0.000, mudah-mudal 
kemadjuan djaman 
segera tertjapai. i 7 

Di Katjamatan2 dari Kabupa- gaulan di Sibolga, maklum di 
ten2 di Tapanuli jang kita K kota-ketjil, memang Ja mudah 
Itu bahkan selalu ada sekolah mel Na See MOTANg TU 

TengabaYA, 2 « Disamping berkebun karet, temba 
Tetapi bagaimanapun. dil itu rakjat “djuga ” banjak mulai Atjeh, sampai di tap dan djumlah luas sawah- 

Sumatera Utara jakni di.M: 

  

an jang namanja tidak sensasionil 
samasekali: H. J.  Massingham 
dan Edward Hyams. Thema jang 
terpenting dalam buku itu ada- 
lah, bahwa Inggris akan mengha 
dapi bahaja kelaparan. tidak lama 
lagi, ketjuali djika banjak dianta 
ra bangsa Inggris kembali men 
djadi petani. Tak ada spekulasi 
sedikit djua tentang hal itu: “se- i 
paro dari makanan untuk 50 dju 
ta penduduk . kita datang dari 
seberang lautan dan dibajar dgn 
hasil perdagangan jg senantiasa 
gontjang, berhubung kebanjakan 
dari langganan kita telah beladjar 
untuk membikin barang2 jg tadi 
nja kita djual. Sebaliknja negeri2 
itu memindahkan ' kebanjakan 
dari penghasil makanan mereka 
itu kedalam tangan industri dgn 
akibat bahwa mereka makin ku 
rang makanannja untuk dapat di 
eksport. Sehingga para pengarang 
buku itu tadi dalam bab pembu 
kaannja 'menanjakan: ,,Kapan, 5 
kita di Inggris mati kelaparan?” ' 
dan mendjawab segera sekali, 
.ketjuali djika kita robah sikap 
kita terhadap tanah,  membalik- 
kan revolusi industri dan kembali 
mendjadi.bangsa pertanian seper 
ti dimasa lalu”. 

Mendesaknja keadaan itu su 
dah disadari djuga oleh para pe 
mimpin kita. Beberapa waktu jl. 
P.M. Churehill mengatakan -kepa 
da suatu pertemuan kaum petani, 
bhw ,.perimbangan antara djum 
lah penduduk dan persediaan ma 
kanan telah terdjungkel kepada 
suatu keadaan ekstrem jang tidak 
sehat dan berbahaja”.  Diterang 
kannja pula, -bahwa ,,kita barus 
merobah perimbangan itu setjara 
njata dan tegas.” 

Suasana. mendesak  bertjermin 
pula dari beberapa pidato jang di 
utjapkan didalam debat House of- 
Commons tentang pemakaian ta- 
nah baru2 ini. ,,Soalnja adalah”, 
demikian salah seorang anggauta 
parlemen.itu, ,,bahwa ' dinegeri 
ini kita berada didalam bahaja 
jang unieknja berbahaja.” 

tidak bersekolah 
Sumatera dite 

                                     
Ihat ,,Kafedo”, Mungkin ada jg 

pandjang film achirnja 3000 me- 
ter, maka negatif jang dipakai 
adalah 22 x 3000 m. Niat kami 
kali ini kalau bisa akan bekerdja 
atas dasar 2 (kalau bisa kurang) 
lawan 1. Tetapi apa latjur? Se- 
perti tidak disadari, saja sudah 
mengambil oper sistem orafhg Ho! 
Ivwood bekerdia dan jang seperti 
telah Saja peladjari dan praktik- 

mpat2 jang kita da 
|tangi. Sekolahan2 rakjat klas 
naik banjak sekali 
30076. Tidak terhitung | maiknja Jr 
sekolah2 kelas 3, djadi digunung2 
dan desa2 terpentjil. 

lalu menulis: 

      

”Usmar sudah “gila Hollywood”. 
Tetapi rekan2 dari studio lain, ten 
tu masih akan berpendapat: “Dia 
tidak berubah, dasar otak batu. 
Perfini masih tetap suatu kumpu- 
lan orang2 idealis”. Mau tidak mau 
saja djuga terpaksa teringat kepada 

Pekerdjaan jg. prikair 
dan rupanja tetap akan 
prekair. 

Demikianlah bunji kalimat pem- 
bukaan dari suatu penerbitan tam- 
bahan jang disiarkan oleh Perkum- 
pulan Pengarang bersama dengan 
penerbitan ,,The Author” (,Penga- 
rang”) jang terachir. 3.500 anggauta 
perkumpulan. itu akan menerima 
penerbitan tambahan itu, dan 1.500 
helai akan diedarkan kepada siapa 

tis lainnja jang sampai aktu itu Sadja jang oleh perkumpulan itu di- 
tidak au Sana Nu anggap menaruh perhatian atau da- 
kritis jang baru i pat membantu, atau kedua?nja. ini adalah sebagian : : e . jari : Penerbitan di Inggris rupanja da- dari .perobahan m 5 ' rob didalam pandangan pat berkembang karena banjaknja 
Ek : BS : adap kesenian jang meliputi ijaralab: buku jang ditjetak — akan seluruh dunia. 2 : : 2 terapi pengarangnja, kasihan, me- 

mang berada dalam keadaan . jang 
amat sulit. Harga buku sudah naik, 
makin banjak orang jang meagam 
bil buku dari taman? pembatjaan 
umum, pembajaran pengarang un- 
tuk buku2 guna eksport adalah 
amat rendah dan padjak pendapat- 
an dipungut atas dasar jang paling 
tidak adil, sehingga, apabila seorang 
penulis “mendapat sambutan baik 
bagi bukunja selama satu ' tahun, 
hampir seluruh honorariumnja ha- 
rus dibajarkannja untuk padjak, se- 
hingga tidak ada keuntungan tinggal 
baginja untuk hidup ditahun jang 
berikutnja, djika bukunja mungkin 
tidak. terdjual samasekali atau ku- 
rang bisa laku. Makin banjak titel 
buku jang diterbitkan, kelihatannja 
makin mundur djumlah pendjualan 
rata2, dan ongkos2 produksi telah 
naik setjara tidak seimbang dengan 
kenaikan harga buku2. 

Didalam. tahun 1951,  djumlah 
titel buku jang diterbitkan adalah 
18.066 buah, dibanding dengan ha- 
nja 11.225 di Amerika Serikat. Ini 
membuktikan, bahwa lapisan pem- 
batja tjukup ada. Tetapi, menurut 
penjelidikKan Perkumpulan Penga- 
rang itu makin berkuranglah djum- 
lah pengarang jang dapat hidup dari 
penghasilan buah tulisannja semata2 
kebanjakan diantara mereka harus 
tjari pekerdjaan lain disamping itu 
untuk bisa mendapat nafkah setju- 
kupnja. Itu adalah salah satu sebab 
maka Museum Inggris (jang mermn- 
punjai daftar dan tjatatan jang uniek 
tentang berbagai hal) terpaksa harus 
membuka pintunja sepandjang ma- 
lam berhubung begitu banjak penga- 
rang dan penjelidik samasekali tidak 
dapat -mengundjunginja - diwaktu 
siang hari. Mereka diwaktu siang 
harus bekerdja untuk bisa makan. 
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I- Sumbangan Mexico Tab Ba 

ting kepada kesenian modern tidak 
dapat disangsikan lagi tentu adalah 
lukisan2 dindingnja. Lukisan? itu 
merupakan suatu tjitatan jang pen- 

       
Kelantjaran ini tidak sedikit dise- 

babkan karena bantuan seluruh 
anak buah kapal "Manikam” diba 
wah pimpinan Kapten Salim jang 

  

                

aran2 me- 
dipandang ber 

Apalagi me 
al dari Djawa jg 

begitu bebas pergaulafnja, 
inja masih di pandang 
dikota gunung ini. Teta- 

i meskipun demikian, dengan 
ketabahan dan kepandaiannja ber 

lambatlaun mereka dapat me 
gatasi kesukaran2 itu. Dan me- 

mang sekolah2 putri sematjam ini 
ngat perlu dikota2 gunung itu, 

ja dapat membantu segera 

/   
pula kelinfjahan Miguel Covarrubi- 

onghoa. Lain2 pabrik indah, gunung. dan sungai2nja, sa|as (jang bukunja tentang Bali ter- adalah di Sibolga. Dari dan ladangnja. kenal di Indonesia). Sen: pahat te- 
ini export kemenjan setahun2nja ada . lah bangun kembali setelah tertidur 4000 ton, kebanjakan ke Lcsmen selalu ada. |selama hampir satu abad. Bebera: Gunung Silindung itulah jang meru| Disemua tempat jg. kita kun-|pa hasil kesenian zaman Colum- pakan sumber bahan jang besar. djungi, disepandjang Bukit Bari- bus kuno.— terutama badan »De- Disamping kemenjan, maka Taru- (san itu, selalu ada Losmen2. Jak-| wa Hudjan” jang membengkuk tung djuga mengeluatkan banjak ko'ini penginapan2. Umumnja tidak |sambil memegang sebuah tempajan pi rakjat, kira2 setahunnja ada 300 pakai makan, djadi makan ha-| mau tak mau mengingatkan saja ton kopi Arabica jang enak rasanja ii sendiri dan memang ke-|akan patung2 kuburan Batak jang Tetapi djuga hampir ditiap tempat (dai nasi banjak sekali terdapat di |saja lihat dipulau Samosir, jang kita datangi, nd tempat itu. Losmen2 itu| Bangsa Mexico sekarang mempu- lan mulai Sibolga sampai Lubuk S unjaan bangsa ki- | hjai perhatian janz bukan main kaping itu banjak sekali tetapi ada pula jang diusaha | besarnja terhadap kesenian dan hutan kopi rakjat. oleh Tionghoa. Djika ditem- archeologi negerinja, dan kami se- Pusatnja penganut Agama itu banjak terdapat losmen | mua telah kagum melihat kesela- memang terbanjak diseputar dan hampir disetiap kawedanan rasan dalam tjaranja mereka me- ini, seperti Balige, Tarutung. Disin ketjamatan jang penting, apa | njadjikan barang2 pameran jang sadja, kota jang begitu ketjil, tidak (lagi kabupaten, Pemerintah selalujindah itu didalam pameran tsb. kurang dari 10 geredja menghiasi |(mempunjai pasanggrahan, ini ka- |Tuangan plaster dari ,,Dewi Kema- sawah dan gunung2 itu. Maka kese (rena lalulintas sangat nd! se- tian” jang besar itu (orisinilnja be- niannja disini, lain dari pada jang |dang djaraknja -djauh2. Djadi ratnja 12 ton) jang dihadapi pada lain. ena sara kesenian2 asli, dju |orang Becean mesti menginap- Kanan ag “ masuk didekat ga terkenal koornja, nja di djalan. underan Tate Gallery jang terbe- : itor radio kita jan jang sudah seirib dengan barat dan Horas be. |sar itu, ditambah dengan - sinar na Sarada an ai pula menggunakan Diseluruh daerah PP " 1 tjantik dalam | lampu jang kehidjau-hidjau — dari ti kataan jang diutjapkan oleh Koor Tarutung ini sangat terkenal, 'ajam dan kekajaannja itu, kita | atas, benar2 menimbulkan kesan Radio 2 ai aog FA MEN didalam 
BA an Sa UN | solid mendjumpai bangsa Indone salah satu berita tentang kesehatan Matana Dekan, Sari SDI OM | sia, Jati insdlipan benak Stalin bahwa ,,darah telah, dihisap 
TE TN Tn bahasa dan adanya, tetapi pasti lagi dengan lintah" dari orang sakit 

: Ikan Sibolga ada persamaannja dengan jg lain. di Kremlin itu. Para redaktur surat2- 
TAPIAN ng sudah Sepatan. Dilihat dari adatnja, persamaan- kabar kita heran dan  menanjakan, 

Tapian artinja tepian atau nja beberapa perkataan, sifat dan apakah djuru monitor itu tidak. sa- 
Nauli sama Manga indah djelita, sikapnja, terutama dilihat dari su lah dengar — dokter2 di London 
e jantik. Itulah pesisir di Sibol | dut alat2 keseniannja jang selalu ditanja dulu sebelum kalimat jang 
Naina Peminatan seluruh da- | ada mulai Sabang sampai Merau membimbangkan itu dilepaskan un- 
Sana bernama Tapanuli. Cc itu, njatalah perkataan Bhine gembira, senang, sehat. Dan Ho- | tuk dikirim pada teleprinter. Kemu- 

ka Tunggal Ika itu. Kita herasal ras-be. Sama-sama kita selamat, | dian kita diberi keterangan bahwa 
ini. Airnja putih djernih. berbangsa satu dan bertudju baik, gembira, senang, sehat. lintah masih. tetap ditjari, sekalipun 
berpasir bersih. Banjak tempat bisa KAN 5 Ea Hn kebanjakan diantara kita mengira 

kisan2 ita  mempunjai pangkalan Sumanto, unit-manager. Hamidy. 
jang berakar dimasa silam, dan OC,.. director Djajakusuma, publi- kok. Gunung? di seputar Tar 

itu jang menghatsilkan bahan Me : nasi Hi dan 
niman jang memamerkan buah Trn3 1 an itu semua senang, tjuma pada Su- 5 tjiptaannja terdapat Jose Clemente atu sa'at karena tidak ada jang me- dan dipres dengan batu2 jang erobahnja tjara hidup jang ma 5 Berhubungan Dengan Suasana Po- Begitulah - kemenjan h tidak mementingkan keseha- 

faro Sigueiros — saja boleh sebut diri dan satu kepunjaan bangsa Ti- | pemandangan sekelilingnja jang 
chir, jaitu konfrentasi antara 

Kafedo dan Harun, maka kami ha- 
ral Organzation dari PBB menge 
djukkan, ' bahwa berdjuta-djuta 

at persediaan tjadangan m kak susah-pajah naik keatas dan akanan 
it djumlahnja telah dapat dihin- mi enak2 mau mulai opname, ti- 
ngantjam daerah dunia jang sa- dari belakang kami kedengaran 

bunji kebakaran. Rupanja Pak Kap 
ten jang memang sudah tahu “kema- 
na angin akan berembus iseng? 
membakar alang2. Semuanja pada 
kaget dan hampir sadja terdjadi pa 
nik. Dan memang rupanja perhitu- 

orang laut tidak meleset, 
angin tidak berkisar dan api pun 

m sendirinja.. 
Malamnja, pada waktu selamatan 

perpisahan semua sudah bisa keta- 
wa lagi. 

Ulas penjelidikan itu seterusnja: 
» Tertjapainja persediaan makan- 

an jang memuaskan dalam tahun 
1960 tidak akan mendjadi kenja- 
taan, djikalau keadaan2 politik 
dalam sepuluh tahun jang akan 
(datang ini tidak ' menundjukkan 
perbaikan. Semendjak  petjahnja 
perang Korea banjak negara2 jg. 
melaksanakan rantjangan pembi- 
Ikinan sendjata, hal mana menje- 
babkan tidak sedikit dari  sum- 
ber2 kekajaannja ditudjukan 
tuk keperluan pertahanan. Peris- 
tiwa ini telah menimbulkan serba 
kukarangan dan  membubungnja 
harga mesin2 untuk keperluan 
pertanian, pupuk dan banjak ke- 

silan makanan dunia sebanjak satu Der pertanian lainnja. Kan 
atau dua procent diatas perbanding('ah dapat kita Jupakan, b E Na 
an ketjepatan kenaikan penduduk |veedom from hunger (kebe an 
dunia haruslah mendjadi tudjuan da |Sari kelaparan) djuga tidak sedi- 
lam rentjana sepuluh-tahun sekarang, Et Ob Pa usaha Ma 
Lebih kurang 700 orang ahli2 FAO (4: 2. SA 
jang terbesar disegala podjok dunia|. »Langkah2 untuk | na 
telah dinasehatkan untuk mentjapai |freedom from hunger ini suda 
tudjuan ini. : 0. pentu setidak2nja sama  penting- 

Penjelidikan itu, jang rupanja me Dia dengan rantjangan2 pertahan- 
njampingkan peristiwa2 kelaparan sean. Setiap tindakan memperguna- 
tjara systematis jang terdjadi diber-| an sumber2 pertanian jang 
bagai daerah Rusia jang terpentjil (untuk keperluan lain dengan mu- 

Pahatan masa sekarang 
Belakangan ini kami banjak 

mendengar tentang suatu sajem 
bara pahatan jang akan diadakan 
di Inggris dengan dasar thema: 
sYawanan Politik jang Tak Di 
kena?” (terang suatu thema 
jang tjotjok benar dengan abad 
jang malang sekarang ini). Se- 
orang bangsa Inggris jang keliha 
tannja halus. tingkah-lakunja te 
lah memenangkan hadiah perta- 
ma sebesar ,£ .4.000.— . jaitu 
Reg Butler, seorang pacifist (pen 
tjinta damai) jang bekerdja seba 
gai pandai besi selama perang — 
Konsepsinja tentang ,, Tawanan 
Politik jang Tak Dikenal” adalah 
suatu kurungan kosong diatas 
atu besar...... ideenja sebagai- 
mana dengan hati2 telah diterang 
kannja, adalah bahwa vdjasmani 
si-tawanan telah mengatasi hala- 
ngan2 kurungannja”. Sebagaima ' 
|na dapat saja dengar dikatakan 
oleh seorang wanita tua, ketika 
hasil sajembara itu diumumkan: 
»Baik budi. benar dia telah mem 
eri keterangan”......... Memang 

dia baik budi benar, 

Penjelidikan itu, js. kedua kalinja 
dilakukan oleh Food and Agricultu 

: ral Organization, sedjak tahun 1946 
6 tidak memberikan kesempatan utk 

berlengah-lengah dalam perlombaan 
an'ara permintaan serta persediaan 
makanan dimasa datang. Badan itu 
memperingatkan, bahwa penghasilan 
bahan makanan harus ditambah da- 

: lam djumlah jang banjak djika tiga 
billion djiwa penduduk dunia: dapat 

f diberi makan saban hari ditahun 
1960. 

  

Lintah kedokteran. 
Binatang kuno itu baru2 ini ba- 

njak kedengaran didalam  berita2, 

  

Suatu  konperensi FAO untuk 
mempeladjari tjara2 mengatasi keku 
rangan bahan makanan telah memu 
tuskan, bahwa penambahan pengha 

  

an satu. Kemakmuran rakjat 
seluruh Indonesia. Pula dimana2 
hormat, dan budibahasanja persa 
maan. Peramah, mudah berkenal 
bergaul, segera keluar djiwa-hati 
nja. Pendek dimana2 kita men 
djumpai Horas. Selamat, baik, 

  

  
mang indah sekali pesisir ditepi laut 

lah | letaknja pada awal tahun 1930, 
nolak setiap maksud untuk mengada | 

me 

kan rantjangan pengurangan pendu 
duk dunia atau pembatasan kelahi- 
ran. Dalam memudji kemadjuan da 
lam ilmu kedokteran untuk meren- 
dahkan angka kematian didunia, pe 
njelidikan itu mengatakan : 

»Kenjataan jang selalu diabai- 
kan pada masa ini ialah, bahwa 
sekalipun seperdua dari pendu- 
duk daerah2 jang sangat rapat 
penduduknja didaerah2 jang ter- 
belakang akan mati pada saat ini, 
pamun kita masih akan mengha- 
dapi kekurangan bahan makanan 
untuk memberi makanan jang Ia- 
jak bagi mereka jang hidup”. 

— »sPerang dingin serta perlom- 
baan membuat sendjata adalah 
rintangan2 jang terbesar dalam 
mengusahakan, supaja piring 1: 
si kija tetap berisi dan medja d- 
ta tetap penuh dengan makanan”, 

tuh dari politik ini, 

Idah dapat melumpuhkan kedudu- 
an makanan dunia dan dengan 
.emikian memperbesar bahaja jg. 
.elah membawa kepada perlom- 
baan pembikinan sendjata seperti 
ekarang”. 

Berbitjara tentang persediaan tja- 
dangan makanan Amerika Serikat, 
penjelidikan itu menguraikan: 
h-sAmerika Utara senantiasa men- 
djalankan politik untuk mengadakan 
persediaan tjadangan makanan guna 
di-ekspor kebagian-bagian lain “dari 
dunia dimana penghasilan makanan- 
nja tidak mendapat kemadjuan 
mendjak habis perang. Pandangan dia 

ditengah2 kecha 
watiran akan timbulnja surplus jang 
tak .mungkin dapat didjual sebagai- 

mana dinjatakan oleh beberapa kala 
ngan, telah ternjata benar. Tidaklah 
sulit untuk memikirkan bagaimana 
gentingnja keadaan dunia djika seki 
ranja persediaan tjadangan makanan 

itu tidak ada”,   

  

Dag  Hammarskjoel, sek-djenderal 
Perserikatan Bangsa-Bangsa — jang 
baru. Ia adalah seorang diplomaat 
Swedia jang tenang, djika mengha- 

untuk pemandian. Tetapi paling ba 
njak ialah rumah2 penduduk, jang 
tentu sadja serba sederhana. 
ka itulah pelaut2 tukang tjari 
“Ikan laut jang dikirim 
dalaman, seperti Tarutung, Balige 
dil tempat Jagi. Memang penduduk 
nja 6546 terdiri dari 
ikan dilaut. Padahal djumlah pendu 
duk Kabupaten Tapanu 
ini kira2 ada 120.000 
sendiri Sibolga ada 
penduduk. 

Ketjil sekali kotanja, tetapi 
mai, sebab disinilah banjak terda- 
pat kantor2 dagang, djuga perwaki- 
lan dari big five. 

Terkenal sekali ikannja 
tjil2 bernama "ASA ASA 
bagi pedagang besar: itu 
nal ialah karet rakjatnja,  kopinja 
tjengkehnja, dl.l Apalagi hatsil2 
junja dari hutan. 

Ramainja lalulintas disini karena uku 

Gambar ini adalah gambar 
ran 42 kaki milik     dapi soal-soal penting.     kemari, Bukittinggi — 

    legate. ' Ketika kapal  tersebur jaknja bis2 ja be 
mes Ma rda arak Hongkong ditahan lalu dib 

  

nja bersama deng 
tapi bukan — 
lintah masih tetap 

da mahasiswa dan 

bahwa lintah itu te 
an menek kita. Te- 
tjara2nja 

wat di banjak. rumah 

habis riwajat- 

memakai 
diadjarkan kepa- 
murid  djurura- 

sakit diluar 

  
jang terachir dari kapal pesiar ,,Kert” ber- 

wartawan United Press (Amerika Serikat) Richard! 

awa oleh sebuah kapal meriam R.R.T. 

sedikit diluar perairan  territoriak 

kota. Dalam berbagai matjam keada- 
an lintah itu masih bisa amat ber- 
guna, misalnja untuk meringankan 
mata jang biru kena pukulan atau 
pada waktu ada kongesti chronis di- 
dalam pembuluh darah. Bagian ter: 
besar. dari lintah jang dipakai di 
Inggris itu di-import dari Peranijis 
Selatan. Sekarang kita. bisa menda- 
patnja mulalui Dinas Kesehatan Na: 
sional kita. Bangsa India memakai 
banjak lintah untuk meringankan 
kepala pusing dan. di Hindia Barat, 
setiap toko obat mempunjai persedicu 
an binatang2 tersebut. 

Ramaian kelaparan, 
Begitulah bunji titel suatu buku 

baru jang sensationil tetapi ditu     
5 

  

BA NA Sau Gen YO Aa PUN Ana? 

lis oleh pengarang2 ahli pertani 

  

Me 

Mau-M3u di Wales. 
Kadang2 ada akibat2 jang kurang 

enak djuga bagi kebiasaan orang 
Eropah untuk memberi nama kepa- 
da .daerah2 seberang lautannja na- 
ma2 dari tempat2 dinegorinja sendi- 
ri. Gunung Aberdare di Kenya — 
tempat pertahanan golongan Mau- 
Mau di Afrika jang baru2 ini'mem- 
bunuh sedjumlah kolonis putih, di- 
sebut. begitu menurut nama gunung 
di. Wales has di Inggris Barat. 
Karena itulah . baru? ini dapat di- 
batja seputjuk surat seorang ibu dari 
daerah Barat itu jang menulis : a- 
ja chawatir sekali mendengaf dida- 
lam suatu pertemuan kanak? soal 
Mau-Mau mendjadi pokok pembitja- 
raan jang terpenting, Rasa takut di- 
bawah kegemparan adala nj 
kali disitu. Saja dengan horm: 
njarankan Kepada orang ti 
para guru supaja mereka terangkan 
kepada anak2nja, bahwa Aberdare 

    

        

  bukanlah terletak di Wales”, 
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Keamanan Di Sulawesi Selatan 
Pada Umumnja Sudah Baik — Penduduk Kembali 

'ari Pengungsiannja. (Harian ,,,   

1? 
  

Tentang keadaan anan didaerah2 Sulawesi Selatan dewa- 
sa ini pada umumnja sudah mendjadi baik. Setjara ber-angsur2 anggota2 gerombolan bersendjata sudah banjak jang menjerah- 
kan diri dengan membawa sendjata2nja atau ditang ap. Penjera- anggota2 gerombolan itu, antara lain dwebabkan ke 

i a hadapi dalam soal makanan, djuga berkat 
antara tentara, polisi dan rakjat jang terus menerus 
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Bisa didapat pada Agen? dibawah ini 
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ketjil dan m 

mulai menjenangkan, Sekalipun 

Pihak penduduk datang melapor- 
kan sendiri keadaan kampungnja 
masing2 kepada jang berwadjib. 
Peanagan Bam Kenapa han su 

1 sangat kurang kedengaran. - 
Daerah | ie ep Nae aan ada 

pentjulikan dan perampokan satu 
dua. Tapi ini tidak seberapa lagi, 
djika dibandingkan dengan waktu 

bolan hanja ditudjukan kepada 
perampokan2, baik berupa ba- 
rang2 ataupun hewan. | : 

Gerombolan jang dipimpin oleh 
Odang sekarang berada  dipegu- 
nungan Assalange sebelah Utara 
gunung Saraung Balotji, menga- 
lami keketjewaan dan sudah ter 
petjah2 akibat kurang makanan 
dan selalu di-buru2 oleh tentara 
dan rakjat. Mereka bergiat hanja 
dengan memaksa penduduk utk. 
mendapat makanan. 

Penduduk pada umumnja telah 
kembali ketempat kediamannja 
masing2, tapi diantaranja ada jg. 
menderita penjakit malaria dan 
disentri. Dalam hubungan ini kini 
diusahakan pengobatan dan pe- 
njunt'kan. Di Tamoni, untuk men 
djamin keamanan selandjutnja, te 

  

lah dibentuk organisasi pertaha- | 
nan rakiat dengan anggota seribu 
orang. La 

an per ran. /' Untuk menjelamatkan diri 
hidup se-hari2, mereka menjebarkan diri 

.mah2 baru dengan 
|rojong untuk meng 

R. 

  

dan memu- 
dalam kelompok2 

Daerah Palopo: Berkat kerdja | 
sama antara tentara dan pamong 
pradja lebih kurang 1250 orang | penduduk jang berasal 
pung Belangguang, 
dan Balanepa sudah 
tempat pengungsiannja. Mereka 
diberi bantuan setjukupnja. Kini 
mereka sedang mendirikan ru- 

djalan gotong 
gantikan  ru- 

dari kam- 
Pampoang, 

| mah2 mereka jang telah dibakar 
oleh pengatjau. 
  

  

V. Soedjito 
Pandanaran 66 titp. 

Memeriksa wanita hamil 
Menolong wanita bersalin 
dan Praktek Umum 

Djam bitjara: 
Rumah : djam 7.00 - 9.30 

djam 4.30 - 6.30 sore 
R.S. Elisabeth 10.30 11.30 

Smg. 2229 
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Ii ANGGUR OBAT KOLESOM. 

Tjampuran Obat2 Tionghoa jang berfaedah dan mahal 
Kolesom, dil. Obat jang sanget penting untuk tambah 

1 
4 

     

AAA 

Ini Anggur Kuat terbikin dari 
» antaranja 

kekuatan tu- 
buh dan darah. Ini Anggur pun tertjampur dng. sarinja Buah Ang- 
gur jang terpilih. 

Amat baik bagi lelaki/perempuan jg. berbadan lemah. Kurang da- 
rah, muka putjet, air muka kelihatan tua dan lesu tidak bersema- 
ngat, kaki tangan dingin, bua pinggang sakit, 
suka pusing, bernapas pendek, urat sjaraf lemah, 
kurang. Paras perempuan tua dil. 

tulang linu,- kepala 
r sumangat laki2 

Penjakit kelemahan. Minum ini 
Anggur dalam sedikit tempo sudah tentu lekas kelihatan faedahnja. 
Baik untuk lelaki dan perempuan, tua atau 
ANGGUR KOLESOM PO THAY. Amat perlu bagi 3 
jang duduk perut, dan jang berbadan lemah, 
sakit perut tumpah2, kaki bengkak dll. Sakit 
bunting. Perlu diminumi sampai tjukup agar badan ibu 
dan baji dalam kandungan tinggal waras. 
ANGGUR KOLESOM SENG HWA. 
sesudah bersalin, agar tinggalnja darah dalam badan 
sih, dan ganti darah baru 

5 uan jang sudah 

ANGGUR OBAT RHEUMATIEK. 

muda. 

prempuan 
kepala suka pusing, 
lemah dalam waktu 

tinggal sehat 

Perlu diminum perempuan 
mendjadi ber- 

: 1 jang sehat, air muka mendjadi seger, me- nambah air susu ibu, dan menambah nafsu makan. Terutama bagi 
banjak beranak ini Anggur SENG HWA sa- 

Ini Anggur Obat Rheumatiek 
dibikin menurut resep jang sudah termashur turun menurun. Dibi- 
kin dengan bahan obat Tionghoa jang mahal dan mandjur, dengan Gitjampuri Kolesom dil. Ini anggur obat melulu untuk sembuhkan segala rupa penjakit rheumatiek (Hongsiep atau Entjok) baik ditu- lang, urat2 dan lain2 bagian badan, baik jang sudah lama atau jang baru. Sesudah minum 3 botol tentu nanti kelihatan mandjurnja dan 6 botol SEMBUH sama sekali. 

Terdapat di TOKO2 OBAT dan TOKO2 P. & D. diseluruh Indonesia. 
Pabrik Anggur ,,REN AY & Co”. 

»TEK SING TONG” Semarang. Agent : 
Surabaja. 
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| OBAT2 UNTUK 
| SEGALA RUPA 
| KEPERLUAN. 
|     

s Vigosen Tablets. 
Obat ini menambahkan darah, sungsum, 

b) Losman's 

— LOSMANS 

     

      
manik dan 

terutama memberi tenaga baru. Sangat berguna bagi orang 
Lelaki atau Perempuan jang badan lemah dan berpenjakit. 

napas, 

Emmenagogue Tablets. 
Obat. pendapatan baru untuk Orang Perempuan datang bulan 
tidak tentu, darah kotor 
darah, muka putjat, 
Awas Perempuan hamil 

d) 

e) 

Losman's Syphilis Tablets. 

Losman's Santal Cystol. 

Losman's Chocolate Laxative 

mengumpet, perut berasa sak 
kepala pusing dan pinggang linu pegal. 

Gilarang minum, 
Losman's Leucorrhoea Tablets. 
Berguna sekali buat perempuan sakit keputihan (Pek 

Istimewa buat penjakit kentjing jang bernanah (Tw 

it kurang 

tay). 

Berguna sekali buat membersihkan darah kotor. 

itjing). 
Pil. 

Pil urus2 mandjur untuk bersihkan perut. 
Losman's Hemorrhoids Pil. 
Amat mustadjab bagi ambei atau wasir baru dan lama, 

| Losman's Calosion Tablets. 
Antjurkan riak, legakan napas, 

i) Losmar's Neuring Pil. 
Istimewa buat mengobati otak lemah 

hilangkan segala batuk. 

pikiran tidak tentu. , 

D Losman's Anti Pollution Tablets. 4 
Obat adjaib buat hilangkan besarmani atau bongsiat. 
Losmarm's Deafness Pil. 
Obat penulung bagi orang tuli dan kurang pendengaran. 

D Losman's Rheumatic Pil. 
Untuk sakit tulang entjok d.l.l. 

Mm) Losman's Antacid Powder. 
Buat sakit Ulu Hati, kelebihan asem, 

sakit rheumatiek. 

makanan tidak hantjur. 
n) Losmam's Nier & Blaas Tablet. ? Mustadjab sembuh sakit Pinggang, gegindjel, lemah, djalanan 

kentjing berasa sakit d.L. 
0) Losman's Bloodtonic Tablet, 

js Mengandun 
badan lema 

Vitamin A. B. C. Untuk orang sakit baru sembuh 
muka putjat, makan tidak enak. 

Terdapat di semua Toko-toko Obat Tionghoa. 
Semarang: TEK SENG TONG 
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Rekat Gluion merekat dengan mudah sekali 
pun pula mudah kering. 

Untuk keperluan kanior tersedia pot-pot besar 
jang dapat menguntungkan.       
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  Djangan Putus Pengharapan 
Mengundjungilah kepada 

A. Wahid 
ASTROL9OG 

Njang sudah sepuluh tahun ber: 
praktek di Indonesia. Hal -bisa 
MENERANGKAN soal Penghi- 
dupan, Pertjintaan, Perkawinan, 
Kesehatan dsb. 
CONSULI ta RP. 15 

GRAND HOTEL anata 
Pagi, djam 9—12 
Sore, djam 5— 7 

      

  

   
  SEKOLAH — WEE Kp: Kelengan-Ketj 

KLEERMAKER Xx No. 686 

  

  

Berdiri sedjak tahun 1940 
Peladjaran: Theorie - Praktijk dan 
Systeem: Frans - Amerikaans. 
Pimpinan seorang Ahli jang beridjazah dan puluhan 
tahun berpengalaman dalam usaha kleermaker 
besar dan ketjil. Lebih landjut mintalah k 

Praktiik Umum 

h
a
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Obat Kuat Laki2 

Sexanol 
Tanggung sembuhkan segala ma- 
jam KELEMAHAN LAKI, 
mengisi center2 SJAWAT jang 
telah kosong dan menambah te- 
naga. 

SEBOTOL Rp. 20,— 
APHRODIN 
Obat Piesir Istimewa 
SEBOTOL Rp. 10,— 

Ongkos kirim 1076. Dapat beli 
disemua rumah obat. 
»DC PHARMA” Dj. Ternate 12 

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

  

PASANGLAH : 

Adpertensi dalam 
Harian 

Suara Merdeks 
    

Nafsu Besar - Tenaga Kurang 
ADALAH SEBAGAI BUBUK MAKAN KAJU: 

Penjakit JIRIAN (Spermatorehoa), IMPOTENTIE (Lemah 
Sjahwat) Tanda-tanda Penjakit Selalu Marah-marah, Muka Pu- 
tjat, Makanan Kurang Hantjur, Perut Kembung, Kepala Pu- 
sing2, lekas Tjape, didak bisa Tidur, kaki tangan dingin Semut 
semutan, pikiran tidak tetap dan takut2, Djantung Berdebar-de- 
bar, selalu mimpi2 untuk itu semuanja kami sediakan OBAT 
JANG DITANGGUNG MUDJARABNJA ,JARIANOL,, 
Special Buat Laki2 harga per botol Rp. 20.— ,,OVUMATAZOL” 
Special buat Perempuan harga per botol Rp. 25.-—, ,,Obat Mi- 
njak Surga Dunia” Buat Laki2 pakai luar Rp. 10— ,,BLACK 
HAIR DYE” Obat HITAM RAMBUT 1004 tidak luntur Ga- 
ransi Harga Rp. 5— Rp. 10—Rp. 15— Rp. 20— Rp. 30.— 
dan Rp. 50.— per botolnja. Zalf Face Cream ,/TJAHAJA JU- 
SUF” Buat Iangkan Item2 Djerawat Kukul dan Kekolotan di 
Muka Laki2 dan Perempuan Harga Rp 25.— No.2 Rp 10.— 
»SULFAN OIL” Obat Gatel Kudis Kfreng Dil. Rp. 5— per 
botol ,,GALINUS” Special buat Batuk T.B.C. dan Batuk kering, 
harga Rp 25-—.satu botol ,,KATRAH I-NOOR” Speciat Obat 
buat Mata, Kurang Terang, Liat Putih? dan putih didalam Mata, 
Kelihatan seperti, Asep Dll. Hafga Rp. 15.— Obat-obat -dikirim 
diseluruh INDONESIA, WANG di muka Tambah Ongkos 1076. 
Untuk mengobati segala penjakit luar atau dalam, Sakit MATA, 
Kentjing Manis,Kentjing Nanah Mati Badan lnu2 BENGEK 
(ASTHMA), Sakit Gindjel, Sakit T.B.C., Perempuan tidak ac- 
coord Bulanan atau keputihan, WASIR (Aambeien) di djamin 
10 hari sembuh: dan keluar Akar2-nja tidak dengan Operasi (Po- 
tong). Semuanja penjakit di Obatin sampai baik. (Sedia Obat 

rang jang Kepengin punjai Anak). 

World Famous “Prof. Tabib Fachradin. 
No. 14 Sawah Besar, Phone 3804 G. DIAKARTA 

Prof. TABIB G. A. FACERUDIN H. M. B. 
Djalan 'Tepekong No. 3 Medan 
127 Seranggoon Road Singavore 8 
Yatehudin, Toko Punjab, Djl. Pasar 45, Djember. 
Toko. FATEH, Panggung 79, Surabaja. 
Toko MANIS, Oro-oro-Dowo No. 2, Malang. 
Toko DJAKARTA, Kajutangan 95, Malang. 
Toko.ASIA BARU, Kebun Sajur, Balikpapan. 
Toko FATEH, Djl. Kemakmuran, Makassar. 

Tabib .GASITA, Ondomohen 24, Surabaja. 
ZINDABAD HOUSE, Nonongan 77, Solo. 
Toko MURAH, Djalan Margao Genung, Ambarawa. 
M. A. MIRZA, Pontjol No. 40, Semarang. 
Teko PAKISTAN, Teluk Betung (Lampung). 
A. LATIF PAKISTANI, Tangabatu Muara-dua (Palembang). 
MOHAMED AMIN & CO., Samarinda. 5 
PERUSAHAAN MESIN TIK, Djl. Stasion Purwakarta: 
»PUNJAB STORES" P. Besi 2 Tilp. 4177 Gbr., Djakarta. 
S. H. HAMDULAZIZ, Keprabon No. 23, Solo. 
Toko PAKISTAN, Aloon2 Selatan No. 3, Madiun. 
Yoko INDONESIA, Pabean Utara 58, Surabaja. 
B. H. DAWOOD BHAY, Den Pasar (Bali). 
KHAIRUDDIN & SONS, Djalan Guntur 50—52, Djakarta. 

Agen2: 
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Seorang jang telah diperingatkan harus berlaku 
Djika kau tahu apa akan terdjadi 
kau dapat mengelakkan banjak rintangan. 
Suatu penjelidikan pada tabeat dan peribadimu akan menerangkan kehidupanmu. Periksalah djika kau hendak memetjahkan kesulitan. 

| | M. S, Rahat Occultist 
Seteran 109 — Semarang. 
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ANGGUR 

Kasiatnjo: Bikin kuat nver langkan sakit pinggang 

dan tambahkan tenaga laki-laki Mendjalonkar | 

darah, semboehkan kaki 

Begitupun anggur ini dipudjikan untuk njonjak 

Terdjual.luas dirumah-rumah obat Tionghod 

TERBIRIN OLEH BAN SAN YOK PANG KAPASAN 216-220 S'BALA 

1”Toko , WIE” 
»SIONG” 

3. Toko Obat AnHo Tong | 
san. 

Toko Souw Swie Hap” 
»Kon 
»Bandung” 
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INI MEM PERSEHAT TUBUHMU 

tangan dingin. 

Tegal. 

| 
Toko 

Toko 

Tong. 

Toko 

Toko 

Toko 

»SGANTON” 
Obat Po Seng 

» 1-10. 
11. 
12. 

»SENG SIEN” 
»SIN SENG” 
» LIBERTY” 

Hien” 

  

dengan dirimu dikemudian hari, ' 
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